
مــديركـــل گمرك چهــارمحــال و بختياري 
از صدوركاالهاي توليدي اين استان به 17 كشور 
در پنج قاره جهان صادر خبرداد و گفت: اين امر 
نشان از پويايي بخش توليدي و اقتصادي اين استان 
دارد. موسي محمدي گنجه افزود: در 10 ماهه سال 
نخست امسال بالغ بر 90 ميليون ريال كاال از گمرك 
اين استان صادر شد كه اين ميزان صادرات تا پايان 
سال جاري به 100 ميليون دالر نيز افزايش خواهد 
داشت. وي از افزايش 37 درصدي ارزش صادرات 
كاال استان در سال جاري نسبت به مدت مشابه سال 
قبل خبر داد و گفت: با وجود تحريم كشورهاي 
غربي بر اقتصاد كشور، ميزان صادرات كاالهاي 
چهارمحال و بختياري نسبت به يك دهه گذشته 
است. وي صادرات  داشته  برابر رشد  هزار  يك 
محصول منحصر به فرد مغز بادام از نوع مامايي به 
كشور هندوستان به ارزش 6 ميليون و 400 ميليون 
بادام  افزود:  و  يادآور شد  را  درسال جاري  دالر 
مامايي تنها محصول خشكباري كشور است كه به 
قيمت هركيلوگرم 18 دالر از استان صادر مي شود. 
وي حدود 80 درصد از كاالهاي توليدي استان به 
كشور عراق در قالب لوازم خانگي، موكت و سيمان 
را يادآور شد و تصريح كرد: صادر كنندگان استان 
بايد درصدد افزايش صادرات به بازار همسايه ها  
باشند. محمدي گنجه از انجام امور گمركي استان 
و  خبرداد  افزاري  نرم  و  الكترونيكي  به صورت 
افزود: با تجهيز و اجراي اين سيستم، خود اظهاري 
80 درصد از كاالهاي صادراتي استان از راه دور 
و با حداقل زمان و كمترين تشريفات انجام مي 
شود. مديركل گمرك چهارمحال و بختياري ميزان 
واردات كاال در گمرك استان در سال جاري را 
14 ميليون و 463 هزار و 414 دالر برآورد كرد 
و تصريح كرد: صددرصد واردات گمرك استان 
در قالب مواد اوليه، مواد سرمايه اي و واسطه اي 

بوده است. 

صدور كاالهاي توليدي 
چهارمحال و بختياری 
 به 17 كشور جهان 

رئیس کل دادگستری استان اصفهان:

برخورد قاطعانه با اراذل و اوباش 

گفت:  اصفهان  استاندار  مشاور 
افـــزايش سرمــايه گذاری های 
اصفهان  استان  در  شده  انجام 
نشان دهنده تعامل مناسب دولت 
به  است.  خصوصی  بخش  و 
با  ايمنا، رحيم عظيمی  گزارش 

اعالم اين كه تأكيد مديريت كالن استان بر استفاده حداكثری از حضور 
پژوهشگران و استادان است، اظهار داشت: تحقق اين امر...

سراسری/ صفحه2

ــان از اجرای 80  ــهردار اصفه ش
ــاخص براساس برنامه  پروژه ش
ــای  ــان 95« در منطقه ه »اصفه
ــر داد و اعالم  ــهر خب 14گانه ش
ــوط تراموا  ــترش خط كرد: گس
ــات حمل و نقل،  بر طبق مطالب

اجرای خطوط مصوب قطار شهری و احداث رينگ چهارم ترافيكی از 
مهم ترين طرح های مديريت شهری در طی اين مدت است...

سراسری/ صفحه2

طــی حكمــی از ســوی وزير 
عنوان  به  جاللی  يزدان  كشور 
استاندار  امنيتی  سياسی  معاون 
چهارمحال و بختياری منصوب 
شد. معاون سياسی وزير كشور 
سياسی  معاون  معارفه  آيين  در 

امنيتی استاندار چهارمحال وبختياری گفت: وحدت رمز اصلی پيروزی 
انقالب اسالمی است و مهم ترين مأموريت و وظيفه مسئوالن ايجاد...

سراسری/ صفحه2

آغاز فروش تکنولوژی اصفهان
به چند کشور اروپایی  

اجرای 80 پروژه شاخص 
در اصفهان

معاون سیاسی امنیتی استاندار 
چهارمحال و بختیاری منصوب شد 

صفحه 2

صفـحهصفـحه

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

برنامه های شهرداري کاشان 
براي استقبال از گردشگران نوروزي

آتش زير خاکستر 
دوباره شعله ور مي شود
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

رئيس كل دادگستری استان اصفهان 
امنيت برای جان مردم،  گفت: ايجاد 
خانواده، ارزش ها و اعتقادات جامعه 
از مهم ترين وظايف دستگاه قضا است 
اوباش  اراذل و  با  و به همين جهت 
قاطعانه برخورد می شود. به گزارش 
مراسم  در  انصاری  غالمرضا  ايرنا، 
دادگستری  رئيس  معارفه  و  توديع 
دستگاه  افزود:  شهرضا  شهرستان 
دستگاه ها  ساير  همكاری  با  قضايی 
اجازه  انتظامی  نيروی  خصوص  به 
نمی دهد كه اراذل واوباش در جامعه 
به  اشاره  با  وی  كنند.  ايجاد  خللی 
وجود 12هزار زندانی در زندان های 
استان اصفهان گفت: اين رقم بيانگر 

انصاری  است.  جامعه  در  امنيت  به  ويژه  توجه 
گفت: در سال گذشته 50 نفر از محاربين كه در 
باندهای مخوف، باعث ايجاد رعب و وحشت در 
جامعه شده اند به دار مجازات آويخته شدند. وی، 

با اشاره به استقالل قوه قضاييه گفت: منظور از 
بلكه  نيست  كردن  عمل  جزيره ای  قوا  استقالل 
و  تعامل  و  قوانين  چهارچوب  در  وظيفه  انجام 
دادگستری  كل  رئيس  است.  قوا  بين  همكاری 
دادرسی  اطاله  علت  مهم ترين  اصفهان،  استان 

قضايی  پرونده های  از  برخی  در 
به  بيشتر  رسيدگی  و  پرونده  نوع  را 
حساسيت  به  توجه  با  آن  جزييات 
پرونده ها دانست و گفت: در برخی 
ارائه  مدارك  و  اسناد  پرونده ها  از 
نياز های  پاسخگوی  و  كافی  شده 
اين موارد زمان  قضايی نيست و در 
گفت:  می شود. وی  بيشتری صرف 
در  اختالف  حل  شورای  اندازی  راه 
پايلوت از شهرضا  استان به صورت 
آغاز شد كه در مراحل انجام كار نيز 
موفق بود. انصاری افزود: 10 درصد 
دادگستری  به  وارده  پرونده های  از 
استان در شوراهای حل اختالف منجر 
به صلح وسازش می شود كه اين رقم 
در شهرضا و دهاقان 40درصد است. در پايان اين 
مراسم اسماعيل عسگری به عنوان رئيس جديد 
دادگستری شهرستان شهرضا معرفی و از زحمات 

عباس رحيمی رئيس قبلی قدردانی شد.

سراسری

رئیس کل دادگستری استان اصفهان:

برخورد  قاطعانه با  اراذل و اوباش 

جهان نما ایران

عرصه فعاليت های سياسی تونس كه بيش 
از چند دهه گذشته تحت حاكميت حزب 
- تجمع قانونی دمكرات- قرار داشت، پس 
از فرار بن علی و شدت گرفتن نا آرامی ها 
فعاليت  بروز  معرض  در  كشور  اين  در 
احزاب مختلف قرار گرفته است. براساس 
گزارش های منابع خبری هم زمان با اوج 
فرار  از  پس  دگرگونی ها  روند   گيری 
بن علی در تونس، اعالم موجوديت و يا 
فعاليت دوباره گروه های سياسی گذشته، 
را سرعت  اين كشور  روند تحوالت در 
بخشيده است. كارشناسان سياسی شرايط 
بحرانی كنونی تونس را به دليل گسترش 
برآوردن  سر  عامل  مردمی،  اعتراضات 
كشوری  در  مختلف  واحزاب  گروه ها 
می دانند كه با وجود فهرستی از احزاب 
تأسيسی، كارنامه فعاليت های حزبی جدی 
را در ادوار گذشته را به خود اختصاص 
آرامی ها و  نا  از  اند. سه روز پس  نداده 
بن  فرار  و  تونس  در  مردمی  اعتراضات 
علی، محمد الغنوشی دولت انتقالی جديد 
كرد.  معرفی  خود  رهبری  به  را  تونس 
مردمی  گسترده  اعتراضات  با  كه  اقدامی 
مبنی بركناری وی و اعضای وابسته اين 
كابينه به حزب حاكم روبه رو شد. به همين 
دليل احزاب دمكراتيك پيشرو، كميته كار 
و آزادی و جنبش تجديد از ساختار كابينه 
انتقالی غنوشی انتقالی كناره گيری كردند. 
پس از آنكه دولت انتقالی فعاليت احزاب 
سياسی را در تونس آزاد اعالم كرد، غنوشی 
درصدد جذب تعداد بيشتری از نمايندگان 
اين احزاب است و در عين حال مخالفان 
نيز می گويند كابينه فعلی  انتقالی  دولت 
دارای نمايندگی تمام احزاب سياسی نيست. 
نكته دارای اهميت اين است كه منفعل بودن 
بيشتر احزاب سياسی در دوره های گذشته 
مهم ترين عامل نداشتن جايگاه مردمی آنها 
در شرايط فعلی شده است. امری كه سبب 
شده تا جريان نا آرامی های مردمی در تونس 
همچنان بدون رهبری مشخص و واحدی 
ادامه يابد. اگرچه كوران تغييرات سياسی 
در تونس اوج گرفته و هرگونه پيش بينی 
احتمالی در مورد كانون های قدرت آتی در 
اين كشور را با اما و اگر هايی روبه رو كرده 
است، اما بررسی فعاليت گروه های سياسی 
قديمی و يا نوفعال اين كشور تصوير مبهم 
نحوه توزيع و يا جابه جايی های احتمالی 
را  آفريقايی  كشورعربی-  اين  در  قدرت 

شفاف تر می سازد. 
احزاب و فعاالن سیاسی تونس 

و  احزاب  اسامی  از  فهرستی  وجود  با 
سياسی  عرصه  در  مختلف  گروه های 
تونس، اما سوابق كاری آنها حاكی از اين 
است كه هيچ يك از آنها در ادوار گذشته 
فعاليت جدی و گسترده حزبی نداشته اند. 
به گزارش منابع خبری به تازگی به رسميت 
شناختن سه حزب معارض جديد در تونس 
افق های جديدی را در فضای سياسی اين 
كشور رقم زده است. احزاب سوسياليست 
حزب  اليكيانی،  محمد  رهبری  به  چپ 
ملی دموكراتيك كار به رياست عبدالرزاق 
الهمامی و حزب سبز به زعامت عبدالقادر 
الزيتونی كه پيشتر در زمان حكومت زين 
العابدين بن علی رئيس جمهور مخلوع 
تازگی  به  نداشتند،  فعاليت  اجازه  تونس 
به  الغنوشی  محمد  انتقالی  دولت  توسط 
حال  همين  در  شدند.  شناخته  رسميت 
محمد الغنوشی رئيس دولت انتقالی تونس 
از تمامی احزاب معارض خواسته است 
ملی  وحدت  حكومت  تشكيل  در  كه 
مشاركت داشته باشند. عمده تشكل ها و 
احزاب سياسی تونس كه دارای سمت و 
سوگيری های مشخصی هستند عبارتند از: 
حکومت  برای  شده  دعوت  احزاب 

وحدت ملی 
1- حزب تجمع قانونی دموکراتیک: 
اين همان حزب حاكم سابق تونس است 
كه گفته می شود هسته مركزی آن منحل 
به حزب  آن  فعاليت  سوابق  است.  شده 
آزاد قانون اساسی تونس بر می گردد كه 
در سال 1920 تأسيس شد، در اكتبر 1964 
به نام حزب سوسياليست قانون اساسی 
معروف شد و در فوريه 1988 به حزب 

تجمع قانونی دموكراتيك تغيير نام داد. 
حزب حاكم تجمع قانونی دموكراتيك چند 

دهه است كه برحيات سياسی تونس سايه 
انداخته است. مخالفان اين جناح آن را يك 
حزب توتاليتر و تمام خواه می دانند كه به 
رهبری بن علی فضای امنيتی شديدی را 
در كشور حاكم كرده بود. اكنون معترضان 
حضور  حق  مذكور  حزب  می گويند 
ندارد و همچنين  را  در حكومت جديد 

خواستار انحالل اين حزب شده اند. 
2- حزب دموکراتیک ترقی خواه: 

اين حزب در 13 دسامبر سال 1983 تحت 
پيشرو  سوسياليست های  تجمع  عنوان 
تأسيس شد و در 12 سپتامبر 1988 مجوز 
كار قانونی گرفت. اين حزب در انتخابات 
و   1994 و   1989 سال های  پارلمانی 
1999 شركت كرد، اما در هيچ كدام از اين 
داشته  پارلمانی  كرسی  نتوانست  سال ها 
تونس 20  اساسی  قانون  براساس  باشد. 
درصد كرسی های مجلس نمايندگان بايد 

به مخالفان تعلق گيرد. 
3- حرکت التجدید: 

اين گروه پيش از آوريل 1993 به حزب 
سوسياليست تونس معروف بود. در همان 
سال و پس از فروپاشی جناح كمونيست 
جدا  ازآن  اعضای حزب  از  تعدادی  آن، 
شدند. محمد حرمل رياست اين گروه را 
تا سال 2007 بر عهده داشت و پس از وی 
احمد ابراهيم به دبير كلی آن برگزيده شد. 
4- جریان دموکراتیک کار و آزادی: 
اين جريان در 9 آوريل 1994 فعاليت خود 
را آغاز كرد، اما در 25 اكتبر 2002 مجوز 
فعاليت گرفت تا از سال 1988 به بعد اولين 
حزبی باشد كه در فضای سياسی تونس 
مجوز فعاليت حزبی می گيرد. اين گروه از 
سال 2007 به بعد هفته نامه ای را با نام 

مواطنون منتشر می كند. 
احزاب همراه نظام حاکم 

خالل  در  تونسی  احزاب  از  تعدادی 
حكومت بن علی با سياست های حزب 
حاكم همراهی می كردند كه البته پايگاه 
مردمی قابل توجهی ندارند. برخی منابع 
خبری عربی دليل اين عدم محبوبيت را 
آنان و  اختالفات شديد داخلی  از  ناشی 
در  مردمی  خواسته های  به  بی توجهی 

گرايش به حزب حاكم عنوان كردند. 
1- اتحادیه وحدت دموکراتیک: 

اين اتحاديه در 23 نوامبر 1988 تأسيس 
جنبه  بيشتر  گروه  اين  فعاليت های  شد. 
قومی بوده و سه روز پس از تأسيس به 
رسميت شناخته شد. از مهم ترين مؤسسان 
اين حزب عبدالرحمن التليلی بود كه پيش 
از آن عضويت كميته مركزی تجمع قانونی 
اين  با  و  داشت  عهده  بر  را  دموكراتيك 
وضع شاخه ای از حزب حاكم به شمار 
نام  با  را  روزنامه ای  اين حزب  می آيد. 

الوطن منتشر می كند. 
2- حرکت سوسیال دموکرات ها: 

اين حركت در 10 ژانويه 1978 تأسيس 
در  را  جريان  اين  المستيری  احمد  شد. 
كنار مجموعه ای وابسته به حزب حاكم 
وقت تأسيس كرد و در 19 نوامبر 1983 به 
رسميت شناخته شد. اين حركت به چند 
شاخه تقسيم شده است. در 7 نوامبر 2007 
گردهمايی بزرگی را به مناسبت بيستمين 
اين  سال حكومت بن علی برگزار كرد. 

حزب كرسی هايی نيز در پارلمان دارد. 
3- حزب وحدت ملی: 

گذاشته  بنيان  سال 1981  در  اين حزب 
شد و ريشه آن به ابتدای دهه هفتاد گذشته 
احمد   1973 سال  در  می رسد.  ميالدی 
بن صالح سنگ بنای آن را با رويكردهای 
قومی، سوسياليستی گذاشته بود. اين حزب 
در 19 نوامبر 1983 مجوز فعاليت يافت 
و از احزاب نزديك به بن علی به شمار 
از  بوشيحه  محمد  آن  كل  دبير  می رود. 
دوستان نزديك بن علی است و روزنامه ای 

با نام الوحده را منتشر می كند. 
4- حزب سبز برای پیشرفت: 

از احزاب كوچك به شمار می رود در 14 
نوامبر 2005 تأسيس شد و در سوم مارس 
2006 شناسايی شد.  منجی الخماسی دبير كل 
حزب است.  وی عضو مجلس نمايندگان 
)پارلمان( تونس است و پيش از تأسيس 
بخش  آزادی  اجتماعی  حزب  از  حزب 
 جدا شده بود. حزب سبز برای پيشرفت 

هفته نامه ای با عنوان التونسی دارد. 

كرج  شهرداری  شهر  خدمات  معاون 
گفت: بزرگ ترين آبشار مصنوعی كشور 
در كرج آماده بهره برداری است.  علی 
اصغر كمالی زاده در گفتگو با ايرنا افزود: 
اين آبشار به ارتفاع 20متر و عرض 14 
منطقه  در  كرج  رودخانه  روی  بر  متر 
بليقان ساخته شده است. وی بيان داشت : 
با استفاده از پمپاژ 450 مترمكعب آب در 
ساعت از رودخانه كرج به باالی رودخانه 
كه  می يابد  انتقال  آبشار  باالی  به  كرج 
مصنوعی  پاش  مه  دارای  مكان  اين 
كه  پروژه  اين  افزود:  زاده  كمالی  است. 
اجرا  از يكسال طراحی،  در مدت كمتر 

با  تزيين  و  ويژه  نورپردازی  دارای  شده 
خدمات  معاون  است.  طبيعی  سنگهای 
شهر شهرداری كرج گفت: دستگاه گرم 
و  زدگی  يخ  از  جلوگيری  برای  كننده 
قابليت بهره برداری در تمام طول سال از 
ديگر امكانات اين مكان است. وی ادامه 
داد: در راستای ايمن سازی آبشار و ايجاد 
جنس  از  نگهبان  ديواره  الزم،  استحكام 
بتن مسلح با استفاده از روش های جديد 
ايجاد شده است. وی پيش بينی كرد: با 
 – به گذر جاده گردشگری كرج  توجه 
چالوس از كنار اين آبشار ساالنه بيش از 

3 ميليون نفر ازآن بازديد كنند. 

احزاب تونس و فقدان رهبری اعتراضات مردمی 

بزرگ ترین آبشار مصنوعی ایران در کرج 
آماده بهره برداری است 

نصف النهار

چه خبر از پایتخت

آلمان خواستار تماس تنگاتنگ گروه ها 
برای تشکیل دولت با ثبات در لبنان شد 
گروه ها  تنگاتنگ  تماس  خواستار  آلمان  خارجه  وزارت  سخنگوی 
لبنان برای تشكيل دولت با ثبات در اين كشور شد. به گزارش ايرنا،   در 
آندرياس پشگه در برلين افزود: اهميت تحوالت لبنان نه تنها برای اين كشور 
بلكه برای ثبات منطقه هم مهم است. وی با بيان اينكه رسيدن به اين وضعيت 
ساده نيست،گفت: مسأله مهم در شرايط كنونی اين است كه همه طرفين، 
مسئوالنه و سازنده كار كنند و خواست مردم اين كشور اجرا شود. پشگه در 
پاسخ به سئوال خبرنگار الحيات در باره نقش سوريه در تحوالت لبنان گفت: 
قصد ندارم، هيچ نوع حدس و گمانه زنی درباره نقش دولت های خارجی 
داشته باشيم، ولی انتظار ما از سوريه يك نقش تثبيت كننده در منطقه است. 
پشگه در باره سازنده و مسئوالنه كار كردن دولت لبنان به دادگاه ويژه ترور 
رفيق حريری اشاره كرد. نجيب ميقاتی با كسب 68 رأی از نمايندگان پارلمان 
لبنان گوی سبقت را از سعد حريری با 60 رأی ربود و مأمور تشكيل دولت 

در اين كشور شد. 

 تفاهمنامه استارت با امضای 
رئیس جمهور روسیه اجرایی می شود 
پايگاه اطالع رسانی شبكه تلويزيونی چند زبانه يورونيوز گزارش داد كه 
تفاهمنامه استارت با امضای رئيس جمهور روسيه اجرايی خواهد شد. به 
گزارش ايرنا، افزود: پس از اينكه شورای فدرال روسيه تفاهمنامه استارت 
ميان اين كشور و آمريكا را امروز به تصويب رساند و پيشتر نيز اين تفاهمنامه 
توسط مجلس دوما به تصويب رسيده بود،  اينك بايد به امضای ديميتری 
مدوديف رئيس جمهور روسيه برسد. بنابراين گزارش، تفاهمنامه استارت 
در صورت امضای مدوديف رئيس جمهور روسيه بزودی اجرايی خواهد 
شد. تفاهمنامه استارت اوايل سال گدشته به امضای باراك اوباما و مدوديف 
تفاهمنامه  اين  اساس  بر  بود.  رسيده  روسيه  و  آمريكا  جمهوری  رؤسای 
بازرسی از زرادخانه های دو كشور آمريكا و روسيه كه هر يك می توانند 
تنها يك هزار و 550 كالهك هسته ای در ا ختيار داشته باشد،  بار ديگر از 

سر گرفته شود.

بانوی نخست مصر به لندن رفت؛   
گزارش های تأیید نشده از سفر 

جمال مبارک به انگلیس 
سوزان مبارك )بانوی نخست مصر( كه به لندن پرواز كرده اكنون به فرودگاه 
»هيث رو« رسيده است. به گزارش ايلنا، بر اساس گزارش های تأييد نشده، 
سوزان مبارك به لندن سفر كرده است. بنـــا بر اين گـــزارش، در وب سايت 
»توئيتر« مطالب زيادی دال بر سفر بانوی اول مصر به لندن منتشر شده، مطالبی 
كه هيچ منبع معينی برای آنها ذكر نشده است. پيش از اين نيز روزنامه ايتاليايی 
»آدنكرونوس« به نقل از وب سايت »اخبار العرب« گزارش داده بود كه جمال 
مبارك )رئيس جمهور مصر( به  دليل نا آرامی های اخير در اين كشور عليه 
دولت به لندن پرواز كرده است. بر اساس گزارش های تأييد نشده جمال 
مبارك به همراه خانواده خود با جت شخصی و حدود 97 چمدان به لندن 
رفته اند. همچنين پليس مصر به هزاران مصری كه در مركز قاهره دست به 
تحصن زده بودند حمله و برای متفرق كردن تحصن كنندگان در ميدان 
»التحرير« قاهره از گاز اشك آور و آب داغ استفاده كردند. همچنين هزاران 
تن در شهرهای استان »جيزه« تظاهرات كردند و خواستار اصالحات سياسی 
و اجتماعی شدند. شبكه العربيه نيز اعالم كرد كه رهبران مخالفان مصری از 
مردم اين كشور خواستند تظاهرات خود را برای دومين روز ادامه دهند و 
گروه شش آوريل از مردم اين كشور خواست به تظاهرات و تحصن خود 
ادامه دهند. مخالفان همچنين خواستار انحالل پارلمان اين كشور، انحالل 
شورای های محلی، تشكيل دولت نجات ملی، لغو حالت فوق العاده و آزادی 
همه زندانيان سياسی به  ويژه بازداشت شدگان »روز خشم« شدند. احزاب 
مخالف مصر، حزب ملی حاكم بر اين كشور را مسئول حوادث روز خشم 

در مصر اعالم كردند. 

