
اس��تاندار چهارمح��ال و بختي��اري گف��ت: با 
صرفه جوي��ي پنج درصدي مي ت��وان افزون بر 
330 ميلي��ون مترمكع��ب آب ذخي��ره كرد.به 
گزارش فارس از شهركرد، علي اصغر عنابستاني 
در نخس��تين همايش ملي برف، يخ و بهمن و 
دومين همايش شناخت معضالب آبخيزداري 
در اس��تان چهارمحال و بختياري بر ضرورت 
مديريت بهينه منابع آب اين اس��تان تأكيد كرد 
و گفت: با توجه به روند خشكس��الي در چند  
سال اخير و كم شدن منابع آب هاي زيرزميني، 
مديريت بهينه منابع آب و كنترل عرضه و تقاضا 
موجب خواهد ش��د تا در اين استان با بحران 
كمبود آب مواجه نشويم. وي با بيان اينكه يكي 
از مهم ترين منابع تأمين كننده آب قابل ش��رب 
مصرفي، سفره هاي آب زيرزميني هستند، گفت: 
در دهه ه��اي اخير افزايش روزافزون جمعيت، 
نيازه��اي انس��اني و تغيير الگوه��اي مصرفي 
جوام��ع، برنامه ريزي و مديري��ت منابع آب را 
بيش از پيش ايجاب مي كند. عنابستاني با اشاره 
به مش��خصات اين اس��تان، يادآور شد: استان 
چهارمحال و بختياري با مس��احتي در حدود 
16 هزار و 500 كيلومتر مربع در سلسله جبال 
زاگرس قرار گرفته و از مجموع مساحت آن در 
حدود 2 هزار و 310 كيلومترمربع در حدود 14 
درصد اختصاص به پهنه هاي آبرفتي داش��ته و 
حدود 14 هزار و 271 كيلومترمربع 86 درصد 
آن در گس��تره كوهس��تاني قرار دارد. استاندار 
چهارمحال و بختياري با اش��اره به طرح انتقال 
آب بين حوزه اي در اين استان، گفت: طرح هاي 
انتق��ال آب بين حوضه اي ب��ه لحاظ اهميت و 
حساسيت فوق العاده و گستردگي مناطق تحت 
تأثير از جمله طرح هايي هستند كه از اهميت و 

حساسيت بااليي برخوردار هستند. 

با صرفه جويي 5 درصدي؛

330 ميليون مترمكعب آب 
در چهارمحال و بختياري 

ذخيره مي شود

مدي��ر عام��ل ش��ركت توزي��ع 
ني��روی برق اس��تان چهارمحال 
 و بختي��اری ب��ا اع��الم اين خبر 
گف��ت: به منظ��ور مصرف بهينه 
ب��رق، كاه��ش در مص��رف و 
فرهنگ س��ازی در بين مشتركان 

برای استفاده از المپ های كم مصرف، 1/5 ميليون المپ كم مصرف بين 
مشتركان توزيع شد، كه به طور ميانگين هر مشترک ...

مناطق  امور  هماهنگي  مدير 
معاونت حمل و نقل و ترافيك 
استقرار  از  اصفهان،  شهرداري 
مسافران  هدايت  ستادهاي 
داد  خبر  شهر  ورودي هاي  در 
مسافران  كرد:  نشان  خاطر  و 

نوروزي قبل از ورود به اصفهان توسط ستادهاي هدايت، اطالع رساني 
خواهند شد.  ...

چهارمين نمايشگاه صنايع دستي 
و سوغات نوروزي اصفهان، 7 تا 
11 فروردين ماه 1390 در محل 
نمايشگاه هاي بين المللي استان 

اصفهان برگزار مي شود.  
 به گزارش واحد رس��انه شركت 

نمايشگاه هاي بين المللي استان اصفهان، اين نمايشگاه به عنوان نخستين 
نمايشگاه سال جديد و در راستاي برنامه هاي ستاد تسهيالت  ...

استان چهارمحال و بختیاری در 
توزیع المپ های کم مصرف رتبه 

اول کشور را به خود اختصاص داد 

اطالع رساني مسافران نوروزي قبل 
از ورود به اصفهان انجام مي شود 

چهارمین نمایشگاه سوغات نوروزي؛ 
نخستین نمایشگاه تقویم 90  

صفـحهصفـحه

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ايجاد 200 مدرسه ورزش ويژه 
دختران در کشور

نتايج هفتمین دوره انتخابات 
اتاق بازرگانی اصفهان اعالم  شد
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رویکرد شهرداری اصفهان در سال 90:

بهبود فضای سبز و محیط زیست
صفحه 2

صفحه 4

نام كاال
قیمت مصرف كننده 
)ريال( درج شده بر 

روي محصول

درصد 
تخفیف

قیمت 
فروشگاه

18/9002913/500 رب گوجه فرنگي چین چین

8/200206/600ماكاروني 700 گرمي مانا 

8/200176/800زر ماكارون 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

14/000رب تبرك

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 كاال
قیمت مصرف كننده 
)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

7/900156/700كنسرو نخودفرنگي گلچین

8/200186/700خوراك 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

کاشان در انتظار بهار
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سراسری
جهان نما ایران

اس��تاندار ته��ران گفت: زمي��ن خواران 
دست به كاري س��امان يافته و هماهنگ 
زده ان��د و براي مبارزه ب��ا زمين خواري 
بايد هماهنگي بين دس��تگاه هاي مسئول 
هرچه بيش��تر ارتقاء يابد. مرتضي تمدن 
در حاشيه پنجمين همايش حفظ حقوق 
بي��ت المال در اراض��ي و منابع طبيعي و 
در گفتگ��و ب��ا خبرنگاران اف��زود: زمين 
خ��واران بهتري��ن زمين ها را نش��انه مي 
گيرند و از روش هاي بس��يار حس��اس 
و پيچيده اس��تفاده مي كنن��د. وي اظهار 
 داشت: زمين خواران به جعل اسناد اقدام 
مي كنند، پيشنهاد رشوه مي دهند و از هيچ 
امري در مس��ير انجام كارهاي غيرقانوني 
خود روي گردان نيستند. تمدن تهديد و 
تطميع و آس��يب رساندن به كساني را كه 
با زمين خواران مبارزه مي كنند بخش��ي 
ديگر از اقدامات غيرقانوني آنان برشمرد 
و گفت: دليل اين اقدامات آن اس��ت كه 
براي مث��ال افرادی در اط��راف تهران در 
يك چش��م برهم زدن و با يك تصاحب 
 غيرقانون��ي صاح��ب ثروت افس��انه اي 
شده اند و به طور حتم ممكن است دست 
به هر اقدام و جنايتي بزنند. تمدن با اشاره 

به اين كه زمين هاي اطراف تهران داراي 
ارزش افزوده اس��ت افزود: موارد تجاوز 
ب��ه عرصه منابع طبيعي و زمين هاي ملي 
و دولتي در تهران زياد اس��ت اما دستگاه 
قضايي تالش خوبي را براي مبارزه با اين 
اقدام انجام داده و دس��تگاه هاي انتظامي 
و امنيت��ي نيز به خوبي ت��الش مي كنند. 
عضو شوراي حفظ حقوق بيت المال در 
اراضي و منابع طبيعي استان تهران گفت: 
جهش خوبي براي حمايت از كساني كه 
در خط مقدم مبارزه با متجاوزان به عرصه 
منابع طبيعي و حقوق بيت المال فعاليت 
مي كنند در قوه قضائيه ش��كل گرفته اما 
كافي نيست به اين دليل كه زمين خواران 
و متجاوزان به عرصه بيت المال روش و 
كارهايي بلد هستند كه اقدامات مسئوالن 
را تحت الش��عاع قرار مي دهد و در واقع 
قانون و مجري��ان را دور مي زنند. تمدن 
افزود: برخي دس��تگاه ه��اي اجرايي به 
هن��گام مواجه با غص��ب حقوق زمين و 
عرصه متعلق به آن دس��تگاه اجرايي كار 
ج��دي انجام نمي دهند و پيگيري جدي 
در محاكم قضايي را در دس��تور كار قرار 

نمي دهند.

نصف النهار
پادشاه مغرب از اصالحات فراگیر 

در این کشور خبر داد 
محم��د پنجم )پادش��اه مغرب( از انجام اصالحات فراگي��ر مطابق با قانون 
اساس��ي در اين كش��ور آفريقايي خبر داد. به گزارش خبرگزاري فرانسه از 
رباط )پايتخت مغرب( شاه مغرب در اولين سخنراني پس از وقوع انقالب 
در كش��ورهاي مصر و تونس در ماه گذشته، اين خبر را اعالم كرد. وي در 
اين سخنراني با ذكر اين موضوع كه ما تصميم گرفته ايم اصالحات فراگير 
مطابق با قانون اساسي انجام دهيم،  بر پايبندي و عزم استوار خود در اعمال 

اصالحات عميق و پويا تأكيد كرد.

امضاي تواف�ق نامه هاي همكاري بین 
 پاکستان و تاجیكستان  

نخس��ت وزير پاكس��تان و رئيس جمهور تاجيكس��تان طي مراسمي چهار 
توافقنامه همكاري در زمينه هاي مواد غذايي، كشاورزي، بهداشت و ورزش 

امضا كردند. 
به گزارش ايرنا، يوس��ف رضا گيالني و امامعل��ي رحمان در مذاكره های 
دوجانب��ه خود درباره روابط تجاري، اقتصادي، س��رمايه گذاري، انرژي و 
ارتباطات و دفاع با يكديگر بحث و گفتگو كردند و در نهايت س��ه توافق 
نامه همكاري را به امضا رس��اندند. نخس��ت وزير پاكستان در اين مراسم، 
تأكيد كرد كه برادري دو كشور بايد در مناسبات تجاري و اقتصادي تحقق 
پي��دا كند. امامعلي رحمان ني��ز با ارج نهادن به روابط تاريخي دو كش��ور 

تصريح كرد كه روابط دوشنبه و اسالم آباد گسترش يابد. 
وي گفت: پاكس��تان پيشنهاد استفاده تاجيكس��تان از بندر كراچي را مطرح 
كرد و اين كش��ور نيز قصد دارد در مناط��ق آزاد اقتصادي خود، فضاهايي 
به پاكس��تان اختصاص دهد. رئيس جمهور تاجيكس��تان اف��زود: در ديدار 
با مقام هاي پاكس��تاني درباره مس��ايل مهم از جمل��ه فرايند صلح، احياي 
اقتصاد جهاني، امنيت و ثبات در افغانس��تان، مبارزه با تروريس��م، مبارزه با 
مواد مخدر و توس��عه همكاري هاي منطق��ه و بين المللي، بحث و گفتگو 
ش��د. امامعلي رحمان و آصف علي زرداري در نشس��تي مشترک همچنين 
از پيش��برد صلح در منطقه حمايت ك��رده و تصريح كردند :  همكاري هاي 
پاكس��تان و تاجيكس��تان مي تواند نقش مؤثري در برقراري صلح و امنيت 

در منطقه برقرار كند .  

س�ازمان ملل نسبت به افزایش کشتار 
غیر نظامیان در افغانستان هشدار داد 

 
س��ازمان ملل متحد در گزارش س��االنه خود ضمن ابراز نگراني از افزايش 
15 درصدي آمار كشته شدگان غير نظامي افغاني در سال گذشته خواستار 
پاس��خگويي اشغالگران در اين زمينه ش��د. براساس تازه ترين گزارشي كه 
سازمان ملل ارايه داده است، مردم عادي افغانستان همچنان زير فشار جنگ 

و حضور اشغالگران با سختي هاي زيادي مواجه هستند. 
 در گ��زارش س��اليانه اي ك��ه در ارتباط ب��ا حفاظ��ت از غيرنظاميان حين 
درگيري هاي مس��لحانه از جانب صلح بانان س��ازمان ملل در افغانستان و 
كميس��يون مستقل حقوق بشر افغانس��تان ارايه شد، آمده است كه در سال 
2010 بيش از دو هزار و 777 نفر از غيرنظاميان افغانستاني در درگيري هاي 

مسلحانه كشته شدند. 
گزارش هاي موجود در س��ازمان ملل حاكي از آن است كه طي چهار سال 
گذش��ته 8 هزار و 832 غيرنظامي افغاني كش��ته ش��ده اند. براساس همين 
گزارش ها شمار تلفات غير نظاميان در افغانستان هر ساله افزايش مي يابد. 
 س��ازمان ملل از نيروهاي بين المللي نظامي درخواس��ت كرده تا تحقيقات
بي طرفانه و شفافي را در خصوص كشتار غيرنظاميان انجام داده، نتيجه آن 

را گزارش و با عامالن اين اقدامات برخورد كند.   

خ�وش بین�ي بلگ�راد و پریش�تینا به 
اولین دور مذاکرات 

اولي��ن دور از مذاكره های بلگراد و پريش��تينا براي حل مس��أله كوزوو به 
ميزباني اتحاديه اروپا در بروكس��ل پايتخ��ت بلژيك با خوش بيني طرفين 
پاي��ان يافت. به گ��زارش ايرنا از منابع خبري، در اولين دور از مذاكره های 
 بلگراد و پريشتينا كه در بروكسل برگزار شد، طرفين پيرامون همكاري هاي 
منطقه اي، تردد آزاد تمامي ش��هروندان و نظام قانونگذاري گفتگو كردند. 
بوريس��الو س��تفانوويچ رئيس هيأت مذاكره كننده بلگراد در مذاكره های 
بروكس��ل در پايان در جمع خبرنگاران ضمن رضايت از مذاكره ها، گفت 
در دور اول گفتگوها در برخي از مسايل با اهميت گام هاي بزرگي برداشته 
ش��د. وي تأكيد كرد كه پيرامون مس��ايل مربوط به مخابرات، حمل و نقل 
هوايي، مهر گمرک كه بر روي سندهاي گمركي زده مي شود، امور سجلي 
و مس��ايل مربوط به اموال و دارايي ها نيز گفتگو ش��د. خانم اديتا طاهيري 
رئي��س هيأت مذاكره كننده پريش��تينا نيز بعد از پاي��ان مذاكرات در جمع 
خبرنگاران، ش��روع گفتگو ب��ا نمايندگان بلگراد درباره ك��وزوو را خوب 
توصي��ف كرد و به ادامه مذاكرات براي حل مس��ايل فني ب��ا بلگراد ابراز 
اطمين��ان كرد. وي بر اين موضوع تأكيد كرد كه اين مذاكره ها تنها پيرامون 
مس��ايل فني اس��ت و در همين چارچوب نيز ادامه مي يابد. كارشناس��ان 
سياسي بالكان انتظار دارند كه اولين دور از مذاكرات بين نمايندگان بلگراد 
و پريش��تينا كه با ميانجي گري اتحاديه اروپا و با حضور نماينده آمريكا در 
بروكسل به عنوان ميهمان آغاز شده است، شروعي براي حل مسايل روزمره 
مردم در كوزوو باشد. مذاكره های بروكسل بين نمايندگان بلگراد و پريشتينا 
در خصوص مس��أله كوزوو بر پايه قطعنامه پيشنهادي صربستان و اتحاديه 
اروپا كه در نهم سپتامبر سال گذشته ميالدي در مجمع عمومي سازمان ملل 

به تصويب رسيد، برگزار شد.

گباگب�و عب�ور و ف�رود هواپیماه�اي 
س�ازمان ملل و فرانس�ه را در س�احل 

عاج ممنوع کرد 
لوران گباگبو يكي از دو مدعي س��مت رياست جمهوري كشور آفريقايي 
ساحل عاج طي بيانيه اي پرواز هواپيماهاي سازمان ملل و نيروهاي فرانسوي 
را بر فراز كش��ورش و همچينن فرود آنها را در فرودگاه هاي س��احل عاج 
ممنوع اعالم كرد. به گزارش خبرگزاري فرانس��ه از آبيجان،  دولت گباگبو 
اين بيانيه را از طريق ش��بكه دولتي تلويزيوني آر تي آي ساحل عاج منتشر 
كرد. گباگبو اين تصميم را چند ساعت قبل از اينكه قرارشد آالسان اواتارا 
)رقيب وی كه از س��وي جوامع بين المللي به عنوان رئيس جمهور ساحل 
عاج به رسميت شناخته ش��ده است( در اجالس اتحاديه آفريقا در اتيوپي 
ش��ركت كند، اعالم كرد. در اين اجالس قرار اس��ت به موضوع مشكالت 
و بحران به وجود آمده پس از انتخابات رياس��ت جمهوري س��احل عاج 
رس��يدگي شود. در بيانيه گباگبو آمده اس��ت، پرواز هواپيماهاي نمايندگي 
س��ازمان ملل در س��احل عاج و هواپيماهاي نظامي فرانسه بر فراز آسمان 
اين كش��ور و همچنين فرود در خاک اين كش��ور ممنوع است. دراين بيانه 
همچنين آمده است كه  هر هواپيماي ديگر كه قصد پرواز برآسمان ساحل 
عاج و يا فرود در فرودگاه هاي اين كش��ور را داش��ته باشد بايد قبل از اين 

اقدام از وزارت حمل و نقل ساحل عاج مجوز بگيرد. 

جهان نما ایران نصف النهار

جنوب سودان؛ عرصه  جديد يكه تازي 
صهيونيسم 

استاندار تهران: 
زمین خواران به کاري سامان یافته 

دست زده اند 

سراسری
جهان نما ایران

اهميت سودان براي رژيم صهيونيستي و 
احساس نا امني اين رژيم از حضور البشير 
در رأس ق��درت، به جنگ س��ال 1352 
اعراب با رژيم صهيونيستي برمي گردد كه 
البشير به ارتش مصر پيوسته بود. از سوي 
ديگ��ر، مواضع ضدصهيونيس��تي رئيس 
جمهور س��ودان طي دوران حكومتش بر 
هيچ كس پوش��يده نيست. به اين ترتيب 
طبيعي بود كه رژيم صهيونيستي نفوذ در 
بزرگ ترين كش��ور آفريقا و خنثي سازي 
سياس��ت هاي ضد خود را در دستور كار 

قرار دهد. 
هشتم دي ماه 1389 سليمان عبدالتواب الزين 
)سفير سودان در تهران(، هرگونه تجزيه 
سودان را موفقيت سياست هاي اشغالگرانه 
آمريكا و رژيم صهيونيس��تي خواند و به 
خبرگزاري جمهوري اسالمي گفت: رژيم 
صهيونيستي و آمريكا از سياست هايي كه 
دولت سودان اتخاذ مي كند ناراضي هستند 
و در تالشند اين كشور را محاصره كنند 
و به زانو درآورند تا توطئه هاي خود را در 
اين كش��ور پياده كنند. به گزارش بيست 
و پنجم فروردين م��اه 1388 خبرگزاري 
فلس��طيني فلس��طين اليوم، ديختر رئيس 
دس��تگاه امني��ت دول��ت صهيونيس��تي 
)ش��اباک( و وزير كش��ور اولمرت، طي 
سخنراني در جمع دانش��جويان آكادمي 
تحقيقات امنيت ملي رژيم صهيونيستي، 
به نقل از بن گوريون و ديگر مؤسس��ان 
اين رژيم گفت: تضعيف سودان از طريق 
پراكندگ��ي تالش ه��ا و تضعيف نيروي 
اين كش��ور بايد انجام ش��ود. وي افزود: 
همين موضع و الگ��وي اوليه، تل آويو را 
وادار كرده اس��ت تالش هاي خود را در 
جنوب و دارفور بيشتر كرده و براي ايجاد 
آشوب در قسمت هاي ديگر سودان اقدام 
كند. س��ودان 25 استان دارد كه 15 استان 
در نوار شمالي و بقيه )بيش از 30 درصد 
مساحت كل كش��ور( در جنوب سودان 
ق��رار گرفته ان��د. جنوب س��ودان با 700 
هزار كيلومتر مربع مس��احت و 9 ميليون 
نفر جمعيت، 85 درص��د از ذخاير نفتي 
اي��ن كش��ور را در خود ج��اي مي دهد. 
از س��وي ديگر، قرار گرفتن بخش��ي از 
سرچشمه هاي رود نيل در جنوب سودان 
و كش��ف اليه هاي��ي از مع��ادن منيزيم، 
اورانيوم و مس اهميت اين خاک را بيش 

از پيش مي كند. 
بنا بر نتايج همه پرس��ي اخير سودان، قرار 
است تيرماه 1390 عضويت يكصد و نود 
و س��ومين كشور در س��ازمان ملل متحد 
اعالم ش��ود. گرچه در جريان همه پرسي 
س��ودان، به ظاهر بخش��ي از اين كشور 
جدا شد اما در حقيقت تحديد جغرافياي 
سياس��ي جهان اس��الم رخ داد. از سوي 
ديگر، نخستين گام ها براي پيشبرد طرح 
صهيونيستي از نيل تا فرات به منصه ظهور 
رسيد. حسين معلوم مهرماه 1371 در نود 
و هفتمين ش��ماره مجله سوري الوحده 
نوشت: تالش براي تسلط بر درياي سرخ 
يك��ي از مهم ترين هدف ه��اي راهبردي 
اسرائيل از زمان تأس��يس اين رژيم بوده 
و هس��ت. اين ت��الش به وي��ژه پس از 
حضور رژيم صهيونيستي در خليج عقبه 
در سال 1328 ش��دت يافت. وي افزود: 
آن��ان كوش��يده اند راه تماس خ��ود را با 
جهان خارج از طريق درياي سرخ هموار 
سازند. اسرائيل براي تحقق اين هدف ابتدا 
حضور خود را در درياي سرخ تثبيت كرد 
تا منافع نظامي، اقتصادي و سياسي خود را 

از طريق اين دريا پيگيري كند. اين رژيم 
مرحله بعد را با اعمال نفوذ براي سيطره 
بر درياي س��رخ ادامه داد و اراضي عربي 
بخش ش��مالي اين دريا را اشغال كرد و 
اندكي بعد در پي اش��غال جزاير واقع در 
بخش جنوبي اي��ن دريا برآمد. طرح نيل 
تا فرات صهيونيس��ت ها، جاي��گاه منابع 
آب��ي عمده منطقه مين��ا )ام. آي. ان. آ( را 
در محاسبات اين رژيم روشن مي كند. 85 
درصد سرچشمه هاي رود نيل در كشور 
اتيوپ��ي و بقيه آنها در س��ودان جنوبي و 

