
استاندار چهارمحال و بختياري گفت: بهره برداري 
رسمي از اولين كارخانه مالت سازي كشور در 
به  مالت سازي  زمينه  را در  استان، كشور  اين 
خودكفايي مي رساند. به گزارش ايرنا علي اصغر 
عنابستاني در آيين افتتاح كارخانه مالت سازي 
»به مالت« در شهر هفشجان اظهار داشت: اين 
محصول حلقه اتصال كشاورزي و صنعت است 
و محصولی استراتژيك محسوب مي شود. وي 
با تأكيد بر لزوم احياي بومي سازي صنعت در 
كشور، افزود: گسترش صنايع تبديلي با اتكا به 
دانش بومي، شروعی موفق و تغيير نگاه در حوزه 
كشاورزي است. عنابستاني تحريم هاي اقتصادي 
و هدفمندي يارانه ها را فرصتي مغتنم براي توسعه 
و رشد صنعتي عنوان كرد. رئيس سازمان صنايع 
آيين  اين  در  بختياري  و  چهارمحال  معادن   و 
گفت: در اين واحد صنعتي ساالنه 26 هزار تن 
دانه مالت توليد و عرضه مي شود. رحمان كرمي 
با اشاره به 30 ميليارد ريال سرمايه گذاري بخش 
خصوصي و شبكه بانكي در اين طرح افزود: 
اين پروژه اشتغال 400 نفر را به طور مستقيم 
 و غير مستقيم فراهم كرده است. كرمي اظهار 
داشت: طراحي و ساخت اين كارخانه در مدت 
دو سال به دست مهندسان ايران انجام شده است 
و كارگران و مهندسان اين صنعت از نيروهاي 
جوان بومي هستند. وي گفت: صنايع بهداشتي، 
نوشابه  دارويي و مواد غذايي و كارخانه هاي 
سازي كشور، ساليانه يكصد هزارتن دانه مالت به 
ارزش يكهزار ميليارد ريال از كشورهاي اروپايي 

وارد مي كنند.  
دانه مالت دانه جو فرآوري شده جوانه زده است 
كه در فرايند جوانه زدن، طبقه بندي و شستشو 
به دانه هاي مالت تبديل مي شود و در توليد 
ماءالشعير، بيسكويت، شكالت، داروهاي تقويتي 

و مواد آرايشي استفاده مي شود.

بومي سازي صنعت مالت
در چهارمحال و بختياري 
كشور را خودكفا مي كند 

معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنایع و معادن:

شرایط خوبی برای صنعتگران 
اصفهان فراهم مي شود

جانش��ين نمايندگ��ی ولی فقيه 
در س��پاه قم��ر بنی هاش��م )ع( 
ه��ای  گ��روه  گردهماي��ی  در 
مشكات يگان رزم استان گفت: 
راهپيمايی 22 بهمن بهترين پيام 
 بصي��رت به ملت ه��ای در بند 

 ديكتات��وری ه��ای آمريكاس��ت.  ب��ه گ��زارش بس����يج اس����تان 
چهارمحال وبختياری...

هم زمان با سي و دومين سالگرد 
از 32  انقالب اسالمي،  پيروزي 
عكاس  تصويربردار،  خبرنگار، 
تجليل  اصفهاني  نويسنده  و 
نگار  روزنامه  مانيان  علي  شد. 
روزنامه  سردبير  و  پيشكسوت 

زاينده رود نيز در جمع خبرنگاران برگزيده انقالب مورد تقدير قرار 
گرفت. علي كلباسي پنج شنبه شب در حاشيه...

سراسری/ صفحه2

به گزارش روابط عمومي خانه 
مطبوعات، با همت و همكاري 
مركز  اولين  اصفهان،  شهرداري 
توزيع مكانيزه مطبوعات  كشور 
با  مي شود.  احداث  اصفهان  در 
توجه به مشكل ديرينه مطبوعات 

اصفهان در امر توزيع و پيگيري هاي جامعه مطبوعاتي به ويژه خانه 
مطبوعات و خبرنگاران استان اصفهان...

شهرستان/ صفحه4

راهپیمایی 22 بهمن بهترین پیام 
بصیرت به ملت های در بند

در جشن بزرگ انقالب از 32 خبرنگار 
و اصحاب رسانه تقدیر شد

مجهزترین مركز توزیع مطبوعات 
در اصفهان احداث مي شود
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 دومین مرحله یارانه هاي نقدي
در اختتامیه جشنواره قرآنی آیه های فجر عنوان شد:
امام )ره(، انقالب اسالمی 
را بر پایه قرآن و عترت بنا نهاد 
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شرکت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه ای اصفهان 

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی یا مبالغ فوق الذکر در وجه شرکت برق 
منطقه ای اصفهان 

آدرس  به   89/11/27 لغایت   89/11/17 مناقصه:  اسناد  فروش  های  محل  و  تاریخ 
امور تدارکات و قراردادها ،   اصفهان ، خیابان چهارباغ باال ، شرکت برق منطقه ای اصفهان – 

تلفن: 6269948 – 0311
مبلغ خرید اسناد مناقصه: جهت هر جلد از اسناد مبلغ 200/000 ریال واریز شده به حساب 

جاری سیبا به شماره 2175090217007 بانک ملی به نام شرکت برق منطقه ای اصفهان.
مهلت و محل تحویل پاکات مناقصه: حداکثر تا ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 89/12/9 به 

آدرس اصفهان – خیابان چهارباغ باال – دبیرخانه شرکت برق منطقه ای اصفهان 
سالن   89/12/9 مورخ  دوشنبه  روز  صبح  ساعت10  مناقصه:  پاکات  بازگشایی  محل  و  زمان 

کمیسیون معامالت ساختمان معاونت مالی و پشتیبانی شرکت برق منطقه ای اصفهان 
شرایط مناقصه:

• به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء، مشروط و مخدوش و یا پس از انقضاء مدت مقرر در 
آگهی واصل شود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

• سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
ضمنًا می توانید این آگهی را در سایت های اینترنتی زیر مشاهده کنید.

آگهی مناقصه های عمومی 
شماره 890/1008 و 890/1009 و 890/1010 و 890/1011

روابط عمومی شركت برق منطقه ای اصفهان 
م الف / 15497

نوبت دوم

شماره 
مناقصه

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه موضوع مناقصه
)ریال(

خرید 9020 میلیون کیلووات ساعت انرژی الکتریکی از نیروگاه شهید محمد منتظری 890/1008
برای سال 1390

16/611/150/000

خرید 4240 میلیون کیلووات ساعت انرژی الکتریکی از نیروگاه اصفهان و هسا برای 890/1009
سال 1390

17/895/600/000

2/077/000/000پروژه های سرمایه گذاری و بهینه سازی نیروگاه شهید محمد منتظری در سال 890/10101390

5/173/000/000پروژه های سرمایه گذاری و بهینه سازی نیروگاه اصفهان و هسا در سال 890/10111390

www.erec.co.ir        www.tavanir.org.ir           http://iets.mporg.ir

شهرستان/ صفحه4

اولین همایش ملي ادیان توحیدي در اصفهان برگزار شد

نام کاال
قیمت مصرف کننده 
)ریال( درج شده بر 

روي محصول

درصد 
تخفیف

قیمت 
فروشگاه

18/9002913/500 رب گوجه فرنگي چین چین

8/200206/600ماکاروني 700 گرمي مانا 

8/200176/800زر ماکارون 700 گرمي

5/500114/900پودر دستي برف

22/600920/500 صابون گلنار 6 عددي

7/50086/900 پودر شوما آنزیم دار

6/000334/000دستمال 200 برگ

16/0001913/000 رب رضا

DIV/O#14/000!رب تبرك

96/500988/000 روغن 4/5 پردیس

17/500916/000 رب شاهسوند

14/500713/500 رب 48

12/000259/000 تن ماهي جنوب 120 گرمي

نام کاال
قیمت مصرف کننده 
)ریال( درج شده بر 

روي محصول

درصد 
تخفیف

قیمت 
فروشگاه

52/0002340/000 چاي 15 خرداد

5/500164/600پودر دستي آمو

7/500136/500پودر ماشیني آمو

مایع ظرفشویي گلي
11/300710/500 1 لیتري

مایع ظرفشویي گلي
44/4001040/000  4 لیتري

7/900156/700کنسرو نخودفرنگي گلچین

8/200186/700خوراك لوبیا چیتي گلچین

5/000204/000نودالیت آماده 

7/000195/700سوپ الیت آماده

88/000 95/0007 روغن 4/5 پردیس

8/500226/600سس گوجه خرسي
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جهان نما ایران

ديكتاتورهاي  برابر  در  آمريكا  سياست 
خاورميانه ثابت بوده و 3 راهبرد كالن حفظ 
هماهنگ  هاي  جانشين  طرح  ديكتاتور، 
تا كودتا و سياست سركوب را به ترتيب 
اولويت شامل مي شود. رفتار اين روزهاي 
مسئوالن آمريكا در قبال جنبش مردم مصر 
قبال  در  را  آنها  رفتار  خاطره  تونس،  و 
 57 سال  در  ايران  مردم  اسالمي  انقالب 
زنده مي كند. 32 سال پيش هم در چنين 
روزهايي، مسئوالن آمريكايي با دستپاچگي 
و  مي كردند  دنبال  را  ايران  اوضاع  تمام 
آخرين اقدام هاي خود را براي نجات شاه و 
يا سپردن حكومت به دست نشاندگان خود 
انجام مي دادند. در تونس و مصر نيز مانند 
ايران آن روزها، آمريكايي ها بعد از سال ها 
حمايت و پشتيباني از حاكمان مستبد و 
ديكتاتور، ناگهان اعالم مي كنند كه حكومت 
بايد دست به اصالحات و تغييراتي بزند و 
جالب است اگر هيچكدام از اين اصالحات 
به  نهايت  در  كند،  راضي  را  مردم  نتواند 
گزينه هاي مورد نظر خودشان فكر مي كنند 
كودتا  اجراي  مأمور  را  ها  ژنرال  حتي   و 

مي كنند. 
رويكرد دولت آمريكا در مورد تحوالت 
مصر به روشني تداعي كننده نوع برخورد 
هيأت حاكمه اياالت متحده در ماه هاي 
پاياني حكوت پهلوي در ايران است. به 
طوري كه مي توان در آينه خيزش انقالب 
مردم مصر، تصوير سياست ها و رفتارهاي 
نظام  سرنگوني  قبال  در  آمريكا  متناقض 
واقع  در  كرد.  تماشا  را  ايران   شاهنشاهي 
مي توان مناسبات مشابهي را بين روابط 
كارتر و محمد رضا پهلوي با اوباما و مبارك 
معناي  به  اين  كه  كرد. هر چند  مشاهده 
يكساني هر دو رويداد نيست. زيرا هر واقعه 
تاريخي محصول زمان و شرايط اجتماعي 
خاصي است و بايد آن را به طور مجزا 
بررسي و تحليل كرد. اما در مورد اين دو 
واقعه مي توان شباهت هاي جالب توجهي 
را آشكار ساخت. گويي تاريخ پس از سه 
دهه به نوعي تكرار مي شود. هر دو رژيم از 
متحدان اصلي آمريكا در منطقه بودند. ايران 
زمان شاه پايگاه آمريكا در دوره جنگ سرد 
در خاورميانه بود. مصر نيز پس از پيمان 
استراتژيك  به متحد  تبديل  كمپ ديويد 
منافع  ثبات سياسي و حفظ  آمريكا شد. 
نفت  صدور  اسرائيل،  امنيت  و  آمريكا 
شوروي،  كمونيسم  نفوذ  از  ممانعت   و 
مؤلفه هايي بودند كه استراتژي رابطه آمريكا 
در خصوص ايران را تعيين مي كردند. در 
خصوص مصر نيز به غير از مسأله نفت و 
كمونيسم، ساير عوامل صدق مي كند. در 
متحده در  اياالت  اولويت  گاه  واقع هيچ 
منطقه خاورميانه مسأله دموكراسي نبوده و 
نيست، بلكه ثبات كشور ها جهت كمك 
است.  بوده  اصل  آمريكا  منافع  تحقق  به 
كودتاي  سازماندهي  با  آمريكا  ايران،  در 
28 مرداد شكل گيري دموكراسي در ايران 
را متوقف ساخت و در مصر نيز هيچگاه 
فشار براي آزاد سازي سياسي و اصالحات 

دموكراتيك از حد توصيه فراتر نرفت. از 
همين رو رژيم محمد رضا شاه و مبارك 
با دلگرمي به پشتيباني آمريكا و اطمينان از 
اينكه آمريكا بر سر اين مسائل روابطش را با 
اين كشورها بر هم نخواهد زد، حركت هاي 
را سركوب  مردمش  خواهانه  دموكراسي 

كرده و به نقض حقوق بشر پرداختند. 
تصور بر اين بود كه دولت حسني مبارك 
مورد  در  نگرشي  است. چنين  مستحكم 
تا نيمه سال 1357 در  نيز  حكومت شاه 

دولت آمريكا حاكم بود. 
وقتي اولين اعتراضات در سال 1357 شروع 
شد، دستگاه هاي امنيتي و ديپلماسي آمريكا 
متحير شدند. در ابتدا اين نا آرامي ها را گذرا 
ارزيابي كردند و فكر مي نمودند شاه با باز 
كردن فضاي جامعه و اصالحات سياسي 
با  بگيرد.  اختيار  در  را  اوضاع  تواند  مي 
شتاب گرفتن تحوالت، آمريكايي ها به فكر 
چاره جويي افتادند. در ابتدا سعي كردند 
تا شاه را تقويت كنند و از طريق برخي 
اصالحات سياسي و تغيير صاحب منصبان 
بتواند اوضاع را آرام كند. سياست ماليمت 
با مخالفان ميانه رو و شدت عمل در برابر 
تندروها توصيه شد. بايد متذكر شد كه در 
ميان مقام هاي مسئول آمريكا اتفاق نظر در 

مورد ايران وجود نداشت. 
گروهي نسبت به شاه اميدي نداشتند ولي 
مقام هاي  و  برژينسكي  همچون  اي  عده 
زيادي  تأكيد  شاه  حفظ  بر  دفاع  وزارت 
داشتند. بنابراين آمريكا در ابتدا كوشيد تا 
شاه را با تغييراتي حفظ كند و مانع پيروزي 

انقالب شود. 
اما شكست سياست ها و تغيير پي در پي 
مهره ها توسط شاه، آمريكا را به اين نتيجه 
رساند كه ديگر اميدي به شاه نيست. در 
واقع سير و شدت تحوالت سياسي در ايران 
و حفظ منافع، آمريكا را نسبت به سرنوشت 
شخص شاه بي اعتنا كرد. اكنون نيز تاريخ 
از  ديگر  يكي  مبارك  حسني   مصرف 
مهره هاي كاخ سفيد در منطقه خاورميانه به 
سر آمده است. امروز نيز خيزش مردم مصر 
و نگراني از حاكم شدن اسالم گرايان شوك 
ديگري را به دولت آمريكا وارد ساخت و 
منجر به موضع گيري هاي متغير و در عين 

حال متناقض شد. 
دستگاه ديپلماسي آمريكا امروز نيز ميان دو 
نوع برخورد سرگردان مانده است. جانبداري 
از مردم مصر و به تبع آن گسترش احتمالي 
نا آرامي ها در منطقه كه شايد به نفع آمريكا 
و رژيم صهيونيستي نباشد و يا حمايت از 
مبارك كه ممكن است به خشونت وخامت 
اوضاع و به دنبال آن بدنامي آمريكا منجر 
گردد. در حال حاضر دولتمردان آمريكايي 
بهت زده به اوضاع خاورميانه نگاه مي كنند 
و هنوز در حال بررسي هستند كه كجاي راه 
را اشتباه رفته اند كه پروژه ليبرال دموكراتيزه 
كردن خاورميانه به يك پروژه تمام عيار 
اسالم خواهي بدل شده است كه شدت 
و گستره آن روز به روز در حال افزايش 

است. 

كه  اين  بر  تأكيد  با  تهران  استاندار 
افزايش  دهنده  نشان  امسال  راهپيمايی 
بود،  انقالب  افزون حالوت و شور   روز 
تصريح كرد: مردم مصر با ديدن راهپيمايی 
در  بهمن   22 ا...  يوم  در  ايران  مردم 
تر  اند، مصمم  كرده  انتخاب  كه  مسيری 
حاشيه  در  تمدن  مرتضی  شد.  خواهند 
 راهپيمايی 22 بهمن در گفتگو ايسنا، اظهار 
كرد: اين اقيانوس مواج مردم در راهپيمايی 
امروز نشان داد كه نه تنها از حالوت و 
بلكه  است،  نشده  كاسته  انقالب  شور 

اضافه  آن  عظمت  و  شكوه  به  روز   هر 
می شود. 

استاندار تهران همچنين با تأكيد بر اين كه 
اقتدار ملت ايران و انقالب اسالمی موجب 
دلگرمی مردم منطقه و جهان اسالم است، 
گفت: هر چقدر عظمت انقالب بيشتر شود 
ميزان اميدواری در بين مردم منطقه و جهان 
اسالم بيشتر خواهد شد. از اين رو بي شك 
مردم مصر با ديدن صحنه های راهپيمايی 
تر  مردم در طی كردن مسيرشان مصمم 

خواهند شد.

تهران  استاندار  عمرانی  امور  معاون 
گفت: رهبران اخوان المسلمين خواستار 
نژاد  احمدی  چون  جمهوری  رئيس 
هستند. محمدرضا محمودی در مراسم 
عمرانی  های  طرح  از  برداری  بهره 
مناسبت  به  كه  فيروزكوه  شهرستان 
اسالمی  انقالب  فجر  دهه  ا...  ايام 
برگزار شد، اظهار داشت: اگر خبرها را 
دانيد كه رهبران  باشيد می  رصد كرده 
ما  كه  گويند  می  المسلمين  اخوان 
نژاد  احمدی   رئيس جمهوری همچون 

می خواهيم. 
وی اضافه كرد: ما به خود می باليم كه 
پرتالشی  جمهور  رئيس  چنين  دارای 
اين عزت و غرور را مديون  هستيم و 
دانيم.  می  اسالمی  انقالب  فجر  دهه 
تهران  استاندار  عمرانی  امور  معاون 
های  پيشرفت  ما  همچنين  كرد:  اضافه 
پير  آن  دعاهای  مديون  را  كشورمان 
فرزانه يعنی امام خمينی )ره( می دانيم. 

)ره(  خمينی  امام  داد:  ادامه  محمودی 
امام  مملكت  ما  مملكت  كه  فرمودند 
زمان )عج( است، مگر می شود مملكتی 
برای امام زمان )عج( باشد و پيشرفت 
نكند. وی تصريح كرد: ايران اليق اين 
است كه از نظر صنايع در جهان حرف 
نخست را بزند و تمام صنايع جهان را 
استاندار  امور عمرانی  معاون  كند.  فتح 
را  مملكت  بايد  ما  كرد:  تأكيد  تهران 
آماده  )عج(  زمان  امام  ظهور   برای 

كنيم. 
تمام  اميدواريم  داد:  ادامه  محمودی 
ايرانيان و مسئوالن با تمام تالش خود 
از  كاری كنند كه حتی يك سانتی متر 
بدون  خاك  يا  و  نبوده  سبز  كه  خاكی 
نداشته  وجود  كشور  اين  در  صنعت 
قطره  بايد  ما  كرد:  تأكيد  وی  باشد. 
كشورمان  خاك  ذره  ذره  و  آب  قطره 
تالش  آن  برای حفظ  و  بدانيم  قدر   را 

كنيم. 

نصف النهار

نصف النهار

محمد البرادعی: 
در انتخابات آینده كاندیدا نمي شوم 

»محمد البرادعی«، دبير كل سابق آژانس بين المللی انرژی اتمی، بركناری 
»حسنی مبارك«، ديكتاتور سابق مصر و تحويل قدرت به شورای عالی 
روز  اين  و  كرد  توصيف  زندگی خود  روز  بهترين  را  اين كشور  نظامی 
بزرگ را به ملت مصر تبريك گفت. به گزارش ايلنا، البرادعی در گفتگوی 
تلفنی با خبرگزاری »رويترز« گفت كه ملت مصر سال ها در انتظار چنين 
روزی بودند. وی در ادامه ابراز اميدواری كرد كه ملت و احزاب در مصر با 
ارتش اين كشور برای فراهم كردن مقدمات برگزاری انتخابات آزاد، سالم 
و شفاف همكاری كنند. محمد البرادعی همچنين گفت كه در دوره انتقالی 
شاهد تقسيم قدرت بين ارتش و ملت باشيم. البرادعی افزود: در انتخابات 
رياست جمهوری آينده مصر نامزد نخواهد شد و هرگز به كسب قدرت 
در مصر فكر نمی كند و از شرايط فعلی در مصر و آزادی اين كشور بسيار 
دنبال  به  كه  مردم  مقابل خواسته های  در  نتوانست  مبارك  است.  خرسند 
بركناری اش از قدرت و پايان دادن به 30 حكومت مستبدانه وي بودند،  

مقاومت كند و از سمت خود كنار رفت.

الجزایر براي بازگرداندن آرامش، 
فضاي باز سیاسي ایجاد مي كند 

اين  به  انقالب هاي مردمي تونس و مصر  بيم گسترش  از  الجزاير  دولت 
كشور، فضاي باز سياسي ايجاد مي كند. به گزارش ايلنا به نقل از روزنامه 
القدس العربي، دولت الجزاير طي ساعات آينده خبر به  رسميت شناختن 
چهار حزب را اعالم خواهد كرد. حزب »آزادي و عدالت« به رهبري »محمد 
سعيد« نامزد سابق انتخابات رياست جمهوري، حزب سكوالر »اتحاد براي 
دموكراسي و جمهوري«، »جبهه دموكراسي« به رهبري »سيد احمد الغزالي«، 
مخالف »عبدالعزيز بوتفليقه«، رئيس جمهوري الجزاير از احزابي هستند كه 
دولت الجزاير به  رسميت شناخته است. بنا بر اين گزارش، نام يك حزب 
ديگر تاكنون مشخص نشده است. همچنين وزارت كشور الجزاير اعالم 
كرد كه در راستاي كاهش سير بروكراسي در اداره ها، برخي از تدابير اداري 
را براي آسايش شهروندان حذف مي كند. دولت با اين تغييرات به  دنبال آن 

است كه از برگزاري تظاهرات اعتراضي جلوگيري كند.

مقام هاي تونس گروهي وابسته 
به بن علي را دستگیر كردند 

مقام های تونس از بازداشت اعضای گروهي مسلح وابسته به رئيس جمهوری 
سابق اين كشور خبر دادند. به گزارش ايلنا به نقل از خبرگزاري فرانسه، 
مسئوالن تونس اعالم كردند كه گروهي وابسته به »زين العابدين بن علي« را 
دستگير كرده اند و به دخالت اين گروه در خشونت های اخير در اين كشور 
مظنون هستند. به  دنبال بروز خشونت در برخی شهرهای تونس در چند 
روز اخير، حداقل پنج تن كشته شدند. گزارش ها از تونس حاكی است كه 
سه هفته پس از فرار بن علی و شماری از اعضای خانواده اش از اين كشور، 

امنيت به آرامی به شهرهای تونس باز می گردد.

وزيرخارجه اسپانيا:
2011 سال مهمي  براي ایجاد دولت 

فلسطین خواهد بود 
به  اش  روزه  سه  سفر  پايان  در  اسپانيا(  )وزيرخارجه  خيمنس  ترينيداد 
فلسطين اشغالي در ديدار با محمود عباس سال جاري را سال ايجاد دولت 
فلسطين اعالم كرد. بنا بر گزارش ايرنا، خيمنس در ديدار با محمود عباس 
رئيس تشكيالت خود گردان فلسطين گفت: سال 2011 سال مهمي  براي 
ايجاد دولت فلسطين خواهد بود. روزنامه اسپانيايي ال موندو در اين باره 
گزارش داد: خيمنس ضمن اشاره به مذاكره هاي قبلي  مقام هاي فلسطيني و 
اسرائيلي گفت: وقت آن رسيده كه در روند صلح كه از ماه سپتامبرگذشته 
متوقف شده است، پيشرفتي صورت گيرد. وي با طرح اين ادعا كه تمام 
اظهار  است،  شده  فراهم  صلح  برقراري  براي  الزم  موقعيت  و   شرايط 
بايد جرقه اي براي تالش در جهت  ثباتي موجود در منطقه  داشت: بي 
تحقق صلح باشد. اظهارات خيمنس كه در جريان سفرش با مقام هاي رژيم 
غاصب صهيونيستي، تحوالت و رويدادهاي اخير مصر و تونس را نيز مورد 
گفتگو قرار داده است، نشانگر نگراني شديد اسرائيل در اين زمينه مي باشد. 
خيمنس با اشاره به سخنان اخير باراك اوباما در نيويورك، مبني بر اينكه 
سال 2011 بايد سال به رسميت شناختن كشور و دولت فلسطين باشد، 
اظهار داشت: اسپانيا براي ايجاد دولت فلسطين به طور قاطع تعهد مي  دهد 
و در اين زمينه از هيچ تالشي دريغ نخواهد كرد. خيمنس همچنين گفت: از 
مقام هاي اسرائيلي خواسته است كه به شهرك سازي هاي خود ادامه ندهند، 
زيرا اين اولين شرط براي شروع مذاكره در روند صلح مي  باشد. اسپانيا 
در سال 2010 كه ميزبان برگزاري اجالس سران كشورهاي حوزه مديترانه 
در بارسلون بود، به خاطرخودداري برخي كشورهاي اين حوزه از حضور 
در اين اجالس كه در اعتراض به تداوم سياست شهرك سازي هاي رژيم 
صهيونيستي صورت گرفت، ناچار شد دو مرتبه زمان برگزاري آن را تغيير 

دهد و سرانجام نيز موفق به انجام اين كار نشد.

توافق هند و پاكستان براي 
از سرگیري گفتگوها 

هند و پاكستان موافقت كردند تا روند مذاكره هاي رسمی بين دو كشور كه بعد 
از بمب گذاری های بمبئی در سال 2008 ميالدي به تعويق افتاده بود، از سر 
گرفته شود. به گزارش ايلنا به نقل از بي بي سي، مقام هاي هندی می گويند كه 
تصميم به از سر گيری مذاكره پس از مالقات بين مقام هاي دو كشور در بوتان 
گرفته شد. هند، شورشيان گروه شبه نظامی طيبه كه مقر آن در پاكستان است را 
مسئول بمب گذاری در اين شهر می داند. هر دو كشور برای پيدا كردن راه حلی 
بر سر موضوع هاي اختالف برانگيز از جمله منطقه كشمير و فعاليت خشونت بار 

شبه نظاميان، توسط آمريكا تحت فشار بودند. 
پس از مالقاتی كه در بوتان انجام شد، دو كشور طی بيانيه ای مشترك اعالم كردند 
كه هر دو طرف با از سرگيری مذاكره درباره تمامي مسائل موافقت كرده اند. در 
اين بيانيه آمده است كه وزير خارجه پاكستان در ماه جوالي سال 2011 ميالدي 
از هند ديدار خواهد كرد تا همراه با همتای خود، پيشرفت روند مذاكره را بررسی 
كند. دور پيشين گفتگوهاي رسمی در سال 2004 ميالدي آغاز شد اما طولی 
نكشيد كه بن بست های سياسی و عدم اعتماد بين طرفين منجر به توقف آن 
شد. يكي از مقام هاي ارشد هند گفت كه حمله هاي بمبئي كه روند مذاكره ها را 
متوقف كرد همچنان مسأله بسيار نگران كننده ای است. وي افزود: نگرانی ما در 
مورد فعاليت های تروريستی كه از جانب پاكستان متوجه هند است قابل توجيه 
بوده و بايد مورد توجه قرار گيرد. »ويشنو پراكاش«، سخنگوی وزارت روابط 
خارجه هند نيز گفت كه ابتدا دو طرف در صدد ترميم شكافی بر خواهند آمد كه 
با عدم اعتماد بين آنها شكل گرفته تا بعد از آن بتوانند در مورد مسائل دوجانبه 

صحبت كنند. 
تحليل گران معتقدند كه انتظار نمي رود روند مذاكره ها به آسانی پيش رود. وزرای 
خارجه هند و پاكستان قرار است در ماه جوالي در كنفرانس خبری مشترك در 

اين باره صحبت كنند. 