کرزای از دخالت های خارجی در روند 
برگزاری انتخابات انتقاد کرد 

حامد كرزای )رئيس جمهور افغانستان( 
در مراسم افتتاح پارلمان اين كشور از 
دخــالت هايی در رونــد برگــزاری 
انتخابات انتقاد كرد. به گزارش ايلنا، 
رئيس جمهوری افغانستان در مراسمی 
را  كشور  اين  پارلمان  جديد  دوره 
در  در سخنرانی خود  و  كرد  افتتاح 
اين مراسم با انتقاد از دخالت هايی در 
روند برگزاری انتخابات، تأكيد كرد كه 
افغان ها نبايد اجازه دهند خواب های 

وحشتناكی كه برای آنها ديده شده، به واقعيت تبديل شود. بنا بر اين گزارش، 
مراسم افتتاح پارلمان افغانستان به دنبال هفته ها جنجال بر سر زمان گشايش 
پارلمان و اختالفاتی كه بر سر نتيجه انتخابات به وجود آمده بود، برگزار شده 
است. اختالف بر سر افتتاح دوره جديد قانون گذاری در موعد مقرر زمانی 
اوج گرفت كه دادگاه ويژه رسيدگی به شكايات انتخاباتی خواستار تأخير در 
افتتاح پارلمان شد تا وقت كافی برای رسيدگی به تخلف های انتخاباتی داشته 
باشد و كرزی نيز اين درخواست را پذيرفت. نمايندگان پيروز در انتخابات 
به اين تصميم اعتراض كردند و ديدار آنها با رئيس جمهوری باعث شد تا 
با افتتاح پارلمان موافقت كند. كرزی  كرزی تصميم خود را تغيير داده و 
كه در مراسم گشايش پارلمان سخن می گفت، سخنان خود را با تأكيد بر 
اين كشور آغاز كرد. وی  پارلمانی  انتخابات  وجود دخالت هايی در روند 
گفت: »انتخابات پارلمانی با دخالت هايی همراه بود. پرسش اين است كه 
كدام نيروها می خواهند قوای سه گانه كشور ما را در تقابل با همديگر قرار 
دهند.« رئيس جمهور افغانستان در ادامه سخنان خود افزود: »بايد با حساسيت 
با اين مسائل برخورد كنيم و نگذاريم خواب های وحشتناكی را كه برای 
ما ديده اند، به واقعيت تبديل شود.« كرزی همچنين بر »افغانی شدن« روند 
انتخابات در افغانستان تأكيد كرد و گفت كه اين كار، شفافيت انتخابات را 
بيشتر و هم زمان هزينه آن را كاهش خواهد داد. طبق اين گزارش، اشاره 
رئيس جمهوری به نقش نهادهای بين المللی در نظارت و تضمين سالمت 
انتخابات افغانستان است. وی گفت: »در انتخابات گذشته پارلمانی به قول 
ملل متحد 140 ميليون دالر مصرف شده است؛ يكی از فقيرترين كشورهای 
دنيا، قيمتی ترين انتخابات را داشته است.« كرزی در زمان برگزاری انتخابات 
رياست جمهوری در سال گذشته نيز از نقش خارجی ها در برگزاری انتخابات 
انتقاد كرد و آنان را به مداخله در امور انتخاباتی افغانستان متهم كرده بود. 
تصميم به گشايش پارلمان با استقبال سازمان ملل متحد روبه رو شده است 
و برخی از ناظران ابرازنظر كرده اند كه نامزدهای برنده انتخابات در پافشاری 
بر عدم تاخير در گشايش پارلمان، از حمايت سازمان ملل متحد و جامعه 
جهانی برخوردار بوده اند. هر چند گشايش پارلمان به چندين هفته جنجال 
بين نامزدهای پيروز و رئيس جمهوری پايان می دهد، اما دادگاه ويژه رسيدگی 
به شكايات انتخاباتی هنوز به كار خود پايان نداده و نتيجه تحقيقات اين 
دادگاه می تواند بار ديگر به جنجال بر سر تركيب پارلمان دامن بزند. رئيس 
دادگاه ويژه رسيدگی به شكايات انتخاباتی افغانستان گفت كه اين دادگاه به 

كار خود ادامه می دهد. 

يزدان  كشور  وزير  سوی  از  حكمی  طی 
استاندار  امنيتی  معاون سياسی  به عنوان   جاللی 
معاون  شد.  منصوب  بختياری  و  چهارمحال 
معاون  معارفه  آيين  در  كشور  وزير  سياسی 
وبختياری  چهارمحال  استاندار  امنيتی  سياسی 
انقالب  پيروزی  اصلی  رمز  وحدت  گفت: 
وظيفه  و  مأموريت  مهم ترين  و  است  اسالمی 
نظام  اهداف  پيشبرد  و  وحدت  ايجاد  مسئوالن 
مقدس جمهوری اسالمی ايران است. به گزارش 
ايرنا، سيد صولت مرتضوی افزود: چهارمحال و 
پيشرفت های  نژاد  احمدی  دولت  در  بختياری 
قابل مالحظه ای به دست آورده كه قابل قياس 

با دوره های گذشته نيست. 
استان  گذشته  دولت های  كرد:  تصريح  وی 
چهارمحال و بختياری را قطب دامداری قلمداد 
كردند و از بسياری از پيشرفت ها محروم كردند 

هيأت  و  جمهور  رئيس  سفر  سه  انجام  با  اما 
دولت به اين استان تحول بزرگی در چهارمحال 

و بختياری به وقوع پيوست. 
معاون سياسی وزير كشور گفت: در چهارمحال 
 17 از  بيش  سيمان  مجتمع  احداث  بختياری  و 
ن  ژاد  احمدی  دولت  در  اما  كشيد  به طول  سال 
اين كارخانه به بهره برداری رسيد. به گفته وی، 
چهارمحال و بختياری از نظر مشاركت در همه 
كشور  در  پيشرو  استان های  از  يكی  صحنه ها 
همه  در  استان  اين  مدار  واليت  مردم  و  است 

صحنه ها حضور دارند. 
چهارمحال  امنيتی  و  سياسی  معاون  گفت:  وی 
رزمندگان  و  ارزشی  نيروی های  از  بختياری  و 
مردان  همرزم  و  مقدس  دفاع  سال  هشت 
ايثارگری های  دوران  و  رشادت ها  سال های 
چهارمحال  استاندار  است.  اسالم  رزمندگان 

نژاد  احمدی  دولت  در  گفت:  نيز  بختياری  و 
به  استان  اين  سطح  در  بزرگی  پيشرفت های 
وقوع پيوست و مردم طعم شيرين خدمتگزاری 

مسئوالن را چشيدند. 
حضور  كرد:  تأكيد  عنابستانی  اصغر  علی 
حداكثری و باالی 80 درصدی مردم در انتخابات 
رياست جمهوری نشان داد كه مردم به مسئوالن 

و خدمتگزاران خود رأی مثبت دادند. 
نماينده مردم لردگان در مجلس شورای اسالمی 
ارزنده  خدمات  نژاد  احمدی  دولت  گفت:  نيز 
و  داشته  توسعه  كمتر  نقاط  به  گرانبهايی  و 
شد.  متحول  نژاد  احمدی  دولت  در  استان  اين 
قانون  اجرای  افزود:  احمدی  بابا  عبدالمحمد 
هدفمندكردن يارانه حركتی بسيار شجاعانه بود 
كه دولت احمدی نژاد با قاطعيت برای حمايت 

از قشار مردم انجام داد. 

سرمايه  افزايش  گفت:  اصفهان  استاندار  مشاور 
گذاری های انجام شده در استان اصفهان نشان 
دهنده تعامل مناسب دولت و بخش خصوصی 

است. 
به گزارش ايمنا، رحيم عظيمی با اعالم اين كه 
تأكيد مديريت كالن استان بر استفاده حداكثری 
اظهار  است،  استادان  و  پژوهشگران  از حضور 
طريق  از  زيادی  حد  تا  امر  اين  تحقق  داشت: 
و دست  كارشناسان  متخصصان،  روابط  تسهيل 

اندركاران با بدنه حاكميت و بدنه اجرايی دولت 
محقق شده است. 

از  اصفهان  استان  كه  اين  به  اشاره  با  وی 
قطب های اصلی توليد علم در كشور و دارای 
مراكز قوی رشد و فناوری و شركت های دانايی 
حاضر  حال  در  كرد:  اضافه  است،  فعال  محور 
استان اصفهان از طريق برخی از اين شركت ها 
فروش تكنولوژی خود به چند كشور اروپايی را 

آغاز كرده است.  

برای  خوبی  بسيار  مأمن  را  استان   عظيمی 
كشاورزی  بخش  در  ويژه  به  گذاری  سرمايه 
امر  اين  بسترهای  تمام  كرد:  تأكيد  و  دانست 
همچنين  اصفهان  استاندار  مشاور  مهياست. 
پيرامون نمايشگاه كشاورزی اصفهان گفت: اين 
انضباط  و  نظم  با  اما  كم  فضايی  در  نمايشگاه 
بسيار ويژه ای برپا می شود كه اين موضوع نشان 
 دهنده قدرت صنعت نمايشگاه ها در اصفهــــان

است.

شاخص  پروژه   80 اجرای  از  اصفهان  شهردار 
منطقه های  در   »95 »اصفهان  برنامه  براساس 
گسترش  كرد:  اعالم  و  داد  خبر  شهر  14گانه 
نقل،  و  حمل  مطالبات  طبق  بر  تراموا  خطوط 
احداث  و  شهری  قطار  مصوب  خطوط  اجرای 
طرح های  ترين  مهم  از  ترافيكی  چهارم  رينگ 

مديريت شهری در طی اين مدت است.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای روابط عمومی 
شهرداری اصفهان، دكتر سيد مرتضی سقاييان نژاد به 
تشريح طرح های شاخص منطقه های 14گانه تا 5 
سال آينده پرداخت و افزود: طرح ميدان جمهوری 
مجموعه های  احداث  در  مشاركت  و  اسالمی 
تجاری، پاركينگ سپهر و عباس آباد از مهم ترين 
پروژه های منطقه يك در اين برنامه است. وی 
مشاركت در تملك و احداث پارك 18 هكتاری 
گردشگری  تفريحی،  مجموعه  و  آباد  شمس 
طرح های  از  آزادگان(  )بزرگراه  شهر  ورودی 
ادامه  اذعان داشت:  دانست و  منطقه 2  شاخص 
نوسازی  و  بهسازی  طرح  و  فرشادی  خيابان 
جنوب ميدان امام)ره( از پروژه های مهم منطقه 

3 بر طبق برنامه اصفهان 95 است.
مهم  پروژه  چهار  اجرای  به  اشاره  با  وی 
فرهنگ  پارك  شرق،  كوهستانی  پارك  احداث 
و  رود  زاينده  حاشيه  در  اسالمی  تمدن  و 
 مجموعه طرح های پارك طبيعی شرق و پارك 
حاشيه زاينده رود از پل شهرستان تا پينارت در 
منطقه چهار تا 5 سال ديگر تصريح كرد: خيابان 
كمكی ارتش، پارك جنگلی ولی عصر)عج(، پارك 
سوار ميدان آزادی، خيابان حضرت يحيی)ع( و 
ادامه خيابان توحيد از پروژه های شاخص منطقه 

5 می باشد.
سالن های  مجموعه  احداث  از  اصفهان  شهردار 
برنامه اصفهان  براساس  منطقه 6  المللی در  بين 
95 خبر داد و اذعان داشت: پارك تفريحی آبشار 
سوم، تقاطع غير همسطح اشكاوند، طرح ميدان 
شورا و احيای بافت فرسوده همت آباد از ديگر 
بينی شده منطقه 6 در طی اين  طرح های پيش 

برنامه است. 
الله،  ميدان  )حدفاصل  سوم  رينگ  تكميل  وی 
شهيد  همسطح  غير  تقاطع  و  چمران(  تقاطع 
و   7 منطقه  مهم  پروژه های  از  را  كاوه  باهنر، 
طرح پرتمان، اجرای طرح ماده 24 و خيابان 45 
متری پرتمان و طرح های اطراف ايستگاه مركزی 
 8 منطقه  شاخص  طرح های  از  را  شهری  قطار 

برشمرد و ادامه داد: طرح ميدان بهار، مشاركت 
در مجموعه تفريحی، گردشگری منارجنبان، ادامه 
خيابان بابك )شهيد اشرفی اصفهانی تا آتشگاه(، 
خيابان  تا  خرازی  شهيد  آذرمهر)بزرگراه  خيابان 
جنگلی  و  تفريحی  پارك های  توسعه  بابك(، 
اطراف كوه آتشگاه و تعريض خيابان بهشت از 
برنامه اصفهان  منطقه 9 در  پروژه های شاخص 

95 می باشد. 
وی احداث خيابان حدفاصل خيابان حكيم اسدی 
تا پارك انقالب، تقاطع های غير همسطح پروين، 
طرح های  از  را  همدانيان  جی،  و  طوسی  شيخ 
مهم منطقه 10 عنوان و خاطرنشان كرد: خيابان 
45 متری روغن نباتی ناز، مشاركت در احداث 
شهرك مبل از پروژه های مهم منطقه 11 و پارك 
سوار شمال شهر، مجموعه تفريحی، گردشگری 
ورودی خيابان كاوه و تقاطع غير همسطح ميدان 
بر  منطقه 12  مهم  از طرح های  عليخانی  شهيد 

طبق برنامه اصفهان 95 خواهد بود.
مجموعه  طرح  كرد:  اضافه  نژاد  سقاييان  دكتر 
اصفهان  غرب  جنوب  ورودی  ميدان  و  تقاطع 
ارتش، پل روگذر  ميدان  تقاطع غير همسطح  و 
بلوار كشاورز به بزرگراه شهيد حبيب الهی، تقاطع 
غير همسطح سيمين، تعريض خيابان جانبازان و 
ترمينال جنوب غرب اصفهان در منطقه 13 در طی 

برنامه اصفهان 95 اجرايی می شود.
های  منطقه  مشترك  طرح های  به  اشاره  با  وی 
14گانه شهر اصفهان براساس برنامه اصفهان 95 
اظهار كرد: احيا و بهسازی محور تاريخی فرهنگی 
رودخانه  زير  تونل  سه،  و  يك  منطقه  در  شهر 
حدفاصل خيابان شمس آبادی تا خيابان توحيد 
در منطقه يك و پنج، پل هفتم رودخانه در منطقه 
4 و 6، تقاطع غير همسطح استقالل در منطقه 2 و 
12، تقاطع غير همسطح جی، پروين در منطقه 4 و 
10 و خيابان كمكی امام خمينی)ره( در مناطق 2 و 

11 به صورت مشترك اجرايی می شود.
احمدآباد  ميدان  تقاطع های  تكميل  افزود:  وی 
در منطقه 3،4 و 10، توقفگاه ميدان احمدآباد در 
منطقه 3 و 10، مطالعات و احداث زيرگذرهای 
فرايبورگ، غزه و ميدان شورا در منطقه 5 و 6، 
تعريض پل بزرگمهر در منطقه 3، 4 و 6، تقاطع غير 
همسطح سيمين در منطقه 5 و 13، انتقال پساب 
ويژه  و خطوط  و 12  منطقه 2  در  شهر  شاهين 
اتوبوس تندرو )بی.آر.تی( در منطقه 3، 4، 5، 6، 10 

و 13 به صورت مشترك اجرايی خواهد شد.

شهردار اصفهان گسترش خطوط تراموا بر طبق 
مصوب  خطوط  اجرای  نقل،  و  حمل  مطالعات 
و  ترافيكی  چهارم  رينگ  احداث  شهری،  قطار 
انهار  كيلومتر  از 100  بيش  احيای  و  ساماندهی 
شهر از ديگر پروژه های شاخص برنامه اصفهان 
بافت های  احيای  كرد:  تصريح  و  معرفی   95
طبقاتی  پاركينگ های  شهری،  مصوب  فرسوده 
پارك  احداث  نقل،  و  حمل  مطالعات  براساس 
ايجاد  نيازسنجی و  سوارها براساس مطالعات و 
كتابخانه، سالن مطالعه، فرهنگسرا، اماكن ورزشی 
و مراكز تفريحی براساس مطالعات و نيازسنجی 
از  اسالم  جهان  موزه  ايجاد  در  مشاركت  و 
شهر  14گانه  منطقه  بين  مشترك  پروژه های 

اصفهان می باشد.
اداری چمران و مركز  اندازی سايت  راه  از  وی 
داده شهرداری مركزی بر طبق برنامه اصفهان 95 
خبر داد و تصريح كرد: پارك آبی و باغ قرآن و 
ناژوان و شرق،  طبيعی  پارك  در  آكواريوم شهر 
محدوده  در  غرب  بار  تره  و  ميوه  ميدان  ايجاد 
در  غرب  آرامستان  شهر،  شاهين  دشت،  بختيار 
سوز  زباله  كارخانه  احداث  آباد،  جهاد  اراضی 
انرژی در سايت  به  تبديل ضايعات خروجی  و 
سگزی،  سايت  در  خورشيدی  نيروگاه  سگزی، 
استحصالی  بيوگاز  از  برق  توليد  اصفهان،  شرق 
مركز  احداث  بازيافت،  سايت  در  زباله  از 
نمايشگاه های بين المللی در منطقه شرق و پارك 
از پروژه های  حيات وحش در اراضی كمشچه 

شاخص برنامه اصفهان 95 است.
اينكه  بر  تأكيد  با  پايان  در  نژاد  سقاييان  دكتر 
نهادی است عمومی، مستقل  شهرداری اصفهان 
موضوعيت  و  ماهيت حكومتی  با  دولتی  غير  و 
و عملكرد محلی كه در شهر تاريخی، فرهنگی، 
هنری و مذهبی اصفهان وظيفه اداره شهر و خدمت 
رسانی به شهروندان و گردشگران را بر عهده دارد 
خاطرنشان كرد: اين نهاد با پايبندی به ارزش های 
از  برخورداری  با  انقالبی  و  ايرانی  اسالمی، 
مشاركت ها و پشتوانه مردمی، مديريت هماهنگ 
شهری و بهره گيری از منابع، با رويكرد مديريت 
كارآمد، اثربخش و مبتنی بر دانايی به اداره شهر و 
ارائه عادالنه خدمات با كيفيت مناسب و به هنگام 
شهری  ايجاد  منظور  به  مختلف  عرصه های  در 
اسالمی با محيط مطلوب زندگی و شاخصه هايی 
چون آرامش، ايمنی، نشاط، اميد و رونق اقتصادی 

برای شهروندان اقدام می نمايد.  

معاون سياسی امنيتی استاندار چهارمحال و بختياری منصوب شد 

شهردار اصفهان اعالم کرد:

اجرای 80 پروژه شاخص در اصفهان

مشاور استاندار اصفهان:

آغاز فروش تکنولوژی اصفهان به چند كشور اروپایی  

س
فار

س: 
عک



روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
3                 شنبه 9 بهمن 1389/ 24 صفر 1432/ شماره 452 Saturday 29 January 2011

رو در روآژیر

ــام وزير آموزش و پرورش در  قائم مق
ــازمان مركزی انجمن اوليا و مربيان  س
ــوار كردن دانش آموزان بيش  گفت: س
ــرويس های  ــت خودرو در س از ظرفي
ــود.  ــوب می ش مدارس، تخلف محس
فرشته حشمتيان در گفتگو با فارس در 
ارتباط با نظارت بر ايمنی سرويس های 
ــت رانندگان  ــدارس و تأييد صالحي م
آنها و نيز وضعيت پوشش های بيمه ای 
ــت: براساس  اين خودرو ها اظهار داش
ماده 19 مصوبه هيأت دولت در ارتباط 
ــل، موضوع حمل و نقل  با حمل و نق
ــور  دانش آموزی بر عهده وزارت كش
ــه كارگروهی  ــت؛ با اين توضيح ك اس
ــئوليت اين  ــا مس ــور ب در وزارت كش
وزارت  ــت  ــا عضوي ب و  ــه  وزارتخان
آموزش و پرورش، سازمان تاكسيرانی 
ــكيل  و پليس راهنمايی و رانندگی تش
ــطح  س در  ــزود:  اف وی  ــود.  می ش
ــئوليت  ــن كارگروه با مس ــتان ها اي اس
ــداران  ــتانداران، فرمانداران و بخش اس
ــی از وظايف  ــت می كند و بخش فعالي
ــيرانی  ــازمان تاكس آن كه مربوط به س
وزارت  ــای  برنامه ريزی ه ــا  ب ــت  اس
ــود و در ارتباط با  ــور انجام می ش  كش
ــز، انجمن اوليا  ــوزش و پرورش ني آم
ــر حمل و نقل دانش آموزان  و مربيان ب
ــمتيان ادامه داد:  »نظارت« می كند. حش
ــوع چگونگی بيمه  ــاط با موض در ارتب
ــن قبيل  ــواردی از اي ــرويس ها و م س
ــرورش انتقال  دهنده  ــوزش و پ نيز آم
ــروه  ــه كارگ ــا ب ــرات و ديدگاه ه نظ
ــت كه بر اين اساس در هر  مربوط اس
ــب و اقتضای شرايط  ــتانی به تناس اس
ــود  و ضرورت ها تصميم گرفته می ش
ــدی در اين  ــخه واح ــوان نس و نمی ت
ــاط در نظر گرفت. قائم مقام وزير   ارتب
آموزش و پرورش در سازمان مركزی 
ــان اينكه  ــا و مربيان با بي ــن اولي انجم
ــايل نقليه  ــاط با وس ــه در ارتب مدرس
ــدد، گفت:  ــرويس ها قرارداد نمی بن س
ــان اطالعات الزم  ــن اوليا و مربي انجم
ــا نيازهای دانش آموزان،  را در ارتباط ب

ــكايت های  نظرات و انتقادات و نيز ش
ــوط ارائه  ــان به كارگروه مرب اولياء آن
ــز از طريق  ــد و آن كارگروه ني می ده
ــری  پيگي را  ــكالت  مش ــيرانی  تاكس

می كند. 
وظایف کارگ��روه ماده 19 درباره 
دانش آم��وزان  دی��ه  پرداخ��ت 

مشخص است 
ــمتيان تصريح كرد: ايمنی وسيله  حش
نقليه و سالمت راننده آن برای ما مهم 
ــت اما برنامه ريزی در اين ارتباط و  اس
ــيرانی به عنوان  ــط تاكس تأييد آن توس
عضو كارگروه انجام شده و فعاليت در 
ارتباط با جزئيات آن وظيفه ما نيست. 
ــت تعهدات  ــاط با وضعي وی در ارتب
ــوار  ــرويس ها با توجه به س بيمه ای س
كردن دانش آموزان بيش از حد ظرفيت 
ــت: از نظر ما سوار  خودرو، اظهار داش
كردن دانش آموزان بيش از حد ظرفيت 
ــوب می شود و با  خودرو تخلف محس
مشكالت احتمالی از قبيل پرداخت ديه 
ــوانح،  و هزينه های درمان در هنگام س
ــرح وظيفه مشخصی دارد.  كارگروه ش
ــاس  ــمتيان عنوان كرد: بر اين اس حش
ــيرانی در اين  ــت تاكس ــت عضوي عل
ــالمت  ــت كه س ــروه نيز اين اس كارگ
ــده آن را تأييد و  ــه و رانن ــيله نقلي وس

تضمين كند. 
نس��بت  پ��رورش  و  آم��وزش 
ب��ه اطالع رس��انی درب��اره ایمنی 

سرویس ها مسئول است 
ــام وزير آموزش و پرورش در  قائم مق
سازمان مركزی انجمن اوليا و مربيان با 
بيان اينكه عضويت آموزش و پرورش 
در اين كارگروه در راستای حفظ امانت 
خانواده هاست، خاطرنشان كرد: سالمت 
و ايمنی خودرو و امكان پرداخت ديه 
ــی  ــوانح از ضرورت هاي ــگام س در هن
ــت كه آموزش و پرورش به عنوان  اس
عضو كارگروه مسئوليت دارد تا نسبت 
به اطالع رسانی آنها به كارگروه مربوط 
ــز نظارت بر  ــن راهكارها و ني و گرفت

شرايط اقدام كند. 