اوگاندا قرار دارد. 
حضور رژيم صهيونيس��تي در منطقه كه 
منج��ر به برق��راري رابطه اتيوپ��ي با اين 
رژيم، س��فر سال 1344 موش��ه دايان به 
اين كشور براي تأسيس يك پايگاه نظامي 
و همچني��ن راه ان��دازي دو پايگاه نظامي 
ديگر با موافقت اتيوپ��ي در نزديك مرز 
ميان اريتره و س��ودان شد، اينك مي تواند 
در خاک س��ودان جنوبي گسترش يابد. 
ب��ه اين ترتيب، ع��الوه بر نف��وذ نظامي 
بين كشورهاي اسالمي، نظارت بر عبور 
طوالني تري��ن رود جه��ان از بيش از 10 
كشور منطقه را در دست خواهند گرفت. 
سدسازي، مسدود كردن و حتي انحراف 
مس��ير ني��ل اقدام هايي خواهن��د بود كه 
مي تواند كشورهاي تشنه اي همچون مصر 
و سودان شمالي را زير فشار قرار دهد و 
بخش كشاورزي را در اين كشورها فلج 
كند. گرچه قرار است حاكميت شهرهاي 
مرزي همچ��ون ابيه كه حدود 70 درصد 
مي��زان نفت س��ودان را تأمين مي كند، با 
برگزاري انتخاباتي دوباره، روش��ن شود 
اما چهاردهم اس��فندماه تلويزيون اتريش 
با اعالم فرار ده ها هزار نفر از مردم ش��هر 
نفتي ابيه به دلي��ل درگيري هاي قبيله اي، 
افزود: اين شهر خالي از سكنه شده است. 
به نوشته اين منبع، درگيري ميان دو قبيله 
المسيريه و دينكا طي دو روز دست كم 70 
كشته بر جا گذاشت. همچنين به گزارش 
ش��بكه الجزي��ره انگليس��ي، 12 نفر طي 
ناآرامي هاي جنوب س��ودان در هجدهم 
اس��فندماه كش��ته ش��دند. البته استقرار 
نيروهاي س��ازمان ملل متح��د در منطقه 
م��رزي بين دو بخش ش��مالي و جنوبي 
و تصميم ب��راي ايجاد يك منطقه نظامي 
حائل در ظاهر اقدامي براي حفظ بيش��تر 
امنيت اس��ت. با اين حال به نظر مي رسد 
جدايي از مادر، نتايج چندان دلخواهي را 
براي س��اكنان جنوب و همچنين مناطق 
مرزي به همراه نداشته است. برآورد شده 
كه س��فره هاي نفتي كش��ف شده سودان 
حدود 6 ميليارد بش��كه نف��ت دارند كه 
85 درصد اين ذخاير در نيمه جنوبي اين 

كشور واقع است. 
همين امر،  دليل بيشتري را براي استقرار 
رژي��م صهيونيس��تي در منطق��ه فراه��م 
مي آورد. گرچه در نظر نخس��ت، جدايي 
س��ودان جنوبي از مرزهاي آبي مشكلي 
براي اين منطقه محسوب مي شود اما نفوذ 
رژيم صهيونيستي در اتيوپي،  اين مانع را 

رفع كرده است. 
بنابراين به نظر مي رس��د در شرايطي كه 
كشورهاي اسالمي درگير جرقه هاي گاه 
و بي��گاه اعتراض ه��اي مردمي در منطقه 
 هس��تند، رژيم صهيونيس��تي در مس��ير
سلطه بر منابع طبيعي و آب شاخ آفريقا و 
همچنين كنترل شاهراه هاي اصلي انرژي، 
جاي پ��اي خود را محكم تر از گذش��ته 

مي كند.
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مهدی رفائی

در هفته زيباسازي فضاي شهر و 
همزمان با روز درختكاري جشن 
ب��زرگ و درخت��كاري با همت 
ش��هرداري اصفهان در تاالر هنر 
برگزار شد. ش��هردار اصفهان در 
اين مراس��م گفت: بايد فرهنگ 
درختكاري گسترش يابد و مردم 
بدانند كه طبيعت ما معاد و توحيد 
ماس��ت و زندگي م��ا به درخت 
بستگي دارد و در اين زمان است 
كه اهميت درختكاري مشخص 
مي شود. سيد مرتضي سقائيان نژاد 
اف��زود: اين كار باقيات صالحات 
است و اگر هر فردي در زندگي به 
كاشت درخت و نگهداري از آن 
بپردازد، روحيه و شادي شهروندي 
گسترش مي يابد. رئيس شوراي 
اس��المي شهر اصفهان در جشن 
درختكاري گفت: س��ال آينده به 

عنوان سال حفظ محيط زيست با توجه به فرمايشات 
مقام معظم رهبري در آغاز هفته درختكاري ناميده 
مي شود. عباس حاج رسوليها با احساس نارضايتي 
از گس��ترش صنايع در حاش��يه ش��هر و كم كردن 
فضاي س��بز شهر گفت: نبايد حاشيه شهر كه جاي 
گسترش فضاي سبز است به صنايع اختصاص يابد 
و اگر صنعت اينگونه گس��ترش يابد آلودگي هوا و 
محيط زيس��ت زندگي را به چالش خواهد كشيد. 

وي افزود: پروژه هاي مشاركت در تملك و احداث 
پارک 18 هكتاري ش��مس آباد، پارک كوهس��تاني 
شهر، پارک طبيعي شهر، پارک جنگلي اطراف كوه 
آتشگاه، انتقال پساب شاهين شهر ساماندهي انهار 
ش��هر،  پارک ولي عصر و... در همين راستا در سال 
آينده اجرا خواهد ش��د كه طراوت خاصي به شهر 
اصفهان خواهد بخشيد. وي اظهار اميدواري كرد تا با 
ايجاد طرح هاي ملي آبرساني به فالت مركزي شاهد 
باشيم كه استان اصفهان مشكالت خشكسالي خود را 

پشت سر بگذارد. رئيس شوراي 
اسالمی شهر اصفهان پروژه هايي 
نظير ايجاد احداث كارخانه زباله 
سوز و س��اخت انرژي و پروژه 
نيروگاه خورشيدي براي خدمات 
شهري و نيز توليد برق از بيوگاز 
را از خدمات و پروژه هاي زيست 
محيطي س��ال آينده قلمداد كرد. 
وي افزود: س��رانه پارک شهري 
2/25 به 2/75 مترمربع مي رسد و 
سرانه حاشيه سبز شهر نيز از 12 
متر به 14 متر و ميزان عرصه هاي 
آبياري تحت فشار از 50 كيلومتر 
به 70 كيلومتر ارتقاء خواهد يافت. 
و ميزان دفن پسماند عادي نيز كم 

خواهد شد. 
همچني��ن ايج��اد رينگ س��وم 
ترافيكي ش��هر و ادام��ه دادن پل 
غدير از برنامه هاي بهبود آلودگي 
هوا و وضعيت ترافيك مي باشد. 
عباس حاج رسوليها خاطرنشان 
كرد: س��ال آينده بوستاني با كمك مديريت استان و 
پادگان هاي اطراف شهر به نام بوستان واليت راه اندازي 
شده و به كاشت درختان اختصاص مي يابد. در پايان 
اين مراسم از تمبر روز درختكاري به عنوان يادبود 
زحمت فعاالن عرصه درخت و درختكاري و فضاي 
سبز و زيباسازي شهر پرده برداري شد. همچنين از 
فعاالن عرصه درخت و درختكاري و زيباسازي شهر 

نيز تقدير شد.

رویکرد شهرداری اصفهان در سال 90:

بهبود فضای سبز و محیط زیست

اطالع رساني مسافران نوروزي قبل از 
ورود به اصفهان انجام مي شود 

نتايج هفتمين دوره انتخابات اتاق 
بازرگانی اصفهان اعالم شد

مدير عامل ش��ركت توزي��ع نيروی برق اس��تان 
 چهارمح��ال و بختي��اری ب��ا اع��الم اي��ن خب��ر 
گف��ت: به منظ��ور مص��رف بهينه ب��رق، كاهش 
در مص��رف و فرهنگ س��ازی در بين مش��تركان 
ب��رای اس��تفاده از المپ ه��ای كم مص��رف، 1/5 
ميليون الم��پ كم مصرف بين مش��تركان توزيع 
 ش��د، كه به طور ميانگين هر مش��ترک در اس��تان 
چهارمح��ال و بختياری 6 المپ ك��م مصرف را 
درياف��ت كرده كه در نوع خود در كش��ور بی نظير 
اس��ت. رحمت اله حماميان با اشاره به 250 هزار 
انش��عاب برق در اس��تان گف��ت: 29 درصد كل 
مصرف انرژی در بخش خانگی اس��تفاده می شود 
و اگر هر مش��تركی 100 وات در طول 24 ساعت 
صرفه جوي��ی ب��رق داش��ته باش��د، 25 مگاوات 
صرفه جويی خواهيم داشت كه پيش بينی می شود 
با اين صرفه جويی 1/5 كارخانه سيمان در استان 
چهارمح��ال و بختياری از نظ��ر انرژی الكتريكی 

تأمين شوند.
وی گفت: س��ال گذش��ته به ص��ورت نمادين از 
طرف مقام معظم رهبری به نام سال  اصالح الگوی 
مصرف نامگذاری ش��د اما اين شعار بايد هميشه 
س��رلوحه كار قرار گيرد و استان ما هم با توجه به 
اقدام هايي كه از قبل انجام داده، كاهش 7 درصدی 
مص��رف برق را بعد از اج��رای قانون هدفمندی 

يارانه ها داشته است.
مدي��ر عامل ش��ركت توزيع نيروی برق اس��تان 

چهارمحال و بختياری گفت: از جمله سياست های 
دولت نهم و دهم توجه بيش��تر به استان های كم 
برخ��وردار و صنعتی ش��دن آنهاس��ت و هر چه 
مشتركان ما در بخش خانگی صرفه جويی و تالش 
كنند تا از تعرفه های برق بكاهند، در مسير صنعتی 

شدن استان گام های مؤثری برداشته اند.
رحم��ت اله حمامي��ان اف��زود: بزرگ ترين طرح 
اقتصادی كشور هدفمندی يارانه هاست كه اثرات 
بسيار خوبی در سطح كشور و صنعت برق خواهد 
داشت و در راستای اجرای اين قانون، دو كار گروه 
شورای فرهنگ سازی، آگاه سازی و اطالع رسانی 
مديريت مصرف و س��تاد وي��ژه تحول اقتصادی 

صنعت برق تشكيل شد.
وي در ادامه گفت: با هماهنگی های انجام ش��ده 
با س��ازمان صنايع و مع��ادن، بازرگانی و اصناف، 
المپ های مدادی، رش��ته ای و قلمی از مغازه ها و 
فروشگاه های سطح استان جمع آوری و المپ های 

كم مصرف جايگزين آنها شد.
وی اجرای طرح اصالح روش��نايی معابر در كل 
اس��تان را يادآور شد و گفت: با اعتباری افزون بر 
7000 ميليون ريال بيش از 60 هزار چراغ پر مصرف 
معابر از 250 وات جيوه به 150 وات س��ديم و از 
125 وات جيوه به 70 و 150 وات سديم تعويض 
ش��د. حماميان اظهار داش��ت: از آنجا كه مساجد 
محل تجمع مردم و برگزاری مراسم های مذهبی 
است برای فرهنگس��ازی مديريت مصرف برای 

 نخستين بار در كشور 7000 المپ كم مصرف در 
780 مس��جد استان چهارمحال و بختياری توزيع 
ش��د. وی با اش��اره به بهره برداری 71 پروژه برق 
 در اس��تان، از برق دار ش��دن 4 روستای استان در 
ايام ا... دهه فجر امسال خبر داد. رئيس كار گروه برق 
و انرژی در استان همچنين از برگزاری دوره های 
آموزش��ی برای 250 نفر از معلمان استان خبر داد 
و بيان داش��ت: بخش عظيمی از مردم اين جامعه 
دانش آموزان هستند و بايد آموزش، فرهنگسازی 
و درس��ت مصرف كردن را از س��نين پايين آغاز 
كرد، به همين منظور در قالب طرح تربيت مربيان 
بهس��امان راه های اصالح الگوی مصرف، استفاده 
بهين��ه در مصرف برق و نحوه درس��ت اس��تفاده 
 كردن از وسايل برقی به معلمان استان آموزش داده 
شد. حماميان ابراز داشت: برای رسيدن به اهداف 
ش��ركت در مصرف بهينه برق، دوره آموزشی هم 
برای نمايندگان كارخانج��ات صنايع و معادن به 
همكاری سازمان بهره وری انرژی )سابا( تشكيل 
شد و در نظر است برای تمامی مديران استان دوره 
آموزشی راه های بهينه استفاده از انرژی برق برگزار 

شود.
حمامي��ان از تجهي��ز 500 انش��عاب در بخ��ش 
كشاورزی به كنتور هوشمند برق با همكاری امور 
آب اس��تان خبر داد و گفت: اين تجهيز در جهت 
استحصال آب و مصرف برق كمك شايانی برای 

صرفه جويی بيشتر كشاورزان خواهد كرد.

چهارمين نمايشگاه سوغات نوروزي؛ نخستين نمايشگاه تقويم 90  

استان چهارمحال و بختياری در توزيع المپ های کم مصرف رتبه اول 
کشور را به خود اختصاص داد

چهارمين نمايش��گاه صنايع دستي و سوغات 
نوروزي اصفهان، 7 تا 11 فروردين ماه 1390 
در مح��ل نمايش��گاه هاي بين المللي اس��تان 

اصفهان برگزار مي شود.  
ش��ركت  رس��انه  واح��د  گ��زارش   ب��ه 
نمايشگاه هاي بين المللي استان اصفهان، اين 
نمايش��گاه به عنوان نخس��تين نمايشگاه سال 
جديد و در راستاي برنامه هاي ستاد تسهيالت 
سفرهاي نوروزي اس��تان طي ساعات بازديد 
16 تا 22 و با هدف بازديد مس��افران نوروزي 
و نيز ش��هروندان اصفهاني داي��ر خواهد بود.  
محص��والت و توليداتي چون قلمزني، معرق، 

ميناكاري، خات��م، س��راميك و چيني، منبت، 
مش��بك، مجس��مه و محصوالت پيكرتراشي، 
ترمه و س��رمه دوزي، توليدات چرمي دس��ت 
دوز از جمل��ه كيف و كفش چرم، تابلو فرش، 
انواع فرش و گليم، پوشاک سنتي، بدليجات و 
سنگ هاي قيمتي، تابلوهاي نقاشي، خطاطي و 
خوشنويسي، گل س��ازي، گل هاي خشك و 
تزئيني، نقاشي روي شيشه، چاپ روي لباس 
و پارچه، قاب، سفره هاي هفت سين، نقاشي 
روي پوست تخم شتر مرغ، گز، پولك ونبات، 
عسل، كيك، كلوچه و سوهان در اين نمايشگاه 
عرضه خواهد شد. استان هاي تهران، اصفهان، 

آذربايجان ش��رقي، كرمان، گلس��تان، فارس، 
لرس��تان و قم مشاركت خود در اين نمايشگاه 

را اعالم كرده اند.  
اين نمايشگاه 3200 مترمربع وسعت دارد و در 

قالب بيش از 80 غرفه برپا مي شود.  
اج��راي برنامه تئاتر با محوريت گز اصفهان و 
با لهجه ش��يرين اصفهان��ي، اختصاص مكاني 
ب��راي س��فره هفت س��ين، گل آراي��ي و آب 
 نماي وي��ژه نوروز و نيز تدوي��ن كتاب بانك 
اطالعات��ي صناي��ع دس��تي عرضه ش��ده در 
نمايش��گاه از ويژگ��ي هاي دور چه��ارم اين 

نمايشگاه است. 

چه خبر از پایتختچه خبر از پایتختنصف النهار

مدي��ر هماهنگ��ي ام��ور مناط��ق 
معاون��ت حمل و نق��ل و ترافيك 
ش��هرداري اصفه��ان، از اس��تقرار 
س��تادهاي هداي��ت مس��افران در 
ورودي هاي شهر خبر داد و خاطر 
نشان كرد: مسافران نوروزي قبل از 
ورود به اصفهان توس��ط ستادهاي 
هدايت، اطالع رساني خواهند شد. 
به گ��زارش ايمنا، عليرضا صلواتي 
با اش��اره به توزيع لوح فش��رده و 
بسته هاي آموزشي در بين مسافران 
اظهار داشت: سعي شده تا اطالعات 
مورد نياز مسافران نوروزي قبل از 
ورود به ش��هر در اختيار آنها قرار 
گي��رد. وي از اقدام��ات در ح��ال 
اج��را جهت ت��ردد بهتر مس��افران 
در اصفهان س��خن به مي��ان آورد 

و افزود: س��اماندهي ايس��تگاه هاي 
مترو و نص��ب تابلو هاي راهنمايي 
در س��طح ش��هر از فعاليت هاي در 
حال انجام در راس��تاي نيل به اين 

هدف است. 
را  راهنمايي  تابلو ه��اي  صلوات��ي 
مقص��د محور خوان��د و ادامه داد: 
در اي��ن تابلوها مكان ه��اي مورد 
نياز مس��افران مانن��د پاركينگ ها، 
پم��پ بنزين ه��ا، اماك��ن تاريخي، 
مكان ه��ا  ديگ��ر  و  بيمارس��تان ها 
مشخص ش��ده است. وي در ادامه 
به اجرا نشدن طرح ترافيك در ايام 
تعطيل نوروز اشاره و تصريح كرد: 
در ح��ال حاضر ب��راي يك طرفه 
ك��ردن خيابان ه��ا برنام��ه خاصي 

نداريم. 

به گزارش موج از اصفهان، محمود 
اس��الميان رئي��س ات��اق بازرگاني 
و  پنج��م  دوره ه��اي  در  اصفه��ان 
ف��روش،  شش��م، مصطف��ي حجه 
جعف��ر ذره بيني، مصطفي رناس��ي، 
خسرو كسائيان، مرتضي بيشه، سيد 
عبدالوهاب س��هل آبادي، ابوالقاسم 
سرتيپي، جعفر بركتين اعضاي تشكل 
 اقتصادي اصفهان، در هفتمين دوره 
انتخاب��ات اتاق بازرگان��ي برگزيده 

شدند. 
مسعود گلش��يرازي، مصطفي متين 
راد، سيد رسول رنجبران، محمدرضا 
رجالي ني��ز كانديداه��اي انتخاباتي 
بازرگانان صنعتگران و تجار اصفهاني 
از تش��كل فراگير تولي��د و تجارت 
مي باش��ند. همچنين محمد مسعود 
سمعيي نژاد مديرعامل مجتمع فوالد 

مباركه اصفهان و زهرا اخوان نسب 
به عنوان تنها نامزد انتخاباتي زن كه 
اين دوره به صورت مستقل شركت 
ك��رده  بودند، توانس��تند بر كرس��ي 
هيأت مديره اتاق اصفهان تكيه بزنند. 
در اين دوره، مس��عود گلش��يرازي، 
جعف��ر ذره بيني، مصطفي متين راد، 
مصطفي حجه ف��روش، زهرا اخوان 
نسب و مصطفي رناسي كانديداهاي 
انتخاباتي در بخش صنعت، صاحب 

باالترين رأي شدند.
سيدرس��ول  اس��الميان،  محم��ود 
رنجبران، محمد مسعود سمعيي نژاد، 
ابوالقاسم سرتيپي،  خسرو كسائيان، 
سيد عبدالوهاب سهل آبادي، جعفر 
بركتين، محمدرضا رجالي و مرتضي 
بيش��ه نيز در بخ��ش بازرگاني حائز 

باالترين رأي شده اند.



Saturday 12 March 2011 

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
3شنبه 21 اسفند 1389/ 7 ربیع ثانی 1432/ شماره 485 Saturday 12 March 2011 

رو در روآژیر

امروزه نيروی انس��انی توس��عه يافته به 
عنوان مهم ترين و ارزشمند ترين سرمايه 
در جهت حركت در مسير توسعه يافتگی 
برای يك سازمان قلمداد می گردد و به 
طور اساس��ي معيار اصلی در سنجش و 
اندازه گيری ميزان توس��عه يافتگی يك 
س��ازمان ارتباط مس��تقيم و تنگاتنگ با 
تبديل ظرفيت های بالقوه نيروی انسانی 
به بالفع��ل و امكان بهره گيری از تمامی 
 ظرفيت ه��ای ايجاد ش��ده ب��ه صورت 
برنامه ريزی شده و هدفمند در راستای 
تحقق اهداف و برنامه های از پيش تعيين 
شده می باش��د. وقتی از توسعه يافتگی 
نيروی انسانی سخن به ميان می آيد بی 
ترديد توس��عه علمی و توسعه عملی به 
عنوان اصلی تري��ن پارامتر و مهم ترين 
مؤلفه برای شكل گيری اين موضوع مطرح 
اس��ت و در واقع بدون پرداخت به يكی 
 از اين دو مقوله نه تنها نتيجه ای حاصل 
 نمی شود بلكه حركت و تالش يك بعدی 
و فاق��د رويك��رد نتيجه گراي��ی برای 
مجموعه يك س��ازمان به دنبال خواهد 

داشت. 
زيرا اصرار بر يك��ی از دو مقوله علم يا 
عمل و توقف بر يكی از آن دو، موجب 
دور شدن از موضوع بعدی خواهد شد 
و پ��رواز و اوج گرفتن يك س��ازمان در 
عرصه خدمت رس��انی به جامعه هدف 
و ارتقاي س��طح كمی و كيفی مجموعه 
خدم��ات آن به مش��تريان و حركت در 
مس��ير مش��تری مداری ب��ا دو بال علم 
و عمل ص��ورت خواهد گرف��ت و به 
عبارت ديگر افزايش بارآگاهی و علمی 
توأم با فعاليت های كاربردی و عملياتی 
و اجرايی، منتج به توليد نيروی انس��انی 
كارآمد و مؤثر خواهد بود و به دنبال آن 
داشتن نيروی انسانی كارآمد و متخصص 
كه از هر دو ظرفيت الزم علمی و عملی 
برخوردار باشد زمينه ساز ارايه خدمات 
مناسب و مطلوب كه منطبق با انتظارات 
و خواس��ته های مشتريان است از سوی 
سازمان صورت می گيرد. اما نكته قابل 
تأم��ل در اين رخداد مه��م گرايش يك 
بعدی سازمان ها به يكی از دو محورهای 
ياد ش��ده می باش��د و در واق��ع وقتی 
 بحث از آموزش در يك سازمان مطرح 
می ش��ود آموزش كاربردی و اجرايی به 

مقوله آم��وزش علمی و مباحث تئوری 
و نظری پيشی می گيرد به عبارت ديگر 
س��ازمان ها به بهانه تس��ريع و سرعت 
بخش��ی در عرصه ارايه خدمات و اتكا 
به موضوع هزينه فايده، بيش��تر به دنبال 
ورود در عرص��ه مس��تقيم خدمات در 
قالب افزايش مهارت ه��ای عملی افراد 
ب��دون لحاظ ك��ردن مهارت های علمی 
 و افزاي��ش ميزان دان��ش و آگاهی آنان 
می باشد و اگر چه اين تصميم مديريتی 
در يك مقطع كوتاه زمانی بتواند اثرش را 
بر مجموعه عمليات سازمان بگذارد اما 
باي��د باور كنيم كه اين روش، ماندگاری 
اش طوالنی نبوده، دي��ر يا زود بازدهی 
الزم را از دس��ت م��ی ده��د و در عين 
آنك��ه افزاي��ش مهارت ه��ای عملی در 
قال��ب برگ��زاری دوره ه��ای آم��وزش 
كارب��ری و Work shop ب��ه ن��وان 
يك اص��ل ضروری و انكار ناپذير برای 
توسعه نيروی انسانی كارآمد و متعاقب 
آن توس��عه يافتگی يك سازمان مطرح 
است اما بايد تأكيد نمود كه آموزش های 
علمی و عملی در يك س��ازمان می بايد 
در تعامل با هم قرار گيرند زيرا هر آنچه 
ك��ه بتوان به لحاظ توان علمی و ادراكی 
باعث افزايش و توس��عه نيروی انسانی 
شويم به دنبال آن با آموزش های عملی 
و كاربردی می توان ش��اهد عمليات و 
خدمات با كيفيت و قابليت بهتر باش��يم 
زيرا انسان كيفی می تواند خدمات كيفی 
ارايه دهد و تحقق و شكل گيری انسان 
كيفی و نيروی انس��انی كيف��ی در يك 
س��ازمان در قالب آموزش های عملی و 
مباح��ث تئوری و نظری جديد همراه با 
آموزش علمی و اجرايی می تواند به طور 
دقيق منطبق و مرتبط با ش��رايط فعلی و 
رشد فزاينده و شتابان در همه عرصه ها 
و متعاق��ب آن افزاي��ش مي��زان آگاهی 
مش��تريان و انتظارات و خواسته هايشان 
باشد و توفيق و ماندگاری يك سازمان 
در ش��رايط امروز و رقابت و پايداری به 
صورت يك توس��عه پاي��داری در گرو 
اعمال آموزش و تربيت نيروی انس��انی 
كارآم��د و متخصص با رويكرد توأمانی 
علمی و عملی آن است و روابط عمومی 
به عنوان يك نهاد مدنی می تواند نقش به 

سزايی را در اين زمينه ايفا نمايد.