زاينده رود
معاون امور صنايع و اقتصادی 
سفر  در  معادن  و  صنايع  وزارت 
خود به استان اصفهان گفت: انتظار 
شرايط  و  تصميم ها  بتوانيم  داريم 
استان  صنعتگران  برای  را  خوبی 
اصفهان فراهم كنيم. افشين روغنی 
در چهلمين سفر ستاد تسهيل امور 
و  توليدی  واحدهای  پشتيبانی  و 
شهرك های صنعتی استان در جمع 
و  خبرنگاران  مجلس،  نمايندگان 
اظهار  اصفهان  استان  صنعتگران 
داشت: ستاد تسهيل امور و پشتيبانی 
ارديبهشت  در  توليدی  واحدهای 

طی مصوبه ای تشكيل شد كه وظيفه آن رسيدگی 
و روان سازی برنامه ها و كارهای مربوط با توليد 
عام در سطح كشور و استان ها است. وی با اشاره 
به حضور مهم ترين دستگاه ها و مسئوالن اجرايی 
در ستاد تسهيل امور و پشتيبانی واحدهای توليدی 
و شهرك های صنعتی افزود: در اين ستاد مديران 
صنايع و معادن، نمايندگان تام االختيار وزارت رفاه 
و تأمين اجتماعی، وزارت اقتصاد و دارايی، وزارت 
نمايندگان  نيرو،  وزارت  اجتماعی،  امور  و  كار 
تام االختيار بانك مركزی و بانك های عامل نقش 
امور  معاون  دارند.  برعهده  را  اصلی  وظايف  و 
صنايع و اقتصادی وزارت صنايع و معادن تصريح 
به  نمايندگان فوق الذكر  و  كرد: حضور مسئوالن 
اين معنا نيست كه دستگاه های ديگر در اين ستاد 
واجب  دستگاه ها  اين  حضور  اما  ندارند  نقشی 
 بوده و وظيفه اصلی بر عهده آنها است. وی ادامه 

داد: دستگاه های مربوط كه نقش اساسی در ستاد 
و  توليدی  واحدهای  پشتيبانی  و  امور  تسهيل 
در  كه  تصميمی  هر  دارند  صنعتی  شهرك های 
و  بوده  سهيم  آنها  اجرای  در  خود  بگيرند  ستاد 
ضامن اجرای اين تصميم ها هستند. روغنی بيان 
داشت: تصميم هاي اخذ شده در اين ستاد به تأييد 
با اختيارات اصل 127  ابالغ وزير صنايع و  با  و 
حكم مصوبه هاي دولت برای دستگاه های مرتبط 
با توليد انجام می شود. وی هدف از تشكيل اين 
ستاد را روان سازی كار توليد كشور دانست و افزود: 
اميدواريم در اين سفر برای بهينه سازی وضعيت 
توليدات در استان تصميم ها و مصوبه هاي خوبی 
اتخاذ شود تا اين مصوبه ها يادگاری از سوی ما برای 
مردم اصفهان باشد. معاون امور صنايع و اقتصادی 
وزارت صنايع و معادن با اشاره به تشكيل شش 
كارگروه صنعتی برای رفع مشكالت و دغدغه های 
استان اصفهان گفت: كارگرو های گمرك- بيمه- 

معدنی،  صنايع  معدن-  بانكی-  ماليات، 
شهرك های صنعتی-زيرساخت، هدفمند 
كردن يارانه ها و چند كارگروه فرعی برگزار 
شد. وی با اشاره به برپايی و رسيدگی به 
اظهار  اصفهان  استان  صنايع  مشكالت 
داشت: برگزاری ستاد تسهيل در اصفهان 
تا زمانی كه حتی يك نفر هم باقی مانده 
ادامه خواهد داشت و تا آخرين نفر را نبينيم 
جلسه ستاد همچنان پابرجا است. در ادامه 
اين جلسه رئيس سازمان صنايع و معادن 
استان اصفهان با تقدير و تشكر از راهپيمايی 
شكوهمند مردم اصفهان در سالگرد سی و 
دومين پيروزی انقالب اسالمی گفت: از 
امروز وظيفه ما نسبت به گذشته سنگين تر 
شده و بايد بيش از پيش در پيشبرد اهداف انقالب 
اسالمی تالش كنيم. غالمحسين حسينی با اشاره به 
سفر معاون وزارت صنايع و معادن به استان اصفهان 
اظهار داشت: در اين سفر برای حل مشكالت و 
استان  صنعتگران  و  صنعت  بخش  دغدغه های 
مصوبه هايي به تصويب خواهد رسيد كه پس از 
آغاز  آن  اجرايی  مرحله  الزم،  تصميم گيری های 
می شود كه پيگيری ها و همكاری تمامی مسئوالن 
اين جلسه  پايان  را می طلبد. گفتنی است كه در 
بيمه،  نساجی،  كارگروه های شهرك های صنعتی، 
ماليات، معدن و هدفمندی يارانه ها با حضور هيأت 
همراه معاون وزارت صنايع و معادن، صنعتگران، 
توليدكنندگان هر كدام به صورت جداگانه برگزار 
شد تا با بررسی مشكالت اين بخش ها و تصويب 
مصوبه هاي سفر هيأت دولت دغدغه ها و معضالت 
بخش  صنايع و معادن استان اصفهان برطرف شود.

در  اصفهان  استان  اسالمی  تبليغات  كل  مدير 
آيه های  قرآنی  جشنواره  دومين  اختتاميه  مراسم 
قرآن،  را  اسالمی  انقالب  اصلی  خاستگاه  فجر، 
بيت )ع( عنوان كرد و هنر  اهل  عترت و سيره 
امام )ره( را پياده كردن تئوری های آسمانی قرآن 
ايمنا،  و فقه در متن جامعه برشمرد. به گزارش 
آيه های  قرآنی  جشنواره  دومين  اختتاميه  مراسم 
جمع  گسترده  استقبال  با  شب  پنج شنبه  فجر، 
كثيری از كودكان و نوجوانان شركت كننده در اين 
همچنين  و  خانواده هايشان  به همراه  قرآنی  طرح 
حضور تعدادی از مسئوالن شهر و استان اصفهان 

در مؤسسه تحقيقات و نشر معارف اهل بيت )ع( 
برگزار شد.

حجت االسالم والمسلمين سيدحسين بهشتی نژاد 
در  اصفهان(،  استان  اسالمی  تبليغات  كل  )مدير 
اين مراسم قرآنی اظهار داشت: اين جشنواره ما را 
متوجه خاستگاه اصلی نهضت اسالمی )كه نهضتی 
قرآنی است( می كند. امام )ره( از پايگاه قرآن و 
عترت و سيره نورانی اهل بيت )ع( اين نهضت 
الهی را برپا كرد. مدير كل تبليغات اسالمی استان 
آيات  بود كه  اين  )ره(  امام  افزود: هنر  اصفهان، 
قرآن را كه به فرموده امام زين العابدين )ع( خزائن 

الهی هستند، به متن جامعه آوردند. هنر امام )ره( 
اين بود كه تئوری ها و فرمول های آسمانی قرآن و 

فقه را در متن جامعه پياده كردند.
مدير كل تبليغات اسالمی استان اصفهان، قرائت 
قرآن را باعث معطر شدن جان و دل جوانان عنوان 
شود،  قرآنی  وجودش  كه  جوانی  كرد:  تأكيد  و 
ديگر نه تهاجم فرهنگی و نه جنگ نرم، هيچ يك 
نمی تواند بر او تأثيرگذار باشد چرا كه پيامبر )ص( 
قطعات  همانند  مختلف  فتنه های  هرگاه  فرموده 
به هم پيوسته ی ابر همه جا را تيره و تار كردند فقط 

به قرآن پناه ببريد.

زاينده رود
گفت:  كشاورزي(  جهاد  )وزير  خليليان 
و  بازرگاني  وزارت  ذخيره هاي  از  استفاده  با 
همچنين توليدات داخلي، ميوه و مواد پروتئيني 

شب عيد به طور كامل تأمين خواهد شد.
وزارت  هماهنگي  به  توجه  با  افزود:  وي 
بازار شب عيد  تأمين كاالهاي  بازرگاني درباره 

نگراني نداريم.

تأمين  به  اشاره  ضمن  كشاورزي  جهاد  وزير 
خاطرنشان  عيد  شب  ميوه  و  پروتئيني  مواد 
با  بازار شب عيد، تعامل خوبي  كرد: در تنظيم 
تأمين  اصلي  محور  و  داريم  بازرگاني  وزارت 
 كاال هم توليدات داخلي است. خليليان تصريح 
كرد: توليدات داخلي به ميزان كافي وجود دارد 
اما در صورت كمبود كاال، وزارت بازرگاني با 

استفاده از ذخاير براي تنظيم اقدام مي كند.

وزارت  ذخاير  از  استفاده  با  گفت:  وي 
مواد  و  ميوه  داخلي،  توليدات  نيز  و  بازرگاني 
 پروتئيني شب عيد به طور كامل تأمين خواهد 

شد. 
خليليان به تغييرات تعرفه اي برخي محصوالت 
در ماه هاي اخير اشاره كرد و افزود: با توجه به 
اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، نوسان تعرفه ها 

با هدف تنظيم بازار صورت گرفته است.

زاينده رود
پيروزي  با سي و دومين سالگرد  هم زمان 
تصويربردار،  خبرنگار،   32 از  اسالمي،  انقالب 
علي  شد.  تجليل  اصفهاني  نويسنده  و  عكاس 
سردبير  و  پيشكسوت  نگار  روزنامه  مانيان 
خبرنگاران  جمع  در  نيز  رود  زاينده  روزنامه 

برگزيده انقالب مورد تقدير قرار گرفت.
علي كلباسي پنج شنبه شب در حاشيه چهارمين 
مراسم تجليل از خبرنگاران حماسه ساز اصفهان 
شد،   برگزار  خبرنگاران  خانواده  حضور  با  كه 
معاونت  به همت  مراسم  اين  اينكه  به  اشاره  با 
كميته  دبير  و  سيما  و  صدا  اخبار  و  اطالعات 
برگزار  استان  فجر  دهه  رسانه هاي  و  ارتباطات 
شده است، اظهار داشت: هر ساله از تعدادي از 
انقالب  فعال در حوزه هاي مختلف  خبرنگاران 
از  نفر   32 افزود:  وي  مي شود.  تجليل  اسالمي 
باسابقه ترين خبرنگاران، تصويربرداران، عكاسان 
كه  اسالمي  انقالب  در  تأثيرگذار  نويسندگان  و 

حماسه عظيم انقالب اسالمي را خلق كرده اند، 
تصريح  كلباسي  شدند.  شناسايي  اصفهان  در 
معيارهايي  و  شاخصه  براساس  افراد  اين  كرد: 
از جمله حضور پر رنگ در انقالب، فيلم برداري 
و خلق صحنه هاي انقالبي، ثبت لحظه هاي ناب 
اثر  ثبت  و  مطبوعاتي  مستمر  فعاليت  انقالب، 
نوشتاري و مكتوب با موضوع انقالب اسالمي، 

انتخاب شده اند.
وي با بيان اينكه برخي شاخصه بندي هاي ويژه 
آزاده بودن، جانباز بودن، حضور در دفاع مقدس 
و تأليف كتب انقالبي از جمله ديگر معيارهاي 
جشنواره  اين  گفت:  است،  بوده  افراد  انتخاب 
براي چهارمين سال در اصفهان برگزار مي شود 
كه در اين مراسم از خانواده شهيد جان نثاري، 
سقوط  سانحه  در  كه  سيما  و  صدا  خبرنگار 

هواپيما شهيد شد، تقدير به عمل آمد.
اصفهان  استان  مركز  سيماي  و  صدا  مديركل 
مراسم  اين  آتي  سال هاي  در  اينكه  بر  تأكيد  با 

تأثيرگذار  و  جوان  چهره هاي  معرفي  با  تجليل 
برگزار خواهد شد، ادامه داد: در استان اصفهان 
جوانان خالق انقالبي وجود دارند كه در سال 
نيز  و  خبرنگار  روز  ويژه  جشن  در  هم  آينده 
آثارشان  معرفي  با  اسالمي  انقالب  پيروزي 

تجليل مي شوند. 
و  فرهيخته  چه���ره ه��اي  م�عرف���ي  وي 
و  دانست  شايسته اي  امر  را  استان   باسابقه 
نبايد  پيش�كس�وت  اف���راد  مع��رفي  با   گفت: 
ادامه  كه  خالقي  جوانان  حق   در  عدالتي  بي 
صورت  هستند  اسالمي  انقالب  راه  دهنده 
از  سازمان  اين  بعدي  برنامه هاي  در  و  گيرد 
همچنين  مراسم  اين  در  مي شود.  تجليل  آن ها 
از خبرنگاران رسانه هاي مكتوب آقايان منصور 
گلناري، عبدال�حسين جع�ف�ري،  ص�ادق هادي، 
عبدالمجيد مجي��دي ن��ژاد، مه��دي ج�اني پور 
درجمع هنرمندان، نويسندگان، تصويربرداران و 

عكاسان انقالبي تقدير به عمل آمد.

معاون امور صنايع و اقتصادی وزارت صنايع و معادن:

شرایط خوبی برای صنعتگران اصفهان فراهم مي شود

جهان نما ایران نصف النهار

چه خبر از پایتخت

آغاز واريز تدريجي دومين مرحله 
يارانه هاي نقدي 

معاون وزير مسكن و شهرسازي:

طرح ساماندهي قيمت اجاره مسكن 
در دست مطالعه است

در اختتاميه جشنواره قرآنی آيه های فجر عنوان شد:

امام )ره(، انقالب اسالمی را بر پايه قرآن و عترت بنا نهاد 

وزير جهاد كشاورزي:

نگران تأمين كاالهاي بازار شب عيد نيستيم

در جشن بزرگ انقالب از 32 خبرنگار و اصحاب رسانه تقدير شد

ثبات سياست آمريكا 
در برابر ظهور و سقوط ديكتاتورها 

راهپیمایی امسال نشان دهنده افزایش 
شور انقالب بود 

رهبران اخوان المسلمین خواستار 
رئیس جمهوری چون احمدی نژاد هستند    

واريز تدريجي يارانه   نقدي اسفند 
آينده  ماه سال  فروردين  و  امسال 
خانواده  ها  سرپرست  حساب  به 
آغاز شده است. به گزارش فارس، 
مرحله دوم واريز يارانه  هاي نقدي 
حساب  به  تدريجي  صورت  به 
سرپرست خانواده  ها واريز مي شود. 
اين يارانه ها ويژه اسفند ماه 89 و 
فروردين ماه سال آينده عنوان شده 
است. الزم به ذكر است كه برداشت 
از اين حساب ها در حال حاضر 
امكان پذير نيست و شنيده ها حاكي 
از اين است كه اين يارانه ها از 28 

بهمن ماه قابل برداشت خواهد بود. 
اين هم محصولي )وزير  از  پيش 
رفاه و تأمين اجتماعي( در گفتگويي 
از واريز مرحله دوم يارانه ها تا قبل 
از 28 بهمن ماه خبر داده بود. برپايه 
اين گزارش، در مرحله دوم واريز 
يارانه هاي نقدي عالوه بر واريز يارانه 
ماهانه براي هر نفر 40 هزار و 500 
تومان، يارانه نان هر نفر نيز به مبلغ 
4 هزار تومان به صورت هم زمان 
واريز مي شود. قانون هدفمندكردن 
يارانه ها 28 آذر ماه با دستور محمود 

احمدي نژاد آغاز شد.

زاينده رود
)معاون  ابوالفضل صومعلو 
وزير مس��كن و شه���رسازي( 
قيمت  ساماندهي  طرح  گفت: 
مطالعه  دست  در  مسكن  اجاره 
اجاره  رايج  شيوه هاي  و  است 
و...  رهني  شكل  به  ساختمان 

بررسي مي شود.
وي افزود: در عرف بازار اجاره 
به ازاي هر يك ميليون  مسكن، 
هزار   30 معادل  رهن  تومان 
دريافت  نقدي  اجاره  تومان 

به 20  پيشنهاد شده  كه  مي شود 
قبل  سال   10 مانند  تومان  هزار 

كاهش يابد.
رساني  اطالع  پايگاه  از  نقل  به 
و  مسكن  وزير  معاون  دولت، 
شهرسازي با بيان اينكه در فصل 
نقل و انتقاالت نيستيم و نگراني 
ندارد  وجود  بها  اجاره  افزايش 
جايي  به  جا  فصل  در  گفت: 
قابل  تورم  مقداري  مستأجران 
راهكار  بايد  و  است  پيش بيني 

مناسب ارايه شود.
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رو در رو آژیر

كمروي��ی مقوله ای نا روش��ن اس��ت. 
هرچه نزديكتر بنگريم تنوع بيش��تری 
در آن مش��اهده می كني��م. كمرو بودن 
نشانگر صفت فردی است كه به خاطر 
»ترس��ويی، احتياط كاری و اطمينانی « 
نزديك ش��دن به او مشكل است. فرد 
كم��رو هش��يارانه از مواجه ب��ا افراد يا 
چيزهايی مشخص يا انجام كاری همراه 
ب��ا آن بيزار اس��ت. در گفت��ار يا كردار 
خود مالحظه كار است و توانايی »ابراز 
وجود« نداش��ته و به طور مخصوصی 
می ترسد. به خصوص ترس از افرادی 
ك��ه ب��ه داليل عاطف��ی تهدي��د كننده 
به ش��مار می آين��د. بيگانگان ي��ا افراد 
ناش��ناس به دليل تازگی حضورش��ان 
يا عدم اطمينان به آنان يا مس��ئوالن يا 
افراد با ق��درت و افراد جنس مخالف. 
پ��ی آمدهای منفی و ش��دت كمرويی 
هر قدر باشد باز هم می توان بر مشكل 
غلب��ه كرد و برای انج��ام اين كار الزم 
است ريشه های كمرويی را بشناسيم و 
آن وقت برنامه ای مناس��ب برای تغيير 

پايه ای آن طرح ريزی كنيم. 
کمرویی در بین مردم 

بزرگ یا خردسال 
كمرويی در ميان دانش آموزان خردسال 
شايع تر از بزرگ ساالن است. بسياری 
از بزرگ ساالنی كه خود كمرو نيستند با 
برنامه ريزی بر كمرويی دوران كودكی 
خود غلبه كرده اند، اما كمرويی در ميان 
بخ��ش قاب��ل مالحظ��ه ای از جمعيت 

بزرگ ساالن ادامه دارد. 
دختر یا پسر 

برخ��ی ش��واهد تحريك آميز نش��ان 
می دهد كه در دوران نوجوانی كمرويی 
بيش��تر در ميان دختران پديد می آيد تا 
پس��ران. شايد دليل اين امر آن باشد كه 
ني��از به محبوب بودن در مدرس��ه و از 
نظر جسمانی جذاب بودن بگونه ای جا 
افتاده است كه فشار بيشتری بر دختران 

وارد می شود تا پسران. 
زنان یا مردان 

آيا اين موضوع درست است كه »تعداد 
زن��ان كمرو بيش��تر از مردان اس��ت.« 
تحقيقات هيچ تفاوت معناداری از نظر 
ش��يوع كمرويی در ميان زنان يا مردان 
نش��ان نمی دهد. اين يكی از تعليم های 

كاذب اس��ت كه ب��ر پاي��ه مالحظاتی 
همچون قاطع تر بودن پرخاش��گر بودن 
و قابل رويت بودن در روابط اجتماعی 
پديد امده است. آيا تا به حال موقعيت 
های خوب كاريتان را به خاطر كمرويی 
از دست داده ايد؟ آيا تا به حال به خاطر 
كمروييتان موقعيت های خوب ازدواج 
را از دس��ت داده اي��د؟ آيا تا به حال از 
شرم و حيا صورتتان گل انداخته است؟ 
ب��ا ما در اي��ن مطلب همراه باش��يد تا 
بتوانيد بر اين مشكل غلبه كنيد و ديگر 

كمرو نباشيد!
تنها چیزی که شما نیاز دارید اعتماد 

به نفس است!
مرحله اول: اول از همه بايد سعی كنيد 
خودتان و توانايی هايتان را بشناسيد در 
اين ص��ورت می توانيد اعتماد به نفس 

خود را بيابيد.
مرحله دوم: س��عی كنيد كه ديگران را 
تعريف كنيد. كمی از پوس��ته كمرويی 
خ��ود خارج ش��ويد. اين كار س��خت 
است اما به ش��ما خيلی كمك خواهد 
 ك��رد ب��ه عن��وان مث��ال به كس��ی كه 
می شناس��يد بگوييد چقدر كفشهايش 
خنده دار اس��ت ي��ا از صفت خوب او 

تعريف كنيد.
مرحله س��وم: تمام ش��جاعت خود را 
جمع كني��د و به همكالس��ی خود در 
مدرس��ه يا همكار خ��ود در اداره و يا 
همسايه خود اول شما سالم كنيد و بعد 
از آن يك لبخند بزنيد و فاصله خود را 
با او كم كنيد تا اجازه دهيد كه گفتگوی 

شما با او آغاز شود.
مرحل��ه چه��ارم: از خودت��ان مطمئن 
باشيد. كس��ی كه به خود مطمئن است 
 هميش��ه از چهره اش آش��كار است. و 
خوش بين باش��يد خ��وش بينی باعث 
می ش��ود كه هميش��ه م��ردم در كنار 
ش��ما باشند. سعی كنيد آرامش خود را 
حفظ كنيد. و هميش��ه به خود بگوييد 
به هيچوجه مهم نيس��ت كه ديگران در 
ارتباط با ش��ما چگونه فكر می كنند و 
چه م��ی گويند. اگر آنه��ا بخواهند كه 
در كنار ش��ما باشند اين كار را خواهند 
كرد. هميش��ه سر خود را باال بگيريد و 
به خودتان افتخار كنيد تا ديگران هم با 

شما همين طور رفتار كنند.  

خانواده ها، س��لول هايی هستند كه پيكر 
جامعه را می س��ازند و به همين دليل، هر 
چه خانواده ها بهتر بتوانند باب گفتگوی 
مس��المت آمي��ز و دور از عصباني��ت و 
پرخاش را رو به هم باز كنند، احتمال اينكه 
سرفصلی جديد در رفتار جامعه باز شود، 
بيشتر خواهد شد. با اين حال، عصبانيت 
و پرخاشگری در بيشتر خانواده ها امری 
بديهی تلقی می ش��ود كه اگر در برخورد 
 ب��ا آن، ورزيده تر و س��الم تر عمل كنيم، 
می توانيم س��المت روان بيشتر و بهتری 
برای خودم��ان و خانواده های مان تأمين 
كنيم. در همين ارتباط، گفتگويی داشته ايم 
با دكتر حسين ابراهيمی مقدم، روان شناس 

و مدرس دانشگاه...
ــگری  آقای دکتر! عصبانیت با پرخاش

چه فرقی دارد؟ 
 ببينيد؛ مس��أله اين اس��ت كه اگر فردی 
برای رس��يدن به هدفش به مانعی بخورد 
و دچار ناكامی شود، پرخاشگری می كند. 
در پرخاش��گری، قصد و ه��دف و نيت 
آسيب رس��اندن وجود دارد و اين آسيب 
رساندن می تواند كالمی، فيزيكی، روانی 
و... باش��د ولی در عصبانيت، فرد در واقع 
هدفش آس��يب رساندن نيس��ت؛ اگرچه 
احتمال دارد آس��يبی هم وارد كند. با اين 
اوصاف، اگر فردی با قصد و نيت چيزی 
را به س��مت همسرش پرت كند رفتارش 
پرخاشگرانه اس��ت ولی اگر قصد آسيب 
رساندن نداشته باشد ولی چيزی را پرت 
كرد و آسيب رس��اند يا نرساند، در اينجا 
رفتار او پرخاش��گرانه تلقی نمی ش��ود. 

فرد پرخاش��گر عصبانی نيست؛ به عنوان 
مثال كس��انی كه با آرامش به فكر آسيب 
رساندن به ديگران يا اموال عمومی هستند، 

رفتارشان پرخاشگرانه است.
پس اگر عصبانیت نوعی هیجان است، 
ــاد آن نداریم؛  ــی در ایج ــا هیچ نقش م

درست است؟ 
 واقعيت اين اس��ت كه بسياری از آدم ها 
اين طور فكر می كنند كه نقشی در ايجاد 
هيجانات خود ندارند. ش��ما اين موضوع 
 را به اين صورت از زبان آنها می ش��نويد 
كه: »اين مرا ديوانه می كند!« ولی اگر اين 
طور است، چرا آدم های مختلف در برابر 
ي��ك رويداد واحد، احساس��ات مختلفی 
پي��دا می كنند؟ هيجان خ��ود به خود رخ 
نمی دهد و هيچ كس نمی تواند احساس 
خاصی را در ش��ما ايجاد كند. احساسات 
ش��ما محص��ول ادراكات ش��ما از وقايع 
هس��تند، نه محصول رويدادهای بيرونی. 
به عبارت ديگر، هيجانات پيامد باورهای 
شما هستند. به عنوان مثال، وقتی معتقديد 
دنيا جای خطرناكی است، به احتمال زياد 
خواهي��د ترس��يد. از طرف ديگ��ر، وقتی 
معتقديد دني��ا خطراتی دارد ولی بيش��تر 
آدم ها خوب هستند، احساس دلگرمی و 

اطمينان خاطر خواهيد كرد.
عده ای معتقدند چون انسان ها در طول 
ــواره در حال جنگ بوده اند،  تاریخ هم
به طور طبیعی پرخاشگر شده اند. نظر 

شما چیست؟ 
 خب، انس��ان ها در طول تاريخ در حال 
همكاری نيز بوده اند؛ يعنی آنها ظرفيت هر 

دو را دارند: همكاری و پرخاشگری. ولی 
در كل درباره عصبانيت، افس��انه س��رايی 

زياد شده است.
به عنوان مثال چه افسانه سرایی هایی؟ 
 عده ای معتقدند اگر عصبانيت را در درون 
خود بريزند به خود آسيب خواهيد رساند 
و با اين استدالل، بهتر است عصبانيت را 
بي��رون ريخت و ب��روز داد؛ در حالی كه 
تحقيقات نشان می دهد عصبانيت مزمن 
)چه به درون ريخته شود، چه ابراز شود( 
برای سالمت انسان، خطرناك است چون 
موجب باال رفتن فش��ار خون می ش��ود، 
 به قلب فش��ار می آورد، معده را ناراحت 
می كند. از طرف ديگر، عصبانيت اتفاقی و 
گذرا، اگر خشونت بار نباشد و »سوءتفاهم 
ايجاد نكند« می تواند س��الم باشد، يعنی 
درك متقابل را بيفزايد. توفيق شما در ابراز 

عصبانيت به نحوه ابراز آن بستگی دارد.
ــروز دادن عصبانیت نوعی تخلیه  آیا ب

هیجان نیست؟ 
 اينك��ه ع��ده ای ب��اور دارند ك��ه بروز 
عصبانيت تخليه هيجان بوده يعنی حكم 
بيرون ريختن س��الم عصباني��ت را دارد، 
درس��ت اس��ت ولی فرام��وش نكنيد كه 
بيرون ريختن و ابراز عصبانيت برای همه 
تجربه مثبتی محسوب نمی شود. عده ای 
از ابراز عصبانيت، احساس گناه می كنند 
و خجالت می كش��ند. در ضمن يك نفر 
در آن سو، قربانی اين »تخليه هيجانی« می 
شود و ممكن است به اندازه »بروزدهنده« 

عصبانيت از اين جريان نفع نبرد.
ــه عصبانیت  ــی توانیم بگوییم ک آیا م

نوعی هیجان بد و منفی است؟ 
 ن��ه! در اصل هيج��ان خوب و بد وجود 
ندارد. البته بعضی از هيجانات خوش��ايند 
هس��تند و برخی ديگر ناخوش��ايند، ولی 
بد با ناخوش��ايند فرق دارد. به جای آنكه 
هيجانات را خوب يا بد بدانيد، بهتر است 
آنها را به سازنده و مفيد )يعنی جوابگوی 
متقضيات و ش��رايط( يا غير سازنده و بی 
فايده )يعنی فقط برای موقعيت يا اجرای 
برنامه خود( تقسيم كنيد. عصبانيت يكی 
از حاالت طبيعی انس��ان است و بی شك 
گاهی فايده هم دارد. فايده اش اين است 
 كه به عن��وان »ابزار هش��داردهنده« عمل 
می كند. عصبانيت به ش��ما می گويد يك 
جای كار اش��كال دارد، بايد به چيزی در 
درون خود يا در ارتباط تان با طرف مقابل 

توجه كنيد.
ــت مان را  ــه باید جلوی عصبانی چگون

بگیریم؟ 
 در كل يك��ی از مواهب معجزه آس��ای 

انسان اين است كه می تواند نگرش های 
خود را در مورد وضعيت ها انتخاب كند 
اما بيش��تر مردم از اين موهبت بی خبرند 
و ب��رای آن وقت و ان��رژی نمی گذارند. 
اي��ن در حال��ی اس��ت كه ح��ق انتخاب 
 افكار و باورها می تواند س��خت ترين و 
پرمس��أله ترين ارتب��اط را متحول كرده و 
جنجال��ی ترين ارتباط ه��ا را اصالح كند. 
برای آنكه افكار و باورهای تان را اصالح 
كنيد، بايد ابتدا به آنها واقف شويد كه البته 
سخت است چون گاهی اوقات بی آنكه 
خودمان بدانيم، در حال فكر كردن هستيم. 