شايد تا به حال نام ازدواج پستی را شنيده 
ــياری از متقاضيان ازدواج های  باشيد. بس
پستی كسانی هستند كه سال ها تنها و دور 
ــرايطی  از محيط خانواده در خارج در ش
متفاوت زندگی كرده اند.... آنها عالقه مند 
به ازدواج با دختران ايرانی بزرگ شده در 
ــتند زيرا همسرانی پرورش پيدا  اروپا نيس
ــادری خود  ــرزمين م كرده با فرهنگ س
ــراغ  ــد. بنابراين به س ــح می دهن را ترجي
ــری از ايران می روند و در  انتخاب همس
ــود كمك می گيرند.  ــن راه از اقوام خ اي
ــراد از آگاهی و  ــن اف ــه طور معمول اي ب
ــران ايرانی و تغييراتی كه در  فرهنگ دخت
ــال ها در ديد و نگرش و خواست  اين س
آنها از زندگی مشترك ايجاد شده اطالعی 
ــه ازدواج با  ــبت ب ندارد. ذهنيت آنها نس
ــنتی  دختر ايرانی همان تصوير زندگی س
ــت. از طرف ديگر عده ای از دخترها  اس
ــور ديگر را  ــتن اقامت كش در ايران، داش
امتياز بزرگی در انتخاب همسر آينده خود 
ــاب می آورند و آن را راهی برای  به حس
ــكالت و رسيدن به آرزوهای  فرار از مش
شان می دانند. همين امر باعث می شود تا 
ــترك در  دقت الزمه برای يك زندگی مش
پس پرده روياها كمرنگ شود. در باز شد 
و دختر جوانی كه معلوم بود تازه ازدواج 
ــمانی نگران، كيفی به دست  كرده با چش
ــد. برای لحظاتی نگاه مان در  وارد اتاق ش
هم گره خورد. كيفش را زمين گذاشت و 
روی لبه صندلی نشست. ناگهان بغضش 
ــاری نبود كه با چنين  تركيد. اين اولين ب
ــدم. حدس زدم  صحنه ای مواجه می ش
چه باليی به سرش آمده. او بدون مقدمه 
ــت: »نمی خواهم به  ــا صدايی لرزان گف ب
ــتش خسته شده ام،   خانه برگردم، از دس
ــنتی  ــتم اينقدر بد اخالق و س نمی دانس
ــت« و دوباره ادامه داد: »نمی دانم چه  اس
ــواده ام، به  ــازه چطور به خان ــم، ت كار كن
ــه دوباره در ازدواج  پدر مريضم بگويم ك
ــال  ــت خورده ام.« زهره گفت: »س شكس
ــنا شدم، پس  ــگاه با پسری آش اول دانش
ــود مخالفت پدرم با او  از چند ماه با وج
ــال بعد متوجه شدم  ازدواج كردم. يك س
همسرم مواد مخدر استفاده می كند، بعد 
از آن ديگر نتوانستم ادامه تحصيل بدهم، 
ــرمندگی موضوع را با مادرم در ميان  با ش
گذاشتم و از او كمك خواستم. خانواده ام 
ــد در ترك اعتياد به او كمك  تالش كردن

كنند اما تالش آنها بی نتيجه بود تا اينكه 
ــديم. از آن زمان به  باالخره از هم جدا ش
بعد هميشه تحت كنترل و نظارت خانواده 
ــرم بودم.  ــزرگ ت ــرادر ب ــه خصوص ب ب
ــورد زننده اطرافيان در آن مدت همه  برخ
اعتماد به نفسم را گرفته بود. 2 سال از اين 
ماجرا گذشت تا اينكه ما به يك ميهمانی 
ــايه قديمی مان به مناسبت آمدن  كه همس
پسرش از انگليس ترتيب داده بود، دعوت 
ــا را پذيرفت.  ــادرم دعوت آنه ــديم. م ش
ــاله بود كه او را به  می گفت سهند 15 س
خارج فرستادند. االن برای خودش كسی 
ــده و خيلی تعريف های ديگر؛ بدون  ش
ــد.« زهره به آن  آنكه او را حتی ديده باش
ــهند كه 20 سال  ميهمانی می رود و با س
ــی و دور از خانواده زندگی كرده  به تنهاي
ــنا می شود. زهره به خوبی حس  بود، آش
می كند كه همه چيز از قبل برنامه ريزی 
شده است. سهند هم كه سال ها از محيط 
ــدت  گرم و محبت خانواده دور بود به ش
تحت تأثير فضای خانوادگی و رفتار زهره 
ــرد. آن دو بعد از چند ديدار،  قرار می گي
ــوند و خيلی زود  به هم عالقه مند می ش
خانواده ها زمينه ازدواج را فراهم می كنند 
و زهره به عقد سهند در می آيد. سهند كه 
ــترك با زن غير  از قبل تجربه زندگی مش
ايرانی را داشت، در وجود زهره همسری 
ــادری فداكار را می ديد. زهره  وفادار و م
ــاس امنيت نمی  كه در هيچ جمعی احس
ــال امنيت  ــهند به دنب ــرد، در وجود س ك
می گشت. سهند در اروپا به علت محدود 
بودن تعداد دخترهای ايرانی حق انتخاب 

ــره در ايران به  ــت. طالق زه كمتری داش
ــی در ازدواج دومش  ــه ضعف عنوان نقط
ــهند كه از زندگی باری  تاثيرگذار بود. س
به هر جهت خسته شده بود به دنبال سر 
و سامان دادن به زندگی اش بود. زهره كه 
اين همه تلخی را پشت سر گذاشته بود، 
ــيدن به آرزوهايش  به دنبال آرامش و رس
ــهند به لندن برمی گردد و چندی  بود. س
بعد زهره با هزاران اميد و با اشك و لبخند 
ايران را ترك می كند تا به همسرش ملحق 
ــق در وجودش  ــود. زهره با غمی عمي  ش
حرف هايش را ادامه داد: »دو، سه ماه اول 
همه چيز جالب به نظر می رسيد ولی االن 
ــكاری و بی برنامگی حوصله ام در  از بي
خانه سر رفته، اجازه معاشرت با كسی را 
ندارم. سهند هم تا ديروقت كار می كند، كم 
حوصله است و هيچ چيزی برايش تازگی 
ندارد و من به همين خاطر احساس تنهايی 
و افسردگی می كنم. يك روز احساسم را 
ــتم  ــتم و از او خواس ــا او در ميان گذاش ب
كمكم كند تا در كالس زبان ثبت نام كنم 
شايد با محيط جديد آشنا شوم اما او فرياد 
ــار پاره كرده ای تو  زد: »هنوز نيامده افس
ــه در ايران اجازه بيرون رفتن از خانه را  ك
ــتی حاال چه انتظاراتی داری.« او  هم نداش
پاسپورت و مدارك مرا هم پيش خودش 
ــدم می كند كه اگر به  ــته و تهدي نگه داش
خواسته های او گوش ندهم تا 3 ماه ديگر 
ــد  كه اجازه اقامت موقتم به پايان می رس
بايد به ايران برگردم.« سهند حفظ زندگی 
مشتركش را در ناآگاه گذاشتن همسرش 
از روند زندگی اجتماعی و فرهنگی غرب 

ــرايط  می داند. زهره ناگزير به پذيرش ش
ــت زيرا هنوز اقامت او  ــده اس موجود ش
دايمی نشده و در صورت جدايی بايد به 
ايران برمی گردد و تمام »سرشكستگی ها« 

را بپذيرد. 
2 سال به همين منوال گذشت. حال آنها 
ــه دارند، زهره اقامت دايم  فرزندی 6 ماه
ــت ولی با اين حال و با وجود  گرفته اس
ــهند هنوز بر نظر خود  صبوری زهره، س
ــاری می كند. زهره دچار افسردگی  پافش
ــده و مدتی است با كودك 6ماهه خود  ش
جدا از همسرش زندگی می كند و تقاضای 
ــت. ازدواج زهره و سهند  طالق كرده اس
يك نمونه از تعداد بی شمار وصلت هايی 
است كه »ازدواج پستی« ناميده می شود. 
متأسفانه در اين نوع ازدواج ها نمونه های 

ناموفق فراوانی ديده شده است. 
نظر روان شناس 

ــتی مخالف ام! از آنجا  با ازدواج های پُس
ــن واگير  ــا تب خارج رفت ــه اين روزه ك
پيدا كرده و يكی از راه هايی كه می توان 
ــور به  ــه رويای زندگی در خارج از كش ب
ــادا و اقامت آن  ــژه آمريكا، اروپا و كان وي
ــردی مقيم اين  ــيد، ازدواج كردن با ف رس
ــفانه ازدواج های اين  كشورهاست متأس
ــت. طريقه  ــده اس ــوم ش چنينی هم مرس
آشنايی دختر و پسر در اين ازدواج ها چه 
از راه معرفی خويشاوندی و آشنايی باشد 
و چه خودشان از راه كامپيوتر و گردش در 
اينترنت و سايت ها يكديگر را پيدا كرده 
ــكال دارد. اين  ــند از پايه و اساس اش باش
دختر و پسرها در مدت كوتاهی به هم دل 
می بندند و تصميم به ازدواج می گيرند. 
ازدواجی كه هر دو طرف گمان می كنند 
همسر روياهای خود را پيدا كرده اند زيرا 
آنها خود را از راه دور به هم معرفی كرده 
ــارت را داريم كه با  ــا اين مه ــد. همه م ان
كلمه ها بازی كنيم و خوب صحبت كنيم 
اما همه ما اهل عمل به حرف و شعارهايی 
ــما با  ــتيم. پس وقتی ش كه می دهيم نيس
يك دخترخانم يا آقاپسری كه فرسنگ ها 
ــما پشت كامپيوترش نشسته  دورتر از ش
گفتگو می كنيد بايد اين موضوع را مدنظر 
داشته باشيد. او می تواند با كلمه ها بازی 
ــده آل از خود  ــد و تصويری زيبا و اي كن
ــی كه او را باور  ــازد. وای به حال كس بس
ــه رو نخواهد ــا واقعيت روب  كند چون ب

شد. 

جامعه

الدن سلطانی

غالمرضا عليزاده معتقد است سرخوردگی می تواند مقدمه 
ــود چرا كه جوانان برای رسيدن به  بزهكاری در جوانان ش
آرزوها و خواسته ها خود را ناتوان می بيند و اين امر باعث 
عقده هايی در آنان خواهد شد به طوری كه آنان را به اعمال 

خالف تشويق می كند.
ــياری از جوانان به دليل قرار گرفتن در  ــروزه در دنيا بس ام
چرخه فقر و كمبود بضاعت مالی خانواده ها مجبورند برای 
تأمين نيازهای اساسی خود دست به اعمال خالف بزنند تا 
زمانی كه با چنين معضلی مواجه باشيم همچنان با تشديد 
ناهنجاری های اجتماعی نيز رو به رو خواهيم بود. درصد 
ــور را قشر جوان تشكيل می دهد.  بااليی از جمعيت كش
طبق يك نظرسنجی كه از گروهی از جوانان شاغل به عمل 
ــغلی خود راضی  ــده حدود 60 درصد آنها از درآمد ش آم
نبودند البته در اين گروه بيشتر جوانان معتقد بودند كه در 

صورت تالش امكان پيشرفت شغلی برايشان وجود دارد.
ــناس در اين باره معتقد است با وجود اينكه  يك جامعه ش
ــكل ها و عوارض فقر تمامی افراد جامعه و هم سنين  مش
را تحت تأثير قرار می دهد اما در اين ميان جوانان به دليل 
روحيات حساس تر و خواسته ها و آرزوهای بسيار بيشتر 

از ساير گروه هايی سنی از فقر رنج می برند.
ــاد كه در  ــرقت و يا اعتي ــه در پرونده های س ــی ك هنگام
دادگستری موجودند دقت می كنيم می بينيم بيشتر مجرمان 
ــت قشر جوان هستند و بيشتر  كه پرونده مربوط به آنهاس
ــنين 22 تا حدود 33 ساله می باشند و اينجاست  دارای س
ــه يابی  ــد دنبال علل اين معضل رفت و آن را ريش  كه باي
ــه جوانانی كه  ــزاده می افزايد: گرچ ــا علي كرد. غالمرض
ــب هستند نيز  دارای خانواده هايی با وضعيت مالی مناس
گرايش بسياری به مصرف مواد مخدر دارند اما بررسی ها 
ــياری از نوجوانان و جوانانی كه  نشان می دهد درصد بس
ــد جزو افراد  ــواد مخدر گرايش پيدا می كنن به مصرف م
ــادی را در باال رفتن  ــتند. وی فقر م كم درآمد جامعه هس
ــن ازدواج در بين جوانان نيز مؤثر می داند و می گويد:  س
هنگامی كه جوانی از حداقل سرمايه برای تشكيل زندگی 
ــترك محروم است اين امر سبب می شود سن ازدواج  مش
افزايش يابد و حتی بسياری از جوانان به دليل عدم توانايی 
مالی قيد تشكيل زندگی مشترك را برای هميشه می زنند 
و فكر ازدواج را از ذهن خود خارج می كنند. روانشناسان 
ــكل های اقتصادی ايجاد  نيز معتقدند يكی از پيامدها مش
ــردگی در ميان جوانان است حتی در بيشتر مواقع فقر  افس
و مشكل های اقتصادی می تواند باعث اختالل های شديد 
ــود. به  ــتم فكری و عصبی نوجوانان و جوانان ش در سيس
عقيده روانشناسان فقر از زوايای مختلف به جوانان آسيب 
ــاند و می تواند يأس و سرخوردگی بسياری را در  می رس

قشر جوان ايجاد كند.

سرخوردگی مقدمه بزهکاری 
در جوانان است

قائم مقام وزیر آموزش و پرورش:
سوار کردن دانش آموزان بیش از 

ظرفیت خودرو در سرویس مدارس 
تخلف است

پایان تلخ ازدواج از راه دور  

داستان زندگی آنهایی که ندیده و نشناخته ازدواج می کنند  
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غروری )قرن دهم و یازدهم(
عرفات العاشقین:

ــمای غروری، مير غروری به حسب والدت از  ــم و مس صاحب اس
ــت. غايتش به سبب  ــت. خالی از ادراك و فطرتی نيس ــان اس كاش
االسماء تنزل من السماء، غرور بسيار در طبعش مركوز است. مكرر 
در ايران و هند وی را ديده ام. بالفعل  )1024 هـ.ق( در هند است و 

به كمال نابوده خويش مغرور و مسرور است...
مآثر رحیمی:

ــيادت پناه مير غروری، سيدی شجاعت شعار و فصيحی بالغت  س
آثار است و از جمله سادات معروف كاشان است و از تازه گويان و 
نوآمدگان اين زمان است و در فن سپاهيگری نيز وقوفی تمام دارد،  
ــان به دار االفاضل شيراز رفت و مدتی در  ــن از كاش و در اوايل س
ــبب اختالط و خصوصيتی كه با اكابر و اهالی آنجا  آن واليت به س
داشت توقف نمود و علم شاعری و سخنوری در آن ديار برافراشت 
ــالطين  ــر اوقات در داراب جرد فارس در مالزمت خلف الس و اكث
محمد قلی خان پرناك حاكم آن جا می بود و با حسان الزمانی موالنا 
ــد بروجردی كه مقرب و مصاحب آن جناب بودند شاعری ها  مرش
ــتند. به راهنمايی قايد توفيق  كرده صحبت يارانه ی موافقانه می داش
ــتان  ــتان بوس اين مالذ و ملجای غريبان نموده به هندوس اراده آس
ــدر حالت و  ــت و به ق ــرافراز گش ــرف بندگيش س خراميد و به ش
ــان رعايت يافت و مدتی مالزم اين  ــتعداد از خوان احسان ايش اس
ــوار پرداخت. وقتی از  ــركار بود، و قصايد غرا به مدح اين بزرگ س
ــاراليه به نظر راقم رسيد، اكثر مدح  اوقات در مكه معظمه ديوان مش
ــت. الحق در نادره گويی و شيرينی سخن بی نظير  ــان اس اين عاليش
ــخنان شيرين بسيار نموده و  ــت و ابداع معانی بلند دلنشين و س اس
اگر چه بنده به خدمت ايشان مشرف نشده اما از جمعی ثقه استماع 
ــت و بلند پروازی و خودرايی  ــه كه در كمال علو فطرت و هم رفت
ــر فرود  ــت و به مراتب دون س ــتگی اس و بی پروايی و از خودگذش
ــتم ظريفی در می آيند  ــتعداد در مقام س نمی آرد، گاهی با ارباب اس
ــد و با اهل تصوف و تحقيق  ــال در حيدرآباد گلكنده می باش و الح
ــعار او آنچه به نظر  صحبت می دارد،  و برهان تخلص می نمايد. اش

می رسد مدح اين حضرت بود كه ثبت رفت...
تذکره میخانه:

ــوب و ابيات  ــعار خ ــانی ، اش ــه نكته دانی مير غروری كاش مجموع
ــر معانی منظومات او پهلو بر معانی  ــوب مطلوب دارد، فاما اكث مرغ
متقدمين و متأخرين می زند، اين ذره بی مقدار، آن نكته دان را نديده، 
ــور بوده اند رسيده  و ليكن به مالزمت عزيزانی كه با او مدتها محش
و احوالش تحقيق نموده است. تولد او در كاشان واقع شده در بهار 
ــده توقف كرده،  ــيراز رفته پاره ای در آن بل ــی از وطن به ش زندگان
ــت واليت الر رفته  ــته و از آنجا به گش با مردم خوب صحبت داش

است.
ــتهار سرشاری  ــد بروجردی می گويد: اين مقدمه در عراق اش مرش
ــتان  ــمع شبس دارد كه پيش از آن كه ملك الر در تصرف بندگان ش
ــينی صفوی درآيد، موالنا غروری در آن ديار  نبوی شاه عباس حس
ــاه  ــه، و يك قصيده حكيم انوری را به نام خود كرده و به پادش رفت
ــده و صله گرفته و از آن ملك زود  ــبيل ره آورد گذران آن ديار بر س
برآمده كه مبادا كه اين ادای ناخوش او گل كند، چون به عراق عود 
نمود، پيش از آمدن مولوی اين راز قبيح انتشار يافته و باطن انوری 

بی شرمی صريح او را برمال گردانيده  است.

 شهرداری منطقه یک کاشان
 20 مورد تخریب و رفع خطر 

انجام داده است
 زاینده رود

شهرداری منطقه يك كاشان بر اساس تبصره 14 ماده 55 قانون 
ــهرداری ها20 مورد تخريب و رفع خطر طی دو ماه گذشته انجام  ش

داده است.
ــهرداری منطقه يك گفت: اين اقدام با استناد به »تبصره 14  مدير ش
ــر و اقدام الزم  ــهرداری ها« كه  اتخاذ تدابير مؤث ــاده 55 قانون ش م
ــته و خطرناك واقع در  ــرای رفع خطر از بناها و ديوارهای شكس ب
معابر عمومی، كوچه ها، داالن های عمومی و خصوصی، پر كردن و 
ــاندن چاه ها و چاله های واقع در معابر، جلوگيری از گذاشتن  پوش
ــرف و مجاور به معابر  ــياء در بالكن ها و ايوان های مش هر نوع اش
ــت را جزو  ــا موجب خطر برای عابرين اس ــی كه افتادن آنه عموم

وظايف شهرداری دانسته اقدام شده است.
ــی های  ــهرداری پس از بررس ــروز گرانمايه گفت: ش ــدس به مهن
ــاختمان ها و اعالم  ــاز بودن اين گونه س الزم در خصوص خطر س
ــع خطر از مردم  ــبت به تخريب و رف ــرات قانونی به مالك نس تذك

اقدام می كند.
ــوده و تاريخی درمنطقه يك را  ــود 600 هكتار بافت فرس وی و ج
يادآور شد و افزود: با توجه به اينكه 480 هكتار از بافت فرسوده را 
ــمند تشكيل می دهد بنابراين حفظ و احيای  بافت تاريخی و ارزش
ــته نيز امری ضروری و  ــل های گذش ــهای به جا مانده از نس ارزش

اجتناب ناپذير است.
وی در پايان خاطرنشان كرد: از يك سو قرار داشتن بناهای قديمی 
ــوده و از سوی ديگر ريزش ساختمان هايی  در ميان بافت های فرس
ــودگی شده و به نوعی  كه به دليل قدمت و ترك مالكين دچار فرس
ــهرداری را برآن داشت تا نسبت  زيان جانی عابرين را در بردارد ش
ــايی و تخريب اين بناهای فرسوده اقدام نمايد تا با عمل به  به شناس

وظيفه قانونی خود نگرانی شهروندان را برطرف كند. 

نماينده کاشان: 
 تکمیل حفاری تونل گالب به

400 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد 
ــان و آران و بيدگل گفت: برای  ــتان های كاش نماينده مردم شهرس
ــی از پروژه انتقال آب  ــاری تونل گالب به عنوان بخش تكميل حف
زاينده رود به كاشان، 400 ميليارد ريال اعتبار نياز است. علی اصغر 
ــه اينكه كار احداث اين  ــاره ب گرانمايه پور در گفتگو با ايرنا، با اش
ــده،  اظهار داشت: تاكنون، بيش از  ــال گذشته آغاز ش تونل تيرماه س
هفت كيلومتر از اين تونل حفاری شده است. وی افزود: در نشست 
مشتركی با وزير نيرو پيشنهاد شد تخصيص اعتبارات مورد نياز اين 
طرح در بودجه سال 90 پيش بينی شود. طرح انتقال آب زاينده رود 
ــت كه در سال  ــان و آران و بيدگل يكی از طرحهای ملی اس به كاش
84 به بهره برداری رسيد و در حال حاضر بيش از 200 ليتر در ثانيه 

آب وارد شبكه كاشان می كند.
ــب آب در ثانيه را دارد كه  ــل گالب، ظرفيت انتقال 20 مترمكع تون
ــه مترمكعب آب در ثانيه به  با بهره برداری از آن، عالوه بر انتقال س
ــهرهای همجوار نيز منتقل خواهد  ــان، بخشی از اين آب به ش كاش

شد. 
برای محقق شدن ظرفيت نهايی اين طرح كه شامل تأمين يك هزار 
ــتان كاشان و يكصد ليتر در ثانيه برای  ليتر در ثانيه آب برای شهرس

آران و بيدگل، نياز به تكميل تونل انتقال آب گالب است.

 برگزاری کارگاه آموزشی 
بودجه ریزی عملیاتی 

در شهرداری کاشان
 زاینده رود

ــزی عملياتی در  ــتقرار بودجه ري ــی اس ــن كارگاه آموزش اولي
ــان، مسئول آموزش و پژوهش  شهرداری ها با حضور شهردار كاش
ــتانداری، معاونان اداری مالی و مديران مالی  ــهری اس دفتر امور ش

شهرداری های استان اصفهان برگزار شد.
ــهرداری كاشان حين تدريس اين دوره به نقش مهم و  مدير مالی ش
ــعه پايدار شهری اشاره كرد و افزود: نتيجه و  حياتی بودجه در توس
منابع حاصل از هر يك از اقالم و هزينه ها و در نهايت پاسخ به اين 
ــئوال كه درآمدها به چه منظور خرج می شود از ويژگی ها و وجه  س

تمايز سيستم بودجه ريزی عملياتی است.
ــينعلی ابريشم شفاف نبودن فرآيند بودجه ريزی،   مهندس سيد حس
عدم ارتباط بين بودجه و عمليات سازمان و عدم توانايی در گزارش 
ــده خدمات را از جمله معايب و مشكالت روش  و نسبت تمام ش

بودجه ريزی به روش سنتی دانست.
وی با اشاره به اينكه شهرداری كاشان به عنوان يكی از دستگاه های 
ــی به عنوان پايلوت  ــتاز در بحث بودجه ريزی عمليات اجرايی پيش
ــت گفت: اجرای بودجه ريزی عملياتی پاسخ به  ــده اس انتخاب ش
تمامی فعاليت ها و اقدامات خدماتی، رفاهی و عمرانی شهرداری ها 

در خصوص نحوه و صرف هزينه های گوناگون می باشد.
 

برگزاری دهمین سوگواره هنر 
در ساحت عاشورا در کاشان

 زاینده رود
ــی  ــی تفريح ــازمان رفاه ــی س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــينی دهمين سوگواره  ــبت اربعين حس ــان: به مناس شهرداری كاش
ــرای مهر اين سازمان برگزار  ــورا در فرهنگس ــاحت عاش  هنر در س

شد.
ــان در اين  ــهرداری كاش ــی تفريحی ش ــازمان رفاه ــل س مديرعام
ــار فرهنگی و هنری  ــه توليد آث ــويق هنرمندان جوان ب ــم تش مراس
ــجايای اخالق اهل بيت )ع( از  ــورايی، معرفی فضيلت ها و س عاش
ــوگواره  ــای هنر را از جمله اهداف برگزاری اين س  طريق زبان رس
ــورا  ــی واقعه عاش ــان ابعاد ارزش ــی با بي ــدی نادعل ــمرد. مه برش
ــازی  ــورا و الگوس ــالت واقعه بی بديل عاش گفت: تبيين پيام و رس
ــل از پيرغالمان  ــان و جوانان از طريق تجلي ــب برای نوجوان مناس
ــای مذهبی از  ــای فعال در هيأت ه ــان بی ادعا و بی ري و زحمتكش
ــورا  ــاحت عاش ــوگواره هنر در س  ديگر اهداف برگزاری دهمين س

است. 
ــعر  ــب، ش ــوگواره به مدت دو ش ــاره به برگزاری اين س وی با اش
ــر، هنرهای  ــی، فيلم، عكس، تئات ــی، نقاش ــورايی، خوشنويس عاش
ــمی، هنرهای حجمی را از بخش های اين سوگواره ذكر كرد.  تجس
ــيقی  ــه كارگردانی اكبر قهرمانی، موس ــرخ ب اجرای نمايش نقل س
ــعر و مقاله و مرثيه سرايی از جمله برنامه های  عاشورايی، قرائت ش

اين سوگواره بود.