جامعه

س��رقت منزل يكي از مواردي اس��ت ك��ه امنيت جامعه 
را خدش��ه دار مي كند و به طور حت��م عدم رعايت اصول 
ايمني و بي احتياط��ي خانواده ها به گس��ترش اين ناامني 
دام��ن مي زند. س��رقت از تهديداتي به ش��مار مي رود كه 
در كمين آرامش مردم اس��ت و عالوه بر خس��ارت مالي 
گاه��ي روحي��ات مالباخت��گان را هم تحت تأثي��ر قرار 
مي دهد. بنابراين شايس��ته اس��ت با به كارگيري مواردي 
 نس��بت به افزايش احساس امنيت و سهيم شدن در مقوله 
ش��هروند مسئول در ايجاد امنيت پايدار نقشي مؤثر داشته 
باش��يم. اكنون كه به روزهاي پاياني س��ال و  آغاز سال نو 
نزديك مي شويم گروه بسياري از مردم در فكر فراهم كردن 
مقدمات س��فر و برنامه ريزي براي يك مسافرت نوروزي 
هستند. آنچه كه بايد افراد مدنظر داشته باشند حفظ امنيت 
منزل از دس��ت سارقان است براي آنكه شيريني مسافرت 
و خاطرات آن به تلخي تبديل نشود رعايت نكات امنيتي 
الزم است. معاونت اجتماعي فرماندهي انتظامي شهرستان 
اصفهان در خصوص پيشگيري از سرقت منزل نكاتي را 

گوشزد مي كند: 
 كليد منزل خود را در اختيار افراد ناشناس و غيرمطمئن 

قرار ندهيد.
 در صورت تغيير محل س��كونت يا مفقود ش��دن كليد 

يدک، توپي قفل درهاي ورودي را عوض كنيد.
 از ورود افراد ناشناس تحت عنوان متكدي، فالگير، رمال 

و.. به داخل منزل خود خودداري كنيد.
 در مواقعي كه به مسافرت مي رويد از همسايگان و اقوام 

مورد اطمينان خود بخواهيد كه از منزلتان مراقبت كنند.
 نسبت به خودروهايي كه به همراه سرنشين در اطراف 
منزل شما توقف نموده اند بي تفاوت نبوده و موارد مشكوک 

را به سرعت به پليس اطالع دهيد.
 قبل از رفتن به مس��افرت تمام درب ه��ا و پنجره هاي 
ساختمان اعم از درب اصلي، پشت بام، هال، اتاق ها، حياط 

خلوت و... را قفل كنيد.
 قبل از سفر عاليم خالي بودن منزل خود را تا حد امكان 

از بين ببريد.
 براي پيشگيري از سرقت منزل خود،  برنامه سفر خود را 

نزد افراد ناشناس و غيرمطمئن اعالم نكنيد.
 درب منتهي به پشت بام خود را به قفل محكم و ايمن 

مجهز نماييد.
 اگر منزل شما به صورت وياليي و در محيطي خلوت 
قرار دارد بر روي ديوارها و پنجره هاي آن حفاظ مقاومت 

نصب گردد.
 از باز نمودن در به روي افراد قبل از شناسايي كامل آنها 

خودداري نماييد.
 با اقدامات پيش��گيرانه، فرصت ارتكاب س��رقت را از 

مجرمان سلب نماييم.
 از نگهداري پول نقد زياد در منزل خودداري كنيد.

مراقب سارقان منزل باشيد

زیر پوست شهر

فعاليت بيش از 5 هزار تعاوني 
به صورت فعال در اصفهان 

 به  منظور خدمات رساني به میهمانان نوروزي؛

ایجاد 12 پست امدادرساني 
در چهارمحال و بختياري

مديركل اداره تع��اون اصفهان گفت:  بيش از 5 هزار 
 تعاون��ي به صورت فعال در اس��تان اصفهان فعاليت 

مي كنند.  
رسول حامديان  در گفتگو با ايرنا،  اظهارداشت:  با توجه به 
س��اماندهي هاي انجام شده در حال حاضر حدود 8 هزار 
تعاوني در س��طح استان وجود دارد كه تنها 5 هزار تعاوني 
فعال بوده و هر كدام نيز براي 5 تا 15 نفر زمينه اشتغال زايي 

فراهم كرده است. 
وي با اشاره به اينكه افتتاح تعاوني ها همه ساله در دو نوبت 
در هفته تعاون و دهه فجر انجام مي شود افزود: امسال در 
دهه فجر 79 تعاوني با سرمايه گذاري 704 ميليارد و 869 
ميليون ريال و با تسهيالت 212 ميليارد و 901 ميليون ريال 
در زمينه صنعتي، كشاورزي و خدمات براي دو هزار و 300 

نفر اشتغال زايي شده است. 
حامديان، اجراي پروژه مس��كن مهر را يكي از پروژه هاي 
مهم دولت عدالت محور اعالم كرد و گفت:  در سطح استان 
32 هزار مسكن توسط مردم در قالب مسكن مهر در حال 
س��اخت است كه اميدواريم تا پايان س��ال 90 بيش از 50 

درصد از آنها به بهره برداري برسد.

مديرعام��ل جمعي��ت هالل احم��ر چهارمح��ال و 
بختي��اري گفت: به  منظور خدمات رس��اني بهينه به 
ميهمانان نوروزي 12 پس��ت امدادرس��اني در اين استان 

ايجاد مي شود.
ب��ه گزارش فارس، محمد فروغي در نشس��ت ش��وراي 
اطالع رس��اني اس��تان چهارمحال و بختياري با اعالم اين 
مطلب اظهار داشت: بر همين اساس 300 نفر از امدادگران 
و پرس��نل جمعيت هالل احمر استان در اين پايگاه هاي 
ثابت و س��يار با در اختيار داشتن 12 دستگاه آمبوالنس و 
شش دس��تگاه خودرو نجات كمك دار آماده امدادرساني 

احتمالي به حادثه ديدگان هستند. 
وي با اشاره به جايگاه استقرار پايگاه هاي ثابت امدادرساني 
در اين اس��تان افزود: ش��ش پايگاه ثابت در بخش امداد 
و نج��ات در محوره��اي ش��هركرد - بروج��ن، اردل - 
خوزس��تان، كوهرنگ - فارس��ان و لردگان - خوزستان 
در ايام نوروز مس��تقر مي شود. فروغي ادامه داد: همچنين 
خودروهاي سيار امداد و نجات نيز در مسيرهاي شهركرد 
- س��امان - بن، اردل - ش��هركرد، لردگان - خوزستان، 
كوهرنگ - بازفت، تنگ پردنجان، فارسان - كوهرنگ و 
بروج��ن - مباركه تردد مي كنند و خدمات امداد و نجات 
را به مس��افران ارائه مي دهند. وي يادآور ش��د: اس��كان 
اضطراري، ارائه خدمات ايمن��ي، توزيع آب معدني بين 
ميهمانان نوروزي با هدف تبليغ و ارايه پيام هاي فرهنگي، 
اطالع رس��اني و راهنماي��ي ميهمانان ن��وروزي و برپايي 

خيمه هاي نماز از ديگر خدمات به شمار مي رود. 

روابط عمومی عالم يا عامل؟ 

پنجره

قائم مق��ام وزير آم��وزش و پرورش 
گف��ت:  بدن��ي  تربي��ت  ام��ور   در 
براس��اس برنامه ريزي ه��اي صورت 
 گرفت����ه ح���دود 200 م���درس��ه 
آم��وزش���ي   ورزش در واح��دهاي 
دختران در سراس��ر كش��ور تأس��يس 

مي شود. 
كيومرث  هاش��مي در گفتگ��و با ايرنا 
افزود: هي��چ محدوديتي ب��راي ايجاد 
مدارس ورزش در دوره هاي مختلف 
تحصيلي وجود ندارد اما تالش مي كنيم 
اين م��دارس در واحدهاي آموزش��ي 
 دوره راهنماي��ي تحصيل��ي اح��داث 

شود. 
 وي اظهار داش��ت: م��دارس ورزش 
 در س����ال آين����ده ب����ا ه����دف 
مي��ان  ورزش  گس��ترش  و   توس��عه 
دانش آموزان در مراكز استان ها، مناطق 
 و شهرس��تان هاي مس��تعد، براس��اس 
ش��رايط و اقليم منطقه احداث خواهد 

شد.  
هاشمي به راه اندازي مدارس ورزش 
در كشور اش��اره كرد و گفت: امسال 
50 مدرس��ه كه بيش��تر آن ها مدرس��ه 
فوتب��ال بوده در واحدهاي آموزش��ي 
مراكز اس��تان هاي كش��ور راه اندازي 

شده است. 
 300 اح��داث  داش��ت:  اظه��ار  وي 
 مدرسه ورزش در واحدهاي آموزشي 
در  ني��ز  كش��ور  سراس��ر   پس��رانه 

برنامه ه��اي س��ال آينده ق��رار گرفته 
است. 

قائم مق��ام وزير آم��وزش و پرورش 
در ام��ور تربي��ت بدني اف��زود: هيچ 
محدوديت��ي براي فعاليت رش��ته هاي 
ورزش��ي در م��دارس ورزش وجود 
مي توانن��د  اس��تان  مدي��ران   ن��دارد، 
در هم��ه رش��ته هايي كه فدارس��يون 
ورزش��ي دارند، مدرسه ورزش ايجاد 

كنند. 
م��دارس  در  داش��ت:  اظه��ار  وي 
تخصصي ورزش، دان��ش آموزان هر 
روز به مدت يك ساعت دوره تئوري 
رش��ته ورزش��ي مورد عالقه خود را 
مي گذارنن��د و همچني��ن دوره عملي 
را در واحد آموزش��ي محل تحصيل و 
ي��ا در صورت نبود امكانات، از اماكن 
ورزشي نزديك محل تحصيل استفاده 

مي كنند.  
هاشمي گفت: در پايان سال تحصيلي 
به دانش آموزان عالوه بر ارايه كارنامه 
نامه مرب��وط به  تحصيل��ي، گواه��ي 
گذراندن رش��ته تخصصي ورزشي نيز 

ارايه مي شود. 
قائم مق��ام وزير آم��وزش و پرورش 
در ام��ور تربي��ت بدن��ي، آمادگي اين 
وزارتخانه را براي صدور مجوز ايجاد 
م��دارس تخصص��ي ورزش به بخش 
خصوصي و پيشكس��وتان ورزشي را 

اعالم كرد.

ايجاد 200 مدرسه ورزش ويژه 
دختران در کشور

دث
حوا

زاینده رود
سه نفر كه قصد حفاري غيرمجاز 
در منطقه هاي تاريخي كاشان براي يافتن 
 گنج را داش��تند توس��ط مأموران پليس 
آگاهي كاشان اصفهان شناسايي و دستگير 
شدند. سرهنگ منوچهر صفايي فرمانده 
انتظامي كاشان با اعالم اين مطلب اظهار 
داش��ت: در پي كس��ب خبري مبني بر 
حضور افرادي ناش��ناس در كاش��ان به 
قصد حفاري در منطقه هاي تاريخي اين 
شهرستان با توجه به حساسيت موضوع 
در دستور كار مأموران پليس آگاهي اين 

فرماندهي قرار گرفت. 
وي افزود: پس از انجام تحقيقات الزم و 

كسب اطمينان از درستي موضوع با تشكيل 
 اكيپ هاي نامحسوس و كنترل عبور و
 م��رور در نهاي��ت مخفيگاه اي��ن افراد 

شناسايي شد. 
اين مقام مسئول تصريح كرد: با هماهنگي 
مقام قضايي مأموران به محل موردنظر 
اعزام و در يك عمليات غافلگيرانه سه 

نفر را دستگير كردند. 
فرمانده انتظامي كاش��ان گفت: اين سه 
نفر كه »علي- ب« 31 س��اله، »مهدي- 
س« 30 ساله و »مرتضي- ب« 37 ساله 
 نام دارند پس از انتقال به پليس آگاهي
 ب��ا صراحت ب��ه ب��زه ارتكاب��ي اقرار 

كردند. 

زاینده رود
انتظام��ي  مأم��وران فرمان��ده 
ش��هرضاي اصفهان دو نفر از توزيع 
كنن��دگان م��واد مخ��در صنعتي را 

دستگير كردند. 
س��رهنگ خس��رو احمدي فرمانده 
انتظامي ش��هرضا اظهار داشت: در 
پي كس��ب خب��ري مبني ب��ر اينكه 
در يك��ي از منطقه هاي شهرس��تان 
افرادي اقدام ب��ه توزيع مواد مخدر 
صنعتي مي  كردند دس��تگير ش��دند. 
فرمانده انتظامي ش��هرضا گفت: در 
بازرس��ي از مخفي��گاه متهمان 730 
گرم كراک، 192 گرم هروئين، 240 

گرم شيشه، 50 گرم تفاله ترياک، 35 
گرم سوخته ترياک و 15 گرم ترياک 
ادوات  و  آالت  زي��ادي  تع��داد  و 
اس��تعمال مواد مخدر از قبيل پايپ 
و وافور و... كش��ف و ضبط ش��د. 
س��رهنگ احمدي در پاي��ان با بيان 
اينكه متهمان به همراه پرونده جهت 
س��ير مراحل قانوني تحويل مراجع 
قضايي شده اند.  توصيه كرد: خانواده 
با ايجاد ارتباط صميمانه با فرزندان 
و شناخت نيازهاي رواني و عاطفي 
نس��بت به كنترل و تربيت فرزندان 
اقدام تا از خطرات احتمالي از جمله 

اعتياد آنان پيشگيري گردد.

زاینده رود
مأموران فرماندهي انتظامي شهرضاي 
اصفهان در بازرس��ي از يك دستگاه كاميون 
حامل الوار چوب بيش از يك تن پوش��اک 
قاچ��اق را از زي��ر الوارها كش��ف و ضبط 
كردند. س��رهنگ خس��رو احمدي فرمانده 
انتظامي ش��هرضا اظه��ار داش��ت: مأموران 
انتظامي مستقر در ايس��ت و بازرسي شهيد 
امامي اين فرماندهي حين كنترل خودروهاي 
عبوري به يك دس��تگاه كاميون مشكوک و 
آن را متوق��ف كردند. وي افزود: مأموران به 
رفت��ار راننده اين كاميون كه حامل الوارهاي 
چوبي بود مشكوک شدند و كاميون را مورد 
بازرس��ي قرار دادند. وی تصري��ح كرد: در 

بازرس��ي از كاميون مذك��ور يك تن و 440 
كيلوگرم پوشاک خارجي قاچاق كه به طرز 
ماهرانه اي زير الوارهاي چوب جاسازي شده 
بود كش��ف و ضبط ش��د. فرمانده انتظامي 
شهرضا گفت: طبق نظر كارشناسان گمرک 
 اس��تان ارزش ريالي محموله كاالي قاچاق 
كشف ش��ده 480 ميليون ريال برآورد شده 

است.
وی بيان كرد: راننده خودرو به نام »اسداله- 
ب« ب��ه اتهام حمل كاالي قاچاق دس��تگير 
و خ��ودروي وي نيز توقيف ش��ده اس��ت. 
س��رهنگ احمدي در پايان خاطرنشان كرد: 
مته��م به همراه پرونده جهت س��ير مراحل 

قانوني تحويل مراجع قضايي شدند.

دستگيري 2 توزيع کننده مواد مخدر صنعتي دستگيري جويندگان گنج در کاشان
در شهرضا

جاسازي بيش از يك تن پوشاك زير 
الوارهاي چوب

 

اگر اندكی دقت كنيد، متوجه خواهيد شد كه شما آگاهانه 
و يا ناخود آگاه به دنبال دوس��ت هس��تيد. اما آيا تا كنون 
فكر كرده ايد كه دوس��تی چيست و دوستی حقيقی كدام 
است؟ از آنجا كه انسان موجودی اجتماعی است، صرف 
نظ��ر از اينكه در چه جامع��ه ای زندگی می كند به دنبال 
يافت��ن ي��اران و دوس��تان و همراهانی برای خود اس��ت 
 . البته چ��ون اين گزينش در ميان اق��وام و ملل مختلف، 
شكل های متنوعی پيدا می كند و با انگيزه های گوناگون 
يا بر اس��اس احساس��ات متفاوت عقالنی، عاطفی و غير 
از آن ب��ه وجود می آيد، تعاريف مختلفی نيز از اين واژه 
 ارايه ش��ده است. گروهی دوس��تی را به معنای معاشرت 
دانس��ته اند. گروهی ديگربراين باورند كه دوستی عبارت 
اس��ت از يك نوع ارتباط خاص كه در مقاطع مختلف و 
يا در زمانی خاص،  ميان افراد پيدا می شود. برخی ديگر 
نيز معتقدند كه دوس��تی يك نوع قرار داد اخالقی اس��ت 
كه با انگي��زه های خاص دنيوی و اخ��روی بين افراد به 

وجود می آيد. 
دوستی يعنی چه ؟ 

در تفس��ير الميزان درتوضيح كلمه  اخالء دوستی چنين 
تعريف ش��ده اس��ت: كلمه اخالء جمع خليل به معنای 
دوس��ت اس��ت. و اگر دوس��ت را خليل گفت��ه اند بدان 
جهت اس��ت كه آدمی ، ُخلت يعنی حاجت خود را به او 

 

می گويد. و به ظاهر مراد از اخالء ، مطلق كس��انی است 
ك��ه به يكديگر محبت می كنند. چه متقين و اهل آخرت 
كه دوستی شان با يكديگر به خاطر خداست ) نه به خاطر 
منافع مادی( و چه اهل دنيا كه دوس��تی هايشان به منظور 
منافع مادی است. در كتاب المحجه البيضاء ، دوستی چنين 
تعريف شده اس��ت: دوستی يعنی همنشينی، معاشرت و 

گفتگوی انسان با افرادی كه به آنها عالقه و محبت دارد، 
زيرا با غير دوس��ت به طور معمول كسی قصد معاشرت 
ن��دارد. اين دوس��تی و ارادت و محبت ، يا لِذاته اس��ت 

 

)يعن��ی به خ��ودی خود مطلوب اس��ت ( و يا مجازی و 
واسطه ای است كه انسان به وسيله آن به دوست حقيقی 

برسد. 
8 نوع شخصیت كه بايد از آنها دوری كرد 

 همه ما دوست داريم باور كنيم كه نزديكان مان آدم هايی 
متعادل، ش��اد و دارای ذهنی س��الم هستند اما بارها پيش 
آمده كه متوجه ش��ديم واقعيت غير از اين اس��ت. تصور 
كنيد يكی از بهترين روزهای زندگی تان را آغاز كرده ايد 
و خدا را برای همه زيبايی ها و نعمت هايش شكر می كنيد 
كه ناگهان رويارويی با يكی از آش��نايان بالفاصله شما را 
از عرش به زير می آورد. حتی اگر انس��انی خوش بين و 
مثبت باش��يد، در كنار چنين اشخاصی منفی خواهيد شد. 
از بدترين اين نوع ش��خصيت ها می ت��وان به موارد ذيل 

اشاره كرد:
 خودشیفته ها 

اين افراد ش��ديد ح��س خودبزرگ بين��ی دارند و چنين 
م��ی پندارند كه دنيا گرد آنها م��ی چرخد. اين افراد مانند 
كنترل گرها موذی و حيله گر نيس��تند و تا حدی آشكار 
خواسته های خود را بيان می كنند. گاهی به نظر می رسد 
بايد به آنها گفت: »فقط خودت مهم نيستی« كه اين افراد 
فقط خواس��ته های خود را در نظر م��ی گيرند و نيازهای 
ش��ما به باد فراموشی گرفته می شود. در اين ارتباط شما 
احس��اس يأس و س��رخوردگی پيدا می كنيد. آنها چنان 
انرژی شما را صرف خواسته ها و اميال خود می كنند كه 

ديگر چيزی برای خودتان باقی نمی ماند.

 منفی گراها 
اين دس��ته قادر به درک خوبی ها و شادی ها نيستند. اگر 
به آنها بگوييد كه امروز روز بس��يار قشنگی است به طور 
حتم از اتفاق ناگوار قري��ب الوقوعی خبر می دهند؛ اگر 
از موفقي��ت امتحان ميان ترم خود خبر دهيد، در مقابل از 
سختی امتحانات نهايی به شما هشدار می دهند. آنها شادی 
را نابود می كنند. ديد مثبت ش��ما به زندگی جای خود را 
به بدبينی و منفی بافی می دهد. قبل از آنكه متوجه شويد، 
منفی گرايی در ذهن و روح ش��ما جايگزين شده و همه 

شادی ها پشت شيشه های خاكستری پنهان می شود.
ــاوت  ــران قض ــورد ديگ ــه در م ــه همیش ــرادی ك   اف

می كنند 
مواردی كه ش��ما زيب��ا و دلفريب می بيني��د، به نظر اين 
افراد عجيب و غيرجذاب اس��ت. اگر ش��ما نظر جديدی 
را جالب بدانيد، اين افراد آن را به كل اشتباه می شمارند. 
اگر ش��ما سليقه دوستی را س��تايش كنيد، آنها آن را بد يا 
 ماي��ه نگرانی قلمداد می كنند. افراد هميش��ه قاضی مانند 

منفی گراها هستند. 
 خود رأی ها 

تخصص اين عده كنترل ديگران به نفع خودشان است؛ و 
ممكن است چنان مهارتی هم داشته باشند كه شما هرگز 
متوجه كنترل آنها نشويد تا زمانی كه ديگر دير شده است. 
اين افراد نقطه ضعف های ش��ما را پيدا می كنند و از اين 

طريق به خواسته های خود می رسند. 
اين افراد راهی برای اجبار شما به انجام كاری پيدا می كنند 
كه انجام نمی دهيد و به اين ترتيب شما احساس هويت، 
اولويت های ش��خصی و توانايی درک واقعيت مس��أله را 
ازدست می دهيد و به ناگاه دنيا حول محور خواسته ها و 

اولويت های آنها قرار می گيرد. 
 همیشه ناامیدها 

اگر طرح جديد و بكری داشته باشيد، هميشه نااميدها به 
شما اطمينان می دهند كه با شكست روبه رو خواهيد شد؛ 
و زمانی كه موفق می شويد، شما را دلتنگ و افسرده می 
كنند. اگر رويايی در س��ر داش��ته باشيد، هشدار می دهند 
كه دست يابی به آرزويتان غيرممكن است. اين افراد آنچه 
هست را باور دارند و نسبت به آنچه خواهد شد مشكوک 
و نااميد هس��تند. معاش��رت با اين افراد موجب می شود 
خودباوری و اعتماد به نفس خود را به راحتی از دس��ت 

بدهيد. 
 آنهايی كه نمی توانند صمیمی شوند 

در كن��ار اين اف��راد هيچگاه حس صميمي��ت و راحتی 
نخواهيد كرد؛ داستانی خنده دار تعريف می كنيد اما آنها 
فقط لبخندی مؤدبانه تحويل می دهند. در پی بی توجهی 
آنها، شما غمگين و افسرده می شويد. يكی از مهيج ترين 
اتفاقات��ی را كه برايتان پيش آمده تعريف می كنيد اما آنها 
فقط سرس��ری، س��ر خود را تكان می دهند. ارتباط اين 
دس��ته افراد مبتنی بر معيارهای سطحی و بی معنی است. 
زمانی كه ش��ما به طور واقعي به يك دوست نياز داريد، 

آنها نيستند. 
زمانی كه نيازمند انتقادی س��ازنده هس��تيد، از همانی كه 
هس��تيد تعريف می كنند و اگر حمايت بخواهيد، شما را 

محكوم به شكست می دانند.