بايد تمرين كرد.
فکرهای داغ، فکرهای سرد 

گفتيم كه فكرهای داغ، نامعقول و غيرواقع 
بينانه اند. به همين ترتيب، فكرهای سرد، 
نوعی بازنگری در هدف بوده و عصبانيت 
را كم می كنند. برای توليد فكرهای سرد 

می توانيد از فنون زير كمك بگيريد:
 بازنگ��ری در وضعي��ت، ج��ور ديگ��ر 
ن��گاه كردن و يافتن نكت��ه های مثبت در 

موضوع.
 طنزياب��ی و طرح موض��وع عصبانيت با 

شوخی.
 دلگيری ها و اشكاالت گذشته را مرتب 
مرور نكنيد. اگر هميشه با جمالت منفی 
)مثل »او هميشه...«( فرزندتان را توصيف 

كنيد، عصبانيت را تشديد می كند.
 موفقي��ت های قبلی را مرور و به حال و 

روز طرف مقابل فكر كنيد.
 در مورد موضوع ب��ا يك فرد بی طرف 

حرف بزنيد.
 كمك معنوی بگيريد: دعا، نماز، توسل و...

 ورزش كنيد تا تنش ناشی از عصبانيت 
بيرون بريزد.

 دور مخدر خط بكشيد.
 برای خودتان فهرستی از بايدهای مجاز 

تهيه كنيد.
 نفس عميق بكش��يد و عض��الت تان را 

شل كنيد.
توصیه هاي آرام بخش 

 در براب��ر اولين تكانه مقاومت كنيد و در 
صورت امكان از موقعيت خارج شويد.

 به خودتان حرف های آرام كننده بزنيد: 
»آرام باش«، »سخت نگير«، »بی خيال!«.

 تا 10 بشماريد و با تمركز روی شمارش، 
آرام شويد.

 صحنه ه��ای آرامش بخش را تجس��م 
كنيد.

 به خودت��ان بگوييد: »ايس��ت!« و نفس 
عميق بكش��يد؛ البته نه به شكل »آه« چون 

تنور عصبانيت را داغ تر می كند.

وقتي به گذش��ته بازمي گرديم و به جامعه قبل از دهه 60 
نيم نگاهي مي اندازيم مي بينيم كه بيشتر زنان ايراني در خانه 
هس��تند و تمام فكر و ذكرش��ان پخت و پز و رسيدن به 
زندگي است اما از دهه 60 به اين طرف كم كم با جامعه 
رو به رشد زنان شاغل رو به رو مي شويم. معلم، پزشك، 
مهن��دس،  خبرنگار و... به طوري كه بيش��تر صندلي هاي 
دانشگاه هاي ايران را نيز دختران به خود اختصاص داده اند. 
اين آمار رو به رشد زنان بيرون خانه فقط شامل زنان شاغل 
نمي شود و بلكه روي ديگر سكه آمار مجرمان زن است. 
همين امر هم سبب شده كه برخي كارگردانان و فيلمسازان 
ايراني به ساخت فيلم هاي پليسي روي آورده اند كه مهره 
اصلي ارتكاب جرايمي چون سرقت و قاچاق در آنها زن 

است.
در گذشته وقتي خبر توزيع مواد از زبان مسئوالن انتظامي 
به ميان مي آمد همه فكرها متوجه مردان مي شد. البته هنوز 
هم همين طور است اما متأسفانه زنان هم تا حدودي آلوده 
شده اند و حتي نگاهي عميق به مسأله توزيع مواد ما را به 
زنجيره زناني مي رساند كه سردسته قاچاقچيان از آنها براي 
حمل مواد مخ��در و توزيع آن در داخ��ل و حتي خارج 
استفاده مي كنند. البته برخي از اين زنان از طريق پدر، شوهر 
و يا پس��ر قاچاقچي به اين داير وارد ش��ده اند. به نقل از 
س��ايت تبيان چند هفته پيش رئيس پليس مبارزه با مواد 
مخدر ناج��ا از افزايش رو به افزون تعداد زنان قاچاقچي 
مواد مخدر جديد خبر و نس��بت به اين موضوع هش��دار 
داد. به دنبال آن معاون مبارزه با سرقت پليس آگاهي كشور 
گفته است كه دستگيري زنان س��ارق در سال جاري 51 
درصد نسبت به س��ال پيش افزايش داشته است. اين در 
حالي اس��ت كه دستگيري سارقان مرد نيز نسبت به سال 

گذشته 51 درصد افزايش داشته است.
البته هنوز هم مسئوالن انتظامي معتقدند كه ارتكاب جرايم 
توسط زنان نسبت به مردان بسيار كمتر است و به هيچوجه 
با هم قابل مقايسه نيستند. اما گزارش هايي كه در اين چند 
ساله از زنان مجرم و ميزان ارتكاب جرم در ميان آنها منتشر 
ش��ده نشان از رشد بي س��ابقه جرم در ميان زنام مي دهد. 
براساس يكي از پژوهش هايي كه معاونت اجتماعي ناجا 
انجام داده آمار زنان دس��تگير شده در س��ال هاي 1380، 
1375 و 1384 در سطح كل كشور بيانگر كاهشي در تعداد 
دستگيرشدگان زن در كل كشور از 153745 نفر در سال 
1375 به 36815 نفر در س��ال 84 بوده است. اين كاهش 
زياد، نسبت جرم زنان را از حدود 29 درصد به 6 درصد 

تقليل داده است.
اين تحقيق نش��ان مي دهد كه از سال 84 و براساس آمار 
زنان دستگير شده و داده هاي مربوط به نسبت نوع جرايم 
زنان، تغييرهايي در س��اختار جرم زنان و البته افزايش در 
ميزان ارتكاب جرم از س��وي آنان در كل كشور به وجود 

آمده است. 

بر كمرویی خود غلبه كنیم  افزايش دستگيری زنان سارق

زیر پوست شهر

هديه كميته امداد به نو عروسان 

برگزاری مدرسه يک روزه 
كيهان شناسي 

در دانشگاه صنعتي اصفهان 

قائم مقام كميته امداد امام خميني اس��تان اصفهان 
گفت: كميته امداد به 500 نفر از نوعروس��اني كه 
از تاري��خ 16 ت��ا 22 بهم��ن ازدواج كرده اند مبلغ 10 
ميلي��ون ريال كمك بال عوض هدي��ه مي دهد.قربانعلي 
عباس��يان در گفتگو با خبرنگار ف��ارس در اصفهان با 
اش��اره به نقش موثر كميته امداد در اجراي برنامه ها در 
دهه فجر، اظهار داش��ت: كميته ام��داد در ايام اله دهه 
فجر مس��ئول كميته تعاون و تش��كل هاي مردمي ستاد 
دهه فج��ر ب��ود و برنامه ه��اي متعددي ب��ا همكاري 
تع��دادي از ادارات داش��ته اس��ت. وي ب��ه افتت��اح 
مجتمع هاي مس��كوني براي خانواده هاي زير پوش��ش 
اين كميته در دهه فجر س��ال جاري اش��اره و تصريح 
كرد: در ايام اله دهه فجر جاري، مجتمع هاي فرهنگي، 
آموزشي شيخ بهايي براي تمام افراد زير پوشش كميته 
امداد افتتاح ش��ده اس��ت. قائم مقام كميته امداد استان 
اصفهان با اشاره به تعداد طرح هاي اشتغال زايي كميته 
ام��داد در اي��ن اي��ام، بيان داش��ت: تع��داد طرح هاي 
اش��تغال زايي اين كميته براي خانواده هاي زير پوشش، 
500 طرح اش��تغال زايي اس��ت. وي ب��ه افتتاحيه هاي 
ديگر اين كميته در اين ايام اشاره و تاكيد كرد: مجتمع  
ورزشي در اين ايام افتتاح شد و افراد زير پوشش اين 
كميته در ايام دهه فجر توس��ط پزشكان طرف قرارداد 

اين كميته به صورت رايگان ويزيت شدند.

همايش س��تاره شناس��ی تحت عنوان »مدرسه يك 
روزه كيهان شناس��ی و اختر فيزيك » در دانش��كده 
فيزيك دانش��گاه صنعتي اصفهان برگزار ش��د.يك عضو 
هيات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان در گفتگو با )ايسنا(

منطقه اصفهان، هدف از برگزاری اين همايش را آش��نايی 
 دانش��جويان ب��ا مباح��ث موج��ود در اخت��ر فيزيك و 
كيهان شناسی و عالقه مند كردن آنها به اين مباحث عنوان 
كرد.مس��لم زارعی افزود: اگرچه اصفه��ان در زمينه اختر 
 فيزي��ك و كيهان شناس��ی رش��د چندانی نداش��ته و در
 دانشگاه های اين شهر تنها چند استاد معدود در اين زمينه 
فعاليت می كنند، اما پتانسيل خوبی برای كار در اين زمينه 
وجود دارد.وي با اشاره به اينكه بيشتر شركت كنندگان در 
اين همايش اعضای انجمن ستاره شناسی استان اصفهان، 
دانشجويان ليسانس و تحصيالت تكميلی هستند، اظهار 
داشت: پتانسيل شهر اصفهان برای پيشرفت در زمينه های 
اختر فيزيك و كيهان شناس��ی را دانشجويان تشكيل می 
دهند.اين عضو هيات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان ادامه 
داد: با سرمايه گذاری روی اين دانشجويان می توان اميدوار 
بود همين دانشجويان پس از تكميل تحصيالت در زمينه 
های مربوط به عنوان هيات علمی جذب دانشگاه صنعتی 
اصفهان شوند و امكان ايجاد گرايش كيهان شناسی و اختر 
فيزيك در مقطع تحصيالت تكميلی در اين دانش��گاه را 

فراهم كنند.
 

هميش��ه آرزوها و اه��داف و آمالی در زندگی 
وجود دارد كه ش��ما دوست داشته ايد يا داريد 
كه به آنها برسيد....حاال با خودتان فكر كنيد اگر 
بتوانيد زندگی را ط��وری كه آرزويش را داريد 
بگذرانيد تا چه اندازه پر از شور و انرژی خواهيد 
شد؟! حاال از اين تصورها بيرون بياييد چرا كه 
مش��كل اينجاست كه شما قادر به شروع كردن 
 چني��ن راهی تا به حال نب��وده ايد و حاال وقتی 
روبه روی آينه می ايس��تيد نشانه هايی از گذر 
عمر و ب��ه قول معروف س��ال خوردگی را در 
چهره تان مشاهده می كنيد و اين مشاهده شما 
را می ترساند و از ذهن تان اين مساله می گذرد 
 كه نكند ب��ه زندگی ای كه آرزوي��ش را داريد 

هيچ گاه نرسيد؟ 
در اين وضعيت روحتان احساس ضعف می كند 
 و حتی متوجه می ش��ويد كه چگونه داريد پير 
می شويد و شور و اشتياقتان نسبت به آرزوهايتان 

كمرنگ تر و كمرنگ تر می شود. 
باز بيشتر و بيشتر می ترسيد و احساس ضعف 
و سرخوردگی می كنيد. اما افرادی وجود دارند 
كه در وضعيت شما قرار می گيرند اما به جای 
پا پس كشيدن جلو می روند و به موفقيت های 
غيرمعمولی دس��ت می يابند آن هم نه در سن 
جوانی و ميانسالی بلكه در دوران سالخوردگی و 
درست زمانی كه بقيه انتظار مرگ و سفر به دنيای 

ديگر را می كشند. 
جورج برنز در 80 سالگی 

ج��ورج برنز در طول زندگ��ی اش يك بازيگر 
بوده است ولی بازيگری ناشناس؛ تا اينكه در 80 
سالگی نقشی در يك فيلم را بازی كرد؛ نقشی كه 
قرار بود دوستش جك بنی بازی كند ولی تهيه 
كننده فيلم در مورد »برنز پير« احساس نگرانی 
می كرد چرا كه او در 35 س��ال گذشته در هيچ 
فيلمی بازی نكرده بود و گروه می ترسيدند كه 
س��ن او روی حافظه اش اثر بدی گذاشته باشد 
و او نتوان��د ديالوگ ها را به خاطر بس��پارد كه 
اين هم روی روند توليد فيلم تاثير بدی خواهد 
گذاش��ت. حدود يك هفته قبل از شروع توليد 
فيلم كارگردان از همه بازيگران خواست تا برای 
خوان��دن فيلمنامه حاضر ش��وند. برنز به گروه 
پيوست ولی بدون حفظ كردن ديالوگ هايش! 
كارگردان و تهيه كننده اي��ن اخطار را دريافت 
كردند كه حافظه او بدتر از آنچه اس��ت كه آنها 
فكرش را می كردند. آنقدر كه حتی به خاطرش 
نمانده ديالوگ هاي��ش را همراهش بياورد چه 
برس��د به اينكه آنها را حفظ كند. ولی در عين 
ناباوری همه آنها اش��تباه می كردند، آن هم چه 
اشتباه بزرگی. برنز نه تنها ديالوگ های خودش 
را به خاطر داشت كه ديالوگ های بقيه بازيگران 
را هم به خاطر داشت. او توانست بسيار خوب 
در اين فيلم ظاهر شود تا جايی كه حتی توانست 

جايزه آكادمی بهترين بازيگر پش��تيبان را از آن 
خود كند.

 کلنل کنتاکی در 65 سالگی 
اين داس��تان به ش��ما می گويد سن نمی تواند 
هيچ گاه مانعی برای رس��يدن به موفقيت باشد. 
شما هيچ وقت برای رسيدن به آرزوها و تجربه 
كردن موفقيت حقيقی و خوشنودی در زندگی 
پير نيستيد و در واقع اين تعريف شما از موفقيت 
اس��ت كه مهم اس��ت و اين موضوع را كلونل 
هارلند س��ندرز هم با نحوه زندگ��ی اش به ما 
ثابت می كند. كلنل 40 ساله بود كه كارمند يك 
ايستگاه خدماتی شد. در كوربين كنتاكی، او برای 
مسافران گرسنه ای كه در ايستگاه های سوخت 
بين راه می ايس��تادند غذا تهيه می كرد. كار او 
به س��رعت رش��د پيدا كرد كه به علت مهارت 
 او در امور آش��پزخانه ای و دس��تورالعمل های 
 بی عيبش و نيز پيشرفت مهارت های آشپزی اش 

بود. 
اما در سال 1955 ميالدی يك بزرگراه بين ايالتی 
از كوربين گذش��ت و باعث شد ديگر مسافران 
در ميان راه نايس��تند و س��ندرز ديگر مسافری 
نداش��ت كه مشتری او شود و به همين دليل او 
به طور كامل ش��غلش را از دست داد در حالی 
 كه 65 س��اله ب��ود! حاال فكر كني��د بيكاری و 
بی پولی آن هم در 65 سالگی می تواند با شما 
چه كند؟! شما را نمی دانم اما سندرز بعد از اينكه 
ايستگاه خدماتی اش را فروخت و بدهی هايش 
را پرداخت، ورشكسته شد. اما شكست نخورد، 
نااميد نشد، س��كته نكرد و تصميم گرفت راز 

دستورالعمل هايش را به رستوران ها بفروشد. 
او خودش را وقف اين كار كرد و با فروش حق 
استفاده از امتياز مرغ های سوخاری اش توانست 
در آمريكا و كانادا باالی 60 شعبه تأسيس كند. 
او در سال 1976 ميالدی، دومين شخص نامدار 
جهان ش��ناخته ش��د و در س��ال 1980 در 90 
س��الگی 250 هزار مايل در سال را برای بازديد 
تمامی رستوران های مرغ سوخاری كنتاكی اش 
در سراسر جهان سفر كرد. اين سفر قبل از اين 
بود كه او به طور جدی به خاطر سرطان خونش 
خانه نشين شود. امروزه مرغ سوخاری كنتاكی او 
در بيش از 8 كشور در سراسر جهان شعبه دارد و 

سودی بالغ بر ميلياردها دالر را توليد می كند. 
اين دو داستان موفقيت از دو مرد بزرگ كسانی 
كه با سنشان جنگيدند، ترسی را كه از باال رفتن 
سن و دستيابی به آرزوهايتان در شما به وجود 
آم��ده از بين خواه��د برد، البته به ش��رطی كه 
خودتان بخواهيد و در راه رسيدن به آرزوهايتان 
تسليم نشويد! شما بايد ياد بگيريد توجه كردن به 
سنتان را كنار بگذاريد چون سن تنها يك عدد 
است و تالشتان را برای رسيدن به اهدافتان ادامه 
دهيد تا به آنها برسيد، البته اگر خودتان بخواهيد!

چگونه افکار داغ را سرد کنیم؟  

سن تان مانع تان نيست... موفق باشيد!

الدن سلطاني
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شهردار كاشان:
یك میلیون و 200 هزار مترمربع 
پرونده درخواست آسفالت در 

شهرداري كاشان
زاينده رود

شهردار كاش��ان از وجود يك ميليون و 200 هزار مترمربع پرونده 
درخواست آسفالت در اين شهرداري خبر داد. سعيد مدرس زاده با اشاره به 
اينكه براي تأمين اين مقدار آسفالت مبلغ 12 ميليارد تومان اعتبار نياز است 
گفت: گراني قير يكي از مهم ترين داليل به تأخير افتادن آسفالت معابر و 
خيابان هاي اين ش��هر است. وي خاطرنشان كرد: از ابتداي امسال تاكنون 

حدود 600 هزار مترمربع از معابر و خيابان هاي شهر آسفالت شده است.
شهردار كاشان هزينه هر مترمربع آسفالت مصرفي را به تنهايي 5 هزار تومان 
دانس��ت و گفت: اين ميزان آسفالت با هزينه 40 ميليارد ريال انجام شده 
است. مدرس زاده براي تأمين اين اعتبار نياز به مساعدت سازمان همياري 
شهردار ي ها و اختصاص بودجه ويژه براي رفع اين مشكل توسط دولت 
اس��ت. مهندس سعيد مدرس زاده، بلوار ساحلي، پل و ميدان نوش آباد، 
بلوار صنعت، 15 هزار مترمربع از بافت قديمي شهر،  معابر اصلي فين عليا 
و سفلي و لكه گيري نقاطي از خيابان هاي اصلي و فرعي از جمله مكان هاي 

آسفالت شده در سال جاري دانست.
وي با اشاره به اينكه تأمين امنيت و سالمت جاده اي و دسترسي آسان و 
سريع شهروندان از اين مسير از بزرگ ترين خدمات شهرداري ها به شمار 
مي رود گفت: متوسط عمر آسفالت در ساير كشورها بين 10 تا 15 سال 
است كه اگر بتوان عمر مفيد آسفالت را در يك فرآيند كوتاه به هشت سال 
برسانيم اين امر سبب كاهش هزينه هاي قابل توجهي در ارتباط با عمليات 
روكش،  بهسازي و نگهداري مي شود و اين امر مستلزم رويكرد نوين و با 

نيروهاي متعهد، متخصص و تجهيزات پيشرفته امكان پذير است.

بازار بزرگ اصفهان در مقابل آتش 
ایمن شد

مديرعامل سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اصفهان اعالم 
كرد: گشت موتورسواران آتش نشاني، نصب شيرهاي آتش نشاني، خريد 
و استقرار حدود 2 هزار و 700 خاموش كننده، چاپ 5 هزار جلد كتاب در 
ارتباط با راهكارهاي حفاظتي بازار بزرگ از جمله اقدام هاي انجام شده در 

راستاي ايمني بازار بزرگ اصفهان صورت گرفته است.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي روابط عمومي شهرداري اصفهان، بهزاد 
بزرگزاد با اشاره به اهميت بازار بزرگ اصفهان در بعد ملي و فراملي گفت: 
س��ازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اصفهان با هماهنگي و 
همكاري سازمان ميراث فرهنگي اقدام هاي گسترده اي را در جهت تأمين 
ايمني بازار بزرگ اصفهان انجام داده است. وي با بيان اين كه به تك تك 
مغازه هاي بازار ابالغيه اي مشترك از سوي سازمان هاي آتش نشاني و ميراث 
فرهنگي جهت رفع عوامل بحران ساز و همچنين نصب خاموش كننده 
در واحدهاي تجاري خود صادر شده است، تصريح كرد: با توجه به عدم 
دسترسي مناسب ماشين هاي آتش نشاني در بازار به دليل سد معبر توسط 
كسبه 65 عدد شير آتش نشاني )هيدرانت( با مشاركت شركت آبفا نصب 
گرديده است. مديرعامل سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري 
اصفهان اظهار داشت: موتورسواران آتش نشاني نيز در بازار حضور دارند تا 
در صورت بروز حادثه در كوتاه ترين زمان بتوانند شعله هاي آتش را كنترل 
كنند. بزرگزاد از خريد و استقرار حدود 2 هزار و 700 خاموش كننده آتش 
نشاني در اين بازار خبر داد و افزود: نزديك به 2 هزار و 700 خاموش كننده 
آتش نشاني در اندازه هاي 6 تا 50 كيلوگرمي در سراها، تيمچه ها، مساجد 
و راسته هاي بازار با همكاري سازمان ميراث فرهنگي خريداري و نصب 
شد. وي همچنين با اشاره به جانمايي و پيش بيني جعبه هاي آتش نشاني 
در هر يك از س��راهاي بازار خاطرنشان كرد: با توجه به كاربري هر يك 
از سراها جعبه هاي آتش نشاني نصب مي گردد يعني اين ادوات در روي 
آب اصلي شهر نصب و تمامي افراد و كسبه مي توانند براي خاموش كردن 

آتش از آن استفاده كنند.

مديرعامل آبفاي استان اصفهان اعالم كرد :
رضایت مسئوالن استان از اجراي 

طرح هدفمندي یارانه ها در بخش آب 
مهندس اميني مديرعامل و رئيس هيات مديره آب و فاضالب اس��تان 
 اصفهان اعالم رضايت مسئوالن استاني از چگونگي اجراي طرح هدفمندي 

يارانه ها در بخش آب استان را به كاركنان شركت ابالغ نمود. 
مهندس اميني كه در جمع مديران شركت صحبت مي كرد ضمن اشاره 
به اقدامات مؤثر شركت در كليه حوزه ها از جمله ارتقاء وضعيت سايت 
شركت در پاسخگويي به مشتركان درخصوص طرح هدفمندي يارانه 
ها، راه اندازي س��امانه پاسخگويي تلفني درخصوص طرح هدفمندي 
يارانه ها، توزيع بروش��ور و اطالع رساني جامع از طريق صداوسيما و 
مطبوعات استان ، حضور در مساجد و محافل عمومي و ايراد سخنراني 
و اطالع رس��اني به مردم؛ گفت: اين اقدامات منجر به اجراي مؤثر اين 
طرح مهم و كشوري در بخش آب استان و بدون مشكل شد كه رضايت 

مسئوالن استاني را دربرداشته است .

اطالعیه كانون بازنشستگان 
سپاه قمر بنی هاشم )ع(

به گزارش بسيج استان چهارمحال وبختياری در اين اطالعيه آمده است: 
بار ديگر سپيده سر زد و سی و دومين سالگرد پيروزی شكوهمند انقالب 
اس��المی فرارس��يد و دهه فجر ديگری يادآور حماسه ای بی بديل در 
تاريخ بشريت شد و شعاع خورشيد عالمتاب و پرفروغ انقالب اسالمی 
درخشيدن گرفت و برق درخشش آن بيش از پيش چشم دشمنان زبون 
 و وامانده و شكس��ت خورده را خيره نمود. آری آنان كه روز ش��ماری 
می كنند تا امت شهيد پرور و ملت شريف ايران اسالمی در برابر خصم 
كينه توز تس��ليم ش��ود ، امروز به خاك مذلت نشسته و تاب و تحمل 
مش��اهده پيشرفت های عظيم اقتصادی، سياسی،  علمی، فرهنگی اين 

مردم مومن، انقالبی و خداجوی را ندارند.
آنه��ا نمی دانند كه امت انقالبی با خدای ب��زرگ ، قرآن كريم و پيامبر 
اعظم )ص( و اهل بيت عصمت و طهارت )ع( و با فرهنگ عاشورايی 
و واليت فقيه پيوند ناگسستنی دارند. ملت شريف ايران همواره بر اين 
باور اس��ت و به خود می بالد كه لطف و عنايت خدای مهربان بر س��ر 
آنها س��ايه افكنده و هر بار كه دشمنان ما نقشه هايی تازه كشيده اند و 
يا در فكر فتنه ای جديد بوده اند آنها مكرها را به خودش��ان برگردانده 
است. در اين اطالعيه می خوانيم: از حضور ميليونی مردم در 22 بهمن 
57 كه به فرمان ملكوتی و تاريخی امام خمينی )ره( موجبات سرنگونی 
رژيم ستمشاهی را فراهم آورد، از خنثی شدن نقشه استكبار جهانی در 
طبس با طوفان ش��ن، كودتای نافرجام نوژه و ... گرفته تا خروش سيل 
آسای امت شهيد پرور ايران در نهم ديماه سال 88 انزجار و بغض ملت 
برعليه هتاكان فرهنگ عاشورايی و فتنه گران رسوا شده داخلی و حاميان 
خارجی آنها صورت گرفت همه و همه از الطاف بيكران الهی بوده كه 
در س��ايه پيروی و تبعيت از مقام عظمای واليت نصيب اين ملت قدر 

شناس گرديده است .

