
 رئي���س س����ازمان صن��اي����ع و مع����ادن 
چهارمحال و بختي��اري گفت: ارتقاي بهره وري 
نقش��ه راه توسعه كشور است. به گزارش فارس 
از شهركرد، رحمان كرمي در همايش مهندسي و 
بهره وري و نقش آن در توسعه اين استان، صنعت 
را موتور محركه زيربناي تحريكات توس��عه اي 
در هر كشور دانس��ت و اظهار داشت: در دوران 
كنوني كشورهاي توسعه يافته با اتكا بر صنعتي 
سازي اقتصاد خود توانسته اند مراحل پيشرفت را 
به س��رعت بپيمايند و در مسير زمان پيش روند. 
وي افزود: در جهان امروزي كش��ورهاي توسعه 
يافته، تكنولوژي هاي جديد صنعتي را در س��ايه 
نوآوري هاي جامعه خود خلق مي كنند و آن را در 

پروسه هاي توليدي استفاده مي كنند. 
كرمي خاطرنش��ان ك��رد: در جامعه اي كه مبتني 
بر اس��تراتژي هاي توس��عه فرا صنعتي س��ازي 
اس��ت، حصول به اه��داف مبتني بر ن��وآوري، 
خالقي��ت و توس��عه مناب��ع انس��اني، اس��توار 
 ش��ده اس��ت. رئيس س��ازمان صنايع و معادن 
چهارمحال و بختياري ادامه داد: در سايه اين نوع از 
توسعه، رهيافت هاي بهبود بهره وري مستمر در سه 
 زمينه خاص سرمايه، نيروي انساني و انرژي تجلي 
مي يابد. وي در ادامه با بيان اينكه اش��تغال برآيند 
همه فعاليت هاي اقتصادي دستگاه هاي مختلف 
بوده و در حال حاضر نيز فصل مشترك عمده ترين 
دغدغه هاي دستگاه هاي اقتصادي و اجرايي كشور 
است، افزود: يكي از مهم ترين اقدام هاي دولت به 
منظور ايجاد اشتغال، بايد رفع موانع سرمايه گذاري 
در كش��ور شود. كرمي با تأكيد بر اينكه برطرف 
ك��ردن موان��ع س��رمايه گذاري و توليد و بحث 
پايدارسازي اشتغال در بنگاه هاي اقتصادي بايد با 
جديت پيگيري شود، افزود: فضاي كسب و كار 
 بايد براي افراد س��رمايه گذار فراهم شود تا آن ها 
از جانب برنامه ريزي هاي دولت براي يك دوره 

بلند مدت احساس امنيت كنند. 

ارتقاي بهره وري، نقشه راه 
توسعه كشور است 

مثل هميش��ه آرام و بی ادعا 
صحبت ه��ای خود را آغاز 
كرد و از مش��كالتی حرف 
زد كه در طول اين دو سال 
با آن ها دس��ت و پنجه نرم 

كرده بود! زمانی ...

رئيس شهرك علمي و تحقيقاتي 
سال  ابتداي  از  گفت:  اصفهان 
جاري تاكنون 48 مورد اختراع 
تحقيقاتي  و  علمي  شهرك  در 
به  رسيد.  ثبت  به  اصفهان 
گزارش فارس از اصفهان، قاسم 

مصلحي در چهارمين آيين پايان دوره تقدير... 

 به گزارش روابط عمومی و امور 
كاشان،  شهرداری  الملل  بين 
موفقيت  رمز  كاشان  شهردار 
از  مندی  بهره  را  شهرداری ها 
مردم  مش��اركت  و   همك��اری 
در  زاده  مدرس  سعيد  دانست. 

مراسم ...

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن در گفتگوی 
اختصاصی با زاینده رود:

 در ورزش حرف اول را می زنیم

در سال جاري؛
ثبت 48 مورد اختراع 

در شهرك علمي و تحقیقاتي اصفهان

شهردار کاشان گفت:
رمز موفقیت شهرداری ها، بهره مندی از 

همکاری و مشارکت مردم است

صفحه 7
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براي نخستین بار در دنیا؛
فرآوري فوالد سرباره اي در ايران انجام مي شود

با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها؛ 
مصرف گاز در چهارمحال و بختیاري 25
 درصد کاهش يافت
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مصاف آهنین سپاهان با سربازان آبی 
برنده نداشت

1 – موضوع مزايده: واگذاری حق بهره برداری سرقفلی 3 قطعه زمین فاز دو میدان میوه و تره بار واقع در بلوار 
شهید علی تبار با حفظ مالکیت شهرداری جهت احداث غرفه براساس شرايط مندرج در اسناد مزايده.

2- میزان سپرده شرکت در مزايده: بابت هر يک از قطعات مبلغ 31/000/000 ريال به صورت نقدی يا 
ضمانتنامه بانکی در وجه حساب جام بانک ملت به شماره 66400288/73 

3- مهلت دريافت اسناد مزايده: حداکثر تا تاريخ 89/12/24 از اداره پیمان و رسیدگی واقع در خیابان اباذر، 
ساختمان شهرداری.

4- مهلت قبول پیشنهادات: حداکثر تا تاريخ 89/12/25 به صورت الک و مهر شده و تحويل به دبیرخانه 
مرکزی.

5- بازگشايی پاکات: پیشنهادات رسیده در مورخ 89/12/26 در محل شهرداری کاشان باز و قرائت خواهد 
گرديد.

6- شهرداری در رد يا قبول يک يا کلیه پیشنهادات مختار و کلیه هزينه های چاپ آگهی به عهده برندگان مزايده 
می باشد.

تلفاکس: 4465858 – 0361 

شرکت مخابرات استان چهارمحال و بختیاری 

آگهی مزایده عمومی شماره 89/88
نوبت  اول

موضوع مزايده: فروش يک قطعه زمین از امالک شهرداری با کاربری 
مسکونی براساس شرايط مندرج در اسناد مزايده.

مهلت دريافت اسناد حداکثر تا تاريخ 89/12/24، مهلت قبول پیشنهادات 
حداکثر تا تاريخ 89/12/25 و بازگشايی پاکات در مورخ 89/12/26 

می باشد.
ضمناً کلیه هزينه های چاپ آگهی به عهده برنده  مزايده می باشد.

تلفاکس: 4465858 – 0361 

آگهی مزایده عمومی شماره 89/89

شهردار کاشان – سعید مدرس زاده 

شهردار کاشان – سعید مدرس زاده 

نوبت اول

نام کاال
قیمت مصرف کننده 
)ريال( 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 آنزيم دار

6/000334/000دستمال 200 برگ

16/0001913/000 رب رضا

DIV/O#14/000!رب تبرک

96/500988/000 روغن 4/5 پرديس

17/500916/000 رب شاهسوند

14/500713/500 رب 48

12/000259/000 تن ماهي جنوب 120 گرمي

نام کاال
قیمت مصرف کننده 
)ريال( 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

مايع ظرفشويي گلي
11/300710/500 1 لیتري

مايع ظرفشويي گلي
44/4001040/000  4 لیتري

7/900156/700کنسرو نخودفرنگي گلچین

8/200186/700خوراک لوبیا چیتي گلچین

5/000204/000نودالیت آماده 

7/000195/700سوپ الیت آماده

88/000 95/0007 روغن 4/5 پرديس

8/500226/600سس گوجه خرسي

ويژه کاشان/ صفحه4
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سراسری
جهان نما ایران

تهران  استانداري  ريزي  برنامه  معاون 
استان  در  عيد  ميوه شب  گفت: عرضه 
شود  مي  آغاز  ماه  اسفند   15 از  تهران 
بود.  نخواهد  كمبودي  زمينه  اين  در  و 
ايرنا  با  گفتگو  در  تركي  اله   نعمت 
هاي  سال  همچون  نيز  امسال  افزود: 
گذشته بازار شب عيد با ذخيره سازي و 

كنترل قيمت ها، تنظيم خواهد شد. 
شب  بازار  براي  داشت:  اظهار  وي 
زمينه  در  مشكلي  و  كمبود  هيچ  عيد 
قرمز  گوشت  و  مرغ  گوشت  ميوه، 
براي  كرد:  تأكيد  تركي  ندارد.  وجود 
در  مردم  نياز  مورد  اساسي  كاالهاي 

سازي  ذخيره  عيد  شب  و  سال  پايان 
معاون  است.  گرفته  صورت   الزم 
برنامه ريزي استانداري تهران گفت: با 
توجه به اينكه در روزهاي پاياني سال 
قرار داريم فروشگاه هاي عرضه مناسب 
پوشاك و مواد غذايي و پروتئيني را در 

استان تهران برپا كرديم. 
ترك��ي تص��ريح ك��رد: چه�ار فروشگاه 
و  غذايي  مواد  پوشاك،  مناسب  عرضه 
در  و  ته��ران  شه��ر  در   پروتئي�ن��ي 
شهرست��ان هاي است��ان هر ك�دام يك 
فروشگاه عرضه مناسب پوشاك و مواد 

غذايي و پروتئيني داير شده است. 

نصف النهار

نصف النهار

درخواست مردم عربستان 
از ملك عبداله براي انجام اصالحات 

برخي از جوانان عربستان سعودي با ارسال نامه اي به پادشاه اين كشور، 
خواستار آن شدند كه وي براي اجتناب عربستان از نا آرامي هايي كه در برخي 
از كشورهاي عربي ديده مي شود، هرچه سريع تر اصالحاتي را در اين كشور 
انجام دهد. به گزارش ايرنا به نقل از پايگاه خبري الجزيره، در حالي كه ملك 
عبداله بن عبدالعزيز، پس از يك دوره 3 ماهه درمان به كشورش بازگشت 
و از انجام اصالحات اقتصادي و اجتماعي خبر داد، جوانان عربستان نيز با 
ارسال نامه اي، خواستار انجام هرچه سريع تر اصالحات در اين كشور شدند. 
در نامه جوانان عربستان، موسوم به بيانيه 23 فوريه به اين نكته اشاره شده كه 
حوادث سنگيني كه در اين لحظات تاريخي در كشورهاي اسالمي مي گذرد، 
آنها را به اين فكر واداشته كه براي حفظ سالمت و امنيت كشورشان به رايزني 
بپردازند، زيرا در شرايط فعلي بايد دركي هوشيارانه از تحوالت جامعه داشته 

و با آن همراهي كرد. 
اين گروه خواستار آن شدند كه فراخواني براي برگزاري كنفرانس گفتگوي 
ملي انجام شود تا توصيه هاي الزم را ارايه داده و نظام هاي سه گانه )ساختار 
اصلي حكومت، شوراي مشورتي و شوراهاي مناطق( را مورد بازنگري قرار 
دهد. همچنين مجلس وزرا براساس حمايت از مبارزه با فساد تشكيل شده، از 
استقالل قضات و شايستگي هاي آنها حمايت شود، ارزش هاي شهروندي، 
آزادي، عدالت، حاكميت قانون، مساوات ميان شهروندان، احترام به حقوق 

افراد و برخورداري زنان از حقوق كامل نيز مورد بررسي قرار گيرد. 
اين بيانيه همچنين خواستار آن شد كه دادگاه نظامي عالي تشكيل شود تا 
مانع انجام هرگونه تجاوز و خطايي از سوي ساختار اصلي حكومت شود و 
تشكيل دولت نيز براساس معيارهاي دقيق، جدي و فراگير باشد تا متوسط 
عمر وزرا در 40 سال و به زنان نيز فرصتي داده شود تا در كابينه نقشي داشته 

باشند. 
جوانان عربستان پيشنهاد دادند كه مجلس هاي مشورتي بار ديگر تشكيل 
شود تا متوسط سن اعضاء به 45 سال كاهش يافته و از فعاالني )اعم از 
امور كلي كار مي كنند و در زمينه كار براي  زنان و مردان( كه در زمينه 
مصلحت عمومي جامعه، شايستگي، صداقت، دانش و تجربه فراوان شناخته 
شده هستند، استفاده شود. اين بيانيه همچنين خواستار تسريع روند انجام 
اصالحات سياسي و افزايش مشاركت شيعيان، توسعه پل هاي ارتباطي ميان 
حاكمان و مردم، جدايي قدرت هاي سه گانه )مجريه، مقننه و قضائيه( شده و 
در عين حال تأكيد كرد كه امور اقتصادي نيز با تكيه بر حفظ اموال عمومي، 

اصول شفاف، محاسبه و توسعه متوازن باشد. 
اين بيانيه با بازگشت ملك عبداله به كشورش پس از انجام دو عمل جراحي 
در آمريكا همراه شده است. ملك عبداله در حالي به كشورش بازگشت 
كه فضاي بي ثباتي در منطقه وجود دارد و انقالب هاي مردمي تاكنون به 
براندازي دولت زين العابدين بن علي و حسني مبارك، رؤساي جمهور تونس 

و مصر منجر شده است. 
پادشاه عربستان نيز به علت نگراني از وقوع اعتراضات مشابهي در عربستان، 
فرمان انجام اصالحاتي را صادر كرد كه در رأس اين اصالحات و برنامه 
 هاي توسعه، افزايش سرمايه بانك ها به 30 ميليارد ريال، افزايش سرمايه 
صندوق هاي مسكن به 40 ميليارد ريال و ايجاد جايگزين گراني 15 درصدي 

در حقوق كارمندان دولت است. 
هاي  برنامه  از  براي حمايت  ايجاد 1200 شغل  از  همچنين  عبداله  ملك 
نظارتي، حمايت از فرزندان خانواده هاي نيازمند در جامعه، عفو تعداد زيادي 
از زندانياني كه به علت قرض در زندان به سر مي برند، افزايش حمايت از 
باشگاه هاي ورزشي، اختصاص 10 ميليون ريال به هر انجمن شغلي، كمك 
مالي يك ساله به كساني كه دنبال كار هستند و اختصاص 10 ميليون ريال به 
هر باشگاه ادبي خبر داد. انتظار مي رود ملك عبداله به زودي با پايان يافتن 
مدت فعاليت دولت فعلي، دولت جديدي تشكيل دهد و تغييراتي در وزرا و 

معاونان آنها ايجاد نمايد. 

قیمت نفت در آمريکا 
از مرز 100 دالر گذشت 

قيمت نفت در امريكا براي نخستين بار از سال 2008 تحت تأثير تشديد 
نگراني در مورد اوضاع خاورميانه و ليبي از مرز يكصد دالر در هر بشكه 
گذشت. در پي قيام هاي مردمي در تونس و مصر كه پيشتر بر بازارهاي نفتي 
تأثير گذاشته بود، ناآرامي در ليبي كه از بزرگ ترين دخاير نفتي در جهان 
برخوردار است، نگراني معامله گران نفتي را تشديد كرد. قيمت نفت خام 
شاخص وست تگزاس اينترمديت امريكا براي تحويل در ماه آوريل با دو 
دالر و 68 سنت يا 2/8 درصد افزايش در بازار نيويورك در حد 98 دالر و 
ده سنت تثبيت شد. اين در حالي است كه در طول روز قيمت نفت براي 
نخستين بار از دوم اكتبر 2008 از مرز بشكه اي يكصد دالر گذشته و سه 
رقمي شده بود. قيمت نفت وست تگزاس اينتر مديت از اواسط فوريه هجده 
درصد افزايش يافته است. در بازار لندن نيز قيمت نفت خام برنت درياي 
شمال پيشتر با پنج دالر و 47 سنت يا پنج درصد افزايش به بشكه اي يكصد 

و يازده دالر و 25 سنت در هر بشكه رسيده بود. 

حسني مبارك براي معالجه 
به عربستان رفت 

 حسني مبارك )رئيس جمهوري مخلوع مصر( بعد از اينكه به دليل فشار 
افكار عمومي هيچ يك از كشورهاي غربي حامي وي حاضر به پذيرش او 
نشدند، براي معالجه به عربستان سعودي يكي از شركاي استراتژيك مصر 
در پياده سازي سياست هاي آمريكا و رژيم صهيونيستي در منطقه رفت. به 
گزارش ايرنا، شبكه تلويزيوني الحره با اعالم اين خبر، افزود: مبارك براي 
معالجه به بيمارستان تبوك در عربستان مراجعه كرده است. بنابراين گزارش، 
مبارك براي معالجه بيماري خود پيش از اين در بيمارستاني در هيدلبرگ 
آلمان مورد عمل جراحي قرار گرفت و برخي اخبار حاكي است وي پس از 
فرار از قاهره در شرم الشيخ از هر گونه معالجه خودداري كرده بود و برخي 
وضعيت بيماري مبارك را وخيم دانسته اند. پيشتر ديكتاتور مخلوع تونس نيز 
بعد از فرار از كشور به عربستان پناهنده شده بود. به نظر مي رسد در آينده و با 
تغييراتي كه در برخي كشورهاي عربي در حال وقوع است عربستان سعودي 

پذيراي ساير ديكتاتورهاي عربي خواهد بود.

رژيم قذافي تاکنون 10 هزار معترض 
را به قتل رسانده است 

يكي از اعضاي ديوان بين المللي كيفري اعالم كرد كه رژيم قذافي در ايام 
اخير حدود 10 هزار نفر از شهروندان ليبيايي را در شهرهاي مختلف اين 
كشور كشته است. به گزارش ايرنا، شبكه خبري العربيه، اعالم كرد كه تنها 
در شهر بنغازي حدود دو هزار نفر به قتل رسيده اند و با توجه به اينكه رژيم 
قذافي سالح هاي شيميايي نيز در اختيار دارد، بعيد نيست كه در نهايت دست 
به كشتار دست جمعي مردم خود با استفاده از اين نوع سالح ها بزند. از سوي 
ديگر اين شبكه گزارش داد كه يك هواپيماي جنگنده ليبيايي نيز سقوط كرده 
است، اما خلبان و كمك خلبان آن موفق شدند با استفاده از چتر نجات، خود 
را نجات دهند. الزم به ذكر است كه خدمه اين جنگنده، از فرمان فرماندهان 

خود براي بمباران بنغازي سرپيچي كرده بودند. 

جهان نما ایران نصف النهار
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پس لرزه هاي يك اعمال وتو 

معاون استاندار تهران: 
عرضه میوه شب عید 

در تهران از 15 اسفندماه آغاز مي شود 

رئيس شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان گفت: 
از ابتداي سال جاري تاكنون 48 مورد اختراع در 
شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان به ثبت رسيد. 
به گزارش فارس از اصفهان، قاسم مصلحي در 
چهارمين آيين پايان دوره تقدير از شركت هاي 
و  علمي  شهرك  در  مستقر  برتر  دانش بنيان 
تحقيقاتي اصفهان، اظهار داشت: اين اختراعات در 
شركت هاي دانش بنيان شهرك علمي و تحقيقاتي 
اصفهان به وجود آمده است. وي با اشاره به اينكه 
براي  اجرايي  عمليات  يك  سال  هر  ابتداي  در 
شهرك  تالش  افزود:  مي كنيم،  تعريف  شهرك 
اين  محور  حول  اصفهان  تحقيقاتي  و  علمي 
عمليات اجرايي و فعاليت هاي ويژه بوده است. 
رئيس شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان تصريح 
تالش  و  صنعت ساز  فناوري هاي  توسعه  كرد: 
مضاعف در گسترش ارتباطات بين الملل، محور 
تحقيقاتي  و  علمي  شهرك  برنامه هاي  كليدي 
اصفهان در سال جاري بود. وي با اشاره به اينكه 
در سال جاري 18 مورد فناوري صنعت ساز در 
شهرك به وجود آمد، بيان داشت: هر يك از اين 
فناوري ها در يكي از شهرك هاي صنعتي استان 
تبديل به كارخانه مي شود. مصلحي اضافه كرد: 
شركت هاي دانش بنيان شهرك علمي و تحقيقاتي 
 230 به  مورد   203 از  جاري  سال  در  اصفهان 

مورد افزايش يافت. وي ادامه داد: كرسي رياست 
دو ساله بخش غرب انجمن پارك هاي علمي و 
اصفهان  تحقيقاتي  و  علمي  شهرك  به  فناوري 
تحقيقاتي  و  رئيس شهرك علمي  است.  رسيده 
از  يكي  سال  هر  در  اينكه  به  اشاره  با  اصفهان 
شركت هاي شهرك جزو چهار شركت برتر آسيا 
 ،2006 سال هاي  در  كرد:  تأكيد  است،  مي شده 
2007، 2009 و 2010 يك شركت از اين شهرك 
جزو يكي از چهار شركتي كه در آسيا دستاورد 
گفت:  وي  شده اند.  انتخاب  داشته اند،  ويژه اي 
صندوق پژوهش و فناوري استان اصفهان كه به 
صورت خصوصي اداره مي شود در سال جاري 

شهرك  شركت هاي  به  را  تسهيالت  بيشترين 
مصلحي  داد.  ارايه  اصفهان  تحقيقاتي  و  علمي 
پژوهش  بخش  درصدي  سه  سهم  به  اشاره  با 
و فناوري در برنامه پنجم توسعه، اين مقدار را 
بسيار مطلوب دانست و افزود: قانون حمايت از 
شركت هاي دانش بنيان كه در مجلس به تصويب 
رسيد، توسط رئيس جمهور براي اجرا به وزارت 
تمام  اينكه  بيان  با  وي  است.  شده  ابالغ  علوم 
اداره  به صورت خصوصي  شركت هاي شهرك 
اصفهان  تحقيقاتي  و  علمي  شهرك  و  مي شوند 
شهرك  داشت:  اظهار  نمي كند،  آنها  در  دخالتي 
اين  برنامه هاي  تنها  اصفهان  تحقيقاتي  و  علمي 
مختلف  شاخص هاي  در  و  كنترل  را  شركت ها 
ارزيابي مي كند. رئيس شهرك علمي و تحقيقاتي 
انساني،  نيروي  اشتغال  داشت:  بيان  اصفهان 
دستاوردهاي  شده،  منعقد  قراردادهاي  حجم 
ويژه، فروش دانش فني و جذب سرمايه گذار و 
تعداد فناوري تجاري شده مهم ترين شاخص ها 
در  دانش بنيان  برتر  شركت هاي  انتخاب   براي 
وي  است.  اصفهان  تحقيقاتي  و  علمي  شهرك 
سه  در  شركت ها  ارزيابي  نتايج  كرد:  اضافه 
گروه كمتر از يك سال استقرار، بين يك تا دو 
انجام  استقرار  سال  دو  از  بيش  و  استقرار  سال 

مي شود.

در سال جاري؛

ثبت 48 مورد اختراع در شهرك علمي و تحقیقاتي اصفهان

سراسری
جهان نما ایران

براي  امنيت  شوراي  قطعنامه  وتوي 
رژيم  سازي  شهرك  از  جلوگيري 
اشغالي  هاي  سرزمين  در  صهيونيستي 
توسط آمريكا، موقعيت جناح سازشكار 
است.    داده  قرار  تنگنا  در  را  فلسطيني 
ساختار شوراي امنيت كه بر حق وتوي 
قدرت هاي پيروز در جنگ جهاني دوم 
بسياري  اعتراض  مورد  شده،  ريزي  پي 
جرأت  به  و  است  دنيا  كشورهاي   از 
مي توان گفت تنها 5 كشور طرفدار اين 
قاعده هستند. اين نارضايتي زماني به اوج 
مي رسد كه با ابزار وتو حق مسلم ملتي 
زير پا گذاشته مي شود. مسأله فلسطين 
بحبوحه  در  آن  سازشكار  جناح   و 
انقالب هاي مردمي خاورميانه با همراهي 
هاي  سياست  با  اوباما  دولت  آشكار 
از  عيار  تمام  دفاع  و  صهيونيستي  رژيم 
تداوم شهرك سازي اهميت فراوان يافته 
براي  زيادي  تالش  كه  ابومازن  است. 
همراهي با روند سازش به كار برده بود 
اسرائيلي  ضد  نامه  قطع  وتوي  از  پس 
محاصره  در  را  خود  آمريكا،   توسط 
گرفتار  مردمي  شديد  هاي   اعتراض 
بهمن   29 جمعه  نشست  در  بيند.  مي 
شوراي امنيت، در حالي كه 14 عضو دايم 
و غير دايم شورا با پيش نويس قطعنامه 
فلسطيني ها در محكوميت شهرك سازي 
كرانه  در  صهيونيستي  رژيم  غيرقانوني 
موافق  بيت المقدس  شرق  و  باختري 
بودند، آمريكا با به كارگيري »حق وتو«، 
اياالت  شد.  قطعنامه  تصويب  از  مانع 
شوراي  عضو  چهارده  مقابل  در  متحده 
قطعنامه  به  كه  ملل  سازمان  امنيت 
پيشنهادي رأي مثبت دادند، تحت فشار 
اين  به  كنگره،  در  اسرائيل  البي طرفدار 

قطعنامه رأي منفي داد. 
اين  فرانسه،  خبرگزاري  گزارش  به 
نخستين رأي وتوي دولت باراك اوباما، 
پس  ملل  سازمان  امنيت  شوراي  در 
براي  فشرده  ديپلماسي  ماندن  ناكام  از 
پذيرفتن  در  فلسطيني ها  كردن  متقاعد 
محكوميت  در  غيرالزام آور  بيانيه  يك 
شهرك سازي هاي رژيم صهيونيستي بود. 
مذكور،  قطعنامه  نويس  پيش  براساس 
كرانه  در  اسرائيل  هاي  سازي  شهرك 
بيت  اردن و بخش شرقي  باختري رود 

المقدس غيرقانوني است. 
اين قطعنامه از حمايت بيش از 120 كشور 
از جمله كشورهاي عرب برخوردار بود. 
سوزان رايس، نماينده آمريكا در سازمان 
ملل پس از وتوي اين قطعنامه در حالي 
كه بر مخالفت كشورش با شهرك سازي 
اين  كه  گفت  كرد،  تأكيد  اسرائيل  هاي 
قطعنامه، تالش هاي صلح در منطقه را 
اين در حالي است  پيچيده تر مي كند. 
با  بهتر  روابط  وعده  آمريكا  دولت  كه 
از زمان روي كار آمدن  جهان اسالم را 

داده بود. 
امور  وزير  با  ديدار  در  نژاد  احمدي 
بر  حاكم  نظامات  گفت:  آلمان  خارجه 
دنيا تبعيض آلود و ناعادالنه هستند، اينكه 
عده اي  ملل  سازمان  امنيت  شوراي  در 
براي خود حق وتو قائل هستند، آشكارا 
بي احترامي به حقوق ملت ها است، چنين 
اداره  را  دنيا  نمي تواند  تنها  نه  سيستمي 
كند و بلكه نمي تواند، ادامه پيدا كند. در 
خارجه  امور  وزارت  خصوص،  همين 
مخالفت  از  شديد  انتقاد  با  نيز  مصر 
آمريكا با پيش نويس محكوم كننده رژيم 
را  آن  آن،  شهرك سازي  و   صهيونيستي 
نا اميد كننده خواند و تأكيد كرد كه آمريكا 
با حمايت از اسرائيل خود را منزوي كرده 