در کاشان
برگزاری یادواره شهدای انقالب 

 زاینده رود
ــازمان رفاهی تفريحی شهرداری  به گزارش روابط عمومی س
ــان مديرعامل اين سازمان از برگزاری نخستين يادواره شهدای  كاش

انقالب اين شهرستان خبر داد. 
ــای  برنامه ه ــی  اجراي ــتاد  س ــت  نشس در  ــی  نادعل ــدی   مه
ــتان  ــهرداری اين شهرس ــی تفريحی ش ــازمان رفاه ــر س ــه فج ده
ــر از  ــالب و تقدي ــان انق ــره فجرآفرين ــاد و خاط ــت ي گرامی داش
ــر  ــادواره ذك ــن ي ــزاری اي ــداف برگ ــا را از اه ــای آنه  خانواده ه

كرد. 
ــرد و گفت:  ــان را 27 نفر ذكر ك ــهدای انقالب كاش ــداد ش وی تع
ــتای اين اهداف كتابی با عنوان فرشيان عرشی كه  همچنين در راس
حاوی زندگی نامه، مبارزات انقالبی و نحوه شهادت اين فجرآفرينان 
ــت، توسط سازمان رفاهی تفريحی شهرداری كاشان آماده چاپ  اس

است كه در اين يادواره رونمايی می شود. 
ــهرداری كاشان همچنين از  ــازمان رفاهی تفريحی ش مديرعامل س
ــالب در ايام ا...  ــی كودك و انق ــنواره فرهنگی ورزش برگزاری جش
ــان  ــر داد و خاطرنش ــان خب ــالمی در كاش ــر انقالب اس ــه فج ده
ــريه ديواری،  ــته شامل نش ــش رش ــنواره در قالب ش كرد: اين جش
ــدارس، دو وميدانی، خاطره نگاری، پياده رو خانوادگی  آذين بندی م
ــطح آگاهی نسل نوجوان و  ــت. وی ارتقای س ــی طولی اس و نقاش
ــفه و ارزش های انقالب را از جمله اهداف  ــبت به فلس كودك نس
ــابقه های  ــح كرد: برگزاری مس ــن برنامه ذكر و تصري ــزاری اي برگ
ــر برنامه های مدنظر برای  ــژه جوانان نيز از ديگ ــت ذهنی وي خالقي
ــابقه ها مفاهيم و پيام های  ــت كه در قالب اين مس ايام دهه فجر اس
ــتفاده از نيروی خالقيت به نسل جوان منتقل می شود.  انقالب با اس

مدير حوزه هنری کاشان:
جوانان کاشانی 12 بند محتشم 

را به تصویر خواهند کشید 
ــان گفت: در اولين روز نكوداشت محتشم،  مدير حوزه هنری كاش
ــاعر مرثيه سرايی اهل بيت)ع( را به  ــانی 12 بند اين ش جوانان كاش

تصوير خواهند كشيد.
ــا توجه به  ــت:  ب ــا،  اظهار داش ــا ايرن ــو ب ــری در گفتگ ــد قنب  محم
ــت يكصد  ــده در اولين روز اين نكوداش برنامه ريزی های انجام ش
ــت نفر از هنرجويان، هنرستان های شهرستان كاشان برای به  و بيس
تصوير كشيدن 12 بند معروف محتشم كاشانی با يكديگر به رقابت 

خواهند پرداخت. 
ــم برای اولين بار در  ــابقه نقاشی از 12 بند محتش به گفته وی، مس
كاشان با هدف آشنايی و ارتقای سطح آگاهی جوانان با مفاخر شهر 

دارالمؤمنين كاشان برگزار می شود. 
ــت از بزرگان و مفاخر ضمن ارج  وی تأكيدكرد: برگزاری نكوداش
ــر موجب معرف  ــی و مذهبی مفاخ ــگاه واالی علم ــادن به جاي نه

الگوهای مناسب به جوانان است. 
ــابقه  ــم مس ــت محتش ــن بخش نكوداش ــرد:  دومي ــح ك وی تصري
ــال جاری برگزار  ــت كه روز 15بهمن ماه س ــی از 12 بند اس مداح
ــت  ــان افزود:  اولين نكوداش ــر حوزه هنری كاش ــد. مدي خواهد ش
ــگاه پيام  ــال 88 به همت حوزه هنری و همكاری دانش ــم س محتش
ــال 905 هجری  ــم كاشانی، در س ــد. محتش ــان برگزار ش نور كاش
ــان فرو  ــم از جه ــال 996 چش ــد و در س ــان متول ــری در كاش  قم

بست. 

گشتی دراخباربزرگان کاشان

مهدي رفائي
شهرستان كاشان با قدمتي 7 هزار ساله 
در عرصه تاريخ و پهنه تمدن عظيم به 
وسعت ميهن پهناور ايران همواره مهد 
ــتگاه ديرين  ــم و دين و خاس كهن عل
ــالمي و ايراني بوده  ــالق و هنر اس اخ

است. 
ــن مطلب  ــان با بيان اي ــهردار كاش ش
ــان را در ايام نوروز داراي  ــهر كاش  ش
ــاط انگيز  ــي دلكش و نش آب و هواي
توصيف كرد كه با داشتن آثار تاريخي 
ــلطان امير  ــون باغ فين، حمام س همچ
تپه هاي  ــي،  ديدن ــاي  موزه ه ــد،  احم
باستاني سيلك، خانه هاي تاريخي مانند 
عامري،  طباطبائي ها،  بروجردي،   خانه 
ــكوهمندي  ــاي ش ابنيه ه ــيان و  عباس
ــجد آقا بزرگ،   چون قلعه جاللي، مس
ــان و همچنين مدفن  بازار بزرگ كاش
بزرگاني مانند: فيض كاشاني، محتشم، 
ــا اثر به ياد  ــريف و ده ه مال حبيب ش
ــز همانند  ني ــال  ــر امس ــي ديگ ماندن
سال هاي پيش آماده استقبال از هزاران 
نفر مشتاق گردشگر و مسافر نوروزي 

مي باشد.
ــهردار كاشان(  ــعيد مدرس زاده )ش س
ــهرداري  افزود: اين روزها وظايف ش
دو چندان شده است و با نزديكي ايام 
نوروز براي استقبال هر چه باشكوه تر 
ــور و  ــگران اقصي نقاط كش از گردش
ــافران  ــت ايجاد رفاه حال مس در جه
ــه هاي مختلف و  ــكيل جلس ضمن تش
ــاي ويژه اي براي  متعدد برنامه ريزي ه
ــهر  ــادمانه در ش ــوروزي ش ن برپايي 
ــده  ــان تدارك ديده ش ــي كاش  تاريخ

است.
ــهر،  ــــازي ش وي ادامـــه داد: زيباس
آراستگي و پاكيزگي آن، ايجاد امكانات 
ــفالت و روكش معابر،  ــتي، آس بهداش
ــداول و هماهنگي با  ــزي ج رنگ آمي
ادارات مختلف، حسينيه ها، هيأت هاي 
ــي به  ــامان بخش ــاء و مذهبي و س امن
ــدارك تجهيزات  ــكان و ت ــن اس اماك
ــكان از اقدام هاي شهرداري كاشان  اس
ــگران  ــتقبال خوب از گردش  براي اس

مي باشد.

ــكر از  ــدرس زاده ضمن تش ــعيد م س
پرسنل خدمتگزار شهرداري، فرماندار 
ــه معزز،  ــام جمع ــان، ام ــرم كاش محت
ــالمي شهر و همه  اعضاي شوراي اس
ادارات و كارگروه هاي اسكان مسافران 
ــق بيش از  ــا آرزوي تحق ــوروزي، ب ن
ــف و كار مضاعف  پيش همت مضاع
ــرلوحه قرار  اظهار اميدواري كرد با س
ــوراييان و وصاياي امام  دادن راه عاش
ــاي حكيمانه  ــل )ره( و رهنموده راح
ــيري گام  ــر فرزانه انقالب در مس رهب
ــعادت دنيا و آخرت در  برداريم كه س
ــواره با ايمان  ــن يافته و هم آن تضمي
ــتعانت از  ــدي و اس ــكال خداون  و ات
ــالش  ت ــي،  تواناي ــا  ب ــهيدان  ش راه 
ــد،  ــاهد رش ــگان ش ــش هم  و كوش
ــعه روزافزون ميهن  ــكوفايي و توس ش
 اســالمي مان در تمـــامي عرصــه ها 

باشيم.
ــعيد مدرس زاده در ادامه به تشريح  س
ــتاد  ــاي س ــري از اقدام ه ــش ديگ بخ
ــال  ــان در س ــتان كاش نوروزي شهرس

گذشته و نوروز 89 پرداخت:
ــي و  ــابقه هاي كتابخوان ــام مس  انج
ــگري  ــي و گردش ــتگاه هاي نقاش ايس
ــودكان در محل  ــرگرمي ك همراه با س

حضور گردشگران
ــابقه هاي خاطره نويسي   برگزاري مس

براي گردشگران
ــداء بليط رايگان به بانوان محجبه   اه

براي بازديد از اماكن تاريخي
ــير،  ــاي راهنماي مس ــب تابلوه  نص
ــماره تلفن هاي ضروري  ــكان و ش اس

براي مسافران
ــان به صورت  ــه آب جوش و ن  ارائ

صلواتي به مسافران نوروزي
ــداد و نجات در  ــتقرار خودرو ام  اس
ــت ايمني  ــوروزي جه ــتاد ن محل س

محل هاي اسكان
ــافران ورودي به  ــري از مس  آمارگي
ــادي ورودي  ــان در 4 نقطه از مب كاش

شهر
ــنل شهرداري   آماده باش تمامي پرس
ــافران در ايام  ــه مس ــت خدمت ب جه

تعطيل

ــهر و  ــازي ميادين و معابر ش  زيباس
اجراي مراسم طرح استقبال از بهار

 اضافه نمودن شيفت تنظيف در طول 
ايام نوروز

ــيجي پايگاه  ــاي بس ــور نيروه  حض
ــهرداري كاشان در مبادي  15خرداد ش

ورودي شهر جهت راهنمايي
 اضافه نمودن سرويس هاي اتوبوس 

شهري در طول ايام تعطيالت نوروز
ــگـــري   اجـــراي طـــرح گردش
ــت ارزان جهت  ــان گردي با قيم كاش

رفاه مسافران
ــتفاده از پيك هاي موتوري جهت   اس

راهنمايي مسافران نوروزي
ــوينده در محل هاي  ــع مواد ش  توزي
ــينيه ها و مساجد، مدارس  اسكان، حس

و پاركينگ ها
ــه هاي اضطراري در  ــكيل جلس  تش
ــمت ها و كميته هاي مختلف ستاد  قس

نوروزي
 برپايي اكيپ هاي گشت نامحسوس 
ــافران در نزديكي و  ــت امنيت مس جه

محل مراكز اسكان
 نصب تابلو برق و محل شارژ موبايل 

براي رفاه حال گردشگران
ــي هاي سطح شهر و   اصالح خاموش

تأمين نور پارك هاي شهر
 اطالع رساني توسط روابط عمومي و 

امور بين الملل شهرداري به مسافران
ــافران در 16 حسينيه با  ــكان مس  اس

ظرفيت اسكان بيش از 32 هزار نفر
 استقرار 120 چادر در مراكز اسكان 

با نزديك بر چهل هزار نفر گنجايش
 اجاره بيش از 150 باب خانه كه در 

اختيار مسافران قرار گرفت
ــاوا  ــازمان ف ــا س ــرارداد ب ــاد ق  ايج
ــه روز  ــت ب ــان جه ــهرداري اصفه ش

رساني آمار مسافران
ــجويي  ــاي دانش ــي خوابگاه ه  برپاي
ــت 12 خوابگاه با  ــتفاده از ظرفي و اس

دوازده هزار نفر ظرفيت
ــكان در مدارس به  ــاد مراكز اس  ايج
تعداد 114 مدرسه، 885 باب كالس و 

اسكان حدود 70 هزار جمعيت.
 استفاده از هتل ها و ميهمان پذيرها با 

ظرفيت 6 هزار نفر
ــاي خودگردان  ــق با خوابگاه ه  تواف

دانشجويي جهت استقرار مسافران
ــئوالن حسينيه ها جهت   جلسه با مس

استقرار مسافران و گردشگران
ــركت هاي خدماتي به   آماده باش ش

صورت شبانه روزي.

شهرستان )ویژه کاشان(
مروري بر عملکرد شهرداري در فروردین 89 و

برنامه های شهرداري کاشان براي استقبال 
از گردشگران نوروزي

 زاینده رود
ــت  دهه فجر شهرستان كاشان  ستاد بزرگداش
ــوان برنامه ويژه  ــال با برگزاري بيش از 20 عن امس
ــاخص ايام ا... دهه فجر را در اين شهرستان با  و ش

تشكيل كميته هاي متعدد مردمي گرامي مي دارد.
ــابقات خاطره نويسي جهت خانواده  برگزاري مس
ــان و اجراي  ــطح مدارس كاش دانش آموزان در س
ــي همگاني در مدارس و نيز برگزاري مسابقه  نقاش
تزئين كالس ها از اين برنامه ها مي باشد. نمايشگاه 
هنرهاي سنتي مشبك و معرق كه از هنرهاي دستي 
كاشان مي باشد در ايام دهه فجر در هنرستان سوره 

كاشان برگزار خواهد شد.
ــان نيز ميزبان مسابقات  پادگان شهيد كبريايي كاش
ــود. اجراي  ــلح خواهد ب ــدازي نيروهاي مس تيران
ــجد صاحب  ــلح در مس نماز وحدت نيروهاي مس
الزمان به ميزباني سپاه كاشان و برگزاري كوه گشت 
ــلح و ايثارگران به  خانوادگي كاركنان نيروهاي مس
ــدار با خانواده  ــا در »خنب« و دي ــراه خانواده ه هم
ــان از برنامه هاي منظم  ــزل ايش ــهدا در من معظم ش
ــان خواهد بود. مسابقات  ــال در كاش دهه فجر امس
ــاهد و پخش تيزر معرفي شهداي  واليبال بانوان ش
ــط تلويزيون شهري در سطح  ــان توس انقالب كاش
ــان،  بر شكوه سالگرد پيروزي انقالب در  شهر كاش

شهر كاشان خواهد افزود.
ــنواره  ــاني در دهه فجر به جش ــوزان كاش دانش آم
ــنگ، طناب زني و  ــي دانش آموزي هفت س ورزش
ــوند و اجراي پياده  ورزش صبحگاهي اعزام مي ش
ــال دانش  ــابقات فوتس ــش آموزي و مس روي دان
ــادي  ــراه برگزاري جنگ ش ــاهد به هم آموزان ش
ــري  ــابقه سراس ــدارس و نيز مس ــه فجر در م  ده

ــان نيز در  ــتان كاش ــالب ويژه شهرس ــام انق 10 پي
مدارس شهرستان كاشان برگزار مي شود.

ــگاه  دانش در  ــا  برنامه ه از  ــري  ديگ ــش  بخ  در 
علوم پزشكي كاشان نمايشگاه دستاوردهاي علمي 
دانشجويان و در دانشگاه كاشان مسابقه كتابخواني 

ويژه برگزار مي شود.
ــگاه  ــه داران واليت در دانش ــش بزرگ طالي هماي
ــان و پخش فيلم هاي انقالب و دفاع مقدس از  كاش
تلويزيون شهري كاشان كامل كننده برنامه هاي دهه 

فجر كاشان خواهد بود.
ــتان آران و بيدگل نيز محفل انس با قرآن  در شهرس
و بيان خاطرات با نام 10 شب، 10 مسجد به همراه 
ــاي محرومين و ديدار  ــه خانواده ه تحويل منزل ب
ــهدا از  ــدار با خانواده هاي معظم ش ــان و دي  با ايش

برنامه هاي شاخص دهه فجر مي باشد.
ــتان نطنز نيز با حدود 30 برنامه شاخص از  شهرس
ــتان هاي مهم و محوري استان در برگزاري  شهرس
ــود، مردم ديندار و  ــم هاي دهه فجر خواهد ب مراس
ــم انس  خداجوي و انقالبي نطنز با برگزاري مراس
ــت فرهنگي  ــرآن، بازديد از موزه عبرت، نشس با ق
ــي و برگزاري  ــم تعزيه خوان ــوان، برپايي مراس بان
ــيج  ــترك در يگان هاي بس ــگاه مش ــم صبح  مراس
ــي مي دارند.  ــالمي را گرام ــر انقالب اس ــه فج ده
ــتان نطنز  ــان شهرس ــاي زن ــگاه توانمندي ه نمايش
ــتان به  ــن شهرس ــكاري اي ــاي ابت ــز از برنامه ه ني
ــته  ــي همايش ويژه فرهنگيان بازنشس  همراه برپاي

مي باشد.
ــگاهي و  ــت هاي تخصصي دانش ــزاري نشس برگ
همايش ويژه همسران و مادران شهدا و نيز همايش 
معلمان شهرستان نطنز بخش ديگري از برنامه هاي 

متنوع شهرستان نطنز را تشكيل مي دهد.
ــا موضوع انقالب  ــكي ب اجراي نمايش هاي عروس
ــگاه و ايستگاه نقاشي و ترتيب  و نيز برپايي نمايش
ــان سفر به جمكران و قم نيز از ابتكارهای  دادن آس
ــالگرد پيروزي  ــت س ديگر نطنزي ها در گرامي داش

انقالب اسالمي است.
ــاهد برگزاري همايش  ــش كارگري نطنز ش در بخ
ــه و تجليل از  ــران واحدهاي نمون تجليل از كارگ
ــر و جانباز و آزاده به همراه بازديد  كارگران ايثارگ
ــهداي كارگر و نيز ايجاد  ــاي معظم ش از خانواده ه
ــطح آگاهي و مهارت جوانان  كارگاه هاي ارتقاي س

مي باشد.
ــاي غيرنقدي و نقدي  ــداي جهيزيه ها و كمك ه اه
ــداد امام  ــه ام ــتي و كميت ــش بهزيس ــت پوش تح
ــابقه كتابخواني بين  خميني)ره( و نيز برگزاري مس
مددكاران كميته امداد و بهزيستي، مسابقات ورزشي 
ــت هاي ويژه كودكان و  ــران و برادران، نشس خواه
نوجوانان و برگزاري ده شب مجلس قرآن و عترت 
ــعر انقالب ساير  ــم شب ش در كنار برگزاري مراس
 برنامه هاي شاخص و متنوع شهرستان نطنز را شامل 

مي شود.
ــهدا و ايثارگران  ــم تجليل از خانواده هاي ش مراس
ــان،   ــاي فرهنگي ــگاه توانايي ه ــتايي و نمايش روس
ــت، اعزام  ــي بين كاركنان دول ــابقه هاي ورزش مس
پزشك به روستاهاي محروم، تجليل از پيشكسوتان 
ــوتان انقالب اسالمي،  ــي، بازديد از پيشكس ورزش
ــيجيان اهل قلم، پياده روي خانوادگي،   همايش بس
ــزاري  ــيجي، برگ ــر بس ــران برت ــل از خواه تجلي
ــر نطنز را كامل  ــهدا برنامه هاي دهه فج  يادواره ش

مي كند.

در قسمت قبل خوانديد در وسط بازار، چهار سوق زيبايی 
ــده كه ديوارهای اطراف آن نو ، سفيد و تميز كه  واقع ش

دارای پنجره ها و ايوان های متعددی است.
ــان و  ــوی نيز درباره بازار كاش همچنين »تاورنيه« فرانس

بناهای آن می گويد:
»بازار كاشان خيلی زيباست و به اطاق های خوب پوشيده 
شده است. كاروانسراها هم بزرگ و راحت، به خصوص 
يكی از آنها خيلی عالی است كه نزديك باغ شاه دولتخانه 
واقع شده است.« »شاردن« كه در قرن هفدهم از بازار كاشان 

و ديگر بناهای تاريخی ديدن كرده، چنين ياد می كند:
»بازارها و گرمابه های آن فوق العاده عالی و خوب و تميز 

و خوش ساخت است.«
ــان ديدن كرده است درباره  »ادوارد براون« كه از بازار كاش
آن چنين نوشته است: »بازار مسگرهای كاشان با صدای 
دايمی چكش ها كه روی مس می خورد و كوره هايی كه 
مس در آن سرخ می شود يكی از نقاط ديدنی ايران است. 
ــان مقداری پارچه های  ــی،  در كاش عالوه بر ظروف مس

ابريشمی بافته می شود.«
»سر آنتون شرلی« انگليسی كه در يكی از سفرهای پادشاه 
ــان آمده و  ــاه عباس اول به همراه وی به كاش صفوی،  ش

ــن و چراغانی و سرور و  ــم استقبال از شاه و جش مراس
شادمانی آن عصر را تماشا كرده است، در سفرنامه خود 

چنين می نويسد:
ــتاد كه به حضور او  ــاعت ده، پادشاه آدم فرس »قريب س
برسيم و ما به بازاری كه در وسط شهر، واقع و جای بسيار 
زيبايی است رفته، ديديم كه پادشاه با خدم و حشم خود 
در آنجا حضور دارد و مشعل های زياد روشن كرده و تمام 
ــن و چراغانی به  ــدان را چراغان نموده اند و جش دور مي

قدری باشكوه بود كه همگی ما متعجب مانديم.«
ــكوفايی و مجد و عظمت به مشيت  اين همه رونق و ش
ـ. ق بر اثر زلزله شديدی منهدم و  ــال 1192 ه الهی در س
ويران گرديده و به تلی از خاك تبديل گشته؛ بنا به گفته 

حاج ميرزا سليمان بيدگلی:
كوچه و بازار آن شد آن چنان ويران كه كس

                فرق نتوانست كردن اين كدام و آن كدام؟
ــنگين انسانی، آثار  اين زلزله ويرانگر عالوه بر تلفات س

تاريخی مهم اين ديار كهن را نيز از بين برد.
ــان و نطنز«  ــاب »آثار تاريخی كاش ــن نراقی در كت حس

می نويسد:
»حتی به واسطه تلفات جانی فراوانی كه به اهالی وارد شده 
ــتغالت مرغوب بازار و خانه های مخروبه شهر،  بود، مس
مجهول المالك قلمداد گرديد. تا آن كه به فرمان شهريار 
ــاختمانی، بالد  زند و اعزام گروهی از كارگران فنی و س
مجاور بناهای مخروبه ضروری عامه، مرمت و تجديد بنا 

شد.«
صباحی بيدگلی كه خود درباره آن زلزله وحشتناك قصيده 
سوزناكی سروده بود، پس از سه سال قصيده ديگری در 

آبادانی و مرمت بازار می سرايد:
شد در اندك روزكی بازار آن معمور و يافت

       باز از آن معموريش معموره عالم نظام
دگر بار با ساخت بازارها و تيمچه ها و سراها در زمان زند 
ــكوه گذشته را بازيافت تا اين كه  و قاجار، آن جلوه و ش
در زمان حاضر از بهترين مكان های ديدنی و گردشگری 

كاشان محسوب می شود.
بازار كاشان در ميان بازارهای تاريخی ايران چه از لحاظ 
طول و وسعت آن و چه از لحاظ آثار تاريخی نظير سراها 
ــاجد و ديگر بناهای ديدنی  و تيمچه ها، آب انبارها و مس

جايگاه ويژه ای دارد.