 انقالب اسالمی ایران پدیده ای 
نو ظهور در جهان است 

اس��تاندار استان چهارمحال وبختياری در جمع كاركنان سپاه ناحيه اردل 
گفت: انقالب اسالمی ايران انقالبی بی نظير در جهان اسالم و پديده ای 
 نو ظهور در جهان اس��ت. به گزارش بسيج استان چهارمحال وبختياری، 
علی اصغر عنابستانی با تبريك آغاز سی وسومين سال پيروزی انقالب 
اسالمی گفت: انقالب اسالمی ايران تجلی غدير خم- تجسم عاشورا و 
تحقق انتظار صالحان است كه بارهبری امام خمينی )ره( و تكيه بر آموزه 
های دينی و توجه به نقش و توانمندی انسانها برای تعيين در سرنوشت 

خود به پيروزی رسيد و احيا مجدد اسالم را به ارمغان آورد. 
وی در ادامه به تشريح تأثير انقالب اسالمی ايران بر آزادی خواهان جهان 
پرداخ��ت و انقالب مردم مصر، تونس- پي��روزی حزب اله- حماس و 
..... را حاصل پيروزی انقالب اسالمی دانست. عنابستانی به توطئه های 
مختلف دشمن برای سر نگونی اين نظام مردمی اشاره كرد وگفت: آمريكا 
و نظام سلطه از ابتدای پيروزی انقالب به دنبال بر اندازی اين نظام الهی 
ب��ود و دراين راه از هيچ عملی فرو گزار نكرد- حمله نظامی- محاصره 
اقتصادی- بلوكه نمودن اموال ملت- جنگ داخلی- ترور و ... گوشه ای از 

برنامه های دشمن برای سرنگونی اين نظام بود.  

راهپیمایی 22 بهمن بهترین پیام 
بصیرت به ملت های در بند 
دیکتاتوری های آمریکاست

زاينده رود
جانش��ين نمايندگی ولی فقيه در س��پاه قمر بنی هاشم )ع( در 
گردهمايی گروه های مش��كات يگان رزم اس��تان گفت: راهپيمايی 
22 بهمن بهترين پيام بصيرت به ملت های در بند ديكتاتوری های 

آمريكاست. 
به گزارش بسيج استان چهارمحال وبختياری، گردهمايی گروه های 
مشكات تيپ 44 س��پاه قمر بنی هاشم )ع( به مناسبت بزرگداشت 
 س��ی و دومي��ن س��الگرد پي��روزی انقالب اس��المی در حس��ينيه 

امام خمينی )ره( يگان رزم سپاه استان برگزار شد.
در اين مراسم حجت االسالم كريم سرافراز حضور خردمندانه ملت 
ايران در راهپيمايی يوم اله 22 بهمن را از بزرگترين سرمايه معنوی 

انقالب دانست.
مس��ئول حوزه نمايندگی ولی فقيه در تيپ 44 سپاه قمر بنی هاشم 
)ع( افزود: از بزرگترين ويژگی های انقالب اسالمی رهبری مقتدر 
حكيم و معنوی حضرت امام خمينی )ره( بود كه در مبارزات خود 
ب��ه راه ، هدف، دين، ملت و خدای خود ايمان كامل داش��ت و در 

نهايت ملت ايران را بر قله های عظمت و سربلندی رساند.
حجت االس��الم س��رافراز به واليتمداری ملت ايران اش��اره كرد و 
گفت: رش��د، بلوغ فكری و ايمان ملت بزرگ ايران س��خت ترين 
مش��كالت و پيچيده ترين توطئه های دش��منان را درهم شكس��ته 
و با ع��زم و اراده پوالدي��ن خود همواره در عرص��ه های مختلف 
 انقالب حضوری فعال داش��ته اس��ت كه بارز تري��ن آن حضور در 

راهپيمايی ها و پشتيبانی از واليت و انقالب اسالمی است.

اخبار شهرکردروي ميز

زاينده رود  
ب��ه گزارش روابط عمومي خان��ه مطبوعات، با 
هم��ت و همكاري ش��هرداري اصفه��ان، اولين مركز 
توزيع مكانيزه مطبوعات  كش��ور در اصفهان احداث 
مي ش��ود. با توجه به مشكل ديرينه مطبوعات اصفهان 
در ام��ر توزي��ع و پيگيري هاي جامع��ه مطبوعاتي به 
ويژه خان��ه مطبوعات و خبرنگاران اس��تان اصفهان، 
 ش��هرداري اصفه��ان با تخصي��ص زمين،  ب��ه زودي 
كلن��گ زن��ي اح��داث اولين مرك��ز توزي��ع مكانيزه 
مطبوع��ات را به زمين خواه��د زد. در طي بازديد از 
زمين موردنظر توس��ط جمعي از مسئوالن مطبوعات 
كه با حضور مدير روابط عمومي شهرداري اصفهان و 
س��اير مسئوالن مربوط همراه بود، اعالم شد در اسفند 
ماه س��ال جاري مراس��م كلنگ زن��ي و آغاز عمليات 

اجرايي احداث اين مجتمع برگزار گردد. 

مهندس آذربايجاني )مدير روابط عمومي ش��هرداري 
اصفه��ان( در اين ارتب��اط گفت: با تأكي��د و حضور 
شهردار اصفهان از چند محل بازديد شد كه در نهايت 

اين محل براي احداث مركز توزيع در نظر گرفته شده 
و با توجه به نظر مساعد بازديدكنندگان به زودي اين 

طرح اجرايي خواهد شد. 
آذربايجاني خاطرنشان كرد: با توجه به تأكيد شهردار 
اصفه��ان اميدواري��م ف��از اول اين مرك��ز همزمان با 
 روز خبرنگار در س��ال آينده م��ورد بهره برداري قرار 

گيرد. 
در ط��ي اين بازديد، دبيرخانه مطبوعات و خبرنگاران 
اس��تان اصفهان ني��ز ضمن ابراز خش��نودي از تحقق 
آرزوي ديرين��ه جامعه مطبوعاتي گف��ت: با همكاري 
و همت بلند ش��هرداري اصفهان اي��ن مركز در آينده 
تبدي��ل به مجتم��ع مطبوعاتي گردد ك��ه در آن براي 
اموري همچون موزه، نمايش��گاه، كتابخانه تخصصي، 
امور فن��ي و طراحي و جلس��ه هاي پي��ش بيني الزم 

صورت پذيرد.

شهرستان
به همت شهرداري اصفهان:

مجهزترین مرکز توزیع مطبوعات در اصفهان احداث مي شود

رئيس كميس��يون فرهنگي- اجتماعي شوراي اسالمي 
ش��هر اصفهان از هوشمندي و شجاعت حضرت امام 
خمين��ي )ره( و مقام معظ��م رهبري، به عنوان يكي از 
عوامل مهم پيش��برد اهداف انقالب اسالمي ايران ياد 

كرد.
ب��ه گزارش روابط عمومي ش��وراي اس��المي ش��هر 
اصفهان، س��ردار جانباز كريم نصر اصفهاني در جمع 
بس��يجيان س��ازمان آتش نش��اني و خدم��ات ايمني 
ش��هرداري اصفه��ان، اهميت و حساس��يت دهه فجر 
امس��ال را در مقايس��ه با س��ال هاي قبل يادآور شد و 
تأكي��د كرد: اتفاقات اخير در كش��ورهاي اس��المي و 
تح��والت اس��الم خواهانه مردم اين كش��ورها باعث 
شده كه سي و دومين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي 
ايران از حساسيت و اهميت ويژه  اي برخوردار شود.

وي ب��ه بيانات مهم و حكيمانه رهبر معظم انقالب در 

خطبه هاي نماز جمعه هفته گذشته تهران اشاره كرد و 
گفت: برخ��ورداري از نعمت بزرگ و الهي رهبري و 
شجاعت،  درايت و هوشمندي امام راحل و مقام معظم 
رهبري در طول 32 س��ال گذش��ته باعث شد بسياري 
از اتفاق��ات رخ داده در كش��ور به نفع ملت ش��ريف 
اي��ران خاتم��ه يابد و ب��ا ناكامي بدخواه��ان، انقالب 
 اس��المي ايران ذره اي از اصول و مباني خود منحرف 

نشود.
س��ردار نص��ر اصفهان��ي برخ��ي از تدابي��ر حكيمانه 
امام خمين��ي)ره( در دوران دفاع مقدس را برش��مرد 
و گف��ت: حاكميت معنوي آن پي��ر فرزانه بر دل هاي 
جوانان پاك و مؤمن ايران اس��المي باعث پيروزي در 
 عمليات هاي گوناگون آن دوران پرخاطره و حماس��ي 

شد.
رئيس كميس��يون فرهنگي- اجتماعي شوراي اسالمي 

ش��هر اصفهان در بخش ديگري از س��خنان خود، از 
ف��داكاري نيروه��اي خدوم آت��ش نش��اني قدرداني 
و تصري��ح ك��رد: حض��ور ايثارگران��ه اي��ن عزيزان 
در دل ح��وادث مختل��ف، در واق��ع اس��تمرار همان 
 جانفشاني هاي رزمندگان اسالم در دوران دفاع مقدس 

است.
وي اف��زود:  آتش نش��انان عزيز با روحيه بس��يجي به 
دل ح��وادث مي زنند و با كمترين هزينه و خس��ارت، 

اتفاقات مختلف را مهار مي كنند.
س��ردار نصر اصفهان��ي تصريح كرد: خوش��بختانه با 
همراه��ي و دراي��ت مديريت ش��هري در س��ال هاي 
اخير امكانات مورد نياز س��ازمان آتش نشاني به نحو 
چش��مگيري تأمين شده و تعداد ايس��تگاه هاي آتش 
نش��اني در كالنش��هر اصفهان به مي��زان قابل توجهي 

افزايش يافته است.

مهندس ثمره هاش��مي مشاور وزير نيرو و مديرعامل 
ش��ركت مهندس��ي آبفاي كش��ور در مراس��م كلنگ 
زن��ي طرح عظيم فاضالب مس��كن مهر فوالد ش��هر 
اصفه��ان در بهم��ن ماه س��ال جاري برگزار ش��د از 
فراه��م ش��دن خدم��ات آب و فاض��الب طرح هاي 
 مس��كن مهر هم زمان با اجراي اي��ن طرح ها صحبت 

كرد. 
مهندس ثمره هاش��مي كه در مراس��م آغ��از عمليات 
اجرايي كلكتور اصلي فاضالب مسكن مهر فوالد شهر 
به اصفهان س��فر كرده بود با اشاره به حركت انقالبي 

عظي��م و تأثيرگذار طرح مس��كن مهر در ثبات قيمت 
مسكن كه در طول دولت نهم و دهم اتفاق افتاده و به 

شدت در حال پيشرفت است. 
مهندس ثمره هاش��مي در ادامه با اشاره به تخصيص 
اعتبارات الزم كه س��هميه وزارت نيروس��ت گفت: با 
ت��الش و فعاليت بي وقفه ش��ركت هاي آبفا اميدواريم 
در موعد مقرر هموطنانمان در اين طرح ها س��كونت 
 پي��دا كنن��د و از خدم��ات آب و فاض��الب بهره مند 
ش��وند.مهندس هاش��م اميني رئيس هي��أت مديره و 
مديرعامل شركت آب و فاضالب استان اصفهان نيز در 

مراس��م آغاز عمليات اجرايي كلكتور اصلي فاضالب 
مسكن مهر فوالدش��هر با اشاره به وسعت و جمعيت 
در طرح مس��كن مهر فوالدش��هر كه در سطح كشور 
بي نظير اس��ت گفت: هدف اين ط��رح كه با هزينه اي 
بال��غ بر 65 ميلي��ارد ريال، به ط��ول 10200 متر و با 
قطر 1200 ت��ا 1400 ميلي متر و با لوله گذاري بتني با 
پوشش داخلي پلي اتيلن در حال اجراست و جمعيتي 
معادل 207000 نفر را تحت پوش��ش قرار خواهد داد 
انتقال فاضالب طرح به تصفيه خانه فوالدشهر و حفظ 

و سالمت و بهداشت جامعه خواهد بود.

مردم هميشه درصحنه و واليتمدار شهرضا همانند 
ديگر هموطنان در طليعه سي  وسومين فجر انقالب 
اس��المي، متحد و يكپارچه و با گام هايي استوار و 
سرش��ار از بصيرت، با اعالم وفاداري كامل نسبت 
ب��ه رهبر حكيم خويش بار ديگر با آرمانهای واالی 
امام راحل )ره( و ش��هداء تجديد ميثاق كردند و با 
ش��عارهاي خود حمايت از قيام ملت مصر را فرياد 
زدند تا روح بيداری و اميدواری را در ملتهای آزاده 
جهان بيش��تر دميدن كنند. مردان، زن��ان، كودكان، 
اصن��اف، بازاريان، دانش��جويان، دان��ش آموزان و 
معلمان، هنرمندان، ورزشكاران، كارمندان، كارگران 
و ديگ��ر طبقات مردم��ی اين شهرس��تان در حالی 
كه پيش��اپيش آنان ، روحانيت و مس��ئوالن اجرايی 
حركت می كردند به خيابان ها آمدند و با حضور پر 
شور در راهپيمايی 22 بهمن در 32 سالگی انقالب 
اس��المی برگی ديگر بر كتاب پ��ر افتخار خود در 
پايبندی به نظام اس��المی نگاش��تند ت��ا بدخواهان 
بدانند در هر گوشه ايران اسالمی ، نظام ، پشتيبانی 
كامل م��ردم را با خ��ود دارد. راهپيمايان در حالی 
كه پرچم هميشه س��ربلند جمهوري اسالمي ايران 
و پالكارد و دس��ت نوشته های مختلف در حمايت 

از جمهوری اس��المی در دست داش��تند با نمايش 
جل��وه های زيبا و هميش��ه ماندگاری از وحدت و 
يكدلی، از ميدان تاسوعای اين شهر حركت خود را 
آغاز كردند و پس از طي مسيرچهار راه شهرداری، 
ميدان حرياح��ی و ميدان ش��هدا در ميعادگاه نماز 
جمعه شهرس��تان حاضر شدند. در پايان راهپيمايي 
باشكوه مردم ش��هرضا س��يد عالالدين بروجردی 
رئي��س كميس��يون امنيت ملی وسياس��ت خارجی 
مجلس ش��وراي اسالمي  طي س��خناني با اشاره به 
دس��تاوردهای انقالب اس��المی ايران در سی ودو 
س��ال گذشته افزود: امروز انقالب اسالمی مرزهای 
كش��ور را در نورديده و تمام دنيای اسالم را در بر 
گرفته اس��ت. بروجردی با اشاره به نقش شخصيت 
ام��ام خمين��ی )ره( در پي��روزی انقالب اس��المی 
تصري��ح كرد: امام)ره( در ش��رايطی با فرياد رس��ا 
اعالم كردند آمريكا هيچ غلطی نمی تواند بكند، كه 
استعمارگران شرق وغرب، دنيا را بين خود تقسيم 
كرده بودن��د. وی ادامه داد : حركت عظيم الهي كه 
مردم در بهمن ماه س��ال 1357 انجام دادند حركتي 
ب��ود كه خداوند مقدر كرده بود و امام راحل مامور 

اجراي اين تقدير الهي بود. 

دومين نمايشگاه فرش ماشيني، موكت و كفپوش از 
25 لغاي��ت 29 بهمن ماه در3000 متر مربع فضاي 
نمايش��گاهي و در محل نمايشگاه هاي بين المللي 
استان اصفهان واقع در پل شهرستان برپا مي شود. 

به گزارش واحد رس��انه ش��ركت نمايشگاه هاي 
بين المللي اس��تان اصفهان تعداد 37 شركت كننده 
از ش��هرهاي اصفهان ، تهران،  كاش��ان،  يزد،  كرج و 

هرمزگان در اين نمايشگاه حضور دارند. 
انواع فرش ماشيني،  موكت،  تافتينگ ، پشتي ، كفپوش 

و صنايع وابسته در اين نمايشگاه ارائه مي شود. 
همچنين دومين نمايش��گاه لوس��تر و چراغ هاي 
تزئين��ي با حضور 50 توليد كنن��ده و وارد كننده از 
شهرهاي اصفهان ، تهران،  كاشان  و كرج همزمان با 
اين نمايشگاه برپا مي شود. اين نمايشگاه 4000 متر 
مربع وس��عت دارد. مشاركت كنندگان محصوالت 
 خ��ود را در زمين��ه ارائ��ه انواع لوس��تر،  آب��اژور، 
چراغ هاي تزئيني، آئينه و ش��معدان و چراغ هاي 
تزئيني پاركي و باغي ارايه مي دهند. ساعت بازديد 

از اين دو نمايشگاه همزمان، 15 الي 21 است. 

بهره برداري از 2 طرح  آب رساني 
در شهرستان هاي بروجن و لردگان

حضور پرسنل سازمان بهزیستي استان 
اصفهان در راهپیمایي 22 بهمن

افتتاح موزه فرش نایین 
با اعتبار 500 میلیون ریال 

رونمایي از نخستین دفترچه بیمه 
خدمات درماني ویژه ساكنان شهرها 

هم زمان با دهه مبارك فجر طرح آب رساني به اسالم آباد بروجن با حضور 
معاون برنامه ريزي استاندار، فرماندار بروجن، اعضاي شوراي اسالمي و 
مس��ئوالن محلي و جمع��ي از مردم و خانواده هاي ش��هدا به بهره برداري 
رس��يد. طرح كه ش��امل 1000 مترمكعبي و 4000 متر ش��بكه انتقال آب، 
اتاق كلرزني، شيرخانه و حصاركشي بود هم زمان با اين رويداد يك طرح 
آب رس��اني در شامل مخزن 2000 مترمكعبي، ايستگاه پمپاژ و خط انتقال 
آب و تأسيسات جانبي در شهر آلوني از توابع شهرستان لردگان نيز مورد 

بهره برداري قرار گرفت. 
براي اين دو طرح 17 ميليارد و 400 ميليون ريال از محل اعتبارات ملي و 
اس��تاني هزينه شده است. با بهره برداري از اين طرح ها 12000 نفر از آب 

شرب بهداشتي برخوردار مي شوند. 

در طليع��ه س��ی و س��ومين فج��ر انقالب اس��المی، هم��كاران خدوم و 
زحمتكش س��ازمان بهزيس��تي اس��تان اصفهان متح��د و يكپارچه با گام 
 هايی اس��توار و سرشار از بصيرت، همپاي مردم شهرستان، در  راهپيمايي 

22 بهمن شركت نمودند. 
تا در آغاز س��ی و س��ومين به��ار معطر انق��الب، پ��روردگار كريم را به 
خاطر برخورداری از نعمت گرانقدر انديش��ه های پربركت حضرت امام 
)ره( س��پاس گوي��د و بار ديگر از عمق روح و ج��ان با امام راحل عظيم 
الش��ان پيمان بندند.  ش��ايان ذكر اس��ت اورژانس اجتماعي سيار سازمان 
بهزيس��تي اس��تان اصفهان با حضور در ميدان امام)ره( ، به ارائه خدمات 
 مش��اوره اي و مددكاري به ش��ركت كنن��دگان در راهپيماي��ي 22 بهمن 

پرداخت. 

رئيس ميراث فرهنگي گردش��گري نايين در حاشيه افتتاح موزه فرش گفت: با 
عنايت به اينكه فرش نايين به لحاظ طرح و رنگ ش��هرت جهاني دارد و نياز به 
مكاني براي نمايش و معرفي اين هنر در شهرستان نايين بوده، پيگيري هاي الزم 
ب��راي احداث و راه اندازي موزه فرش انجام و مبلغ 500 ميليون ريال از اعتبارات 
س��فر رياس��ت جمهوري به اين امر اختصاص و در دهه فجر با حضور معاون 
سياسي اس��تاندار و هيأت همراه و مسئوالن شهرستان افتتاح شد. آقاي محمود 
مدنيان رئيس ميراث فرهنگي، صنايع دس��تي و گردش��گري شهرستان نايين در 
اين خصوص گف��ت: اجراي اين پروژه با توجه به تخصصي بودن موزه به اداره 
ميراث فرهنگي،  صنايع دس��تي و گردشگري شهرستان نايين واگذار گرديد و با 
توجه به بازديد گردش��گران متعدد خارجي و داخلي از موزه مردم شناسي كوير 
 نايين، تاالر نش��يمن اين موزه جهت راه ان��دازي موزه فرش نايين در نظر گرفته 

شد.

 زاينده رود
در يك مراسم سه شهر از سه استان چهارمحال و بختياري، خوزستان 
و سيس��تان و بلوچستان آغاز كننده طرح پزشك خانواده بودند. به نقل از 
پايگاه اطالع رساني دولت اين سه شهر آغازكننده طرح پزشك خانواده با 
جمعيت 20 تا 50 هزار نفر هستند. در اين مراسم كه اجراي طرح پزشك 
خانواده از طريق ويدئو كنفرانس با سه استان برقرار شد وزير بهداشت و 
وزير رفاه از نخس��تين دفترچه بيمه خدمات درماني ايرانيان ويژه ساكنان 

شهرها رونمايي كردند.
گفتني است: اين دفترچه براي ساكنان سه شهر رامشير از استان خوزستان 
به ش��هر هفشنجان از استان چهارمحال و بختياري و شهر كنارك از استان 

سيستان و بلوچستان صادر مي شود.

حماسه حضورمردم شهرضا 
در راهپيمايي يوم ا... 22 بهمن 

نمايشگاه فرش ماشيني 
و لوستر در اصفهان 

برپاست

رئيس كميسيون فرهنگي - اجتماعي شوراي اسالمي شهر اصفهان:
هوشمندي و شجاعت رهبري موفقيت هاي جمهوري اسالمي را سرعت بخشيد

مشاور وزير نيرو و مديرعامل شركت مهندسي آبفاي كشور:
اجراي خدمات آبفاي طرح هاي مسكن مهر همگام با وزارت مسكن

سرعت عمل و پناه گیري مناسب به هنگام وقوع زلزله ایمني شما را افزایش مي دهند.
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مزایده
11/193 اج��راي احكام مدني ش��عبه اول دادگاه عمومي حقوقي اصفهان در نظر دارد جلس��ه 
مزايده اي در خصوص پرونده اجرايي كالسه 697/89 ج/1 له آقاي عباس عباسي عليه هوشنگ 
بذرافش��ان مبني بر مطالبه 259/577/900 ريال در روز چهارشنبه مورخ 89/12/18 ساعت 9 تا 
10 صبح در محل اين اجرا )اتاق 332 طبقه س��وم دادگس��تري ش��هيد نيكبخت( جهت فروش 
10/383 )ده حب��ه و 383 ه��زارم( حبه از ملك پالك ثبت��ي 4842/261 بخش 5 اصفهان واقع 
در خيابان مصلي چهارراه ش��يخ مفيد پالك 71 دفتر هواپيمايي كه توس��ط كارش��ناس رسمي 
دادگستري به مبلغ 1/800/000/000  )يك ميليارد و هشتصد ميليون ريال( ارزيابي و نظريه وي 
مصون از اعتراض طرفين واقع گرديده برگزار نمايد طالبين خريد مي توانند 5 روز قبل از جلسه 
مزايده با مراجعه به آدرس فوق و بازديد از آن با توديع 10 درصد قيمت پايه در جلسه مزايده 
شركت نمايند پيشنهاد دهنده باالترين قيمت برنده مزايده خواهد بود و هزينه هاي اجرايي بعهده 
محكوم عليه مي باشد. )توضيح اينكه حسب نظر كارشناس ملك مورد مزايده تجاري و مساحت 
تقريبي 45 مترمربع با ديوارهاي آجري پوشش سقف آجر و آهن، كف سراميك، ديوارها روكش 
چوبي درب ورودي شيش��ه س��كوريت + پروفيل فلزي جمع شو با مشتركات آب و فاضالب، 
برق و گاز مي باش��د كه كال به ارزش 1/800/000/000 ريال ارزيابي و مقدار 10/383 حبه آن 

مورد مزايده مي باشد.
م الف/ 15526                                    مدير اجراي احكام شعبه 1 دادگاه حقوقي اصفهان

 
ابالغ وقت رسیدگي

11/236 در خصوص پرونده كالسه 89-956 خواهان قائم جمشيدي دادخواستي مبني بر مطالبه 
به طرفيت سيد محمد موسوي تقديم نموده است. وقت رسيدگي براي مورخ 90/1/20 ساعت 
17/30 تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در 
جرايد منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگي به اين شعبه مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگي ابالغ شده تلقي و تصميم مقتضي 

اتخاذ مي شود.
مدير دفتر شعبه 16 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

  
ابالغ نظریه کارشناسي 

11/259 نظربه اينكه آقاي علي جهانمردي شهرضا فرزند فرج اله دراجراي تبصره يك ذيل ماده 
105 آئين نامه قانون ثبت طي درخواس��تي تقاضاي پرداخت بهاء ثمنيه اعياني شش��دانگ قطعه 
ملك ش��ماره 106/61 واقع در ارش آباد واقع دربخش يك ثبتي ش��هرضا رانموده است لذا در 
اجراي تبصره يك مادة 105آيين نامه قانون ثبت موضوع جهت ارزيابي توسط كارشناس رسمي 
دادگس��تري طي شمارة 18981 – 89/9/18 به كانون كارشناس رسمي استان اصفهان اعالم كه 
كانون كارشناس رسمي دادگستري مذكور طي نامة شمارة 112/8552/01 – 89/11/17 بوارده 
23478 – 89/11/18 باارس��ال گزارش كارش��ناس ملك مزبور را به صورت زمين ساده و فاقد 
هرگونه اعياني اعالم نموده است و آقاي علي جهانمردي شهرضا مالك پالك فوق اعالم نموده 
اس��ت كه هيچ گونه اطالع و آدرس��ي از بانو صفورا تركي فرزند عباس��علي مالك بهاء ندارد و 
خواستار ابالغ آن از طريق نشر در يكي از جرايد كثيراالنتشار شده است لذا در اجراي تبصره يك 
مادة 105مراتب يك نوبت آگهي مي شود كه ذينفع بانو صفورا تركي درصورتيكه مدعي تضييع 
حقي از خود ميباش��د ظرف يك ماه پس از انتش��ار آگهي مي تواند به دادگاه صالحه مراجعه و 
گواهي طرح دعوي را به اين اداره ارائه نمايد در غير اينصورت برابر مقررات اقدام خواهد شد.
ميرمحمدي- رئيس ثبت اسناد و امالك شهرضا
 

اخطار اجرایي
11/260 شماره: 89-641 ش ح/ 2 بموجب رأي شماره 665 تاريخ 89/8/23 حوزه دوم شوراي 
حل اختالف شهرستان نجف آباد كه قطعيت يافته است محكوم عليه آقاي عليرضا بهاءلو مجهول 
المكان محكوم است به: پرداخت مبلغ 50/000/000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
30/000 ريال به عنوان هزينه دادرس��ي و خس��ارت تأخير در تأديه از تاريخ سررسيد 88/6/20 
لغايت اجراي دادنامه كه توس��ط اجراي احكام محاسبه مي گردد. مشخصات محكوم له: مجتبي 
هنري فرد نش��اني محل اقامت: اصفهان- خ رباط اول روبروي كوچه مس��جد حجت- موبايل 
متين. به استناد ماده 19 آئين نامه اجرائي ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي، 
فرهنگي محكوم عليه مكلف اس��ت: پس از ابالغ اين اخط��ار اجرايي ظرف ده روز مفاد آن را 
ب��ه موقع اجرا بگ��ذارد و يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به و يا انجام تعهد و مفاد رأي بدهد. 
در غي��ر اين صورت پرونده جهت اقدام قانوني براي اجراي احكام دادگاه يا دادگس��تري محل 