است. 
در همين ارتباط، سارا لي ويتسن، مسئول 
امور خاورميانه در ديده بان حقوق بشر 
هاي  سخنراني  در  اوباما  باراك  گفت: 
خود وانمود مي كند كه با شهرك سازي 
هاي  سرزمين  در  صهيونيستي  رژيم 
شوراي  به  اما  است،  مخالف  فلسطيني 
 امنيت اجازه نمي دهد به طور قانوني از 
شهرك سازي اين رژيم جلوگيري كند. 
براساس كنوانسيون ژنو، رژيم صهيونيستي 

به يهوديان  انتقال  از  صراحت   به 
 سرزمين هاي اشغالي فلسطين منع شده 
اين  از اعضاي  به عنوان يكي  آمريكا  و 
كنوانسيون، بايد مصوبه های آن را محترم 

بشمارد. 
كاترين آشتون، مسئول سياست خارجي 
اتحاديه اروپا نسبت به عدم دستيابي به 
درباره   امنيت  شوراي  در  كلي  اجماع 
محكوميت  عربي  قطعنامه   پيش نويس 
كرد.  تأسف  ابراز  شهرك سازي ها 
درباره   اروپا  اتحاديه   موضع گيري 
شهرك سازي ها از جمله شهرك سازي ها 
در بيت المقدس شرقي مشخص و صريح 
و  غيرقانوني  اين شهرك سازي ها  است، 
مانعي در مسير صلح و تهديدي بر تشكيل 
راه حل دو كشور است. ما در حال حاضر 
نيازمند تالش گسترده براي از سرگيري 
مذاكره ها به طور فوري هستيم. مقام هاي 
اروپايي بدون اعمال فشار جدي بر رژيم 
صهيونيستي به محكوم كردن هاي لفظي 
ادامه مي دهند. سفير چين در سازمان ملل 
نيز در واكنش به اقدام آمريكا در حمايت 
از رژيم اسرائيل، تصميم رژيم صهيونيستي 
براي ادامه شهرك سازي در سرزمين هاي 

اشغالي فلسطين را محكوم كرد. 
سازمان  در  چين  سفير  بائودونگ  لي 
 ملل متحد اعالم كرد كه پكن با ساخت
در  نشين  صهيونيست  هاي  شهرك 
سرزمين هاي فلسطيني به شدت مخالف 
است و از درخواست هاي مشروع مردم 

فلسطين حمايت مي كند. 
خارجه  امور  وزير  ماري،  آليو  ميشل 
به  دستيابي  عدم  به  نسبت  نيز  فرانسه 
توافق بر سر تصويب پيش نويس قطعنامه  
تأسف  ابراز  شهرك سازي ها  محكوميت 
اين  در  اروپا  اتحاديه   گفت:  وي  كرد. 
خصوص موضع منسجمي دارد و فرانسه 
شهرك سازي ها را غيرقانوني مي داند. اين 
اقدام اياالت متحده همچنين خشم مردم 
و گروه هاي مبارز را به شدت برانگيخته 
است. از ماه ها قبل و در پي اصرار اسرائيل 
در  ساز ها  و  ساخت  سرگيري  از  براي 
تالش  در  فلسطيني ها  اشغالي،  اراضي 
سياسي چشمگيري بودند تا اين قطعنامه 
در  صهيونيستي  رژيم  محكوميت  در 
شوراي امنيت تصويب شود. فلسطيني ها 
تأسف عميق خود را از رفتار آمريكا، در 

توسل به »حق وتو« ابراز داشته اند. 
فوزي برهوم، سخنگوي جنبش حماس 
و  تند  موضع  يك  آمريكا  وتوي  گفت: 
ننگين عليه مردم فلسطين بود كه نشان داد 
آمريكا به دنبال نابودي اجماع بين المللي 
شهرك سازي ها  مشروعيت  عدم  در 
به منزله  اعطاي  اقدام آمريكا  اين  است. 
خصوص  در  اشغالگر  دولت  به  پاداش 
جنايت هايش عليه ملت فلسطين است. 
تشكيالت خودگردان فلسطين بايد موضع 
متحد داشته باشد و مرحله  جديدي را در 
كند  آغاز  داخلي  جبهه   تقويت  راستاي 
اسماعيل  باشد.  داشته  ملي  موضعي  و 
نيز  رضوان، سخنگوي حماس در غزه، 
گفت كه آمريكا به چهره ابومازن سيلي 
زد و ثابت شد كه تنها دغدغه اوباما هم 

تأمين منافع اسرائيل است. 
تشكيالت  نماينده  منصور،  رياض 
ملل،  سازمان  در  فلسطيني  خودگردان 
وتوي قطعنامه سازمان ملل درباره شهرك 
سازي ها در اراضي اشغالي توسط آمريكا 

را محكوم كرد. 
داني آيالون )معاون وزيرخارجه اسرائيل( 
پي  در  پي  كردن هاي  مراجعه  كه  گفت 
فلسطيني ها به شوراي امنيت، چاره كار 
نيست. ايگال پالمور، سخنگوي وزارت 
به  را  فلسطيني ها  نيز  اسرائيل  خارجه 
بازگشت به ميز مذاكره فرا خواند. جناح 
سخت  با  درحالي  فلسطيني  سازشكار 
گيري روزافزون سران رژيم صهيونيستي 
دست  به  از  تاكنون  كه  است  روبه رو 
با  و  بوده  ناتوان  امتيازها  آوردن حداقل 
شهرك  تداوم  از  آمريكا  علني  حمايت 
سازي در عمل راهي براي اين جناح باقي 

نمانده است. 
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استاندار اصفهان:

فناوري هسته اي نشانگر اعتماد به نفس جوانان ايراني است

اعضاي جديد هيأت مديره شركت پااليش نفت اصفهان انتخاب شدند

با اجراي قانون هدفمندي یارانه ها؛ 

مصرف گاز در چهارمحال و بختياري 25 درصد كاهش يافت

براي نخستين بار در دنيا؛

فرآوري فوالد سرباره اي در ايران انجام مي شود

استاندار اصفهان گفت: امروز موضوع انرژي هسته اي 
كشور تنها يك شاخص علمي نيست و بيش از 
نفس جوانان  به  اعتماد  و  نشانگر عزت  هر چيز 
ايراني است. به گزارش فارس از اصفهان، عليرضا 
ذاكراصفهاني در چهارمين آيين پايان دوره و تقدير از 
شركت هاي دانش بنيان برتر مستقر در شهرك علمي 
و تحقيقاتي اصفهان، اظهار داشت: در حال حاضر 
اجماع همگاني براي بسط توانمندي فعال و پيشرفته 

هسته اي نزد تمام ايرانيان وجود دارد. 
وي با اشاره به اينكه شهرك  علمي و تحقيقاتي و 
دانشگاه ها جمعيتي از نخبگان را در دل خود جاي 
داده اند، افزود: قلب تپنده و نقطه مركزي كشور، مراكز 
علمي آن است. استاندار اصفهان با بيان اينكه كشور ما 
در مقطعي از تاريخ فرصت ها را از دست داده است، 
تصريح كرد: امروز در سايه نگاهي كه به علم اندوزي 
ايران  انتظار  در  روشني  افق هاي  شده،  كشور  در 
اسالمي است. وي بيان داشت: زماني كه دانشگاه  

در كشور ما شروع به كار كرد، به علت الگوبرداري 
محض از غرب نتوانست بنا به ضروريات و اعتقادات 
كشور پيش برود و همين موضوع سبب ايجاد فاصله 
بين دانشگاه ها، جامعه، حاكميت و صنعت شد. ذاكر 
اصفهاني با بيان اينكه در دنياي پيشرفته دانشگاه در 
خدمت جامعه، توليد، صنعت، كشاورزي و ثروت 
است، تأكيد كرد: خيزشي در طول  سال هاي اخير در 
كشور صورت گرفته كه دانشگاه ها را با حوزه هاي 
مختلف مرتبط و آنها به متن جامعه وارد كرده است. 
وي با اشاره به اينكه امروزه دانشگاه  به تدريج راه 
خود را در جامعه پيدا كرده و در متن اجتماع حضور 
پررنگ تري دارد، اضافه كرد: بايد شرايطي به وجود 
آورد تا اين رويكرد و حركت مثبت در تمام شئون 
زندگي مردم بسط پيدا كند. استاندار اصفهان ادامه داد: 
موفقيت كشور در زمينه هاي مختلف علمي همچون 
انرژي هسته اي، هوا و فضا و نانوتكنولوژي نشان از 
خيزش سازنده و پربركت دانشگاه ها در سال هاي 

اخير دارد. وي در بخش ديگري از صحبت هاي خود 
با اشاره به همكاري استانداري اصفهان با دانشگاه ها و 
مراكز علمي استان اصفهان اظهار داشت: بيش از 180 
نفر از اعضاي هيأت علمي دانشگاه صنعتي اصفهان 
در كارگروه ها و جلسات مختلف استانداري حضور 
پيدا مي كنند. ذاكر  اصفهاني با بيان اينكه دانشگاه هاي 
استان اصفهان از لحاظ كمي و كيفي رشد خوبي 
داشته اند، تأكيد كرد: استان اصفهان داراي بيش از 
100 مركز دانشگاهي و حدود 200 هزار نفر دانشجو 

است. 
وي گفت: امروز موضوع انرژي هسته اي كشور تنها 
يك شاخص علمي نيست و بيش از هر چيز نشانگر 
عزت و اعتماد به نفس جوانان ايراني است. استاندار 
اصفهان با اشاره به اينكه مي توان از رهگذر علم و 
دانش به ثروت رسيد، بيان داشت: بدون علم و توليد 
ثروت، كشور ما هيچ گاه به قله هاي پيشرفت دست 

نمي يابد. 

با برگزاري مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده، 
اعضاي هيأت مديره شركت پااليش نفت اصفهان 
با  اصفهان،  از  فارس  گزارش  به  شدند.  انتخاب 
حضور تمام سهامداران حقيقي و حقوقي شركت 
پااليش نفت اصفهان، انتخابات هيأت مديره شركت 
برگزاري مجمع عمومي  با  اصفهان  نفت  پااليش 
شهيد  شهرك  محل  در  فوق العاده  طور  به  عادي 
منتظري در سالن آمفي تئاتر باشگاه شماره دو صنعت 
نفت استان اصفهان برگزار شد. با معرفي پنج كانديد 
از سهامداران حقوقي شركت پااليش نفت اصفهان 
سهامداران شركت با انتخاب كانديداهاي مورد نظر 
خود، اعضاي هيأت مديره جديد را براي دور بعد 

انتخاب كردند. شركت پااليش و پخش فرآورده هاي 
گاز  و  نفت  سرمايه گذاري  شركت  ايران،  نفتي 
تأمين )سهامي خاص(، شركت تعاوني م.ك.س.م 
اصفهان  س.ا  شركت  درمان،  و  بهداشت  وزارت 
س.خ و شركت س.ا چهارمحال و بختياري س.خ 
)م.ك.م.ف( پنج كانديدا براي عضويت در هيأت 
مديره جديد پااليشگاه اصفهان بودند. با برگزاري 
هيأت  اعضاي  انتخابات  نتايج  اعالم  و  انتخابات 
مديره شركت پااليش نفت اصفهان، شركت ملي 
ايران، 24/01  نفتي  فرآورده هاي  پااليش  و  پخش 
تعاوني  شركت  شده،  كسب  امتيازهای  از  درصد 
م.ك.س.م وزارت بهداشت و درمان 18/32 درصد 

از امتيازات، شركت سرمايه گذاري نفت و گاز تأمين 
اصفهان  س.ا.  شركت  امتيازها،  از  درصد   17/22
و شركت س.ا.  امتيازات  از  درصد   س.خ 16/79 
)م.ك.م.ف( 16/79  بختياري س.خ  و  چهارمحال 
خود  به  را  شده  كسب  امتيازهای  كل  از  درصد 
اختصاص داده اند. شركت سرمايه گذاري صندوق 
بازنشستگي كشور در نهايت 6/84 درصد از امتيازها 
را در جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده به 
دست آورد. بر همين اساس كانديداهايي كه بيشترين 
ميزان امتيازهای كسب شده در اين انتخابات را به 
دست آورده اند، به عنوان پنج عضو اصلي هيأت 
مديره شركت پااليش نفت اصفهان انتخاب شده اند. 

استاندار چهارمحال و بختياري گفت: با اجراي 
اين  در  گاز  مصرف  يارانه ها،  هدفمندي  قانون 
استان 25 درصد كاهش يافت. به گزارش فارس 
همايش  در  عنابستاني  علي اصغر  شهركرد،  از 
مهندسي و بهره وري و نقش آن در توسعه اين 
استان اظهار داشت: اين در حالي ا ست كه تعداد 
مشتركان مصرف گاز در اين استان افزون بر 12 
همچنين  افزود:  وي  است.  داشته  رشد  درصد 
اين قانون شاهد كاهش 10 درصدي  با اجراي 
مصرف برق در اين استان هستيم. عنابستاني در 
ادامه بر ضرورت استفاده از راهكارهاي مؤثر در 
راستاي ارتقاي بهره وري مصرف انرژي به ويژه 
توجه  با  تأكيد كرد و گفت:  در بخش صنعت 
حاصل  نفتي  درآمدهاي  به  دولت  وابستگي  به 

براي  راه  مطمئن ترين  گاز،  و  نفت  از صادرات 
رويارويي با اين مشكل، اعتالي سطح بهره وري 
بختياري  و  چهارمحال  استاندار  است.   كشور 
راستاي  در  حركت  امروز،  جهان  در  افزود: 
و فرصت هاي  زمينه ها  ايجاد  با  توسعه صنعتي 
و  نوين  فناوري هاي  ارتقاي  و  سرمايه گذاري 
تعامل  پيشرفته،  تكنولوژي هاي  از  برخورداري 
نزديك دارد. وي خاطرنشان كرد: برهمين اساس 
اهميت بهبود بخشيدن به انرژي مصرفي در اين 
مي گيرد.  قرار  توجه  مورد  پيش  از  بيش  بخش 
بخش  در  انرژي  بهره وري  داد:  ادامه  عنابستاني 
صنعت از يك سو سبب كاهش هزينه هاي توليد 
در سطح كالن و پرداخت كمتر يارانه و كاهش 
قيمت  كاالهاي ساخته شده مي شود و از سوي 

ديگر اين امر سبب ارتقاي سطح ارزش افزوده اين 
بخش، افزايش توان رقابتي و افزايش كيفيت توليد 
مي شود. وي كاهش واردات و افزايش صادرات 
را از ديگر پيامدهاي مثبت بهره وري انرژي در 
در  امر  اين  و گفت:  كرد  عنوان  بخش صنعت 
نهايت سبب كم رنگ تر شدن نقش دالرهاي 
عنابستاني  مي شود.  نفت  صادرات  از  حاصل 
همچنين با بيان اينكه بهره وري نقشي اساسي در 
تسريع در توسعه اقتصادي و ارتقاء سطح كيفي 
زندگي دارد، گفت: امروزه خوشبختي و بهروزي 
هر ملت در گرو كار و تالش همه جانبه افراد 
آن جامعه بوده و بهره وري معياري براي ارزيابي 
كاركرد اين فعاليت ها و تالش ها در بخش هاي 

مختلف اجتماعي و اقتصادي است. 

گفت:  سرباره اي  فوالد  فرآوري  طرح  مجري 
يك  از  بيش  ساالنه  دنيا  در  بار  نخستين  براي 
ميليون تن فوالد سرباره اي در مجتمع فوالد  و 
به گزارش  فرآوري مي شود.  اصفهان  ذوب آهن 
حاشيه  در  هنرمند  مجيد  اصفهان،  از  فارس 
كارآفرين  و  نو  ايده هاي  جشنواره  برگزاري 
اظهار  خود  طرح  و  اختراع  تشريح   ضمن 
داشت: سرباره به عنوان يك محصول جانبي از 
فرآيند توليد فوالد توليد مي شود. وي با اشاره به 
اينكه به ازاي توليد هر هزار تن فوالد، 25 درصد 
آن به صورت ضايعات انباشت مي شود، تصريح 
كرد: در حال حاضر 25 ميليون تن انباشت فوالد 
در كشور وجود دارد كه با امكانات فعلي، ساالنه 
بيش از يك ميليون تن از اين فوالد سرباره اي 
فوالد  فرآوري  طرح  مجري  مي شود.  فرآوري 

سرباره اي افزود: اجراي طرح فرآوري فوالد، زمينه 
اشتغال زايي 50 نفر را به صورت مستقيم و 100 
نفر را به صورت غير مستقيم فراهم مي كند. وي 
با بيان اينكه انباشت فوالد سرباره اي مشكالت 
متعدد زيست محيطي را ايجاد مي كند، خاطرنشان 
كرد: آلودگي محيط زيست، اشغال كردن فضا و 
عدم بازيافت در چرخه توليد فوالد را به وجود 
مي آورد. هنرمند بيان داشت: در چرخه فرآوري 
فوالد قسمت آهني و غير آهني از يكديگر تفكيك 
مي شود و قسمت آهني در روند توليد فوالد به 
كارخانه باز مي گردد و بخش غير آهني جايگزين 
مصالح طبيعي شده و در آسفالت، خطوط ريلي و 
بتن به كار مي رود. وي اضافه كرد: فرآوري فوالد 
قابليت استحكام و پايايي مناسب و مقاومت فوالد 
افزايش مي دهد. مجري طرح فرآوري فوالد  را 

سرباره اي عنوان داشت: روي اين طرح چهار سال 
كار تحقيقاتي انجام شده است و به تازگی يك 
قرارداد بلند مدت براي فرآوري فوالد با مجتمع 

فوالد منعقد كرده ايم. 
وي ادامه داد: قابليت استفاده طرح فرآوري فوالد 
به گونه اي كه در ايران انجام مي شود در كشورهاي 
ديگر  صورت نمي گيرد. هنرمند با اشاره به اينكه 
براساس برنامه ريزي هاي انجام شده توليد فوالد تا 
پايان سال 90 به 7/5 ميليون تن در سال مي رسد، 
اظهار داشت: به اين ترتيب ميزان انباشت فوالد 
طرح  رو  اين  از  و  مي يابد  افزايش  سرباره اي 
توسعه فرآوري فوالد را در دستور كار داريم. وي 
خاطرنشان كرد: در بخش طرح و توسعه فرآوري 
صورت  به  نفر   500 آينده  در  سرباره اي  فوالد 

مستقيم وارد بازار كار مي شوند. 
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رو در روآژیر

باز هم صداي پاي بهار مي آيد، بهاري 
زيب��ا با صداي خوش بلب��الن و ترنم 

دلنواز باران بهاري. 
ب��ا پيچيدن عطر بهاري در ش��هر، اين 
روزها اصفه��ان حال و هواي ديگري 
پيدا كرده است، گويي همه به استقبال 
به��ار مي روند.  صداي پ��اي بهار كه 
مي آيد، ش��هر دچار جنب و جوش��ي 
خواستني با حضور مردم و خودروها 
ش��ده است؛ اصفهانی ها خود را براي 
آمدن ن��وروزي ديگر آماده مي كنند و 
هم��ه چيز با ديگر روزه��ا و ماه هاي 

سال متفاوت است. 
با آمدن بهار و ش��كفته ش��دن گلهاي 
زيبا و صداي چهچهه پرنده ها، آدمي 
به دنياي خيالي مي رود و طبيعت زيبا 
او را وسوسه مي كند تا با قدم زدن در 
هواي دلپذير بهاري از زندگي بيش از 
پيش لذت ببرد و ب��راي دقايقي فارغ 
از دغدغه هاي ش��هري شود! البته اگر 
ترافيك به آدم��ي امان دهد كه زيبايي 
ش��هر را ببيند؟! هرس��اله در اين زمان 
حج��م ترافي��ك در پايتخ��ت به اوج 
خود مي رسد و حتي معابر با حضور 
خودروه��ا قفل مي ش��ود، ام��ا همه 
با خودرو در ش��هر م��ي چرخند. اين 
ترافيك با همه ترافيك هاي طول سال 
متفاوت اس��ت! گويي اصفهان نشينان 
با همه ش��وق و ذوقي كه براي آمدن 
عيد دارند ساعتها در ترافيك مي مانند 
تا ب��ه مركز خريدي برس��ند اما دم از 
ش��لوغي شهر و خس��تگي نمي زنند. 
در ميان همه هياهوي ش��هري و آمدن 
عي��د و جنب و جوش م��ردم، برخي 
از رانن��دگان متخل��ف از اين فرصت 
استفاده كرده و بيشتر تخلف مي كنند، 
توقف ه��اي دوبله و انس��داد معبر و 
توق��ف مقابل پاركين��گ خانه مردم و 
.. از عم��ده تخلفات��ي اس��ت كه آنان 
به بهان��ه آمدن عيد و خريد س��ال نو 

مرتكب مي شوند. 
گوين��د:  م��ي  ترافي��ك  كارشناس��ان 
حجم ترافيك ش��هر در اس��فندماه به 
علت افزايش س��فرهاي ش��هري 30 
درصد افزايش مي يابد. س��اعات اوج 
ترافيك ه��م افزايش پي��دا مي كند و 
هر چه به حلول س��ال نو نزديك مي 

ش��ويم ميزان حجم ترافيك بيشتر مي 
ش��ود به طوري ك��ه در روزهاي آخر 
س��ال اصفهان��ی در تمام ط��ول روز 
 درگي��ر ترافي��ك هس��تند ! ب��ا وجود 
توصيه هاي موكد به ش��هروندان براي 
عدم اس��تفاده از خودرو ش��خصي در 
ش��هر در روزهاي پاياني س��ال، اما به 
اين توصيه ها توجهي نمي كنند و باز 
هم از خودرو ش��خصي اس��تفاده مي 
كنند. با وجود همه شلوغي و ترافيك 
ازدحام كار، بخش اعظمي از كارهاي 
روزانه مردم به تهيه مايحتاج روزهاي 

خوش عيد اختصاص پيدا مي كند. 
هم��ه حواس ها به روزهاي نو س��ال 
جديد ي��ا همان عيد نوروز اس��ت. با 
ه��ر خريدي ب��ه هم م��ي گويند: اين 
خري��د را بگذار براي ش��ب عيد ..آن 
لب��اس را روز عيد بپوش ي��ا ... چند 
سالي كه برخي مي گويند: خريد شب 
عيد يعني چه؟ خري��دي نداريم! بعد 
از ايام تعطي��الت عيدخريد مي كنيم. 
عيد به بچه ها تعلق دارد. اما برخالف 
گفته ها، بيش��تر مردم با شوقي وصف 
ناشدني خريد مي كنند. هم براي خود 
ه��م براي بچه ها! بچه ها هم با خريد 
لب��اس عيد ب��ا ش��وق و ذوق وصف 
ناش��دني لباس��هاي نو را ب��ه يكديگر 
نش��ان مي دهند و ب��راي عيدي هاي 
گرفته نش��ده نقشه مي كش��ند! هنوز 
ه��م ايراني ه��ا با افتخار س��نت ها را 
در كش��ور حفظ ك��رده و خريد لباس 
عي��د و آجي��ل و ش��يريني تحت هر 
 شرايطي سر جاي خودش است. هنوز 
ايراني ه��ا لباس عيد خريدن و عيدي 

دادن را دوست دارند. 
مغازه هاي لوازم خانگي در اين روزها 
مملو از مش��ترياني اس��ت كه خود را 
براي سال نو آماده مي كنند. برخي از 
مردم با آم��دن صداي پاي بهار عالوه 
بر خريد رخت و لباس نو، لوازم منزل 
ن��و مي خرند و براي آمدن بهاري زيبا 
آماده مي شوند. اين روزها همه معابر 
ش��هر مملو از مردمي است كه خود را 
ب��راي آمدن بهاري زيبا و عيدي ديگر 
آماده مي كنند. چيدن سفره هفت سين 
و خريدن گلدان سنبل و خانه تكاني .. 

باز هم صداي پاي بهار مي آيد... 

پژمان سلطانی

انجمن كوچولوه��اي ايراني ب��ه ابتكار و 
پش��تكار حميد ابراهيمي پس از س��ي ماه 
تالش باالخره موفق به كسب اخذ مجوز از 
وزارت كش��ور به شماره 162063/83/8/1 
ش��د و در اواخر اس��فند ماه سال 1387 به 
ثبت شركت ها به ش��ماره 23775 رسيد و 
در ارديبهش��ت سال 1388 ش��روع به كار 
كرد. در مراسم اختتاميه مسابقات فرهنگي 
ورزشي روستائيان اس��تان اصفهان حميد 
ابراهيمي به همراه برادرش مهدي ابراهيمي 
كه از كوتاه قامتان بلندهمت هستند در اين 
مراسم ش��ركت داشتند كه خبرنگار زاينده 
رود فرصت را غنيمت ش��مرد و با اين دو 
عزيز بلند همت كه قدشان از صد سانتيمتر 

تجاوز نمي كرد مصاحبه اي جالب و خواندني ترتيب داده 
كه شما را به اين گفتگوي جذاب دعوت مي كنيم.

قبل از هر سئوالي خودتان را معرفي کنید؟
مهدي ابراهيمي متولد 30 مهرماه سال 1350 كه به عنوان 
معاونت ورزشي انجمن كوچولوهاي ايران در خدمت شما 

هستم.
حميد ابراهيمي متولد 27 ارديبهشت ماه سال 1353 كه به 
عنوان رئيس هيأت مديره انجمن كوچولوهاي ايران انجام 

وظيفه مي كنيم.
ــته اي تحصیل  ــت و در چه رش ــغل اصلي تان چیس ش

کرديد؟
مهدي ابراهيم��ي: بنده همكار ش��ما و داراي فوق ديپلم 
خبرنگاري ام و شغل اصلي مان برنامه هاي هنري را اجرا و 
از اين طريق امرار معاش مي كنيم و بيشتر اعضاي انجمن 
كوچولوهاي ايراني در سريال ها و فيلم هاي سينمايي بازي 

كرده اند.
حميد ابراهيمي: داراي ديپلم تجربي هس��تم و مثل برادر 

بزرگترم در برنامه هاي هنري شركت دارم.
ــون ازدواج کرده ايد و اگر متأهلید صاحب چند  تاکن

فرزند هستید؟
مهدي: س��ال 1372 ازدواج ك��ردم و دو فرزند به نام هاي 
ميالد )16 س��اله( و مهس��ا )12 س��اله( دارم كه فرزندانم 
همانند همسرم از نظر قد و قامت مثل افراد عادي هستند.