برگزاري بیش از 60 همايش و برنامه متنوع در کاشان، نطنز و آران و بیدگل 
شهرستان كاشان هم زمان با دهه فجر غرق در شور و شعور انقالبي مي شود

بازار كاشان
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تحديد حدود اختصاصي
ــماره: 13057 چون تحديد حدود ششدانگ يكدرب باغ مشجر  10/344 ش
ــي از 284- اصلي واقع در  ــماره پالك 235 فرع ــروف ماهور الكنده ش مع
ــيد برومندي  ــتان نطنز بنام جمش ــرود جزء بخش 11 حوزه ثبتي شهرس كله
ــدم حضور مالك در  ــد و بعلت ع ــرودي و غيره در جريان ثبت ميباش كله
ــتور اخير از ماده 15  ــتي تجديد گردد اينكه به موجب دس آگهي قبلي بايس
ــاعت 10  ــرده تحديد حدود پالك مرقوم در س ــون ثبت و تقاضاي نامب قان
ــل خواهد آمد، لذا بموجب  ــروع و به عم صبح روز 89/12/16 در محل ش
ــالك اخطار مي گردد  ــن و مجاورين و صاحبان ام ــن آگهي به كليه مالكي اي
ــانند. ضمنًا  ــاعت و روز مقرر در اين آگهي در محل حضور بهمرس كه در س
ــن و صاحبان امالك مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ  اعتراضات مجاوري

تنظيم صورت مجلس تحديدي تا 30 روز پذيرفته خواهد شد.
تاريخ انتشار: 1389/11/9

م الف/ 631                          شادمان- رئيس ثبت اسناد و امالك نطنز

تحديد حدود اختصاصي
ــدانگ قطعه باغ مخروبه  ــماره: 13058 چون تحديد حدود شش 10/345 ش
ــت شماره پالك 664 فرعي از 284 اصلي واقع در كلهرود جزء  جنب الپش
بخش 11 حوزه ثبتي شهرستان نطنز بنام جمشيد برومندي كلهرودي و غيره 
ــتي  ــد و بعلت عدم حضور مالك در آگهي قبلي بايس در جريان ثبت ميباش
ــتور اخير از ماده 15 قانون ثبت و تقاضاي  تجديد گردد اينكه به موجب دس
ــاعت 10 صبح روز 89/12/16 در  نامبرده تحديد حدود پالك مرقوم در س
ــذا بموجب اين آگهي به كليه مالكين  ــروع و به عمل خواهد آمد، ل محل ش
ــاعت و روز مقرر در  و مجاورين و صاحبان امالك اخطار مي گردد كه در س
اين آگهي در محل حضور بهمرسانند. ضمنًا اعتراضات مجاورين و صاحبان 
ــاده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدي  امالك مطابق م

تا 30 روز پذيرفته خواهد شد.
تاريخ انتشار: 1389/11/9

م الف/ 630                          شادمان- رئيس ثبت اسناد و امالك نطنز

تحديد حدود اختصاصي
ــدانگ يكدرب باغچه  ــون تحديد حدود شش ــماره: 13059 چ 10/346 ش
ــماره پالك 1687 فرعي از 284 اصلي واقع  ــجر معروف مهدي شهره ش مش
ــتان نطنز بنام جمشيد برومندي  در كلهرود جزء بخش 11 حوزه ثبتي شهرس
ــدم حضور مالك در  ــد و بعلت ع ــرودي و غيره در جريان ثبت ميباش كله
ــتور اخير از ماده 15  ــتي تجديد گردد اينكه به موجب دس آگهي قبلي بايس
ــاعت 10  ــرده تحديد حدود پالك مرقوم در س ــون ثبت و تقاضاي نامب قان
ــل خواهد آمد، لذا بموجب  ــروع و به عم صبح روز 89/12/16 در محل ش
ــالك اخطار مي گردد  ــن و مجاورين و صاحبان ام ــن آگهي به كليه مالكي اي
ــانند. ضمنًا  ــاعت و روز مقرر در اين آگهي در محل حضور بهمرس كه در س
ــن و صاحبان امالك مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ  اعتراضات مجاوري

تنظيم صورت مجلس تحديدي تا 30 روز پذيرفته خواهد شد.
تاريخ انتشار: 1389/11/9

م الف/ 629                          شادمان- رئيس ثبت اسناد و امالك نطنز

تحديد حدود اختصاصي
ــدانگ دو قطعه زمين  ــد حدود شش ــون تحدي ــماره: 13060 چ 10/347 ش
مزروعي به استثناء درخت گردو معروف علي خورشيد شماره پالك 1956 
ــتان  فرعي از 284 اصلي واقع در كلهرود جزء بخش 11 حوزه ثبتي شهرس
نطنز بنام جمشيد برومندي كلهرودي و غيره در جريان ثبت ميباشد و بعلت 
ــردد اينكه به موجب  ــتي تجديد گ ــدم حضور مالك در آگهي قبلي بايس ع
ــت و تقاضاي نامبرده تحديد حدود پالك  ــتور اخير از ماده 15 قانون ثب دس

مرقوم در ساعت 10 صبح روز 89/12/16 در محل شروع و به عمل خواهد 
ــن و مجاورين و صاحبان امالك  ــد، لذا بموجب اين آگهي به كليه مالكي آم
ــن آگهي در محل حضور  ــاعت و روز مقرر در اي ــار مي گردد كه در س اخط
ــالك مطابق ماده 20  ــًا اعتراضات مجاورين و صاحبان ام ــانند. ضمن بهمرس
ــا 30 روز پذيرفته  ــم صورت مجلس تحديدي ت ــون ثبت از تاريخ تنظي قان

خواهد شد.
تاريخ انتشار: 1389/11/9

م الف/ 628                          شادمان- رئيس ثبت اسناد و امالك نطنز

تحديد حدود اختصاصي
ــه زمين  ــدانگ قطع ــدود شش ــد ح ــون تحدي ــماره: 13061 چ 10/348 ش
ــي از 284 اصلي  ــماره پالك 70 فرع ــهره ش ــروف در باغ علي عباس ش مع
ــيد  ــتان نطنز بنام جمش ــع در كلهرود جزء بخش 11 حوزه ثبتي شهرس واق
ــد و بعلت عدم حضور  ــره در جريان ثبت ميباش ــدي كلهرودي و غي برومن
ــتور اخير  ــتي تجديد گردد اينكه به موجب دس ــك در آگهي قبلي بايس مال
ــدود پالك مرقوم در  ــت و تقاضاي نامبرده تحديد ح ــاده 15 قانون ثب از م
ــه عمل خواهد آمد،  ــروع و ب ــاعت 10 صبح روز 89/12/16 در محل ش س
ــن و صاحبان امالك  ــن و مجاوري ــه كليه مالكي ــب اين آگهي ب ــذا بموج ل
ــن آگهي در محل حضور  ــاعت و روز مقرر در اي ــار مي گردد كه در س اخط
ــالك مطابق ماده 20  ــًا اعتراضات مجاورين و صاحبان ام ــانند. ضمن بهمرس
ــا 30 روز پذيرفته  ــم صورت مجلس تحديدي ت ــون ثبت از تاريخ تنظي  قان

خواهد شد.
تاريخ انتشار: 1389/11/9

م الف/ 627                          شادمان- رئيس ثبت اسناد و امالك نطنز

تحديد حدود اختصاصي
ــاغ معروف تقي  ــدانگ يكدرب ب ــماره: 13485 چون تحديد حدود شش ش
ــز از آن مفروز و مجزي گرديده  ــماره پالك 322 فرعي كه پالك 600 ني ش
ــتان نطنز  ــي از 77 اصلي واقع در كندز جزء بخش 9 حوزه ثبتي شهرس فرع
ــد و بعلت عدم عدم  ــعيد كندزي و غيره در جريان ثبت ميباش بنام يداله س
قيد شماره اصلي ملك در سرلوحه آگهي قبلي بايستي تجديد گردد اينكه به 
ــتور اخير از ماده 15 قانون ثبت و تقاضاي نامبرده تحديد حدود  موجب دس
ــاعت 10 صبح روز 89/11/28 در محل شروع و به عمل  پالك مرقوم در س
ــي به كليه مالكين و مجاورين و صاحبان  ــد آمد، لذا بموجب اين آگه خواه
ــرر در اين آگهي در محل  ــاعت و روز مق ــالك اخطار مي گردد كه در س ام
حضور بهمرسانند. ضمنًا اعتراضات مجاورين و صاحبان امالك مطابق ماده 
ــون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدي تا 30 روز پذيرفته  20 قان

خواهد شد.
تاريخ انتشار: 1389/11/9

م الف/ 637                          شادمان- رئيس ثبت اسناد و امالك نطنز

احضار
ــكايتي عليه آقاي ايمان  ــي فرزند اصغر ش ــون آقاي احمد حاجي ميرزاي چ
ــه  ــتي مبني بر فروش مال غير مطرح نموده كه پرونده آن به كالس يزدخواس
ــاعت  ــيدگي براي روز 89/12/14 س ــن دادگاه ثبت، وقت رس 891062 اي
ــب  ــد لذا حس ــده نظر به اينكه متهم مجهول المكان ميباش  9 صبح تعيين ش
در  ــت  نوب ــك  ي ــب  مرات ــري  كيف ــي  دادرس ــن  آئي ــون  قان  115 ــاده   م
ــود و از متهم  ــر مي ش ــار محلي طبع و نش ــي از روزنامه هاي كثيراالنتش  يك
 مذكور دعوت بعمل مي آيد جهت رسيدگي در وقت مقرر حاضر شود و در
ــي و دادگاه تصميم مقتضي ــده تلق   صورت عدم حضور احضاريه ابالغ ش

 اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 14879                دفتر شعبه 109 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

ابالغ وقت رسیدگي
ــود و قنبرعلي  ــدان: محم ــدي فرزن ــي احم ــد  عل ــن،  و حمي ــان حس  آقاي
ــه و خانم  ــادق، عزيزال ــود، محمد، ص ــت آقايان محم ــتي بطرفي  دادخواس
ــك باب منزل  ــاع ي ــته انتقال يك دانگ مش ــه فرزندان رجبعلي بخواس رباب
ــه 891144 ح/ 1 ثبت و  ــه كالس ــن دادگاه ارجاع و ب ــه اي ــكوني كه ب  مس
ــده و چون  ــيدگي تعيين گردي ــت رس ــاعت 10 وق ــراي روز 90/1/20 س  ب
ــتور  ــاي خواهان و دس ــالم گرديده به تقاض ــكان اع ــول الم ــده مجه خوان
ــي و از خوانده دعوت  ــاده 73 ق.آ.د.م يك نوبت آگه ــه م ــتنداً ب دادگاه مس

 

ــخه ثاني  ــود را اعالم و نس ــاني خ ــه به دفتر دادگاه نش ــا مراجع ــود ب مي ش
ــيدگي  ــرر جهت رس ــت مق ــت و در وق ــم را درياف ــت و ضماي  دادخواس
ــوب و در صورت  ــالغ قانوني محس ــه منزله اب ــود، اين آگهي ب ــر ش  حاض
ــد  ــادر خواه ــي ص ــيدگي و رأي قانون ــًا رس ــور دادگاه غياب ــدم حض ع

 

كرد. 
دفتر شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

فقدان سند مالکیت
ــهاد محلي كه  ــرگ استش ــتناد يكب ــاس باس ــي فرزند عب ــي لطف ــاي عل  آق
ــت كه سند مالكيت  ــده مدعي اس ــمًا گواهي ش ــهود رس هويت و امضاء ش

 

ــن مزروعي پالك  ــش دانگ يك قطعه زمي ــاع از ش ــار دانگ و نيم مش  چه
ــان  ــقان بخش 12 كاش ــاب جوش ــت مهت ــع در دش ــماره 1-1657 واق  ش
ــاس لطفي  ــت 79 بنام عب ــالك ذيل ثب ــد يك ام ــه 330 جل ــه در صفح ك
ــند  ــده و بموجب س ــليم گردي ــادر و تس ــت و ص ــف علي ثب ــد نج  فرزن
ــقان به  ــت و چهار جوش ــه بيس ــماره 15127-66/2/2 دفترخان ــمي ش رس
ــدن  ــده، نحوه گم ش ــي يافته و معامله ديگري هم انجام نش ــال قطع او انتق
ــت چون درخواست صدور المثني  ــي منزل اس ــباب كش يا از بين رفتن: اس
ــاده 120 آئين  ــوده طبق تبصره يك اصالحي م ــند مالكيت نامبرده را نم س
ــام معامله  ــه هر كس مدعي انج ــود ك ــند مراتب آگهي مي ش نامه قانون س
ــبت به آن يا وجود سند مالكيت  ــده( نس )غير از آنچه در اين آگهي ذكر ش
ــه اين اداره  ــار اين آگهي تا ده روز ب ــد از تاريخ انتش ــور نزد خود باش مزب
ــند  ــند مالكيت و س ــود را كتبًا ضمن ارائه اصل س ــراض خ ــه و اعت مراجع
ــا ارائه كننده  ــند ب ــا مراتب صورتمجلس و اصل س ــليم نمايد ت  معامله تس
ــا در صورت  ــد ي ــرر اعتراضي نرس ــرف مهلت مق ــردد. اگر ظ ــترد گ  مس
ــادر و به  ــند مالكيت مرقوم ص ــود المثني س ــند ارائه نش ــراض اصل س  اعت

متقاضي تسليم خواهد شد.
نوروز- رئيس ثبت جوشقان

ابالغ وقت رسیدگي
ــن  ــي فروت ــان محمدعل ــه 89-1236 خواه ــده كالس ــوص پرون در خص
ــودرو  ــتگاه خ ــك دس ــند ي ــال س ــه انتق ــزام ب ــر ال ــي ب ــتي مبن  دادخواس
ــم  ــكريز تقدي ــين ش ــدي، 2- حس ــي عاب ــت 1- محمدعل ــه طرفي ــو ب  رن
ــورخ 89/12/23  ــنبه م ــراي روز دوش ــيدگي ب ــت رس ــت. وق ــوده اس نم
ــكان بودن خوانده  ــا توجه به مجهول الم ــاعت 5 عصر تعيين گرديده،  ب  س
ــده قبل از وقت  ــر تا خوان ــب تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتش حس
 رسيدگي به اين شعبه واقع در خيابان محتشم كاشاني جنب بيمه ايران- مجتمع 
ــت و ضمائم را اخذ ــخه ثاني دادخواس ــماره يك اصفهان مراجعه و نس  ش
ــده تلقي و تصميم  ــيدگي ابالغ ش   نمايد. در صورت عدم حضور وقت رس

مقتضي اتخاذ مي شود.
م الف/ 15111               شعبه 18 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

 
ابالغ رأي

ــده:  پرونــ ــــماره  ش  ،8909970350601184 ــه:  دادنامـــ ــــماره  ش
ــان:  خواه  ،880532 ــعبه:  ش ــي  بايگان ــماره  ش  ،8809980350600527

ــپه منطقه اصفهان به رياست محمدرضا گوگردچي  مديريت شعب بانك س
ــركت  ــينما قدس، خواندگان: 1. ش ــاني اصفهان خ مطهري جنب س  به نش
ــاني اصفهان اتوبان ــت 522 به نش ــماره ثب ــازان ش  توليدي صنعتي قطعه س

ــم پ 230، 2. آقاي اكبر ارشي  ــترجان خ شش  ذوب آهن منطقه صنعتي اش
ــهان پ 19 )فعاًل مجهول المكان(،  ــاني اصفهان خ بزرگمهر، ك شهش به نش
ــته، گردشكار: دادگاه با بررسي  ــته ها: 1. مطالبه طلب، 2. تأمين خواس خواس
 محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعالم و بشرح ذيل مبادرت به صدور رأي 

مي نمايد.
رأي دادگاه

ــپه منطقه اصفهان به طرفيت  ــعب بانك س در خصوص دعواي مديريت ش
ــهمي  ــازان اصفهان خودرو )س ــه س ــي قطع ــدي و صنعت ــركت تولي 1- ش
ــته مطالبه مبلغ  ــي به خواس ــماره ثبت 522، 2- آقاي اكبر ارش خاص( به ش
ــش فقره سفته به شماره هاي 99 الي 605196  168/666/664 ريال وجه ش
ــت و كليه خسارات دادرسي  و 971920 و 75778 به انضمام هزينه واخواس
ــارت تأخير تأديه،  از توجه به دادخواست تقديمي خواهان و با توجه  و خس
ــت هاي به عمل آمده و با  ــفته هاي استنادي و واخواس به تصاوير مصدق س
ــتندات خواهان،  ــبت دعواي مطروحه و مس ــت به اينكه خواندگان نس عناي
 ايراد و دفاعي بعمل نياورده اند دادگاه دعواي مطروحه را محمول بر صحت 
ــارت و  ــاون تج ــواد 249 و 307 و 403 ق ــه م ب ــتنداً  ــخيص و مس تش
ــر  ــي، رأي ب ــي مدن ــن دادرس ــون آئي ــواد 198 و 515 و 519 و 522 قان  م
ــب به عنوان صادر كننده و ضامن به  ــت تضامني خواندگان به ترتي  محكومي
ــته و هزينه دادرسي و واخواست برابر تعرفه قانوني و   پرداخت مبلغ خواس
ــارت تأخير تأديه از تاريخ تقديم دادخواست )88/6/21( لغايت اجراي   خس
ــال خواهد  ــبه و وصول  ايص ــكام محاس ــه اجراي اح ــه از ناحي ــه ك دادنام
ــي ــادره غياب ــد. رأي ص ــالم مي نماي ــادر و اع ــان ص ــق خواه ــد در ح  ش
ــت روز قابل واخواهي در همين دادگاه   و در تاريخ ابالغ ظرف مهلت بيس

 است.
م الف/ 14880    محمدي- رئيس شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

مزايده
ــان در نظر دارد در  ــم دادگاه عمومي حقوقي اصفه ــعبه نه اجراي احكام ش
ــي  ــه 880403 ج ح/ 9 له آقاي حميد الماس خصوص پرونده اجرايي كالس
ــته مطالبه مبلغ 10/759/898  ــركت آجر سفالين به خواس عليه كارفرماي ش
ــزار ريال بابت حق االجراء دولتي  ــته و مبلغ پنجاه ه ريال بابت اصل خواس
ــل اين اجرا  ــاعت 9 الي 10 صبح در مح ــنبه 89/11/26 س ــه ش در روز س
ــهيد نيكبخت دادگستري كل استان اصفهان طبقه اول اتاق 133(  )خيابان ش
ــفال كه در محل اصفهان، جاده نائين   به منظور فروش 18000 قالب آجر س
ــفالين اصفهان قرار دارد جلسه مزايده اي  ــن و ماسه، شركت آجر س جاده ش
ــده به آدرس  ــد 5 روز قبل از مزاي ــد مي توانن ــد طالبين خري ــزار نماي برگ
ــده از قيمت پايه  ــورد مزايده بازيد نمايند. مزاي ــر مراجعه و از م ــوق الذك ف
ــت كه ــي اس ــروع و برنده كس ــه مبلغ 11/700/000 ريال ش ــي ب  كارشناس

ــماره  ــد و ده درصد قيمت پايه را به ش ــنهاد نماي ــت را پيش ــن قيم  باالتري
ــاب سپرده دادگستري نزد بانك ملي شعبه   حساب 2171290210008 حس
ــه  ب ــده  مزاي ــان  زم در  را  ــه  مربوط ــض  قب و  ــع  تودي ــتري  دادگس
ــه ــوم علي ــده محك ــي بعه ــاي اجراي ــد هزينه ه ــه نماي ــرا ارائ ــن اج  اي

 مي باشد.
اوصاف ملك براساس نظريه كارشناسي

پس از بازديد و معاينات الزم 18/000 قالب آجر سفال با ابعاد 20×20×15 
ــال )در محل كارخانه(  ــر قالب آن به مبلغ 650 ري ــوع درجه يك كه ه از ن
ــرآورد و اعالم  ــغ 11/700/000 ريال ب ــب مبل ــًا ارزش 18000 قال و جمع

 

مي گردد.
م الف/ 14881           مدير اجراي احكام شعبه 9 دادگاه حقوقي اصفهان

سالمت

نفیسه عروجی

ــتانمان را به سوي آسمان   بيائيد در اين لحظه دس
ــه را كه آموخته ايم بارها و  ــان باز كنيم و آنچ دلم
بارها به ياد خود آوريم. بيائيد يك صدا، يك زبان 

و يك دل با هم بگوئيم:
ــه اي ناديده بگيرد كه من  ــر خداوند براي لحظ اگ
ــفره هستي مي بايد  ــر س همچون بازيچه اي بر س
ــر اندكي به من  ــتي بازگردم و اگ به صندوق نيس
حيات بخشد، شايد بتوانم آنچه را كه مي انديشم 
ــه كه مي گويم  ــن بار به همه آنچ ــم. ولي اي بگوي
ــر خواهم كرد در آن صورت همه چيز را ارج  فك
ــه دارند بلكه به خاطر  ــي ك مي نهم نه براي ارزش
معنا و هدفشان. كم مي خوابم، بيشتر به رؤيا فرو 
خواهم رفت، زيرا دريافته ام كه براي هر دقيقه كه، 
چشم بر هم مي نهيم شصت ثانيه روشني و نور را 
از دست داده ايم. زماني كه ديگران مكث مي كنند 

قدم خواهم زد. وقتي كه سايرين در خوابند بيدار 
ــم بود. وقتي كه مردم حرف مي زنند گوش  خواه

خواهم كرد و چه داني كه چه لذتي خواهم برد.
ــاده  ــد س ــر خداوند اندكي حيات به من بخش اگ
ــر به زمين خواهم  ــيد. خود را با س خواهم پوش
انداخت نه فقط جسمم بلكه روحم را نيز آزاد و 

رها خواهم ساخت.
خداي من، خداي من اگر باز هم قلبم به مهرباني 
ــت و در انتظار  ــد نفرت را بر يخ خواهم نوش بتپ
طلوع خورشيد مي مانم و در شب مهتابي نغمه هاي 
عاشقانه نثار ماه آسمان خواهم كرد. گل هاي رز را 
با اشك چشم آبياري مي كنم تا زخم خارهايشان 
ــه هاي گلبرگ ها جان دهم.  را حس كنم و به بوس
ــداي من، خداي من اگر اندكي ديگر از حيات  خ
ــوم حتي يك روز نمي شود بي آنكه به  بهره ور ش
ــقانه دوستشان دارم... به هر  مردم بگويم كه عاش
ــق به  زن و مردي مي باورانم محبوب منند،  با عش

عشق زندگي مي كنم. به تمامي بشر ثابت خواهم 
ــتباهند كه به دليل پيري فكر  كرد كه چقدر در اش
مي كنند از عشق و نديدن دست مي كشند، بي آنكه 
ــده اند.  ــق نمي ورزند پير ش ــد وقتي كه عش بدانن
ــذارم كه  ــم داد ولي مي گ ــودكان بال خواه به ك
ــد. به پيران مي آموزم كه  بياموزند خود پرواز كنن
مرگ با سالخوردگي نمي آيد بلكه با فراموشي فرا 
مي رسد. اي انسانيت، اي انسانيت از تو چه بسيار 
آموخته ام. آموخته ام كه همه مي خواهند بر فراز قله 
زندگي كنند بي آنكه بدانند خوشبختي حقيقي در 
مسير صعود به قله است. آموخته ام كه وقتي نوزاد 
ــت ظريفش انگشت پدر را  براي اولين بار با دس
مي فشارد براي هميشه پدر را در دام محبت خود 
ــت. آموخته ام كه آدمي فقط زماني  اسير كرده اس
ــه زير اندازد كه  ــر ب حق دارد در برابر ديگري س
ــت دست آن ديگري را بگيرد و ياري اش  قرار اس

دهد. آموخته ام... آموخته ام... آموخته ام.

ــتاورد علم  »در 21 روز با جديدترين دس
روانشناسي زندگي خود را متحول كنيد«

ــن روش بافت هاي چند اليه صوتي  در اي
ــيقي، كالم، نجوا و عبارات  و كالمي )موس
ــه طور كامل  آرام بخش  تأكيدي( تأثيري ب
ــخص را ــتند و ضمير ناخودآگاه ش  داش
ــزي مي كند عالوه بر آن موجب  برنامه ري
ــردد و  ــكار منفي مي گ ــن اف ــن رفت از بي
نيروهاي بالقوه فرد را براي استفاده در كليه 
موقعيت هاي زندگي فعال مي كند. روش 
حاضر )YEB( در كمترين زمان بيشترين 
ــما دارد. كافي  تأثير را در ذهن و رفتار ش

ــت به آن اعتماد كنيد و اثر بي نظير آن  اس
را بعد از يك دوره سه تا چهار هفته اي در 

خود احساس كنيد.
عوامل فروش محصوالت

دفتر مركزي: خيابان حكيم نظامي- خيابان 
جوشقاني- پالك 70.