دوستی تان با این آدم ها را به هم بزنید 

اي��ن روزها وقتی برای خريد آجيل عيد به قنادی ها 
يا آجيل فروش��ی ها س��ری م��ی زنيم ب��ا انواعی از 
آجيل های ش��ور، ش��يرين، خام، بوداده يا انواعی از 
آجيل های وارداتی چ��ون هندی، ژاپنی و... روبه رو 
می ش��ويم. اي��ن آجيل ه��ا اغلب ظاه��ری براق و 
 خ��وش رنگ دارند كه اكثر افراد را ترغيب به خريد 
می كنند، اما متأسفانه برخی از اين آجيل ها برخالف 
ظاهر خوش آب و رنگ، طعمی نامطلوب و گاهی 
ميهمانانی ناخوانده دارند كه خريدار به ناچار با توجه 
ب��ه صرف هزينه گزاف مجبور ب��ه دور ريختن آنها 
می ش��ود. البته برخی نيز هستند كه بدون توجه به 
بهداشت و سالمت آجيل، اين محصوالت ناسالم را 
مصرف می كنند. حال اين پرسش مطرح می شود، 
اگر ظاهر آجيل نشان دهنده كيفيت آن نيست، پس 
چگونه می توان آجيلی سالم و بهداشتی تهيه كرد؟ 
آيا مصرف آجيل های بدطعم می تواند برای سالمت 
مصرف كننده مضر باش��د؟ مهم ترين نكته در زمان 

خريد آجيل تست كردن طعم و مزه آن است. 

آجیل های فله ای 
آجيل و خشكبار ازجمله تنقالتی هستند كه اگر در 
شرايط نامناس��ب محيط، چون گرما و رطوبت باال 
به م��دت طوالنی قرار گيرند آل��وده به نوعی قارچ 
می ش��وند. اين قارچ قرار اس��ت با نف��وذ به داخل 
مغزه��ا، آنها را آلوده كرده و با توليد نوعی س��م به 
نام آفالتوكس��ين عوارض سريع يا طوالنی مدتی را 
در مصرف كننده ايجاد نمايند. از عوارض سريع آن 
م��ی توان به تضعيف سيس��تم ايمنی بدن، صدمات 
كبدی و در نهايت س��رطان كبد و از اثرات طوالنی 
مدت آن نيز می توان به بروز ناهنجاری های جنينی، 
جهش زاي��ی، انحراف كروموزوم ها و غيره اش��اره 
كرد. به طور معمول اين س��م در آجيل های فله ای 
كه به صورت س��نتی نگهداری و عرضه می شوند 
به مق��دار زياد يافت می ش��ود. بنابراين با توجه به 
اين كه برخی مراكز عرضه آجيل، محصوالت كهنه 
 و آف��ت زده خود را نيز ب��ه صورت مخلوط عرضه 
 می كنند توصيه می شود كه از خريد آجيل های مخلوط 

فله ای اجتناب كنيد. 
آجیل های براق 

موض��وع ديگری ك��ه اين روزها بايد ب��ه آن توجه 
داش��ت، مواد براق واكس مانندی اس��ت كه برخی 
قنادی ه��ا يا آجيل فروش��ی ها ب��رای افزايش زمان 
ماندگاری و جذاب ش��دن به آجي��ل می افزايند. به 
گفته كارشناسان علم تغذيه، مصرف طوالنی مدت 
اين مواد افزودنی م��ی تواند به بخش های مختلف 

بدن به ويژه كبد آسيب رسانند. 
آجیل های رنگی 

نكته ديگر رنگ هايی اس��ت كه ب��رای تخمه، بادام، 
پسته و ... اس��تفاده می شوند. اين رنگ ها غيرمجاز 
و با پايه فلزات سنگين بوده و گاهی حساسيت های 
ش��ديدی را برای مصرف كننده ايجاد می كنند. اين 

رنگ ها بس��ته به نوع رنگ احتمال بروز س��رطان و 
بيماری های كبدی و كليوی را به خصوص در افراد 
آس��يب پذيری چون كودكان، خانم ه��ای باردار و 
س��المندان افزايش می دهد. بنابراين چنانچه هنگام 
مصرف تخمه، پسته و بادام دست ها و لب ها رنگين 
ش��دند، اين امر عالمت مصرف رنگ های شيميايی 
در تهيه آنهاست كه بايد از مصرف اين گونه تنقالت 

خودداری كنيد. 
توصیه ها 

آجيل ش��ور برای افراد با فش��ار خون باال و بيماران 
قلبی � عروقی و آجيل ش��يرين برای بيماران ديابتی 
و افراد دارای اضافه وزن بسيار مضرند؛ بنابراين بهتر 
است به مقدار مناس��ب از آجيل های خام بی نمك 

استفاده كنيد. 
آجيل ه��ای بو داده فس��ادپذيرند و ب��و دادن آجيل 
طع��م كهنگی آن را پنهان می كند؛ بنابراين مغزها را 
ب��ه صورت خام خريداری كني��د و هر بار به مقدار 

مصرف بو دهيد. 
از خريد مغزهای پوست كنده اجتناب كنيد؛ چراكه 
اي��ن مغزها با توجه به راحتی مصرفش��ان زياد ميل 
می شوند و اين امر می تواند سبب افزايش دريافت 

انرژی و اضافه وزن شود. 
نگه��داری طوالنی مدت آجيل تغييرات ش��يميايی 
و اكسيداس��يون خفي��ف چربی ها را در پی داش��ته 
 و موج��ب بوی كهنگ��ی و طعم نامطل��وب آجيل 
می شود؛ بنابراين آجيل را در اندازه ای بخريد كه در 

2 هفته عيد مصرف شود. 
از مصرف مغز گردوی سياه شده در داخل آجيلتان 
اجتناب كنيد. س��ياه ش��دن گردو به ط��ور عمده به 
دليل رش��د كپك ها و قارچ هايی است كه می توانند 
با ترشح س��موم خطرناک توكس��ين برای سالمت 

مخاطره آميز شوند.

آجيل عيد را چگونه انتخاب کنيم؟

الدن سلطانی
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رضا عباسي )وفات 1044 ه�.ق(
هنرمند و مينياتوريست بزرگ عصر صفوي، رضا عباسي فرزند استاد علي 
اصغر كاش��اني، در نيمه دوم قرن دهم هجري در كاشان ديده به جهان 
هستي گشود. وي سرآمد نقاشان روزگار خود بود و شاه عباس اول به او 
لقب عباسي داد.از آثار رضا عباسي مي توان به: نقاشي هاي سقف عمارت 
مركزي باغ فين كاش��ان، سقف و بدنه هاي كاخ چهلستون،  عالي قاپو و 
سر در بازار قيصريه اصفهان و... اشاره كرد.همچنين تابلوهاي متعددي از 
وي باقي مانده كه در بعضي از موزه هاي ايران و اروپا نگهداري مي شود.
معين مصور كاشاني از شاگردان برجسته رضا عباسي و داماد اوست.رضا 

عباسي در ذيقعده الحرام 1044 ه�.ق درگذشت.
گلستان هنر:

آقا رضا ولد موالنا علي اصغر كاشاني است. اگر زمانه به وجود با وجود 
او افتخار نمايد مي شايد چون در تصوير و چهره گشايي و شبيه كشي 
نظير و عديل ندارد و اگر ماني زنده بودي و اس��تاد بهزاد حيات يافتي 
روزي يك صد آفرين بر وي نمودي و ديگري بوسه بر دست وي نهادي 
همگي استادان و مصوران نادره زمان او را به استادي مسلم دارند و هنوز 
ايام ترقي و جواني او باقي اس��ت. وي در خدمت اش��رف شاه كامياب 
مالك رقاب سپهر ركاب سلطان شاه عباس خلد اله ملكه مي باشد، اما به 
غايت كاهل طبيعت افتاده و اختالط نامرادان و لوندان اوقات او را ضايع 
مي س��ازد و ميل تمام به تماشاي كشتي گيران و وقوف در تعليمات آن 
دارد. يك مرتبه صورتي ساخته و پرداخته بود كه شاه عالميان به جايزه 

آن بوسه بر دست او نهادند.
احمد سهيلي خوانساري مصحح گلستان هنر مي نويسد:والدت آقا رضا 
در حدود سال 90 مي باشد. وي فن تصوير و چهره گشايي را نزد پدرش 
كه در آن عهد مصوري معروف بود آموخت. در طراحي قلم سياهي از 
پدر س��بقت جست ابتدا مورد توجه و عواطف شاه عباس قرار گرفت 
و رعايت هاي زياد يافت اما از اطوار ناهنجار صاحب اعتبار نش��د و بنا 
به قول اسكندربيگ هميشه مفلس و پريشان حال بود. باالخره بار سفر 
بسته به هندوستان رفت و به خدمت جالل الدين اكبر پيوست و پس از 
چند سالي چند كه اكبر وفات يافت، جهانگير پادشاه )1014-1037( را 
مشمول رعايت و التفات فرمود و او و پسرش ابوالحسن كه در نقاشي 
ترقيات بسيار كرد در خدمت اين پادشاه نوازش بسيار يافتند.جهانگير در 
تزوک خود نوشته است: در اين تاريخ )سال 1027( ابوالحسن مصور به 
خطاب نادرالزماني سرافراز گشت.آقا رضا خود را به جهانگير منسوب 
س��اخته آقا رضا جهانگير پادشاهي خواند. و هم در هندوستان اين پدر 
و پس��ر وفات يافته اند. مصور كاشي نقاش و ش��اعر كه در آن زمان از 

هنرمندان معروف بوده داماد اوست.
در عالم آراي عباسي آمده است: 

موالنا علي اصغر كاش��ي، اس��تاد بي قرينه و مصور پاكيزه س��اخت در 
پرداخ��ت و رنگ آميزي منف��رد و در كوه پردازي و درخت س��ازي از 
اقران در پيش بود او نيز در خدمت س��لطان ابراهي��م ميرزا مي بود. در 
زمان اس��ماعيل ميرزا از اصحاب كتابخانه شد. پسرش آقا رضا در فن 
تصوير و چهره گش��ايي ترقي عظيم كرده اعجوبه زمان گش��ت و در 
اين عصر و زمان مس��لم الثبوت اس��ت از جهات نفس به  آن نزاكت 
قلم هميش��ه زورآزمايي ورزش كشتي گيري كرده از آن شيوه محظوظ 
 بودي و از صحبت ارباب استعداد كناره جسته با آن طبقه الفت داشتي
 و در اي��ن عه��د في الجمله از آن هرزه درآي��ي باز آمده اما متوجه كار 
كمتر مي ش��ود او نيز به طريق صادق بيگي بدمزاج، تنگ حوصله، سرد 

اختالط است. 

براي نخستين بار در كشور؛
آشپزان کاشاني گواهینامه 

درجه 2 دریافت کردند
معاون اس��تاندار و فرماندار ويژه كاش��ان از موفقيت 100 آشپز كاشاني 
در دريافت گواهينامه درجه 2 براي نخس��تين بار در كش��ور خبر داد. 
به گزارش فارس از كاش��ان حسينعلي حاجي در مراسم اختتاميه دوره 
آموزشي آش��پزي براي آش��پزان كاروان هاي زيارتي در تاالر كوثر اين 
شهرس��تان تصريح كرد: اين اقدام ابتكاري اداره حج و زيارت كاش��ان 
نتيجه انگيزه منحصر به فردي اس��ت كه نسبت به ديگر شهرستان هاي 
كش��ور بي س��ابقه اس��ت. وي افزود: ارايه غذاهاي متن��وع، باكيفيت و 
بهداشتي الزمه شهرتوريستي كاشان و استقبال مردم دارالمومنين كاشان 
از سفرهاي زيارتي است. حاجي گفت: هر اقدامي، آزموني را نيز به دنبال 
دارد و حضور 100 نفر آشپز در كالس هاي آموزشي آشپزي پاداش آن 
گواهينامه اي است كه دريافت مي كنند. رئيس اداره حج و زيارت كاشان 
نيز ارتقاي كيفيت و بهداشت تغذيه زائران بيت اله  الحرام را حائز اهميت 
خواند و گفت: تغذيه مناسب، نقش به سزايي در تقويت جسم و روان 
آدمي دارد و اس��الم نيز در اين زمينه سفارش بسيار كرده است. احسان 
اس��تحقافي تنوع غذايي را يكي از خواسته هاي برحق زائران دانست و 
اظهار داش��ت: اعتدال و تنوع غذايي در راس��تاي تكريم زائران يكي از 
وظايف مهم اداره حج و زيارت مي باشد. وي تعدد شركت كنندگان در 
اين دوره آموزشي، آشنايي با روش هاي نوين طبخ و آموزش هاي تئوري 
و عملي آشپزي را از ويژگي هاي اين دوره ذكر و خاطرنشان كرد: تمامي 
آشپزهاي شركت كننده در اين دوره آموزشي موفق به دريافت گواهينامه 
از فني حرفه اي شدند. احسان استحقاقي با اشاره به اشتغال شركت كنندگان 
در اين دوره آموزش��ي در آشپزخانه هاي نهادها و سازمان هاي دولتي و 
خصوصي شهرستان كاشان ياد آور شد: از شركت كنندگان در اين دوره 
آموزشي توسط اداره حج و زيارت كاشان در آشپزخانه هاي غير متمركز 
ش��هرهاي مكه مكرمه و مدينه استفاده مي شود. نايب رئيس صنف هتل 
و رستوران داران كاشان نيز در اين مراسم گفت : در اين دوره آموزشي 
كه توس��ط اداره حج و زيارت كاشان و س��ازمان فني حرفه اي برگزار 
شد تعداد 100 نفر آشپز آموزش ديدند. مهدي مجتبايي افزود: شركت 
كنندگان در اين دوره آموزش��ي 120 س��اعت آم��وزش تئوري و 120 
ساعت آموزش هاي عملي آش��پزي را پشت سرگذاشتند. به گفته وي 
شركت كنندگان در پايان اين دوره آموزشي موفق به دريافت گواهينامه 
درجه دو آشپزي از سازمان فني حرفه اي و دو كد آشپزي از سازمان حج 

و زيارت و اتحاديه شدند. 
مجتباي��ي، طب��خ 159 نوع غ��ذاي ايراني، فرنگي، س��نتي و همچنين 
42 ن��وع دس��ر، 13 ن��وع آش محل��ي و 30 ن��وع س��وپ مطاب��ق با 
اس��تانداردهاي غذايي و با حداقل هزينه، توس��ط يكصد نفرآش��پز در 
پاي��ان اين دوره آموزش��ي را از بركات حج دانس��ت و اظهار داش��ت: 
اميدواري��م بركت ه��ای معنوي اين اق��دام نيز در تمام��ي ابعاد فراگير 
 ش��ود. وي ارتقاي س��طح كمي و كيفي غذاهاي هتل و رس��توران هاي 
شهرستان كاشان را از مهم ترين اهداف برگزاري اين دوره آموزشي ذكر كرد. 

برگزاری نمایشگاه طراحی در 
کاشان 

به گزارش روابط عمومی س��ازمان رفاهی تفريحی ش��هرداری كاشان 
نمايش��گاه طراحی و رنگ و روغن در نگارخانه مهتاب فرهنگسرای 
معراج اين سازمان برپا شد. در اين نمايشگاه 30 اثر از هنرمند كاشانی 
زهرا فريدونی از مدرسان فرهنگ سرای معراج سازمان رفاهی تفريحی 
شهرداری كاشان با موضوع آزاد به مدت يك هفته به نمايش گذاشته 

شد.

نوروز 90 با جنگ بزرگ ورزش 
در کاشان

  به گزارش روابط عمومی سازمان رفاهی تفريحی شهرداری كاشان 
كانون فرهنگی بقيه  اله فين با همكاری اداره ورزش س��ازمان جنگ 

بزرگ ورزش را برگزار می نمايد.
مدير عامل س��ازمان رفاهی تفريحی شهرداری كاشان گفت: مراسم 
افتتاحيه جنگ، مس��ابقات واليبال يادواره شهيد اردهال می باشد كه  
با حضور مس��ئوالن شهری و اجرای برنامه های متنوع و هنرنمايی 

ورزشكاران باستانی و زورخانه ای همراه خواهد بود 
مه��دی نادعلی افزود: اين برنامه س��ه ش��نبه 2 فروردين ماه س��ال 
1390 درسالن ورزشی شهيد اردهال برگزار خواهد گرديد و هدف 
از اج��رای آن را پركردن اوقات فراغت جوان��ان و ترويج فرهنگ 

ورزش اعالم داشت. 
وی گفت: ب��رای حضور حداكث��ری تماش��اگران در طول اجرای 
مسابقات مراسم قرعه كش��ی و اهداي جوايز ارزنده در نظر گرفته 
ش��ده اس��ت. اين ويژه برنامه  به همت كانون فرهنگی بقيه اله فين 
كاش��ان و با همكاری س��ازمان رفاهی تفريحی ش��هرداری كاشان 

برگزار می گردد.

اعزام 4000 نفر به مناطق جنگي 
جنوب از کاشان

محمد باقر خندان
4 ه��زار نفر ب��ا كاروان ش��هداي دارالمؤمنين كاش��ان راهي مناطق 
جنگي جنوب مي ش��ود. س��رهنگ پاس��دار جواد نائين��ي فرمانده 
ناحيه مقاومت بس��يج كاش��ان گفت: امس��ال 4 ه��زار نفر در قالب 
كاروان راهي��ان نور با عنوان كاروان ش��هداي دار المؤمنين كاش��ان 
راهي مناطق عملياتي جنوب كشور مي شوند.اين كاروان متشكل از 
دانش آموزان، دانش��جويان،  طالب، خانواده هاي شهدا و بسيجيان و 
مس��ئوالن ادارات شهرستان مي باشند كه از 8 اسفند شروع و تا 13 
فروردين س��ال آينده ادامه خواهد داش��ت. وي افزود: از اين تعداد 
800 نف��ر دانش آموز پس��ر، 950 نفر دانش��جو و 2250 نفر نيز به 
صورت خانوادگي به مناطق عملياتي اعزام مي شوند.سرهنگ نائيني 
ش��روع اعزام خانواده ها را از 89/12/26 ش��روع ك��ه از منطقه هاي 
فاو، شملچه، پاسگاه زيد، طالئيه، دهالويه و هويزه بازديد مي كنند. 
فرمانده ناحيه بسيج كاشان گفت: 50 نفر از رزمندگان، فرماندهان و 
خط شكنان دوران دفاع مقدس به منظور بيان خاطره و توجيه زائران 
در خص��وص عمليات ها اين كاروان را همراهي مي كنند.س��رهنگ 
نائين��ي انتقال فرهنگ جهاد و ش��هادت و واليت، حفظ آرمان هاي 
ش��هدا، ارتقاي بصي��رت و آگاهي از فتنه هاي دش��منان را از جمله 
مهم ترين اهداف اعزام راهيان نور برشمرد و گفت:  در كنار بازگويي 
ايثار رزمندگان دفاع مقدس،  تحليل وقايع سياسي و برخورد صحيح 
ب��ا اين جريانات نيز انجام مي گيرد.ايش��ان در پايان گفت: امس��ال 
نسبت به سال گذشته اعزام كاروان راهيان نور شهرستان 30 درصد 
افزايش دارد. الزم به ذكر است اردوگاه شهداي دارالمؤمنين كاشان 

در شهر آبادان استقرار دارد.

قائم مقام سايپا كاشان: 

محصوالت سایپا شاخصه هاي 
موسسه استاندارد را دارند 

قائم مقام س��ايپا كاشان گفت: محصوالت توليدي مجتمع سايپا كاشان 
شاخصه هاي تعيين شده از سوي موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي 
ايران را دارند. رمضان ش��رقي، در گفتگو با ايرنا، اظهار داش��ت: تمامي 
خودروهاي توليد ش��ده در اين مجتمع خودرو سازي داراي كيسه هوا 
)ايربگ( و سيس��تم ترمز ضد قفل ) اي بي اس( هستند. وي افزود: به 
همين منظور اين كارخانه هيچ مش��كلي با مصوبه موسسه استاندارد و 
تحقيقات صنعتي مبني بر عدم شماره گذاري خودروهاي فاقد كيسه هوا 
ندارد. به گزارش ايرنا، بر اساس مصوبه شوراي عالي استاندارد، نصب 
كيسه ايمني هوا و سيستم ترمز ضد قفل براي تمام خودروهاي سواري 
توليد داخل از ابتداي برنامه پنجم توس��عه در فروردين ماه سال 1390 
اجباري اس��ت. مجتمع خودروسازي سايپا كاشان بزرگ ترين كارخانه 
خودروس��ازي خاورميانه با زيربناي 220 هزار مترمربع، وس��يع ترين 
سايت خودروسازي كشور است. اين مجتمع كه هم اكنون پرايد صبا، 
سايپا 111 و خودروي تمام ايراني ›تيبا‹ توليد مي كند، 19 ارديبهشت ماه 
سال جاري با حضور رئيس جمهوري در شهرستان كاشان افتتاح شد. 

دانش آموز کاشاني نفر نخستین 
دوره مسابقه هاي رباتیك شد

زاينده رود
دانش آموز كاشاني با ساخت رباتي به نام »عقاب« در نخستين دوره 
برگزاري مسابقه هاي رباتيك شركت نادكو در شهرستان كاشان هم زمان 

با ساير شهرستان هاي كشور مقام نخست را كسب كرد.
 س��االر نزادي دانش آموز كالس س��وم مدرس��ه راهنماي��ي غيردولتي 
مال محس��ن فيض كاش��اني اس��ت كه در بخش س��اخت ربات هاي 
فوتباليس��ت اين ويژه از مسابقات شركت كرده اس��ت.اين دانش آموز 
ب��ا تقدي��ر از راهنمايي هاي معلمان راهنماي خود در س��اخت رباتش 
هدف از س��اخت اين ربات و ش��ركت در مسابقه هاي نادكو را صعود 
به مراحل باالتر و مس��ابقه هاي كشوري و آشنايي با ساخت ربات هاي 
پيش��رفته تر عنوان كرد.مسابقه هاي ش��ركت نادكو هر سه ماه يكبار در 
شهرس��تان هاي كشور و سالي يك بار در تهران در بخش هاي مختلف 
برگزار مي شود.اين مسابقه ها در تهران در بخش هاي ساخت ربات هاي 
فوتباليس��ت،  جنگجو، رالي، نورخور، خدمتكار، شيء جمع كن، آتش 
نش��ان،  ميكروموس، حل مار، نورياب و مين ياب و در شهرستان ها در 
بخش هاي ساخت ربات هاي فوتباليست، حل مار و دو مارپيچ برگزار 
مي شود.مسابقه هاي رباتيك شركت نادكو در كاشان با نظارت شجري،  

سهرابي، صفاري نژاد و ميرصيفي برگزار شد.