حميد: سال 1378 به جرگه متأهالن پيوستم و يك دختر 
به نام كيميا دارم كه متولد سال 1379 است و از نظر قد و 

قواره به مادرش رفته است.
چطور همسران شما که از نظر جسمي مثل افراد عادي 

بودند شما را به همسري پذيرفتید؟
مهدي وحمي��د: آنها به جثه ريز ما ن��گاه نكردند و فقط 
پشتكار و توانمندي ما را در عرصه هاي ورزشي و هنري 

نظاره گر بودند.
حمید درباره انجمن کوچولوهاي ايراني بیشتر توضیح 

دهید؟ 
اين انجمن به دو صورت عضو مي پذيرد: 1- عضو اصلي، 
داشتن شرايط كوتاهي قد، قبول اساسنامه انجمن و تابعيت 
ايراني، 2- عضو غيراصلي: تمامي افراد اعم از حقيقي و يا 
حقوقي مي توانند با پذيرفتن شرايط عضويت عضو هوادار 

و يا به صورت افتخاري باشند.
ــور  ــطح کش چه فعالیت هاي هنري اين انجمن در س

انجام داده است؟
حميد: نمايش ماريا توس��ط واحد فرهنگي هنري انجمن 
در س��راي محله كاظ��م آباد و فرهنگس��راي قرآن تهران 
روي صحن��ه رفت، اين نمايش ب��ه تهيه كنندگي انجمن 
كوچولوهاي ايراني و كارگرداني محمد صادق تحس��يني 
با مشاركت هنرمندان كوتاه قد بلند همت به اجرا درآمد. 
اين نمايش برگرفته از موضوعي واقعي كه روايتگر ارادت 
يك خانواده مس��يحي به ساالر شهيدان حضرت اباعبداله 
الحس��ين )ع( اس��ت، آخرين اجراي نماي��ش ماريا روز 
چهارشنبه 13 بهمن 1389 در قزوين بود كه در حاشيه اين 
برنامه، نمايشگاه آثار هنري و مواد غذايي برخي از اعضاي 

كوتاه قامت در معرض بازديد عالقه مندان قرار گرفت.
مهدي جان به عنوان معاونت ورزشي انجمن در مورد 

تیم فوتبال کوتاه قامتان بلند همت توضیح دهید؟
در تيرماه سال 1388 كميته هاي فرهنگي، هنري، ورزشي، 
آموزش و اش��تغال فعال شد و تصميم گرفتيم تيم فوتبال 
آقايان را تشكيل دهيم و حتي قبل از شهرآورد 69 پايتخت 
بين دو تيم اس��تقالل و پيروزي ي��ك بازي تداركاتي بين 
اعضاي تيم در ورزشگاه آزادي انجام داديم كه مورد توجه 

تماشاگران و اصحاب رسانه قرار گرفت.
ــال 1389 چه موقع  ــم فوتبال انجمن در س مهدي تی

تمرينات جديد خود را آغاز کرد؟

اولين جلسه تمرين روز هفتم ديماه 1389 
در ورزش��گاه شهيد ش��يرودي با حضور 
س��رمربي جديد مجيد باباعلي با حضور 
سرپرست تيم محمد رجبي آغاز شد. در 
اين تمري��ن بازيكناني چون مصطفي گل 
محمدي، ايمان تقي پور،  شهريار شريعت 
پور، مسعود صالحي، مسعود آرزومند،  اميد 
داستانگو، ابراهيم رحمتي و بهمن قادري 
به همراه من وحميد برادرم حضور داشتند 
ك��ه اعضاي اين تيم به 25 نفر رس��يده و 
خود را براي مسابقات فوتبال جام جهاني 
2012 لندن آماده مي كنيم كه همين جا از 
مسئوالن سازمان تربيت بدني كه اين تيم را 
مورد حمايت قرار مي دهند تشكر مي كنم.

ــما قهرمان  حمیدجان مهدي گفت ش
ــتید در  ورزش هوالهو )حلقه کمر( هس

اين باره توضیح بیشتري دهید؟
داداش درست مي گويد من بيش از 130 دقيقه )حلقه كمر( 
را اجراء مي كنم و اين در واقع بي سابقه است كه اسم اين 

ورزش )حلقه كمر( هوالهو است.
ــما کوچولوهاي بلند همت با چه مشکالتي روبه رو  ش

هستید؟
حمي��د: مش��كل اصلي كه كوت��اه قامتان بلن��د همت در 
ش��هرهاي ديگر با آن دس��ت و پنج ن��رم مي كنند، بحث 
رانندگي اعضا در ديگر ش��هرهاي مختلف كش��ور كه به 
اي��ن عزيزان گواهينامه رانندگي ارائه نمي دهند ولي ما در 
ته��ران داراي گواهينامه پايه دو هس��تيم، من و مهدي هر 
دو پراي��د داريم كه تهراني ها به اين باور رس��يدند كه ما 
 مي توانيم مثل انس��ان هاي عادي در س��طح شهر رانندگي 

كنيم.
اين انجمن از جايي حمايت مي شود؟

مهدي:  از سوي مراكز و سازمان هاي دولتي تاكنون حمايت 
نشده و اين انجمن با ياري هواداران و خيران پابرجا مانده 
اس��ت. در اين بين اداره بيمه رشد و توسعه، شركت هاي 
خصوصي و شهرداري كمك هايي را به اين انجمن كرده اند 
كه اين را بايد اضافه كرد خانه كارآفريني انجمن با همت 
شهرداري تهران افتتاح شد كه در رشته هاي صنايع دستي، 

سوزن دوزي و فرش بافي فعاليت دارند.
حرف آخر؟

مهدي: از ش��ما تش��كر مي كنم كه وقت گرانبهايتان را در 
اختيار ما گذاشتيد. 

حميد: من هم مثل برادرم از شما ممنون هستم. از خوانندگان 
عزيز مي خواهم براي ديدن اخبار انجمن كوچولوهاي بلند 
همت به س��ايت WWW.kocholoha.org مراجعه 
كنند و از مس��ئوالن نيز درخواست دارم كه اين انجمن را 

مورد حمايت مادي و معنوي قرار دهند.

جامعه

سرهنگ حس��ين زاده درباره نقش رسانه های غربی به 
ويژه ماهواره در ارتكاب به جرم گفت: تحقيقات پليس 
نش��ان می دهد درصد قابل توجهی از جرايم مستقيم با 
بی واسطه با محصوالت رسانه های غربی ارتباط دارد.
وی اف��زود: طبق اين تحقيق��ات جرايمی چون مصرف 
مش��روبات الكل��ی، تع��رزات و تج��اوزات جنس��ی، 
ارتباطات نامش��روع و خط زدن خط های قرمز توسط 
برخی جوان��ان و نوجوانان، ايج��اد مزاحمت و آزار و 
اذيت ديگران و پديده شوم فرار از منزل ارتباط مستقيم 
و بی واس��طه با محصوالت رسانه ای و ضد رسانه ای 

غرب به ويژه ماهواره دارد.
رئي��س پلي��س آگاه��ی اس��تان اصفهان تصري��ح كرد: 
مطالعات نش��ان می دهد الگوی درصد قابل توجهی از 
دختران و پس��رانی كه كانون خانواده را ترك كرده اند 
فيل��م های مبت��ذل غربی بوده و حتی س��ارقينی كه در 
صحنه های جرم مثل كيف قاپی در خيابان ها، س��رقت 
 از طال فروش��ی ها و ... از سالح س��رد و گرم استفاده 
كرده اند و باعث آس��يب های جدی ش��ده اند الگوی 
حرك��ت های مجرمانه خ��ود را از رس��انه های غربی 
درياف��ت نموده اند. س��رهنگ حس��ين زاده در ادامه از 
افزايش دستگيری های پليس در زمان تعطيلی طوالنی 
مدت مدارس و دانشگاه ها خبر داد و گفت: در اوقات 
فراغت ميزان ارتكاب جوان��ان و نوجوانان به جرايمی 
چون نزاع ه��ای فردی، اس��تعمال مش��روبات الكلی، 
جرايم��ی ك��ه منجر به آزار ديگران می ش��ود و درصد 
ابت��ال به اعتياد مواد مخدر به بيش از 50 درصد افزايش 
می يابد به طوری كه اعتياد به مواد مخدر صنعتی چون 
كراك بعد از يك بار مصرف چنان وابس��تگی ايجاد می 
كند كه فرد قادر به ترك نيس��ت. وی ضمن اش��اره به 
اينك��ه ع��دم برنامه ريزی صحيح آموزش��ی و تفريحی 
ب��رای فرزندان می تواند پيامدهای بدی داش��ته باش��د 
اف��زود: توصيه پلي��س امنيت كه والدي��ن از هم اكنون 
به فكر اوقات فراغت فرزندان خود باش��ند و برايش��ان 
برنامه ريزی داش��ته باش��ند. رئيس پليس آگاهی استان 
اصفه��ان تصريح كرد: والدين باي��د فرصت ارتكاب به 
جرايم خرد و اعتياد به مواد مخدر و مش��روبات الكلی 
را با تفريحات سالم و كنترل رفتار فرزندان خنثی كنند. 
س��رهنگ حسين زاده خاطرنش��ان كرد: آمار نشان داده 
اس��ت كه دس��تگيری های پليس در تعطيالت طوالنی 
مدت مدارس و دانش��گاه ها در مورد جرايم فردی 50 
درص��د افزايش می يابد. وی در ادامه درباره كش��فيات 
كاالی قاچاق گفت: اين كش��فيات در استان اصفهان به 
عنوان دومين رتبه كش��ف كش��ور 45 درصد نسبت به 

سال 88 افزايش داشته است. 

ارتباط درصد قابل توجهی 
از جرايم با محصوالت 

رسانه ای غرب 

زیر پوست شهر

 برگزاری گردهمایي سراسري 
رابطين تحقيقاتي هنرهاي سنتي

و صنایع دستي در اصفهان 
معاون صنايع  دستي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع 
دستي و گردشگري، از برگزاري نخستين گردهمايي 
كشوري رابطين تحقيقاتي هنرهاي سنتي و صنايع دستي در 
اصفهان خبر داد.  به گزارش سازمان ميراث فرهنگي، تهمينه 
دانيالي گف��ت: اين همايش در قال��ب بخش گردهمايي و 
كارگاه آموزشي به همت پژوهشكده هنرهاي سنتي سازمان 

ميراث فرهنگي برپا مي شود. 
وي اظهار داشت: بهترين راه تشخيص اولويت هاي پژوهشي 
استان ها، تعامل نزديك تر با رابطين تحقيقاتي است. دانيالي 
اف��زود: با اي��ن راهكار امكان انج��ام پژوهش هاي صحيح 
و كارآمد در سراس��ر كشور به حداكثر مي رسد. سرپرست 
پژوهش��كده هنرهاي س��نتي س��ازمان ميراث فرهنگي با 
تأكي��د بر ضرورت توجه به تحقيق��ات كاربردي در تعامل 
ها و گردهمايي ه��اي آتي گفت: با اين برنامه ها، تحقيقات 
 تنها ش��كل نظري نخواهد داش��ت و ب��ه مرحله عملياتي 

مي رسد. 
دانيالي يادآور شد: پژوهشكده هنرهاي سنتي در اين همايش 
تنها ديدگاه هاي كالن و محورهاي اساس��ي را مورد توجه 
قرار مي دهد. نخستين گردهمايي سراسري رابطين تحقيقاتي 
هنرهاي سنتي و صنايع  دستي 14 و 15 اسفندماه در هتل شيخ 

بهايي اصفهان برگزار مي شود. 

باز هم صداي پاي بهار مي آيد 

ب��رای فرام��وش ك��ردن گذش��ته، باي��د با مرگ ه��ا، ط��الق، يا فق��دان های 
 مختل��ف كن��ار بيايي��د و در اين مطل��ب توصيه هاي��ی برای روبه رو ش��دن با 
شكست هايتان، خداحافظی كردن و گذشتن از آنها معرفی كنيم. فراموش كردن 
گذش��ته تان، چه ترك يك ارتباط اعتياد آور باش��د يا غم از دس��ت دادن يكی 
از عزيزان، يكی از س��خت ترين كارهاست. با اينكه ممكن است بدانيد كه اين 
ارتباط چقدر برايتان دردناك اس��ت و برای س��المت خودتان هم كه شده بايد 
آن را كنار بگذاريد، اما هنوز برای گفتن خداحافظ مش��كل داريد. آسان نيست 
ام��ا راه های عملی برای فراموش كردن گذش��ته تان وج��ود دارد. قبل از اينكه 
بخواهيد از ارتباط خود خداحافظی كنيد، الزم است كه با خاطرات و تجربياتتان 
روبه رو شويد. اگر با اشتباهات خود دست و پنجه نرم می كنيد، بايد مسئوليت 

اعمالتان را بپذيريد.
شش قدم برای فراموش کردن گذشته

1. در مورد افكار و خاطراتتان بنويس��يد، نقاش��ی بكشيد و در موردشان حرف 
بزنيد. برای فراموش كردن گذشته تان بايد به خاطراتتان احترام بگذاريد.

2. با دور ريختن احساس��ات و عواطف مربوط ب��ه خاطرات دردناكتان، آنها را 
فراموش كنيد. خواهيد ديد كه بعد از آن چقدر احساس آرامش می كنيد.

3. در صورت امكان به عقب برگرديد و با كسانی كه در آن خاطرات دخيل بوده 
اند حرف بزنيد. برای فراموش كردن گذشته تان بايد به عقب برگرديد.

4. احساس��ات واقعيتان را با كس��ی در ميان بگذاريد. اگر صالح اس��ت به آنها 
اعتراف كنيد. برای فراموش كردن گذش��ته تان بايد احساس��اتتان را بروز دهيد. 

اگر بايد با اشتباهاتتان كنار بياييد، بايد تقصير يا گناهتان را گردن بگيريد.
5. معذرت خواهی كرده و طلب بخشش كنيد. برای فراموش كردن گذشته تان 

بايد آسيب پذير باشيد.
6. ب��رای كنت��رل پرخوری ها، اعتياد يا آس��يب رس��اندن به خودت��ان به خاطر 
گذش��ته دردناكتان كمك بگيريد. برای فراموش كردن گذشته بايد غرور را كنار 

بگذاريد.
فرام��وش كردن عزيزان، چه همس��رتان باش��د كه از او ط��الق گرفته ايد، چه 
فرزندتان باشد كه فوت كرده، چه خواهر يا برادرتان باشد كه از شما دور شده 
يا هر كس ديگری، بس��يار مشكل است. فراموش كردن گذشته نياز به تالش و 
انرژی بسيار دارد. مطمئن باشيد كه بعد از اين گذشته دردناك نه تنها می توانيد 

به زندگيتان ادامه دهيد بلكه عاقل تر، آرام تر، و متمركز تر خواهيد بود.
فراموش کردن گذشته يعنی چه؟

فرام��وش كردن گذش��ته يعن��ی قبول كني��د كه ب��رای تغيير گذش��ته كاری از 
 دس��تتان برنم��ی آي��د. در مواجهه با شكس��تتان ش��ما هرچ��ه از دس��تتان بر 
ك��ه  جاي��ی  ت��ا  ك��ه  بداني��د  باي��د  اي��د.  ك��رده  آم��ده   م��ی 
می توانس��ته ايد خوب، مهربان و مؤثر بوده ايد. اگ��ر قرار بود به عقب برگرديد 
نم��ی توانس��تيد كاری بي��ش از آن انجام دهي��د. پس بايد گذش��ته را فراموش 
كني��د. فراموش كردن گذش��ته يعنی خود را برای اش��تباهاتتان ببخش��يد. فكر 
ك��ردن دوب��اره به آنچ��ه كه می توانس��تيد يا باي��د انجام می داني��د هيچ اثری 
ن��دارد. اگر با اش��تباهاتتان درگير هس��تيد يا شكس��ت خورده ايد س��عی كنيد 
 خودت��ان را ببخش��يد. فراموش كردن گذش��ته يعنی افكارتان را بشناس��يد. اگر 
می بينيد كه مدام درگير گذش��ته هس��تيد، با ماليمت افكارتان را به زمان حال 
برگردانيد. س��عی كنيد اين عادت را كنار بگذاريد كه مدام به اشتباهات گذشته 
تان فك��ر كنيد. فراموش كردن گذش��ته يعنی به ذات زمان اعتم��اد كنيد. زمان 

 م��ی گذرد و ش��ما ه��م بايد از گذش��ته بگذريد. زخ��م هايتان به م��رور التيام 
می يابند و فقط جای آن بر جا می ماند. فراموش كردن گذشته يعنی ارتباطات 
جديد ايجاد كنيد. الزم نيست كه به طور حتم يك گروه دوست تازه پيدا كنيد. 
می توانيد يك دوس��تی جديد را با يكی از همكارانتان ش��روع كنيد يا يكی از 

همسايه ها را برای شام به خانه تان دعوت كنيد. 
اگر در مورد شكست هايتان با كسی حرف بزنيد راحت تر می توانيد با آنها كنار 
بياييد. فراموش كردن گذش��ته يعنی در مكالماتتان به دنبال تعادل باشيد. خيلی 
مهم اس��ت كه دردها و ناراحتی های تان را با ديگران قس��مت كنيد اما به همان 
اندازه مهم اس��ت كه به زندگی ديگران هم عالقه نش��ان دهيد. فراموش كردن 
گذشته يعنی يك دنيای تازه را تجربه كنيد. شروع به تحصيل در يك رشته تازه 

كنيد يا يك سرگرمی جديد پيدا كنيد. 
ب��رای فرام��وش ك��ردن گذش��ته باي��د ب��ه دنب��ال جهت ه��ای تازه باش��يد. 
 فرام��وش ك��ردن گذش��ته يعن��ی زمانت��ان را در اختي��ار ديگران ق��رار دهيد. 
فرصت های بيشمار تازه ای وجود دارد كه به شما كمك می كند با گذشته تان 

خداحافظی كنيد. از منطقه امنتان بيرون بياييد. 
وقتتان را با كس��انی بگذرانيد كه ش��ادتان می كنند و از ب��ودن با آنها لذت می 
بري��د. وقت م��ی خواهيد يك ارتباط را فراموش كني��د بايد به طور جدی فكر 
كني��د كه آيا عاقالنه اس��ت كه باز با آن فرد وق��ت بگذرانيد يا بايد همه چيز را 
به طور كل فراموش كنيد. ش��ايد هنوز عاش��ق او باش��يد يا از شما سوءاستفاده 
كرده باش��د و در افكار و احساس��اتتان سردرگم شده باش��يد. ايجاد يك وقفه 
 عاقالن��ه ترين راه ممكن اس��ت. از اي��ن طريق می توانيد راح��ت تر فراموش 

كنيد.

چگونه گذشته را فراموش كنيم ؟ 

گفتگوي اختصاصي زاینده رود با کوتاه قامتان بلندهمت

انسان هاي كوتاه قامت كه كارهاي بزرگي انجام مي دهند

الدن سلطاني

نی
زئی

س: ت
عک

شرکت مخابرات استان چهارمحال و بختیاری 

با توجه به اينکه شهرداری نیاسر در نظر دارد انجام عملیات ديواره 
چینی ديواره محله سرکمر و پارک چالهوجه نیاسر را با اعتباری بالغ بر 
500/000/000 ريال از محل اعتبارات شهرداری و زير نظر دستگاه 
نظارت به پیمانکاران و شرکت های واجد شرايط واگذار نمايد. لذا 
متقاضیان می توانند از تاريخ انتشار آگهی به مدت 10 روز جهت 
دريافت اسناد و مدارک مناقصه به شهرداری نیاسر )امور قراردادها( 

مراجعه نمايند. ضمناً هزينه آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

آگهی مناقصه عمومی نوبت چهارم

حمیدرضا صادقی - شهردار نیاسر

انتخاب جنابعالي را صمیمانه تبريک عرض مي نمايیم.
از خداوند متعال توفیق روزافزون شما را جهت خدمت به مردم مؤمن و انقالبي 

ورنامخواست خواستاريم.

جناب آقاي محمدي
شهردار محترم ورنامخواست

روزنامه زاينده رود

روزنامه زاينده رود با توزيع گسترده در دو استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری و 
تمامی شهرستان های دو استان درج کلیه آگهی های تجاری، اقتصادی و تبلیغات را با 

70 درصد تخفیف چاپ می نمايد. 
عالقه مندان با تلفن های 8 – 6284167 تماس حاصل نمايند.

نوبت  اولمژده به صاحبان آگهی
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ـ .ق( حسن نراقي )وفات 1368 ه
حس��ن نراقي فرزند ميرزا محمدحسين بن حاج مال محمدعلي بن مال 
مهدي آقابزرگ، در س��ال 1273 ه� .ش در كاشان چشم به جهان گشود. 
وي مقدمات علوم را در مدرس��ه علميه كاش��ان و مدرسه آليانس تهران 
آموخت و از اس��تادان بزرگ كاشان بهره ها اندوخت. نراقي از محققان و 
نويسندگان معاصر است، در تهران سكونت داشت و تحقيقات ارزشمندي 

درباره كاشان و دانشمندان اين شهر از خود برجاي گذاشت.
آثار او:

آثار تاريخي شهرستان هاي كاشان و نطنز، تاريخ اجتماعي كاشان، كاشان در 
جنبش مشروطه ايران، زندگي نامه خاوري كاشاني، تصحيح مثنوي طاقديس 
از حاج مال احمد فاضل نراقي، تصحيح مشكالت العلوم از مال مهدي نراقي، 

تصحيح نخبه البيان از مال مهدي نراقي، 
مجموعه مقاالت

»حس��ن نراقي از پايه گذاران انجمن آثار ملي كاشان و از بنيادگذاران موزه 
تاريخي آن انجمن در باغ ش��اه فين بود.« نراقي در تاريخ 24 دي ماه 1368 
ه�.ش در تهران درگذشت، مدفن وي در آرامگاه خانوادگي نراقي در مسجد  

آقابزرگ كاشان است. پسران وي: دكتر احسان نراقي و محسن نراقي. 

 حسین خان نظام الحکماء 
ـ .ش( )وفات 1345 ه

المآثر و اآلثار:
» ميرزا سيد حسين خان كاشاني االصل طهراني السكني، طبيبي است ماهر 
و به عز مصاهرت معتمد الخاقان ميرزا زين العابدين خان مؤتمن االطباء 

فاخر.«
آثار تاريخي کاشان و نطنز:

»مير سيد حسين خان نظام الحكماء، خاندان وي از مردم هنجن و پدرش 
از روحانيون كاشان بود. او به سال 1263 ه� .ش در شهر كاشان به دنيا آمده 
است. در جواني براي تحصيل علم پزشكي به تهران رفته بر اثر پيشرفت و 
ترقيات علمي و استعداد طبيعي خود از طرف ناصرالدين شاه با آن كه از 
فرستادن دانشجويان ايراني به فرنگستان خودداري مي نمود، براي تكميل 
علوم پزش��كي و جراحي به پاريس فرستاده شد. وي پس از پايان يافتن 
تحصيل و بازگشت به تهران از اطباي حضور دربار ناصرالدين شاه شد و 

چندي نيز عهده دار رياست مجلس حفظ الصحه دولتي بود.
از تأليفات مهم وي كتاب »مفتاح االدويه ناصري« است كه در تهران به طبع 
رسيده است. در مراتب اخالقي، ايمان، عقيده، رفتار و سلوك او با مردم 
همين بس كه در وباي عمومي سال 1320 قمري تهران، كه كليه پزشكان و 
دكترها از شهر متواري گشته بودند، نظام الحكما در تمام اوقات 24 ساعت 
ش��بانه روز به اتفاق شاگردان و دس��تياران خود سرگرم معاينه و مداواي 
بيماران، بدون توقع ديناري حق القدم بود. و حتي بسا بود كه نصف شب 
به كاروانسراهاي بارانداز رفته، بيماراني را كه در ميان توده هاي خاشاك و 
كثافت در حال مرگ بودند دلداري مي داد و از داروخانه ش��خصي خود 

داروهاي الزم را به رايگان تهيه مي نمود.
از ديگر كارهاي نيك و برجس��ته او تأس��يس مدرس��ه اقدسيه در كوي 
سرچشمه، مجاور خانه هاي خود بود كه كليه حقوق و شهريه هاي كاركنان 
و هزينه هاي جاري آن را شخصاً مي پرداخت و نيز برخي از كودكان يتيم 
و بي سرپرست حدود مدرسه، به رايگان پرستاري مي شدند تا سال 1345 

ه� .ق كه نظام الحكما به رحمت ايزدي پيوست.«

با سی خودروی متخلف دوره گرد 
برخورد قانونی شد

 ش��هردار كاش��ان گفت: از ابتدای امس��ال تاكنون و در مرحله اول 
ط��رح برخورد با متخلفين دوره گ��رد 30 خودرو، توقيف و با آنان 

برخورد قانونی شد.
 س��عيد م��درس زاده گف��ت: اي��ن اق��دام ب��ه منظ��ور پاس��خ ب��ه 
درخواست های مكرر شهروندان در خصوص مزاحمت خودروهای 
حمل مواد غذايی در مس��يرهای عبوری شهروندان كه اغلب منجر 
به س��دمعبر ش��ده و باعث بروز مش��كالت در تردد عابرين پياده و 
ترافيك در ميدان ها و خيابان های س��طح ش��هر می شود انجام شده 

است.
وی با تأكيد بر ارتقاي فرهنگ اجتماعي و حفظ حقوق ش��هروندی 
به عنوان بخش��ی ديگر از اهداف اجرای اين طرح گفت: بر اساس 
تبصره يك بند 2 ماده 55 قانون ش��هرداري ها سد معبرهاي عمومی 
و اش��غال پياده روها، ميدان ها، پارك ها و باغ های عمومی و استفاده 
غيرمجاز از آنها برای كس��ب يا س��كنی يا هر عن��وان ديگر ممنوع 

است.
ش��هردار كاشان خواس��تار مشاركت و همكاری ش��هروندان شد و 
گفت: ش��هروندان می توانن��د به هنگام برخورد با هرگونه وس��يله 
نقليه ای كه با ايجاد سد معبر منجر به مزاحمت و سلب آسايش آنها 
می شود با شماره تلفن 4441212 )ستاد جلوگيری و رفع سد معبر( 

تماس حاصل نمايند.

رئيس اداره بازرگاني کاشان:
نمايندگان اتاق بازرگاني حلقه 

اتصال بخش خصوصي و دولتي 
هستند

رئيس اداره بازرگاني شهرستان كاش��ان با اشاره به اهميت فوق العاده 
انتخاب��ات هيات نمايندگان اتاق بازرگاني از آن به عنوان حلقه اتصال 

بخش خصوصي و دولتي نام برد.
ب��ه گزارش فارس علي نطاقي اظهار داش��ت: هي��ات نمايندگان اتاق 
 بازرگان��ي نقش بس��زايي در زمينه ه��اي متعدد ارتقاي س��طح توليد، 

اشتغال زايي، كارآفريني و صادرات محصوالت غيرنفتي دارد. 
وي با تأكيد بر ايفاي نقش بس��يار مهم هيات نمايندگان در ش��رايط 
هدفمندسازي يارانه ها و طرح تحول اقتصادي افزود: انتخابات هيات 
نمايندگان اتاق كاش��ان با برنامه ريزي هاي منظم، مناسب و هماهنگ 
هي��ات نظ��ارت و بر اس��اس راهبرده��اي انجمن نظ��ارت در قالب 
دستورالعمل اجرايي اين انتخابات و همكاري بسيار مثبت، بخش هاي 
متولي در اين اتاق برگزار ش��د. نماينده وزي��ر بازرگاني در انتخابات 
اتاق كاش��ان با تقدير از س��ازمان بازرگاني استان اصفهان، فرمانداري 
ويژه كاش��ان، اتاق بازرگاني و هيات نظ��ارت و اجرايي بر انتخابات 
اتاق اين شهرستان در اين دوره از انتخابات تصريح كرد: به لطف خدا 
انتخابات اتاق كاشان بسيار مطلوب، پرشور، رضايت بخش و با استقبال 
دارن��دگان كارت هاي معتبر عضويت بخش هاي بازرگاني و صنايع و 
معادن اين شهرس��تان برگزار ش��د. نطاقي با تبريك به اعضاي دارای 
آرای حداكث��ري اضافه كرد: با توجه به آراي مأخوذه در اتاق كاش��ان 
افراد به طور كامل با تجربه، متخصص و متعهد در بخش هاي بازرگاني 
و صنعت و معدن با حداكثر آرا معرفي شدند. وي انتخاب اين افراد را 
سبب پويايي و رشد اقتصادي شهرستان كاشان دانست و يادآور شد: 
افزايش روند توليد، اش��تغال و كارآفريني از ديگر مزاياي انتخاب اين 

افراد در اين دوره از انتخابات هيات نمايندگان كاشان است. 