ــان آمادگاه- مجتمع  ــتوديو تومبا: خياب اس
عباسي- تلفن 2226831

شهرضا: چهار راه طالقاني- ابتداي خيابان 
حافظ غربي 0913-563-2337

)نماينده فعال و عامل فروش فعال پذيرفته 
مي شود( 

ــاله ای را می بازم از آن  1-وقتی مس
لذت نمی برم .

درست                         غلط 
2-وقتی كسی در مورد من لطيفه ای 

می گويد از آن لذت می برم .
درست                         غلط 

3-وقتی كسی از دوستانم در حضور 
 من جــايزه ای را می برد خوشحال 

می شوم .
درست                         غلط 

4-اگر كسی در صف از من جلو بزند 
اعتراض می كنم .

درست                         غلط 
ــا و  ــر گرميه ــی زود از س 5-خيل

تفريحات حوصله ام سر می رود .
درست                        غلط 

ــردازی  ــال پ ــا خي ــب روزه  6-اغل
می كنم .

درست                        غلط 
7-آرزوهای زيادی دارم .

درست                        غلط 
8-بيش از اندازه چاق هستم .

درست                        غلط 
ــذت  ــان لـ ــدن رمـــ  9- از خوان

می برم .
درست                        غلط 

10-از خوابيدن متنفرم .
درست                        غلط 

11-فكر می كنم جذاب هستم .
درست                        غلط 

ــی پذيرا  ــه خوب ــادات را ب  12-انتق
می شوم .

درست                        غلط 

»افراد به انداز ه اي خوشبختند که خود تصمیم مي گیرند«

معجزه اي در علم روانشناسي
• زندگی موفق: تغيير نگرش، ايجاد انگيزه و اميد، جذب انرژی های 

مثبت،  تدوين هدف ها و رهايی از باورهای غلط، هنر زندگی در حال
•اعتم��اد به نفس: خودشناسی و خودباوری، انعكاس قدرت درون، 
ــد اطمينان و نشاط فردی،  تأثيرگذاری بر ديگران و محيط زندگی، رش

آمادگی برای عملكرد مؤثر
ــترس های  • آرامش پنهان 1 و 2: ايجاد آرامش و تعادل، غلبه بر اس
شديد و خفيف، از بين بردن تنش های روزانه، ايمن سازی جسم و روح 

در برابر فشارهای زندگی
• آبشار شفابخش: شفای كودك درون، تجربه خلسه و ريلكس شدن، 

جذب نيروهای شفابخش درون، شكوفايی نيروهای ذهن
• مهارت های زندگی: آموزش قدم به قدم برای رسيدن به يك زندگی 

شاد و آرام
• آرامش درونی برای امتحان: تكنيك های افزايش تمركز، اعتماد به 

نفس و عملكرد حافظه، خلق آرامش در جلسه های امتحان
• فصل رویش: خلق و كشف لحظات شاد، غلبه بر افسردگی و ايجاد 

احساس های مثبت و تصورات سازنده، پذيرش خود
• خواب آسوده: تجربه يك خواب آرام و لذت بخش، اصول بهداشتی 
يك خواب مطلوب و مقابله با عوامل بی خوابی )حمله خواب، محروميت 

از خواب، وقفه تنفسی و...(
• لذت شجاعت: افزايش شجاعت، مقابله با موقعيت های تهديد كننده، 

افزايش قدرت ريسك پذيری، مهارت تصميم گيری در شرايط بحرانی
• ترک وابستگی به مواد )سیگار و...(: رشد نيروهای ناخودآگاه 
ــردن برای ترك و  ــرای تصميم گيری،  برنامه ريزی و قاطعانه عمل ك ب

سرزندگی پس از ترك
• رسیدن به وزن ایده آل: بدون رژيم غذايی طاقت فرسا با اعتدال 
بخشيدن به نيازهای روحی و روانی، مصمم ماندن در برابر تمايالت با 

YFB روش
ــی غلبه بر ترس، آرامش جسم و  • حل معماری ترس: قوانين اساس
ــدار دهنده، از بين بردن عوامل ذهنی كاهش  روح در موقعيت های هش

دهنده اعتماد به نفس
• تعادل بخش��یدن بر نیروهای درون: شناخت و درك واقعی از 
ــانی،  تفكر خالق، رهايی از باورهای غلط و  نيروهای درون، جاذبه انس

زندگی در حال
ــزم و روش های آراميدگی،  • خود هیپنوتیزم: آموزش خودهيپنوتي

ارتباط مؤثر با درون وكشف زوايای پنهان آن

برگزیده محصوالت موج زندگي 
)کتابچه و CD هاي روانشناسي(

برگزیده محصوالتعلم و زندگی

کلیه روانشناس��ان و دانش��جویان روانشناس��ي 
مي توانند مقاالت و مطالب خود را جهت ارائه به 

آدرس زیر ارسال نمایند.
n.orojin@yahoo.com

www.mojezendegi.com
تلفن دفتر مرکزي اصفهان: 0311-6292439                      

0913-913-2379
 خیابان حکیم نظامی، کوچه جوش��قانی، پالک70، 

شرکت موج زندگی
سامانه پیامک:30004853480053

در این فن آوری جدید  
مبتني بر روش )صوتی- صویری(،  
که مبتکر آن روانشناس نامدار 
آلمانی، دکتر آرند اشتاین 
است، در کوتاه ترین زمان ممکن 
مقاومت های ذهنی فرد شکسته 
و راه برای تأثیر مثبت بر دنیای 
درون آدمی )ضمیر ناخودآگاه( 
هموار می گردد

چقدر خوشبخت 
هستيد ؟

نقاش��ي هاي کودکان خ��ود را به همراه 
متن ه��اي آنه��ا ب��ا مش��خصات کام��ل 
فرزندت��ان و یک قطع��ه عکس 4×3 و 
ش��ماره همراه به آدرس دفتر شرکت 
موج زندگي پس��ت کنید و جواب آن را 

به صورت sms دریافت کنید.

 ب��ا توجه به جوابهای زیر در ازای هر جواب مش��ابه به خود 
یک امتیاز بدهید.

1- غلط ، 2- درس��ت،  3- درس��ت ،4- غلط ، 5- غلط ، 6- 
 غلط ،7- غلط ، 8- غلط ،9- درس��ت، 10- غلط، 11- درست،

12- درست.
 بین 12-9   ش��ما نس��بت ب��ه دیگران خوش��بختید .میان 
انتظ��اری که از زندگی  دارید و آنچ��ه ازآن می گیرید تعادل 
برقرار کرده اید .اش��خاص با امتیاز باال مانند ش��ما از تعادل 
اجتماع��ی خوبی بهره مندند .ش��ما از سیاس��ت، زندگی کن و 

بگذار دیگران زندگی کنند. پیروی می کنید.
 بین 8-5  ش��ما فراز و نش��یب خودت��ان را دارید . اما در 
اغلب موارد به ش��کل متعادل و متوسطی خوشبخت هستید.

اش��تیاق س��وزا نی  برای تغییر دادن زندگیتان ندارید. شما 
اگر با اشخاص خوشبخت تر از خود معاشرت کنید در وضعیت 

بهتری قرار می گیرید.
 بین 4-0 می توانید به مراتب خوش��بختتر از این باش��ید.

جوابهای خود را مرور کنید .سعی کنید ببینید چه می توانید 
بکنید تا از این که هست بهتر شوید.

تست نقاشي
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اساس کار،  ايجاد وفاق و هم دلی
ــالق مدار  ــران موفق و اخ ــه از مدي ــايری ك ــدس عش مهن
ــاد رابطه  ــمردن ايج ــت با مقدم ش ــازمان های دولتی اس س
ــتی و  ــراوده، مهرورزی و دوس ــت مقوله م ــنه و تقوي حس
ــن اعضای زير  ــتر بي ــش انگيزه هر چه بيش ــن افزاي همچني
مجموعه به ويژه مربيان و بازيكنان، افراد كاردان، متخصص 
ــك گردهمايی با  ــاری طلبيد و در ي ــوت را به ي  و پيشكس
ــتخوان خردكرده های واليبال اصفهان  خاك خوردگان و اس
ــار خود به  ــت در كالم و گفت ــاری داد و با صداق ــت ي دس
ــرد و گفت: در  ــاره ك ــكل های موجود اش واقعيت ها و مش
ــت و آهی در بساط  حال حاضر واليبال اصفهان توخالی اس
ندارد اما وقتی هدف عالی باشد با همين بضاعت ناچيز هم 

می توان به هدف های واال دست پيدا كرد. 
ــتان كه به آينده بسيار اميدوار  ــت هيأت واليبال اس سرپرس
ــان و  ــاری كارشناس ــود كه به ي ــراز اميداری نم ــت؛ اب اس
ــت،  ــان هم در اصفهان كم نيس خبرگان واليبال كه تعدادش
ــتای  ــی در راس در آينده ای نزديك به كاری بزرگ و اساس
ــياری از  ــت خواهد زد و بس ــال اصفهان دس ــای واليب احي
ــكل ها را از پيش روی واليبال اين استان  ــايی ها و مش نارس
ــت برخواهد  ــی برخوردار اس ــيل باالي ــاور كه از پتانس  پهن

داشت.
ــال رايزنی های به عمل  ــزود كه به دنب ــايری اف مهندس عش
آورده با مديران باشگاه های بزرگ اصفهان اميدوار است در 
سال 1390 با تيمی در خور شأن اصفهان پرآوازه متشكل از 
جوانان با تكنيك بومی در ليگ برتر كشور از حيثيت و جايگاه 
 رفيع و ارزنده واليبال گذشته نصف جهان به شايستگی دفاع 

كند.
کار زيربنايی  با 3 هدف آغاز می شود

مهندس هوشنگ عشايری )مديركل راه و ترابری و سرپرست 
ــد از خبرنگاران  ــع تنی چن ــتان( در جم ــأت واليبال اس هي
ــتان  ــن مطلب كه با كمك دوس ــا بيان اي ــی نويس ب ورزش
ــته واليبال اصفهان، تحقيقات گسترده ای به  عالقه مند به رش
ــده  ــده و برنامه های ويژه ای گردآوری و تدوين ش عمل آم
ــدف دنبال  ــه ه ــازی را با س ــتوانه س  تا كار زيربنايی و پش

كنيم.
ــدف اول ايجاد انگيزه برای نونهاالن، نوجوانان و جوان ها  ه
ــت و هدف  ــت. هدف بعدی تقويت حوزه قهرمانی اس اس
سوم ايجاد رقابت سالم كه متأسفانه در سال های اخير حس 
ــت از بين رفته چرا كه بهترين بازيكنان واليبال اصفهان  رقاب
ــتان ها  ــاير اس ــان را ترك كرده و به س به اجبار يار و ديارش
ــوند و  ــرت نموده اند كه بايد به نحوی بازگردانده ش مهاج

برای زادگاهشان افتخار بيافرينند.
آتش زير خاکستر دوباره شعله ور می شود

ــی ذوب آهن از  ــگاه فرهنگی- ورزش ــال 1390 باش در س
واليبال اصفهان حمايت خواهد كرد

مهندس عشايری با بيان اين مطلب اظهار داشت: در شورای 
اداری كه با حضور استاندار ورزش دوست اصفهان در سالن 
ــتاندار با ابراز  ــد، آقای اس ــتانداری برگزار ش اجتماعات اس
خوشحالی و خرسندی از نويد حمايت باشگاه ذوب آهن از 
واليبال در سال 90 سخن گفتند و با اين سخن اميدواركننده 
بشارت دادند كه در سايه مديريت خوب مهندس عشايری 
و حمايت باشگاه ذوب آهن و متوليان ورزش استان به ويژه 
ــعله ور  ــتر دوباره ش مديركل تربيت بدنی، آتش زير خاكس
 می شود و واليبال اصفهان به جايگاه واقعی خود دست خواهد 

يافت.
ــن خبر  ــالم اي ــا اع ــتان ب ــال اس ــأت واليب ــت هي  سرپرس
ــی به صورت  ــرای ورزش قهرمان ــش افزود: ب ــرت بخ مس

گسترده ای در زمينه های گوناگون در سطح استان فضاسازی 
ــز در نظر دارد در  ــأت واليبال ني ــده و به موازات آن هي ش
ــازمان آموزش و  ــكاری س ــا هم ــی ب ــتای كار زيربناي راس
ــكاران در چهار نقطه از  ــهرداری و بسيج ورزش پرورش، ش

شهر اصفهان، كانون های 
واليبال را راه اندازی كند 
تا عالقه مندان به ورزش 
واليبال بتوانند با مراجعه 
ــه  ــا ب ــن كانون ه ــه اي ب
عالقه شان  مورد  ورزش 
ــره الزم  به و  ــد  بپردازن
ــا  مكان ه ــن  اي از   را 

ببرند. 
ضمن اينكه در نظر داريم 
ــی و همكاری  ــا هم دل ب
ــان  كارشناس ــی  تمام
ــری و  ــال و همفك واليب
ــه ارگان ها  همكاری كلي
ــه  ب ــا  كانون ه ــن  اي در 
ــتعدادها  اس ــف  كش
ــن كار را  ــم و اي بپردازي
ــور قرار  ــت ام در اولوي
ــه هدف های  ب تا  بدهيم 
ــل  عم ــه  جام ــود   خ

بپوشانيم.
ورزش، تشکل همگانی 

است
اين  با  عشايری  مهندس 
ــه ورزش يك  ــاد ك اعتق
ــت  ــكل همگانی اس تش
نمی تواند  ورزش  گفت: 
فرايند دولتی داشته باشد 

ــه ها و به كمك ديگر  ــه ای از طرح ها و انديش ــا مجموع و ب
ارگان ها، بهتر می شود به نتيجه رسيد. 

ــيج  ــرورش و بس ــوزش و پ ــهرداری، آم ــا ش ــد ب ــا باي م
ــوت واليبال  ــت هم نقاط ضعف و ق ــت به دس ورزش دس
ــروع  ــرده و واليبال را از مدارس ش ــی ك ــهرمان را بررس  ش

كنيم. 
ــتان  ــت هيأت واليبال اس ــركل راه و ترابری و سرپرس مدي
ــا وزارت ورزش و جوانان اين گونه  ــان در ارتباط ب اصفه
ــاون رئيس جمهور  ــازمانی مع ــر چارت س ــر داد: از نظ نظ
ــان  ــت. وزارت ورزش و جوان ــر ورزش اس ــر از وزي باالت
ــد كنترل هزينه ها  ــكالت مانن ــايد بتواند در برخی از مش ش
ــت و به  ــد اما در حمايت از ورزش تأثيرگذار نيس مؤثر باش
حاكميت ورزش كمكی نمی كند. ضمن اينكه وزارت خانه 
ــه ای كه مجلس تصويب می كند می تواند كار   مبتنی با بودج

كند.
چشم انداز 5 ساله والیبال اصفهان

ــايری در ارتباط با آينده واليبال اصفهان اظهار  مهندس عش
ــاله واليبال اصفهان اميدواری  ــت: در چشم انداز پنج س داش
ــتان به جايی برسد كه بتواند  زيادی داريم تا واليبال اين اس

حرف اول را در كشور بزند.
ــب  ــزود: هدف ما فقط كس ــخنان خود اف ــه س وی در ادام
ــيدن به باورهاست. در  ــت، معيار هدف ما رس قهرمانی نيس
حال حاضر هم به صورت مقطعی در واليبال هزينه می كنيم 
ــت به گونه ای شروع می كرديم و  و از آن جايی كه می بايس
قدم اول را برای حضور در مسابقه های ليگ برمی داشتيم تا 

ــرايط موجود  ــه نقاط ضعف و قوت واليبال اصفهان در ش ب
ــكل  پی ببريم و درصدد رفع آنها برآييم؛ با افتخار تيمی متش
ــم و با نام راه و ترابری در  ــكيل دادي از جوان های بومی تش
ــته يك حضور پيدا كرديم و از عملكرد  رقابت های ليگ دس
خودمان نيز راضی هستيم و به صراحت اعالم می كنم شروع 
بدی نبود اما ايده آل هم نيست و چون اين كار با نيت حفظ 
و نگهداری جوان های بومی صورت گرفته خوشحال هستيم 
ولی برای سال 90 با رايزنی هايی كه به عمل آورده ايم بسيار 
ــت های جوان و ملی پوش كه  ــم كه تمام واليباليس اميدواري
ــردآوری كنيم و  ــتان ها مهاجرت كرده اند را گ ــاير اس به س
ــی قدرتمند، مقتدرانه  ــگاه ذوب آهن با تيم با حمايت باش
ــر حضور پيدا  ــته يك و ليگ برت ــابقه های ليگ دس  در مس

كنيم. 
سرپرست هيأت واليبال استان كه با شور و شوق خاصی به 
ــت از ورزش پرداخته در رابطه با هزينه های تيم داری  حماي
ــی با نام راه و ترابری گفت: كليه  ــكيل چند تيم ورزش و تش
ــورت می گيرد و در  ــتان ص ــا در حوزه مديريتی اس هزينه ه
ــال جاری از محل يك درصد درآمد برای ورزش هزينه  س
می كنيم. در حال حاضر روی ورزش های بسكتبال، واليبال، 
كبدی و ورزش داخلی اداره كل هزينه می كنيم اما با حذف 
ــت چه وضعی  ــال 90 معلوم نيس يك درصد ورزش در س
ــت هيأت  پيدا خواهيم كرد. مديركل راه و ترابری و سرپرس
ــگی خود در پاسخ به سئوال خبرنگار  واليبال با لبخند هميش
ما كه پرسيده بود شما 
ــزه ای به  ــه انگي ــا چ ب
آورده ايد  روی  ورزش 
ــكيل  و مبادرت به تش
ــی  ورزش ــای  تيم ه
ــئوليت  مس و  كرده ايد 
خطير سرپرستی هيأت 
پذيرفته ايد؟  را  واليبال 
ــت: من از  ــار داش اظه
ورزش به ويژه واليبال 
ــرژی می گيرم و كار  ان
و  راه  كل  اداره  در  را 
راحت تر  برايم  ترابری 
ــردن  ــد و كار ك می كن
در اين دو ارگان يعنی 
ــأت  هي و  كل  اداره 
ــه هيچ وجه  ــال ب واليب
برای من سخت نيست. 
ــه همكاران  ضمن اينك
ــن همراه  م با  ــی  خوب
ــام  تم در  و  ــده اند  ش
زمينه ها كمكم می كنند. 
ــرد: از  ــح ك وی تصري
جوان ها  بازی  تماشای 
در برابر بزرگان واليبال 
ــور لذت می برم و  كش
ــاس  احس حقيقت  در 
ــندی  خرس و  ــرور  غ
ــم  ــا و ك ــای بی ادع ــن جوان ه ــم اي ــی می بين ــم وقت می كن
ــه پيروزی  ــالش می كنند تا ب ــان ت ــا تمام وجودش ــع ب  توق

برسند. 
به نظر من تنها مشكل آنها عدم خودباوری است كه مربوط 
می شود به نداشتن تجربه الزم كه اگر در آينده خود را بيشتر 

ــور جوانی بيفزايند  باور كنند و تجربه را هم به تكنيك و ش
بدون شك به جايگاه خوبی در واليبال دست خواهند يافت. 
ــاره كرد  ــايری به نكته قابل توجه و مهمی اش ــدس عش مهن
ــت گرفتن چند بازيكن  ــتيم با به خدم و گفت: ما می توانس
كمكی وضعيت بهتری در مسابقه های ليگ دسته يك كشور 
ــون از ابتدا هدف و صحبت ما اين  ــت بياوريم اما چ به دس
ــركت  بود كه با جوان های بومی خودمان در اين رقابت ها ش
ــيم از اين كار چشم پوشی كرديم و از اين بابت  ــته باش داش

هم بسيار راضی و خوشحال هستيم. 
سرپرست هيأت واليبال استان در بخش ديگری از پرسش و 
ــخ های به عمل آمده از سوی خبرنگار ما، مبنی بر زمان  پاس
تشكيل مجمع عمومی انتخاب رئيس هيأت گفت: نمی دانم 

چرا مجمع تشكيل نمی شود؟!
ــيون واليبال بعد  با وجودی كه آقای داورزنی رئيس فدراس
ــتی كه با مهندس عشايری در تهران داشته عالوه بر  از نشس
ابراز خرسندی از انتصاب شايسته اين مدير اليق و باكفايت، 
ــهميه از دست رفته ليگ برتر خانواده واليبال  قول داده كه س
ــه زودتر تكليف  ــت هر چ ــان را بازگرداند، بهتر نيس اصفه
ــخص شود تا با روحيه و  متولی ورزش واليبال اصفهان مش
دلگرمی بيشتری حداقل برای مدت چهار سال برنامه ريزی 

مدونی به عمل بيايد؟
هیأت والیبال با زيرمجموعه ای قوی و متخصص

ــته و با تجربه ای برای مسئوليت در كميته های  افراد كاركش
ــيار  ــده اند كه بس ــتان برگزيده ش مختلف هيأت واليبال اس
ــت ها می باشند. از  ــته و سزاوار قرارگيری در اين پس شايس
حاج حيدر دهقانی پرتجربه و كاردان گرفته تا جوان ترهايی 
مثل رضا ايرانزاد )مسئول اجرايی مسابقه ها(،  همگی با عشق 
ــند و همكاری خوبی با هيأت دارند  و عالقه زحمت می كش
ــه  ــوزانند، دو يار هميش اما آنهايی كه بيش از همه دل می س

همراه و با وفای مهندس عشايری هستند. 
ــئول كميته داوران  ــد دری دبير هيأت كه تا تعيين مس محم
ــمت »دبيری« امور مربوط به كميته داوران را هم  با حفظ س

برعهده دارد. 
ــئول كميته  ــن كمال زاده مس ــی حس ــش كليدی و اساس  نق
ــده گرفت كه با وجود  ــود نادي روابط عمومی را هم نمی ش
ــت رئيس اداره خدمات و  ــاس در پس ــاغل مهم و حس مش
كارپردازی و مديرعاملی تعاون اعتبار اداره كل راه و ترابری، 
ــط عمومی هيأت  ــت كميته رواب ــنگين رياس ــئوليت س مس
ــد  ــقانه می كوش ــده و با جان و دل، عاش  واليبال را متقبل ش
ــاند كه  ــه انجام رس ــن ب ــه را به نحو احس ــف محول وظاي
ــه دارد اين نقش  ــر و تجاربی ك ــاف با تبح ــق و االنص الح
ــرده و به موقع  ــف به خوبی ايفا ك ــون ديگر وظاي را همچ
اطالع رسانی می كند و رابط بسيار خوبی است در برقراری 
ــايری )مديركل راه و ترابری و رئيس   ارتباط با مهندس عش
ــه نماند كه  ــام اوقات. ناگفت ــتان( در تم ــأت واليبال اس هي
ــته های واليبال،  ــز در رش ــال زاده خود ني ــن كم  آقای حس
ــه ای فعاليت  ــورت غيرحرف ــگ پونگ به ص ــس و پين  تني

دارد. 
ــأت  ــرای هي ب ــزون  ــق روزاف ــا آرزوی توفي ب ــان  پاي  در 
ــايری بعد از  ــدس عش ــه آقای مهن ــم ك ــال اميدواري  واليب
ــب آراء و انتخاب در پست رئيس هيأت، از كارشناسان  كس
ــان  ــژه آقاي ــه وي ــال ب ــه ورزش واليب ــه و آگاه ب ــا تجرب  ب
ــيار  ــابقه بس ــهباز صدری )داور ممتاز بين المللی( كه س ش
ــتفاده  ــيايی دارد اس ــابقه های آس ــانی در داوری مس درخش
ــكاری دعوت  ــد و از آنها برای هم ــه ای به عمل آورن بهين

نمايند.

آتش زیر خاکستر دوباره شعله ور مي شود

در حال حاضر والیبال 
اصفهان توخالی است 
و آهی در بساط ندارد 
اما وقتی هدف عالی 
باشد با همین بضاعت 
ناچیز هم می توان به 
هدف های واال دست 
پیدا کرد. 