تحويل خواهد شد.
شعبه دوم حقوقي شوراي حل اختالف نجف آباد

 اخطار اجرایی
11/261شماره: 642/89 ش ح/2 به موجب رای شماره 666 تاريخ 89/8/23 حوزه دوم شورای 
حل اختالف شهرس��تان نجف آباد كه قطعيت يافته اس��ت. محكوم عليه عليرضا بهاءلو مجهول 
المكان محكوم اس��ت به پرداخت مبلغ 50/000/000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
30/000 ريال به عنوان هزينه دادرس��ی و پرداخت خس��ارت تاخير در تاديه از تاريخ سررسيد 
88/6/20 لغايت اجرای دادنامه كه توسط اجرای احكام محاسبه می گردد مشخصات محكوم له: 
آقای مجتبی هنری فرد به نش��انی اصفهان، خ رباط اول، روبروی كوچه مسجد حجت، موبايل 
متين. به استناد ماده 19 آئين نامه اجرائی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی محكوم عليه مكلف اس��ت: پس از ابالغ اين اخط��ار اجرايی ظرف ده روز مفاد آن را 
ب��ه موقع اجرا بگذارد و يا ترتيبی برای پرداخت محك��وم به و يا انجام تعهد و مفاد رای بدهد 
در غي��ر اين صورت پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای احكام دادگاه يا دادگس��تری محل 

تحويل خواهد شد. 
 شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف نجف آباد 

اخطار اجرایی
11/262 شماره 643/89 ش ح 2 به موجب رای شماره 667 تاريخ 89/8/23 حوزه دوم شورای 
حل اختالف شهرستان نجف آباد كه قطعيت يافته است. محكوم عليه آقای عليرضا بهاءلو مجهول 
المكان محكوم اس��ت به پرداخت مبلغ 50/000/000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
30/000 ريال به عنوان هزينه دادرس��ی و پرداخت خس��ارت تاخير در تاديه از تاريخ سررسيد 
88/6/20 لغايت اجرای دادنامه كه توسط اجرای احكام محاسبه می گردد مشخصات محكوم له: 
آقای مجتبی هنری فرد به نش��انی اصفهان، خ رباط اول، روبروی كوچه مسجد حجت، موبايل 
متين. به استناد ماده 19 آئين نامه اجرائی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی محكوم عليه مكلف اس��ت: پس از ابالغ اين اخط��ار اجرايی ظرف ده روز مفاد آن را 
ب��ه موقع اجرا بگذارد و يا ترتيبی برای پرداخت محك��وم به و يا انجام تعهد و مفاد رای بدهد 
در غي��ر اين صورت پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای احكام دادگاه يا دادگس��تری محل 

تحويل خواهد شد. 
شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف نجف آباد 

حصر وراثت
11/264 آقای خدايار توكلي سرش��گی دارای شناس��نامه ش��ماره 16012 به شرح دادخواست 
به كالس��ه 483/89  از اين شورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه ش��ادروان قدمعلی سرشگی بشناسنامه 58 در تاريخ 1388/6/14 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به 1- خدايار توكلي سرشگی ش ش 
16012 نسبت با متوفی فرزند . 2- اسفنديار توكلي سرشگی ش ش 123 نسبت با متوفی فرزند 
3- حميد توكلي سرشگی ش ش 8115 نسبت با متوفی فرزند 4- مهدی توكلي سرشگی ش 
ش 190 نس��بت با متوفی فرزند 5- س��عيد توكلي سرشگی ش ش 547 نسبت با متوفی فرزند 
6- قنبر توكلي سرش��گی ش ش 1552 نس��بت با متوفی فرزند 7- عشرت اسمعيلی سرشگی 
ش ش 8 همس��ر متوفی اينك با انجام تش��ريفات مقدماتی در خواست مزبور را در سه نوبت 
يكمرتب��ه آگهی می نمايد تا هر كس��ی اعتراض��ی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باش��د از 
 تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يك ماه به شورای حل اختالف تقديم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد. 
م الف/ 656                                  مرادی- شعبه دوم حقوقی شوراي حل اختالف نطنز 

تحدید حدود اختصاصي
 11/266 ش��ماره: 13805 چ��ون تحدي��د ح��دود شش��دانگ قطع��ه زمي��ن مزروع��ی تقريبًا 
 ش��ش رجلی در بخش لبنی شماره پالك 4341 فرعی از 193- اصلی واقع در طرق جز بخش 
11 حوزه ثبتی شهرس��تان نطنز به نام س��يد محمد رفيعی طباطبايی در جريان ثبت می باش��د 
 و ب��ه علت ع��دم حضور مالك در آگهی قبلی بايس��تی تجديد گردد اينكه به موجب دس��تور 
 اخي��ر از م��اده 15 قانون ثب��ت و تقاضای نامب��رده، تحديد حدود پالك مرقوم در س��اعت 10 
 صبح روز 89/12/21 در محل ش��روع و ب��ه عمل خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهی به كليه 
 مالكين و مجاورين و صاحبان امالك اخطار می گردد كه در ساعت و روز مقرر در اين آگهی در
 مح��ل حض��ور بهمرس��انند. ضمن��اً اعتراض��ات مجاوري��ن و صاحب��ان ام��الك مطاب��ق 

 

 م��اده 20 قان��ون ثب��ت از تاري��خ تنظي��م ص��ورت مجل��س تحدي��دی ت��ا 30 روز پذيرفته 
خواهد شد. 

تاريخ انتشار: 89/11/24
شادمان- رئيس ثبت اسناد و امالك نطنز 

ابالغ اجرایی
11/269 ش��ماره دادنامه: 8909970354301429 شماره پرونده: 8909980358100443 شماره 
بايگانی ش��عبه: 890809 ش��اكی: خانم زهرا مرادی به نش��انی فالورجان يزدآباد كوچه مدرس 
روبروی طباخی المهدی منزل حاج حس��ين رهنما متهم: آقای علی مرادی )منقبتی( به نش��انی 
مجهول المكان اتهام: كالهبرداری گردشكار: دادگاه ختم رسيدگی را اعالم و بشرح زير مبادرت 

به صدور رای می نمايد. 
رای دادگاه

 در خص��وص اته��ام آقای علی مرادی )منقبتی( متواری و مجه��ول المكان دائر بر كالهبرداری 
)به ميزان س��ی ميليون ريال وجه نقد( موضوع ش��كايت ش��اكی خصوصی خانم زهرا مرادی و 
كيفرخواس��ت صادره از دادس��رای عمومی و انقالب اصفهان، بدين شرح كه متهم فوق با انجام 
مانور و عمليات متقلبانه خود را دارای اختيارات واهی جهت اخذ وام برای شاكی تلقی نموده و 
بدين صورت با اغفال شاكی و با داشتن سوء نيت عام )در انجام عمليات متقلبانه و با بردن شاكی 
به نزديك يكی از بانك ها و اخذ كپی شناسنامه شاكی و مراجعه به بانك جهت افتتاح حساب و 
صحبت با آشنای ادعايی و واهی جهت فراهم نمودن موجبات و مقدمات پرداخت وام و با قصد 
بردن مال شاكی )سوء نيت خاص( نامبرده را فريب داده و بدين نحو مجموعاً مبلغ سی ميليون 
ريال از شاكی اخذ نموده و بدين طريق مال وی را برده است كه دادگاه با عنايت به شكايت شاكی 
خصوصی – كيفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقالب اصفهان كپی رسيدهای پرداخت 
و واريز مقداری از وجوه از ناحيه شاكی به حساب هايی كه شاكی به وی داده است. متواری بودن 
متهم و عدم حضور وی جهت دفاع از خود در جلسات تحقيقات مقدماتی و دادرسی عليرغم 
احضار وی از طريق نشر آگهی در روزنامه كثيراالنتشار- نتيجه تحقيقات معموله توسط ضاطبين 
دادگستری و ساير قرائن و امارات موجود در پرونده، بزهكاری مشاراليه را محرز و مسلم دانسته 
و به استناد ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختالس و كالهبرداری متهم موصوف 
را به تحمل دو سال حبس تعزيری و پرداخت سی ميليون ريال جزای نقدی )معادل مالی كه برده 
است( در حق صندوق دولت و رد مال به شاكی خصوصی محكوم و اعالم می نمايد رای صادره 
غيابی و ظرف ده روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهی در اين دادگاه و پس از انقضای مهلت مذكور 

ظرف بيست روز قابل تجديد نظر خواهی در دادگاه محترم تجديدنظر استان اصفهان می باشد. 
م الف/ 15828                           رحتمی- رئيس شعبه 117 دادگاه عمومی جزائی اصفهان 

ابالغ اجرائی
11/270 ش��ماره دادنامه : 8909970353301589 شماره پرونده: 8909980363000952 شماره 
بايگانی شعبه: 891131 شاكی: آقای مجيد وهابی به نشانی خوراسگان خ سلمان ساختمان وهابی 
ط 2 . متهم: آقای محمد كاظم محس��نی س��ام به نش��انی مجهول المكان اتهام: مزاحمت تلفنی 

گردشكار: دادگاه ختم رسيدگی را اعالم و به شرح زير مبادرت به انشاء رای می نمايد. 
رای دادگاه

در خصوص شكايت آقای مجيد وهابی فرزند محمد حسن عليه آقای محمد كاظم محسنی سام 
مبنی بر ايجاد مزاحمت تلفنی از توجه به محتويات پرونده نظر به اينكه شاكی در جلسه دادگاه 
حاضر ش��ده ولی متهم كه از طريق نش��ر آگهی احضار و در جلسه حاضر نشده است و اظهار 
داشت پس از شكايت نيز به نظر مرا مورد تهديد قرار می دهد كه شكايت خود را اگر پس نگيری 
برايت مجددا ايجاد مزاحمت می نمايم و لذا دادگاه با توجه به تحقيقات بعمل آمده و كيفرخواست 
صادره و داليل مندرج در آن از جمله ش��كايت ش��اكی و اس��تعالم و پرينت بعمل آمده از اداره 
مخابرات و س��اير قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتس��ابی وی را محرز و ثابت دانسته با 
استناد به ماده 641 از قانون مجازات اسالمی و با رعايت ماده 22 همان قانون بلحاظ وضع خاص 
متهم اوضاع و احوال وی و كم و كيف قضيه وی را به پرداخت دو ميليون ريال جزای نقدی بدل 
از حبس در حق صندوق دولت محكوم می نمايد رای صادره غيابی ظرف مدت 10 روز پس از 
ابالغ واقعی قابل واخواهی در دادگاه بدوی سپس ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجديد نظر در 

محاكم محترم تجديد نظر اصفهان می باشد. 
م الف/ 15829                               نجفی رئيس شعبه 107 دادگاه جزايی عمومی اصفهان 

ابالغ اجرایی
11/271شماره دادنامه: 8909970353301614 ش��ماره پرونده: 8909980353300067 شماره 
بايگانی ش��عبه: 890856 خواهان: آقای حس��ن روحانی به نشانی اصفهان خ الله خ شاهد كوی 
مدائن كوی ژاله بن بست اطلس پالك 14 خوانده: آقای حميد خسروی به نشانی مجهول المكان 
خواسته: اعسار از پرداخت محكوم به دادگاه با بررسی محتويات پرونده ختم دادرسی را اعالم و 

به شرح ذيل مبادرت به صدور رای می نمايد. 
رای دادگاه

در خصوص دادخواس��ت آقای حس��ن روحانی فرزند محمدعلی از دادنامه شماره 88-1308 

دادگاه بدوی و نيز دادنامه ش��ماره 664-89 از دادگاه محترم تجديد نظر ش��عبه سوم به طرفيت 
خوانده آقای حميد خسروی كه به جهت مجهول المكان بودن وی از طريق نشر آگهی دعوت 
به احضار ش��ده است در دادگاه حاضر نشده و اليحه ای هم تقديم دفتر دادگاه نكرده است نظر 
به اظهارات خواهان كه توان پرداخت محكوم به را ندارم و از نظر معيش��ت زندگی در عس��ر و 
حرج می باشم و درآمد من به زندگی كفاف نمی كند دارای اهل و عيال هستم كه تقاضای اعسار 
و تقس��يط محكوم به را دارم و برای اثبات ادعای خود ش��هود معرفی كرده ام كه ش��هود وی در 
دادگاه پس از رعايت تشريفات و مقررات باال تفاق اظهار داشتند كه واقعاً نامبرده توان پرداخت 
ديه را ندارد و از نظر مالی در نهايت فقر زندگی می كند و درآمد جزئی در ش��ركت اتوبوس و 
واحد خط شهری دارد كه كفاف زندگی وی را هم نمی كند بنابر مراتب عنوان شده و صورتجلسه 
مورخ 89/11/6 دادگاه به جهت رعايت حقوق طرفين از كل مبلغ و محكوم به مبلغ سه ميليون 
تومان از آن را نقداً و الباقی در اقس��اط هر ماهی به مبلغ يك ميليون ريال تا پايان محكوم به در 
اج��رای ماده 3 قان��ون نحوه اجرای محكوميت های مالی در حق خوانده صادر و اعالم می نمايد 
رای ص��ادره ظرف مدت بيس��ت روز پس از ابالغ قابل تجديد نظ��ر خواهی در محاكم محترم 

تجديدنظر اصفهان می باشد. 
م الف/ 15830                              نجفی- رئيس شعبه 107 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

اخطار اجرایی
11/273 ش��ماره: 1487/89 ش 7 به موجب رای شماره 1487 تاريخ 89/9/28 حوزه 7 شورای 
حل اختالف شهرس��تان اصفهان كه قطعيت يافته اس��ت محكوم عليه مسعود هرمزنيا مجهول 
المكان محكوم اس��ت به حضور در احدی از دفاتر اس��ناد رسمی و انتقال قطعی و رسمی سند 
خودروی س��واری پژو پارس به شماره انتظامی ايران -13 – 684 م 47 در حق محكوم له آقای 
ش��هرام نامبخش به نش��انی خ خاقانی، كوچه چمن، بن بس��ت فتوحی- پالك 49 . به اس��تناد 
ماده 19 آئين نامه اجرائی ماده 189 قانون برنامه س��وم توس��عه اقتص��ادی، اجتماعی، فرهنگی 
محك��وم عليه مكلف اس��ت: پس از ابالغ اين اخطار اجرايی ظ��رف ده روز مفاد آن را به موقع 
اج��را بگذارد و يا ترتيب��ی برای پرداخت محكوم به و يا انجام تعه��د و مفاد رای بدهد در غير 
 اي��ن صورت پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای احكام دادگاه يا دادگس��تری محل تحويل 

خواهد شد.
م الف/ 15906                                                شعبه هفتم شورای حل اختالف اصفهان

اعالم مفقودی
11/274 برگ سبز و كارت خودروی سواری شخصی سيستم پژو پارس ELX به شماره انتظامی 
ايران 11- 213 ص31 و ش��ماره شاس��ی 11300352 و ش��ماره موتور 12683001039 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط است. 

اعالم مفقودي
11/277 س��ند و شناس��نامه خودروي سواري ش��خصي 206 به رنگ خاكستري بشماره موتور 
101308401313487 و ش��ماره شاسي 19841330 ش��ماره پالك 124 ب 48 ايران 47 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.

اعالم مفقودي
11/257 كارت پايان خدمت اينجانب حسام سيد حسيني قهه فرزند سيد اسداله بشماره سريال 

1182404 حوزه اصفهان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

موت فرضي )نوبت اول(
11/279 خانم بتول دهقاني دس��تجردي فرزند يداله بر نش��اني اصفهان، دس��تگرد خيار، كوي 
آزادگان، كوچه قلعه، پالك س��وم طي دادخواس��تي كه به كالسه 891281 ح/ 2 ثبت شده اعالم 
نموده همسرش آقاي محمد محمودي مهر داراي شناسنامه شماره 3491 صادره از فومن متولد 
1331/2/12 بوده كه ده سال است مفقوداالثر شده و عليرغم اعالم مراتب بر نيروي انتظامي هيچ 
خبري از وي به دست نيامده است و با توجه به اين كه شغل وي رانندگي كاميون در بيابان بوده 
و خطر مرگ براي رانندگان مذكور وجود دارد درخواست صدور حكم  موت فرضي مشاراليه را 
نموده است لذا مراتب در اجراي ماده 1023 قانون سه نوبت متوالي هر نوبت بر فاصله يك ماه 
در يكي از جرايد كثيراالنتشار تهران و يكي از جرايد محل منتشر كرده و اعالم مي نمايد چنانچه 
اشخاصي از حيات و ممات غايب اطالعي دارند ظرف يك سال از تاريخ اولين آگهي به شعبه 
دوم دادگاه عمومي حقوق اصفهان واقع در خيابان نيكبخت اطالع دهند واال ظرف يك سال از 

تاريخ اولين آگهي حكم موت فرضي نامبرده صادر خواهد شد.
م الف/ 15857                           فروغي- مدير دفتر شعبه 2 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

ش��ركت فوالد مباركه اصفهان طی 10 ماهه 
س��ال جاری با توليد 4 ميليون و 420 هزار 
و 922 تن كالف گرم موفق شد توليد خود 
را نسبت به مدت مشابه سال قبل 14 درصد 

افزايش دهد.
ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ف��والد مباركه 
اصفهان كليه واحد های توليدی اين شركت 
موفق ش��دند ع��الوه بر تحقق اه��داف و 
برنامه ه��ای پيش بينی ش��ده فراتر از مدت 
مشابه س��ال قبل توليد نمايند به طوری كه 
واحد گندله سازی با توليد 5 ميليون و 824 
ه��زار و 495 تن گندله به مي��زان 1 درصد 
نس��بت به برنامه افزايش توليد داشته است 
ضمن اينكه توليد اين واحد در مدت مشابه 
س��ال 88 به ميزان 5 ميلي��ون و 183 هزار و 

383 تن گندله بوده است.
واحد احياء مستقيم نيز با توليد 4 ميليون و 
443 هزار و 586 تن آهن اسفنجی به ميزان 
7 درصد نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل 
رشد داشته اس��ت. اين واحد طی 10 ماهه 
س��ال 88 به ميزان 4 ميلي��ون و 151 هزار و 

845 تن آهن اسفنجی توليد نموده بود.
بنابر همين گزارش ناحيه فوالدسازی و نورد 

پيوسته با توليد 538 هزار و 382 تن كالف 
گرم به مي��زان 17 درصد نس��بت به مدت 
مشابه سال قبل رشد توليد داشته است، توليد 
اين واحد طی 10 ماهه سال 88 معادل 458 

هزار و 792 تن كالف گرم بوده است.
ناحيه فوالدسازی و ريخته گری فوالد مباركه 
ني��ز با توليد 3 ميلي��ون و 746 هزار و 264 
تن تختال به ميزان 3 درصد نسبت به مدت 
مشابه س��ال قبل رشد داش��ته است. توليد 
اين واحد طی مدت مش��ابه سال 88 معادل 
3 ميلي��ون 639 هزار و 939 تن تختال بوده 
است. ناحيه نورد گرم نيز با توليد 3 ميليون و 
882 هزار و 540 تن كالف گرم به ميزان 14 
درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 
داشته است ضمن اينكه توليد اين ناحيه در 
10 ماهه س��ال 88 مع��ادل 3 ميليون و 419 

هزار و 564 تن كالف گرم بوده است.
بنابر اين گزارش واحد تاندم ميل ناحيه نورد 
س��رد 1 با توليد 965 هزار و 688 تن كالف 
سرد به ميزان 7 درصد رشد نسبت به مدت 
مشابه س��ال قبل افزايش توليد داشته است. 
توليد اين واحد در مدت مش��ابه س��ال قبل 
معادل 903 هزار و 543 تن كالف سرد بوده 

است. به گزارش روابط عمومی فوالد مباركه 
واحد نورد دو قفسه ای با توليد 114 هزار و 
272 تن كالف سرد به ميزان 11 درصد رشد 
نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است، 
ضمن اينكه توليد اين واحد در مدت مشابه 
س��ال قبل 102 هزار و 503 تن كالف سرد 

بوده است.
واحد قلع اندود نيز با توليد 80 هزار و 784 
تن كالف قلع اندود به ميزان 3 درصد رش��د 
نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است. 
توليد اين واحد در مدت مشابه سال گذشته 
مع��ادل 78 هزار و 616 ت��ن ورق قلع اندود 

بوده است.
رواب��ط عمومی فوالد مبارك��ه تصريح كرد 
واحد گالوانيزه نيز با توليد 170 هزار و 192 
تن كالف گالوانيزه به ميزان 7 درصد رش��د 
نسبت به مدت مشابه سال قبل توليد داشته 
است اين در حالی است كه توليد اين واحد 
در مدت مشابه سال قبل معادل 159 هزار و 

647 تن كالف گالوانيزه بوده است.
بنابراين گزارش واحد رنگی فوالد مباركه نيز 
موفق شده طی 10 ماهه سال جاری با توليد 
83 هزار و 122 ت��ن كالف رنگی به ميزان 
10 درصد نس��بت به مدت مشابه سال قبل 
توليد داشته باشد در حالی كه توليد اين خط 
در سال گذشته )10 ماهه( معادل 75 هزار و 

508 تن بوده است.
دس��ت يابي به دانش فني تعمير و سرويس 
و نگهداري كليدهاي گازي 145 كيلوولت 

كوره هاي قوس الكتريكي
مسير بومي سازي قطعات و تجهيزات فوالد 
مبارك��ه اين ب��ار در كارگاه ب��رق تعميرات 
مرك��زي دنبال ش��د و كاركنان تالش��گر و 
شايسته بخش تعميرات تجهيزات الكتريكي 
اين كارگاه موفق ش��دند براي اولين بار در 
كش��ور به دانش فني تعمير و س��رويس و 

نگه��داري كليده��اي گازي 145 كيلوولت 
كوره هاي قوس الكتريكي دست يابند و مبلغ 

30 ميليارد ريال صرفه جويي به بار آورند.
ناصر كارگ��ر فورمن برق تعميرگاه مركزي 
با تأييد اين مطلب گفت: بنابر دستورالعمل 
شركت سازنده مي بايست عمليات تعمير و 
سرويس و نگهداري بعد از هر 200 بار قطع 
و وص��ل بر روي كليدهاي صورت گيرد تا 
بدين وسيله از بروز هرگونه توقف ناخواسته 

و حوادث احتمالي جلوگيري شود.
وي ادام��ه داد از آنجايي كه عمليات تعمير 
و س��رويس و نگهداري اين كليدها با آمدن 
كارش��ناس شركت زيمنس به طور علني به 
نتيجه نرس��يد و ايش��ان باتوجه به امكانات 
موجود اين كار را غيرممكن اعالم نمود برآن 
شديم تا با توكل بر خدا و تكيه بر تجارب به 
دست آمده در واحد اين تحريم و تهديد را 
به فرصت مبدل نمائيم كه خوشبختانه پس از 
يك كارگروهی و دسته جمعی موفق شديم 
برای اولين بار در كشور با كمترين هزينه به 
دانش فني تعمير و س��رويس نگهداري اين 

كليدهاي حساس دست يابيم.
ايش��ان با بي��ان اينكه در اي��ن مرحله موفق 
ش��ديم عماًل تع��داد 8 مورد پ��ل به ارزش 
س��ه ميليارد تومان را س��رويس و تعمير و 
تحوي��ل واحد مربوط نمائي��م، اضافه كرد: 
عالوه بر كسب موفقيت يادشده كاركنان اين 
واحد موفق شدند با تهيه يك دستورالعمل 
در پروس��ه دمونتاژ اين كليدها كار را براي 
ديگ��ر كارخانجاتي كه ب��ا اين قبيل كليدها 
سروكار دارند هموار نمايد تا با بومي شدن 
اين تكنولوژي در مسير ساخت و سربلندي 

كشور نيز گام مؤثر برداشته شود.
وي در خاتم��ه از پيگي��ري و مس��اعدت 
تمامي دست اندركاران به ويژه واحد خريد 
اضطراري قدرداني و ابراز اميدواري كرد در 

آينده نزديك توليد انبوه اين كليد در كشور 
نهادينه شود.

امكان ذخيره سازی 900 متر مكعب آب در 
ساعت فراهم آمد

رحي��م كارگر دس��تجردی، رئيس تصفيه و 
توزيع آب ش��ركت ف��والد مباركه از امكان 
ذخيره سازی 900 متر مكعب آب در ساعت 
با استفاده بهينه از پساب های صنعتی فوالد 

مباركه خبر داد.
وی ب��ا بيان اينكه با اجرای اين پروژه اكنون 
مقدار برگشت پس��اب های صنعتی تصفيه 
ش��ده و ارسال به اس��تخرهاي يكصد هزار 
متر مكعبی از 500 متر مكعب در س��اعت 
به 900 متر مكعب در س��اعت رسيد افزود: 
اين موفقيت را حاص��ل تالش و همكاری 
كاركنان بهره برداری، تعميرات واحد تصفيه 

و توزيع آب و بازرسی فنی است.
ايش��ان افزود: توانايی تصفيه و ارسال 900 
مت��ر مكعب آب، با توجه ب��ه كمبود آب و 
بارندگی می تواند پشتوانه مناسبی برای مواقع 
كم آبی در شركت فوالد مباركه باشد. رئيس 
تصفيه وتوزيع آب ش��ركت ف��والد مباركه 
خاطر نش��ان كرد: در جهت استفاده بهينه از 
انرژی به خصوص آب، طی پروژه ای كه با 
امور مهندس��ی و واحد تصفيه و توزيع آب 
صورت گرفت، پروژه ای با عنوان اس��تفاده 
از پس��اب صنعتی به منظ��ور خنك كاری 
س��رباره های واحد فوالد س��ازی تعريف و 
م��ورد اجرا در آمد. رحيم كارگ��ر افزود: در 
اين خص��وص از آب بلودان های نيروگاه و 
كانال كه به عنوان پساب صنعتی محسوب 
می ش��وند و به ميزان حدود 80 متر مكعب 
در ساعت می باشد، برای اين منظور استفاده 
گرديد؛ و صرفه جويی قابل مالحظه ای در 
خصوص اس��تفاده از آب صنعت��ی را برای 

شركت فراهم آورد.

زاينده رود
خاوري )رئيس ش��وراي عال��ي هماهنگي 
مدي��ران عام��ل بانك هاي دولت��ي( اجراي 
هدفمن��دي يارانه ها را بر ن��رخ پول بي تأثير 
دانس��ت و تصريح ك��رد: يارانه هاي نقدي 
ب��ه دلي��ل اينكه به نحوي توس��ط سيس��تم 
بانكي جذب مي ش��ود و به سرمايه گذاري 
اختصاص مي يابد تأثير خاصي بر نرخ پول 

نخواهد گذاشت.
وي اف��زود: وجوه يارانه ه��اي نقدي كه از 
طريق حس��اب هاي بانك��ي در اختيار افراد 
قرار مي گيرد مي تواند در بخش هاي مختلف 

اقتصادي سرمايه گذاري شود.
رئيس ش��وراي عال��ي هماهنگ��ي مديران 
عامل بانك ه��اي دولتي تصري��ح كرد: اين 
سرمايه گذاري توسط سيس��تم بانكي انجام 
شود كه همين امر منجر به ارايه محصوالت 

با قيمت مطلوب به جامعه خواهد شد.
خاوري گفت: بانك مركزي براس��اس نرخ 
ت��ورم و ديگر عوامل نظير تقاضاي دريافت 

تسهيالت،  برنامه ريزي خواهد كرد.
وي وج��وه يارانه هاي نقدي را باعث كنترل 
تقاضا عنوان و خاطرنش��ان ك��رد: با توجه 

به اين ام��ر يارانه هاي نقدي ب��ر نرخ تورم 
تأثيرگذار نخواهد بود.

اين مقام مس��ئول ب��ا تأكيد ب��ر اينكه بانك 
مركزي نرخي مناس��ب را با در نظر گرفتن 
جمي��ع جهات اعالم خواه��د كرد افزود: از 
اين طريق سعي مي شود كه نه تنها رضايت 
مردم جلب شود بلكه نظام بانكي نيز بتواند 

فعاليت خود را ادامه دهد.
رئيس شوراي عالي هماهنگي مديران عامل 
بانك هاي دولتي در پاس��خ به اين س��ئوال 
كه آيا امكان شناورس��ازي نرخ سود بانكي 
براساس نرخ تورم در سال آينده وجود دارد 
گف��ت: تصميم گيري در اين زمينه توس��ط 
بانك مركزي صورت مي گيرد اما به هر حال 
اين بانك پس از بررس��ي مسائل اقتصادي، 
سياس��ت هايي كه در سال آتي اجرا خواهد 

شد را اعالم خواهد كرد.
خ��اوري در پاي��ان افزود: بان��ك مركزي با 
تحلي��ل نتايج اقدام هاي گذش��ته، بررس��ي 
تجربه هاي قبل و احتس��اب عوامل مؤثر در 
تعيين پول، سياس��ت هايي كه اعمال خواهد 
ش��د را براس��اس فرمول ه��اي اقتصادي و 

علمي تدوين و ابالغ مي كند.