افتتاح پايگاه بسیج مقاومت 
در کاشان 

محمدباقر خندان
در راس��تای جذب و آموزش و س��ازماندهی نيروهای بس��يج و انجام 
كارهای فرهنگی با حضور فرمانده س��پاه كاشان، فرماندهی حوزه دوم 
بس��يج خواهران، هيأت امنا و جمعی از خواهران بسيج پايگاه مقاومت 

بسيج كوثر البنی تحت پوشش حوزه حضرت نرجس افتتاح گرديد.
س��رهنگ ج��واد نايين��ی فرماندهی س��پاه كاش��ان گفت: بحم��دا... 
 نق��ش خواه��ران چ��ه در انق��الب و چ��ه در جنگ خوب ب��ود و با 
پش��تيبانی ها و حضور در صحنه ها باعث دلگرمی می شدند و امروز 
هم بحمدا... خواهران بسيجی و حزب الهی ما به كار خود آشنا هستند. 
 وی گفت: انقالب ما زمينه ای است برای ظهور آقا و مواليمان و امروز 
 می بينيم كش��ورهای اس��المی درس��ی كه از انقالب ما گرفت��ه اند را 
كم كم پياده می كنند و دشمن از اين كار می ترسد. خواهران با برگزاری 
جلسات فرهنگی نماز اول وقت، جلسات قرآن، تربيت صحيح فرزندان 
زمينه رشد و بصيرت را اول در خود و در جامعه پياده كنند. الزم به ذكر 
است اين پايگاه دهمين پايگاه حوزه دوم خواهران و 33 پايگاه خواهران 

در سطح شهرستان می باشد.

استخر مرواريد کاشان راه اندازی شد
زاینده رود 

ب��ه گزارش روابط عمومی س��ازمان رفاهی تفريحی ش��هرداری 
 كاشان استخر مرواريد كاشان به عنوان بزرگ ترين استخر اين شهرستان

راه اندازی شد.
 مديرعامل سازمان رفاهي تفريحي شهرداري كاشان در اين مراسم ظرفيت 
اين  استخر را 100 نفر ذكر كرد و گفت: مجموعه استخر مرواريد شامل 
اس��تخر سرپوشيده كودكان و بزرگساالن به عرض 15 و طول 25 متر، 
 دو س��وناي خشك و بخار و جكوزي آب سرد و گرم با صرف اعتبار
220 ميليون تومان راه اندازي شده اس��ت. مه��دي نادعلي افزود: هزينه 
صورت گرفته براي آغاز به كار استخر مرواريد سازمان رفاهي تفريحي 
ش��هرداري كاش��ان از محل اعتبارات اين س��ازمان و ش��هرداري اين 
شهرس��تان تأمين شده اس��ت.  وي تصريح كرد: اين استخر براي انجام 
برخي تعميرات اساس��ی، اصالحات و ارتقاي سطح كيفي امكانات و 
س��رويس دهي به شهروندان تعطيل ش��ده بود. به گفته وي اصالحات 
صورت گرفته در استخر مرواريد شامل تعمير سيستم موتوري، تعويض 
لوله ها، كاش��ي حمام ها، كف و ديوارهاي اس��تخر، كمدهاي رختكن، 
دوش ها، رنگ آميزي درب ها، تعمير سقف سوناي بخار، تعويض سيستم 

برق و انجام برخي تزئينات ظاهري استخر است. 
وي با اش��اره به سفارش اس��الم به ورزش شنا، استقبال مردم كاشان را 
از اين ورزش قابل توجه دانست و يادآور شد: در زمان فعاليت استخر 
مرواريد به طور ميانگين روزانه طي ش��ش سانس در دو بخش زنان و 

مردان حدود 500 نفر مراجعه كردند.
استخر مرواريد سازمان رفاهي تفريحي شهرداري كاشان در سال 1379 
واق��ع در بلوار قطب راوندي جنب پارك آيت ا... مدني اين شهرس��تان 
احداث شده و در قالب كالس های آموزشی و سانس های ويژه آقايان و 

بانوان مشغول به خدمت رسانی است.

نخستین سمینار تخصصي هك و 
امنیت اطالعات در کاشان برگزار 

مي شود
زاینده رود 

حام��د رضا زاده دبير اجرايي س��مينار ضم��ن اعالم اين خبر 
گفت: اين س��مينار تخصصي با حضور مدرسان گروه امنيتي آشيانه 
)س��ومين گروه هك در جهان( 19 اس��فندماه س��ال جاري برگزار 
مي ش��ود.رضا زاده افزود: اين س��مينار با حضور سردار هاديان فر 
)رئيس پليس فضاي توليد و تبادل اطالعات فتا( و همچنين معاون 

وزير ارتباطات و اطالعات برگزار مي شود.
وي آناليز روش هاي هك كردن ايميل هاي شخصي و ارسال ايميل 
جعلي، آشنايي با حمالت DOS  و از دسترس خارج كردن سايت ها 
 SQL INJECTION و راه هاي مقابله با آن و آش��نايي با روش
و راه ه��اي مقابله با آن و دولت الكتروني��ك و راهكارهايي جهت 

ارتقاي امنيت در فناوري اطالعات بيان كرد.
ش��ايان ذكر است اس��تادان و دانشجويان سراس��ر استان اصفهان و 
همچنين فناوري اطالعات س��ازمان هاي دولتي نيز به عنوان شركت 
كننده در اين س��مينار حضور خواهند داش��ت. گفتني است سمينار 
يك روزه هك و امنيت اطالعات به ميزباني انجمن علمي كامپيوتر 
دانشگاه پيام نور آران و بيدگل در سالن عالمه فيض دانشگاه كاشان 
برگزار مي شود.عالقه مندان جهت ثبت نام و كسب اطالعات بيشتر 

مي توانند به سايت www.hackpnu.com مراجعه نمايند.

رئيس هيات نظارت بر انتخابات اتاق کاشان:
روند انتخابات اتاق بازرگاني 

کاشان رضايت بخش بود 
رئيس هيات نظارت بر انتخابات اتاق كاشان روند هفتمين دوره انتخابات 
هيات نمايندگان اتاق كاش��ان را به طور كامل مطلوب و رضايت بخش 
خواند. به گزارش فارس از كاشان رئيس هيات نظارت بر انتخابات اتاق 
كاشان بيان داشت: از 467 نفر از اعضاي واجد شرايط رأي، 142 نفر در 

انتخابات اتاق كاشان شركت كرده اند. 
سيدمحمد ديانت با اشاره به ثبت نام 32 نفر بازرگان و صنعتگر ارزشمند و 
باسابقه به عنوان نامزد در انتخابات هيات نمايندگان اتاق كاشان افزود: از 
تعداد 15 نفر در هر تعرفه شش نفر در بخش بازرگاني و تعداد 9 نفر هم 

در بخش صنعت و معدن انتخاب و معرفي مي شوند. 
وي خاطرنشان كرد: هيچ گونه مشكلي طي زمان برگزاري اين انتخابات از 
سوي اعضاي هيات اجرايي، نظارت و حتي رأي دهندگان مشاهده نشد و 

اين انتخابات در فضايي آرام و به دور از هر گونه تشنج برگزار شد. 
ديانت با تأكيد بر استقبال خوب فعاالن اقتصادي بخش خصوصي كاشان 
و افزايش 30 درصدي مشاركت نسبت به دوره قبل گفت: افراد نامزد به 
مدت سه روز از پايان زمان انتخابات مهلت اعالم اعتراض خود به هيات 

نظارت انتخابات اتاق مربوط را دارند. 
وي اظهار داشت: اين افراد در صورت عدم اقناع در رسيدگي به اعتراض 
خود توس��ط هيات نظارت مي توانند اعتراض مجدد خود را به انجمن 

نظارت در اتاق ايران براي رسيدگي اعالم نمايند. 
به گفته وي، 15 عضو منتخب هيات نمايندگان هفتمين دوره انتخابات 
اتاق هاي بازرگاني و صنايع و معادن كش��ور در اولين جلسه اتاق مربوط 
 خ��ود پنج نفر را در فروردين ماه س��ال 90 به عن��وان عضو هيات های 
رئيسه جديد انتخاب و اين اعضاي جديد هيات رئيسه نيز رياست جديد 

اتاق را با رأي گيري و حداكثري آراء معرفي مي كند. 

گشتی دراخباربزرگان کاشان

 به گ��زارش رواب��ط عموم��ی و امور 
بين الملل ش��هرداری كاشان، شهردار 
كاش��ان رمز موفقيت ش��هرداری ها را 
به��ره مندی از همكاری و مش��اركت 

مردم دانست.
س��عيد مدرس زاده در مراسم معارفه 
 مهن��دس خاكس��ار ش��هردار جدي��د 
ن��وش آباد گفت: ه��ر آمدنی رفتنی را 
ب��ه دنبال دارد پس مواظب باش��يم هر 
 قدمی كه بر می داريد برای رضای خدا 

باشد.
وظيف��ه   400 ب��ه  ادام����ه  در   وی 
شهرداری ها در مديريت شهری اشاره 
ك��رد و افزود: كليد ش��هر در دس��ت 
ش��هرداری ها است و خدمات دهی به 
 مردم موجب تغيير ديدگاه های منفی مردم 
 مي شود. محمد خاكسار شهردار جديد 
نوش آباد هم در اين مراس��م خدمت 
به مردم شهيد پرور نوش آباد را نوعی 
افتخار دانس��ت و اف��زود: خدمت به 
ش��هروندان اين خطه ب��ا تقديم 130 
شهيد افتخاری است كه نصيبش شده 

است.

وی خدم��ت به م��ردم والي��ت مدار 
نوش آباد كه عزاداری های هيأت های 
مذهبی و ش��كوه و عظم��ت عزاداری 
آنها برای مردم منطقه كاش��ان و كشور 
زبانزد خاص و عام است را برای خود 

مايه افتخار خواند. 

وی گف��ت: اميد اس��ت ك��ه بتواند در 
راستای عمق بخش��يدن به عزاداری ها  
و كم��ك ب��ه هي��أت های م��ذهبی  
اي��ن ش��ه���ر گ���ام های مؤث��ر را   
بردارد. گفتنی اس��ت محمد خاكس��ار 
ش��هردار جديد نوش آباد متولد 1343 

دارای مدرك كارشناس��ی ارشد رشته 
شهرس��ازی گراي��ش برنام��ه ري��زی 
 ش��هری و منطقه ای از دانش��گاه های 
ش��هيد بهش��تی ته��ران و دانش��كده 
معم��اری و شهرس��ازی با 28 س��ال 
س��ابقه كار، 26 سال سابقه مديريت و 
44 ماه س��ابقه حضور در جبهه تاكنون 
مس��ئوليت مرك��ز هماهنگی ش��ورای 
اسالمی استان كردستان، مسئول كميته 
فرهنگی اس��تان كردس��تان، قائم مقام 
جهاد س��ازندگی شهرس��تان ديواندره 
كردس��تان، مس��ئول امور ش��وراهای 
بسيج سازندگی كاش��ان، مسئول امور 
 اجتماعی كاشان، مسئول اداره ترويج و 
كاش��ان،  مردم��ی  ه��ای   مش��اركت 
اردس��تان  س��ازندگی  جه��اد   مدي��ر 
مس��ئ���ول  بي��دگ����ل،  و  آران  و 
 ام����ور اراض����ی آران و بي���دگل، 
مدي����ر عام�����ل س���ازمان رف�اهی 
تقريح��ی ش��هرداری كاش��ان و مدير 
 عام��ل س��ازمان عم��ران و بهس��ازی 
 شهر كاشان طی سال های 62 تا 89 بوده 

است.

شهرستان )ویژه کاشان(
شهردار کاشان گفت:

رمز موفقیت شهرداری ها، بهره مندی از همکاری و 
مشاركت مردم است

همزمان با س��پري شدن دوران س��لطه سرما درختان 
كهن و جوان باغ تاريخي فين كاشان به عنوان عروس 
باغ هاي ايران براي ميزبان��ي از بهاردالن اين خطه، از 
خواب زمستاني بر مي خيزند تا اثبات كنند فرهنگ و 

تمدن در اين خطه كويري نابود ناشدني است.
به گزارش فارس از كاش��ان گر چه مدتي اس��ت كه 
درختان تنومند اين باغ كهن لباس پژمردگي در عزاي 
ديگر دوستان خود برتن كرده اند اما به ميمنت بهار و 
تولد درختان جوان ميثاق بسته اند تا بهاري دلنشين و 

خاطره انگيز براي ميهمانان خود مهيا كنند. 
از ديرباز پيام رسان بهار براي كويرنشينان كاشاني نغمه 
پرندگان بهشت فين بوده همان بهشتي كه رقيب سرو 
شيرازي است و تصوير بهار در آيينه زالل چشمه اش 
نمايان اس��ت. همان كه گفته اند سهراب فواره هوش 
بشري را در فواره هاي فيروزه اي هندسي اش جستجو 
كرده، همان فواره هايي كه مدال رياضيداني و دانشمندي 

بر گردن غياث الدين جمشيد كاشاني آويخته  است. 

اما صد افس��وس كه بخشي از اين عظمت را بايد در 
آلبوم خاطرات اين خطه يافت و تنها به تكرار دوباره اش 
امي��دوار بود اما اين اميدواري مانع از تالش ذهن هاي 
جستجوگر براي يافتن دليل نشده و در دادگاه توجيه 
برخي متهم رديف اول را س��رماي بي رحم مي دانند و 
بعضي ديگر نيزه انگش��تان مذمت گرشان را به سمت 
مديري��ت روانه مي كنند و گروه��ي نيز فراق خاك و 
ريشه را دليل افسردگي و پژمرگي درختان بر شمرده اند 
و شايد بتوان در اين بازار دليل و برهان انعكاس زنگار 
تعلقات دنيوي بر دل هاي صميمي مردمان اين خطه را 
نيز بر آن افزود. اما مسلم آنست كه باغ فين كاشان كه 
دايره المعارف��ي از تاريخ، هنر و معماري و فرهنگ و 
تمدن سرزميني به وسعت ايران را در خود جاي داده  
از ميراث و افتخارات ميهن است كه براي حفظ و بقاي 

آن دلسوزي و توجهي بيش از اين مي طلبد. 
باغ فين كاش��ان! نشان س��روري و بزرگي آن زمان بر 
پيشاني ات حك شد كه خون اميركبير ايران بر زمينت 

جاري ش��د و آن زمان كه پناهگاه اشرار شدي طينت 
پاكت آن را تاب نياورد و بر ش��رارت 14 ساله ش��ان 

خاتمه دادي. 
استراحتگاه شاهانه به همراه با مأواي فقيرانه رعيت را 
مي توان به خوبي از تقارن هندسي ات به نظاره نشست 
كه آرامش حاصل از فضاي دلنش��ين انعكاس صوت 
آب در حوض هاي فيروزه اي ات را ميان باالدس��ت و 

پايين دست باغ به عدالت تقسيم مي كند. 
مش��اهده چشمه سليمانيه ات حشمت و جاه سليمان 
نبي را تداعي مي كند و شكوه درختان سر و قامتت كه 
آبشخور اين چشمه اند دنيايي از عظمت را در چشمان 

نظاره گرانت ترسيم مي كند. 
در اين مجال هش��تي، داالن ورودي، اتاق هاي جانبي، 
س��الن وس��يع و زيبا، برج ها، ش��تر گلوي عباس��ي، 
ش��ترگلوي فتحعلي شاهي، اندروني كريمخاني، اتاق 
ش��اه نش��ين و حمام كوچك و بزرگ��ت را توصيف 

نمي كنم چون معتقدم: شنيدن كي بود مانند ديدن. 

معارفه مدير عامل سازمان تاكسيرانی 
شهرداری كاش��ان با حضور شهردار، 
قائم مقام شهردار و جمعی از مديران 
شهرداری درسالن كنفرانس شهرداری 
كاش��ان برگزار شد. ش��هردار كاشان 
در اين مراس��م وطنخ��واه را به مدت 
دو س��ال به عنوان مدير عامل جديد 
سازمان تاكس��يرانی شهرداری كاشان 

معرفی نمود. 
س��عيد م��درس زاده برنامه ري��زي و 
س��ازماندهي و بهره گيري از امكانات 
موجود ضم��ن هماهنگي هاي الزم با 
هيات های مدي��ره در انجام وظايف 
محوله و ارايه خدمات هرچه بيشتر به 

شهروندان را مورد تأكيد قرار داد.

  وی ارتق��ای س��طح كم��ی و كيفی 
فعاليت های شهرداری را يك ضرورت 
خواند وگفت: اميدواريم با اس��تعانت 
پروردگار و همكاری نيروهای متعهد و 
متخصص جهت رفاه حال شهروندان 

گام های موثر و مفيدی برداشته شود.
ش��هردار كاشان در ادامه اين مراسم به 
قانون هدفمندی يارانه ها اش��اره كرد 
و تأثير آن را بر توس��عه حمل و نقل 
عمومي ياد آور شد و گفت: صرف نظر 
از افزايش هزينه ه��اي جاري و اداري 
سيس��تم حم��ل و نق��ل خصوصي، 
هدفمند سازي يارانه ها به نفع حمل و 
نقل عمومي و توسعه زيرساخت هاي 

آن خواهد بود.

 ش��هردار كاش��ان از اجرای ده طرح 
عمرانی،آموزشی و خدماتی شهرداری  
كاش��ان درمجموعه ب��ازار بزرگ اين 
شهرستان از ابتدای سال جاری تاكنون 
خبر داد.  س��عيد مدرس زاده احداث 
پاركين��گ ويژه  موتور س��يكلت ها، 
لكه گي��ری و آس��فالت كوچه های 
منتهی به بازار، ترميم كف فرش های 
بازار به ص��ورت ماهيانه، جلوگيری 
از س��اخت و س��ازهای خالف را از 
جمله طرح های عمرانی اجرا ش��ده 
در بازار تاريخی كاشان طی اين مدت 
برشمرد. وی ادامه اجرای طرح مرمت 
و بازسازی بازارچه ربانی، لكه گيری و 
روكش آسفالت كوچه های منتهی به 

بازار، آغاز به ساخت پاركينگ طبقاتی 
بازار و  پيگيری جهت رمپ نمودن پله 
های بازار برای تردد خودروهای آتش 
نش��انی را از ديگر طرح های اجرايی 
عمرانی در بازار بزرگ كاش��ان عنوان 
كرد. به گفت��ه وی، اج��رای آموزش 
همگانی ايمنی بازار توسط گروه های 
امداد و نجات س��ازمان آتش نشانی، 
اجرای مانور اطفای حريق، ايجاد شبكه 
رايانه، نصب سيس��تم صوتی جهت 
پوش��ش های امنيتی ب��ازار و خريد 
سيستم های پيش��رفته اطفای حريق 
ني��ز از جمله طرح های آموزش��ی و 
خدماتی شهرداری كاشان در مجموعه 

بازار تاريخی اين شهر است.

گره زدن پش��م و ابريش��م بر تار و سپس تنيدن پود 
ب��ر گره ها و تارهاي قالي و خل��ق اثري ماندگار كار 
هنرمندان��ه زنان و مرداني اس��ت كه ب��ا انتخاب اين 
حرفه حالل تري��ن روزي و معاش را براي خود رقم 

زده اند.
س��اليان متمادي زنان و م��ردان ايراني بافتند و با اين 
بافتن ه��ا و نقش آفريني طرح ه��اي زيبايي از خود به 
جاي گذاش��تند. اما امروز ديگر از پش��ت ديوارهاي 
كاهگل��ي و پنجره هاي چوب��ي آواي زنان قاليباف به 
گوش نمي رس��د. ديگر از نج��واي زناني كه با تار و 
پود عش��ق و محبت، ترنج و مح��راب را بر چلكان 
س��فيد نقش بسته و قالي بافته شده با جان و روح را 

به زير پا مي انداختند خبري نيست.
ديگ��ر صداي گاوه، پود و ش��انه از دارهاي قالي كه 
با تيرك هاي چوبي در وس��ط زيرزمين هاي كوچك 
اما نمور، با گل هاي نقش برجس��ته با گلوله هاي نخ 
ابريش��مي رنگارن��گ كه از ب��االي آن آويزان بود به 

گوش نمي رسد.
ديگ��ر از آن انگش��تان خوني��ن كه س��اليان دراز در 
گيسوان س��پيد فرش فرو مي ش��دند، از آن لب هاي 
تكيده كه از پس هر ريشه ترانه اي از عشق و شعري 

از اندوه را بر جان فرش مي نواختند، خبري نيست.
بافندگان قالي دستبافت وارثان ميراث كهن و ماندگار 
تمدن بشري و صنايع دستي اند كه توانستند نام شهر 
و س��رزمين خود را بر س��ر زبان ها جاري س��ازند و 
به خاطر اين زيبايي افسانه اي ش��ان موجب شكوه و 

افتخار بخشي از ميراث ماندگار كشور خود شدند.
فرش دستبافت كاش��ان، در ميان هنرهاي دستي اين 
ش��هر از جايگاه ويژه و منحص��ر به فردي برخوردار 
اس��ت و در واقع جلوه اي اس��ت از انديش��ه لطيف 

انسان.
نخس��تين فرش هاي بافته شده بر گرفته از طرح هاي 
ساده و ابتدايي بوده است. اما با پيدايش اولين فرش 
به نام پازيريك توس��ط پروفسور رودنكو اكتشافاتي 
صورت گرفت كه مش��خص شد مهد هنر قاليبافي از 
س��واحل رود نيل و دجله و فرات آغاز و به آس��ياي 

مركزي تغيير مكان دهد.
در توضيح فرش پازيريك گفته شده اين فرش داراي 
6 مربع تو در تو و طرح هاي مجزا است. رديف اول 
آن از 24 مرب��ع، 4 رديف عم��ودي و 6 رديف افقي 
با يك ستاره هش��ت پر داخل آن، رديف دوم فرش 
پازيريك پر شده از حيوان افسانه ايي كه در اصطالح 
ب��ه آن »گريفين« يا »ش��ير بال��دار« مي گويند. رديف 
س��وم آن 24 گوزن خالدار در حال چريدن را نشان 
مي دهد ك��ه اين گوزن ها طي تحقيقات انجام ش��ده 
توسط پروفسور رودنكو از نسل منقرض شده گوزن 
خالدار منطقه خوزس��تان هستند كه در جهت خالف 
عقربه هاي س��اعت نمايان است و رديف چهارم آن 

از يك س��تاره چهار پر ش��بيه ستاره هشت پر رديف 
اول اس��ت كه 62 بار در فرش تكرار ش��ده اس��ت. 
رديف پنجم هم 28 اس��ب سوار را نشان مي دهد كه 
ب��ه صورت ي��ك در ميان و در مرب��ع چهارم برخي 
موارد در ميان، روي اس��ب ها سوار هستند. برخالف 
رديف س��وم سمت حركت آنها در جهت عقربه هاي 
ساعت هستند. تزئينات جلوي روي اين اسب ها بين 
تمدن آش��وري و ايراني بوده است و تزئينات اسب 
هم از تزئينات هخامنش��يان بوده است. رديف ششم 
اين فرش حيوانات افس��انه ايي گريفين  ها تكرار شده 
اس��ت كه هم اكنون در موزه آرميتاژ سن پترزبورگ 

روسيه نگهداري مي شود.
رئي��س انجمن علمي فرش ايران و يكي از اس��تادان 
باسابقه رشته فرش دانشگاه كاشان مي گويد: با توجه 
به آثار به دست آمده در تپه هاي سيلك، سابقه فرش 
كاش��ان به ايران باستان و يك هزار سال قبل از ميالد 

مي رسد.
اميرحس��ين چيت سازيان با اشاره به اينكه قالي شيخ 
صفي معروف به »اردبيل« كه متعلق به موزه ويكتوريا 
و آلبرت لندن كه در س��نه 946 بافته شده است، كار 
بافنده معروف كاش��اني به نام  مقصود كاشاني است 
و يك��ي از عالي ترين قالي هاي جهان اس��ت، معتقد 
است: قالي هاي معروف به »چلسي« و قالي »گلداني« 
و ده ها قالي ديگر كه به خاطر زيبايي موجب ش��كوه 
و افتخار موزه هاي بزرگ مي باش��د، در كاش��ان بافته 

شده است.
وي با اش��اره به وضعيت فرش كاشان در دوره هاي 
بعد گفت: در جريان سفر ماركوپولو )سياح ايتاليايي( 
كه در زم��ان تيموريان صورت گرفت��ه، باز موضوع 

فرش و مخمل خوش نقش كاشان مطرح است.