اصغر قلندری

ــال اخير با چالش های  در اين كه واليبال اصفهان در چند س
ــت!  ــكی نيس ــكالت عديده ای مواجه بوده ش فراوان و مش
ــخت مورد بی مهری باشگاه های  ترديدی هم نداريم كه س
به اصطالح حرفه ای شهرمان قرار گرفته و مسئوالن از حال 
ــی  ــته ورزش ــتعد و بی ادعای اين رش و روز جوان های مس
ــنوايی هم  ــل مانده اند و به جرأت بايد گفت گوش ش غاف
ــای معصوم و  ــتمداد اين جوان ه ــنود فرياد اس  نبوده تا بش

بی گناه را!
ــی هم به ورزش واليبال خطه  ــه طور حتم و يقين اگر كم ب
ــته  ــانی در گذش ــده رود كه از قدمت و كارنامه درخش زاين

ــار و ارزش  ــد هرگز از اعتب ــوده توجه می ش ــوردار ب برخ
ــد! اما دريغ و صد افسوس كه  ــگاه ها كاسته نمی ش اين باش
ــان را به روی جوان های  ــئوالن امر چشمانش متأسفانه مس
ــد و متعصب واليبال پايتخت فرهنگ و تمدن ايران  غيرتمن
ــتند كه اين بی توجهی پيامدهای بسيار بدی را به دنبال  بس
ــی در طول نزديك به پنج  ــت و زخم های كاری فراوان داش
ــال بر پيكر نحيف اين ورزش مظلوم واقع شده وارد آمد  س
كه با وجود گذشت زمان طوالنی، هنوز هم كه هنوز است 
اين زخم ها التيام نيافته و كسی هم پيدا نشد كه بر زخم های 
ــه واليبال اصفهان مرهم نهد و اين بيمار نگون بخت را  كهن
درمان كند!  دشنه دشمنان دوست نما به شدت سينه و پهلوی 
 واليبال اصفهان را شكافته بود و درمانش خيلی سخت شده 

بود.
ــورد كه رئيس  ــه مهلك را زمانی خ ــال اصفهان ضرب واليب
تحصيلكرده و دانشمندی به نام دكتر وحيد ذواالكتاف استاد 
دانشگاه اصفهان كه يكی از تئوريسين های با دانش ورزش به 
ويژه واليبال را روی سليقه شخصی مدير وقت اداره كل تربيت 
بدنی استان از دست داد و جلوی روند رو به رشد واليبالی 
ــتاد به وسيله علی يزدانی  ــال های دهه هفتاد و هش كه از س
و منصور مالوردی )فرمانداران اسبق اصفهان( و رؤسای با 
 درايت و با كفايت هيأت واليبال استان پی ريزی شده بود را 

گرفتند! 
تا اينكه چند ماه پيش دست همت از آستين يك فرد عاشق،  
عالقه مند به ورزش و دلسوز واقعی و راستين واليبال به نام 

ــايری بيرون آمد و با وجود مشغله  ــنگ عش مهندس هوش
ــت مديركلی راه و ترابری استان، قبول  فراوان كاری در پس
ــئوليت نمود و حاضر به همكاری در هيأت واليبال اين  مس
ــتی هيأت را تا تشكيل  ــد و حكم سرپرس ــتان پهناور ش اس
مجمع عمومی انتخاب رئيس هيأت پذيرا گرديد و مجدانه 
و با عشق در كمتر از هشت ماه قدم های سازندگی و احيای 
واليبال نصف جهان را يكی پس از ديگری به نحو شايسته ای 
برداشت و راه را برای پيشرفت و توسعه و شكوفايی مجدد 
ــده ديار زاينده رود،  ــن ورزش پرطرفدار، اما محروم مان اي
ــر در جهت كار زيربنايی  ــوار نمود و با ديدی آينده نگ هم
ــبی را برای آيندگان فراهم  ــتر مناس ــازی بس ــتوانه س  و پش

آورد.

ويژه
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بن همام : 
بالتر باید از فیفا 
برود !!!

فتح اله زاده: 
هر کس می خواهد، 
بیاید رضایت نامه 
بگیرد!!!

توافق فدراسیون 
فوتبال ایران و 
باشگاه بارسلونا

ــيون فوتبال آسيا اعالم كرد زمان آن فرا  رئيس كنفدراس
ــد بن همام گفت:  ــيده كه بالتر از فيفا برود. محم رس
ــد نگاه می كنند زيرا  ــان هايی فاس امروزه به ما به عنوان انس
ــت كه در فيفا  افرادی چون آقای بالتر مدت زمان زيادی اس
ــال  ــی و پنج س ــد. وی افزود: بالتر بيش از س ــور دارن حض
ــت كه در فيفا حضور دارد به طوری كه بيست و دو سال  اس
ــته و در حال حاضر سيزده  در منصب دبير كلی حضور داش
ــت می كند كه در  ــت كه به عنوان رئيس فيفا فعالي ــال اس س
ــام همچنين  ــت. هم ــن يك زمان طوالنی و كافی اس كل اي
ــتر در انتخابات مربوط به انتخاب رئيس  خواهان رقابت بيش
آتی فيفا شد و گفت: من به صورت جدی با انتخابات بدون 
ــات فيفا اصرار می كنم كه بيش از  ــت مخالفم و به مقام رقاب
ــركت دهند زيرا  ــات تعيين رئيس ش ــزد را در انتخاب دو نام
ــت و آن را  ــكيالتی خوب اس ــرای هر تش ــود رقابت ب وج
ــش پذير و زنده نگاه می دارد. بن همام اعالم كرد هنوز  چال
ــات تعيين رئيس فيفا  ــی برای نامزدی اش در انتخاب تصميم

نگرفته است. 

فتح اله زاده می گويد:»كسی زير پای فرهاد نشسته و او 
ــت و من  را تحريك می كند، اگر نه او بازيكن خوبی اس

دوستش دارم.«
اين را علی فتح اله زاده مدير عامل باشگاه استقالل می گويد. 
ــت  او البته در اين گفتگوی كوتاه آب پاكی را نه تنها روی دس
مجيدی بلكه روی دست همه استقاللی ها می ريزد و می گويد 
ــگاه با كسی شوخی ندارد و هر كسی كه فكر  كه مديريت باش
می كند نمی تواند با شرايط استقالل در تيم بازی كند می تواند 
بيايد و رضايت نامه بگيرد.»فرهاد بازيكن محبوبی است و من 
ــتش دارم. در اتفاقات اخير يك آدمی زير پايش نشسته و  دوس

او را تحريك می كند. 
من هيچ اسمی نمی آورم و كد هم نمی دهم. اما فرهاد تحت 
تأثير قرار گرفته و از اين بابت لطمه می خورد. حاال حرف من 
ــرايط  ــت، هر بازيكنی كه فكر می كند نمی تواند با ش اين اس
ــازی كند بيايد و  ــق بدهد و در تيم ب ــتقالل خودش را وف اس
رضايت نامه اش را بگيرد، حتی اگر اين بازيكن فرهاد مجيدی 

باشد.«

ــا رئيس  ــر ديدار ب ــاعته عالوه ب ــفر 72 س ــن س در اي
ــيون فوتبال كاتاالن، ديداری نيز با ساندرو راسل  فدراس
ــبختانه در اين جلسه ها  ــگاه بارسلونا داشتم. خوش مدير باش
ــاس ترابيان در  ــورت گرفت. عب ــيار خوبی ص ــات بس توافق
ــت: »به دعوت  ــپانيا اظهار داش ــفر به اس ــوص داليل س خص
ــپانيايی ها به اين كشور سفر كردم. آيا ترابيان برای مذاكره  اس
ــت امور بين  ــده بود؟! سرپرس ــپانيا راهی اروپا ش با مربی اس
ــخ به اين پرسش می گويد:  ــيون فوتبال در پاس الملل فدراس
ــتاوردهای  ــفر دس ــپانيايی نبودم. اين س »خير. دنبال مربی اس
ــوی فدراسيون فوتبال اعالم  زيادی داشت كه به زودی از س
ــيا برای ايران  ــد.  با پايان يافتن جام ملت های آس خواهد ش
ــته  ــی خارجی را جدی تر از گذش ــروژه انتخاب مرب حاال پ
دنبال خواهيم كرد.« چه زمانی مربی خارجی تيم ملی معرفی 
می شود؟! ترابيان در اين خصوص می گويد: »گزينه های ما 
ــتيم تا مذاكره ها را  ــده و منتظر دستور كفاشيان هس نهايی ش
ــت كه ظرف روزهای آينده  ــمان آن اس آغاز كنيم. تمام تالش

اين كار را نهايی كنيم. 

ورزش

علی کریمی دوست دارد پرسپولیسی 
شود اما...

شاید جادوگر به ذوب آهن برود 
ــی از دو تيم  ــتن به يك ــی كريمی برای پيوس تكليف عل
پرسپوليس و ذوب آهن مشخص خواهد شد. پس از اينكه 
علی كريمی به صورت رسمی از استيل آذين جدا شد اخبار 
ــورد اينكه اين بازيكن به كدام تيم می رود به  زيادی در م
گوش رسيد. يك روز خبر از مذاكرات با استقاللی ها كه 
مسئوالن باشگاه نيز آن را تأييد كردند، يك روز شايعه بازی 
كردن در ليگ امريكا و يك روز هم بازگشت به پرسپوليس. 
ــت و مسئوالن باشگاه قرمز  ــايعه نيس خبری كه اين بار ش
پوش پايتخت بعد از اتفاقاتی كه در باشگاه استيل آذين افتاد 
مذاكرات با علی كريمی را شروع كردند. اين در حالی است 
كه منابع نزديك به جادوگر خبر می دهند كه خود علی هم 
تمايل زيادی برای بازگشت به تيم سابقش دارد اما از آنجا 
كه علی دايی هنوز جوابی در اين مورد نداده است كريمی 
هم مردد است كه پرسپوليس را برای ادامه فوتبالش انتخاب 
كند. اينكه چرا آنها قبل از اينكه با دايی هماهنگ كنند كه به 
بازيكن جديدی نياز دارد يا نه،با خود بازيكن وارد مذاكره 
ــده اند. رفتار دايی اين شائبه را به وجود می آورد كه او  ش
نگران اختالفات غير قابل پيش بينی با كريمی است. اينكه 
اگر او از طريق مسئوالن باشگاه وارد پرسپوليس شود ادعا 
كند كه به خواسته دايی با ايت تيم قرار داد نبسته است. با 
ــد كه خود دايی هم برای  تمام اين اتفاقات به نظر می رس
ــد دارد. او در حالی كه  ــری در اين مورد تردي تصميم گي
برای اولين بار و در پاسخ به سئوالی در مورد كريمی گفته 
بود بايد در اين مورد فكر كند و به جمع بندی برسد يك 
ــفر به دوبی اما حرفش را اينگونه تغيير داد  روز قبل از س
ــی خبر ندارم و  ــت: »من به هيچوجه از آمدن كريم و گف
اين را رسانه ها نوشته اند.« در حال حاضر پرسپوليس سه 
ــت بازيكنانش برای ليگ  جای خالی دارد و هر چند ليس
ــيون فوتبال آسيا ارسال كرده است  قهرمانان را به كنفدراس
ــت  ــا تا 11 بهمن ماه فرصت دارد تا بازيكنانش در ليس ام
ــالی را تغيير دهد. اما اگر دايی موافق به آمدن كريمی  ارس
ــد چه اتفاقی خواهد افتاد.كريمی به مسئوالن باشگاه  نباش
ــپوليس پيغام داده كه تصميم نهايی را بگيرند و اگر او  پرس
ــنهاد ذوب آهنی ها فكر كند.  را نمی خواهند او روی پيش
پيشنهادی كه برخالف پرسپوليسی ها توسط سرمربی اين 
ــت و اين بار مدير عامل از  ــده اس تيم اصفهانی مطرح ش
ــتر از  آن ابراز بی اطالعی می كند! منصور ابراهيم زاده بيش
ــا جادوگر را باز كرده و  ــت كه باب مذاكره ب يك هفته اس
ــن بازيكن تيمش را با  ــد با به خدمت گرفتن اي می خواه
قدرت بيشتری راهی ليگ قهرمانان آسيا كند. اما نكته جالب 
اينجاست كه اصغر دليلی مدير عامل باشگاه ذوب آهن در 
گفتگويی كه با مهر داشته است اعالم كرده كه از اين اتفاق 
ــت. با تمام اين تفاسير هنوز چيزی مشخص  بی اطالع اس
نيست. در پرسپوليس هواداران و مسئوالن باشگاه خواهان 
جذب كريمی هستند و ساز مخالف را دايی كوك می كند 
ــس اين قضيه پيش آمده  ــت برعك اما در ذوب آهن درس
ــال ندارد. اما آنچه  ــت و مدير عامل تمايلی به اين انتق اس
در دو باشگاه مشترك است اين است كه هيچ چيز مطابق 

خواسته مربيان پيش نمی رود.

جام به ژاپن چشمک می زند 
سامورایی های سرعتی مقابل 

کانگوروهای قدرتی 
زاینده رود

ــيا ديروز  ــال جام ملت های آس ــای فوتب رقابت ه
ــاعت 18:30 در  ــيد و در ديدار نهايی كه س به پايان رس
ورزشگاه خليفه برگزار می شود ژاپن به مصاف استراليا 
می رود. شاگردان ذاكرونی كه در مرحله نيمه نهايی يك 
ــر را در مقابل كره  ــوار و نفس گي ــازی فوق العاده دش ب
ــی به فينال راه  ــه كردند با ضربه های پنالت جنوبی تجرب
ــه )نيمه نهايی( راه  ــتراليا در اين مرحل يافتند اما تيم اس
ــت و به راحتی تيم ازبكستان  ــكلی را پيش رو نداش مش
ــبت به  ــرعت نس را با 6 گل درهم كوبيد. ژاپن از نظر س
ــا كانگوروها در ضد حمله ها با  ــتراليا برتری دارد ام اس
ــتند كه  ــون تيم كاهيل خطرناك هس ــود بازيكنی چ وج
ــت اين ديدار برای هر  زاكرونی به اين موضوع واقف اس
ــرگ و زندگی را  ــود و حكم م دو تيم مهم تلقی می ش
دارد به همين خاطر سی دقيقه اول بازی از سوی هر دو 
ــد و مربيان تمركز خود را  تيم محتاطانه دنبال خواهد ش
روی شناخت ضعف و قوت تيم خود و حريف خواهد 

گذاشت.
روی كاغذ ژاپن نسبت به استراليا از نظر تكنيك، سرعت 
و تاكتيك تيمی برتری دارد و شاگردان ذاكرونی می توانند 

برای چهارمين بار اين جام را باالی سر ببرند. 
ــا  بگذريم به ديدار نهايی جام پانزدهم برگرديم اگر ساش
ــكی، تيم كاهيل و مارك شوارزر بهترين های  اوگنوفس
استراليا محسوب می شوند ريويچی مائدا، كيسوكه هوندا 
ــينجی اوكازاكی نيز تأثيرگذارترين بازيكنان ژاپن به  و ش

حساب می آيد. 

همراه با جام

یادداشت

جواد خلیفه سلطانی

ــته و در ستون آقای...  يكشنبه هفته گذش
ــر براتی  ــخن گفتن با دكت ــالم باب س س
مديرعامل كارخانه ذوب آهن را باز كرديم 
و طی بازگو كردن مطالبی پيرامون وضعيت 
ــما يادآور شديم با  ــگاه خطاب به ش باش
ــرگيری دوباره مسابقه های  توجه به از س
ليگ برتر و موقعيت حساس و شكننده تيم 
فوتبال آن باشگاه در جدول رقابت ها و از 
ــوی ديگر با توجه به حضور همين تيم  س
ــد رقابت های ليگ قهرمانان  در دور جدي
باشگاه های آسيا از اواسط اسفندماه سال 
ــار نماينده  ــوان يكی از چه ــاری به عن ج
ــام نايب قهرمانی  ــورمان و دفاع از مق كش
ــا، منطق حكم  ــابقه ه فصل قبل اين مس
می كند هر چه سريع تر تكليف تغييرها در 
جمع اعضای هيأت مديره باشگاه مشخص 
ــردد. حداقل انتظار ما اين بود كه پس از  گ
طرح اين مسأله شما با توجه به زمان اندك 
به صورت رسمی تكليف كار را مشخص 
ــفانه نه تنها شاهد عملياتی  كنيد ولی متأس
شدن اين مهم و اين خواسته به حق نبوديم 
بلكه در روزهای پايانی هفته شاهد پخش 
ــتعفای دليلی  ــايعه ای در خصوص اس ش
ــم. البته اين  ــگاه هم بودي ــل باش مديرعام
شايعه بالفاصله توسط خود دليلی تكذيب 
ــوص بايد گفت:  ــه در اين خص ــد البت ش

ــتعفا خبرهای  ــب اين اس ــا وجود تكذي ب
ــت از اين دارد كه دليلی  دريافتی ما حكاي
ــم كار و از همه  ــا توجه به وضعيت مبه ب
ــگاه ظرف  مهم تر عدم تزريق پول به باش
ــته و به تأخير افتادن حقوق  چند ماه گذش
پرسنل باشگاه و ورزشكاران ساير تيم های 
ــوص بازيكنان تيم فوتبال  ورزش به خص
اقدام به استعفا حداقل به صورت شفاهی 
كرده است كه به اعتقاد ما كار دليلی بسيار 
منطقی و شجاعانه بوده چرا كه عدم تزريق 
ــگاه و عدم  ــول از طرف كارخانه به باش پ
پرداخت مطالبات بازيكنان، مربيان، پرسنل 
ــاز ايجاد خلل در  ــد زمينه س و.... می توان

روند مطلوب باشگاه را داشته باشد.
موارد فوق را گفتیم تا برس��یم به 

اصل مطلب:
ــته  آقای براتی همچنان كه در هفته گذش
ــی رزومه كاری  ــده بوديم بررس يادآور ش
شما بيانگر اين واقعيت است كه جنابعالی 
ــب و قابل قبول با ورزش آن  ارتباط مناس
ــد. آقای  ــته اي ــم ورزش قهرمانی نداش ه
براتی فكر می كنم ظرف يك سال گذشته 
ــر ناچاری نه  جنابعالی چندين بار و از س
از سر عالقه و ميل به ورزشگاه فوالدشهر 
برای تماشای مسابقه های ذوب آهن آمده 
ــما به هنگام حضور در فوالدشهر  ايد. ش
 V.I.P ــا همان ــازی را از جايگاه ويژه ي ب
تماشا كرده ايد. آنجا در تابستان ها بسيار 

خنك است و در زمستان ها گرم و مطبوع 
و در آنجا از شما به صورت ويژه پذيرايی 
ــما برای حضور  ــود ضمن آنكه ش می ش
ــين دولتی و راننده  ــهر از ماش در فوالدش
مخصوص استفاده می كنيد ولی می دانيد 
ــوز و سينه چاك ذوب آهن  هواداران دلس
تنها و تنها و به عشق تيم محبوب خودشان 
ــوزان و در  ــر آفتاب س ــتان در زي در تابس
ــتان در يك هوای سرد و آزار دهنده  زمس
به تماشای بازی در هوای آزاد می نشينند. 
ــوز فاصله  آيا می دانيد اين هواداران دلس
اصفهان تا فوالدشهر را با اتوبوس، موتور 
ــر طی می كنند تا خود  و با هزاران درد س
ــگاه برسانند و با تشويق های  را به ورزش
خودشان يار و ياور تيم و بازيكنان محبوب 
ــند. آقای براتی آيا منطقی و  خودشان باش
ــت كه اين همه عشق، ايثار و  عقالنی اس
فداكاری های اين هواداران را با يك سری 
كم توجهی و يا حتی بی توجهی ها جواب 
دهيم. آقای براتی از شما كه يكی از امتحان 
پس داده های دوران دفاع مقدس و يكی از 
مديران ارزشی نظام هستيد، انتظار می رود 
به عشق اين هواداران و به اهميت حضور 
ــيا به  ــگاه های آس ذوب آهن در جام باش
ــورمان هر چه سريع تر  عنوان نماينده كش
مسائل و مشكل های مالی باشگاه را حل 
كنيد. انتظار می رود تا به صورت قاطع و 
ــأت مديره و مديرعامل  صريح تكليف هي

ــما و  ــد اگر ش ــخص كني ــگاه را مش باش
ــما خواهان حضور دليلی در  ــتان ش دوس
ــتيد به صورت قاطع و شفاف  باشگاه هس
ــگاه است و  اعالم كنيد. او مديرعامل باش
ــت بودجه و  ــل اين اعالم حماي در تكمي
مطالبات معوقه باشگاه را نيز پرداخت كنيد. 
ــا وام دار دليلی نبوده ايم كه  آقای براتی م
ــت از او را داريم ما  فكر كنيد قصد حماي
حتی در بسياری از موارد منتقد او هم بوده 
ايم بنابراين فكر می كنيم نبايد با مبهم كاری 
ــگاه  و پرداخت نكردن مطالبات مالی باش
ــای براتی  ــار قرار داد. آق ــت فش  او را تح
به ظاهر شما فردا كنفرانس مطبوعاتی داريد 
می دانيم موضوع كنفرانس مسائل كارخانه 
است ولی با توجه به اهميت مسأله باشگاه 
پيشنهاد می كنيم در حاشيه اين كنفرانس 
ــی تغيير يا عدم تغيير در  ضمن ابالغ قطع
ــره و حمايت يا  جمع اعضای هيأت مدي
عدم حمايت قاطع از مديريت باشگاه برای 
روشن كردن كار اعالم كنيد مطالبات معوقه 
باشگاه را ظرف يكی دو روز آينده پرداخت 
خواهيد كرد. آقای براتی اين حداقل انتظار 
ــينه چاك و عاشق  خيل انبوه هواداران س
ــق پيروزی برای اين  ذوب آهن كه به عش
ــرور و با باخت و شكست  تيم شاد و مس
اين تيم ناراحت و غمگين می شوند. شما 
بايد كاری كنيد تا اين هواداران سينه چاك 

هميشه شاد و مسرور باشند.

دو کلمه حرف حساب با مدیریت کارخانه ذوب آهن 

هواداران ذوب آهن را شاد کنید
خبر

تيم فوتبال گيتی پسند اصفهان با پيروزی برابر مهارت سمنان جايگاه 
ــتحكم تر كرد. در  ــوم فوتبال را مس ــومی خود در ليگ دسته س س
ــانزدهم ليگ دسته سوم فوتبال ايران، چهارشنبه دو تيم  چارچوب هفته ش
گيتی پسند اصفهان و مهارت مهديشهر سمنان در ورزشگاه قيام زرين شهر 
به مصاف يكديگر رفتند كه در پايان تيم گيتی پسند موفق شد با نتيجه 3بر 
يك به برتری دست يابد. گل های تيم گيتی پسند را در اين ديدار رسول 
ناظم الرعايا، امير دوزنده و داوود بهنام نژاد به ثمر رساندند. تيم گيتی پسند 
ــوم  ــوم گروه س ــد و همچنان در جايگاه س با اين پيروزی 32 امتيازی ش
مسابقات باقی ماند. تيم مهارت سمنان نيز با قبول اين شكست 15 امتيازی 
ــت دادن تيم مهارت  ــند با شكس باقی ماند. بازيكنان تيم فوتبال گيتی پس
ــاس هفته آينده با مهر كرج می شوند  كه اين  ــمنان، مهيای ديدار حس س
ــانس صعود تيم فوتبال گيتی  ــدار می تواند تا حدودی تعيين كننده ش دي
پسند به پلی آف باشد. تيم فوتبال گيتی پسند برای حضور در ليگ دسته 
ــای اول يا دوم گروه خود قرار  ــال ايران بايد در يكی از مكان ه دوم فوتب

گرفته تا به ديدارهای پلی آف ليگ دسته دوم صعود نمايد. 

زاینده رود
تيم ملی فوتسال برزيل 30 بهمن ماه جاری وارد اصفهان می شود 
تا در روزهای 2 و 3 اسفند با تيم ملی فوتسال ايران دو ديدار تداركاتی 
ــند تيم ملی  ــگاه صنايع گيتی پس برگزار كند. به گزارش واحد خبر باش
ــت روزهای 2 و 3 اسفند در سالن پيروزی  ــال برزيل كه قرار اس فوتس
ــتانه با تيم چهارم رنكينگ فيفا )ايران( داشته باشد  اصفهان مصافی دوس
روز 30 بهمن وارد تهران خواهد شد و سپس از طريق زمينی به اصفهان 

خواهد آمد. 
ــال برزيل هتل آسمان تعيين شده است.  هتل محل اقامت تيم ملی فوتس
ميزبانی اين مسابقه را باشگاه گيتی پسند به عهده دارد. تيم برزيل با 23 
ــام بازيكنان اصلی خود به  ــت با تم ــن به ايران می آيد و قرار اس بازيك

مصاف تيم ملی ايران برود.