برگزاری نمایشگاه ویترای ویژه 
نوروز در کاشان

به گزارش روابط عمومی س��ازمان رفاهی تفريحی ش��هرداری كاشان 
نمايش��گاه ويترای ويژه نوروز در نگارخانه مهتاب فرهنگسرای معراج 
اين س��ازمان برپا شد. در اين نمايش��گاه هنری كه تا 28 اسفندماه داير 
است انواع جعبه های كادو و كارت پستال به مناسبت نوروز به نمايش 

گذاشته شده است. 
اين نمايش��گاه در دو شيفت صبح از ساعت 9 تا 13 و عصر از ساعت 

16 تا 20 برای بازديد عالقمندان داير است.

گشتی دراخباربزرگان کاشان

بهار چادر نم��از گل گلی خود 
را كه از ش��كوفه های ريحان و 
بنفش��ه پر شده به سر كرده و بر 
سجاده س��بز طبيعت نماز عشق 
 را ب��ه ش��كرانه دوباره زيس��تن 

می خواند.
سارها و سرودها با همراهی بهار 
و هماهن��گ با ترن��م جويبارها 
و چش��مه س��ارها آواز خوش 

هزاردستان را سر می دهند.
باز نس��يم بهار گيس��وان مشك 
بوی بته های گالب را با آهنگ 
موزون تكان م��ی دهد تا با الله 
خ��وش عذار و نرگس و ريحان 
و گل های دشت و دمن هم زمان 
جوانه زنند و ترانه عش��ق را به 

گوش عشاق برسانند.
ش��ادی جوانه زدن شاخه های 
پ��ر نق��ش و نگار، فاخت��ه را به 
 غزل خوانی و قمری را به ترانه 

می خواند. اينك زمان آن رس��يده ك��ه ما نيز همراه و 
همگام با طبيعت زيب��ا و بكر و هم نوا با چلچله ها به 
پايكوبی و رقص درآييم و زنگار خمودی را با نس��يم 

بهاری زدوده و عطر شبنم و بنفشه را به دل بنشانيم.
بياييم يك دل و هم نوا با نسيم بهاری يا مقلب القلوب 
را زمزمه كنيم و با حول حالنا حال و درون خود را به 

بهترين حال ممكن دگرگون كنيم.
نوروز در آريانای كهن هميش��ه و همه زمان مقدس و 
گرامی ب��وده بزرگان ادب و فرهنگ آورده اند كه مردم 

در ش��ب نوروز آتش می افروختن��د و دنيا را چراغان 
می كردند و در بامداد بر س��بيل خوشحالی آن گونه كه 
ش��بنم بر پای الله می ريخت و غب��ار غم را از صفحه 
سفيد گل نسرين می شست بر يكديگر آب می پاشيدند 
و كدورت ه��ا را می زدودن��د و آن گاه ب��ه ش��كرانه 
نعمت های بهار به همديگر ش��يرينی هديه می دادند و 
سال نو را با شادكامی و خرسندی استقبال می نمودند.

ديد و بازديدها و ده ها رسم و آيين ديگر هنوز هم برپا 
می شود و يادشان نسل به نسل در ميان مردمان جاودانه 
می گردد. چيدن سفره هفت سين، گذاشتن ماهی سرخ 

كوچ��ك در تن��گ آب در كنار 
س��بزه های نورسته، سنبل سپيد، 
گل س��رخ و افروختن ش��مع و 
چراغ كه ش��كوفايی به��اران را 
صد چن��دان می كن��د از جمله 
آيين هاست. قلب ها پرشور  اين 
می تپند، نفس ها در فضای بهاری 
عطر آگين می ش��وند و چشم ها 
مشتاقانه به آب و آيينه، شمع و 
چراغ خيره می گردند. دس��ت ها 
بر اميد رو به قبل��ه آمال، كتاب 
آس��مانی را گشوده و لب ها آرام 
دع��ا می كنند تا دل هامان ش��اد، 
كشتزارهامان سبز، رودهامان پر 
آب، باغ هامان پربار و شهرهامان 
امن و آباد! بخت و رويمان سپيد 
و دين و ايمانمان استوارتر باشد. 
آيين ملی- مذهب��ی نوروز بين 
مردمان سرزمين يادها و خاطره ها 
قرن هاست برپا می شود و ما نيز 
در روزگاری كه ملت ها به آيين های كهن خود می بالند 
و آنها را به نماي��ش می گذارند به اين آيين می باليم و 
س��عی بر آن داريم تا با ميزبانی شايسته مقدم ميهمانان 
نورزی را گرامی داريم. ش��هر كاش��ان هم با پيروی از 
اين آيين كهن قبل از فرارس��يدن س��ال نو اقداماتی را 
برای گردش��گران و ميهمانان اين شهر فراهم نموده اند 
تا گردش��گران با خاطری آسوده به اين شهر سفر كنند 
و ضمن بازديد از جاذبه های توريس��تی گردش��گری 

ارمغانی از شادی و سرور را با خود به همراه برند.

کاشان در انتظار بهار

رئي��س اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرس��تان 
كاش��ان گفت: 125 ميليون متر مكعب روان آب هاي 
اين شهرستان از مسيرهاي زيرحوزه به سمت كوير 
سرازير خارج مي شود. رحمت اله رحماني خبرنگاران 
اظهار داش��ت: با در نظر گرفتن مس��احت 4 هزار و 
500 كيلومترمربعي بخش كوهستاني حوزه هاي آبريز 
اين شهرستان و مقدار متوسط بارندگي 139 ميلي متر 
حجم نزوالت در اي��ن بخش از حدود 625 ميليون 
مترمكعب آب موجود اين منطقه به دليل مجموعه اي 
از پارامترهاي مختلف از جمله پوشش گياهي، شيب، 
تبخي��ر و نفوذ 80 درص��دي در منطقه، 125 ميليون 

مترمكعب آن در طبيعت سرازير مي شود.
وي اضافه كرد: بخش آبخيزداري اداره منابع طبيعي 
شهرس��تان كاش��ان با اجراي طرح ه��اي مختلف و 
دريافت اعتبارات تاكنون توانس��ته حدود 10 ميليون 
مترمكعب از اين آب را كنترل و اس��تحصال نمايد. 
ب��ه گفته وي با برنامه ري��زي صحيح و درازمدت در 

هر س��ال مي توان بخش��ي از اي��ن آب را با اجراي 
پروژه هاي آبخيزداري مهار، كنترل نمود.

رحماني افزود: مس��احت 10 هزار كيلومتري حوزه 
آبريز منطقه كاش��ان با 16 زيرحوزه از شمال غرب 
)رودخانه شوراب( آغاز و تا جنوب شرقي )رودخانه 

تتماج( ادامه مي يابد.
ب��ه گفته وي بزرگ ترين حوزه آبريز منطقه كاش��ان 
چمرود اس��ت كه به دليل وس��عت و شيب زياد از 
پرخطرترين رودخانه هاي كاشان است و قرارگرفتن 
مؤسس��ات دولتي، خصوصي، دانشگاه هاي كاشان، 
پزش��كي، آزاد، ش��هرک هاي مس��كوني، صنعتي و 
شهرهاي منطقه آران بيدگل خطرپذيري را دوچندان 
كرده اس��ت. وي اجراي طرح هاي آبخي��زداري اين 
شهرس��تان را تاكنون در اح��داث هفت مورد پخش 
س��يالب، هفت مورد سفيدآب، 18 سازه بند خاكي، 
223 س��ازه بندتاخي��ري و رس��وب گير، 9 س��ازه 
آبخوان داري در چمرود و ايجاد 140 س��ازه بانكت 

خالص��ه ك��رد و گفت: اي��ن تعداد ط��رح با حجم 
آبگي��ري 5 ميليون و 750 ه��زار مترمكعب آبگيري 

اجرا شده است. 
رئي��س اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرس��تان 
 كاش��ان افزود: اج��راي عمليات بيولوژي��ك نيز در 
900 هكتار در روستاهاي چنار، كمال الملك و ازوار 
از ديگر طرح ه��اي عملياتي آبخي��زداري اين اداره 

تاكنون است.
 رحمان��ي حفاظ��ت اداره مناب��ع طبيعي كاش��ان از
 33 كيلومت��ر كمربن��د حفاظتي در مناط��ق نواب، 
خرمدش��ت، گله سرخه، جزه، حس��نارود، نصرآباد 
جيرويه، نش��لج و آبش��يرين را نيز خاطرنشان كرد 
و گفت: راه اندازي ش��بكه بي س��يم با پوش��ش كل 
شهرستان جهت ارتباط و اطالع رساني در خصوص 
آتش سوزي ، گزارش تخريب، تجاوز و اطالع رساني 
در خصوص كنترل آفات از ديگر اقدام های حفاظتي 

از منابع طبيعي اين شهرستان است.

نای اين آتش��كده گنبددار كه به نام آتش��كده اردشير 
موسوم است از زيباترين چهارطاقی های دوره ساسانی 
اس��ت كه بر فراز نياسر واقع ش��ده و همچنان، پس از 
عبور دهه ها و س��ده ها، اگرچه به  خاموشی، اما بردبار 
و پابرجا مانده اس��ت. بر اساس نظر آندره  گدار معمار 
و باستان شناس فرانس��وی چهارطاقی آتشكده نياسر 
به وس��يله اردشير بابكان ساخته ش��ده و اولين معبد و 
آتش��كده ای كه به وسيله ساسانيان در اوج رواج دين و 
آيين زرتشتی در ايران بنياد گرفته، آتشكده نياسر است. 
اين آتشكده با ش��ماره316 در فهرست آثار ملی ايران 
ثبت گش��ته است.الزم به ذكر اس��ت بنای اين آتشكده 
سمبل 4 عنصر اصلی، باد، آب، خاک و آتش می باشد و 
هر كدام از ستون ها به طور دقيق يكی از 4 جهت اصلی 

را نشان می دهند. در كنار 
بيشتر آتش��كده ها چشمه 
آب و درخت چنار وجود 
دارد چهارتاقی نياسر، يكی 
از آثار تاريخی شهر نياسر 
در بيست كيلومتری غرب 

كاشان است.
پژوهش��گران اي��ن بنا را 
دوران  اواخر  از  س��ازه ای 
اش��كانی و يا اوايل دوران 
ساسانی می دانند. برای اين 
بنا كاربری های گوناگونی 
همچ��ون نش��ان راهيابی، 
بنای يادبود، آتشگاه و قبر 
بزرگان مطرح ش��ده بود. 
رضا مرادی غياث آبادی، اخترباس��تان شناس، در سال 
1380 و در كتاب »نظام گاه ش��ماری در چارتاقی های 
 اي��ران« فرضي��ه كاربری تقويم��ی آن را مط��رح كرد. 
غياث آبادی معتقد است: اين بنا كاركردی تقويمی دارد 
و به گونه ای س��اخته شده كه طلوع و غروب خورشيد 
در آغ��از و ميانه هر يك از فصل های س��ال از يكی از 
روزنه های آن ديده می شود. بنای چارتاقی نياسر به مانند 
ديگر چارتاقی های منفرد ايران بدون وجود بناهای ديگر 
در اطراف آن ساخته شده و دقت محاسبات تقويمی آن 
بيش از بناهای ديگر تقويمی در جهان اس��ت كه گاه تا 

سه درجه خطا دارند.
در ص��ورت پذيرش اي��ن نظريه، پيدا ش��دن كاربری 
تقويم��ی احتمالی برای اين بنا در تضاد با كاربری های 

ديگر مثل بنای يادمانی و آتش��كده نيس��ت. چون در 
معماری ايرانی بس��ياری از بناها كاربری چند منظوره 
دارن��د و در ضم��ن ب��ه كارگي��ری واژه چارتاقی تنها 
ناظ��ر بر ويژگی ه��ای معم��اری بنا و ن��ه كاربری آن 
 اس��ت، به پيشنهاد و پيگيری او هرس��اله مراسم ديدار 
و بررس��ی ميدانی از طلوع خورشيد در چارتاقی نياسر 
در نخس��تين روز هر فصل سال در كنار اين بنا برگزار 

می شود. 
ب��ه هر حال هنوز ابهاماتی در اين م��ورد وجود دارد و 
برخی نسبت به اين كاربری ترديد دارند. اين بنا نمونه 
كامل يك گنبد ساس��انی است، بر زيربنائی مربع نهاده 
شده اس��ت و بزرگی و عظمتی كه در اين چهار طاقی 
به چشم می خورد، از تعادل عناصر متشكل و توازن و 
هماهنگی تركيب بنا نشأت می گيرد. طول و عرض اين 
آتشكده 14 در 14 متر می باشد. اين بنا پس از يورش 
تازيان ويران ولی سپس توس��ط مردم بازسازی شد و 

امروزتا حدودي سالم می باشد. 
نياس��ر در 35 كيلومتری شمال غربی شهر كاشان قرار 
دارد و در منطق��ه ای كوهس��تانی در ارتفاعات كركس 
می باشد و چشمه ای باس��تانی به نام چشمه اسكندر 
نيز در آنجا قرار دارد. در نياسر غاری كه متعلق به دوره 
پارتيان بوده اس��ت نيز وجود دارد. به احتمال قوی اين 
غار معبد ميترايی بوده اس��ت ك��ه امروزه از مكان های 
ديدنی اين ش��هر می باش��د. بنای اين آتشكده گنبددار 
كه به نام آتش��كده اردشير موسوم اس��ت از زيباترين 
چهارطاقی های دوره ساس��انی است كه بر فراز نياسر 
واقع ش��ده و همچنان، پس ازعبوردهه ها و س��ده ها، 

پابرجا مانده است. 

رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري كاشان:
125 ميليون مترمكعب روان آب هاي کاشان در کوير سرازير مي شود

شهرستان )ویژه کاشان(

افزايش 20 درصدی تعداد ميهمانان 
نوروزی در کاشان

ساماندهی تابلوهای تجاری اصناف 
در کاشان 

به گزارش شهرداری كاشان رئيس 
كاشان  نوروزی  ستاد  آمار  كميته 
افزايش 20 درصدی تعداد ميهمانان 
پيش  اين شهرستان  در  را  نوروزی 
بينی كرد. مهدی نادعلی دليل اين امر 
را قرار گرفتن كاشان در شاهراه اصلی 
و  كشور  مركز  و  جنوب  به  شمال 
انتخاب مسيرهای كوتاه توسط مردم 
به دليل اجرای قانون هدفمندسازی 
يارانه ها ذكر كرد. وی تعداد مسافران 
را   90 سال  در  كاشان  نوروزی 
كرد:  تصريح  و  ذكر  نفر  ميليون   2
شهرهای  معدود  از  شهرستان  اين 
كشور است كه ورود هر مسافر در 
آمارگيری  و  محاسبه  نوروزی   ايام 
گردد . وی با اشاره به ميهمان نوازی 

مردم كاشان اسكان و سرويس دهی 
در پارک ها و مناطق كمپ گردشگری، 
ارايه امكانات اوليه مانند آب جوش 
چادرهای  و  پتو   ، رايگان  نان  و 
مسافرتی ، بازديد رايگان آثار و اماكن 
های  خانواده  ويژه  كاشان  تاريخی 
با پوشش،حجاب و عفاف اسالمی 
همچنين اجرای برنامه های فرهنگی 
هنری را از جمله خدمات نوروزی 

اين شهرستان برشمرد. 
آموزشی  دوره  يك  وی  گفته  به 
رانندگی  راهنمايی  مديريت  توسط 
و ميراث فرهنگی كاشان به منظور 
كيفی سازی اطالعات در زمينه آمار 
مسافران نوروزی اين شهرستان برای 

آمارگيران برگزار می شود. 

طرح جمع آوری تابلوهای غيرمجاز 
در اين شهرستان با برنامه ريزی اداره 
اين  گردشگری  و  شهری  تبليغات 
سازمان و با همكاری اداره تأسيسات 
اجرا  كاشان  شهرداری  زيباسازی  و 
می شود. رئيس اداره تبليغات شهری 
و گردشگری سازمان رفاهی تفريحی 
گفت: اين طرح به منظور جلوگيری 
از ه�رج و م�رج و ن�ابه س�ام�انی و 
اغتشاشات بصری و رع�ايت اص�ول 
اي�منی در ن�صب تاب�لوهای شهری 

برگزار می شود. 
اح��مدرض��ا ك��اظمی اف��زود: كليه 
تابلوهای پراكنده و غيرمجاز به ويژه 
تابلوهايی كه به صورت عمودی در 
پياده رو بدون مجوز سازمان نصب 

ش�ده اند ج�مع آوری می ش�ون�د. به 
گفته وی تعداد بسياری از اين نوع 
تابلوها متعلق به پزشكان است كه با 
توجه به هماهنگی های به عمل آمده 
با نظام پزشكی جمع آوری و پزشكان 
موظفند تابلو مطب های خود را پس 
مقررات  رعايت  با  و  جانمايی  از 
شهری  مبلمان  اصول  و  زيباسازی 
و نظام پزشكی نصب كنند. وی از 
كليه صاحبان صنوف كه قصد نصب 
را  خود  فعاليت  معرف  برای  تابلو 
دارند خواست قبل از هرگونه اقدام 
به سازمان رفاهی تفريحی شهرداری 
كاشان مراجعه و بعد از دريافت مجوز 
و آشنايی با مقررات مربوط نسبت به 

نصب تابلو اقدام نمايند.

آتشكده نياسر
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تحديد حدود اختصاصي
12/193 ش��ماره: 14849 چون تحديد حدود ششدانگ يكبابخانه شماره پالک 2185 
فرعي از 100 اصلي واقع در طامه جزء بخش 9 حوزه ثبتي شهرستان نطنز بنام رسول 
عابدي طامه در جريان ثبت مي باشد و بعلت عدم حضور مالك در آگهي قبلي بايستي 
تجديد گردد اينكه به موجب دس��تور اخير از م��اده 15 قانون ثبت و تقاضاي نامبرده،  
تحدي��د حدود پالک مرقوم در س��اعت 10 صبح روز 90/2/11 در محل ش��روع و به 
عمل خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهي به كليه مالكين و مجاورين و صاحبان امالک 
اخطار مي گردد كه در س��اعت و روز مقرر در اين آگهي در محل حضور بهمرس��انند. 
ضمنًا اعتراضات مجاورين و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم 

صورت مجلس تحديدي تا 30 روز پذيرفته خواهد شد.
تاريخ انتشار: 89/12/21

م الف/ 677                                       شادمان- رئيس ثبت اسناد و امالک نطنز
 

احضار
12/237  چون آقاي رضا ابراهيميان فرزند محمد ش��كايتي عليه آقاي عبداله احمدي 
مبني بر مشاركت در آدم ربايي و اخاذي مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 891284 
ک 114 اي��ن دادگاه ثبت، وقت رس��يدگي ب��راي روز 1390/2/25 س��اعت 10 صبح 
تعيين ش��ده نظر به اينكه متهم مجهول المكان مي باشد لذا حسب ماده 180 قانون آئين 
دادرس��ي كيفري مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتش��ار محلي طبع و 
نش��ر مي ش��ود و از متهم مذكور دعوت بعمل مي آيد جهت رس��يدگي در وقت مقرر 
حاض��ر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ ش��ده تلق��ي و دادگاه تصميم 

مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 16893                            دفتر شعبه 114 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

 
تحديد حدود اختصاصي

12/239 ش��ماره: 16960 چون تحديد حدود شش��دانگ قطعه ملك پالک شماره 252 
واقع در كوي محال اردس��تان يك اصلي دهس��تان گرمس��ير بخ��ش 17 ثبت اصفهان 
كه طبق پرونده ثبتي تمامت دو دانگ مش��اع از س��ند آن به نام آقاي منصور عس��كري 
اردس��تاني فرزند مرحوم علي و غيره در جريان ثبت مي باش��د و تحديد حدود پالک 
مرقوم به علت عدم حضور مالك يا نماينده قانوني وي تاكنون به عمل نيامده اينك بنا 
به درخواس��ت نامبرده باال و دس��تور اخير ذيل ماده 15 قانون ثبت تحديد حدود پالک 
مرقوم در روز سه شنبه مورخه 1390/1/23 رأس ساعت 9 صبح در محل شروع و به 
عمل خواهد آمد لذا بموجب اين آگهي به كليه مالكين و مجاورين اخطار مي گردد كه 
در روز و س��اعت مقرر در محل حضور يابند. اعتراضات مجاورين و صاحبان امالک 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدي تا سي روز پذيرفته 
خواهد شد. و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده هاي معترضين ثبت 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تنظيم اعتراض به اين اداره بايستي با تقديم دادخواست به 
مراجع ذيصالح قضايي گواهي تقديم دادخواست را اخذ و به اين اداره تسليم نماييد.