اي عروس باغ هاي ایراني؛
آيا با آمدن بهار خزانت به پايان مي رسد؟

معارفه مدير عامل سازمان تاكسيرانی 
شهرداری كاشان

اجرای ده طرح عمرانی و خدماتی 
در بازار بزرگ كاشان

تحوالت قالي دستبافت در كاشان
)قسمت اول(
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ه ر

ند
زاي

س: 
عک



Saturday 26 February 2011

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
5شنبه 7 اسفند 1389/ 22 ربیع االول 1432/ شماره 473 Saturday 26 February 2011

احضار
پرون��ده:  ش��ماره   ،8910460354400009 درخواس��ت:  ش��ماره   8/323
8909980364601168، ش��ماره بايگاني ش��عبه: 890920، چ��ون آقاي رعد نراقي 
فرزن��د باقر ش��كايتي علي��ه محمدرضا رحيم��ي مبني بر خيان��ت در امانت مطرح 
نموده اند كه پرونده آن كالس��ه 890920 اين دادگاه ثبت وقت رس��يدگي براي روز 
1390/02/03 س��اعت 8/30 صبح تعيين ش��ده نظر به اينكه متهم مجهول المكان و 
متواري مي باش��د لذا حسب ماده 180 قانون آيين دادرسي كيفري مراتب يك نوبت 
در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتش��ار محلي طبع و نش��ر مي شود و از متهم مذكور 
دعوت بعمل مي آيد جهت رسيدگي در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم 

حضور احضاريه ابالغ شده تلقي و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 11246       اكباتاني- مدير دفتر شعبه 118 دادگاه عمومي جزائي اصفهان

احضار
11/145 چون آقاي رس��ول پهلواني نژاد فرزند مهدي ش��كايتي عليه آقاي احسان 
رضائيه ش��اد فرزند حاجي آق��ا مبني بر ربودن مال مطرح نم��وده كه پرونده آن به 
كالس��ه 891308 ك 121 اين دادگاه ثبت، وقت رس��يدگي ب��راي روز 1390/2/4 
ساعت 10/5 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان مي باشد، لذا حسب 
م��اده 180 قانون آيين دادرس��ي كيفري مراتب يك نوب��ت در يكي از روزنامه هاي 
كثيراالنتش��ار محلي طبع و نش��ر مي ش��ود و از متهم مذكور دعوت به عمل مي آيد 
جهت رسيدگي در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ 

شده تلقي و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 15062                         دفتر شعبه 121 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

تحديد حدود اختصاصي
11/188 شماره: 13829 چون تحديد حدود ششدانگ يكبابخانه شماره پالك 653 
فرعي از 34 اصلي واقع در مزرعه خطير جزء بخش 9 حوزه ثبتي شهرستان نطنز بنام 
احمد رجبي نطنزي و غيره در جريان ثبت مي باش��د و بعلت عدم رعايت ماده 71 
آيين نامه قانون ثبت قبلي بايستي تجديد گردد اينكه به موجب دستور اخير از ماده 
15 قانون ثبت و تقاضاي نامبرده،  تحديد حدود پالك مرقوم در س��اعت 10 صبح 
روز 90/1/24 در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا بموجب اين آگهي به كليه 
مالكين و مجاورين و صاحبان امالك اخطار مي گردد كه در ساعت و روز مقرر در 
اين آگهي در محل حضور بهمرسانند. ضمنًا اعتراضات مجاورين و صاحبان امالك 
 مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدي تا 30 روز پذيرفته

خواهد شد.
 تاريخ انتشار: 89/12/7

م الف/ 650                                   شادمان- رئيس ثبت اسناد و امالك نطنز

ابالغ وقت دادرسي
11/218 كالسه پرونده: 891684 ح/ 19، وقت رسيدگي: 1390/2/5 ساعت 8/30، 
خواهان: خانم سيما آقا محمدي فرزند محمدرضا، خوانده: آقاي سيدجالل حجازي 
دهاقاني فرزند لطف اله، خواهان دادخواس��تي تس��ليم دادگاه ه��اي عمومي نموده 
كه جهت رس��يدگي به ش��عبه 19 دادگاه حقوقي ارجاع گرديده و وقت رس��يدگي 
تعيين ش��ده به علت مجهول المكان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دستور 
دادگاه و ب��ه تجويز ماده 73 قانون آيين دادرس��ي مدن��ي مراتب يك نوبت در يكي 
از جرايد كثيراالنتش��ار محلي آگهي مي ش��ود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهي 
ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��اني كامل خود نس��خه دوم 
 دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگي حضور

 به هم رساند.
م الف/ 15592                   مدير دفتر شعبه 19 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

احضار
11/268 چ��ون خان��م طاه��ره حس��يني فرزند س��يدعباس ش��كايتي علي��ه آقاي 
كيان��وش طهماس��بي فرزند شمس��علي مبني بر توهين و تهدي��د و مزاحمت تلفني 

مط��رح نموده ك��ه پرونده آن به كالس��ه 891527 ك 114 اي��ن دادگاه ثبت، وقت 
رس��يدگي براي روز 90/2/3 س��اعت 11/30 صبح تعيين ش��ده نظر به اينكه متهم 
مجهول المكان مي باش��د لذا حس��ب ماده 180 قانون آيين دادرس��ي كيفري مراتب 
يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتش��ار محلي طبع و نش��ر مي ش��ود و از 
مته��م مذكور دعوت بعمل مي آيد جهت رس��يدگي در وقت مقرر حاضر ش��ود و 
 در ص��ورت عدم حضور احضاريه ابالغ ش��ده تلقي و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ 

خواهد نمود. 
م الف/ 15827                         دفتر شعبه 114 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

ابالغ
11/342 ش��ماره پرونده: 1215/89 خواهان: علي محم��د رمضاني نام پدر: عباس،  
ش��غل: بنگاه امالك، نش��اني محل اقام��ت: اصفهان- خ كش��اورزي- پالك 131، 
خوانده: نعمت اله اسدي نام پدر: خيراله، شغل: مبل فروشي، مجهول المكان، وكيل 
 يا نماينده قانوني: اصيل، تعيين خواسته و بهاي آن: تقاضاي صدور حكم محكوميت 
خوان��ده ب��ه پرداخ��ت مبل��غ 30/000/000 ريال باب��ت وجه يك فقره به ش��ماره 
991908-89/5/30 به انضمام مطلق خس��ارات ناش��ي از ص��دور حكم تأخير در 
 تأديه، دالئل و منضمات دادخواس��ت: فتوكپي از مص��دق چك، فتوكپي از گواهي 

عدم پرداخت.
م الف/ 16472                        شعبه 20 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ
11/343 پرون��ده كالس��ه: 1214/89، خواه��ان: مجيد اكبري لنگرش��اهي نام پدر: 
محمود، ش��غل:  آزاد، نش��اني محل اقامت: اصفهان- بلوار كشاورز- خ كشاورزي- 
نبش بن بست انديشه مشاور امالك انديشه پ 131، خوانده: نعمت اله اسدي، نام 
پدر: خيراله، ش��غل: مبل فروش��ي مجهول المكان، وكيل ي��ا نماينده قانوني: اصيل، 
تعيين خواس��ته و بهاي آن: تقاضاي رسيدگي حكم محكوميت خوانده به پرداخت 
مبل��غ 42/500/000 ريال بابت وجه يك فقره چك به ش��ماره 89/7/30-991915 
ب��ه انضمام مطلق خس��ارت تأخي��ر تأديه تا زمان صدور حك��م. دالئل و منضمات 
دادخواس��ت: فتوكپ��ي از مص��دق چك بانك ص��ادرات، فتوكپ��ي از گواهي عدم 

پرداخت.
م الف/ 16473                        شعبه 20 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

اخطار اجرايي
11/344 ش��ماره: 89-731 بموجب رأي ش��ماره 935 تاري��خ 89/10/6 حوزه 39 
ش��وراي حل اختالف شهرس��تان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه اصغر 
عباس��ي نام پدر: نصرا... مجهول المكان محكوم است به: پرداخت مبلغ نه ميليون و 
پانصد هزار ريال بابت اصل خواسته و مبلغ چهل و شش هزار ريال هزينه دادرسي 
و پرداخت خس��ارت تأخير تأديه از تاريخ تقديم دادخواس��ت )89/7/5( تا هنگام 
پرداخت با رعايت ش��اخص ساالنه تورم كه توسط بانك مركزي تعيين مي گردد در 
حق محكوم له جواد الماس��ي نام پدر: حس��ن نش��اني محل اقامت: اصفهان خيابان 
پروين دوم طبقه زيرين بانك انصار. ماده 34 قانون شوراهاي حل اختالف: چنانچه 
محكوم عليه، محكوم به را پرداخت نكند و اموالي از وي به دست نيايد با تقاضاي 
ذينفع و دس��تور قاضي مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء محكوميت هاي مالي 

به اجراء احكام دادگستري اعالم مي شود.
م الف/ 16455                        شعبه 39 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

احضار
11/348 نظ��ر به اينكه نماينده حقوقي بانك پارس��يان ش��كايتي عليه مير مس��عود 
فرهمند و مجيد بزرگزاد مبني بر اتهام جعل اس��ناد و كالهبرداري مطرح نموده كه 
پرونده آن به كالس��ه 881411 ب 2 ثبت اين ش��عبه و وقت حضور ظرف يك ماه 
پس از انتشار آگهي مي باشد با توجه به مجهول المكان بودن متهم حسب ماده 115 
قانون آئين دادرس��ي كيفري مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار 
طبع و نشر مي شود و از متهم مذكور دعوت بعمل مي آيد جهت رسيدگي در وقت 

مقرر حاضر ش��ويد و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ ش��ده تلقي و تصميم 
مقتضي اتخاذ خواهد شد.

م الف/ 16412        دفتر شعبه دوم بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان

ابالغ وقت دادرسي
11/352 آگهي ابالغ وقت دادرس��ي به آقاي علي اياز موضوع دادخواس��ت شركت 
تعاوني مصرف كاركنان اداره كل راه و ترابري استان اصفهان با مديريت سيد حسن 
طباطبايي مبني بر مطالبه وجه 17 فقره سفته بميزان شصت و هفت ميليون ريال كه 
تحت كالس��ه 89-1232 ح/ 9 ثبت شعبه نهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان شده 
اس��ت به علت نامعلوم بودن محل اقامت خوانده درخواس��ت ابالغ به وس��يله نشر 
آگهي ش��ده اس��ت كه مراتب طبق ماده 73 براي يك نوبت در يكي از روزنامه هاي 
كثيراالنتش��ار محلي درج و منتش��ر مي گردد بدينوس��يله به نامبرده ابالغ مي شود كه 
در تاريخ 1390/1/20 س��اعت 11/30 صبح جهت رس��يدگي در ش��عبه نهم دادگاه 
عموم��ي حقوقي اصفهان حاضر ش��ويد. در صورت عدم حضور و يا عدم ارس��ال 
اليح��ه دفاعيه و يا ع��دم معرفي وكيل دادگاه غيابًا رس��يدگي و رأي مقتضي صادر 

 

خواهد نمود.
م الف/ 16413                  مدير دفتر شعبه نهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

ابالغ رأي
پرون��ده:  ش��ماره   ،8909970353401110 دادنام��ه:  ش��ماره   11/354
8809980358301577، ش��ماره بايگاني شعبه: 890652، شاكي: خانم آسيه دارابي 
به نش��اني ملك شهر خ مفتح خ ناصر خس��رو پ 70، متهم: آقاي بابك ميثاقيان به 
نش��اني مجهول المكان، اتهام: سرقت مستوجب تعزير، گردشكار: دادگاه با بررسي 
محتويات پرونده و انجام مش��اوره ختم رسيدگي را اعالم و با استعانت از خداوند 

متعال به شرح ذيل مبادرت به انشاء رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

در خص��وص اتهام متهم به نام آقاي بابك ميثاقيان مجهول المكان دائر بر س��رقت 
حس��ب ش��كايت خانم آس��يه دارابي با توجه به محتويات پرون��ده و نظر به اينكه 
ش��اكيه اعالم كرده است متهم مرا به عنوان مسافر سوار خودروي پيكان قرمز رنگ 
تيره به مقصد ميدان ش��هدا كه اقدام به س��رقت كيف قهوه اي رنگ حاوي 35 هزار 
تومان وجه نقد، يك گوش��ي موبايل نوكيا و كارت ملي و ش��ش عدد حلقه النگو و 
مرا از ماش��ين پياده و متواري ش��ده و تحقيقات انجام ش��ده از مطلعين و تحقيقات 
صورت گرفته جهت دستگيري متهم منتج به نتيجه نگرديده و ساير مدارك موجود 
در پرونده بزه انتس��اي محرز و مسلم مي باشد و مستنداً به ماده 661 قانون مجازات 
اس��المي متهم مذكور عالوه بر مس��ترد ك��ردن اموال فوق الذكر به ش��اكيه مزبوره 
ب��ه تحمل ش��ش ماه حب��س و پنجاه ضربه ش��الق محكوم مي گ��ردد. رأي صادره 
 غياب��ي و ظ��رف مدت ده روز پس از ابالغ واقعي قاب��ل واخواهي در همين دادگاه 

مي باشد.
م الف/ 16423             مرادي- رئيس شعبه 108 دادگاه عمومي جزائي اصفهان

ابالغ
پرون��ده:  ش��ماره   ،8910460350600056 درخواس��ت:  ش��ماره   11/355
8909980350600729، ش��ماره بايگاني شعبه: 890741، خواهان: شركت ليزينگ 
اميد سهامي خاص متعلق به گروه شركت هاي بانك دادخواستي به طرفيت خوانده 
عليرضا صدري فرزند منوچهر به خواس��ته تنفيذ فسخ قرارداد مالي )اجاره به شرط 
تمليك و استرداد يك دستگاه آپارتمان پالك ثبتي 174 و 190 فرعي از 4849 بخش 
5 ثبت��ي اصفهان تقديم دادگاه هاي عمومي شهرس��تان اصفهان كه جهت رس��يدگي 
به ش��عبه شش��م دادگاه عمومي )حقوقي( شهرس��تان اصفهان واق��ع در اصفهان خ 
چهارباغ باال خ ش��هيد نيكبخت س��اختمان دادگستري كل اس��تان اصفهان طبقه 3 
اتاق ش��ماره 310 ارجاع و به كالسه پرونده 8909980350600729 ثبت گرديده و 
وقت رسيدگي آن 1390/01/16 و ساعت 11:30 تعيين شده است. به علت مجهول 
المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسي 
دادگاه ه��اي عمومي و انقالب در امور مدني و دس��تور دادگاه مراتب يك نوبت در 

يكي از جرايد كثيراالنتش��ار آگهي مي ش��ود تا خوانده پس از نشر آگهي و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه دوم دادخواست و 

ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر گردد. 
م الف/ 16038                                  مدير دفتر شعبه ششم حقوقي اصفهان

ابالغ رأي
11/356 شماره پرونده: 89-124، شماره دادنامه: 307-89/11/30، مرجع رسيدگي: 
ش��عبه 5 حقوقي، خواهان: محبوبه بژم نش��اني: خانه اصفهان- خ گلخانه- روبروي 
5 طبقه كوي مس��جد المحمود بن بس��ت زنبق پالك 46، خوانده: مسعود روحاني 
اصفهاني مجهول المكان، خواس��ته: مطالبه خسارات ناشي از تصادف و هزينه هاي 
دادرسي، كارشناسي، گردش��كار: قاضي شورا با مالحظه محتويات پرونده و نظريه 
مشورتي اعضاي شورا كفايت و ختم بررسي را اعالم و با استعانت از خداوند متعال 

به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
رأي قاضي شورا

در خص��وص دادخواس��ت خواهان به طرفيت خوانده باال به خواس��ته مطالبه مبلغ 
1/100/000 ري��ال بابت خس��ارات ناش��ي از تصادف به اضافه هزينه دادرس��ي و 
كارشناس��ي با توجه به نظريه كارش��ناس فني وقوع تصادف بين س��واري پرايد به 
ش��ماره ايران 13-324 ل 16 متعلق به خواهان و س��واري پژو به شماره ايران 13- 
315 ص 66 به رانندگي خوانده محرز بوده و خوانده مقصر ش��ناخته ش��ده اس��ت 
و حس��ب نظريه كارشناس دادگس��تري در پرونده تأمين دليل شعبه 5 شوراي حل 
اختالف اصفهان خس��ارات وارده بر اتومبيل خواهان در اثر وقوع اين تصادف مبلغ 
1/100/000 ريال تعيين گرديده اس��ت نظر به اينكه خوانده با وصف ابالغ قانوني 
از طريق نش��ر آ گهي مورخ 89/1/8 در جلس��ه رس��يدگي حاضر نشده و اليحه اي 
ني��ز تقديم ننموده لذا قاضي ش��ورا دعوي خواهان را وارد و ثابت تش��خيص داده 
و ب��ا اس��تناد مواد 1 و 2 قانون مس��ئوليت مدني و م��واد 198 و 515 و 519 قانون 
آئي��ن دادرس��ي مدني حكم بر محكومي��ت خوانده به پرداخت مبل��غ 1/100/000 
ريال بابت خس��ارات وارده و هش��تاد و چه��ار هزار ريال بابت هزينه دادرس��ي و 
300/000 ري��ال بابت هزينه كارشناس��ي در حق خواهان ص��ادر و اعالم مي نمايد 
 رأي ص��ادره غياب��ي و ظ��رف 20 روز پس از اب��الغ قابل واخواهي در اين ش��عبه 

خواهد بود.
م الف/ 16503                      شعبه پنجم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ نظريه کارشناسي
11/358 نظر به اينكه خانم جميله يوسفيان فرزند محمدعلي احدي از مالكين پالك 
225/786 در اج��راي تبص��ره يك ذيل ماده 105 آئين نامه اصالحي قانون ثبت طي 
درخواس��تي تقاضاي پرداخت بهاء س��ه يازدهم مش��اع از 6 سهم از هفت سهم سه 
دانگ از ششدانگ قطعه زمين پالك فوق واقع در اسفرجان بخش دو ثبتي شهرضا 
را نموده اس��ت و خانم بلقيس صابري فرزند اسداله مالك بهاء مي باشد لذا موضوع 
جهت ارزيابي بهاء سه يازدهم مشاع از 6 سهم از هفت سهم سه دانگ از ششدانگ 
قطعه زمين فوق توس��ط كارش��ناس رسمي دادگستري اس��تان اصفهان طي شمارة 
23179– 89/11/14 به كانون كارشناس��ان رس��مي اس��تان اصفهان اعالم كه كانون 
مذكور طي نامة ش��مارة 112/10144/01– 89/11/25 بوارده 24731– 89/12/3 با 
ارس��ال گزارش كارشناس��ي مربوطه اعالم نموده كه هيچ گونه ارزشي به لحاظ سه 
يازدهم اعياني و لحاظ نمودن ماده 947 قانون مدني و ساير مقررات مربوطه جهت 
قطع��ه زمين فوق متصور نبوده و ملك مذكور در زماني كه خانم جميله يوس��فيان 
خريداري نموده هيچگونه اعياني نداش��ته با عنايت به اينكه خانم جميله يوس��فيان 
طي درخواس��ت وارده بش��ماره 23160– 1389/11/14 اعالم نموده كه هيچگونه 
آدرسي از مالك بهاء اعياني ندارد و خواستار نشر آن در يكي از جرايد كثيراالنتشار 
ش��ده اس��ت لذا مراتب يك نوبت آگهي مي ش��ود كه چنانچه ذينفع خانم بلقيس 
صاب��ري مدعي تضييع حقي از خود مي باش��د ظرف مدت يك ماه پس از انتش��ار 
آگه��ي مي تواند به دادگاه صالحه مراجعه وگواهي طرح دعوي را به اين اداره ارائه 

نمايد در غير اينصورت برابر مقررات اقدام خواهد شد.
ميرمحمدي- رئيس ثبت اسناد و امالك شهرضا 

زاینده رود
)متخصص  طباطبائيان  مريم 
درص��د   17 گف��ت:  جراح��ي( 
مردم چاقند و در اس��تان اصفهان 
خانم ها بيش��تر از آقاي��ان چاقند. 
تحقيق��ات نش��ان داده اس��ت كه 
 چاقي ميزان بروز س��رطان را زياد 

مي كند.
وي خاطرنشان كرد: چاقي ميزان 
پاس��خ دهي به درمان س��رطان را 
كم و در نتيجه ط��ول عمر را نيز 

كاهش مي دهد.
متخصص جراحي ب��ا بيان اينكه 
انجام فعاليت هاي فيزيكي از بروز 
سرطان جلوگيري مي كند تصريح 
نم��ود: 35 درصد جامع��ه ايراني 
فعاليتش��ان از حد طبيع��ي كمتر 
اس��ت و 30 درص��د اضافه وزن 
دارند كه اي��ن موضوع براي دهه 

آينده و جوانان خطرناك است. 
اصفهان  اف��زود:  طباطبائيان  مريم 
يك ش��هر صنعتي است كه افراد 
بي تحرك با اضافه وزن و مصرف 

كننده دخانيات در آن كم نيستند. 30 درصد افراد 
جامعه، همه عواملي كه س��بب ابتال به س��رطان 
مي ش��وند را دارا هستند. به بيان ديگر در معرض 
خطرن��د و 4 درصد افراد نيز در حد اعتدال قرار 
دارند و گروهي هس��تند كه خطري تهديدش��ان 

نمي كند.
وي گفت: برخي علت هاي سرطان به طور كامل 
ثابت شده اند. بزرگ ترين علت سرطان دخانيات 

است كه خطرناك ترين دخانيات سيگار است.
متخص��ص جراح��ي تصريح كرد: س��رطان هاي 
ريه، مثان��ه، پانكرانس، حفره ده��ان، لب،  زبان، 
س��ينوس هاي ص��ورت و در كل قس��مت هايي 
ك��ه ب��ا دود س��يگار ارتب��اط دارن��د از جمل��ه 
 بيماري هايي هس��تند كه از مصرف سيگار ناشي 

مي شوند.
مري��م طباطبائيان ب��ا بيان اينكه مصرف س��يگار 
بزرگ ترين عامل مرگ در جهان است خاطرنشان 
كرد: 12/5 درصد مردم كش��ور دخانيات مصرف 

مي كنند.
در استان اصفهان سن ش��روع مصرف دخانيات 
ديرتر از كل كش��ور اس��ت ولي پس از ش��روع 
ميزان مصرف بس��يار باال مي رود ب��ه طوري كه 
 اين ميزان در بين آقايان اصفهاني بس��يار پررنگ 

است.  
وي درب��اره ابت��ال ب��ه س��رطان پوس��ت گفت: 
در كش��ورهاي اس��المي ب��ه خاطر اس��تفاده از 
پوش��ش ميزان ابتال به اين س��رطان كه ناشي از 
 نور آفتاب اس��ت كمتر از س��اير نقط��ه های دنيا 

است. 

تحقيقات نش��ان داده كه در اين كش��ورها بيشتر 
كش��اورزان كه از ضدآفتاب استفاده نمي كنند در 
قس��مت صورت و گ��ردن به اين بيم��اري مبتال 

مي شوند.
متخصص جراحي در ادامه صحبت هاي خود به 
نوع ديگري از سرطان يعني سرطان معده و روده 
اشاره كرد و گفت: عدم نگهداري غذا در يخچال 
باعث بروز سرطان معده مي شود. از سويي ثابت 
ش��ده كه برخي زخم ها و بيماري هاي مزمن مثل 
بيماري ه��اي التهابي مزمن روده ايجاد س��رطان 

مي كند.
مريم طباطبائيان افزود: آمارها نش��ان مي دهد كه 
ميزان شيوع سرطان مري و معده در خطه شمالي 
كشور و آذربايجان شيوع بسيار دارد اما علت آن 

معلوم نيست. 
البته اين موضوع در كش��ورهاي چين و ژاپن هم 
به همين صورت اس��ت كه دلي��ل آن هنوز مبهم 
اس��ت. وي با اش��اره به اينكه وجود نگهدارنده 
در غ��ذا ايجاد س��رطان مي كند، گفت: اس��تفاده 
از روغن ه��اي مان��ده، روغ��ن جام��د، غذاهاي 
فرآوري شده مثل سوس��يس وكالباس، غذاهاي 
چ��رب و پركالري در بروز س��رطان مؤثرند چرا 
كه در بيش��تر غذاهاي آماده از نگهدارنده استفاده 
ش��ده اس��ت. البته اگر دز مصرف اينگونه غذاها 
 منطقي باش��د يعني يك بار در ماه مشكلي ايجاد 

نمي كند.
متخص��ص جراح��ي همچنين خاطرنش��ان كرد: 
عامل ژنتيك در برخي س��رطان ها مثل س��رطان 
س��ينه، رحم، تخمدان و روده بزرگ نقش دارد. 
ب��ه عنوان مثال علت رو به رش��د بودن س��رطان 

سينه در كش��ور وجود ايرادهاي ژنتيك ناشي از 
آالينده هاست. 

مريم طباطبائي��ان درباره مصرف برخي داروها و 
تأثير آنها در بروز س��رطان تصريح كرد: مصرف 
داروه��اي ضد بارداري و هورموني بيش��تر از 5 
س��ال نيز ايجاد س��رطان می كنند. از سويي كليه 
داروهاي��ي كه ايمن��ي را س��ركوب مي كنند مثل 
كورت��ون با رد پيون��د مي توانند اي��ن بيماري را 

ايجاد كنند. 
وي درب��اره نقش اس��ترس و هيج��ان در ايجاد 
سرطان نيز گفت: نمي توان به طور مستقيم گفت 
كه اس��ترس و هيجان ايجاد س��رطان مي كند اما 
آنچه كه مشخص اس��ت آن است كه استرس ها 

در رفتار افراد ايجاد تغيير مي كنند. 
افرادی كه بيش��تر افسرده مي ش��وند، به سيگار 
روي مي آورن��د، فعالي��ت فيزيكي ش��ان را ك��م 
مي كنن��د و در واقع اين تغيير رفتار س��بب ايجاد 
س��رطان مي ش��ود. متخص��ص جراح��ي افزود: 
اجتناب از دخاني��ات، كنترل وزن در حد ايده آل 
و انج��ام فعالي��ت فيزيكي به مدت يك س��اعت 
 در روز مي توان��د از مي��زان ابت��ال ب��ه س��رطان 
بكاهد. مري��م طباطبائيان در خاتمه خاطرنش��ان 
كرد: مصرف روزانه ميوه و سبزي تازه در كاهش 

ميزان ابتال به سرطان بسيار مؤثر است. 
متأس��فانه 87 درصد مردم ايران ب��ه ميزان كافي 
ميوه و س��بزي اس��تفاده نمي كنند و اين موضوع 
براي اس��تان اصفهان هم صادق است. از سويي 
تحقيق��ات نش��ان داده مصرف گوج��ه فرنگي و 
ادويه جات نيز در كاهش ابتال به س��رطان بسيار 

مؤثر است.