مدير فني و پذيرش ش��ركت بورس كاالي 
اي��ران كاالهايي كه س��ال آينده براي عرضه 
 در اي��ن ب��ازار پذي��رش مي ش��وند اعالم 

كرد. 
مهرزاد نامداري در گفتگو با ايس��نا، با تأكيد 
بر اينكه بورس كاال در س��ال 89 نس��بت به 
س��ال هاي قبل از رشد بسياري در پذيرش 
كاال و ش��ركت هاي توليدكنن��ده برخوردار 
ب��ود، كاالهاي جدي��دي را ب��راي پذيرش 

عنوان كرد.
او ب��ا بيان اينكه محصوالت و فرآورده هاي 
دام��ي جزو برنامه ب��ورس براي پذيرش در 
س��ال آينده هس��تند، ادامه داد: فرآورده ها 
و محصوالت دامي همچون گوش��ت بسته 
بندي ش��ده و ش��ير ك��ه بتوان آن ه��ا را با 

استانداردها و شرايط پذيرش كاال تطبيق داد 
سال آينده به بورس وارد خواهند شد. 

روي  مطالعات��ي  كار  اف��زود:   طام��داري 
م��واد معدن��ي را براي پذي��رش در بورس 
 آغ��از كرده ايم كه در س��ال آين��ده به طور 
جدي تر ادامه مي يابد تا بتوانيم در اين نوع 
از محص��والت نيز نياز متقاضيان را برآورده 
ك��رده و معامالت اين ح��وزه را در بورس 
انجام دهيم. وي همچنين اظهار كرد: پذيرش 
تعداد بيشتري از شركت هاي سيماني نيز از 
برنامه هاي هيأت پذيرش بورس اس��ت كه 
س��ال آينده جدي تر پي گرفته خواهد شد. 
به گفته مدير فني و پذيرش ش��ركت بورس 
كاالي ايران در س��ال90 باي��د به فكر تنوع 

بيشتر قرار دادهاي آتي باشيم. 

رئیس شوراي عالي هماهنگي مدیران عامل بانک هاي دولتي:
اجراي هدفمندي یارانه ها بر نرخ پول بي تأثیر است

 از سوي مدير فني و پذيرش بورس كاال اعالم شد: 
لیست كاالهایـي كه در سـال آینـده پذیـرش 

مي شونـد 

نقطه رشد 14 درصدی تولید در شرکت فوالد مبارکه اصفهان

غالمعباس ش��هرياري تكنس��ين فرآيند 
توليد ناحيه فوالدس��ازي و ريخته گري 
م��داوم از صرف��ه جوي��ي 200 ميليارد 
ريال��ي در اين ناحيه خب��ر داد و گفت: 
ب��ا مصرف قراضه هاي پوس��ته اي يا به 
عبارت��ي ضايع��ات برگش��تي از ناحيه 
فوالدس��ازي ك��ه از ت��ه پاتي��ل از بدو 
راه اندازي تاكنون به ش��كل غيرهندسي 
ايج��اد ش��ده ب��ود، صرفه جوي��ي فوق 

حاصل شده است.
و  ضايع��ات  از  بخش��ي  اف��زود:  وي 
قراضه ه��اي توليدي در اي��ن ناحيه كه 
نسبت به اوايل راه اندازي شركت فوالد 
 مبارك��ه كاهش قابل مالحظه اي نش��ان 
مي دهد، قابل برش و بازيابي بودند كه 
به صورت روتي��ن دوباره در كوره هاي 
ق��وس مصرف مي ش��د و بقيه آن كه به 
نظر می رس��يد قابل مصرف نباشند دپو 

و بال استفاده باقي مي ماند.
ش��هرياري اعالم كرد: در همين راس��تا 
اين ناحيه توانس��ت حدود بيش از 100 
هزار تن از همين قراضه هاي پوسته اي 
غيرقابل بازيابي دپوشده و بالاستفاده را 
با به كارگي��ري تكنيك هاي كارگروهي 
و با هم��كاري واحده��اي اجرايي در 
مدت زمان 16 ماه به طور بهينه استفاده 
و صرفه جويي قابل مالحظه اي را براي 

شركت فراهم آورد. 
فعاليت ه��اي ص��ورت  ادام��ه  در  وي 
گرفته در اين خصوص را تش��كيل يك 
كارگ��روه و انج��ام جلس��ه هاي متعدد 
با مسئوالن قس��متهاي ذيربط خواند و 
به تش��ريح نحوه جداسازي قراضه هاي 
پوس��ته اي با روش ابتكاري استفاده از 
چنگ مخص��وص كه در حين بارگيري 
مورد اس��تفاده قرار مي گي��رد پرداخت 

 و گف��ت: با تهي��ه دس��تور العمل هاي 
مخصوص اي��ن ن��وع قراضه ها جهت 
ش��ارژ در س��بد و س��پس در كوره كه 
به طور تجربي كس��ب ش��ده اس��ت و 
همچني��ن نحوه تركيب ش��ارژ با انجام 
تس��ت هاي متعدد توانس��تيم فن آوري 
اس��تفاده از اين روش را براي اس��تفاده 
 بهين��ه از اي��ن قراضه ه��ا ب��ه دس��ت 

آوريم.

صرفه جویي 200 میلیارد ریالي در ناحیه فوالدسازي و ریخته گری مداوم فوالد مباركه
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هم��ان طور كه پيش بينی می كرديم وي صحبت های خود 
را با برنامه راهبردی كه ارمغان حضورش در اصفهان اس��ت 
آغاز كرد و گفت: اعتقاد دارم بايد هدف ها را در قالب يك 
برنامه از پيش تعيين ش��ده پيش برد و به كارهای فی البداهه 
و ت��ك بعدی اعتقادی ن��دارم و الزم اس��ت در چارچوب 
يك فرايند برنامه ريزی ش��ده عمل كرد. به گفته وی برنامه 
راهبردی توسعه ورزش استان پس از گذشت حدود 9 ماه از 
ابتدای سال آينده وارد فاز اجرايی می شود كه در اين برنامه 
وضعيت موجود و حاكم بر ورزش اس��تان با دقت بررس��ی 
و نقاط ضعف و ق��وت و همچنين فرصت ها و تهديدهای 

پيش رو مورد ارزيابی قرار می گيرد.
 گوي��ا در اي��ن برنامه به مطبوع��ات محلی ن��گاه خاص و 
ويژه ای ش��ده و طی اين فراين��د مطبوعات محلی به عنوان 
فرصت و عدم تعامل مناسب اداره كل با مطبوعات به عنوان 

نقطه ضعف تعريف شده است.
در برنامه راهبردی ورزش اس��تان، چي��زی حدود 90 آيتم 
مورد بررس��ی و تبادل نظر و كار كارشناس��ی ق��رار گرفته 
ك��ه خروج��ی آن تدوي��ن ده ها برنام��ه اس��تراتژيك بوده 
 اس��ت كه هر يك ش��امل ده ه��ا برنامه اس��تراتژيكی ديگر 

است. 
ب��ه گفته خدابخش در اين برنامه به ط��ور هم زمان به همه 
 مسائل مربوط به ورزش برای تضمين سالمتی از جمله ميزان 
س��رمايه گذاری و دسترس��ی مردم به ورزش توجه شده و 
عالوه بر ساماندهی ابتدايی به فعاليت ها، برنامه های مربوط 
به اين س��ند دنبال می شود. وی در ميان صحبت های خود 
بارها بر اين نكته اش��اره كرد ك��ه مطبوعات انتقادهای خود 
را در باب تكاليف اصلی اداره كل بيان و به جای حاش��يه از 

متن انتقاد كنند.
در واق��ع مديركل از اين بابت گاليه داش��ت كه چرا برخی 
افراد در مطبوعات از تغييرهای ايجاد ش��ده از حيث تعديل 
نيروی انسانی در اداره كل و هيأت ها انتقاد كردند و الزم بود 

به جای حاشيه های اين چنينی از متن انتقاد می كردند!
 وی می گويد: برخی رس��انه ها سعی دارند مسائل غير مهم 
را مهم جلوه دهند و فضای مس��موم را به س��اير قسمت ها 
س��رايت دهند. در واقع س��عی می كنند افكار عمومی را به 
ي��ك پروژه خاص هدايت كنند. وی ب��ا اعالم اينكه جامعه 
مخاطبين اداره كل تربيت بدنی ش��امل كل جمعيت اس��تان 
بوده و او موظف است ضامن سالمتی 4/5 ميليون نفر باشد 
گف��ت: با وج��ود اين تعداد مخاطب، اما ما در عمل ش��اهد 
هس��تيم كه به عنوان مثال بودجه معاونت بهداشت و درمان 
با وجود مخاطبان كمتر چندين برابر بيش��تر از بودجه اداره 
تربيت بدنی اس��ت و عدالت در تخصي��ص بودجه رعايت 

نشده است.
خدابخش با اش��اره به اينكه چرا مطبوع��ات در يك چنين 
 مقوالت��ی ورود پي��دا نم��ی كنند و به بررس��ی اي��ن آمارها 
نم��ی پردازند گفت: انتقادها بايس��تی برنامه محور و بنيادی 
باشد و ما نيز از يك چنين ديدگاه هايی استقبال می كنيم. 

مديركل همچنين اعتقاد دارد كه حاال بعد از گذش��ت 9 ماه 
ح��رف های نگفته زيادی دارد ك��ه پيش از اين و در ابتدای 
 حضورش در اين سمت نمی توانسته در مورد آن صحبت كند و 
م��ی گويد: امروز می توانم راجع به خيلی مس��ائل صحبت 
كنم كه ديروز نمی توانستم، چرا كه هيچ پشتوانه و شناخت 

و تحليل مناسبی از وضعيت نداشتم. 
وی ادام��ه داد: در ابت��دای س��ال 90 برنامه عملياتی س��ند 
راهب��ردی را آغ��از خواهي��م كرد و چ��ون در اي��ن فرايند 
تمامی مس��ائل پيش بينی شده اس��ت انتقاد از آن معنی پيدا 
خواه��د كرد. وی ب��ه صراحت به اين نكته اش��اره می كند 
كه سيس��تم فوق نه تنه��ا در اصفهان بلكه در هيچ اس��تانی 
حاكم نبوده اس��ت و به فرموده مق��ام معظم رهبری ورزش 
 ما نيازمند يك برنامه كالن اس��ت. ما بايد پاسخگوی فرموده 
آقا باش��يم و بر همين اس��اس هم برنامه های بلند مدت را 
تعري��ف كرديم. در هر كاری قدم اول برنامه ريزی اس��ت. 
 ح��ال اگر به مرحله اجرايی نرس��يد من وظيف��ه ام را انجام 
داده ام و در واقع ريل گذاری مسير حركت انجام می شود و 
در ادامه هر كسی بخواهد می تواند لوكوموتيو ورزش استان 

را به حركت درآورد.
خدابخش در مي��ان صحبت های خود بارها به اين موضوع 
اشاره دارد كه اگر ماندنی بودم، اگر تا دو سال ديگر حضور 
داش��تم، اگر برنامه هايم اجرايی شود و اگرهای ديگر كه از 
امي��د زياد و فرصت كم او برای اج��رای برنامه هايش خبر 

می داد.
وی در پاسخ به اين سئوال كه رسيدگی به برنامه های كالن، 
شما را از فعاليت های روتين دور نخواهد كرد گفت: تمامی 
فعاليت ها و اقدام های گذش��ته طبق روال انجام می ش��ود 

و ب��ه هيچ عن��وان اين برنامه ريزی ها روی مس��ائل روتين 
س��ايه نينداخته اس��ت. س��ال گذش��ته اداره كل اين حجم 
فعالي��ت را با 9/5 ميليارد تومان بودج��ه كه از بند )ب( در 
اختيار داش��ته انجام داده در حالی كه ما تا اين لحظه با صفر 
 ريال به همان حجم از كارها رس��يدگی كرده ايم. وی ادامه 
داد: در دنيا 80 درصد از برنامه راهبردی عملياتی نمی شود 
و فقط نوش��ته می ش��ود كه با آسيب شناس��ی اين موضوع 
س��ه عامل انس��انی و يك عامل اعتباری )بودج��ه( در اين 
 ام��ر تأثير گذارند اما در ايران به هيچوجه برنامه ای نوش��ته 
نمی شود و شايد در مجموع 10 درصد دستگاه ها به برنامه 
 اعتقاد داش��ته باش��ند كه تنها يك درصد برنامه ها هم اجرا 
می ش��ود. در حال��ی كه در دني��ا از 100 درصد، 20 درصد 

برنامه ها شكل اجرايی پيدا می كند. 
وی در خصوص آسيب شناسی اين برنامه ها گفت: متأسفانه 
اعتبارهای متناسب با استراتژی های تعريف شده اختصاص 
پيدا نمی كند. به عنوان مثال بحث آموزشی كه ركن اساسی 
در هر برنامه ای به حساب می آيد كمترين بودجه را به خود 
می بيند و يا آسيب شناسی عوامل انسانی در اجرا ثابت كرد 
كه چنانچه برنامه ای با مشكلی رو به رو شد به عدم اعتقاد 
مديران ارشد، مديران ميانی و در ادامه بدنه سازمان به انجام 

كارهای اجرايی باز می گردد.
ك��ردن  برط��رف  ب��رای  م��ا  ك��رد:  تصري��ح   خدابخ��ش 
مش��كل های احتمالی در اين باره مديران ارش��د اداره را به 
نوعی درگير نوش��تن برنامه راهبردی و مديران ميانی را نيز 
در مقاطع��ی آموزش��ی و در تدوين برنامه دخيل كرده ايم و 
با برگزاری جلس��ه ه��ای منظم هفتگی بدن��ه اداره را نيز با 
چارچوب و اصل برنامه آش��نا و به مرور تك تك مس��ائل 
را برای آنان تش��ريح كرده ايم. با انج��ام چنين برنامه هايی 
 حت��ی اگر من هم نباش��م برنامه ها به ص��ورت روتين اجرا 

می گردد.
 مدي��ركل در واقع از 33 هزار نفر س��اعت كار انجام ش��ده 
تدوين س��ند راهب��ردی به عنوان ريل گذاری مس��ير اصلی 
حركت در مس��ير اجراي س��ند ياد كرد و اظهار داشت: اما 
س��عی كرديم در الي��ه های مختلف ورزش از كارشناس��ان 
و مديران گرفته تا پرس��نل تربيت بدنی و رؤسای هيأت ها 
تفكر برنامه ای را نهادينه كرده و ثابت كنيم كه با روزمرگی 
هيچ كاری انجام نمی شود. در واقع برنامه ای كه تدوين آن 
9 ماه به طول انجاميد در دو ماه هم قابل جمع بندی بود اما 
ما با 6 هزار نفر ساعت عالوه بر تالش برای تمهيد و تدوين 

برنامه، افكار نيروها را نيز برنامه ای كرديم.
وی م��ی گويد: با اجرايی ش��دن اين ط��رح، مديران بعد از 
من نيز الجرم ادامه دهنده اين مس��ير هستند و كمتر مديری 
حاضر می ش��ود عرف حاك��م را برهم بزند. ما با انجام يك 
حركت جديد عرف هاي قبلي را برهم زديم و برنامه نويسی 

و حركت طبق برنامه را در ورزش استان پياده كرديم.
 خدابخ��ش ب��ا اعالم اينك��ه الزم نيس��ت ب��رای يك كار 
اصول��ی و درس��ت ضمانتنامه خواس��ت اف��زود: از ديدگاه 
مديريت��ی 70 درص��د پروژه ه��ای تغيير با شكس��ت رو به 
رو م��ی ش��وند چرا كه مقاوم��ت وج��ود دارد در حالی كه 
خود تغيير به تنهايی بد نيس��ت اما نوع اعمال تغيير اس��ت 
ك��ه مقاوم��ت را ايجاد می كند. در ش��رايطی كه همه بدانند 
اي��ن تغييرها در راس��تای اص��الح امور ص��ورت می گيرد 
 هم��ه با آغ��وش باز اس��تقبال می كنن��د. وی ادام��ه داد: با 
برنامه ري��زی و ارايه آموزش های الزم م��ی توان به نتيجه 
تغييره��ا امي��دوار بود و ما ب��ا نگاه جامع به ورزش س��عی 
داري��م مقاوم��ت ها را ب��ه حداقل برس��انيم و هيچ كس به 
داليل ش��خصی از چرخ��ه حذف نمی گ��ردد و اگر دوران 
مديريتی من دو س��ال به طول انجاميد ش��ما شاهد يك جو 
ديگری از لحاظ س��از و كار در ورزش خواهيد بود. زمانی 
كه من از فارس می آمدم به خاطر تغييرهای ايجاد ش��ده در 
ساختار ورزش اس��تان در مراسم توديع و معارفه آنچنان از 
بنده تعريف می ش��د كه بعضی از كلمات اغراق آميز به نظر 

می آمد.
مديركل اداره تربيت بدنی اس��تان چن��د صباحی و در زمان 
به��روز منتق��ی، مدي��ر كل اس��بق در معاونت همي��ن اداره 
مش��غول به كار بود. اما برای مدتی عازم شيراز شد و سكان 
 هدايت كش��تی ورزش شيراز را بر عهده گرفت و با فراز و 
نش��يب های زيادی رو به رو ش��د اما دوباره و بعد از رفتن 
غالم ش��يران بار ديگر اصفهان رش��يد خدابخش را به خود 
ديد. خدابخش در اين ب��اره گفت: من به عنوان يك ايرانی 
آم��ده ام تا ب��ه به هموطنانم كمك كنم و مس��ائل مربوط به 
مديران بومی و غير بومی به هيچوجه مطرح نيست و اساس 
كار بر مبنای شايس��ته س��االری اس��ت. به عن��وان مثال اين 
اصفهان جديد حاصل تفكرات و برنامه های يك شهردار و 

استاندار غير بومی است.
وی تصري��ح ك��رد: م��ا ب��رای اج��رای برنام��ه راهب��ردی 
ب��ه دنب��ال ضمان��ت اجراي��ی بودي��م و بر همين اس��اس 
خ��ود وظيف��ه نوش��تن برنامه ه��ا را ب��ر عه��ده گرفتيم و 
عجوالن��ه رفت��ار نكردي��م. حض��ور دو ت��ن از متولي��ان 
 ورزش ف��ارس در اداره كل ي��ك اميتاز برای ما محس��وب 
از  جدي��د  اف��راد  آم��دن  ب��ا  م��ا  و  ش��ود  م��ی 
مصدقي��ان،  زاده،  كعب��ی  غي��ور،  نظ��ری،   امث��ال 
مي��ر واح��دی، حجراالس��ود از اصفه��ان ني��ز در تدوي��ن 
برنام��ه اس��تفاده كردي��م و با وجود برداش��تن يك س��ری 
 اف��راد از مس��ئوليت های قبلی، آنه��ا را از اين كميته حذف 

نكرديم.
خدابخ��ش همچني��ن در خص��وص وضعي��ت بودجه در 
س��ال جاری نيز گفت: خوش��بختانه امسال بودجه وضعيت 
خوب��ی دارد چ��را كه مجلس تكليف كرد ك��ه از بند 2 ماده 
واحده بودجه دس��تگاه های دولتی يك درصد آن به روش 
اختص��اص پيدا كند ضمن آنكه مص��وب گرديد 10 درصد 
اعتباره��ای فرهنگی نيز به ورزش تخصي��ص يابد و با اين 
دو مصوبه قانونی اعتبارها در ورزش چندين برابر ش��د و به 
 گفته رئيس جمهور بودجه ورزش پنج برابر افزايش خواهد 

داشت.
وی اضافه كرد: برهمين اساس در هيأت دولت اساس آيين 
نامه اجرايی مصوب گرديد كه طی آن دستورالعمل هزينه ها 
توسط س��ازمان تربيت بدنی با هماهنگی معاونت راهبردی 

رياست جمهوری نوشته خواهد شد اما با گذشت 11 ماه از 
سال، هنوز اين اعتبارها به دست ما نرسيده است.

كمب��ود  ه��ای  مش��كل  داش��ت:  اظه��ار  خدابخ��ش 
فعالي��ت  رون��د  ب��ر  ج����اری  س����ال  در   بودج����ه 
هيأت های اس��تان و شهرس��تان و ورزش��كاران تأثير منفی 
گذاش��ته و ما ان��دك بودجه ای را كه در اختيار داش��تيم به 

صورت آبياری قطره ای بين هيأت ها تقسيم كرده ايم.
نقش جهان مهیای رویدادهاي جهاني و بین المللي!

در ادامه بحث ورزش��گاه نقش جه��ان را با مديركل مطرح 
كردي��م كه چرا با توجه به وعده و وعيدهای داده ش��ده در 
خصوص اعتبارهای اين پ��روژه و تفويض اختيارات، هنوز 
اين ورزش��گاه وارد فاز عملياتی نش��ده و با توجه به اقليت 
ه��واداران دو تيم ذوب آهن و س��پاهان كه به زور به چهار، 
پن��ج هزار نفر در مجموع می رس��د نياز به يك ورزش��گاه 
75 ه��زار نفری نبود و می توان با به��ره برداری از فاز اول 
عالوه بر تأمين نياز هواداران به يك ورزشگاه از هزينه های 
مازاد كه به طبع يك ورزش��گاه ب��زرگ در برخواهد گرفت 

جلوگيری كرد. 
خدابخش ضمن تأيي��د گفته های ما اظهار كرد: اين ديدگاه 
وجود دارد كه قرار اس��ت اصفهان به عنوان جايگزين تهران 
باش��د و  طرفداران توسعه اين پروژه با اعتقاد بر اين ديدگاه 
مي كوش��ند كه اين ورزش��گاه ظرفيت برگزاری ديدارهای 
بين المللی را داش��ته باش��د تا در صورت نياز بتوانند از آن 
برای ميزبانی مس��ابقه های جهانی و جام باش��گاه های آسيا 

و جهان برای تيم های ملی و باش��گاهی اس��تفاده نمود و بر 
اين اس��اس طراحی و س��اخت اين ورزشگاه را بر روی 75 
ه��زار نفر پياده كرده اند و اميدواريم با تفويض اختيارات از 
شركت توس��عه و تجهيز به اس��تانداری و تأمين اعتبارهای 
 الزم، ه��ر چ��ه زودتر ش��اهد به��ره ب��رداری از اين طرح 

باشيم. 
حرکت به سوي اداره کل محور

 اداره كل تربي��ت بدن��ی و برخی هيأت های ورزش��ی طی
س��ال های اخير و با پيش��رفتی كه در ورزش استان در بعد 
ورزش باش��گاهی در رش��ته هايی چون هندبال، بسكتبال، 
فوتبال و رش��ته هايی از اين دست حاصل شد همواره خود 
 را در پش��ت عناوي��ن قهرمانی كه توس��ط اي��ن تيم ها رقم 
م��ی خورد پنهان می كردند و بيالن كاری خود را براس��اس 
عملك��رد كمی و كيفی اين تيم ه��ا ارايه می دادند كه نمونه 
بارز آن هيأت فوتبال استان است كه از موفقيت باشگاه های 
سپاهان و ذوب آهن به عنوان برگ زرين كارنامه كاری خود 

در اصفهان ياد می كند!
اين موضوع باعث ش��د تا از برنام��ه های خدابخش در اين 
زمينه جويا ش��ويم كه آيا قرار است در برنامه سند راهبردی 
فكری به حال اين موضوع شود و برنامه های ورزش استان 
از قالب باش��گاه محور ب��ه اداره كل مح��ور تعديل يابد يا 
خي��ر كه وی گفت: ورزش ش��امل عرصه ه��ای مختلفی از 
جمله ورزش حرفه ای و باش��گاهی اس��ت كه به واس��طه 
توفيق های س��ال های اخير باش��گاهی در رش��ته هايی كه 

 به آن اش��اره داش��تيد، غير قابل كتمان اس��ت. ام��ا اگر اين 
موفقيت ها پوششی برای ضعف های ساختار ورزش استان 

باشد مشكل ساز می شود. 
در رش��ته های پايه، تي��م های اصفهان در جايگاه و ش��أن 
اصل��ی خودش��ان ق��رار ندارن��د. تي��م اصفه��ان در المپياد 
ايراني��ان در بخ��ش بان��وان س��وم و در آقاي��ان هش��تم و 
در مجم��وع در س��كوی س��وم ق��رار م��ی گي��رد ك��ه اين 
 موض��وع خب��ر از وضعي��ت نگ��ران كننده ورزش اس��تان 

می دهد.
وی تصري��ح كرد: نگاه برنامه ای و اس��تراتژيك داش��تن به 
ورزش اين حس��ن را دارد كه همه تهديدها، نقاط ضعف و 
قوت ها را در تمامی ابعاد ببينيم و به باش��گاهمان به عنوان 
فرصت برای پيش��رفت ورزش در بع��د قهرمانی نگاه كنيم 
و ب��ا ط��رح های اس��تعداديابی و تعامل دو س��ويه با هيأت 
 ورزش��ی، استعدادها را شناس��ايی و به تقويت تركيب بدنی 
باشگاه ها كمك كنيم. همانطور كه مالحظه نموديد مديركل 
جديد برخالف س��يزده مديري كه تاكن��ون اداره كل تربيت 
بدني به خود ديده اس��ت عالوه بر تيپ ش��خصيتي خاص، 
ب��ا حرف هاي تازه اي ك��ه دارد هم خوب حرف می زند و 
ه��م اين توانايي را دارد كه حرف هاي خوب بزند.... به هر 
روي اي��ن زمان اس��ت كه همه چيز را مش��خص مي كند و 
ما اميدواريم اين پروژه تغيير در س��اختار ورزش استان جز 
آن دس��ته از برنامه و پروژه هاي��ي  قرار گيرد كه بدون هيچ 

مقاومتي به سرمنزل مقصود برسد.

رشيد خدابخش در ميهمانی زاينده رود:

هیأت ها از نظر بودجه، آبیاری قطره ای شده اند
 زاينده رود

اصفه��ان  در  حض��ورش  ابت��داي  در  خيلي ه��ا 
موضع گي��ري سرس��ختانه ای در قبال��ش نش��ان دادند 
و از اينك��ه وي به عن��وان مدي��ركل اداره تربيت بدني 
اس��تان انتخاب ش��ده، ناراضي بودند و تعديل نيرو در 
برخ��ي هيأت ها بهانه اي ش��د ت��ا از وي به خاطر اين 
تغييرات س��ريع و بدون تحقيق انتقاد كنند و همه آن را 
به پاي تس��ويه حساب هاي ش��خصي و پيش زمينه اي 
ك��ه وي از گذش��ته هاي نه چن��دان دور از برخي افراد 
 داش��ته بنويس��ند كه وي را وادار به يك چنين تغييرات 
س��ريع الس��يري نموده اس��ت و براي اثب��ات ادعاهاي 
خودشان بحث تغيير در هيأت كاراته و اسب سواري و 
 بولينگ و حتي جنجال ها بر سر دفتر هيأت كشتي و داود 

شيران و .... را مطرح مي كردند.
اينك��ه داليل درس��ت و منطقی اين تغيي��رات چه بوده 
موض��وع صحبت م��ا در اين گفتگو نب��ود به خصوص 

كه خدابخش پرداختن به چنين موضوعاتي را پرداختن 
به حاش��يه مي داند و با قاطعي��ت اعالم مي كند حاضر 
به پاسخگويي نيس��ت زيرا معتقد است اصحاب رسانه 
بايس��تي در  متن كه ش��امل وظايف و برنامه هاي اداره 
كل است انتقاد كنند و از حاشيه و حاشيه پردازي دوري 

كنند.
مدي��ركل برخالف مديران قبلي چن��دان رابطه خوبي با 
فوتبال ندارد، به حاش��يه ه��ا توجه نمي كند و در نتيجه 
به س��ئوال های مربوط به آن پاس��خ نمي دهد و و فقط 
 ب��ه يك چي��ز اهميت مي ده��د آن ه��م اجرايي كردن 

برنامه هاي سند راهبردي ورزش... 
به هر روي اتفاقات اين چند ماهه اخير و پيگيري روند 
برنامه هاي س��ند راهبردي ورزش بهانه هايي ش��د كه 
رش��يد خدابخش، مديركل تربيت بدني استان به دعوت 
روزنامه پاسخ مثبت بدهد و در يك روز خوب زمستانی 

به گفتگو بنشينيم.