تاريخ انتشار: 89/12/21
م الف/ 371                                    فدائي- رئيس ثبت اسناد و امالک اردستان

 
تحديد حدود اختصاصي

12/241 ش��ماره: 15013 چون تحديد حدود شش��دانگ يكبابخانه شماره پالک 740 
فرع��ي از 141- اصل��ي واقع در باغس��تان پايي��ن طرق جزء  بخش ي��ازده حوزه ثبتي 
شهرس��تان نطنز بنام خانم فاطمه محمد حسيني طرقي در جريان ثبت مي باشد و بعلت 
عدم حضور مالك در آگهي قبلي بايستي تجديد گردد اينكه به موجب دستور اخير از 
ماده 15 قانون ثبت و تقاضاي نامبرده، تحديد حدود پالک مرقوم در س��اعت 10 صبح 
روز 90/2/18 در محل ش��روع و به عمل خواهد آمد، لذا به موجب اين آگهي به كليه 
مالكين و مجاورين و صاحبان امالک اخطار مي گردد كه در ساعت و روز مقرر در اين 
آگهي در محل حضور بهمرسانند. ضمنًا اعتراضات مجاورين و صاحبان امالک مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدي تا 30 روز پذيرفته خواهد 

شد. تاريخ انتشار: 89/12/21
م الف/ 679                                       شادمان- رئيس ثبت اسناد و امالک نطنز
 

ابالغ وقت رسیدگي
12/273 در خصوص پرونده كالس��ه 89-1214 خواهان محمد رضايي دادخواس��تي 
مبني بر مطالبه خسارت به طرفيت عباسعلي عباسي تقديم نموده است. وقت رسيدگي 

براي روز يكش��نبه مورخ 89/2/4 س��اعت 4 تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان 
بودن خوانده حس��ب تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسيدگي به اين شعبه واقع در خيابان محتشم كاشاني جنب بيمه ايران- مجتمع شماره 
يك اصفهان مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم 

حضور وقت رسيدگي ابالغ شده تلقي و تصميم مقتضي اتخاذ مي شود.
م الف/ 17117                            شعبه 24 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

 
تاسیس

12/281 ش��ماره 4554/ث89/103 آگهی تاس��يس ش��ركت مهد صنعت قائم سهامی 
خاص. ش��ركت ف��وق در تاري��خ 1389/12/9 تحت ش��ماره 43281 و شناس��ه ملی 
10260611247 در اي��ن اداره به ثبت رس��يده و در تاريخ 1389/12/9 از لحاظ امضاء 
ذيل دفاتر تكميل گرديده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت اطالع عموم در 
روزنامه رس��می و كثيراالنتشار زاينده رود آگهی می شود. 1- موضوع شركت: طراحی 
و تهيه و توليد و ساخت و مونتاژ و خريد و فروش كليه قطعات فلزی، كليه مواد اوليه 
الزم، تجهيز و راه اندازی كارگاههای تراشكاری و قالب سازی و ريخته گری و پرس، 
تجهي��ز و راه اندازی ماش��ين آالت و صنايع توليدی و تبديل��ی، اجرای كليه طرحهای 
صنعتی و توليدی – واردات تكنولوژی صنايع مادر، تامين نيروی انس��انی موقت مورد 
نياز ش��ركت، اخذ و اعطای نمايندگی ش��ركتهای معتبر داخل��ی و خارجی – اخذ وام 
و اعتب��ارات و تس��هيالت بانكی از بانكها و موسس��ات مالی داخل��ی و خارجی )فقط 
جهت موضوع شركت( صادرات و واردات كليه كاالهای مجاز بازرگانی – شركت در 
مناقصات و مزايدات و پيمانهای دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بين المللی و عقد 
قرار داد با كليه اش��خاص حقيقی و حقوقی – ش��ركت در نمايشگاههای داخلی و بين 
المللی و به طور كلی هر گونه فعاليت كه با موضوع ش��ركت مرتبط باش��د. 2- مدت 
شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز اصلی شركت: 1-3- استان اصفهان 
– ش��هر اصفهان اتوبان ش��هيد آقابابايی – بلوار ش��هيد خزايی – شهرک گل نرگس – 
خيابان س��عادت – منزل س��وم – سمت چپ. 4- سرمايه ش��ركت: مبلغ 1/000/000 
ريال منقس��م به يكصد س��هم 10/000 ريالی كه تعداد يكصد س��هم با نام می باشد كه 
مبلغ 350/000 ريال توس��ط موسس��ين طی گواهی بانكی ش��ماره 91876/236 مورخ 
1389/12/4 نزد بانك ملت ش��عبه عالمه مجلس��ی اصفهان پرداخت گرديده اس��ت و 
الباقی س��رمايه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5- اولين مديران شركت: 1-5- آقای 
ميثم احس��انی به س��مت رئيس هيئت مديره. 2-5- آقای س��جاد سنائی زاده به سمت 
نائب رئيس هيئت مديره. 3-5- آقای محمدرضا كثيری به س��مت عضو هيئت مديره. 
4-5- آقای محمدرضا كثيری به س��مت مدير عامل به مدت 2 سال انتخاب گرديدند. 
6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اس��ناد مالی و تعهدات شركت با امضای رئيس 
هيات مديره و مدير عامل متفقًا و با مهر شركت معتبر است. 7- اختيارات مدير عامل: 
مدي��ر عامل مجری مصوبات هيات مديره می باش��د. 8- ب��ازرس اصلی و علی البدل: 
1-8- آق��ای مهدی يزدانی به عنوان بازرس اصلی. 2-8- آقای س��عيد محمدی س��يد 

احمديانی به عنوان بازرس علی البدل.
م الف: 17080/5   آذری – رئيس اداره ثبت شركتها و موسسات غير تجاری اصفهان

 
مزايده مال غیر منقول

12/276 بر اس��اس پرونده های اجرائی كالس��ه های 117/648/ش/88  � 123/654/
ش/88 شش��دانگ قطعه زمين استيجاری موضوع سند اجاره 156692 مورخ 81/2/12 
دفترخان��ه 56 اصفه��ان تنظيم��ی بين ش��ركت تكام��ل قطع��ه واداره كل منابع طبيعی 
اس��تان اصفهان به مس��احت 10440مترمربع ازاراضی ملی روس��تای امين آباد شهرضا 
كه به موجب س��ند ه��ای رهن��ی ش��ماره 171486� 84/3/31 و164895 � 82/12/5 
دفتر56اصفه��ان از طرف ش��ركت تكامل قطع��ه امين در رهن بانك ملی ايران ش��عبه 
اصفه��ان قرار گرفت��ه وبه علت عدم پرداخت بدهی بس��تانكار تقاضای صدور اجرائيه 
نموده و پس از ابالغ اجرائيه به درخواس��ت بانك بس��تانكار باستناد قانون اصالح ماده 
34 اصالح��ی قانون ثبت و آئين نامه اصالحی مربوطه پالک مذكور مورد ارزيابی قرار 
گرفته و برابر صورت مجلس تنظيمی توس��ط مامور اجرا و برگ ارزيابی كارشناس��ان 
رس��می دادگستری بدين ش��رح توصيف وارزيابی گرديد. الف( ملك مورد بازديد به 
ص��ورت يك كارخان��ه نيمه تمام قطعه تزريق پالس��تيك واقع در روس��تای امين آباد 
منطق��ه صنعتی ب��ا عرصه 10440 مترمربع می باش��د كه اطراف آن ب��ا ديوارچينی 22 
و 35 س��انتيمتری با آجر زبره و با ارتفاع متغي��ر1/2 مترالی 3/1 متر و بصورت ناقص 
محصوربوده ودارای اعيانی ش��امل يك س��وله تكميل شده به مساحت 735مترمربع و 
يك اطاق س��اخته ش��ده در درون سوله با مس��احت 29مترمربع می باشد كه كل سوله 

توس��ط ديوارجدا كننده ای به دوقس��مت متصل به هم تقسيم شده است كه ديواره ها 
آجری و سقف سوله و نمای خارجی آجرنما ولفتون و آجر زبره وسطوح داخلی سنگ 
وآجر لفتون و سيمان سفيد وسراميك وكف موزائيك و بتن و دربهای داخلی وخارجی 
پروفيل فلزی ودارای س��رويس بهداشتی می باشد. و در قسمتی ديگر از كارخانه فوق 
يك سوله نيمه كاره با مساحت 444 مترمربع موجود است كه حدود آن دارای پوشش 
ناقص و بقيه بدون پوشش است كه كف سوله بتنی ومقداری ازديواره های ضلع غربی 
وشرقی آن بصورت ناقص اجرا شده است بين دو سوله ذكرشده محوطه ای با مساحت 
414مترمرب��ع موج��ود اس��ت كه كف آن بتنی ب��وده و در دو ضلع غربی وش��رقی آن 
نيزمقداری ديواركش��ی اجرا شده است. و(دوعدد استخرنيمه كاره اول به ابعاد )12/25 
×12/3(متربا آجر22سانتيمتری وارتفاع 2/3 متروكف خاكی ودوم به ابعاد)4×20(متربا 
آجر22س��انتيمتری وارتفاع 0/85متروكف بتن وديواره ها پالستروسيمان موجود است.
يك اطاقك نگهبانی به مساحت 17مترمربع با سقف چوبی نيزدرابتدای كارخانه موجود 
می باش��د.لذا با توجه به مراتب يادش��ده ملك مورد ارزيابی ش��امل كليه اعيانی ها و 
ديواركش��يها با توجه به موقعيت محل وقدمت ساخت ومصالح مصرفی جمعًا به مبلغ 
يك ميليارد و ششصد ميليون ريال )1,600,000,000(ريال ارزيابی گرديده است. ب( 
ماش��ين آالت:1.دستگاه ماش��ين تزريق 10كيلوگرمی با مارک windsor آلمان غربی 
240type/360 به همراه تابلو دس��ت دوم ونصب نشده به قيمت 580,000,000 ريال 
 20m 2.دودس��تگاه جوش برق 500 آمپری ايرانی به مبلغ 4,000,000 ريال  3. دريل
پيش��رو كاركرده و س��الم به مبل��غ 5,000,000 ريال  4. پمپ ب��اد 80 ليتری كوچك، 
فرسوده و خراب به مبلغ 300,000 ريال  5. پمپ باد 400ليتری بزرگ با دو سيلندر به 
مبلغ 4,000,000 ريال  6. انشعاب برق 90kw به شماره اشتراک 8968804/3 به همراه 
تابلوبرق 0/4×1/8×1/2 متراصلی كه كليد فيوزهای اصلی آن جدا ش��ده است وتنها 5 
عدد كليد 160آمپری منصوب بود وبانك خازن آن نيزجداش��ده وغيرفعال ميباش��د به 
همراه كابل كش��ی های انتقال به سالن وتابلوهای فرعی درسالنها ومحوطه بازكارخانه 
وروش��نائی س��الن ها به تعداد 17 عدد المپ بوغی به مبلغ 120,000,000ريال  7.يك 
حلق��ه چاه آب به عمق 60 متر به همراه موتور پمپ  kw 22)ش��افت و غالف( كليه 
لوله كشی ها و لوله و متعلقات منصوبه ازچاه تا مصرف كننده ها به همراه يك مخزن 
4000 ليتری ذخيره آب به مبلغ 65,000,000 ريال كه ماش��ين آالت مذكو و تاسيسات 
وچاه آب به مبلغ هفتصد وهفتاد وهشت ميليون و سيصد هزار ريال )778,300,000( 
ريال ارزيابی گرديده اس��ت در جلس��ه مزايده كه ازساعت 9 صبح الی 12 روز يكشنبه 
مورخ 90/2/25 در ش��عبه اجرای ثبت اسناد ش��هرضا تشكيل ميگردد. از طريق مزايده 
به فروش ميرس��د .چنانچه روز مزايده با تعطيل پيش بينی نش��ده ای مواجه گردد روز 
بعد از آن جلس��ه مزايده تشكيل ميگردد.مزايده از مبلغ كارشناسی دو ميليارد و سيصد 
و هفتاد و هش��ت ميليون و س��يصد ريال ) 2,378,300,000( ريال شروع وبه باالترين 
قيمت پيش��نهادی وبه هر كس كه خريدار باش��د فروخته ميشود طالبين ميتوانند قبل از 
تش��كيل جلسه از مورد مزايده به آدرس: جاده شهرضا به شيراز� ابتدای روستای امين 
آباد منطقه صنعتی بازديد به عمل آورند الزم به ذكر اس��ت كه كليه هزينه های قانونی 
اعم از هزينه های انتقال سند در دفاتر اسناد رسمی وماليات دارائی وعوارض شهرداری 
وبدهی های مربوطه به حق انش��عاب وآبونمان، آب و برق و گاز و س��اير هزينه های 
متعلقه بر عهده برنده مزايده ميباشد اين آگهی يكنوبت در روزنامه زاينده رود در تاريخ 

89/12/21 چاپ ومنتشر ميشود.
مير محمدی - رئيس اداره ثبت اسناد وامالک شهرضا
 

فقدان سند مالكیت
12/305 نظر به اينكه آقاي حس��ين آزاد با ارائه دو برگ استش��هاد محلي كه هويت و 
امضاء شهود رسمًا گواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالكيت 24 حبه مشاع از پالک 
5220 فرعي از يك اصلي ش��ده كه سند مذكور در صفحه 7 دفتر 202 بميزان 28 حبه 
و چهار پنجم حبه مش��اع باس��تثناء بهاء ثمنيه اعياني به نام حسن راد ثبت و سند صادر 
ش��ده سپس نامبرده بموجب سندرسمي ش��ماره 140980 – 79/5/15 تمامت 28 حبه 
و چهارپنجم حبه مش��اع باستثناء بهاء ثمنيه اعياني را به علي رضا مصدقي نسبت به 4 
حبه وچهارپنجم حبه و حس��ين آزاد نسبت به 24 حبه مشاع باستثناء بهاء ثمنيه اعياني 
انتقال داده اس��ت اينك آقاي حسين آزاد تقاضاي صدور سند مالكيت المثني نسبت به 
24 حبه مش��اع باس��تثناء بهاء ثمنيه اعياني نموده است لذا در اجراي ماده 120آئين نامه 
اصالحي قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهي مي شود كه هر كس نسبت به ملك مورد 
آگهي معامله اي كرده كه درفوق به آن اش��اره اي نش��ده ويا مدعي وجود سند مالكيت 
نزد خود مي باشد مي بايست ظرف مدت ده روز پس از انتشار اين آگهي به ثبت محل 
مراجعه واعتراض خود را ضمن ارائه اصل س��ند مالكيت يا س��ند معامله تسليم نمايد 

و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرس��د و يا در صورت اعتراض اصل س��ند مالكيت 
معامله ارائه نش��ود اداره ثبت س��ند مالكيت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي 
تس��ليم خواهد كرد. در صورت ارائه سند مالكيت يا سند معامله صورت مجلس مبني 
بر وجود آن نزد معترض در دو نس��خه تنظيم ويك نسخه آن به متقاضي المثني واصل 

سند به ارائه دهنده مسترد مي شود. 
م الف/ 697                             مير محمدي - رئيس ثبت اسناد وامالک شهرضا

 
فقدان سند مالكیت

12/307 نظ��ر ب��ه اينكه آقاي حس��ين آزاد با ارائه دو برگ استش��هاد محلي كه هويت 
و امضاء ش��هود رس��مًا گواهي شده مدعي مفقود شدن س��ند مالكيت ششدانگ پالک 
3/2793 ش��ده كه پالک مذكوردرصفحه 232 دفتر 210 به نام وي ثبت و س��ند صادر 
گرديده اينك نامبرده تقاضاي صدور س��ند مالكيت المثني نموده اس��ت لذا در اجراي 
م��اده 120 آئين نام��ه اصالحي قانون ثب��ت مراتب يك نوبت آگهي مي ش��ود كه هر 
كس نس��بت به مل��ك مورد آگهي معامله اي كرده كه درفوق به آن اش��اره اي نش��ده 
ويا مدعي وجود س��ند مالكيت نزد خود مي باش��د مي بايس��ت ظ��رف مدت ده روز 
پس از انتش��ار اين آگهي ب��ه ثبت محل مراجعه و اعتراض خ��ود را ضمن ارائه اصل 
س��ند مالكيت يا س��ند معامله تس��ليم نمايد و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد و 
يا در صورت اعتراض اصل س��ند مالكيت معامله ارائه نش��ود اداره ثبت س��ند مالكيت 
المثن��ي را طب��ق مقررات صادر وب��ه متقاضي تس��ليم خواهد كرد. در ص��ورت ارائه 
س��ند مالكيت يا س��ند معامله ص��ورت مجلس مبني بر وجود آن ن��زد معترض در دو 
 نس��خه تنظيم ويك نس��خه آن به متقاضي المثني و اصل س��ند به ارائه دهنده مس��ترد

مي شود. 
م الف/ 697                             مير محمدي - رئيس ثبت اسناد وامالک شهرضا

 
فقدان سند مالكیت

12/308 نظ��ر ب��ه اينكه آقاي حس��ين آزاد با ارائه دو برگ استش��هاد محلي كه هويت 
و امضاء ش��هود رس��مًا گواهي شده مدعي مفقود شدن س��ند مالكيت ششدانگ پالک 
3/2794 ش��ده ك��ه پالک مذك��ور در صفحه 229 دفت��ر 210 به نام وي ثبت و س��ند 
ص��ادر گرديده اينك نامبرده تقاضاي صدور س��ند مالكيت المثني نموده اس��ت لذا در 
اج��راي م��اده 120 آئين نامه اصالحي قان��ون ثبت مراتب يك نوبت آگهي مي ش��ود 
كه هر كس نس��بت به مل��ك مورد آگهي معامله اي كرده كه در فوق به آن اش��اره اي 
نش��ده ويا مدعي وجود س��ند مالكيت نزد خود مي باش��د مي بايست ظرف مدت ده 
روز پ��س از انتش��ار اين آگهي به ثبت مح��ل مراجعه واعتراض خ��ود را ضمن ارائه 
اصل س��ند مالكيت يا س��ند معامله تس��ليم نماي��د واگر ظرف مهلت مق��رر اعتراضي 
نرس��د و يا در صورت اعتراض اصل س��ند مالكيت معامله ارائه نش��ود اداره ثبت سند 
مالكي��ت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تس��ليم خواه��د كرد. در صورت 
ارائه س��ند مالكيت يا س��ند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در 
 دو نس��خه تنظيم ويك نس��خه آن به متقاضي المثني و اصل سند به ارائه دهنده مسترد

مي شود. 
م الف/ 698                             مير محمدي - رئيس ثبت اسناد وامالک شهرضا

 
فقدان سند مالكیت

12/304 نظ��ر به اينكه آق��اي حس��ين آزاد باارائه دو برگ استش��هادمحلي كه هويت 
وامضاءش��هود رس��مًاگواهي ش��ده مدعي مفقود شدن س��ند مالكيت ششدانگ پالک 
3/2792 ش��ده ك��ه پالک مذك��ور در صفحه 235 دفت��ر 210 به نام وي ثبت و س��ند 
ص��ادر گرديده اينك نامبرده تقاضاي صدور س��ند مالكيت المثني نموده اس��ت لذا در 
اج��راي م��اده 120 آئين نامه اصالحي قان��ون ثبت مراتب يك نوبت آگهي مي ش��ود 
كه هر كس نس��بت به مل��ك مورد آگهي معامله اي كرده كه در فوق به آن اش��اره اي 
نش��ده و يا مدعي وجود س��ند مالكيت نزد خود مي باش��د مي بايست ظرف مدت ده 
روز پ��س از انتش��ار اين آگهي به ثبت مح��ل مراجعه واعتراض خ��ود را ضمن ارائه 
اصل س��ند مالكيت يا س��ند معامله تس��ليم نماي��د واگر ظرف مهلت مق��رر اعتراضي 
نرس��دويا در صورت اعتراض اصل س��ند مالكيت معامله ارائه نش��ود اداره ثبت سند 
مالكي��ت المثني را طب��ق مقررات صادر و به متقاضي تس��ليم خواهد كرد .در صورت 
ارائه س��ند مالكيت يا س��ند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در 
 دو نس��خه تنظيم ويك نس��خه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد

مي شود.
مير محمدي - رئيس ثبت اسناد وامالک شهرضا

سالمت

زاينده رود
پزش��كان معتقدند ش��ايع ترين دليل ريزش مو در زن��ان كمبودهاي 
غذايي اس��ت زيرا به طور معمول براي كاهش وزن خود رژيم هاي غذايي 
غيراصولي را به كار مي برند كه نتيجه بروز اين مش��كل اس��ت. ريزش مو 
يكي از مشكل هايي است كه بيشتر مردم دنيا با آن مواجهند. عوامل زيادي 
مانند عوامل محيطي، ژنتيكي، هورموني و برخي بيمار ي ها مثل اختالالت 
تيروئيد، آنمي )كم خوني( و نوع تغذيه در ريزش مو دخيل است. اهميت 
رژيم غذايي را در حفظ س��المتي بدن به ويژه مو نمي توان ناديده گرفت. 
تحقيق��ات اخي��ر ژاپني ها اين امر را تأييد مي كند چرا كه اس��تفاده از رژيم 
غذايي غربي ها به وس��يله ژاپني ها باعث اضافه وزن همراه با ريزش مو در 
بيش��تر مردم شد. محققان مي گويند: كس��اني كه مواد غذايي حيواني مهم 
مصرف نمي كنند و به اصطالح گياهخوار هستند به دليل عدم اطالع كافي 
در زمينه چگونگي مصرف غذاه��اي گياهي، دچار كمبود پروتئين، روي، 

آهن، اسيدهاي آمينه ضروري، ويتامين هاي گروه B و... هستند.
برخي عناصر در سالمت مو بسيار مؤثرند كه بدان اشاره مي كنيم:

پروتئین
اساس و پايه نياز بافت هاي بدن مانند مو، ناخن، پوست و... مي باشد و در 
مواردي مانند انواع گوش��ت )مرغ، ماهي، گوشت قرمز(، تخم مرغ، لبنيات 
و حبوبات به ميزان فراوان وجود دارد. در مواد نشاسته اي مثل نان، برنج و 

ماكاروني و سبزي ها نيز به مقدار كمي پروتئين وجود دارد.
كلسیم و منیزيم

گروه شير و لبنيات منابع غني كلسيم و منيزيم هستند. همچنين پروتئين نيز 
در اين مواد وج��ود دارد. اگر فردي دچار عدم تحمل الكتوز )قند موجود 
در شير( باشد و از ساير مشتقات لبنياتي نيز براي تأمين نيازهاي بدن خود 
استفاده نكند بايد به طور روزانه مكمل كلسيم مصرف نمايد و مصرف ساير 

غذاهاي غني از پروتئين را نيز افزايش دهد.
B ويتامین هاي گروه

 B يك��ي از راه هاي درمان ريزش مو مصرف مواد مغ��ذي حاوي ويتامين
زياد اس��ت ك��ه در گروه ويتامين ه��اي B، ويتامي��ن B6 و بيوتين اهميت 
خاصي دارند. بيوتين ويتاميني اس��ت كه در بسياري از محصوالت آرايشي 
ب��ه عنوان مكم��ل بهبود دهنده وضعي��ت مو اضافه مي ش��ود زيرا عارضه 

مشخص كمبود بيوتين ريزش مو است. منابع غني از ويتامين B6 عبارتند 
از: جگ��ر، موز، دان��ه آفتابگردان، ماهي، مرغ، جوانه گندم، آلوي خش��ك، 
 گوشت، غالت سبوس دار، مخمر و زرده تخم مرغ و منابع غني بيوتين نيز 
 شامل: جگر، گوشت مرغ، جوانه گندم، سبوس گندم، تخم مرغ و بادام زميني

است.
آنتي اكسیدان ها

اين عناصر ش��امل ويتامين E، ويتامي��ن C، بتاكاروتن و پيش نياز ويتامين 
A كه در س��يب زميني ش��يرين، هويج، اسفناج پخته، كدو حلوايي، طالبي، 
زردآلو، كلم بروكلي و گريپ فروت، وجود دارد، مي باشد. به نقل از سايت 
تبيان رژيم هاي غذايي نامناسب همراه با سيگار كشيدن، آلودگي هوا باعث 
فعال ش��دن راديكال هاي آزاد و به خطر افتادن س��المت فرد مي ش��ود. در 
واقع آنتي اكسيدان ها مولكول هايي هستند كه مي توانند اثر راديكال هاي آزاد 
را خنثي كنند و همچنين باعث س��اخته ش��دن موي جديد و استحكام آن 

مي شوند.
براس��اس نظر كارشناس��ان مي توان گفت: ويتامين ها به ويژه ويتامين هاي 

گروه B، مانند بيوتين، اس��يد فوليك، پانتوتنيك اس��يد و برخي امالح مثل 
روي، آهن، گوگرد، س��يليس و مس اثرات مثبت زيادي بر روي مو دارند. 
آزمايش ها حاكي از آن اس��ت ك��ه مصرف بيوتين به صورت مكمل باعث 

تقويت بهبود پوست به ويژه فوليكول هاي مو مي شود.
دانش��مندان ژاپني معتقدند ك��ه وجود چربي زياد در رژي��م غذايي مردان 
مكانيس��م ها را سرعت مي بخش��د به اين ترتيب كه قسمتي از پوست سر 
آنزيم��ي به نام گاما- آلفا- رداكتاز توليد مي كن��د. اين آنزيم باعث تبديل 
هورمون تستوس��ترون به دي هيدروتستوسترون )DHT( مي شود كه اين 
تركيب باعث ريزش مو مي گردد. غدد چربي مجاور هر فوليكول مو نيز اين 
آنزيم را توليد مي كنند. از س��ويي وجود چربي زياد در غذا باعث تحريك 

غدد چربي و افزايش فعاليت اين غدد براي توليد آنزيم مذكور مي گردد.
پزش��كان توصيه مي كنند كه افراد غذاهاي مفيد و كم چرب استفاده كنند. 
البته اين عمل باعث رويش موي جديد نمي شود اما مي تواند از ريزش ساير 

موها جلوگيري كند.
 تحقيقات نش��ان داده اس��ت كه مصرف مقداري مخمر هم��راه يك ليوان 
آب پرتقال در صبح بسيار مفيد است زيرا مخمر منبع مناسبي از ويتامين هاي 
گروه B و امالح كمياب )امالحي كه بدن به ميزان خيلي كم به آنها نيازدارد( 
و اس��يدهاي آمينه است. از س��ويي مصرف روغن ماهي و گردو كه داراي 
 اس��يدهاي چرب امگا 3 و تخم��ه آفتابگردان كه داراي اس��يدهاي چرب 

امگا 6 است مفيد مي باشد.
برخي افراد براي تأمين مواد مغذي بدن از قرص و دارو اس��تفاده مي كنند. 
محقق��ان در اين مورد مي گويند: تنها 20 ت��ا 60 درصد از مواد مغذي اين 
قرص ها جذب مي ش��وند و هنوز عوامل ناشناخته زيادي در غذاها وجود 
دارد كه به شكل شيميايي در داروها ساخته نشده اند. بنابراين قرص و دارو 
هرگز نمي تواند جانشين غذا شود و فقط در مواقع ضروري از مكمل هاي 

غذايي مي توان استفاده كرد.
براس��اس تحقيقات انجام شده اسيدهاي چرب امگا 3 و امگا 6 با سالمت 
مو در ارتباط هس��تند زيرا بيشتر مردم وقتي منابع اين نوع اسيدهاي چرب 
را كمتر مصرف مي كنند و يا به هيچ وجه مصرف نمي كنند دچار خش��كي 
 و ش��كنندگي مو، خارش و ش��وره پوس��ت س��ر و در نهايت ريزش مو 

مي شوند.