کدو
Lagenaria vulgaris    :نام علمی

زاينده رود
اولين بار در اصفهان، نشست كشوري برنامه پيشگيري و كنترل ديابت 
فاز 2،  در بهمن ماه سال جاري، در سالن كنفرانس هتل آسمان برگزار 
گرديد. در اين نشس��ت دوره اي كه توس��ط مركز بهداش��ت استان با 
همكاري مركز بهداشت ش��ماره 2 اصفهاان برگزار گرديد،  نمايندگان 
دانشگاه هاي علوم پزشكي تهران، شهيد بهشتي، مشهد، شيراز و جمعي 
از اعضاي هيأت علمي و كارشناس��ان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
حضور داش��تند. در ابتداي اين مراسم دكتر سجادي معاون فني مركز 
بهداشت استان، طي سخناني رواج الگوي زندگي ماشيني و صنعتي، كم 
تحركي، دريافت كالري بيش از نياز و فش��ارهاي روحي را چند عامل 
تهديد كننده براي سالمت افراد جامعه و ابتال به بيماري هاي غيرواگير 
ديابت عنوان كرد. وي افزود: معاونت بهداش��تي دانش��گاه در راستاي 
هدف های وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي، با اجراي فاز 
2 غربالگري و بيماريابي ديابت در ش��هر اصفهان به شناسايي، كنترل 
 و پيش��گيري اين بيماري اقدام كرد و با توجه به احس��اس ضرورت 
برنام��ه ريزي جهت كنت��رل بيماري هاي غيرواگير به وي��ژه ديابت و 
همچنين پس از بررسي هاي كارشناسانه و امكان سنجي منطقه اي، اولين 
مركز كنترل ديابت را در سال 1384 در شبكه بهداشت و درمان برخوار 

و ميمه افتتاح نمود.
دكتر س��جادي تصريح كرد: با توجه به بررس��ي هاي انجام شده براي 
شهر اصفهان، 6 مركز كنترل بيماري هاي غيرواگير تحت عنوان مراكز 
سالمت منطقه اي طراحي شد كه اين مركزهای به طور اختصاصي در 
سيستم هاي دولتي به مردم سرويس دهي مي كردند. ولي به دليل استقبال 
م��ردم و تعداد زي��اد مراجعان، اين مراكز قادر به پاس��خگويي و ارايه 
سرويس به تمام مراجعان نبودند و در نتيجه با بخش هاي غيردولتي و 
خيريه ها وارد مذاكره شديم تا از يكسري امكانات آنها استفاده نماييم و 
هم اكنون بيش از 16 مركز سالمت در شهر اصفهان به ارايه خدمت به 
مردم مشغول مي باشند. معاون فني مركز بهداشت استان در ادامه سخنان 
خود گفت: به منظور پوش��ش دهي مناسب، تيم هاي سيار غربالگري 
 در 25 مرك��ز بهداش��تي درماني مس��تقر گرديدند و ب��ا حمايت هاي 
برون س��ازماني تاكنون بيش از 90 س��ازمان دولتي تحت پوشش قرار 
گرفته اند. دكتر س��جادي برگزاري 11 كارگاه آموزش��ي براي بيش از 
250 نفر از پرس��نل ش��اغل در واحدهاي ديابت، تهيه و راه اندازي نرم 
 ،LAN افزار غربالگري ديابت،  تجهيز مراكز سالمت به سيستم شبكه
راه اندازي س��امانه تلفن گويا اطالع رساني ديابت با شماره 9730123، 
راه ان��دازي مركز تخصصي آموزش و مش��اوره ديابت اطفال در مركز 
س��المت امير حمزه و همچنين راه اندازي كلينيك كنترل وزن كودكان 
و نوجوانان در مركز س��المت ش��هيد رضاييان را از اقدامات معاونت 
بهداشتي دانشگاه در خصوص اجراي طرح غربالگري ديابت فاز 2 بيان 
كرد. وي همچنين تهيه بس��ته هاي آموزش حاوي بيش از 17 مجلد را 
تحت نظارت مستقيم معاونان بهداشتي استان و يك تيم اعضاي هيأت 
علمي متش��كل از فوق متخصصين گوارش، غدد و متخصصان زنان 
و زايمان، غدد اطفال، داخلي، دندانپزش��كان، گروه روان، كارشناسان 
هيأت علمي ورزش و تغذيه را از ديگر اقدام هاي مهم معاونت بهداشتي 
دانش��گاه در خصوص اطالع رساني و ارتقاي آگاهي مردم جامعه در 

خصوص كنترل و پيشگيري از بيماري ديابت عنوان نمود. 

برگزاري نشست کشوري برنامه 
پیشگري و کنترل ديابت در اصفهان

خبرنسخه گیاهی

كدو گياهي اس��ت يك س��اله و خزنده كه 
برگ هاي آن به شكل قلب و پهن و پوشيده 
از ك��رك ريز مي باش��د. گل ه��اي آن زرد 
رنگ اس��ت و گل نر و گل م��اده آن روي 
يك پايه قرار دارد. ريشه آن باريك و بلند، 
كمي شيرين و خوردن جوشانده آن مستي 
آور اس��ت. كدو انواع مختل��ف دارد مانند 
كدوي حلوايي، كدوي تنبل يا كدوي زرد، 
كدوي خورش��ي يا كدوي س��بز. نوعي از 
 كدوي حلوايي در كانادا و آمريكا و بعضي 
نقطه های دنيا مي رويد كه بسيار بزرگ مي 
شود و گاهي وزن آن به 60 كيلوگرم نيز مي 
رسد. در آمريكا و كانادا اين كدوها را براي 
ش��ب هالوين به كار مي برند و با آن كيك 

درست مي كنند. 
خواص دارویي:

كدو از لحاظ طب قديم ايران س��رد يعني 
خن��ك كننده و مرطوب كننده اس��ت و از 
لحاظ شيميايي بدن را قليايي مي كند. كدو 
هم مانند بادمجان چون داراي كالري است 
بنابراين مهم ترين غذا براي كساني است كه 

مي خواهند وزن كم كنند. 
 تخم كدوي خ��ام اثر دفع كرم روده دارد 
و چون سمي نيس��ت اطفال نيز مي توانند 
از آن اس��تفاده كنند. ب��راي اين منظور بايد 
مق��دار 50 گرم تخم كدو را پودر كرده و با 
عسل مخلوط نموده و مصرف كنيد و بايد 
بعد از چهار ساعت يك مسهل مانند روغن 

كرچك بخوريد كه كرم ها را دفع كند. 
 كدو اثر ملين، مدر و رفع يبوست و رفع 

سوء هاضمه را دارد.
به اشخاصي كه  

ت��ب 
دارند كدو مي 

دهند تا تب پايين بيايد.
 كدو براي اشخاص گرم مزاج و صفراوي، 

غذاي خوبي است.

 كدو خون س��از اس��ت و براي اس��تفاده 
 از اي��ن خاصيت كدو باي��د آن را همراه با 
آب غوره و يا سركه در روغن زيتون پخت 

و مصرف نمود.
 ب��راي رفع دن��دان درد آب كدو را قرقره 

كنيد.
 براي درمان گوش درد چند قطره آب كدو 

در گوش بچكانيد.
 ب��راي برطرف ك��ردن التهاب معده، كبد 
و كلي��ه، ك��دوي پخت��ه را روي اين اعضا 

بگذاريد.
 پوس��ت كدو را خشك كنيد خوردن آن 
درمان بواس��ير و خونريزي مع��ده  و روده 

است.
 تخم كدو درمان كنننده سرفه و برطرف 

كننده اخالط خون است.
 ب��راي زخم روده ها و مثانه و س��وزش 

مجراي ادرار، تخم كدو مصرف كنيد.
 روغن تخم كدو براي رفع تب و دل پيچه 

مفيد است.
 كدو و تخم كدو هر دو براي پيش��گيري 

سرطان مفيد مي باشند.
 تخم كدو عالج كننده سرطان پروستات 
و برطرف كننده ورم پروستات مي باشد. در 
مادران باالتر از س��ن چهل به طور معمول 
غده پروستات شروع به بزرگ شدن مي كند 
و بنابراين اين اش��خاص بايد چند روز در 

هفته كدو حلوايي يا تخم كدو بخورند.
 كدو و تخم كدو در پيش��گيري سرطان 
ريه بسيار مؤثر است و اشخاص سيگاري 
و حتي آنهايي كه با اين  اش��خاص زندگي 
مي كنند و به اصطالح سيگاري دست دوم 
هستند براي اينكه مريض نشوند بايد از 

كدو استفاده كنند. 
ضررها: 

همان طور كه گفته شد كدو سرد 
است و خوردن كدو در منطقه های 
حاره و گرم سير بسيار مفيد است و 

بدن را سالم نگاه مي دارد.
كدو براي كساني كه طبع سرد دارند 
و يا در مناطق سردسير زندگي مي 
كنند خوب نيست زيرا ايجاد نفخ و 
سنگيني و درد معده مي كنند و بنابراين 
اشخاص اگر بخواهند كدو بخورند بايد آن 
را با ادويه هاي گرم مانند خردل و س��ير و 

فلفل و نعناع بخورند.

سالمت

یك متخصص جراحي:

چاقي، میزان 

بروز سرطان 

را زیاد 

مي كند
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
Saturday 26 February 2011 گزارش

صحب��ت ه��ای مديرعام��ل باش��گاه فرهنگ��ی ورزش��ی 
 ذوب آه��ن ك��ه ب��ه هم��راه مدي��ر رواب��ط عموم��ی و

 امور بين الملل و مس��ئول واحد رسانه ای باشگاه در دفتر 
زاين��ده رود  حضور پيدا كرده بود در گفتگويی اختصاصی  
پاس��خگوی همه ش��ايعات، تغييرات، حاشيه ها و صحبت 
هايی اس��ت كه اي��ن روزها حوالی اين باش��گاه و مديرش 
ش��نيده می شد و خيلی ها پاسخ صريحی برای آن دريافت 

نكرده بودند.
ــال  ــت داريم از تجربه اين دو س ــدای کالم دوس در ابت

مديريت برای ما بگويید.
 بع��د از دو س��ال فرصتی ش��د ت��ا بتوانم از مش��كالت و 
دغدغ��ه های اين مدت صحبت كنم. روزهای اول به خاطر 
يكسری مس��ائل خيلی كم حرف زدم اما امروز می خواهم 
بگويم كه عملكرد مجموعه تحت مديريت بنده گويای همه 
چيز هس��ت. روزهای اول اگر حرفی می زدم خيلی ها می 
گفتند دي��ر آمده و زود می خواهد برود اما كس��انی كه در 
ورزش دستی بر آتش دارند می دانند كه برای رقابت با چه 
حريفان دهان پركنی س��ر و كار داريم كه اسمشان بزرگ تر 

از عملكرد شان است. 
اما ب��ه جای وارد ش��دن در يك چنين بحث هايی س��عی 
كردي��م عملكردمان معرف خودمان باش��د و اكنون بعد از 
دو س��ال اي��ن مجموعه تحت مديريتی ما ب��وده كه در اين 
آش��فته اوضاع فوتبال ايران توانس��ته دو سال مستمر نايب 
قهرمان و امس��ال صدرنش��ين  ليگ ايران باش��د و تا فينال 
رقابت های ليگ قهرمانان آس��يا حضور پي��دا كند و برای 
خ��ود و كش��ور افتخارآفرين��ی كند كه ت��داوم و بقای اين 
موفقيت های چند س��اله كار س��اده ای نيس��ت و بررسی 
 كارشناس��انه اي��ن موض��وع می توان��د گوي��ای همه چيز 
باشد. ما برای دست يابی به اين مهم  سختی ها، فشارها و 
دش��ورای های زيادی را تحمل كرديم، فشارهايی كه گاهی 
در هيچ حوزه ای به اين ش��دت نيست. هر كسی در حوزه 
مديريت��ی خودش ايده های دارد و ايده من اين بود كه بايد 
با قدرت و به صورت تخصصی برنامه هايمان را دنبال كنيم 
از كار سيس��تمی غافل نش��ويم و تمام تفكرات و برنامه ها 
در قالب سيس��تمی خاص صورت گيرد كه عملكرد تيم در 
پاي��ان فصل نمايانگر عملكرد ما بود. اين وجه ای كه امروز 
ذوب آهن در ورزش ايران و آسيا پيدا كرده ماحصل تحمل 
سختی های زيادی است و به گواه مقام ها و جداول ورزشی 
می توانيم ادعا كنيم كه باشگاه ذوب آهن در ورزش حرف 

اول را می زند.
ــد، اما  ــاره کردي ــل و جامعی اش ــه صحبت های کام ب
ــادی را در خصوص  ــیه ای زي ــار حاش ــن روزها اخب اي
ــگاه  ــرات احتمالی در هیأت مديره و مديريت باش  تغیی
می شنويم، شما اين تغییرات را به صورت رسمی تأيید 

می کنید؟
تغيي��رات در هي��أت مدي��ره از اختيارات رئي��س مجمع و 
مديرعامل كارخانه اس��ت اگر ايشان صالح بدانند تغييراتی 
در هي��أت مديره انج��ام بدهند صاح��ب اختيارند اما همه 
اين تغييرات به س��متی خواهد بود كه به تقويت باشگاه كه 
در راس آن من قرار خواهم داش��ت، منجر خواهد ش��د. به 

طور حتم يكی از اعضای هي��أت مديره جديد من خواهم 
 بود و نفراتی كه ايش��ان معرفی م��ی كنند با هماهنگی بنده 
می باشد و افرادی خواهند بود كه از نظر ديدگاهی در يك 
راستا هستند. تغيير اعضای هيأت مديره فكر نمی كنم چيزی 
باشد كه در كار باشگاه خللی وارد كند و در راستای تقويت 

و تيم كاری خواهد بود.
ــگاه ذوب آهن  در حال حاضر اعضای هیأت مديره باش
ــتند؟ و رئیس هیأت مديره باشگاه چه  چه کسانی هس

کسی است؟
خودم، خانم فرشته سموعی، عبداله صالحی فروز، حسينعلی 
توصيفيان و آقای شيران و آقای مهندس بابائی رئيس هيأت 

مديره هستند.
طبق اساسنامه باشگاه، مديرعامل وقت كارخانه بايد رياست 
هيأت مديره را هم بر عهده داش��ته باش��ند و رياست آقای 

بابائی خالف اساسنامه است!
اي��ن چنين نيس��ت و اين موض��وع قاعده خاص��ی ندارد، 
خ��ود آقای براتی خواس��تند كه آقای بابائ��ی رئيس هيأت 
مدي��ره باق��ی بمانن��د. اين اتفاق ت��ازه ای هم نيس��ت؛ در 
 زمان مديريت آقای س��بحانی)مديرعامل ش��ركت سهامی 
ذوب آهن( هم اين اتفاق افتاده بود و آقای ابكا رئيس هيأت 

مديره بودند.
نقش آقای بهرامی در تشکیالت ورزشی باشگاه به چه 

صورتی است؟
از مشاوران آقای براتی هستند و در جايگاه مشاور بودنشان 

به باشگاه هم خيلی كمك كردند.
شنیده شده که ايشان زياد موافق حضور شما در باشگاه 
ــره که هر از چندی  ــت و اعضای جديد هیأت مدي نیس

اعالم می شود به پیشنهاد وی بوده است؟
من فقط اين نكته را عرض كنم كه بيشتر اين صحبت ها كه 
مطرح می شود در راستای تخريب آدم هاست و به هيچوجه 
چنين چيزی صحت ندارد. آقای بهرامی از مش��اوران ارشد 

مديرعامل ذوب آهن هستند، همين....
حدود چهار ماه گذشته  و هنوز بازيکنان تیم فوتبال ذوب 
ــن پاداش های خود را از وزارتخانه دريافت نکردند  آه
ــر نمی کنید اختالفات درونی میان کارخانه و هیأت  فک

مديره و اين بحث ها باعث شده اين اتفاق نیفتد؟ 
به هيچوجه اختالفی وجود ندارد و من برای اولين بار است 
كه اين مسائل را می شنوم. اين پاداش ها يك سيكل ادرای 
را بايد طی كند تا به دس��ت باش��گاه برسد كه طبق آخرين 
اخبار، اين پروس��ه طی ش��ده و به زودی به بازيكنان تعلق 

می گيرد.
 در اين میان يک بحث ديگری هم مطرح بود و آن اينکه 
ــنیده شده که بازيکنان ذخیره هر دو نفر يک خودرو  ش
دريافت کنند که بازيکنان با اين تقسیم موافق نیستند و 
سر همین جريان ها هم حرف و حديث و اختالف هايی 
میان بازيکنان تیم ايجاد کرده بود و هنوزم وجود دارد. 

اين موضوع هم صحت ندارد؟
 م��ن تعجب می كن��م كه اي��ن صحبت ها چط��ور مطرح 
می شود، هيچ اختالفی سر اين موضوع وجود ندارد و طبق 

آمار به 42  بازيكن خودرو تعلق خواهد گرفت.

 پاداش AFC چطور؟
 اين پاداش به باش��گاه تعلق م��ی گيرد و طبق ضرورت در 
جاهايی كه الزم است استفاده خواهد شد. به هر حال حضور 
تيم فوتبال در مسابقه های آسيايی هزينه های زيادی را برای 
ما دربرداش��ته كه خوب با اين پاداش آن هزينه ها جبران و 

صرف برنامه های باشگاه خواهد شد.
ــگاه  ــما در باش ــان حضور ش ــه از زم ــده ک ــنیده ش  ش
ــتری  ذوب آهن آقای ابراهیم زاده دامنه اختیارات بیش
ــورد تیم گرفته  ــد و تصمیماتی که در م ــرده ان  پیدا ک

می شود مطابق با میل و نظر اوست!
اينك��ه يك س��رمربی در ح��وزه ورزش اختياراتی داش��ته 
باش��د، ي��ك چيز طبيعی اس��ت و م��ن اين موض��ع را رد 
نم��ی كنم چون به ه��ر حال ما بيش از 100 نفر س��رمربی 
 داري��م كه اگر بخواهيم در مورد هر يك از آنها و تيمش��ان 
تصميم گيری كنيم كه به هيچ كارمان نمی رس��يم. سرمربی 
در انتخاب نفرات و مس��ائل فنی تصميم گيرنده است و در 
همان چارچوب هم پاس��خگو اما در مورد باقی مسائل بنده 
خودم تصميم می گيرم  و از مبلغ قرارداد بازيكنان و اعداد و 
رقم ها و ساير تصميمات مديريتی، سرمربيان هيچ اطالعی 
ندارند. اين صحبت ها در راستای تحريب باشگاه و سرمربی 
انجام می شود و من فكر نمی كنم در هيچ باشگاهی اين قدر 
مديرعامل با سرمربی خود راحت و روان تعامل داشته باشد. 
اختالفاتی را كه اين چند وقته ما در برخی نشريات می بينيم 

به واقع باعث خنده من و آقای ابراهيم زاده شده است. 
ــما هر گونه اختالفی را با آقای ابراهیم زاده رد  يعنی ش

می کنید؟
اين روزها ش��ايعاتی مطرح اس��ت كه من با سرمربی تيمم 
اخت��الف پي��دا كردم در حال��ی كه من با حضور ايش��ان و 
برنامه هايش��ان به طور كامل موافق هس��تم و اعتماد كامل 
دارم. منصورابراهيم زاده جز س��رمربيانی اس��ت كه با جان 
و دل كار م��ی كن��د و يك مدير هيچ انتظ��اری غير از اين 
از س��رمربی خودش ندارد. بارها ش��ده كه من در جلسات 
مع��اون رئيس جمه��ور، رؤس��ا و معاونان فدراس��يون، از 
معاون��ان به عنوان نماينده خودم اس��تفاده كردم حتی بارها 
ش��ده كه ابراهيم زاده و يا سرپرس��ت تيم را از طرف خودم 
در اين جلس��ات ش��ركت دادم و اينقدر جس��ارت داشتم 
كه در قبال اين جلس��ات چني��ن تصميم هايی بگيرم و من 
بعد ه��م اين كار را انجام خواهد ب��ود. ابراهيم زاده جدای 
 از س��رمربی تيم دوس��ت من هم هس��ت و كوچك ترين 
خدشه ای در روابط من و او ايجاد نشده و مشورت و كمك 

خواستن از او خيلی زحمت من را كمتر می كند.
در ارتباط با بودجه چطور؟ اختالفات وارده در مورد اين 

موضوع را هم رد می کنید؟
در اي��ن باره هم هيچ اختالف��ی با كارخان��ه و آقای براتی 
 نداريم.كارخان��ه آن درص��دی را ك��ه در ورزش هزين��ه 
م��ی كرده طب��ق توافق در اختيار باش��گاه ق��رار داد بحث 
 ما س��ر اين اس��ت كه با توجه به حجم برنام��ه ها و تعداد 
تيم ها، اين بودجه كفاف هزينه های باش��گاه را نمی دهد. 
در حال حاضر بيش��تر تيم های م��ا قهرمان يا نايب قهرمان 
اي��ران هس��تند و  تداوم اين روند و حض��ور اين تيم ها در 

آسيا  هزينه های زيادی در بر دارد كه اين هزينه ها سرسام 
آور شده است. 

به غیر از تیم های بسکتبال، هندبال و به خصوص فوتبال، 
ساير تیم های باشگاه هزينه سنگینی را به باشگاه تحمیل 
نمی کنند و طبق گفته مديران قبلی، اين بودجه در زمان 
ــما افزايش هم داشته ضمن آنکه به فرض بودجه ای  ش
که شما در فوتبال خرج کرديد با موفقیتی که به دست 

آورد و پاداش هايی که گرفت جبران شد!
 ش��ما يك ط��رف قضيه را ن��گاه می كني��د، ما ب��ه غير از 
تيم هايی كه اش��اره كرديد در رده ه��ای پايه  نيز تيم های 
زيادی داريم. درس��ت است كه هزينه هايی مثل دستمزد و 
اين قبيل مس��ائل را برای ما در برندارن��د اما هزينه مربوط 
به خوراك، پوشاك، سالن همين بازيكنان سرسام آور شده 
است كه بايد بودجه الزم را در اختيار داشته باشيم كه بتوانيم 

اين فعاليت ها را ادامه دهيم.
ــما در صحبت های خودتان اشاره کرديد که بودجه  ش
ــما درخواست  ــما رسیده و ش ــت ش طبق توافق به دس
افزايش آن را داريد، پس چطور برخی بازيکنان ناکامی 
هايی که تیم بسکتبال در يکی دو بازی داخلی به دست 

آورد  را به عدم پرداخت ها ربط دادند؟
تيم بسكتبال آنچنان تحت تأثير مسائل مالی قرار نگرفت و 
يك اتفاق بود. شما می بينيد كه همين تيم مهرام را در تهران 
با اختالف 17 امتياز شكس��ت می دهد، پس اين نشان می 
دهد كه به هيچوجه اين مس��ائل در نتيجه گيری اين تيم اثر 

گذار نبوده است.
اما تیم مهرام امسال چندين مهره ارزشمند و تأثیرگذار  
ــم پس از  ــن تی ــرمربی اي ــت داده و س ــود را از دس  خ
سال ها تغییر کرده بود و شما تیم کامل مهرام را متوقف 

نکرديد؟
 بل��ه، مه��رام تغييرات مه��ره ای زياد داش��ت اما ب��از كار 

بچه های ما ارزشمند بود.
ــن به تیم داری اين  ــم، برخی هواداران ذوب آه بگذري
ــگاه در هندبال انتقاد وارد می کنند و گويا اين تیم  باش
ــگاه  ــت برای فصل آينده از جمع تیم های باش قرار اس

حذف شود. شما در اين باره چه نظری داريد؟
بعيد است كه اين تيم حذف شود. به هر حال بايد برای اين 
رش��ته و بازيكنانی كه عمرشان گذاشته اند ارزش قائل شد 

ولی بی شك فكری در اين باره خواهيم كرد.
اين روزها شما حضور فیزيکی کمرنگی در باشگاه داريد، 
فکر نمی کنید همین عدم حضور به برخی شايعات دامن 

می زند؟
باشگاه مجموعه ای نيست كه مدير و كاركنان دور هم جمع 
ش��وند و كارمندان از ترس مدي��ر كار انجام دهند بلكه كار 
اصلی مدير به بيرون از باش��گاه مربوط می ش��ود، شرايط 
تمرينات، جلس��ات مختلف و بحث ه��ای كالن مادی در 
بيرون از باش��گاه  قابل رس��يدگی است. ضمن آنكه  من به 
مديريت سيستم اعتقاد دارم و موفقيت يك مدير زمانی است 
كه كارها  را به سيس��تم واگذار كند و اين سيستم باشد كه 
امور را رسيدگی كرده و نقش مدير فقط جنبه نظارتی داشته 

باشد.

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن در گفتگوی اختصاصی با زاینده رود:

 در ورزش حرف اول را می زنیم

گی
هن

شا
ده 

شي
آر

س: 
عک

نجمه کرمی

مث��ل هميش��ه آرام و ب��ی ادع��ا صحبت ه��ای خ��ود را آغاز ك��رد و از 
مش��كالتی حرف زد ك��ه در طول اين دو س��ال با آن ها دس��ت و پنجه 
ن��رم كرده ب��ود! زمانی كه به يكب��اره به عنوان مديرعامل باش��گاه معرفی 
ش��د به خاطر بی تجربه و يا جوان بودن و نداش��تن سابقه ورزشی خيلی 
ه��ا انتقادات زيادی را به مس��ببين انتخ��اب وی  وارد  كردند و حتی بعد 
از اي��ن انتخ��اب، تصميمات و  تغييراتی را كه به خواس��ت مديرعامل در 
 باش��گاه ص��ورت گرف��ت را به ن��ا آگاهی وی از ش��رايط موج��ود ربط 
می دادند و گاهی عنوان می كردند كه اين افراد بيش��تر سفارشی هستند تا 
اينكه براس��اس شايستگی ها و لياقت های خود به اين عناوين دست پيدا 
كرده باشند!  اما اصغر دليلی همه اينها را شنيد و دم برنياورد تا امروز كه بعد 
از دو سال باشگاه ذوب آهن با همين مديرجوان و البته با تجربه، در يكی از 

پرافتخارترين دوران  هايش به سر می برد.
موفقيت های اخير تيم فوتبال، بسكتبال و هندبال اين باشگاه و حضور در 

رقابت های آس��يايی و كارنامه مطلوب آنان در  ليگ های داخلی هر كدام 
به نوبه خود گويای اين نكته است كه دليلی اگر چه جوان و نا آشنا به جو 
حاك��م بر ورزش بود با بها دادن به ايده ها و تفكرات مربيان و بازيكنان و 
اعتقاد به كار سيستمی راه ناهموار رسيدن به موفقيت را هموار كرد و امروز 
می تواند سكوت دو ساله را بشكند و از نگفته های اين مدت سخن براند 
و ادعا كند كه صاحب يكی از بهترين باشگاه های ايران است كه حرف اول 

را در ورزش می زند...
ام��ا همانطور كه گفته ش��د مخالفان حضور وی در باش��گاه هنوز هم كه 
هنوزه و بعد از موفقيت هايی كه اين تيم مديريتی به دس��ت آورده اس��ت 
دس��ت از تالش برای تخريب وی بر نمی دارند و در گوش��ه و كنار و از 
 بابت تغييراتی كه در رأس كارخانه ذوب آهن صورت گرفته فرصتی پيدا 
 ك��رده ان��د ك��ه عقده گش��ايی كرده و اي��ن تغيي��ر را به منزل��ه تغييرات 
قريب الوقوع در مديريت باش��گاه قلمداد كنن��د و تفاوت در ديدگاه ها و 
تفكرات طرفين يعنی مديرعامل شركت سهامی ذوب آهن و مدير باشگاه را 

دليل اين تغييرات احتمالی بدانند. 
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علی طاهری: 
درآمد فالکائو بیش 
از 750 هزار دالر 
در ماه است 

دستگیري خالفکاران 
به دلیل اخاذي از 
وين روني

وحيد شمسایی: 
اگر محروم نبودم 
ماهان به قهرمانی 
می رسید 

زاینده رود
علی طاهری )مديرعامل باش��گاه فرهنگی ورزشی گيتی 
پس��ند(  بعد از رويارويی تيم ملی كش��ورمان در برابر تيم ملی 
برزيل گفت: با حضور تيم برزيل و مديرانش در ايران، يكسری 
مناسبات و تفاهم نامه های همكاری با مسئوالن اين تيم  امضاء 
خواهيم كرد. ضمن آنكه از لحاظ مربيگری، كالس های آموزشی 
برای مربيان و ترانس��فر شدن بازيكنان هر دو كشور اقداماتی را 

در دستور كار داريم. 
طاهری درخصوص اين ديدار نيز اظهار داشت: اين تيم با تمام 
بازيكنانش به اصفهان سفر كرده و تنها فالكائو معروف در ايران 
حض��ور نيافته و ب��ه جای او گرلو )بازيكن تيم فوتس��ال گيتی 
پس��ند( در تركيب برزيل قرار گرفت و گل چهارم تيمش را به 
ثمر رس��اند. وی افزود: فصل پيش تصميم داشتيم فالكائو را به 
تيم فوالد ماهان برای جام باشگاه های آسيا دعوت كنيم اما اين 
بازيكن چند اسپانسر قوی در كشورش دارد و صاحب آكادمی 
فوتس��ال نيز می باشد و درآمد اين فوتساليست به بيش از 750 

هزار دالر در ماه می رسد.