برخی رسانه ها سعی 
دارند مسائل غير 
مهم را مهم جلوه 
دهند و فضای 
مسموم را به ساير 
قسمت ها سرايت 
دهند، در واقع 
سعی می كنند 
افكار عمومی را به 
يک پروژه خاص 
هدايت كنند
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سينا عشوري: 
در شهرآورد فقط به 
برد فکر مي كنیم

ذوب آهن با برد 
در داربی، 
مدعی تر از 
همیشه

برای ديدار با برزيل؛
دعوت 18 بازیکن 
به تیم ملي 
فوتسال

زاينده رود 
تي��م فوتبال ذوب آهن از آمادگي خاص��ي براي رويارويي 
با س��پاهان برخوردار اس��ت و بازيكنان با انگيزه اي مضاعف در 
تمرين ها حاضر مي شوند. سينا عشوري مدافع هافبك تيم فوتبال 
ذوب آهن با بيان اين مطلب گفت: همه بچه ها و كادر فني شكست 
 مقابل سايپا را به فراموشي سپردند و به دليل اينكه بازي با شاگردان 
قلعه نوعي ب��راي ما فوق العاده اهميت دارد، در ش��هرآورد ديار 
نصف جهان تنها به پيروزي فكر مي كني��م. وي ادامه داد: اگر در 
اين مسابقه پيروز ميدان شويم اختالف امتياز ما نسبت به سپاهان 
به عدد 9 خواهد رسيد، هر چند كه زردپوشان اصفهاني يك بازي 
كمتر از تيم هاي ديگر انجام داده اند. سينا عشوري افزود: بدون شك 
نتيجه اين مس��ابقه در تعيين قهرماني تأثير فراواني دارد و قهرمان 
لي��گ برتر از بين تيم هاي اصفهاني اس��ت و اميدوارم ذوب آهن 
 امسال به اين مهم برسد. هافبك تيم ذوب آهن در پايان خاطرنشان 
كرد: خوشبختانه مصدوميت جزئي شاهين خيري )هم پستي ام( رفع 
شده و به صالحديد كادر فني من يا شاهين در تركيب اصلي جاي 

خواهيم گرفت.

سرپرست تيم فوتبال سپاهان گفت: براي ما فرقي نمي كند 
امروزكدام داور دربي اصفهان را قضاوت كند. مجيد بصيرت 
درخصوص دربي اصفهان عنوان كرد: سپاهان و ذوب آهن دو تيم 
همشهري هستند كه در بيرون زمين با يكديگر دوست و در زمين 
مسابقه با هم رقيب هستند. اميدوارم دو تيم در ليگ قهرمانان آسيا 
نتايج خوبي هم كسب كنند. ما براي اين بازي بازيكن مصدوم و 
محروم نداريم. وي در مورد ش��رايط داوري اين بازي گفت: براي 
م��ا فرقي نمي كند امروز كدام داور مس��ابقه را قضاوت مي كند. 
داوران همه خوب هستند. سال گذشته مي گفتند داوري ها به نفع 
س��پاهان است و امسال مي گويند به نفع استقالل است. در حالي 
كه اين طور نيس��ت و اش��تباه هاي داوري جزئي از فوتبال است. 
سرپرس��ت تيم س��پاهان درباره اينكه در صورت پيروزي مقابل 
ذوب آه��ن مي توان اين تيم را مدعي تر از قبل براي رس��يدن به 
قهرماني دانست، گفت: سعي مان بر اين است كه بار ديگر قهرماني 
را تكرار كنيم. به نظر من مربع مدعيان قهرماني را داريم. تيم هاي 
ذوب آهن، پرسپوليس و استقالل هم خطرناك هستند و نبايد از 

هيچ كدام غافل شد. 

 18 بازيكني كه در بازي با برزيل، تيم ملي فوتسال ايران را 
همراهي خواهند كرد، معرفي شدند. تيم ملي فوتسال ايران 
روزهاي 4 و 7 اس��فند ماه در سالن پيروزي اصفهان رو در روي 
قهرم��ان جام جهاني 2008 قرار خواهد گرفت. پيش از اين قرار 
بود روزهاي 4 و 5 اس��فندماه به اين مس��ابقه اختصاص داشته 
باش��د و 7 اسفندماه نيز تيم منتخب باشگاه هاي اصفهان رو در 
روي برزيل قرار بگيرد كه بعد اين تصميم با تغيير مواجه شد. بر 
اين اس��اس تيم منتخب گيتي پس��ند، فوالدماهان و فيروزصفه 
اصفهان 5 اس��فندماه مقابل برزيل قرار مي گيرد. 18 بازيكني كه 
براي اين مس��ابقه در فهرست تيم ملي قرار گرفتند نيز به شرح 
زير اس��ت: 1- مصطفي نظري 2- مجتبي نصيرنيا 3- سيدجواد 
منتظر 4- وحيد شمسايي 5- جواد اصغري مقدم 6- علي اصغر 
حسن زاده 7- محمد طاهري 8- وحيد قاسمي 9- محمود لطفي 
10- محم��د كش��اورز 11- احم��د اس��ماعيل پور 12- مجيد 
 تيك دري ن��ژاد 13- مس��عود دانش��ور 14- افش��ين كاظم��ي

 15- مصطف��ي طيبي 16- محمدرضا زحمتكش 17- ش��هرام 
شريف زاده 18- قدرت بهادري. 

ورزش

صبوری تا آخر هفته

كارلوس كرش 57 س��اله در كشور موزامبيك كه آن زمان 
مستعمره پرتغال بود به دنيا آمد. كرش به عنوان دروازه بان 
مثل خيلي از مربيان موفق، بازيكن بزرگي به حساب نمي آمد. 
وي پس از تكميل تحصيالتش در سال 1982 هدايت تيم 
ملي جوانان پرتغال را برعهده گرفت و موفق به كس��ب 2 
قهرمان��ي جوانان جهان ش��د و در آن زمان از اين مربي به 
عنوان سازنده نسل طاليي فوتبال پرتغال شامل بازيكناني 
همچون لوئيز فيگو، ويكتور بايا، روي كاس��تا،  پينتو،  جرج 
كاستاو و فرنادو كوتو ياد شد. كرش پس از دو سال حضور 
موفق در تيم جوانان پرتغال، هدايت تيم ملي اين كشور را 
در سال 1991 برعهده گرفت و پس از دو سال كنار رفت. 
اسپورتينگ ليسبون، تيم هاي باشگاهي ژاپن و امريكا و تيم 
ملي امارات تيم هايي بودند كه اين مربي سكان هدايتشان را 
برعهده داشت. مقصد بعدي كرش تيم ملي آفريقاي جنوبي 
بود كه اين تيم را به جام جهاني 2002 روانه كرد اما قبل از 
آغاز رقابت ها با مقام هاي فدراسيون اختالف پيدا كرد و كنار 
گذاشته شد. از سال 2002 كرش به تيم هاي بزرگ دنيا راه 
يافت و در اين س��ال به عنوان دستيار فرگوسن راهي تيم 
منچستر شد و قهرماني ليگ برتر انگلستان در سال 2003 

را كسب نمود. 
در تابستان همين س��ال مهم ترين اتفاق زندگي كرش رخ 
داد و او س��كان هدايت تيم رئال مادريد را به عهده گرفت. 
وي ش��روع خوبي در اين تيم داشت و قهرماني سوپرجام 
باشگاه هاي اسپانيا را به دست آورد اما سرانجام خوشي در 
رئال تجربه نكرد و با مس��ئوالن اين تيم اختالف پيدا كرد 
 و از كار بركنار ش��د. وي پس از اخ��راج دوباره به آغوش 
سر الكس فرگوسن پناه برد و نزديك به چهار سال در كنار 
وي دو قهرماني در ليگ برتر جزيره و يك قهرماني در ليگ 
قهرمانان اروپا را به ويترين افتخاراتش افزود. در سال 2008 
دوباره هدايت تيم ملي پرتغال را به عهده گرفت و جانشين 
فيل بزرگ )فيليپ اسكوالري( شد و پرتغال را با زحمت به 
جام جهاني 2010 رساند و در يك هشتم نهايي با يك گل 

مغلوب اسپانيا شد و به خانه برگشت. 
ك��رش به دليل توهين به مقام هاي ض��د دوپينگ، 6 ماه از 
نشستن بر روي نيمكت پرتغال محروم و با توجه به كسب 
نتايج ضعيف از كار بركنار شد. اين سرگذشت معمار بزرگ 
)كارلوس كرش( ب��ود كه با تيمش قصد هدايت تيم ملي 
ايران را دارد. عباس ترابيان رئيس روابط بين الملل فدراسيون 
فوتبال در مورد قرارداد با كرش گفت: مراحل خيلي خوبي 
طي شده و ما راجع به يك قرارداد صحبت نمي كنيم بلكه 
باي��د كرش و همراهان��ش را كه تيمي كار مي كنند در نظر 
گرفت كه در بحث مفاد قراردادهاي همراهان وي به مراحل 
پاياني رسيديم و تنها يكي دو مورد كوچك مانده كه در حال 
بررسي اس��ت و تا آخر هفته خبر امضاي قرارداد را اعالم 
خواهيم كرد. وي ادامه داد: دستياران كرش نيز پرتغالي هستند 
كه هميشه با هم كار مي كنند و از قديم با هم كالس آكادميك 
داشتند. اين مربيان تنها براي تربيت بازيكنان ما نمي آيند. يكي 
از خصوصيت هاي بارز اين مربيان،  تربيت مربيان داخلي نيز 
مي باش��د. وي افزود: اميدواريم در آينده در كنار اين مربيان 
پرتغالي، چند مربي خوب و با كالس ايراني تحويل بگيريم. 
كرش اگر سكان تيم ملي ايران را به عهده گرفت تيم اميد 
و تيم زير 19 سال به طور مستقيم زير نظر وي خواهد بود. 
ترابيان در پايان اظهار داشت: تيم ملي زير 17 سال كه علي 
دوستي سرمربي آن را به عهده دارد، تحت كنترل سرمربي 
تيم بزرگس��االن خواهد بود تا مجموعه متصل به همديگر 

داشته باشيم و برنامه مدوني را دنبال خواهيم كرد.

راه و ترابري، قهرمان 
ليگ دسته يک بانوان 

زاينده رود
تيم واليبال راه و ترابري اصفهان توانست با نتيجه 
3بر يك تيم هيرس��اي زنجان را مغلوب خود كند و بر 
بام ليگ دسته يك بانوان كشور بايستد. اكرم ابن يمين 
نايب رئيس هيأت واليبال استان اصفهان با اشاره به اين 
مطل��ب گفت: اين تيم پس از انجام بازي هاي مقدماتي 
با شركت 7 تيم توانست به دور نهايي دست يابد. وي 
افزود: در اين دور 4 تيم هيرساي زنجان، راه و ترابري 
اصفهان، پتروشيمي ماه ش��هر و كرمان حضور داشتند 
كه راه و ترابري اصفهان توانس��ت در بازي اول كه به 
صورت 4 گيمي برگزار ش��د با نتيجه 3 بر يك از تيم 
كرمان ببرد. نايب رئيس هيأت واليبال اس��تان اصفهان 
ادامه داد: اين تيم در مرحله دوم نيز توانس��ت در يك 
ب��ازي 5 گيمي با نتيجه 3 بر 2 ماه ش��هر را شكس��ت 
ده��د و در نتيج��ه در مرحله آخ��ر و در يك بازي 4 
گيمي هيرساي زنجان را مغلوب كرد و توانست سهميه 
حضور در مسابقه هاي سوپرليگ بانوان كشور در سال 
90 را از آن خ��ود كند. ابن يمي��ن در رابطه با حضور 
هوشنگ عشايري به عنوان اسپانسر اصلي اين دوره از 
مسابقه ها گفت: اگر حمايت هاي مدير كل راه و ترابري 
اصفهان به عنوان سرپرست هيأت واليبال نبود هرگز در 

ليگ دسته يك تيمي نداشتيم.

زاينده رود
بازيكن خط مياني تيم فوتبال س��پاهان گفت: در 
صورتي ك��ه بتوانيم ذوب آهن را شكس��ت دهيم 80 
درص��د راه قهرماني اين فصل از رقابت هاي ليگ برتر 
فوتبال كشور را طي كرده ايم. مهدي جعفر پور با خوب 
توصيف كردن شرايط سپاهان پيش از شهرآورد حساس 
فوتبال اصفهان اظهار داشت: خوشبختانه شرايط خوبي 
بر اردوي تيم حاكم است و تمام بازيكنان خود را آماده 
رويارويي ب��ا ذوب آهن كرده اند. تمام تمركز خود را 
معطوف اين بازي كرده ايم تا به ياري خدا بتوانيم پس از 
چند سال تيم همشهري را مغلوب سازيم و هوادارانمان 
را خوشحال كنيم. وی ادامه داد: از آنجايي كه هر دو تيم 
براي كسب پيروزي پاي در زمين مسابقه مي گذارند، 
مطمئن هس��تم بازي قشنگي خواهد شد. اگر موفق به 
شكست ذوب آهن ش��ويم، 80 درصد راه قهرماني را 
طي كرده ايم. ش��رايط بدني ام فوق العاده است و آماده 
پاسخ دادن به اعتماد قلعه نوعي هستم تا بتوانم با انگيزه 
زيادي كه دارم، براي شكس��ت ذوب آهن و كسب هر 
 س��ه امتياز تالش كنم. وي افزود: س��پاهان هميشه در 

بازي هاي داربي خوب و تماش��اگر پس��ند بازي كرده 
است. در بازي هاي گذشته نيز به داليل مختلفي موفق 
نمي ش��ديم 3 امتياز اين دي��دار را از آن خود كنيم. به 
عنوان مثال در بازي نيم فصل نخس��ت سال گذشته ما 
چند موقعيت تك به تك داشتيم و حتي چندين توپ به 
تيرك ذوب آهن هم زديم اما توپ هايمان وارد دروازه 
نشد تا بازی مساوي به پايان برسد. در آخرين ديدارمان 
نيز كه به گواه كارشناسان برنامه نود، گل صحيح ما گرفته 
نشد و يك پنالتي هم به سود ما اعالم نكردند. هافبك 
تيم فوتبال سپاهان با اشاره به اين كه از كودكي طرفدار 
اين تيم بوده ام، در پاسخ به اين سئوال كه كدام تيم را تيم 
اول شهر اصفهان مي دانيد، تصريح كرد: هميشه سپاهان 
پرطرفدارتر از ذوب آهن بوده است، اگر بخواهيم از اين 
ديد نگاه كنيم س��پاهان تيم اول شهر خواهد بود. اما به 
شخصه اين گونه صحبت ها را اشتباه مي دانم چرا كه 
پس از بازگشت ذوب آهن از فينال ليگ قهرمانان آسيا 
كه اين مباحث مطرح ش��د، سوء تفاهم هايي به وجود 
آمد. هر دو تيم نمايندگان خوب و قدرتمند اصفهان در 

فوتبال ايران هستند. 

زاينده رود
سرمربی تيم ملی فوتسال كش��ور گفت: تيم ملی ايران، 
چهارم و هفتم اس��فند ماه امسال در مصاف با تيم ملی برزيل 
در اصفهان قرار می گيرد. حس��ين شمس در حاشيه بازديد از 
مسابقه هاي زيرگروه فوتسال در كالردشت اظهار داشت: در حال 
حاضر48 تيم در ليگ های برتر، دسته يك و دو و زيرگروه ليگ 
فوتسال كشور فعاليت دارند و با تالش همه عوامل در فوتسال 
كشور، تيم فوتسال در رده چهارم رنكينگ فيفا قرار دارد. شمس 
افزود: با توجه به آغاز ليگ فوتسال دانش آموزی در سال 90، 
فرآيند استعداديابی برای كميته فوتسال بسيار ساده خواهد شد. 
وی گفت: در حال حاضر كميته فوتسال فدراسيون فوتبال،12 
ميليون فوتساليست ثبت شده )با احتساب دانش آموزان( دارد كه 
در سازمان تربيت بدنی به عنوان رشته اول در باشگاه های تهران 
و شهرستان های كشور فعاليت دارند. شمس، موفقيت فوتسال 
كشور را دور ماندن اين فدراسيون از سياسی كاری مسئوالن آن 
دانست و افزود: يكی از داليل در حاشيه ماندن فوتبال كشور، 
سياسی اداره كردن آن است كه اميدواريم روزی فوتبال كشور به 

دور از سياسی كاری مسئوالن اداره شود. 
 

یادداشت

گفتگو

نجمه كرمی

شهرآورد بيستم نصف جهان برخالف نوزده 
دوره گذشته خود، حال و هوای ديگری دارد. 
ذوب آهنی ها در پی حفظ افتخار بسته نگه 
داشتن دروازه تيمشان طی چهار سال اخير 
هستند و س��پاهانی ها در پی شكست اين 

طلسم چهار ساله.
ذوب آهن��ی ها كه در نوزده ديدار گذش��ته 
برخالف آمار گلزنی پايين مهاجمان خود،  
با 9 برد، بيشترين آمار را در كسب پيروزی  
مقاب��ل حريف ديرينه خ��ود دارد، به نوعی 
ركورددار محس��وب می شوند. در اين ميان 
منصور ابراهيم زاده سرمربی كنونی  اين تيم 
با پنج بار حضور روی نيمكت  سبزپوشان، 
چهار پي��روزی و يك تس��اوی را رقم زده 
اس��ت ك��ه در نوع خ��ود و در مقايس��ه با 
 همتای خود در تيم طاليی پوشان، آمار قابل 
توجه ای است و عنوان مربی شكست ناپذير 
را در شهرآورد به خود اختصاص داده است.
آخرين پيروزی طاليی پوشان به همان برد 
دو بر صفری بر می گردد كه مدافعان سپاهان 
به ارمغان آوردند و از آن زمان حدود 1579 
روز می گذرد. هواداران تيم سپاهان اميدوارند 
تيمشان در شهرآورد بيستم طلسم شكست 
ناپذيری ذوب آهنی ها در اين چهار س��ال 
شكسته ش��ود. بايد ديد آيا امروز حسرت 
چهارساله شكسته خواهد شد يا اين افتخار 
همچنان برای سبزپوش��ان و هوادارانش��ان 
مستدام  می ماند.  اما از نكات آماری جالب 

توج��ه در ش��هرآورد اصفهان م��ی توان به 
قضاوت 12 داور ايرانی در اين ديدارها اشاره 
كرد كه مس��عود مرادی با چهار بار قضاوت 
ركورددار اس��ت ضمن آنكه از مجموع 22 
گل زده س��پاهان در داربی، چهار گل به نام 
ادمون��د بزيك ثبت ش��ده  و همين آمار  به 
مهدی  رجب زاده در ذوب آهن  اختصاص 
دارد. بنابراين در 19 بازی اخير دو تيم س��ه 
 عدد چهار وجود دارد كه س��هم هر يك از 
تي��م ها از اي��ن تعداد تا حدودي مس��اوی 
است. در طول اين 19 بازی 5 بازيكن عنوان 
اخراجی های شهرآورد را به خود اختصاص 
داده اند كه داوود سيدعباسی، سعيد رمضانی، 
علی طهماسبی، نورمحمدی و مصطفی صالح 

نژاد نامداران اين بخش هستند!
ضمن آنكه در طول نوزده ديدار گذشته اين 

دو تيم در ليگ برتر، اردالن سرتيپی، شاهين 
خيری، مسعود خادمی، آرمناك پطروسيان، 
احمد باغبان باش��ی، حميد عزيزاده، احمد 
محمدپور، س��عيد رمضانی، جالل اميديان، 
حميد ش��فيعی، فرش��اد و فرهاد بهادرانی، 
عباس قاسمی و لئون استپانيان بازيكنانی بوده 

اند كه در هر دو تيم حضور داشتند. 
منهای تاريخچه آمارگونه ای كه به آن اشاره 
شد بخوانيد از وضعيتی كه هر دو تيم پيش 
از اي��ن ديدار دارند. تيم ذوب آهن با وجود 
يك برد و يك شكس��ت و تيم س��پاهان با 
يك تس��اوی و يك برد از وضعيت آمادگی 
اي��ده آلی برای اين دي��دار برخوردارند. تيم 
سپاهان برای اين ديدار همه ياران خود را در 
اختيار دارد و داستان قهر و آشتی های جواد 
كاظميان هم با پا در ميانی مديران باش��گاه 

ختم به خير ش��د و با حل ش��دن موضوع، 
 اي��ن تي��م در وضعي��ت روان��ی و آمادگی 
ايده آلی  به سر می برد و در مجموع از مسائل 
حاشيه ای خبری نيست. اين تيم با يك بازی 
كمتر و با 9 برد و 9 مس��اوی و 2شكست و 
كسب 36 امتياز همراه با استقالل از تعقيب 
كنندگان جدی ذوب آهن صدرنشين است 
كه تا پايان هفته بيس��ت و يك��م 12 برد، 6 
مس��اوی، 3 شكست و 42 امتياز در كارنامه 
دارد. خ��ط دفاعی تيم ذوب آهن با 16 گل 
خورده در مقايسه با تعداد گل دريافت شده 
از سوی طاليی پوشان، مطمئن تر نشان داده 
و برخالف حضور خط دفاعی تيم ملی در 
سپاهان، بيشترين آمار گل خورده را نسبت به 

همتای خود دركارنامه دارد.
به هر روی دو تيم فوالد مباركه س��پاهان و 
ذوب آه��ن فارغ از آم��ار و اطالعات روی 
كاغذ در برابر هم صف آرايی خواهند كرد 
و انگيزه و تعصب و همدلی بازيكنان هر يك 
از دو تيم اس��ت كه نتيجه اين ديدار را رقم 
می زند. همان طور كه اشاره شد منصورخان 
با كس��ب بيش��ترين پيروزی در شهرآورد، 
پرافتخارتري��ن مربی اين ديدار اس��ت و در 
س��وی مقابل اميرخان قلعه نوعی كه خيلی 
مايل اس��ت خود را با امثال مورينيو مقايسه 
كن��د و به نوعی در اين ش��هرآورد كه بازی 
حيثيتی برای طرفداران تيم سپاهان محسوب 
می ش��ود؛ با كسب پيروزی ارزشمند كمی 
تا قس��متی جايگاه خود را در دل هواداران 

سپاهان بهبود ببخشد. 

آيا طلسم چهارساله شكسته خواهد شد؟ 

شهرآورد نصف جهان در ایستگاه بیست

زاينده رود
هفته هفتم از رقابت های هندبال ليگ برتر باشگاه های كشور در حالی 
با شكست ميزبانان پيگيری شد كه مهم ترين ديدار اين هفته با دو روز تأخير 
در كرمان برگزار شد. هفته هفتم از رقابت های هندبال ليگ برتر باشگاه های 
كشور در بخش مردان در شرايطی پنجشنبه و جمعه هفته گذشته با برگزاری 
5 ديدار در شهرهای كرمان، اروميه، تهران، اصفهان و سبزوار پيگيری شد كه 
حساس ترين ديدار اين هفته به دليل مشكالت آب و هوا و جاده های كشور 
با دو روز تأخير امروز در كرمان برگزار خواهد شد. در تك ديدار باقی مانده 
از هفته هفتم رقابت های هندبال ليگ برتر باش��گاه های كشور و مهم ترين 
مسابقه اين هفته، تيم فوالد مباركه سپاهان اصفهان ميهمان تيم شهرداری زرند 
 كرمان است. هرچند شاگردان عليرضا حبيبی تا به امروز هيچ باختی را متحمل 
نشده اند اما نبايد به سادگی از كنار تيم كرمان بگذرند. كرمانی ها اميدوارند 
تا بتوانند در اين بازی خانگی با كمك تماش��اچيان خود به رده های بااليی 
ج��دول صعود كنند. فوالدی ها در صورت پي��روزی در اين ديدار به طور 
قطع تنها تيم بدون باخت در دور رفت خواهند بود. در اين هفته پارس��يان 
تهران ميزبان تيم س��نگ آهن بافق يزد بود. در حالی اين ديدار با تساوی به 
پايان رسيد كه شاگردان جوان محسن طاهری در فاصله سه هفته از مربيگری 
اين مربی مطرح باشگاه فوالد سپاهان اصفهان متحول شده و برابر تيم های 
قدرتمند ليگ بازی های خوبی را از خود به نمايش می گذارند. در 4 ديدار 
ديگر اين هفته تمام ميزبانان به نتيجه شكست رضايت دادند. تيم قعرنشين 
شهرداری شهركرد برابر دانشگاه صنعتی اروميه شكست خورد. تربيت بدنی 
كازرون مقابل مس كرمان مغلوب شد. فوالد نوين سپاهان اصفهان نيز برابر 
ميهمان خود پرسپوليس سبزوار متوقف گرديد. تيم هپكو اراك هم با اختالف 
12 امتياز نتيجه را به تيم دوم جدول واگذار كرد تا ذوب آهنی با كسب اين 

پيروزی عنوان دوم را برای خود تثبيت كنند.

زاينده رود 
مسابقه هاي واليبال قهرمانی نوجوانان دختر كشور با قهرمانی اصفهان 
پايان يافت. در آخرين روز پيكارهای واليبال قهرمانی نوجوانان دختر كشور 
كه به ميزبانی فارس برگزار شد تيم اصفهان در ديدار پايانی موفق به شكست 
3 بر 2 تهران شد و عنوان قهرمانی را به دست آورد. در اين دوره از رقابت ها 
تيم نوجوانان دختر هيأت واليبال استان اصفهان با سه تيم تهران، البرز و كرمان 
هم گروه بودند كه در دور اول با پشت سر گذاشتن البرز و كرمان و شكست 
برابر تهران به عنوان تيم دوم راهی دور بعد شدند. در مرحله نيمه نهايی نماينده 
استان اصفهان با پيروزی قاطع سه بر صفر تيم فارس را پشت سر گذاشت 
و راهي فينال اين دوره از مسابقه ها شد، دحتران واليباليست اصفهانی در يك 
بازي نزديك و پاياپاي موفق شدند تيم تهران را با نتيجه سه بر دو در فينال 
شكست داده و در نهايت مقام اول اين دوره از مسابقه ها را از آن خود كنند. 
در اين ديدار تيم تهران در گيم نخس��ت موفق شد با نتيجه 25 بر 20مقابل 
اصفهان به برتري دست يابد اما در گيم هاي بعدي با نتايج 25 بر 20 و 23 بر 
25 بازي را به رقيب خود واگذار كرد، گيم چهارم نيز تيم تهران با نتيجه 25بر 
18 اصفهان پيروز شد اما سرانجام در گيم پنجم با نتيجه 15 بر 12 نتيجه بازي 

را به رقيب واگذار كرد و اصفهان قهرمان اين دوره از مسابقه ها شد.