پروتئي��ن ها بع��د از آب، بيش��ترين درصد 
م��واد موجود در بدن را تش��كيل می دهند 
 و در كمب��ود آنه��ا زخ��م ه��ا دي��ر بهبود 
می يابن��د. برليان��ت بزرگمه��ر متخص��ص 
 تغذي��ه در گفتگو ب��ا باش��گاه خبرنگاران،
افزود: تغذيه در بهبود زخم ها و پيش��گيری 
 از زخ��م ه��ای عمي��ق تأثي��ر ب��ه س��زايی

دارد.
وی گفت: پروتئين ها بعد از آب بيش��ترين 
درصد مواد موجود بدن را تشكيل می دهند 
و در كمب��ود پروتئين در ب��دن زخم ها دير 

بهبود می يابند.

بزرگمه��ر تصري��ح ك��رد: پروتئي��ن ه��ای 
حيوان��ی از جمله گوش��ت س��فيد و قرمز، 
لبني��ات و تخ��م م��رغ و پروتئي��ن ه��ای 
گياه��ی ش��امل حبوب��ات، مغز دان��ه ها و 
 غ��الت از ارزش بيولوژيكی بس��يار بااليی

برخوردارند.
وی اظهار داش��ت: پروتئين ه��ای حيوانی 
نس��بت ب��ه پروتئين های گياه��ی از ارزش 
باالت��ری برخوردارن��د و ب��ه ط��ور كام��ل 
در ب��دن به مص��رف م��ی رس��ند بنابراين 
 مص��رف اي��ن پروتئين ه��ا بيش��تر توصيه 

می شود. 

نتايج آزمايش��ات جديد نش��ان داده اس��ت 
كه نوش��يدن آب س��بزيجات نه تنها روشی 
س��اده برای افزايش ميزان مص��رف روزانه 
اين خوردنی مفيد است بلكه به شما كمك 

می كند كه وزن خود را بهتر كنترل كنيد.
در اين آزمايشات متخصصان و كارشناسان 
تغذيه در دانش��گاه كاليفرنيا دريافته اند افراد 
بالغی كه روزانه از آب سبزيجات می نوشند، 
مقدار مصرف روزانه س��بزيجات در آنها تا 

نزدي��ك دو براب��ر افزايش پي��دا می كند در 
حالی كه در افرادی كه تمايلی به نوش��يدن 
آب سبزيجات ندارند اين افزايش و گرايش 
مطل��وب به مص��رف س��بزی ها مش��اهده 
نمی شود. اين اقدام در عين حال تأثير روانی 
خوب��ی روی افراد دارد ب��ه طوری كه وقتی 
از اين نوش��يدنی استفاده می كردند احساس 
آن را داش��تند كه برای خودشان كار مفيدی 

انجام داده اند.

رئي��س اداره س��رطان مرك��ز بيماری ه��ای 
غيرواگي��ر، گفت: ش��يوع س��رطان در زنان 
نس��بت ب��ه  م��ردان كمتر اس��ت. رش��يد 
رمضان��ی، ضم��ن بي��ان اين مطل��ب اظهار 
داشت: شايع ترين س��رطان در زنان ايرانی، 
سرطان سينه اس��ت كه بعد از آن به ترتيب 
سرطان پوس��ت، روده، معده، مری، سيستم 
خون س��از، غ��ده تيروئيد، تخم��دان، غده 
لنف��اوی، و مثان��ه اس��ت. وی اف��زود: در 
مردان بعد از س��رطان پوس��ت ش��ايع ترين 
س��رطان به ترتيب معده، مثانه، پروس��تات، 
روده بزرگ، دس��تگاه خون ساز، مری، ريه،  
دس��تگاه لنفاوی و حنجره اس��ت. رمضانی 
ادامه داد: با توجه به اينكه س��رطان سينه و 
پوس��ت در زنان كشور بس��يار رايج است، 
 س��ن ابتال به اي��ن بيماری در زن��ان ايرانی

5 تا 10 س��ال كمتر از ديگر كشورها است. 
شيوع س��ن ابتال به سرطان س��ينه در ديگر 
كش��ورها از نيمه های دهه 50 زندگی آغاز 
م��ی ش��ود در حالی كه ش��ايع ترين س��ن 
ابتال به س��رطان س��ينه در اي��ران 40 تا 50 
س��الگی اس��ت. به گفته وی، يائس��گی دير 
هن��گام، زايمان پس از 35 س��الگی، نازايی،  
س��ابقه فاميلی درجه ي��ك و عوامل تغذيه 
ای از م��وارد خطرس��از در ابت��الی فرد به 
س��رطان س��ينه اس��ت. رئيس اداره سرطان 
خاطرنش��ان كرد: از نظر ش��يوع سرطان در 
استان های مختلف كش��ور، بيشترين شيوع 
سرطان در زنان در استان های چهارمحال و 
 بختياری و خراسان شمالی و كمترين آن در 
 استان های سيستان و بلوچستان گزارش شده 

است.

اخبار

کمبودهاي غذایي شایع ترین دلیل ریزش مو در زنان است

مدير كل نظارت بر مواد غذايی، آشاميدنی، آرايشی و بهداشتی وزارت بهداشت با تأكيد بر پيگيری صحت 
و سقم اخبار منتشر شده درباره عسل های بی كيفيت چينی، تأكيد كرد كه مردم از محصوالتی كه به صورت 

غيررسمی، قاچاق يا فله ای توزيع می شوند به هيچ وجه استفاده نكنند.
به گزارش س��المت نيوز، عفت رئيس��ی س��رحدی مدير عامل اتحادي��ه زنبورداران ايران خب��ر از واردات 
عس��ل های بی كيفي��ت چينی كه ب��رای توليد آن از پس��مانده كارخانجات صنايع نس��اجی كش��ور چين و 
 آب اس��تفاده ش��ده، داده و تأكي��د كرده كه اين عس��ل ها موج��ب عفونت های روده ای و كبدی می  ش��ود. 
بهروز جنت مدير كل نظارت بر مواد غذايی، آشاميدنی، آرايشی و بهداشتی وزارت بهداشت در واكنش به 
اين اظهارات گفت: متأسفانه كسی كه اين خبر را رسانه ای كرده است هنوز مستنداتی را ارايه نكرده و بايد 

مستنداتشان را به قوه قضاييه ارايه دهند تا صحت گفته ايشان مشخص گردد.
وی افزود: طبق بررس��ی های همكاران ما در وزارت بهداش��ت و اداره نظارت بر مواد غذايی، آش��اميدنی، 

آرايش��ی و بهداش��تی، وزارت بهداش��ت هيچ مجوزی برای واردات اين عس��ل ها صادر نكرده است و اين 
عس��ل ها با مجوز وزارت بهداشت وارد نشده و عس��ل هايی كه در صنايع غذايی استفاده می شوند زير نظر 
مس��ئوالن فنی وزارت بهداش��ت به صورت بسته بندی شده ارايه می ش��وند كه مطمئن هستيم اين عسل ها 

هيچ مشكلی ندارند.
جن��ت گفت: عس��ل های فله ای توزيع ش��ده، توس��ط همكاران بهداش��ت محي��ط ما مورد بررس��ی قرار 
گرفت��ه اس��ت تا مش��خص ش��ود كه صحبت های خانم رئيس��ی س��رحدی صح��ت دارد يا خي��ر و تمام 
محصوالت��ی ك��ه زير نظ��ر وزارت بهداش��ت و با مجوز وزارت بهداش��ت توزيع می ش��وند س��الم بوده 
و هيچ مش��كلی ندارند. وی خاطر نش��ان كرد: وزارت بهداش��ت توصيه كرده اس��ت كه مردم محصوالتی 
 ك��ه ب��ه ص��ورت غيررس��می و يا قاچ��اق و يا ب��ه صورت فل��ه ای توزي��ع می ش��وند را ب��ه هيچ وجه

استفاده نكنند.

مدیركل نظات بر مواد غذایی وزارت بهداشت:

مردم از محصوالت غذایی فله ای به هیچ وجه استفاده نكنند

مصرف پروتئین موجب تسریع در بهبود 
زخم ها می شود

 نوشیدن آب سبزیجات به کنترل وزن 
کمك می کند

زنان کمتر از مردان سرطان می گیرند
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فرهنگ و هنر

ميترا شریعت
پرس��يدند كه غريب كيست؟ 
غري��ب نه آن كس اس��ت كه 
تن��ش در اين جه��ان غريب 
اس��ت، بلكه غريب آن است 
ك��ه دلش در تن و س��رش در 
دل غريب بود. اكرم ابوالمعالي 
متولد 1349 از اهالي كرمانشاه 
و فارغ التحصيل رشته هنرهاي 
نمايشي تهران است،  كه به دليل 
ح��وادث روزگار ب��ه اصفهان 
آمده، اصفهان زيبا براي او معناي غريبي ندارد و به راحتي توانسته 
در بافت هنري و در بين هنرمندان رد پايي براي خويش باز كند، هر 
چند طمع تلخ و غريبي را هم چشيده اما امروز آشناي همه سالن هاي 
شهر است. او كارهايش را با جشنواره دانش آموزي و از سال 1373 
آغاز كرده و آلبوم هنري اش پر از كارهاي برگزيده استاني، كشوري 
و جش��نواره هاي مختلف به خصوص در بخش كارگرداني است.
آواي موضوعات نمايش هاي ابوالمعالي بس��يار دلنشين و به طور 
كامل به س��بك مدرن هدايت مي شود. او با ترفندهاي كارگرداني 
كاراكترهاي موجود را چنان نش��ان مي دهد كه مخاطب آزادانه به 
مس��ير مورد نظر هدايت ش��ود. هرگز از راه مستقيم و يك طرفه 
به هدف نمي نگرد. آموزش هاي غير مستقيم در كارگرداني هايش 
مشهود اس��ت. ظرافت زنانه و طبع لطيف از خواص آثار اوست.
نمايش هاي ابوالمعالي چنان طراحي ش��ده كه گويا پايان ندارد، به 
بيان واضح تر به تو فرصت انديش��يدن و انتخاب در انتهاي راه را 
مي دهد. اجراي اولين پرفورمنس آرت او در اصفهان در سال 1388 

سرآغاز فصل نويني در حركت هاي تئاتر شهر محسوب مي گردد.
وي در پژوهش و تحقيق هم كارهايي همچون »افس��انه هاي جن 
و پري« و بازتاب  نمايش��ي آن در داس��تان هاي فولكور و هزار و 
يك ش��ب و فصل مشترک تخيل در افس��انه پريان را دارد كه در 
ماهنامه تخصصي كتاب ماه كودک و نوجوان به چاپ رسيده است.
كارنامه او حاوي بيش از پانزده سال داوري نمايش و كسب عنوان 
بانوي نمونه اس��تان در س��ال 1387 و كارگردان فعال سال 1379 
و راهيابي به پانزدهمين و ش��انزدهمين و هفدهمين جشنواره بين 
المللي تئاتر كودک و نوجوان، همچنين نويسندگي و طراح برنامه 
يك/ دو/ سه شبكه اس��تاني زاگرس و... مي باشد.او اكنون مدرس 
دروس تخصصي در رشته تئاتر هنرستان مي باشد و رهبري گروهي 

نمايشي را نيز در دست دارد.
ساخت عروسك هاي ظريف با قدرت حركت هاي طبيعي از نوع 
سايه اي، ميله اي و ماريونت يكي از تخصص هاي اوست. طرح هاي 
اوليه او بسيار ساده و گاه گمراه كننده است اما وقتي به منصه ظهور 
مي رس��د شگفت  آور و مهيج هستند. پردازش نور، طراحي صحنه 
خاص و اس��تفاده مناسب از اكسس��ورهاي نمادين از ويژگي هاي 
كارگرداني اوس��ت. اس��تفاده بهينه از زمان در يك كار حداقل 90 
دقيقه اي كه بتواند يك كودک 5 يا 6 س��اله را ميخكوب كند بايد 
داراي ارزش��ي فوق العاده باشد و اين سبك در كارهاي ابوالمعالي 
هست. او ساحره كارهاي كودكان است و به راحتي مي تواند يك 
مفهوم بزرگ را در قالبي روان به كودكان تفهيم كند. طرح نمايشنامه 
خواني كودک و نوجوان از ابتكارات اوست. هر چند براي اجراي 
آن هم تمام توان خود را به كار بس��ت. او يك مادر و يك همس��ر 
خوب اس��ت. اش��تراک و هم آوازي وي با همس��ر هنرمندش در 
اصل زندگي را از درون و برون هنرمندانه س��اخته اس��ت. آرزوها 
و آرمان هاي اين خانواده آرام بسيار همسو و يكي است. آنها با هم 
مي انديش��ند و با هم زيبايي را شكل مي دهند. جامعه كوچك آنها 
بس��يار آرماني است و مي كوشد تا اين جهان كوچك را به جهاني 

بي كران تبديل كند.

يك پژوهش��گر و ايران ش��ناس اه��ل تركيه 
گف��ت: تاكنون 750 پايان نامه درباره ايران در 
تركيه نوشته شده كه 161 مورد آن درباره زبان 

و ادبيات فارسي است. 
قدير طورغوت در گفتگو با ايرنا اظهار داشت: 
آش��نايي با ايران شناس��ان و اس��تادان ادبيات 
 فارسي شركت كننده در جشنواره هاي فرهنگي 
يكي از دستاوردهاي مهم حضورش در ايران 
اس��ت. وي ديدار با استادان ادبيات فارسي در 
دانشگاه هاي تهران و عالمه طباطبايي، شركت 
در نشست هاي شعرخواني و مالقات و آشنايي 
با ش��اعران جوان ايراني و غير ايراني و اطالع 
يافتن از آخرين وضعيت شعر فارسي و سطح 
و گرايش��ات و تازه هاي اي��ن زبان را از ديگر 
دس��تاوردهاي حضور خود در ايران برشمرد. 
اين اس��تاد زبان و ادبيات فارس��ي هدفش از 
حضور در ايران را ش��ركت در جشنواره شعر 
فجر عن��وان كرد و افزود: در اين برنامه مطلع 
ش��دم ايراني��ان از ادبيات ت��رک اطالع كمي 
دارند، اين مسأله در برخورد با شاعران ايراني 

بر من ثابت شد. 
ايران ش��ناس ترک به استقبال جامعه تركيه از 
آثار ادبي ايران اش��اره كرد و گفت: برخي آثار 
ش��اعران و نويس��ندگان ايراني نظير سهراب 
س��پهري به زبان تركي ترجمه و چاپ ش��ده 

است. وي اظهارداشت: رايزني فرهنگي ايران 
در تركي��ه هر ماه يك نشس��ت ادب��ي برگزار 
مي كن��د، دوره آموزش زبان فارس��ي برگزار 

كرده، اما اين اقدامات كافي نيست. 
به گفته وي، دانش��كده الهيات سيواس تركيه 
امس��ال س��ميناري بين المللي ب��ا عنوان ماتم 
كرب��ال برگزار ك��رد كه از ايران ه��م پنج نفر 
در آن حض��ور داش��تند. اين ايران ش��ناس و 
 پژوهشگر ترک اضافه كرد: به اعتقاد من تركيه 
از نظر موس��يقي مذهبي بس��يار غني اس��ت، 
 تاكن��ون كتاب ه��اي زيادي درب��اره ترانه هاي 
 مات��م كرب��ال ب��ه زب��ان تركي نوش��ته ش��ده

 است. 
همچني��ن مؤلف��ي ني��ز مرثيه ه��اي كرب��ال را 
گردآوري كرده و در پنج جلد به چاپ رسانده 
اس��ت. قدير با اش��اره به جايگاه خانواده اهل 
بي��ت)ع( در نزد مردم تركي��ه گفت: در تركيه 
بيش��ترين نامي كه براي نوزادان پسر انتخاب 
مي شود علي و محمد و بيشترين نام هايي هم 
كه براي دختران انتخاب مي كنند فاطمه، زهرا 
و عايشه اس��ت. وي افزود: مقاله اي با عنوان 
مرثيه ه��اي فارس��ي درباره كرب��ال در ادبيات 
تركي نيز نوش��ته ام. طورغوت كه دانشجوي 
مقطع دكتراي زبان و ادبيات فارس��ي دانشگاه 

استانبول است. 

در زمستان سال 1952 مارم »ِجين كن فيلد« به من زنگ زد. 
به من گفت كه قرار است در خانه والدينم )واقع در خيابان 
س��ی و هشتم( يك ميهمانی برگزار ش��ود؛ به گفته او يك 
ميهمانی برای هارپرز؛  هارپرز نام انتشاراتی ای بود كه ناپدری ام 
»كاس« مدير آن بود. مادرم گفت حضور من در آن ميهمانی 
باعث خوشحالی ش��ان می ش��ود و اينكه خواهر كوچكترم 
»جيل« و ش��وهرش »جو فاك��س« هم قرار اس��ت به اين 
ميهمان��ی بيايند. من در ماه ژوئن س��ال قبلش از دانش��گاه 
فارغ التحصيل ش��ده بودم. البته فارغ التحصيلی من با تأخير 
همراه بود؛ دو سال كه در پايان جنگ جهانی دوم در نيروی 
درياي��ی ارتش آمريكا بودم و يك س��ال را هم در فرانس��ه 
دانشجو بودم. می خواستم نويسنده بشوم. مجله »هاروارد اد 
ووكِت« يكی از داس��تان های كوتاهم را چاپ كرده بود. در 
كارگاه نويس��ندگی »آرچيبالد مك ليش« نوشتن يك رمان 
بی فايده را شروع كرده بودم و ماه ها پس از فارغ التحصيلی ام 
نوش��تن آن را تا رسيدن به پايان مالل آورش ادامه داده بودم. 
اكنون در شركت مكزيكی »تكزاكو« كارآموز بازاريابی بودم 
و قرار بود در فصل تابس��تان آن س��ال مرا به غرب آفريقا 
بفرستند. اين ماه هايی كه دارم صحبتش را می كنم، در واقع 
آخرين ماه های حضور من در شهر نيويورک بود. مادرم به 
صحبتش اين گونه ادام��ه داد: يك نفر را كه من می دانم تو 
دوس��تش داری، دعوت م��ا را برای حض��ور در ميهمانی 
پذيرفته: »جی. دی. سالينجر.« من هم به او گفتم می آيم. رمان 
»ناتور دشت« يك سال قبلش درآمده بود. من آن را با عالقه 
ف��راوان خوانده بودم ولی آن حس تحس��ين بی نهايتی كه 
داستان های كوتاهش در مجله نيويوركر در من ايجاد كرده 
ب��ود، اين رمان در من ايجاد نكرد. ش��فافيت داس��تان های 
كوتاهش برايم بی نظير بود، به خصوص ش��فافيت آنها در 

انتقال عواطف ظريف و پيچيده شخصيت هايش. وقتی آن 
ش��ب به خانه والدينم رفتم، »مری« خدمت��كار خانه دم در 
ايس��تاده بود تا پالت��و مهمان ها را از دستش��ان بگيرد و من 
می توانس��تم ببينم كه خانه در نهايت ممكن تميز و مرتب 
شده است؛ گل ها توی گلدان ها بودند و اسباب و اثاثيه عتيقه 
ب��رق می زدند. من پيش مادر و ناپدری ام كه به همراه »مك« 
)مك گرِگور(، سرويراستار انتشارات هارپرز در اتاق نشيمن 
بودن��د، رفتم. اندكی بعد »جي��ل« و »جو« هم آمدند و برای 
مدت كوتاهی ميهمانی بيشتر يك ميهمانی خانوادگی شد. 
بعد، هم زمان با هم، س��ی و چند نفر ميهم��ان ديگر از راه 
رسيدند و سالينجر هم در بينشان بود. عكسی از صورت او 
روی روكش كتاب ناتور دش��ت چاپ ش��ده ب��ود؛ در اين 
عكس موهای سياهش را به عقب شانه كرده بود و صورت 
كش��يده و چهره خوش سيمايی داش��ت. او آن شب لباس 
شيكی به تن كرده بود؛ يك كت با طرح پيچازی مات و يك 
پيراهن س��فيد كه يقه اش با يك سنجاق طاليی، پشت گره 
كراواتش محكم شده بود. دكمه های سردست كتش نور را 
منعكس می كرد. چرا شكوهش من را شگفت زده كرده بود؟ 
من موقع دس��ت دادن با همه ميهمان ها احساس خجالت 
می كردم و موقع دست دادن با سالينجر بيشتر و مطمئن بودم 
كه جيل هم مثل من احساس خجالت می كرد، ولی جو هيچ 
وق��ت آدم خجالتی ای نبود. او بود كه به س��الينجر گفت از 
ديدن او خوش��وقت اس��ت و اينكه چقدر نوشته هايش را 
تحسين می كند. برای مدت طوالنی من و سالينجر و جيل و 
جو همگی روی فرشی كه در اتاق نشيمن پهن بود، نشسته 
بودي��م. به ما گفت كه »جری« صدايش كنيم، بعد هم چند 
سئوال معمولی درباره اينكه كارمان چيست و چرا آن كار را 
انجام می دهيم پرسيد، البته با لحنی كه حكايت از دلسوزی و 