ــالن  ــيون كاراته در س ــگاه دختران فدراس ــی در خواب گازگرفتگ
ــتان كرد. شجاعی پزشك  كبكانيان 27 كاراته كار را راهی بيمارس
ــروز امدادگران  ــاره گفت: بامداد دي ــران در اين ب ــيك اورژانس ته كش
ــهروندی در جريان گازگرفتگی در خوابگاه  اورژانس از طريق تماس ش
ــالن كبكانيان واقع در مجتمع ورزشی  ــيون كاراته در س دختران فدراس

شهيد شيرودی قرار گرفتند. 
ــدادی از مصدومان اين  ــيدن اورژانس تع ــا بيان اينكه پيش از رس وی ب
حادثه به وسيله يك دستگاه مينی بوس متعلق به ورزشگاه به بيمارستان 
ــدند، گفت: امدادگران اورژانس تنها يك مسموم اين  فيروزگر منتقل ش

حادثه را به بيمارستان منتقل كردند.

به نظر می رسد بعضی از بازيكنان تيم ملی فوتبال پس از حذف از جام 
ملت های آسيا نه تنها خيلی ناراحت نبودند بلكه اصلی ترين دغدغه 
شان تهيه سوغات بوده است. يكی از بازيكنان تيم ملی فوتبال پس از باخت 
به كره جنوبی و خارج شدن از دور رقابت ها، رگ غيرت و تعصب ايرانی 
اش به جوش می آيد! شنيده شده اين بازيكنان تيم ملی فوتبال بعد از حذف 
از جام ملتهای آسيا و در راه برگشت به ايران، ساعتی به ارزش يكصد ميليون 
ريال از دوحه قطر به عنوان سوغات خريده است. البته كه خريدن سوغات 

ايرادی ندارد. به هرحال اين همان پاداش دالری سه بازی اول است!

در 2 بازی دور رفت جام حذفی اسپانيا، رئال مادريد و بارسلونا حريفان 
خود را شكست دادند تا منتظر بازی برگشت در روز چهارشنبه بمانند. 
ــپانيا، چهارشنبه شب با  دور رفت مرحله نيمه نهايی رقابتهای جام حذفی اس
انجام 2 بازی پيگيری شد و تيم های رئال مادريد و بارسلونا در برابر حريفان به 
پيروزی رسيدند.  در بازی اول كه در ورزشگاه رامون سانچز پيژوآن، ورزشگاه 
خانگی تيم سويا، انجام شد، شاگردان مورينيو موفق شدند با نتيجه يك بر صفر 

از سد اين تيم بگذرند و يك قدم به فينال اين مسابقات نزديك تر شوند. 

ــيا كريم باقری  ــد روز پس از حذف ايران در جام ملت های آس چن
درباره مشاوره هايی كه به افشين قطبی داده است حرف می زند.

ــه هافبك دفاعی  ــری می گويد در بازی با كره به قطبی گفتم كه از س باق
ــتفاده نكند اما...او اين را می گويد و ادامه می دهد:»من تمام سعی ام را  اس
ــتم و با او حرف هايم را زدم.قبل از  ــاوره بدهم. نشس كردم تا به قطبی مش
بازی با كره من گفتم كه به جای سه هافبك دفاعی از يك هافبك پاسور در 
تركيب استفاده كند كه متأسفانه اين طور نشد. قطبی خودش تصميم گرفت 
و در نهايت همان كار را انجام داد. ما تيم خوبی داشتيم و من تا جايی كه 

توانستم به قطبی كمك كردم.«

پیروزی تیم فوتبال گیتی پسند در لیگ 
دسته سوم فوتبال

تیم ملی فوتسال برزیل از 30 بهمن 
میهمان باشگاه گیتی پسند 

گازگرفتگی، 27 دختر کاراته کار را 
روانه بیمارستان کرد

سوغات بازیکن تیم ملی از دوحه
ساعت 10 میلیونی با پول پاداش

رئال مادرید و بارسلونا 
در یک قدمی فینال

باقری:
تصمیم نهایی با قطبی بود

مصاحبه

گفتگو با قهرمان قایقرانی که عکاسی حرفه ای است 

آریا جعفری: رئيس فدراسيون باید فرد الیقی را مربی تيم ملی كند

پژمان سلطانی

ــه حامی  ــه زاينده رود هميش روزنام
و  ــوده  ب ــتان  اس ورزش  ــان  قهرمان
ــاه كه  ــن چهارده م ــت و در اي هس
ــا قهرمانان  ــش می گذرد ب از فعاليت
بسياری مصاحبه های مختلفی انجام 
داده كه در اين شماره خبرنگار ما به 
ــراغ آريا جعفری يكی از قهرمانان  س
قايقرانی كشور در رشته كاياك رفته 
ــدای فعاليت  ــكار ج ــه اين ورزش ك
ــكاس  ــك ع ــی در ورزش، ي قهرمان
ــال  ــت و در ح ــم هس ــه ای ه حرف
ــرويس عكس پايگاه  ــر دبير س حاض

خبری»ايمنا« است. 
خبرنگار زاينده رود با اين ورزشكار 
هنرمند مصاحبه خواندنی ترتيب داده 
كه توجه شما را به اين گفتگو جلب 

می كنيم:
از خودت برای ما بگو؟

ــری متولد 11 مرداد 1367  آريا جعف
ــهر اصفهان هستم و يك برادر  در ش
ــت  ــال از دس دارم. پدرم را نيز امس

دادم.
چطور ش��د ب��ه قایقران��ی روی 

آوردی؟
ــن ورزش را  ــرادرم در اصفهان اي ب
ــای او  انجام می داد و من برای تماش

به كنار زاينده رود می رفتم و به اين 
رشته عالقه مند شدم.

از چند س��الگی ای��ن ورزش را 
آغاز کردی؟

ــن 11 سالگی قايقرانی در رشته  از س
)اساللوم(  كاياك آب های خروشان 
ــال 1379 تا  ــروع كردم و از س را ش
كنون عضو تيم هيأت قايقرانی استان 

اصفهان هستم.
چه مقام های استانی و کشوری 

کسب کرده ای؟
ــه قهرمان هستم  ــتان كه هميش در اس
ــای قهرمانی  ــور نيز مقام ه و در كش
ــه حضور  ــب كردم ك زيادی را كس

ذهن ندارم آنها را بازگو كنم.
مقام آسیایی چطور؟

در سال 2005 ميالدی در رقابت های 
ــوم شدم، سه سال بعد  غرب آسيا س
در رشته اساللوم آسيا به مقام سومی 
رسيدم و در ارديبهشت امسال نايب 
ــدم.  ش ــان  آب های خروش قهرمان 
ــيايی و كشوری  بيش از 18 مدال آس

در كارنامه دارم.
چ��را در رقابت ه��ای آس��یایی 

گوانگژو حضور نداشتی؟
ــی )مصطفی ثمری(  ــا مربی تيم مل ب
ــردم و اردو را ترك  ــدا ك ــكل پي مش
ــژو حضور  ــر در گوانگ ــردم و اگ ك

ــتم مقام خوبی را  ــتم می توانس داش
برای كشورم كسب كنم.

و  کش��وری  مس��ابقه های   چ��ه 
بین المللی را پیش رو داری؟

در ارديبهشت سال آينده رقابت های 
ــعی  ــود و س ــاز می ش ــوری آغ كش
رقابت ها  ــن  اي ــی  قهرمان ــم  می كن
ــان بياورم.  ــه ارمغ ــهرم ب را برای ش
همچنين مسابقه های جهانی فرانسه 
ــال آينده داريم و بايد در آذرماه  را س
سال 1390 خود را برای رقابت های 
ــيايی چين آماده كنم. اگر تمرين  آس
ــم اردوهای خوبی  ــم مداوم و تي هاي
ــی از  ــم يك ــد می توان باش ــته  داش
ــوم آسيا را برای  مقام های اول تا س

كشورم به دست آورم.
در ح��ال حاضر در کج��ا تمرین 

می کنید؟
اكنون كه زمستان است در آب های 
ــوان تمرين كرد به  ــان نمی ت خروش
ــل در نزديكی پل خواجو  همين دلي

تمرين های خود را دنبال می كنم.
آیا فدراسیون و هیأت قایقرانی 
اس��تان اصفهان شما را حمایت 

کرده اند؟
ــيون  ــد دنيا مالی )رئيس فدراس احم
ــی  قاض ــلمان  س و  ــی(  قايقران
ــتان( به  ــأت اس ــگری)رئيس هي عس

شدت پارو زنان را حمايت می كنند 
كه بايد از اين دو تشكر كنم.

چرا پایت دچار معلولیت شد؟
زردی  ــاری  بيم ــی  بچگ دروان  در 
ــين می زدم  گرفتم و آمپول جنتامايس
كه باعث شد پايم چرك كند و پاهايم 
كوتاه و بلند شود و با آن كنار آمدم.

چط��ور ب��ه عکاس��ی آن هم به 
ص��ورت حرف��ه ای عالق��ه مند 

شدی؟
به اين حرفه از كودكی عالقه داشتم 
ــی از من  ــان ورزش ــی عكاس و وقت
ــم راغب  ــد من ه ــس می گرفتن عك
ــر را تجربه كنم و  ــدم اين هن می ش
ــنود   از اين بابت خيلی راضی و خش

هستم.
چه درخواستی از احمد دنیامالی 

رئیس فدراسیون داری؟
از وی می خواهم فردی كه شايستگی 
ــی را دارد برای اين  مربيگری تيم مل
ــد و مصطفی ثمری  ــم انتخاب كن تي
ــه در رقابت های  ــه هايی ك با نتيج
ــيايی گوانگژو به دست آورد در  آس
ــورمان  ــای تيم كش ــد و اندازه ه ح

نيست و نخواهد بود.
حرف آخر؟

ــكر  ــه خوبتان تش ــما و روزنام از ش
می كنم.
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امام محمدباقر )ع(:
 بهترین چیزی را که 
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 درباره مردم 
بگویید.

روزی بود...

ياد ياران ياد باد

گروهی از دانشمندان در دانشگاه سورِی 
ــای پيچيده  ــی قابليت ه ــال بررس در ح
تلفنهای همراه مدرن هستند تا دريابند آيا 
ــتگاه ها از توانايی و قدرت كافی  اين دس
برای استفاده در محيط های خشنی مانند 
ــن برخوردار  ــارج از مدار زمي فضای خ

هستند يا نه. 
ــی  ــی مورد بررس به گزارش مهر، گوش
ــتم عامل اندرويد خواهد بود  تحت سيس
ــرای آن انتخاب  ــوز مدل قطعی ب اما هن
ــده است. از اين گوشی برای كنترل و  نش
هدايت ماهواره ای به طول 30 سانتيمتر 
استفاده خواهد شد و همچنين با استفاده 
ــياره زمين به ثبت  ــری از س از آن تصاوي
ــيد.  با وجود اينكه تا به حال  خواهد رس
گوشی های تلفن همراه بارها بر فراز مدار 
زمين به پرواز درآمده اند، اين اولين باری 
است كه چنين ابزاری به ارتفاع چند صد 
كيلومتری از سطح زمين فرستاده خواهد 
شد. شان كنيون دانشمندی كه مديريت اين 
پروژه را به عهده دارد می گويد تلفن های 
ــمند ابزارهايی بسيار شگفت  همراه هوش
ــتند، آنها از پردازشگرهای يك  انگيز هس
گيگاهرتزی برخوردارند و می توان درون 
ــرار داد. می خواهيم  آنها حافظه فلش ق
ببينيم آيا می توان از اين قابليتها در ارتفاع 
ــرد؟ در اين صورت  ــتفاده ك ــاال نيز اس ب
می خواهيم توانايی های اين تلفن همراه 

ــواره مورد آزمايش  را در كنترل يك ماه
ــرای اين پروژه  ــرار دهيم.  هدف از اج ق
استفاده از الكترونيك های ارزان قيمت تر 
ــت كه بتوان آنها را در  و در دسترس اس
ــكار گرفت اين  ــا ب ــی فضاپيماه طراح
ــتر  مأموريت با نام STRaND-1 و بيش
ــات فراغت  ــای آن در زمان اوق بخش ه
ــجويان دانشگاه سوری انجام گرفته  دانش

است. 
ــتفاده در اين پروژه  تلفن همراه مورد اس
ــی هوشمند استاندارد با قيمت  يك گوش
450 دالر خواهد بود كه در فروشگاه های 
بزرگ در دسترس همه قرار دارد نكته قابل 
ــتم  توجه درباره كل اين مأموريت سيس
ــتم  ــت، زيرا اين سيس عامل اندرويد اس
ــت و  ــزار منبع باز اس ــل يك نرم اف عام
مهندسان سوری می توانند آن را به منظور 
ــای تلفن همراه بهبود  انطباق با كاربرده
ببخشند. سال گذشته مهندسان گوگل يك 
ــمند نكسوس را به ارتفاع 18  تلفن هوش
ــطح زمين فرستادند، البته  كيلومتری از س
ــمند برای حفظ شدن از  اين تلفن هوش
تابش های كيهانی و محيط خشن اتمسفر، 
ــه ای قرار گرفته بود.  تلفن  درون محفظ
ــمندی كه سوری به فضا می فرستد  هوش
اطالعات به ثبت رسيده خود را از طريق 
ارتباط ماهواره ای به زمين ارسال خواهد 

كرد. 

کنترل ماهواره با تلفن همراه
پرتاب تلفن  همراه به ارتفاع صد كيلومتری زمين

ــت سه فضانورد در ماه فوريه  ــی از يك برنامه چند مليتی، قرار اس در بخش
ــبيه سازی در قالب  ــازی كنند. اين ش ــبيه س راهپيمايی بر روی مريخ را ش
ــيه صورت می گيرد.  ــاخت روس ــش مريخ 500 در يك فضاپيمای س آزماي
ــت ماه در  ــش نفره، پس از آنكه بيش از هش به گزارش ايرنا، اين گروه ش
ــاخت مؤسسه آی بی ام پی مسكو زندگی كرده اند، 12 فوريه  يك مدول س
ــرخ فرود می آيند. اين فضاپيما اول فوريه به مدار مريخ  ــياره س بر روی س
می رسد و فرود آن برای 12 فوريه برنامه ريزی شده است. راه پيمايی اين 
ــود. وضعيت اين گروه  ــه فضانورد نيز بين 14 تا 22 فوريه انجام می ش س
ــوی، يك فضانورد ايتاليايی-  ــی، يك فرانس ــش نفره كه شامل سه روس ش
كلمبيايی و يك چينی است خوب و مطلوب توصيف شده است.  بر اساس 
ــوردان به خاطر ورزش  ــمی برخی از اين فضان ــن گزارش وضعيت جس اي
ــت. اين فضا پيما يك ماه از زندگی بر روی مريخ  مداوم بهتر از ديگران اس
ــبيه سازی می كند. در اين شبيه سازی سه فضا نورد از روسيه،سازمان  را ش
ــد. اين فضانوردان  ــی فضايی انجام می دهن ــی اروپا و چين راهپيماي فضاي
ــول خارج نمی شوند. در  ــت به زمين تا ماه نوامبر از اين كپس پس از بازگش
ــت داوطلبان حداقل به  ــكو در حال انجام اس آزمايش مريخ 500 كه در مس
ــزی در ابعاد 92 متر  ــول فل ــدت 520 روز از زندگی خود را در پنج كپس م
ــپری می كنند؛ در شرايطی كه اين افراد هشت ساعت برای خواب،  مربع س
ــت ساعت برای كار و هشت ساعت برای پرداختن به كارهای شخصی  هش

ــازمان دهندگان اين برنامه اعالم كرده اند داوطلبان بايد  ــت. س خواهند داش
ــكان و يكنواختی بر آنها غلبه  ــختی تالش كنند تا انزوا، محدوديت م به س
نكند. به گفته سخنگوی سازمان فضايی اروپا بزرگ ترين سؤال درباره سفر 
ــازی  ــانی آن خواهد بود. چگونگی انتخاب و آماده س ــه مريخ عوامل انس ب
ــفری يك و نيم ساله يا بيشتر در  ــمی و ذهنی اين افراد برای تحمل س جس
محيطی تنگ و بسته، ديدن چهره های تكراری، تحت فشار ثابت و به دور 

از خانواده و دوستان و زمين از موانع بزرگی است كه بر سر راه سفر انسانها 
ــت. پس از آغاز اين مأموريت داوطلبان تنها با مركز  به مريخ قرار گرفته اس
ــرل در ارتباط خواهند بود و در عين حال می توانند از طريق اينترنت با  كنت
اعضای خانواده خود تماس بگيرند. اينترنتی كه به منظور افزايش شباهت با 
ــرايط فضا با 20 دقيقه تاخير اطالعات را انتقال خواهد داد. اين آزمايش  ش
ــرايط دقيق مأموريت واقعی را شبيه سازی خواهد كرد. 250 روز اول به  ش
شبيه سازی سفر از زمين به مريخ پرداخته و بخش دوم به مدت 30 روز به 
ــخت بر روی مريخ و مابقی روزها به سفر بازگشت  انجام مأموريت های س
ــازمان دهندگان اين آزمايش اعالم  ــد. س به زمين اختصاص داده خواهد ش
ــبات و نتيجه دقيق تر 180 روز ديگر به  ــد در صورت نياز به محاس كرده ان
اين آزمايش افزوده خواهد شد. فضاپيمای شبيه سازی شده دارای كپسولی 
ــيمن و دستشويی است.  ــپزخانه، اتاق نش ــكل از 6 كابين كوچك، آش متش
ــی و كپسول  ــول دوم به منظور انجام آزمايش های فيزيكی و روانشناس كپس
سوم به ورزشگاه و گلخانه ای برای پرورش سبزيجات مورد نياز اختصاص 
ــده است. اين دو كپسول تنها در زمانی قابل استفاده خواهند بود كه  داده ش
ــند. در عين حال برای شبيه سازی زمانی  ــينان فضاپيما به مريخ برس سرنش
ــد، اتاقكی مشابه فضاپيمای فرود بر روی مريخ  كه فضاپيما به مريخ می رس
ــرايط واقعی فضانوردان بايد در تمامی لحظات  ــابه ش ــده كه مش طراحی ش

لباس های مخصوص فضايی را در اين كپسول به تن داشته باشند. 

شفقهای قطبی از آغاز سال 2011 ميالدی به استقبال آسمان زمين آمدند و 
ــال 2011 اين تصاوير زيبا را در  ــياری از نقاط جهان در ماه اول س مردم بس
ــاهد بوده اند. به گزارش مهر، اين شفق های  ــنای آسمان ش تاريك و روش
قطبی كه برای دو هفته به نمايش خود ادامه دادند، ناشی از بادهای قدرتمندی 
متشكل از ذرات باردار بوده اند كه به واسطه فعاليت های خورشيدی در هفته 
اول سال 2011 به سوی اتمسفر زمين روانه شده بودند.  شفق های آسمانی 
زمانی به وجود می آيند كه اين ذرات باردار در مسير ميدان مغناطيسی زمين 
جاری شده و پس از برخورد با اتمسفر زمين و تحريك مولكول های هوا در 
بخش های قطبی، انرژی اضافی را به صورت نور آزاد می كنند. فعاليت  اين 
شفق های قطبی در هفتم و هشتم ژانويه در حلقه قطب شمال به نقطه اوج 
خود رسيد اما تماشاگران آسمان كه در ارتفاعات بيشتری قرار داشتند روزهای 
بيشتری شاهد اين رويداد زيبا بودند. فوران های خورشيدی منجر به شكل 
گرفتن طوفان های مغناطيسی می شوند كه می توانند بر روی فضانوردانی كه 
در حال راهپيمايی فضايی هستند، ماهواره های مدارگرد زمين و سيستم های 
ارتباطاتی و شبكه های انرژی تاثيرگذار باشند و يا حتی عملكرد آنها را مختل 
كنند. انسان ها شفق های قطبی را در طيف های رنگی سبز- زرد می بينند زيرا 
چشم انسان نوری را می بيند كه توسط اتم های اكسيژن و در ارتفاعی پايين در 

حدود 100 تا 300 كيلومتری از سطح زمين به وجود آمده است. 

شهرهای سيل زده استراليا پس از رسيدن به آرامش نسبی و جمع شدن 
و ساماندهی آسيب ديدگان اين پديده طبيعی، اكنون خطری غير عادی و 
بسيار كشنده را تجربه می كنند: پرسه كوسه های استراليايی در خيابان های 
شهر گودنا! به گزارش مهر، ديده شده است كه در خيابان های در سيل 
ــهر گوندا كه حومه شهر ايپسوويچ استراليا به شمار می رود،  فرورفته ش
كوسه های كله گاوی در مقابل رستوران مك دونالد، نانوايی محل و ديگر 
ــگاه های اصلی گودنا در حال شنا كردن هستند. پل تالی نماينده  فروش
منطقه گودنا می گويد: اين اولين باری است كه كوسه ها در خيابان های 
اصلی گودنا رفت و آمد می كنند. كوسه های كله گاوی سومين نوع از 
ــه هايی هستند كه از قابليت حمله به انسانها برخوردارند. حضور  كوس
كوسه ها در خيابان های گودنا بخشی از عواقب سيل بزرگی است كه در 
اواخر ماه دسامبر 2010 بسياری از منطقه های كوئينزلند را در هم كوبيد 
و به زير آب فرو برد. پيش از اين نيز جانورانی مانند كروكوديلها، مارها 
و عنكبوت های سمی به واسطه اين سيل به سوی اين منطقه ها سرازير 
ــده بودند. برای رسيدن به خيابان های اصلی گودنا، كوسه ها بايد در  ش
حدود 1/6 كيلومتر از دهانه رودخانه را شنا كرده و با عبور از خيابانی به 
نام مارگينسون پارك و بزرگراه محلی كه در نزديكی آن قرار دارد، خود را 

به خيابان های اصلی برساند. 

دانشمندان امريكايی اظهار كردند، سگ های دشتی با يكديگر گفتگو 
ــان های مختلف را برای هم توصيف كنند!  كرده و حتی قادرند انس
ــنا، »سگ دشتی« برخالف اسمش در حقيقت نوعی  به گزارش ايس
ــت كه از ميوه و گياه تغذيه می كند. اين جونده  ــنجاب زمينی اس س
كه تنها در آمريكای شمالی يافت می شود از روابط اجتماعی بسيار 
ــگ های دشتی به يكديگر سر می زنند و  خوبی برخوردار است. س
هنگام ديدار گونه ای بوسه ميان آن ها رد و بدل می شود. سگ دشتی 
در هنگام نزديك شدن شكارچی، هم نوعان خود را آگاه می كند. نه 
فقط به اين منظور، بلكه آنها در مورد »انسان«،  »شاهين« و »كايوت« 
ــلوبودچيكاف از دانشگاه آريزونای  با هم صحبت می كنند. كان اس

شمالی 30 سال است كه روی اين گونه مطالعه می كند. 
ــت تا زبان اين حيوان را رمزگشايی كرده و از اين  ــتاق اس وی مش
ــوی درك شيوه ارتباطی ساير جانوران باز كند.  طريق درها را به س
ــمند مدعی شده كه صدای پارس و زوزه و ساير اصوات  اين دانش
ــاط بوده كه حاوی  ــكلی پيچيده از ارتب ــن حيوان در حقيقت ش اي
ــتی می تواند  ــگ های دش ــت. به گفته وی، س حداقل 100 واژه اس
ــكل، رنگ و ميزان سرعت  ــكارچيان از قبيل اندازه، ش جزييات ش

آنها را برای يكديگر توصيف كنند.  

اولي�ن نمایش ش�فق های قطبی در 
آسمان سال 2011 

تردد كوسه ها 
در خيابانهای اصلی استراليا! 

سنجاب ها در دیده بوسي هاي روزانه، 
انسان ها را براي هم توصيف مي كنند! 

شبیه سازي سفر به سیاره سرخ فام منظومه شمسي 

انسان، ماه آینده بر روي مریخ قدم مي زند 