يك روزنامه انگليسي از دستگيري خالفكاران كه قصد 
 اخ��اذي از مهاج��م ملي پ��وش انگليس داش��تند، خبر 

داد.
براس��اس گزارش پليس منچس��تر، اين باند متش��كل از دو 
مرد و يك زن، قصد داش��تند با در اختيار گرفتن عكس هاي 

خانوادگي وين روني، از وي اخاذي كنند. 
 اي��ن گ��روه در م��اه م��ه گذش��ته ب��ه هن��گام برپاي��ي يك 
ح��اوي  ك��ه  را  رون��ي  دوربي��ن  موس��يقي،   كنس��رت 
 عكس ه��اي فرزن��د 14 ماه��ه وي در كن��ار تصاوي��ري از 
همس��رش بود،  س��رقت كردند و با برقراري تماس با ستاره 
 منچس��تري  درخواس��ت درياف��ت مبالغ��ي در پن��ج مرحله 

كردند. 
آنها تهديد كردند در صورتي كه خواسته شان برآورده نشود، 
اقدام به انتش��ار تصاوير دوربين خواهند كرد. ستاره 25 ساله 
منچس��تر نيز با مراجعه به پليس، مش��كل خ��ود را در ميان 
گذاش��ت كه در پايان با تدابير كارآگاه��ان مجرب، اين باند 

خالف  كار دستگير شدند. 

زاینده رود
ه��ر دو تيم فوتس��ال برزيل و ايران ج��زو چهار تيم اول 
جهان محس��وب می ش��وند و در اين ب��ازی برزيلی ها تحت 
فش��ار بودند. وحيد شمسايی كاپيتان تيم ملی كشورمان با بيان 
 اي��ن مطلب گفت: اگر در دقيقه 28 تمركز تيمی خود را حفظ 
م��ی كرديم می توانس��تيم با پي��روزی زمين مس��ابقه را ترك 
كنيم، چ��را كه هواداران اصفهانی به نوع��ی روحيه برزيلی ها 
 را تضعي��ف كردند. شمس��ايی پيرامون مش��كالتش با ماهان 
 افزود: دوران خوشی را در 3 سال گذشته در اين تيم داشتم كه به 
موفقي��ت ه��ای فراوانی دس��ت يافتم و در هم��ه مواقع لطف 
تماشاگران اصفهانی شامل حال من شد. در فصلی كه گذشت 
از 10 ب��ازی برای ماه��ان محروم بودم و بدون ش��ك اگر در 
تركيب بودم جام قهرمانی را در اصفهان نگه می داشتم. وی در 
پايان افزود: اكنون بازيكن آزاد هستم و فصل آينده معلوم نيست 
در كدام تيم بازی كنم. بايد شرايطم را در نظر بگيرم و تصميم 
نهاي��ی را برای حضور در فصل آينده اتخاذ كنم. اما جايی می 

روم كه تيم خود را به قهرمانی برسانم.

ورزش

سرمربي تيم شمشيربازي ذوب آهن: 
داوري جهت دار سبب باخت 

در اسلحه فلوره شد
س��رمربي تيم شمش��يربازي ذوب آهن گفت: در 
دي��دار پايان��ي لي��گ، داوري جه��ت دار س��بب 
شكس��ت تيم ذوب آهن در اس��لحه فلوره ش��د اما در 
مجموع سه اسلحه قهرمان ليگ كشور شديم. كيومرث 
طلوعي اظهار داشت: در هفته پاياني ليگ شمشيربازي 
با دو تيم كرمانش��اه و ش��ركت ملي گاز رقابت داشتيم 
كه تيم كرمانشاهي حريف قدري نبود و به راحتي اين 
تيم را در س��ه اسلحه شكست داديم. وي ادامه داد: تيم 
گاز ك��ه يك��ي از مدعيان اين دوره از مس��ابقه ها بود، 
توانس��ت در اسلحه فلوره با ناداوري تيم ما را مغلوب 
كند اما خوش��بختانه تيم سابر ذوب آهن جبران مافات 
ك��رد و حريف را شكس��ت داد. طلوعي با اش��اره به 
قهرماني تيم ذوب آهن در مجموع س��ه اس��لحه فلوره، 
س��ابر و اپه بيان داشت: مس��ابقه های اين فصل منظم 
برگزار ش��د اما مش��كل اصلي اينجاست كه فدراسيون 
امكانات مناس��بي را براي برگزاري منظم و اس��تاندارد 
 لي��گ در اختي��ار ن��دارد كه همي��ن عامل ب��ه كيفيت 
مس��ابقه ها ني��ز ضربه زده اس��ت. وي با بي��ان اينكه 
شرايط ميزباني بس��ياري از تيم ها و استان ها استاندارد 
نيس��ت، تأكيد كرد: ب��ه دليل نامنظم ب��ودن برنامه هاي 
فدراسيون در اين فصل از ليگ، تيم ذوب آهن ميزباني 
هيچ ك��دام از مراحل لي��گ را بر عه��ده نگرفت زيرا 
اس��اس برنامه هاي ما بر مبناي س��ازماندهي اس��ت و 
نمي توانس��تيم ب��ا بي نظمي هاي فدراس��يون هماهنگ 
ش��ويم. هفتمي��ن دوره مس��ابقه های ليگ باش��گاهي 
شمش��يربازي با قهرماني تيم ذوب آهن در مجموع سه 
اس��لحه به پايان رسيد. در هفته پاياني اين رقابت ها و 
در بازي ه��اي اس��لحه اپ��ه، تي��م مؤسس��ه ورزش و 
تفريحات س��الم كيش با كس��ب 40 امتياز صدرنشيني 
خود را حفظ كرد، تيم ش��ركت مل��ي گاز ايران با 38 
امتياز در جايگاه دوم ايس��تاد و تيم ذوب آهن اصفهان 

نيز با 36 امتياز به مقام سوم رسيد. 
در اس��لحه سابر تيم هاي مؤسس��ه ورزش و تفريحات 
سالم كيش با كسب 40 امتياز، ذوب آهن اصفهان با 38 
امتياز و ش��ركت ملي گاز ايران ب��ا 34 امتياز به ترتيب 
عنوان هاي اول تا س��وم را از آن خود كردند. در پايان 
پيكارهاي شمشيربازان اسلحه فلوره نيز تيم ذوب آهن 
اصفه��ان با 40 امتياز و تفاض��ل 339 ضربه عنوان اول 
را از آن خود كرد، تيم ش��ركت مل��ي گاز ايران با 40 
امتياز و تفاضل 249 ضربه در جايگاه دوم قرار گرفت 
و تيم صنايع و معادن زنجان نيز با 34 امتياز س��وم شد. 
در مجموع هر سه اس��لحه تيم هاي ذوب آهن اصفهان 
)114امتياز( و ش��ركت ملي گاز اي��ران )112امتياز( و 
مؤسسه ورزش و تفريحات س��الم كيش )110 امتياز( 
توانستند سه سكوي برتر اين دوره از رقابت هاي ليگ 
شمشيربازي باشگاه هاي كش��ور را به خود اختصاص 

دهند.

رئيس اداره تربيت بدني دهاقان: 
دهاقان نيازمند س��الن ورزش 

باستاني است
رئي��س اداره تربي��ت بدن��ي شهرس��تان دهاقان 
گف��ت: نب��ود س��الن ورزش باس��تاني مهم ترين 

مشكل شهرستان دهاقان است.
 اكبر جانعلي در جمع ورزش��كاران و باس��تاني كاران اين 
شهرس��تان اظهار داش��ت: يكي از معضالت و مشكالت 
اصلي شهرستان دهاقان در زمينه رشته هاي ورزشي عدم 
 وجود س��الن مناس��ب ورزش هاي باس��تاني است. وي 
افزود: هم اكنون ورزش هاي باستاني شهرستان در زورخانه 
قديم��ي پورياي ول��ي جمعيت هالل احمر شهرس��تان 
برگزاري مي شود كه داراي مكاني كوچك و فاقد استاندارد 
 اس��ت. رئيس اداره تربيت بدني شهرستان دهاقان تصريح 
كرد: حدود 80 نفر در شهرس��تان در اين رش��ته ورزشي 
فعاليت مي كنن��د كه اداره تربيت بدني ط��ي دو ماه اخير 
توانسته است ميزان س��انس هاي انجام حركات نمايشي 
و ورزش��ي اين سالن را از سه س��انس در هفته به هفت 
س��انس در هفته برساند. جانعلي خاطرنشان كرد: سه رده 
سني نونهال هفت و هشت سال، نوجوانان زير 14 سال و 
جوانان  14 تا 23 سال هر شب در سانس هاي مختلف در 
رشته ورزشي باستاني فعاليت مي كنند. وي اظهار داشت: 
ورزش باس��تاني يك ورزش بومي، ملي، وطني، سنتي و 
مذهبي به ش��مار مي رود كه ب��ا ذكر ائمه اطهار و خداوند 
همراه اس��ت. رئيس اداره تربيت بدني شهرستان دهاقان 
افزود: ورزش باس��تاني عالوه بر ايجاد سالمت جسماني 

سالمت روحي و رواني نيز براي افراد فراهم مي كند. 
جانعلي تصريح كرد: ورزش باس��تاني، ورزشي پهلواني 
و جوانمردانه اس��ت كه شامل كشتي پهلواني نيز مي شود 
و در آن گذش��ت و جوانمردي نمود بيش��تري دارد. وي 
خاطرنش��ان كرد: از آنجايي كه اي��ن ورزش با ذكر و دعا 
آغاز مي شود به مراتب تأثير روحي و معنوي آن بيشتر از 

تأثيرات جسمي آن است.

گفتگو

توپ و تور

مصاف آهنین سپاهان با سربازان آبی برنده نداشت

تيم بسكتبال ذوب آهن در بازي رفت مرحله نيمه نهايي در سوريه به 
مص��اف تيم الجالي لبن��ان مي رود. مرحله نيمه نهايي مس��ابقه های 
بسكتبال باشگاه هاي غرب آسيا با حضور نمايندگان ايران، سوريه و لبنان به 
صورت رفت و برگشت برگزار مي شود. در نخستين بازي از اين مرحله، 9 
اسفندماه دو تيم الجال سوريه و ذوب آهن اصفهان در شهر حلب سوريه به 
مصاف هم مي روند. تيم ذوب آهن توانست با برتري در هر دو بازي رفت و 
برگشت برابر تيم قدرتمند شانويل لبنان، جواز حضور در مرحله نيمه نهايي 
را به دس��ت بياورد. مهرام و الرياضي لبنان دو تيم ديگر صعود كرده به اين 
مرحله از رقابت ها هس��تند كه با يك روز اختالف دي��دار رفت خود را در 
تهران برگزار مي كنند. برنامه ديدارهاي رفت و برگش��ت مرحله نيمه نهايي 

مسابقه های بسكتبال ليگ برتر باشگاه هاي كشور به شرح زير است:
مرحله رفت:

دوشنبه 9 اسفندماه
الجال سوريه � ذوب آهن ايران

سه شنبه 10 اسفندماه
مهرام ايران � الرياضي لبنان

مرحله برگشت:
دوشنبه 16 اسفندماه

ذوب آهن ايران � الجال سوريه
سه شنبه 17 اسفندماه

الرياضي لبنان � مهرام ايران
مرحله نيمه نهايي مسابقه های بسكتبال باشگاه هاي غرب آسيا به صورت دو 

از سه برگزار خواهد شد.

س��رمربي تي��م فوتبال بارس��لونا اس��پانيا در حض��ور انبوهي از 
خبرنگاران حاضر در دفتر كار روس��ل قرارداد خود را براي يك 

سال ديگر تمديد كرد. 
جوزپه گوارديوال كه پيش از اين خبر تمديد قراردادش با بارس��لونا را 
از طريق روزنامه ها خوانده بود به طور رس��می اين كار را انجام داد و 

به پيشنهاد 22 ميليون يورويي قطر پاسخ منفي داد.  
گواردي��وال تا پايان س��اعت اداري 30 ژوئن س��ال 2012 در خدمت 
بارس��لونا خواه��د بود. وي پ��س از تمديد قرارداد خ��ود درباره مبلغ 
هيچ حرفي نزد، اما گفت: مطمئن باش��يد كه مورينيو بيشتر از من پول 

مي گيرد و به خاطر پول نيست كه اكنون مرا در اين لباس 
مي بينيد. 

گوارديوال درخصوص ديدارهاي حس��اس بارسلونا در هفته هاي آينده 
عنوان كرد: در ش��رايط فعلي فقط به الليگا و بازي برابر رئال مايوركا 
فك��ر مي كنم. برايم بازي با آرس��نال هيچ اهميتي ن��دارد. هر بازي در 
الليگا براي ما در حكم يك بازي بزرگ اس��ت و نبايد به خاطر فضاي 

سنگين ليگ قهرمانان از الليگا غافل باشيم.

زاینده رود
محمد امين حنطه توانس��ت با حضور در مسابقه های بين المللی 
پروتور اربيل عراق مقام قهرمانی اين دور از مس��ابقه ها را از آن خود 

كند.
رئي��س هي��أت پين��گ پونگ كاش��ان گف��ت: در مرحله ي��ك چهارم 
نهاي��ی رقابت های نايب انفرادی در رده س��نی جوان��ان، محمد امين 
 حنط��ه با نتيجه 4 بر 2 مقابل حريف س��وئدی خود به برتری دس��ت 

يافت.
 محم��د امي��ن حنط��ه تاكن��ون قهرمانی مس��ابقه های دوب��ل و تيمی 
بين المللی قزوين )س��ال های 89-86( و قهرمانی تيم اميدهای ايران 

در سال 89 را از آن خود كرده است. 
ش��ايان ذكر اس��ت كه محمد امين حنطه از س��ن ده س��الگی زير نظر 
 اس��تاد فرهوند و اس��تاد زيب��ا كالم ورزش پينگ پون��گ را فرا گرفته 

است.

زاینده رود
در حاش��يه ديدار تيم های س��پاهان و اس��تقالل ته��ران ، روابط 
عمومی باش��گاه فرهنگی ورزش��ی س��پاهان از مس��ئوالن ،كادرفنی و 
بازيكنان تيم كاراته سپاهان كه قهرمان  رقابت های كاراته باشگاههای 

برتر ايران شده بود تجليل كرد. 
دراين مراسم مديرعامل باشگاه سپاهان، مديركل تربيت بدنی استان و 

جمعی از مسئولين استانی حضور داشتند.
تي��م كاراته س��پاهان در هفته پايانی رقابت های ليگ برتر با گذش��تن 
از س��د حريفان نامی توانس��ت همچ��ون دوره های گذش��ته و برای 
 پنجمي��ن ب��ار عنوان قهرمان��ی اي��ن دوره از رقابت ه��ارا از آن خود 

كند.

بسكتبال باشگاه هاي غرب آسيا
ذوب آهن در حلب به مصاف الجال مي رود

گواردیوال: 
مورینيو بيشتر از من پول مي گيرد

پينگ پونگ باز جوان کاشانی 
در صدر جوانان جهان قرار گرفت

در حاشيه دیدار تيم های استقالل و سپاهان 
انجام شد

تجليل از تيم کاراته سپاهان

خبر

مهدی سلطانی راد

1 – از دس��ت دادن جاي��گاه دومی گ��روه اول، پس از 
س��ايپای صدرنشين و ايس��تادن در رده سوم در فاصله 
س��ه هفته تا پاي��ان دور مقدماتی س��وپر لي��گ واليبال 
ايران، حاصل شكس��ت ش��اگردان مصطفی شجاعی در 
تيم باريج اسانس كاش��ان برابر داماش در هفته يازدهم 
اي��ن مس��ابقه ها ب��ود. در هفته ای كه س��ايپای البرز و 
هيأت واليبال كرمان در گ��روه الف برابر ميزبانان خود 
به برابری رس��يدند، باريج اس��انس در رشت 3 بر صفر 
مغلوب شاگردان حسين معدنی شد تا باز هم اين نظريه 
به واقعيت بپيوندد كه دور برگش��ت س��وپر ليگ با تيم 
های تقويت ش��ده با نفرات جديد حكايتی جدا با دور 

رفت خواهد داشت.
باريج اس��انس كاش��ان هر چند با 2 پيروزی از 3 بازی 
باقيمانده تا پايان دور مقدماتی مس��افر رقابت های پلی 
اف خواهد ش��د اما قابل كتمان نيست كه استرس عدم 
نتيج��ه گيری در 3 بازی آخر اين دور پس از شكس��ت 

عصر چهارش��نبه در رش��ت بر اين تيم مستولی شده و 
حال تمام هنر مصطفی ش��جاعی بايد رساندن تيمش به 

شرايط آغاز فصل باشد.
2- با وجود اينكه پاس��خ اين سئوال را بارها و بارها از 
زبان مصطفی ش��جاعی ش��نيده ايم اما بايد پرسيد چرا 
كاش��انی ها در نيم فصل س��وپر ليگ ب��ه حداقل های 
بازس��ازی و ترميم يك تيم ليگ برتری نيز اكتفا نكردند 
و با همان نفرات دور رفت پا به دور برگشت گذاشتند؟ 
 آيا مس��ئوالن باريج اس��انس با وجود ده ها مشكلی كه 
م��ی دانيم با وجود آنه��ا موفق به قهرمان��ی دور رفت 
شدند، نمی توانس��تند با جذب حداقل يك بازيكن در 
پست امير غفور فرصت استراحت و ريكاوری بيشتری 
به اين مهره ش��اخص بدهند تا مانند دور برگش��ت و با 
بستن او از جانب مربيان حريف، اين چنين خلع سالح 

به ميدان غول های تا بن دندان مسلح نروند؟ 
هر چن��د تا اين ج��ای كار ه��م عملكرد ف��وق العاده 
درخش��ان ميرمصطفی ش��جاعی در جمع و جور كردن 
تيمی نظير باريج اس��انس با آن بازيكنان گمنام و كسب 

قهرمان��ی دور رفت گروه الف جای تحس��ين و تقدير 
فراوان دارد ...

3- جدا از شكس��ت 3 بر صفر در رش��ت كه با نتيجه 
دور از انتظار 25 بر 11 در گيم س��وم به س��ود داماشی 
ها تكميل شد، س��وی ديگر قضيه استفاده مير مصطفی 
ش��جاعی از بازيكنان خوب و مثمر ثمر بود كه بيش از 
هفته های گذش��ته به چش��م آمد، جايی ك��ه او مجبور 
 ب��ه بازی گرفت��ن از مه��ره ای به نام كري��م اكرامی فر 

شد. 
بازيكنی كه از ابتدای فصل در كش و قوس قهر و آشتی 
با باريج اس��انس بود و هر چن��د در هفته های اخير در 
تمرين ها حاضر می ش��د اما كمتر كسی رأی به حضور 
حتی غير ثابت او در برابر داماش پر مهره می داد كه از 
نفراتی ملی پوش انباش��ته شده است. يك سوی قضيه 
محمد محمد كاظم، سعيد معروف، حمزه زرينی، مجتبی 
عطاء و آلكس��ی كاتين و ... س��وی ديگر گم نامانی كه 
موفق به كس��ب قهرمانی دور رفت شدند اما راه درازی 

برای سر بر آوردن در ميان سرها دارند... 

پژمان سلطانی 

تيم فوتسال برزيل در ديداری دوستانه با نتيجه نزديك 
4 بر 3 از س��د تيم ملی ايران گذش��ت. اين مس��ابقه با 
حضور بيش از 3500 نفر تماش��اگر اصفهانی در سالن 
پيروزی برگزار ش��د. حسين ش��مس در تركيب اصلی 
تيم��ش از مصطفی نظ��ری، اصغر حس��ن زاده، وحيد 
شمسايی، محمد طاهری و محمد كشاورز استفاده كرد 
و تياگو مارين هو، گابريل دياس، وينس��يوس تيكسيرا، 
 جفرس��ون رودريگوئ��ز و وي��ود گوم��ز 5 نف��ر اصلی 

برزيلی ها بودند. 
با ش��روع مس��ابقه، ملی پوش��ان ايران هجومی بازی را 
آغاز و توانس��تند دقيقه 3 توس��ط اصغر حسن زاده به 

گل برتری برسند. 
پس از اين گل هواداران اصفهانی با تش��ويق های خود 
ق��درت تفك��ر را از بازيكنان برزيل گرفتن��د و ايران تا 
دقيق��ه 13 بازی را كنترل كرد كه در اين دقيقه نحس��ی 
13 تي��م ملی اي��ران را گرفت و ويود گومز با ش��ماره 
13 مس��ابقه را به تس��اوی كش��اند. هنوز يك دقيقه از 
خوش��حالی بازيكنان برترين تيم جهان نگذشته بود كه 
وحيد شمس��ايی )آقای گل فوتسال جهان( شادی را به 

جم��ع ايرانی ه��ا آورد و ايران با حس��اب 2 بر يك به 
رختك��ن رفت. در نيمه دوم برزيلی ها برای جبران گل 
به ميدان آمدند كه تا دقيقه 28 نتوانس��تند دروازه ايران 
را باز كنند اما در اي��ن دقيقه طوفان برزيل تيم ايران را 
دره��م نورديد و س��ه گل در يك دقيقه توس��ط آلبرتو 
س��يلوا، رافائل ليرا و گرلو )بازيكن تيم فوتس��ال گيتی 
پسند( درون دروازه مصطفی نظری جای گرفت. ناگفته 
نماند كه محمد كش��اورز بازيكن عقب گير تيم ايران با 

مصدوميت جزئی همراه شد. 
پ��س از نتيجه 4 بر 2، ايران ب��ه حمله های خود افزود 
و در 52 ثانيه به پايان مس��ابقه، محمد طاهری گل سوم 
ايران را به ثمر رس��اند. 3 گل اي��ران را ماهانی ها وارد 
دروازه برزي��ل كردند و مصطفی نظ��ری گلر تيم گيتی 
پس��ند نيز چندي��ن فرصت از بازيكن��ان برزيل گرفت. 
امروز )شنبه( هم دو تيم ايران و برزيل در دومين ديدار 

تداركاتی به مصاف هم خواهند رفت.
در حاشیه 

 دو س��اعت قبل از آغاز مسابقه )ساعت 15( انبوهی 
از تماش��اگران اصفهانی آماده ورود به س��الن پيروزی 

بودند.
 حضور عباس ترابيان )رئيس كميته فوتسال ايران( كه 

با ورودش به س��الن، هواداران از او خواستند برای تيم 
ملی فوتبال مربی ايرانی انتخاب نكند.

 با حضور ذاكر اصفهانی )استاندار ديار نصف جهان( 
در س��الن، تماشاگران اصفهانی از او خواهان ساخت و 

تكميل ورزشگاه نقش جهان شدند.
 تماشاگران اصفهانی تنها بازيكنان تيم ملی را تشويق 
و به ماهان و گيتی پس��ند كاری نداش��تند و در مواقعی 

عليه استقالل و پرسپوليس شعار می دادند.
 وحيد شمس��ايی زمانی كه گل دوم اي��ران را به ثمر 
رس��اند، به س��مت مصطفی نظری رفت، دس��ت او را 
گرفت و به طرف حس��ين شمس رفتند و با مربی خود 

روبوسی كردند.
 ه��واداران اصفهانی در برخی لحظ��ات تيم برزيل را 

مورد تشويق قرار دادند.
 5 دقيقه پس از پايان ديدار، برق سالن پيروزی به طور 

كامل قطع شد كه تعجب برزيلی ها را برانگيخت.
 در بي��ن دو نيم��ه مس��ابقه، بروئ��و مرب��ی برزيل��ی 
دروازه ب��ان های تيم فوالد ماهان می خواس��ت در بين 
تماشاگران تی ش��رت پخش كند كه علی اكبر ابرقوئی 
نژاد مانع اين كار ش��د و بيشتر هواداران اصفهانی عليه 

رئيس هيأت فوتبال استان اصفهان شعار دادند.

زاینده رود
تيم س��پاهان در دقيقه نود بازي برده 
را در غفل��ت مدافعي��ن خود با تس��اوي 
ع��وض كرد و در همان رده س��وم جدول 

رده بندي باقي ماند.
در هفته بيست و چهارم رقابت هاي فوتبال 
باش��گاههاي برتر ايران تيم هاي سپاهان و 
ذوب آه��ن ب��ه ترتي��ب در فوالدش��هر و 
ورزش��گاه يادگار ام��ام در برابر تيم هاي 
اس��تقالل و صبا قرار گرفتند كه تيم ذوب 
آه��ن در ش��رايطي كه بازي را ب��ه ميزبان 
واگ��ذار كرده بود توانس��ت ب��ا گل هاي 
فرش��يد طالبي و محم��د قاضي دو بر يك 
نتيجه را به س��ود خود تغيير دهد و با 48 
امتياز همچنان در صدر باقي بماند اما ديگر 
نماينده اصفهان در مصاف با سربازان آبي 

مظلومي و در شرايطي كه بازي به مراتب بهتري را ارائه 
داد نتوانست تا پايان برتري يك بر صفري را كه توسط 
 گل دقيقه 38 احمد جمشيديان رقم خورده بود را حفظ 

كنند.
در اين ديدار و درنيمه اول تيم س��پاهان ش��روع خوبي 
داش��ت اما در ادامه هر دو تيم تقريبا بازي پاياپايي را به 
نمايش گذاش��تند. در دقيقه 15 ضربه مجتبي جباري از 
پش��ت محوطه جريمه به باالي دروزاه سپاهان رفت و 
در دقيقه 21 كرنر مجتبي جباري كه با ضربه سر حنيف 
عمران زاده همراه شد از باالي دروازه رحمتي از زمين 
خارج ش��د تا اين احمد جمش��يديان باشد كه از روي 
ارس��ال كرنر خس��رو حيدري ودر پي دفع ناقص توپ 
توس��ط مدافعين استقالل توپ را در كنج دروازه وحيد 

طالب لو قرار دهد.
در دقيقه 45 ضربه احسان حاج صفي با كمترين اختالف 
از كنار تير عمودي دروازه استقالل عبور كرد و به اوت 
رف��ت و ي��ك دقيقه بع��د  و در وقت هاي تلف ش��ده 
نيمه اول س��يدصالحي كه در نيمه اول عملكرد چندان 
چشمگيري نداش��ت با پاس عريضي كه پشت محوطه 

جريمه براي مجتبي جباري فرس��تاد موقعيت خطرناكي 
را براي س��پاهان رقم زد كه ضربه مهلك جباري راهي 
اوت شد تا تيم سپاهان نيمه اول را برعكس بازي رفت 

برنده به رختكن برود.
اميرخان در نيمه اول به خاطر مصدوميت محرم نويدكيا 
دس��ت به تعويضي اجب��اري زد و از هاش��م بيگ زاده 
اس��تفاده كرد كه اين بازيكن در چندين صحنه موقعيت 
هاي ناب گلزني س��پاهاني ها را به راحتي از دست داد 

و نمره خوبي در اين ديدار نگرفت.
در نيمه اول فضاي خالي كه بين مدافعين  و خط حمله 
هر دو تيم ايجاد ش��ده بود پاشنه آش��يل اين دو تيم را 
فراهم كرده بود  به گونه اي كه به محض خارج ش��دن 
هافبك هاي دفاعي هر دو تيم، فضاهاي خالي ايده آلي 
را براي هر يك از تيم ها براي گلزني ايجاد مي گش��ت 
ك��ه در نيمه دوم تيم اس��تقالل و ب��ا تعويض هايي كه 
 مظلوم��ي انجام داد اين فضا خيلي خوب پوش��ش داده 

شد.
ام��ا در نيم��ه دوم و با آمدن مبعل��ي و هوار مال محمد، 
اس��تقالل فشار بيش��تري را به خط دفاعي سپاهان وارد 
ك��رد و در نقطه مقابل تعوي��ض هاي امير قلعه نوعي و 

ورود رضا عنايتي به زمين براي سپاهاني 
ها هيچ سودي را در بر نداشت.