زاينده رود 
در روزی كه تيم هندبال سپاهان موفق به پيروزی برابر همای تهران شد، 
ذوب آهن مدافع عنوان قهرمانی نتيجه را به پرسپوليس واگذار كرد. هفته پنجم 
رقابت هاي ليگ برتر هندبال بانوان باشگاه های كشور با انجام چهار ديدار در 
شهرهاي هرمزگان، اصفهان، تهران و كرمان برگزار شد. در اصفهان، سپاهان 
ميزبان هما بود، شاگردان جوان پروانه كوهيان در اين ديدار موفق به برتری 25 

بر 18 شدند تا با انگيزه بيشتر به استقبال هفته های آتی ليگ بروند. 
ام��ا اين تيم با وجود كم تجربگي ت��ا اين جای ليگ به مراتب بهتر از ديگر 
نمانيده اصفهانی عمل كرده اس��ت. تيم ذوب آهن در هفته پنجم در تهران 
برابر پرس��پوليس به ميدان رفت و در پايان يك ديدار نزديك و فش��رده با 
 نتيجه نزديك 30 بر 28 مغلوب شد. ذوب آهن با اين باخت از صدر جدول

 رقابت ها دور شد. 

 
بازيكن��ان و اعضاي كادر فني تيم فوتب��ال ذوب آهن اصفهان پيش از 
داربي حس��اس اصفهان، از انجام هرگونه مصاحبه با اصحاب رس��انه 
منع ش��دند. اين اتفاق در حالي رخ مي دهد كه مسئوالن اين تيم سعي 
دارند پس از قبول شكس��ت دور از انتظار برابر س��ايپا در هفته بيست 
و يكم ليگ برتر، كمي جو اين تيم را براي رويارويي با س��پاهان آرام 
كنند. علي ش��جاعي، سرپرست تيم فوتبال ذوب آهن با تأييد اين خبر 
گفت: تصميم گرفتيم به منظور اينكه حساس��يت بازي با سپاهان بيش 
از اندازه نشود و بتوانيم اين مسابقه را نيز با آرامش پشت سر بگذاريم، 
بازيكنان قبل از بازي با س��پاهان مصاحبه اي انجام ندهند. ش��هرآورد 
بيستم اصفهان در ليگ برتر، ميان تيم هاي سپاهان و ذوب آهن ساعت 

15 در ورزشگاه فوالدشهر برگزار خواهد شد. 

تثبيت جايگاه ذوب آهن در جدول
 بازی سخت سپاهانی ها در كرمان

مسابقه هاي واليبال نوجوانان دختر كشور
قهرمانی اصفهان با شكست تهران 

هفته پنجم ليگ برتر هندبال بانوان
درخشش  تيم هندبال بانوان سپاهان 

پيش از داربي اصفهان 
ممنوع المصاحبه شدن 

بازيكنان ذوب آهن 

پژمان سلطاني

مصطفی شجاعی:

دو شكست برايمان كافی است

4 و 7 اس��فند ماه ؛پيروزی در داربی؛ افزايش 80 درصد شانس قهرمانی

ديدار دوستانه ايران و برزيل

 س��رمربي تيم واليب��ال باريج اس��انس گ
فت: »س��يلواناپرندي« در سطح باشگاهي و 
ملي موفق بوده و عملكرد تحسين برانگيزي 
دارد و ب��ه نظر م��ن گزينه مناس��بي براي 
هدايت تيم ملي اس��ت. مصطفي شجاعي 
درباره گزينه هاي مورد نظر فدراسيون براي 
هدايت تيم ملي گفت: در حاشيه رقابت هاي 
قهرمان��ي مردان اروپا، پرندي و آناس��تازي 
را از نزدي��ك ديدم و ب��ا آنها گفتگو كردم. 
پرندي با تيم ملي بلغارس��تان در اروپا سوم 
ش��د. او با تعويض هاي خوبي كه انجام داد 
در موفقيت هاي بلغارستان نقش مهمي ايفا 
كرد. بلغاري ها به سبك واليبال ايران نزديك 
هستند و موفقيت پرندي در اين تيم نشان از 
توانايي او در هدايت تيم هايي دارد كه تحت 
تأثير سيستم بلوك شرق واليبال بازي مي كنند. 
اما در مورد س��اير گزينه هايي كه فدراسيون 
مطرح كرد بايد بگويم نمي دانم چرا ما فقط 
دنبال اس��امي بزرگ مي گرديم. وي افزود: 
فدراس��يون واليبال باي��د در انتخاب هايش 
دقت كند و فقط سراغ اسم هاي بزرگ مثل 
آناستازي و والسكو نرود. من براي والسكو 
احت��رام زيادي قائل هس��تم اما بايد ديد كه 
ايشان در چند سال گذشته در كجا سرمربي 

بوده  اس��ت و در يكي دو س��ال اخير چرا 
در هيچ تيم مطرحي كار نكرده؟ مس��ئوالن 
فدراسيون واليبال بايد درست تصميم بگيرند 
تا بعدها اگر تيم ملي نتيجه نگرفت دنبال دليل 
نگردند. انتظار مردم ايران از تيم ملي واليبال 
قهرماني اس��ت. ما با »معدني« هم توانستيم 
دوم ش��ويم. حس��ين معدني براي تيم هاي 
ملي زحمت زيادي كش��يد و جايگزين او 
بايد تيم را قهرمان كند. س��يلوانا پرندي در 
سطح باشگاهي و ملي موفق بوده و عملكرد 
تحس��ين برانگيزي دارد و به نظر من گزينه 
مناسبي براي هدايت تيم ملي است. بازيكن 
اسبق تيم ملي واليبال با اشاره به نزديكي زمان 
انتخابات رئيس فدراس��يون تأكيد كرد: در 
انتخابات رئيس فدراسيون بايد موضوع مربي 
تيم ملي لحاظ شود، ش��ايد اگر كسي غير 
از داورزني رئيس فدراس��يون شود موضوع 
انتخاب سرمربي خارجي تيم ملي را منتفي 

اعالم كند. 
وي در مورد گزينه هاي انتخابات رياس��ت 
فدراس��يون افزود: ميرفخرايي از چهره هاي 
محبوب واليبال ايران است، افرادي مثل منظمي 
هنوز براي تصدي اين پست جوان هستند 
و فكر مي كن��م داورزني با توجه به تجربه 

عملكرد چهار ساله اش گزينه مناسب تري 
براي رياست فدراسيون باشد. ضمن اينكه 
عملكرد رئيس فعلي فدراس��يون خالي از 
اشكال نيس��ت. يكي از ايرادهاي مديريت 
داورزني فقدان كميته فني مناسب است. البته 
داورزني محاسن خوبي داشته  است و واليبال 
ايران در زمان مديريت او به عناوين مهمي 
رسيد. اميدوارم اگر دوباره پشت ميز رياست 
فدراسيون نشست به تشكيل كميته فني بيشتر 
توجه كند. سرمربي باريج اسانس در بخش 
ديگري از اين گفتگو درباره عملكرد تيمش 
در دور برگش��ت ليگ برتر يادآور شد: تيم 
واليبال باريج اسانس متكي به يك شركت 
خصوصي و كوچك است، ما از نظر بودجه 
در رده دو يا سه تيم آخر هستيم، اگر در دور 
رفت به جاي قهرماني حتي چهارم مي شديم 
كارشناس��ان باز هم به ما لقب شگفتي ساز 
مي دادند. هدف باشگاه در سال اول حضور 
در ليگ برتر، تنها حفظ سهميه بوده  است. 
البته هدف من كس��ب مقام قهرماني است. 
من حتي در دوران مدرس��ه هم براي نمره 
10 درس نمي خوان��دم و االن هم به عنوان 
يك مربي تنها براي قهرماني تالش مي كنم. 
ما در نيم فصل نتوانستيم كه در خطوط مورد 

نياز تيم بازيكنان مناسبي را جذب كنيم. سال 
گذشته در ليگ دسته يك تنها يك بازي را در 
كاشان واگذار كرديم و امسال نيز يك بازي را 
در خانه به سايپا واگذار كرديم، بايد اعتراف 
كنم سايپا از نظر مهره بسيار قدرتمند است. به 
نظر من اعتماد به نفس زياد و غرور قهرماني 
در نيم فصل موجب شد برابر پيشگامان نيز 
شكست بخوريم. شجاعي درباره بازي هفته 
آينده تيمش برابر كرمان خاطر نشان كرد: دو 
شكست برايمان كافي است و مقابل كرمان 
براي پيروزي به ميدان مي رويم. اميدوارم كه 
بعد از دو باخت در دور برگش��ت بازيكنان 
ما عبرت بگيرن��د و از اعتماد به نفس زياد 
آنها كاسته شود. وي با اشاره به بازي تيم هاي 
كرمان و ارتعاش��ات در هفته دوم ليگ برتر 
يادآور ش��د: كرم��ان با يك معج��زه برابر 
ارتعاشات شكست خورد. اميدوارم شايعاتي 
كه از اين ب��ازي در مورد دوپينگ به وجود 
آمد از بين برود. وقتي پول در ورزش تعيين 
كننده  شود ممكن است كه بازيكنان جوان به 
راه هاي نادرس��ت روي آورند. من با سال ها 
سابقه بازي در تيم هاي مختلف هنوز نام هيچ 
مواد نيروزايي را نمي دانم و اميدوارم كه هيچ 

ورزشكاري به اين سمت كشيده نشود. 

خبر
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مركزی، طبقه اول
یکشنبه 24 بهمن 1389/ 9 ربیع االول 1432/ شماره Sunday 13 February 2011    463  )گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری(

امام محمد باقر)ع(:
هيچ كس از گناهان سالم 
نمی ماند، مگر اينكه زبانش 
را نگه دارد.

مهدی رفائی

اولين نشس��ت ملي ادي��ان توحيدي با حضور نمايندگان زرتش��تيان، يهوديان، 
مس��يحيان و مس��لمانان همزمان ب��ا دهه مبارك فجر در هتل عباس��ي اصفهان 
برگزار شد. اين نشست با هدف وحدت ميان اديان توحيدي و با موضوع نقش 

انقالب اسالمي در وحدت اديان و آزادانديشي برپا شد.
زعيم حوزه علميه اصفهان در پيامي به اين نشس��ت يادآور ش��د: بازشناس��ي 
آرمان هاي بزرگ انقالب اسالمي و تالش براي اجراي فراگير اهداف بلند ديني 
و بازشناس��ي و هم انديش��ي عالمانه همراه با گفتگوهاي س��ازنده راهكارهاي 

مناسبي را براي وحدت اديان فراهم مي آورد.
حضرت آيت اله حسين مظاهري تأكيد كرد: ايجاد جبهه اي واحد براي مبارزه 
با چالش هاي رو به رو با اديان الهي و مبارزه با مشكل هاي اجتماعي،  اقتصادي، 
سياس��ي و فرهنگي از واجبات زمان حاضر مي باشد كه تنها با التزام به فرامين 

رهبري معظم، اخالق و بيرون از آموزه هاي پيامبران الهي ممكن مي شود.
نماینده کلیمیان ایران:

امام خمیني )ره( همچون موسي )ع( براي کلیمیان بود
نماينده كليميان در نشس��ت ملي ادي��ان توحيدي گفت: امام خميني )ره( زنده 
اس��ت چون انقالبي كه برپا خواست پاينده مانده است و حضرت امام موساي 

زمانه ما كليميان بود.
وي اف��زود: ما هم��ان مقدار كه از وجود و ظهور پيامبران بهره مند ش��ديم امام 
خميني )ره( نيز چونان فرستاده الهي ما را به سرمنزل سعادت رساند. ما شاءاله 
گلس��تاني انقالب اسالمي را سرمنش��أ بركت و رهبري بخشيدن به اديان الهي 
توصيف كرد و خاطرنش��ان س��اخت: فرامين امام خميني )ره( همه س��رفصل 
آس��ماني داشت و در گفتار ايش��ان همواره راه و رسم زندگي براي همه اديان 

روشن بود.
نماینده ارامنه در مجلس شورا:

انقالب اسالمي آیه هاي روشني همچون مسیحاي آسماني بود
نماين��ده ارامنه كش��ور در مجلس ش��وراي اس��المي در اين نشس��ت گفت: 
انقالب اس��المي آيه هاي روش��ني از مس��يح آس��ماني را بر ما نازل كرد تا ما 
در وراي نيازه��اي خود ب��ه توانمندي هاي امروز برس��يم. وي افزود: انقالب 
اس��المي ن��ه يك انقالب سياس��ي بلك��ه قيامي الهي ب��ود كه هم��ه دينداران 
 را در كش��ور ايران و س��اير كش��ورهاي پيرو اديان الهي ب��ه خودباوري ديني 

رساند. 
وي ادام��ه داد: تح��والت دين��ي در 30 س��اله اخير در سراس��ر دني��ا مرهون 
مب��ارزات ام��ام خميني )ره( بود و عظمت انقالبي كه ايش��ان برپا س��اخت تا 
س��ال هاي س��ال بر تمام جهان مس��تولي خواهد ماند و اه��داف و انگيزه هاي 
مش��تركي در قي��ام ام��ام )ره( همچ��ون حق جويي، مب��ارزه با ظل��م، بيداري 
فطرت ه��ا و قيام در انديش��ه ها و ارزش ها اين انق��الب را وحدتي ميان اديان 
اله��ي و اميدي براي دينداران ق��رار داد. روبرت بيگلريان تصريح كرد: انقالب 
اس��المي نق��ش غبار روب��ي از ادي��ان الهي را برعهده داش��ت و باعث ش��د 
ت��ا پس از پيروزي ادي��ان الهي با آزادي عم��ل به فعاليت بپردازن��د و بتوانند 
 پيروان خود را بيش از پيش به س��مت خدا داري و عمل به دس��تورات ديني 

فراخوانند.

دکتر ارزاني: 
هدف ادیان توحیدي ایجاد معنویت و دوري از تفرقه است

رئي��س دبيرخانه ادي��ان توحيدي در اين همايش گفت: قرار نيس��ت در بحث 
وحدت اديان ما س��اير دين هاي توحيدي را به اس��الم دعوت كنيم بلكه هدف 

ايجاد تعامل و رسيدن به وحدت و رفع اختالفات است. 
حجت االس��الم دكتر حبيب رض��ا ارزاني افزود: پرداخت��ن به بحث هايي مثل 
اخالق و يا س��اير مشتركات موجود ميان اديان مي تواند زمينه اي براي وحدت 
و هم انديش��ي باش��د و امروزه بايد از علم و فناوري هاي موجود براي دعوت 
انس��ان ها به وحدانيت و يكتاپرس��تي دعوت كرد. وي ادام��ه داد: دغدغه همه 
اديان توحيدي ايجاد معنويت و ارتباط با خداوند است و بايد به همه بقبوالند 
كه دين مي تواند پاسخگوي نيازهاي بشر باشد و تزلزل اعتقادي و پوچ گرايي 
را به اميد و تالش در راه رس��يدن به هدف هاي واالي انساني بدل سازد. دكتر 
ارزان��ي ب��ا بيان اينكه ام��ام )ره( در راه وحدت اديان س��رآمد بود به اصل 15 
قانون اساس��ي اش��اره كرد و اظهار داش��ت: پويايي ديني و نگاه آزاد انديش��ي 
اس��اس جمهوري اس��المي اس��ت و مي تواند به عنوان بخشي از فرهنگ ما بر 
همه جهان صادر شود. وي اظهار اميدواري كرد اين همايش در سال هاي آينده 

بين المللي شود.
استاندار اصفهان:

عدالت محوري و اخالق وجه تشابه براي وحدت ادیان الهي
اس��تاندار اصفهان در نشس��ت ادي��ان توحيدي گفت: رفتن به س��وي فعاليت 
آكادميك و دعوت از صاحب نظران علمي و دانش��گاهي مي تواند تعامل ميان 
ادي��ان توحيدي را افزايش دهد. عليرض��ا ذاكر اصفهاني افزود: فضاي روحاني 
حاكم بر ايران مي تواند سيطره پوشالي ليبراليسم دنيا را بشكند و با جاذبه هاي 

زيباي اديان توحيدي راه نجات انسان ها را فراهم آورد.
وي تأكي��د كرد: عدالت محوري و دين مح��وري همراه با دوري از تبعيض و 
فس��اد همواره راه نجات ملت ها بوده است و انسان بايد به ملكوت و سرمنشأ 
حيات رهنمون شود و عالمان ديني با نهايت دقت و ممارست اديان نوظهور و 
تحوالت فرقه گرايي كه ناشي از ناداني و انحراف ايماني است را مورد ارزيابي 
قرار دهند و فساد و بي نظمي ماركسيسم، ليبراليسم و اومانيسم را روشن سازند. 
ذاكر اصفهاني خاطرنشان س��اخت: دبيرخانه دائمي اديان توحيدي مي تواند به 

عنوان مركزي بين المللي نقطه دايره وحدت اديان توحيدي باشد.
موبد زرتشتیان ایران:

ادیان الهي باید در برابر دین گریزي متحد باشند
روحاني��ون ادي��ان توحيدي ام��روزه وظيفه س��نگيني را برعه��ده دارند،  موبد 
زرتش��تيان ايران با بيان اين مطلب گفت: وظيفه داريم كه با درايت و توسل به 
اهداف دين از دين گريزي و هجوم فرهنگ هاي بيگانه به اديان توحيدي دفاع 
كنيم. وي افزود: امروزه هم انديشي و هم گرايي اديان توحيدي مسأله اي مهم 
اس��ت. مبارزه با كج روي ها و ظلم و ج��ور را براي تحقق هدف عدالت بر ما 
مسلم مي سازد. وي تصريح كرد: ما بايد در برابر دشمناني كه مخالف دينداري 
هس��تند متحد باش��يم و از اديان توحيدي در برابر طاغوت هاي زمان حفاظت 
كنيم. موبد زرتش��تيان خاطرنشان س��اخت: خطراتي كه امروز در كمين اديان 

الهي است بايد شناخته شده و براي آنها چاره انديشي شود.

اولین همایش ملي ادیان توحیدي در اصفهان برگزار شد

منا
: اي

س
عك

1- مناقصه گزار: اداره کل میراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگري استان اصفهان
2- موضوع مناقصه: ایجاد زیرساخت هاي کمپینگ گردشگري میمه

3- مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکي به مبلغ 9/000/000 ریال یا واریز به حساب شماره 2172620206000 
بانک ملي ایران.

4- برآورد اولیه: مبلغ 847/189/190 ریال از محل اعتبارات تملک دارایي هاي سرمایه اي برمبناي فهرست بهاي ابنیه و تأسیسات برقي سال 1388.
5- مدت اجراء: به مدت 4 ماه شمسي.

6- تاریخ اخذ اسناد مناقصه: از تاریخ 89/11/23 لغایت تاریخ 89/11/27
7- تاریخ تحویل پاکات: تا پایان وقت اداري 1389/12/07
8- تاریخ بازگشایي: رأس ساعت 12 ظهر مورخ 89/12/08

9- محل دریافت اسناد مناقصه، تحویل و بازگشایي پاکات: اصفهان خ مشتاق دوم، دفتر فني اداره کل میراث فرهنگي، صنایع دستي و 
گردشگري استان اصفهان )ساختمان شماره 3 استانداري(

توضیحات:
  به پیشنهادات فاقد مهر و امضاء مشروط، مخدوش و پیشنهادهایي که بعد از انقضاء مدت مقرر آگهي در مناقصه واصل شده ترتیب اثر 

داده نخواهد شد.
  سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

  سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.
  هزینه درج آگهي در روزنامه به عهده برنده مناقصه مي باشد.

  با توجه به الزام ثبت اطالعات مناقصات در پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات کشور، کلیه شرکت کنندگان در مناقصه مي بایست در پایگاه مذکور به 
آدرس اینترنتي: http://iets.mporg.ir ثبت نام و کد کاربري دریافت و همراه پاکت هاي پیشنهادي خود تحویل نمایند.

آگهي مناقصه عمومي )یك مرحله اي(
نوبت دوم

اداره كل میراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگري استان اصفهان
م الف/ 15878

روزی بود...

یاد یاران یاد باد

محققان اميدوارند با گسترش پيدا كردن توليد صفحه های خورشيدی پالستيكی 
كه عالوه بر قابل انعطاف بودن بسيار كم هزينه نيز هستند، بتوانند ميزان توليد و 
مصرف انرژی خورش��يدی را در كش��ورهای مختلف، به ويژه در كشورهای در 
حال توسعه بهبود ببخشند. به گزارش مهر، سلول های خورشيدی پالستيكی كه 
نسبت به خويش��اوند گران قيمت تر، سنگين تر و سيليكونی خود وزن كمتری 
داشته و كم هزينه تر به شمار می روند، به زودی در بازار انرژی خورشيدی تحولی 
بزرگ به وجود خواهند آورد. محققان دانشگاه شفيلد در بريتانيا معتقدند پردازش 
و ساخت پالستيك نسبت به سيليكون بسيار ساده تر است و از اين رو سلول ها و 
صفحه های خورشيدی پالستيكی بسيار ارزان قيمت تر بوده و از قابليت پوشش 
دادن منطقه ای بزرگ برخوردارند. اين صفحه ها بر خالف صفحه های س��خت 
و سنگين سيليكونی از انعطاف پذيری نيز برخوردار بوده و نصب و حمل و نقل 
آن را س��اده تر خواهد كرد. به گفته محققان قابل انعطاف و قابل حمل بودن اين 
صفحه ها آنها را به ابزاری قابل استفاده و كاربردی برای تأمين انرژی در كشورهای 
در حال توسعه تبديل كرده است. يكی از فعال ترين شركت ها در زمينه توليد اين 
صفحه های پالستيكی خورشيدی شركتی به نام كوناركا است كه در حال حاضر از 
پالستيك های انرژی خود در محصوالت مختلفی از قبيل چمدان و چترها استفاده 
می كنند.نمونه های بزرگتر اين صفحه ها در ساختارهای خيابانی از قبيل سقف 

ايستگاه های اتوبوس مورد استفاده قرار می گيرند. به گفته اين شركت صفحه های 
پالستيكی می توانند نور را از هر زاويه ای دريافت كرده و به اين شكل می توان آنها 
را بر روی هر سطحی نصب كرد. نور خورشيد از جمله منابعی است كه با افزايش 
يافتن گرمای هوای جهان تحت تأثير مصرف سوخت های فسيلی و آلودگی های 
انسانی، توجه نسبت به آن، روز به روز افزايش بيشتری پيدا كرده است و محققان 
برای دست پيدا كردن به فناوری كه بتواند بيشترين و پاك ترين بهره برداری را از 

نور خورشيد كند، به شدت در تالشند.
امروزه كشورهای مختلف جهان به نسبت هايی متفاوت از اين فناوری ها در تأمين 
بخش هايی از انرژی خود استفاده می كنند، اما محدوديت هايی كه در كارايی های 
صفحات خورشيدی سيليكونی وجود دارد، امكان استفاده گسترده از اين تجهيزات 
انرژی پاك را نيز محدود كرده اس��ت از اين رو اس��ت كه موجی جديد به منظور 
توليد صفحه های خورشيدی قابل انعطاف و پالستيكی در بسياری از كشورها آغاز 
شده است.  رقابت بر سر نصب و راه اندازی تأسيسات و تجهيزات خورشيدی در 
كشورهای مختلف جهان هر روز در حال شديد تر شدن است و دانشمندان با ارائه 
راهكارهای جديد برای افزودن بهره وری سلول های خورشيدی، به پيشی گرفتن 
كشورها در اين رقابت و از زاويه ای ديگر در اين مشاركت جهانی با هدف كاهش 

آلودگی زمين، كمك می كنند. 

يك عكاس جوان انگليسی موفق شد با يك دوربين ديجيتالی تصاويری 
ديدنی از كهكش��ان راه ش��يری را در پهنه آس��مان زمي��ن تهيه كند. به 
گ��زارش مهر، اين تصاوير خي��ره كننده تنها با اس��تفاده از يك دوربين 
ديجيتال اس��تاندارد و يك س��ه پايه گرفته ش��ده اند و وسعت و بزرگی 
كهكش��ان راه ش��يری را كه در فاصله 25 هزار سال نوری از زمين قرار 

دارد نشان داده اند. 
يك عكاس 25 ساله انگليسی به نام درو باكلی كهكشان راه شيری را كه 
منظومه شمسی ما در آن قرار دارد از نزديكی خانه خود در پمبروكشاير 
در ولز انگليس به تصوير كشيده است. اين عكاس خوش ذوق، تصاوير 
را در خط ساحلی پمبروكشاير كه بدون آلودگی های نوری است گرفته 
اس��ت. وی زمانی كه در اكتبر س��ال گذش��ته برای قدم زدن در شب به 
كنار س��احل رفته بود با نگاه كردن به آس��مان درخشان به فكر تهيه اين 
عكس��ها افتاد. درو باكلی در اي��ن خصوص گفت: من تا پيش از گرفتن 
اي��ن تصاوير هيچ پيش زمينه ذهنی از نجوم نداش��تم اما اكنون با ديدن 
اي��ن تصاوير می خواهم كه عكس های بيش��تری از پديده های فضايی 
بگيرم. براس��اس گزارش ديلی ميل، وی افزود: من فقط حدود 20 دقيقه 
آنجا بودم و نتيجه آن عكس های اين چنين متحير كننده بود. اين بسيار 
شگفت انگيز است كه شب از خانه خود بيرون بروی و بتوانی از كيهان 
عكس��هايی با اين جزييات دقيق بگيری اما بيش��تر مردم اين كار را نمی 

كنند.

فضاپيمای بدون سرنشين ژاپن به ايستگاه فضايی بين المللی رسيد و طی 
يك عمليات پيچيده با موفقيت به آن متصل شد.

به گزارش مهر، فضاپيمای بدون سرنشين Htv2 ژاپن كه 22 ژانويه پرتاب 
شده بود )27 ژانويه( به ايستگاه فضايی بين المللی )ISS( رسيد و پس از 
يك مانور چند ساعته توسط كاترين كولمن از ناسا و پائولو نسپولی از آژانس 
 فضايی اروپا، دو تن از فضانوردان ساكن ايستگاه به بازوی روباتيك ISS متصل 
ش��د. اين فضاپيم��ا حامل 5 تن مايحتاج الزم ش��امل غ��ذا و تجهيزات 
علمی اس��ت. Htv2 كه همچنين با عنوان كوتونت��وری 2 )به معنی لك 
لك سفيد( شناخته می ش��ود دومين فضاپيمای بدون سرنشينی است كه 
آژان��س فضايی ژاپن )Jaxa( پرتاب كرده اس��ت. اين فضاپيما در فاصله 
5 كيلومتری ايس��تگاه فضايی متوقف ش��د و طی يك عمليات پيچيده كه 
از مراكز كنترل زمينی ناس��ا در امريكا و Jaxa در ژاپن و همزمان توس��ط 
 ايس��تگاه فضايی كنترل می ش��د با موفقيت به بازوهای روباتيك متصل 

شد.
بر اس��اس گزارش آنس��ا، 15 فوريه نيز دومين فضاپيمای خودكار آژانس 
فضايی اروپا كه Atv2 نام دارد و به يوهانس كپلر تقديم ش��ده اس��ت به 
سوی ايستگاه فضايی بين المللی پرتاب خواهد شد. آژانس فضايی روسيه 
نيز در سال جاری 19 فضاپيما به مقصد ISS پرتاب خواهد كرد كه از اين 
تعداد 7 پرتاب همراه با سرنشين بوده و 12 پرتاب مواد مورد نياز ايستگاه 

شامل آب و مواد غذايی را حمل خواهند كرد.

كهكشان راه شيری 
در پهنه آسمان زمين

فضاپيمای بدون سرنشين ژاپن 
كه  به ايستگاه فضايی رسيد 

ورود فناوری خورشیدی به عصرپالستیك

پويايي ديني و نگاه 
آزاد انديشي اساس 
جمهوري اسالمي است 
و مي تواند به عنوان 
بخشي از فرهنگ ما بر 
همه جهان صادر شود