در اين ديدار و در قيقه نود بازي س��يد 
صالح��ي مش��ابه گلي كه س��پاهاني ها 
ب��ه ثمر رس��اندند و از روي نقطه كرنر 
دروزاه بان و خط دفاعي طالئي پوشان 
را غافل گير كرد. سيد صالحي به واسطه 
گل��ي كه زد و چندين موقعيتي كه براي 
تيمش خلق كرد به مراتب راضي كننده 

تر از نيمه اول ظاهر شد. 
احس��ان حاج صفي در اين ديدار نمره 
قاب��ل قبولي را گرفت و در صورت برد 
بهترين بازيكن مي��دان بود خط دفاعي 
اين تيم هم در نبود هادي عقيلي، مدافع 
بلن��د قامت و تاثيرگذار تيمش��ان خيلي 
خ��وب عمل ك��رد و ج��اي خالي اين 

بازيكن به خوبي پوشش داده شده بود.
ب��ه ه��ر روي تيم س��پاهان در دو دققه پايان��ي بازي و 
درش��رايطي كه ميتوانس��ت براي هر چند كوتاه جدول 
را دس��ت خوش تغييرات زي��ادي كند)البته در صورت 
شكس��ت تيم ذوب آهن در مقابل صبا ( امتيازات بازي 
را با اس��تقاللي هاي فرصت طلب تقس��يم ك��رد تا بار 
ديگر تيم س��پاهان در لحظات پاياني مغلوب شاگردان 

مظلومي شوند.
البته اين تساوي براي ذو ب آهن مدعي نتيجه بدي نبود 
چرا كه از يك س��و خود را از شكست مقابل شاگردان 
گوارديوالي ايران نجات داد و از س��وي ديگر اختالف 
خود را با تيم هاي اس��تقالل و سپاهان و ساير تيم هاي 

تعقيب كننده حفظ كرد.
هم اكنون تيم سبزپوش��ان اصفهان با 48 امتياز همچنان 
در صدر يكه تازي ميكند وتيم اس��تقالل با تس��اوي كه 
در اصفه��ان رقم زد و با 44 امتي��از در رده دوم جدول 
رده بندي قرار دارد. ضم��ن آنكه اختالف يك امتيازي 
س��پاهان با تيم دوم  بازي هاي آينده هر س��ه تيم باالي 

جدول را بيش از پيش جذاب وتماشايي كرده است.

شکست كويرنشينان در رشت و قصه پر غصه باريج اسانس 

یك دقيقه تمرکز بازیكنان ایران به هم ریخت 

باز هم ايران مغلوب برزيل شد 
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امام محمد باقر)ع(:
هيچ فردی نيست که تكبر 
بورزد یا خود را بزرگ بشمارد 
مگر به خاطر ذلتی که در نفس 
خود می یابد.

روزی بود...

پاشیدن بذر
در به��ار و پايي��ز باغچه خانه ت��ان بذر 
پاش��ی كنيد. س��پس كمی كود روی آن 
بريزيد تا چمن ها از اس��تقامت بيشتری 
برخوردار شوند و علف های هرز از بين 
بروند. زمين را به خوبی با خيش دستی 
و غلتك ش��خم بزنيد. خ��اك باغچه را 

هميشه مرطوب نگه داريد.
چمن های بلند را کوتاه کنید

حداكث��ر طول چمن ها مي بايس��ت 7/5 
سانتی متر باش��د البته چمن ها را زمانی 
كه طولشان به 11 سانتی متر رسيد كوتاه 
كنيد تا مطمئن ش��ويد كه ريش��ه اش در 
زمين مقاوم شده است. هيچگاه بيشتر از 
يك سوم طول چمن را كوتاه نكنيد چرا 
كه با اين كار ريشه چمن سست مي شود 
 و توجه داش��ته باش��يد كه تيغ ماش��ين 

چمن زنی شما تيز است.
کود پاشی

پ��س از اينكه زمين اكس��يژن الزم را به 
خود جذب كرد، اليه نازكی كود بر روی 
آن بپاشيد. با اين كار نياز زمين به آب كم 
مي شود و علف های هرز كاهش مي يابد 
و از س��رمازدگی در زمستان جلوگيری 
مي ش��ود. با اين كار س��المت زمين كه 

زيستگاه گياه است تأمين مي شود.
آبیاری صحیح

باغچ��ه ش��ما در هفته تنها ني��از به 2/5 
س��انتی مت��ر آب دارد ك��ه با اي��ن كار 

 ريشه گياهان س��الم مي مانند. اگر باران 
نمی ب��ارد در هفته يكب��ار باغچه را در 
صب��ح اول وقت و يا عصر آبياری كنيد. 
مطمئن ش��ويد كه آب به ريش��ه گياهان 
رسيده اس��ت. آبياری بيش از حد برای 

گياهان خطرناك است.
به تنفس خاک کمک کنید

خ��اك در حالت طبيعی پ��س از مدتی 
متراك��م مي ش��ود. اما آب، ك��ود و هوا 
مي تواند از اين عمل جلوگيری كند. شما 
مي توانيد بخش متراكم خاك را )حداقل 
به عمق 6 س��انتی متر( كنار بزنيد سپس 
آن را با خيش دس��تی ش��خم بزنيد و به 

جای اوليه بازگردانيد.
حفاظت از خاک

همان ط��ور ك��ه مي دانيم خ��اك محل 
زندگ��ی بس��ياری از موجودات اس��ت. 
برخی از موجودات برای گياهان مفيد و 

برخی مضر مي باشند.
بر آفات طبیعی نظارت داشته باشید

شما می توانيد برای آخرين اقدام از آفت 
كش ها استفاده كنيد و علف های هرز را 

هم با دست از ريشه در آوريد.
متفاوت باشید

س��عی كنيد خود را به كاش��ت يك نوع 
گل و گياه منحصر نكرده و كاشت انواع 
گل و گياه��ان را در باغچه امتحان كنيد. 
برای اين كار مي توانيد از باغبانان كمك 

بگيريد.

گام هایی به سوی طبيعتی سبز 

ممكن است هنوز مدير عامل نشده باشيد، اما دليل بر اين نيست كه نمی توانيد 
دو سه چيز هم از رئيستان ياد بگيريد. اگر ياد بگيريد كه چه طور مثل يك مدير 

عامل رده باال فكر كنيد، هيچوقت عقب نخواهيد ماند.
در اينجا به چند طرز تفكر مدير عاملی اشاره می كنيم. باز به ياد داشته باشيد: حتی 

اگر مدير عامل هم نباشيد، اين طرز تفكرها می تواند به شما كمك كند.
تصوير بزرگ را ببینید

اسير كارهای روزمره تان نشويد. اگر هر روزتان مثل ديروز است، بايد فكری به 
حال آن كنيد. هميشه به خود يادآوری كنيد كه دليل كار كردنتان چيست. برای 
خود هدف بس��ازيد. )و وقتی به اهداف خود رس��يديد برای خود جايزه تعيين 
كنيد.( سعی كنيد مسئوليت های مختلفی در اداره بگيريد تا كارتان از يكنواختی 

در بيايد.
برای مثال، اگر چند روز در هفته كار مي كنيد، اين برنامه كاری ممكن است برايتان 
خسته كننده شود. اما ديدن نتيجه مثبت پايانی، و گاهگاهی به خود مرخصی دادن 
از يكنواختی و خسته كنندگی آن كمتر مي كند. نكته اينجاست كه در كار هميشه 

بايد تصوير بزرگ را ببينيد، نه هيچ چيز ديگری...
انجام کارها را اولويت بندی کنید

شما نمی توانيد همه كارها را در يك زمان انجام دهيد. بنابراين بايد انجام كارهای 
خود را اولويت بندی كنيد. هميشه يك يا دو كار را در رأس بقيه بگذاريد. برای 

همه كارهای خود زمان تعيين كنيد.
خالقیت داشته باشید

حتی چند ساعت هم كه شده در هفته وقت بگذاريد و خالقانه فكر كنيد، سعی 
كنيد برای توسعه دادن كارتان راه های جديدی پيدا كنيد. خالقيت هميشه خوب 
است، چه سر كار و چه در خانه. با خالقيت مي توانيد دنيای جديدی بسازيد، و 

ديگر كارها برايتان يكنواخت و خسته كننده هم نخواهد بود.
مسئولیت پذير باشید

مسئوليت هميش��ه به معنای قدرت نيست، به معنای داشتن تصميم گيری های 
هم خوب و هم بد اس��ت. يك رئيس خوب كسی است كه به جای گذشتن از 
اش��تباهات، با آنها س��ر و كله مي زند. اگر شما رئيس هستيد و شركتتان در يك 
پروژه شكست مي خورد، اين شكست متعلق به شماست، نه متعلق به افراد پايين 

دست شما.
به دقت برای کارهايتان نماينده تعیین کنید

از آنجا كه شما نمی توانيد همه كارهايتان را خودتان انجام دهيد، ياد بگيريد كه 
به كارمندانتان اطمينان كرده و مسئوليت انجام بعضی كارهايتان را به آنها واگذار 
كنيد. اگر مي بينيد كه يكی از كارمندانتان مي داند كه چطور امور مالی شركت را 

اداره كند، بگذاريد امتحان كند و شما به ساير كارهايتان برسيد. روی توانايی های 
همه كار كنيد. 

عملکردتان را نشان دهید
نش��ان دادن توانايی های تان به اندازه داش��تن اين توانايی ها مهم است. اگر يك 
متخصص هس��تيد، انتظار مي رود كه طريقه لباس پوش��يدنتان هم مثل يك فرد 
متخصص باشد. البته نمی گويم كه طريقه لباس پوشيدنتان باعث مي شود بهتر كار 
كنيد، اما مي تواند به شما قدرت اعتماد به نفس دهد. در مورد مهارت های حرف 
زدن نيز وضع به همين منوال اس��ت. اگر به طور مرتب در حرف زدنتان اشتباه 

داشته باشيد، كم كم كسی ديگر به حرفهای تان گوش نخواهد كرد.
از عهده کارهای شاق هم برآيید

اگر رئيس شما نيستيد، از انجام كارهای سخت ابا نداشته باشيد و هر كاری كه 
به شما واگذار مي شود را بدون شكوه و شكايت انجام دهيد. اما اگر رئيس شما 
هستيد، باز هم همين طور عمل كنيد. اگر گاهي كار يكی از زير دستانتان به شما 

مي افتد و مجبور به انجام آن كار هستيد، ابايی نداشته باشيد.
کار افراد باال دستتان را هم ياد بگیريد

هر كس��ی برای خود رئيس دارد. اگر مدير عامل شركت هم شما باشيد باز هم 
كس��ی باال دست ش��ما هس��ت. بايد ياد بگيريد كه باال دستی هايتان هم چطور 
كارهايش��ان را انجام مي دهند. تا آنج��ا كه مي توانيد بايد در اين زمينه اطالعات 
جم��ع آوری كنيد. اگر بدانيد كه چه طور كار افراد باالتر از خود را انجام دهيد 
به ديگران اين تفكر را مي دهد كه بعد از او ش��ما بهترين كس برای دستيابی به 

آن پست هستيد.
موفقیت هايتان را جشن بگیريد

همه مدير عامل ها اين كار را نمی كنند، اما بايد بكنند. موفقيت چيزی نيس��ت 
كه همه به دس��ت آورند و بس��يار نادر اس��ت. يك مدير عامل خوب بايد اين 
خوش��حالی را بقيه افراد و كاركنانش سهيم ش��ود و به آنها نيز پاداش دهد. اين 
كار ب��ه آنها انگيزه ای قوی برای ادامه كار خواهد داد. پس اگر موفقيتی عايدتان 
 شد يا ترفيع رتبه گرفتيد، فراموش نكنيد كه همكارانتان را يك شب شام مهمان 

كنيد.
هدفمند جلو رويد

آسان است كه موقعيت فعليتان را با موقعيت ايده آلتان مقايسه كنيد. ببينيد االن 
كجا هستيد و در آينده به كجا مي خواهيد برسيد. اين كار به شما انگيزه مي دهد. 
ب��رای خودتان ايجاد هدف كنيد و بعد در صدد رس��يدن ب��ه آن هدف برآييد. 
 اب��زار و امكانات الزم برای رس��يدن به هدفتان را فراه��م كنيد و با انگيزه جلو 

برويد.

نجار پيری خود را برای بازنشس��ته ش��دن آماده مي ك��رد. يك روز او با 
صاحب��كار خود موضوع را در ميان گذاش��ت. پ��س از روزهای طوالنی 
و كار كردن و زحمت كش��يدن، حاال او به اس��تراحت نياز داشت و برای 
پيدا كردن زمان اين استراحت مي خواست تا او را از كار بازنشسته كنند. 
صاحب كار او بسيار ناراحت شد و سعی كرد او را منصرف كند، اما نجار 
بر حرفش و تصميمی كه گرفته بود پافش��اری كرد. سرانجام صاحب كار 
در حالی كه با تأسف با اين درخواست موافقت مي كرد، از او خواست تا 

به عنوان آخرين كار، ساخت خانه ای را به عهده بگيرد. 
نج��ار در حالت رودربايس��تی، پذيرفت درحاليكه دل��ش چندان به اين 
كار راض��ی نبود. پذيرفتن س��اخت اين خانه را برخ��الف ميل باطنی او 

صورت گرفته بود. برای همين به س��رعت مواد اوليه نامرغوبی تهيه كرد 
و به س��رعت و با بی دقتی، به س��اختن خانه مشغول ش��د و به زودی و 
ب��ه خاطر رس��يدن به اس��تراحت، كار را تمام ك��رد. او صاحب كار را از 
اتم��ام كار باخبر ك��رد. صاحب كار برای دريافت كلي��د اين آخرين كار 
ب��ه آنجا آمد. زمان تحوي��ل كليد، صاحب كار آن را ب��ه نجار بازگرداند 
 و گفت: اين خانه هديه ای اس��ت از طرف من به تو به خاطر س��ال های 

همكاری! 
نجار يكه خورد و بس��يار ش��رمنده ش��د. در واقع اگر او مي دانس��ت كه 
خودش قرار اس��ت در اين خانه ساكن شود، لوازم و مصالح بهتری برای 
ساخت آن به كار مي برد و تمام مهارتی كه در كار داشت برای ساخت آن 

به كار مي برد. يعنی كار را به صورت ديگری پيش مي برد. 
اين داس��تان ماست. ما زندگيمان را مي س��ازيم. هر روز مي گذرد. گاهی 
ما كمترين توجهی به آنچه كه مي س��ازيم نداريم، پس در اثر يك ش��وك 
و اتف��اق غيرمترقبه مي فهميم ك��ه مجبوريم در همين س��اخته ها زندگی 
كنيم. اگر چنين تصوری داش��ته باش��يد، تمام س��عی خود را برای ايمن 
كردن ش��رايط زندگی خود مي كنيم. فرصت ها از دست مي روند و گاهی 
بازس��ازی آنچه ساخته ايم، ممكن نيست. شما نجار زندگی خود هستيد 
و روزها، چكش��ی هستند كه بر يك ميخ از زندگی شما كوبيده مي شود. 
يك تخته در آن جای مي گيرد و يك ديوار برپا مي ش��ود. مراقب سالمت 

خانه ای كه برای زندگی خود مي سازيد باشيد. 

یاد یاران یاد باد

شما نجار زندگی خود هستيد

همانند یك مدیر عامل 
سطح باال فکر كنید 

مهدي رفائي

ميزباني يكي از بزرگ ترين رخدادهاي صنعت فوالد كشور براي 2 سال متوالي به 
اصفهان رسيده است. سمپوزيوم فوالد كشور در سال 89 به ميزباني شركت سهامي 
ذوب آ هن اصفهان و در سال 90 به ميزباني مجتمع فوالد مباركه برگزار خواهد 
ش��د. اين رخداد كه براي دوره سيزدهم برگزار مي شود سال گذشته در مجتمع 
فوالد آلياژي ايران در شهرستان يزد برگزار گرديد. دبير اجرايي سمپوزيوم فوالد 
از برگزاري دوره سيزدهم آن در روزهاي دهم و يازدهم اسفندماه سال جاري در 

ذوب آهن اصفهان خبر داد. 
رمض��ان قرب��ان ابراهيمي در نشس��ت خبري س��مپوزيوم در محل ش��ركت 
ذوب آه��ن اصفهان گفت:  آخرين پديده ها، دس��تاوردها، مق��االت و ديدگاه ها 
در خص��وص صنع��ت ف��والد كش��ور در اي��ن همايش بررس��ي مي ش��ود و 
 اي��ن گردهماي��ي بهانه اي براي همنش��يني صنعتگ��ران فوالد كش��ور خواهد 
ب��ود. وي اف��زود: با توجه به اينكه 70 درصد از توليد فوالد كش��ور در اصفهان 
 اس��ت و ظرفيت ه��اي ب��االي علمي نظير دانش��گاه صنعت��ي، دانش��گاه آزاد 
نجف آباد، دانش��گاه اصفهان در اين شهر وجود دارد. اصفهان را مي توان قطب 
علمي صنعت فوالد كشور نيز ناميد و براي چندمين بار است كه اصفهان ميزبان 

اين رخداد مهم صنعتي شده است.
 ابراهيم��ي تصريح ك��رد: اين همايش فرصت مناس��بي اس��ت ك��ه همكاران 
ذوب آهن و ساير صنعتگران و مهندسان و دانشگاهيان از تحوالت اخير علمي و 
صنعتي فوالد كشور باخبر شوند و محققان،  استادان و صنعتگران بر تبادل مهارت 

و انديشه با همديگر بپردازند. 
وي در خصوص ش��وراي تحقيقات ذوب آهن اصفهان اظهار داشت: اين شورا 

از عضوهايي متش��كل از قطب هاي دانش��گاهي استان و كش��ور و صنعتگران 
ذوب آهن تش��كيل ش��ده اس��ت كه اين افراد نيازها و پروژه هاي كارخانه را در 
بس��ته هاي تحقيقاتي تعري��ف و نوآوري ه��اي الزم را تبيي��ن مي نمايند. دبير 
اجرايي س��مپوزيوم فوالد كش��ور خاطرنش��ان ك��رد: تاكنون 170 پ��روژه در 
 س��ال هاي اخير توسط اين شورا اجرايي شده كه بازگشت سرمايه خوبي داشته 

است.
حضور 22 شرکت خارجي در نمايشگاه سمپوزيوم فوالد کشور به میزباني 

ذوب آهن
رئيس انجمن آهن و فوالد ايران در نشست خبري سمپوزيوم فوالد كشور در محل 
ذوب آهن اصفهان گفت: صنعت فوالد پس از نفت مهم ترين صنعت اشتغال زا 
و پردرآمد اس��ت و ب��ه ازاي هر يك نفر كه در صنعت ف��والد كار كند 13 نفر 

اشتغال زايي به وجود مي آيد. 
عباس نجفي زاده افزود: فوالد صنعت ما در كشور است و انجمن آهن  و فوالد 
به دنبال توس��عه پايدار صنعت است و در واقع خدمات علمي و  مشاوره اي به 
صنعتگران  مي دهد. همچنين اعضاي  انجمن تركيبي از مديران عامل كارخانجات 
بزرگ ايران و مسئوالن دانشگاهي  هستند. وي ادامه داد: سمپوزيوم فوالد كشور 
نقش مهمي  در بسترسازي براي ايجاد تحقيقات دانشگاهي و ثبت نتيجه تحقيقات 
علمي صنعتگران دارد و اهميت اين رخداد اتفاق افتادن آن  در دل صنعت است 
و اكنون در درون صنعتي ترين شهر كشور برگزار مي شود. نجفي زاده ضمن اعالم 
برگزاري نمايشگاه بزرگ سمپوزيوم فوالد هم زمان با برگزاري همايش از وجود 
200 غرفه و نمايش دستاوردهاي بزرگ صنعت فوالد در اين نمايشگاه خبر داد.
وي تصريح كرد: حدود 22 ش��ركت خارجي از كشورهاي چين، تركيه، ايتاليا، 
قطعات و وس��ايل ضروري موردنياز براي صنايع فوالد برقرار كنند و مي توانند آلمان و... در اين نمايشگاه حضور مي يابند كه مي توانند تعامل دو سويه در خريد 

معيارهاي رشد و مقايسه صنايع فوالد را فراهم آورند. همچنين ايجاد تعامل براي 
تنوع توليدات و باخبر ش��دن از توليدات داخلي ديگر صنايع براي عدم واردات 
غيرضروري دستاورد ديگر اين نمايشگاه است. وي خاطرنشان ساخت: اطالعات 
دقيق فوالد كش��ور در كتاب مرجع فوالد از انتشارات دبيرخانه سمپوزيوم فوالد 
آمده است و اين سمپوزيوم در ارتباط با مراجع تصميم گيري و انجام جلسه هاي 
متعدد با كميسيون هاي مجلس و كارگروه هاي دولت ممارست داشته و هميشه 
در جلسه هاي مرتبط با فوالد در وزارت صنايع نمايند ه اي به عنوان مشاور اعزام 

داشته  است.
رئیس انجمن آهن و فوالد کشور

ــگاهي براي تربیت مهندسان صنايع فوالد کشور  ذوب آهن اصفهان دانش
است.

رئيس انجمن آهن و فوالد ايران جايگاه ذوب آهن اصفهان را دانش��گاهي براي 
تربيت مهندسان پايه گذار صنايع فوالد در ديگر شهرهاي كشور دانست. عباس 
نجفي زاده رس��يدن به مرز توليد فوالد در كوره بلند و 85 درصد خودكفايي در 
آن را دستاوردي مهم ذكر كرده و گفت: سابقه طوالني فوالد در كشور ما ايجاب 
مي كند كه دستاوردهاي جديدي را به دنيا عرضه كنيم و در بومي سازي و حفاظت 
محيط زيست با صنعت سبز دستاوردهاي خوبي را به صنعت فوالد عرضه داريم. 
وي تداوم كار علمي در دانش��گاه ها براي صنعت فوالد و رش��د كمي و كيفي 
مقاالت به همراه چاپ كتاب هاي تخصص��ي در مورد صنعت فوالد را در كنار 
ايجاد كارگروهي متشكل از 120 شركت فوالدي و 1500 نفر عضو را دستاورد 
بزرگ سمپوزيوم فوالد كشور توصيف كرد. نجفي زاده تحقيقات ارايه شده در 
سمپوزيوم سال گذشته فوالد كشور را در يزد منجر به توليد فوالد ميكروآلياژي 

در كشور قلمداد كرد.
دبیر علمي سمپوزيوم فوالد کشور

بخش علمي در صنايع فوالدي کشور فعال تر شده است
دبير علمي سمپوزيوم فوالد كش��ور در سال 89 از برگزاري اين همايش تحت 
عنوان »فوالد با كيفيت برتر و چشم انداز مصرف بهينه« در دهم و يازدهم اسفندماه 
در ذوب آهن اصفهان خبر داد.  علي شفيعي گفت: به دنبال فراخوان اين همايش 
191 مقاله ارسال شده است كه توسط كارشناسان صنعت و استادان دانشگاه مورد 
داوري قرار گرفته است و در نهايت 109 مقاله جهت چاپ در مجموعه مقاله هاي 
سمپوزيوم مورد تأييد واقع شده است. وي افزود: در طول برگزاري اين سمپوزيوم 

تعداد 500 مقاله به صورت سخنراني و بقيه به صورت پوستر ارايه خواهد شد.
كه بيشتر مقاله ها از دانشكده هاي مهندسي مواد، مكانيك، معدن، برق و صنايع فوالد 
كشور از جمله ذوب آهن، فوالد مباركه و شركت فوالد آلياژي ايران در خصوص 
موضوع هاي اقتصاد و مديريت،  توليد آهن و فوالد، ذوب و ريخته گري، متالوژي 
مكانيكي و شكل دهي، متالوژي فيزيكي و عمليات حرارتي، خوردگي، مدل سازي 

و شبيه سازي در زمينه  هاي مختلف توليدات فوالدي با كيفيت مي باشد. 
علي شفيعي ادامه داد: 29 درصد مقاله ها از بخش صنعت و 71 درصد از مراكز 
دانشگاهي مي باشد كه امسال مقاله هاي دريافتي از بخش صنعت بيشتر از سال هاي 
گذشته بوده است كه اين مسأله مبين فعال تر شدن بخش علمي صنعت مي باشد. 
شفيعي يادآور شد: برگزاري نمايشگاه در كنار سمپوزيوم فوالد كه در نوع خود 
بزرگ ترين نمايش��گاه صنعت فوالد كش��ور اس��ت مي تواند ارتباط عميق بين 

صنعتگران و دانشگاهيان برقرار كند.
وي خاطرنش��ان كرد: اميدواريم امسال نتيجه تحقيقات ارايه شده در سمپوزيوم 

بتواند راهگشاي صنعت كشور باشد.

سمپوزیوم فوالد کشور امسال در ذوب آهن سال آینده در فوالد مبارکه

اصفهان دو سال میزبان بزرگترین رخداد صنعت فوالد كشور خواهد بود

ود
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