هم دردی داشت. او در چندين مورد اظهارنظر كرد كه باعث 
ش��د احس��اس كنيم در حد و اندازه ما است؛ يعنی حد و 
اندازه كس��انی كه تازه كاری را شروع كرده بودند و مثل آدم 
حرفه ای كه در يك زمينه جا افتاده اند با ما صحبت نمی كرد. 
صحبتمان گرم ش��د و كم كم متوجه شديم كه می توانيم با 
حرف هايمان همديگر را بخندانيم. به نظر می رسيد خيلی 
برايش جالب است كه جيل نقاش است و اينكه والدين پدر 
و مادر ما هر دو نقاش بوده اند و محل زندگی ش��ان در شهر 
كوچك »كورنيش« )نييو همپشاير( بوده است. گروه كوچك 
ما، هرچه بيش��تر با هم صحبت می كرديم شاد تر می شد تا 
اينكه سرانجام »جيمی هميلتون« جمع ما را به هم ريخت. او 
سالينجر را برد تا كسی را كه از نظر او آدم مهمی بود، ببيند. 
نزديكی ه��ای نيمه ش��ب، در حالی كه ميهمان ها داش��تند 
پالتوهايشان را می پوشيدند و آماده رفتن می شدند، جو مرا 
در راه��رو جلويی خانه پيدا كرد. درگوش��ی به من گفت: 
جری از ما خواسته پيش او برويم و باهم باشيم. هستی؟ ما 
سه نفر پالتومان را پوشيده بوديم و منتظر بوديم كه سالينجر 
خداحافظی اش را بكند؛ بعد پيش ما آمد و با هم به خيابان 
رفتيم و بالفاصله يك تاكس��ی گيرمان آمد. س��وار تاكسی 
ش��ديم و به آپارتمان سالينجر كه دورتر از حومه شهر بود، 
رفتي��م. در آنجا من و جي��ل و جو روی ي��ك كاناپه دراز 
نشس��تيم و س��الينجر هم روی يك صندلی رو به روی ما 
نشست. درحالی كه با خشنودی اطراف اتاق و عكس های 
روی ديوار را نگاه می كردم، حواسم از حرف هايی كه جو و 
سالينجر باهم می زدند پرت شد تا اينكه صدای جو را شنيدم 
كه پرسيد: كدام دانشگاه رفتی، جی. دی.؟ سالينجر بالفاصله 
جواب س��ئوال جو را ن��داد و در يك لحظه س��كوتی كه 
حكمفرما شد، حال و هوای حاكم بر اتاق تغيير كرد. نفس 
من حبس شد. به نظر من لحن صحبت جدی و رسمی جو 
را كه به گوش من آشنا بود، می شد كمی جسورانه دانست. 
سالينجر با لحن آرامی گفت: يك دانشكده كوچك در شمال 
نيويورک. اسم اين دانشكده هرگز به گوشتان نخورده. جو 
پرسيد: كدام دانشكده؟ در لحن پرسيدن جو هيچ نشانی از 
اين وجود نداشت كه او در صدای سالينجر چيزی جز يك 
پاسخ ساده شنيده است. سالينجر پس از يك سكوت كوتاه 
ديگر گفت: اسم دانش��كده هميلتون بود. اينكه بدانی اسم 
دانش��كده ای كه من می رفتم هميلتون بوده، فرقی برای تو 
دارد؟ جو پرسيد: هميلتون كجاست؟ آيا ضرورتی داشت كه 
او بداند دانشكده هميلتون كجاست؟ نگران جواب سالينجر 
بودم. گفت: فكر كنم هر دو تای ش��ما در ليگ بس��كتبال 
دانشجويان بازی كرده ايد؛ شايد هم هر دوتايتان عضو يك 
باشگاه بوده ايد. شايد هم در دانشگاه  هاروارد؟ واقعيت هم 
اين بود كه من و جو در دانشگاه  هاروارد عضو يك باشگاه 
بوديم. ولی االن سالينجر صحبت درباره يك موضوع ديگر 
را ش��روع كرده بود؛ م��ن البته بالفاصله منظور او را متوجه 
نشدم. »بودائيسم«، مطالعاتش در زمينه اين دين و آرزويش 
برای پيشبرد آن مطالعات. گفت: اگر هريك از شماها بگويد 
كه پيرو دين بودا است، حسابی شگفت زده می شوم. درباره 
اصول مراقبه )مديتيش��ن( حرف زد و اينكه با رعايت اين 
اصول به چه چيزهايی می توان رسيد و همچنين كتابی كه به 
او كم��ك كرد تا به ارزش های مراقبه پی ببرد و همچنين از 
مراحل روش��نگری. هرچه جلوتر می رفت، سريع تر حرف 

می زد. شايد بی س��وادی ما حوصله اش را سر برده بود. من 
اطالعاتی را كه او می داد در ذهنم نگه نمی داش��تم. درمورد 
موفقيت خودش در مرحله »سيدارتا« حرف هايی زد. به جو 
و سپس به من اشاره كرد و گفت: شما در يك مرحله پايين 
قرار داريد. گفت می تواند كاری كند كه جيل در يك مرحله 
باالتر قرار بگيرد. در اين لحظه ناگهان با شنيدن يك صدای 
مبهم يا يك حركت آرام از س��وی جيل باعث شد كه به او 
نگاه كنم. صورتش از اشك هايی كه ريخته بود، برق می زد. 
او هي��چ حركت��ی انجام ن��داد و هيچ صداي��ی از خودش 
درنياورد، ولی وقتی رويم را برگرداندن ديدم جو و سالينجر 
هر دو ساكت به جيل زل زده اند. جو از سر جايش بلند شد 
و كمی به س��مت جيل خم ش��د و چيزی به او گفت ولی 
جيل چيزی در جواب او نگفت، و بعد رو كرد به ما گفت 
كه بايد برويم. من هم از س��ر جايم بلند شدم و گفتم: بله، 
ديگر بايد برويم. من و جو رفتيم و پالتوهايمان را آورديم و 
جيل و سالينجر در اين ضمن ساكت ايستاده بودند. درحالی 
كه به سمت در آپارتمان می رفتيم، سالينجر ناگهان گفت: نه، 
ن��ه. خواهش می كنم نرويد. خواه��ش می كنم بمانيد. االن 
نرويد. گفتم: نه ديگر بايد برويم. متأسفم. و بسيار هم متأسف 
بودم. نمی دانستم به چه علت حال جيل ناگهان خراب شد، 
ولی در عين حال هم فكر كردن به اينكه برای مدت بيشتری 
در خانه س��الينجر بمانيم غيرممكن بود. با دستپاچگی كنار 
خيابان ايستاديم و منتظر مانديم تا يك تاكسی گيرمان بيايد. 
خيلی سريع يك تاكسی آمد و موقعی كه می خواستيم سوار 
آن بشويم سالينجر از ما خواست كه نظرمان را تغيير بدهيم و 
به خانه اش برگرديم: خواهش می كنم برگرديد. سه نفرمان 
سوار تاكسی شديم. جو به راننده تاكسی آدرس خانه مرا داد 
و وقتی تاكس��ی شروع به حركت كرد س��الينجر همراه با 
تاكس��ی حركت و بعد ش��روع به دويدن كرد و بازهم از ما 
خواس��ت كه نظرمان را تغيير بدهيم. به ماشين ضربه ای زد 
)فكر كنم با مشت( و راننده ترمز گرفت. جو به راننده گفت: 
برويد! سالينجر داشت از پنجره ماشين به ما نگاه می كرد. در 
خيابان ساكت با صدای بلند می گفت: صبر كنيد. خواهش 
می كنم برگرديد! راننده دوباره راه افتاد و از تقاطع گذشت. 
جو با عصبانيت گفت: ديوانه ديوانه است. در مدت كوتاهی 
كه تا رسيدن به خانه من در تاكسی با هم بوديم يادم نمی آيد 
حرف��ی بين ما رد و بدل ش��ده باش��د. در ط��ول روزها و 
هفته های بعد من هميشه در اين فكر بودم كه آن شب چه 
اتفاقی افت��اده بوده كه باعث ناراحتی جيل ش��ده بود. يك 
حرف ناراحت كننده و يا يك اتفاق ناخوشايند افتاده بود ولی 
اين حرف يا اتفاق چه بود؟ چندين سال پس از آن مهمانی، 
از جيل ش��نيدم كه در آن شب سالينجر از او خواستگاری 
كرده بوده و به او گفته كه با هم به كورنيش می روند و يك 
زندگی جديد را با هم شروع می كنند. از جيل پرسيدم چرا 
به سالينجر جواب منفی داد. جيل اعتراف كرد: من آن شب 
شيفته سالينجر شده بودم. ولی با خودم می گفتم من و او در 
مورد چه چيزهايی بايد باهم ح��رف بزنيم. بارها از خودم 
پرس��يده ام آيا جيل پس از آن ماجرا هرگز به فكر تماس با 
سالينجر افتاده. يك بار از او پرسيدم ولی او گفت حرفش را 
ه��م نزنم و پ��س از آن ديگر در م��ورد اين قضيه صحبت 
نكرديم. توضيح: بلِر فولر ويراس��تار ممتاز و بسيار قديمی 

مجله »پاريس ريويو« است.

 زاينده رود
اولين جشنواره ملی فرهنگی هنری هدفمند سازی 
يارانه ها »قرارگاه عدالت« سی و يكم فروردين سال 90 

می باشد.
در اين جش��نواره كه با همكاری اس��تانداری اصفهان و 
اداره كل فرهنگ و ارش��اد اسالمی استان اصفهان برگزار 
می شود، 11 محور مدنظر است: فيلم كوتاه، پويانمايی، 
نماهنگ، نماي��ش خيابانی، كاريكاتور، مقاله هاي علمی، 
پژوهش��ی و اطالع رس��انی )با موضوع های جشنواره(، 
داس��تان كوتاه، شعر، شعر طنز، ارايه ايده های برتر برای 

توليدات فرهنگی، هنری و پيامك.
جش��نواره فرهنگی هنری هدفمند سازی يارانه ها با سه 

هدف بدين شرح برپا می شود: 
 اس��تفاده از ابزاره��ای هن��ری و ادب��ی ب��رای آش��نا 
 نم��ودن عموم م��ردم ب��ا ابعاد قان��ون هدفمن��د كردن 

يارانه ها.
 تش��ويق و ايجاد زمينه برای هنرمندان كش��ور جهت 
آماده سازی و انتش��ار آثار خود در زمينه قانون هدفمند 

كردن يارانه ها.
 انتشار آثار برگزيده جشنواره در سطح كشور.

موضوع هاي جشنواره نيز در 5 محور تعريف مي شود:
 روش��نگري و آينده نگ��ري در م��ورد اث��رات قان��ون 

هدفمند سازي در زندگي مردم.
 آموزش صحيح مصرف انرژي و اثرات آن در اقتصاد.

 راه هاي مقابله با سياه نمايي و منفي بافي در مورد قانون 
هدفمندسازي يارانه ها.

 روش  هاي جلوگيري از اس��راف و هدر دادن انرژي در 
اداره ها،  مدارس و خانواده ها.

 ترسيم آينده روشن به دليل اثرات اجراي قانون هدفمند 
نمودن يارانه ها در شكوفايي اقتصاد كشور.

دبيرخانه جشنواره فرهنگي هنري هدفمندسازي يارانه ها 
جوايز جشنواره در 11 بخش نام برده را بدين شرح عنوان 

كرد:
 فیلم كوتاه، پويانمايي، نماهنگ: به نفرات اول هر بخش 
ديپلم افتخار، تنديس جشنواره و 5 سكه بهار آزادي و به 
نفرات دوم و سوم هر بخش به ترتيب ديپلم افتخار، 3 و 

2 سكه بهار آزادي اهدا مي گردد.
نمايش خیاباني:

حداكثر 3 اثر و جوايز بدين شرح است:
نمايش اول: يك و نيم س��كه، ديپل��م افتخار و تنديس 

جشنواره.
نمايش دوم: يك سكه و ديپلم افتخار.
نمايش سوم: نيم سكه و ديپلم افتخار.

كاريكاتور: 
حداكثر 3 اثر.

جوايز: رتبه اول: يك و نيم سكه و ديپلم افتخار و تنديس 
جشنواره

رتبه دوم: يك سكه، ديپلم افتخار.

رتبه سوم: نيم سكه، ديپلم افتخار.
مقاله هاي علمي، پژوهشي و اطالع رساني:

حداكثر 3 مقاله
جوايز: رتبه اول: يك و نيم سكه، ديپلم افتخار و تنديس 

جشنواره.
رتبه دوم: يك سكه، ديپلم افتخار.

رتبه سوم: نيم سكه و ديپلم افتخار.
گفتني اس��ت: شركت كنندگان در اين سه بند اخير الزم 
اس��ت آث��ار خود را در قالب لوح فش��رده ب��ه دبيرخانه 

جشنواره ارسال نمايند.
داستان كوتاه: 

قالب: داستان كوتاه و ميني مال، حداكثر 3 اثر

جوايز: رتبه اول: 3 س��كه، رتبه دوم: 2 سكه، رتبه سوم: 
يك سكه.

شعر: قالب اشعار آزاد است، حداكثر 5 اثر.
جوايز: رتبه اول: يك و نيم س��كه، رتبه دوم: يك سكه، 

رتبه سوم: نيم سكه
شعر طنز:

جوايز: نفرات اول: يك و نيم سكه.
نفرات دوم: يك سكه، نفرات سوم: نيم سكه.

ايده برتر براي تولیدات فرهنگي، هنري:
حداكثر 3 ايده:

جوايز: رتبه اول: يك و نيم سكه، ديپلم افتخار و تنديس 
جشنواره.

رتبه دوم: يك سكه،  ديپلم افتخار. رتبه سوم: نيم سكه و 
ديپلم افتخار.

پیامك:
حداكثر 3 پيام.

جوايز: رتبه اول: يك و نيم سكه، ديپلم افتخار و تنديس 
جشنواره.

رتبه دوم: يك سكه،  ديپلم افتخار.
رتبه سوم: نيم سكه و ديپلم افتخار.

پایان فروردین 90؛

آخرين مهلت ارسال آثار به جشنواره هدفمند سازی يارانه ها

اخبار

زاينده رود
صدا و س��يماي مركز چهارمحال و 
بختياري در ايام نوروز 90، با برنامه هاي 
متنوعي لحظاتي ش��اد و به ياد ماندني را 

براي مردم استان فراهم مي كند.
به گزارش روابط عمومي صدا و سيماي 
مرك��ز چهارمحال و بختياري، »س��ال نو، 
سالم نو« عنوان ويژه برنامه نوروز شبكه 
استاني صداي مركز چهارمحال و بختياري 
است. اين برنامه ويژه صبح در تعطيالت 
نوروز ش��امل بخش های متنوع، لحظات 
شاد و سرگرم كننده ای را برای مخاطبان 
شبكه اس��تانی صدای مركز چهارمحال و 
بختياری فراهم می كند. گفتگو با ميهمانان 
نوروزي، نمايش هاي طنز، اطالع رساني 
از نحوه خدمات رس��اني ستاد تسهيالت 
سفر، مس��ابقه و گزارش از اماكن ديدني 
 و جاذب��ه ه��اي گردش��گري از جمل��ه 
بخش هاي برنامه س��ال نو، س��الم نو را 
تش��كيل مي دهد.اين برنامه در تعطيالت 
ن��وروز هر روز صبح به مدت 150 دقيقه 
از راديوي استان پخش مي شود.»بهار بام 
ايران« نيز برنامه عصرگاهي صداي مركز 
چهارمحال و بختياري است كه با پخش 
موسيقی و ترانه های شاد بهاری، نمايش 
راديويی، مس��ابقه، گ��زارش و گفتگو با 
ميهمانان نوروزی و مردم استان، لحظات 
 ش��ادي را در تعطيالت ن��وروز به يادگار 

مي گذارد.
ارتب��اط ب��ا مراكز صدا و س��يما، مباحث 
كارشناسي، ارتباط با چهره هاي فرهنگي 
استان و كش��ور از ديگر بخش هاي اين 
برنامه اس��ت ك��ه در ن��وروز 90 هر روز 
عصر به م��دت 150 دقيقه پخش خواهد 
شد. شبكه استاني سيماي مركز چهارمحال 
و بختياري هم با ويژه برنامه »بهارس��تان« 
به استقبال بهار مي رود.سيماي جهان بين 
در ويژه برنامه 180 دقيقه اي »بهارستان« 
س��ال نو را آغاز و در س��اير برنامه هاي 
روزانه در بخش هاي مختلف به موضوع 
نوروز مي پردازد.بهارس��تان با س��اختار 
تركيبي و موضوعات اجتماعي، فرهنگي 
و تفريحي سعي در فراهم كردن لحظاتي 
ش��اد و متنوع در تعطيالت سال نو براي 

مردم استان و گردش��گران نوروزي دارد.
بهارس��تان در بخ��ش ه��اي مختلف از 
جمل��ه صحبت هاي مجري��ان و حضور 
يك بازيگر متناس��ب با موض��وع برنامه، 
گزارش و گفتگو با مردم استان و ميهمانان 
 نوروزي، موس��يقي تصوير با اس��تفاده از 
موسيقي هاي ش��اد و جذاب، متناسب با 
حال و ه��واي بهار و تصاويري از مناطق 
 ديدني اس��تان، گل فروش��ي و ش��يريني 
فروشي ها، مسابقه كه سئوال آن در برنامه 
مط��رح و مخاطبان به صورت تلفني يا از 
طري��ق پيامك به آن ج��واب مي دهند و 
در پايان هر برنامه برنده اعالم مي ش��ود. 
چهارسو كه به معرفي آداب و رسوم نوروز 
در مناطق مختلف استان مي پردازد، ارتباط 
زنده با س��اير مراكز و استان هاي كشور، 
هفت سين معرفت كه احاديث يا جمالتي 
از ب��زرگان را مطرح مي كند كه با حرف 
»س« شروع مي ش��وند و عيد ديدني كه 
گزارشگر برنامه در اداره ها و نهادهايي كه 
در تعطيالت نوروز مشغول كار و فعاليت 
 هس��تند، حضور مي ياب��د؛ تهيه و پخش 
مي شود.بهارس��تان عالوه بر ويژه برنامه 
لحظه تحويل س��ال در تعطيالت نوروز 
هر ش��ب به مدت 60 دقيقه ميهمان قاب 
شيشه اي تلويزيون خانه هاي مردم استان 
است.تهيه كننده: مريم اسحاقي، كارگردان: 
يزدان كياني.واحد اطالعات و اخبار مركز 
ه��م در ن��وروز 90 با تهي��ه و پخش 15 
گزارش خبری جاذبه های گردشگری و 
مكان های تاريخی استان را از شبكه هاي 
 محلي و سراس��ري صدا و س��يما معرفي 
مي كند.معرفی برترين اماكن گردشگری، 
تاريخی و تفريحی استان در قالب گزارش 
های توليدی برای ارسال به تهران و پخش 
محلی، تهيه گزارش های خبری از حضور 
گردشگران و مسافران در استان و استقبال 
گردشگران نوروزی از زيبايی های استان 
و تهي��ه خبرهای مكت��وب از اقدامات و 
برنامه ريزی های دس��تگاه های اجرايی 
مرتب��ط با گردش��گری و ايام ن��وروز در 
استان، از ديگر اقدام هاي واحد اطالعات 
و اخبار مركز هم زمان با آغاز س��ال نو را 

تشكيل مي دهد.

زاينده رود
 ش���بكه است�اني س���يماي م��ركز 
 چهارمحال و بختياري سه رتبه برتر جشنواره 
فيلم كوتاه بام ايران را به خود اختصاص 
داد.ب��ه گ��زارش روابط عموم��ي صدا و 
س��يماي مركز چهارمحال و بختياري، در 
اين جشنواره مس��تند »سخت كوشان« با 
موضوع همت مضاعف، كار مضاعف كه 
داستان پيرمرد و پيرزني تنها را به تصوير 
مي كش��د كه براي امرار معاش و اميد به 
آينده در روس��تاي خود در زمينه صنايع 
دس��تي فعاليت مي كنند؛ به تهيه كنندگي 
س��جاد ميرزائي��ان و كارگردان��ي فرامك 
سليماني به عنوان بهترين اثر بخش مستند 
انتخاب ش��د.همچنين »الاليي مرضيه« به 
تهيه كنندگي، كارگردان��ي و تدوين الهه 

 صلح جو با موضوع اميد، تالش دختري 
ك��ه به بيم��اري ام اس مبتال اس��ت براي 
 زندگ��ي را منعك��س م��ي كن��د، عنوان 
بهتري��ن فيلم برگزيده مس��تند و بهترين 
 تدوي��ن در بخ��ش آزاد را از آن خ��ود 
كرد.عنوان بهترين تصويربرداري در بخش 
مستند را نيز فيلم »نقاش سايه ها« به تهيه 
كنندگي ذوالفقار رفيعي، كارگرداني تهمينه 
كاظمي و تصويربرداري وحيد حسين زاده 
كسب كرد.در مس��تند »نقاش سايه ها« با 
ظرافتي خاص سبك ابداعي نقاشي استاد 
سيد ضياءالدين امامي دهكردي به تصوير 
كشيده مي شود.در اين جشنواره از 66 اثر 
ارسالي، 35 اثر به بخش مسابقه راه يافتند 
و از 11 اثر در بخش هاي مختلف تجليل 

شد.

رئي��س اداره فرهنگي س��ازمان تبليغات 
اسالمي چهارمحال و بختياري از تأسيس 
كتابخانه تخصصي فرق، نحله هاي انحرافي 
و مذاهب نوظهور در ش��هركرد خبر داد. 
حجت االسالم سيد عبدالحميد صفوي با 
اعالم اين خبر اظهار داشت: اين كتابخانه با 
يكهزار جلد كتاب در حوزه هاي تخصصي 
مذاهب تا پايان سال جاري تأسيس خواهد 

ش��د. صفوي اف��زود: فرقه ه��اي جديد، 
نگرش انسان را به خدا، زندگي، ارزش ها 
و اعتقادات كم رنگ ك��رده و مردم را در 
راستاي نظام س��رمايه داري قرار مي دهند. 
وي افزاي��ش آگاهي نس��ل ج��وان براي 
شناخت بهتر حقايق دين اسالم و مبارزه با 
شبيخون فرهنگي را از اهداف تأسيس اين 

مركز پژوهشي عنوان كرد. 

اس��تاد محم��د مهريار اصفهان ش��ناس 
نامي پس از تحمل مدتي رنج و بيماري 
روز چهارش��نبه هفته گذش��ته در س��ن 
92 س��الگي به لقاي دوس��ت ش��تافت. 
به گزارش ايرنا، اس��تاد مهريار مترجم، 
نويسنده، ايران شناس و اصفهان شناس 
شهير پس از عمري خدمت به فرهنگ، 
تاريخ و ادبيات كشورمان در زادگاهش 
اصفهان به لقاء ا... پيوس��ت. وي داراي 
تأليفات و آثار متعددي از جمله فرهنگ 
جام��ع نام ها و آبادي هاي كهن اصفهان، 
ش��اهدز كجاس��ت، ترجم��ه س��فرنامه 
سانس��ون، هالل ماه نو، ترجمه اش��عار 
تاگور، هجوم افغانان و سقوط اصفهان، 
چشم انداز تاريخ سياسي ايران، اصفهان 
از قديم��ي ترين عه��ود تاريخي تا عهد 

س��لجوقيان، قلمرو ايران در گذش��ته و 
ح��ال و چاپ صدها مق��االت ديگر در 
مجالت اس��ت. محمد مهريار نويسنده، 
مترجم، ش��اعر، ايران ش��ناس، اصفهان 
ش��ناس، ش��اهنامه پژوه و پژوهش��گر 
ايراني در س��ال 1297 خورش��يدي در 
اصفهان چش��م به جهان گشود. وي در 
س��ال 1336 كتابخانه دانشكده پزشكي 
اصفهان را بنيان گذاش��ت و مدتي مدير 
آن ب��ود و در س��ال 1339 هنگامي كه 
دانش��كده ادبيات تاسيس شد، معاونت 
دانش��كده را پذيرف��ت و در تدري��س 
تاري��خ، ادبيات فارس��ي و تاريخ تطور 
زبان فارس��ي پرداخت. مراس��م تشييع 
پيكر اصفهان شناس مشهور روز جمعه 

انجام شد. 

اختصاص سه رتبه برتر جشنواره فیلم کوتاه 
بام ایران به تولیدات شبكه جهان بین 

کتابخانه تخصصي فرقه ها و مذاهب 
در شهرکرد تأسیس مي شود 

استاد محمد مهريار، اصفهان شناس نامي 
درگذشت 

لحظات شاد و مفرح نوروز 90 با 
برنامه هاي متنوع صدا و سیماي 

مرکز چهارمحال و بختیاري

با هنرمندان شهرمان

درباره اکرم ابوالمعالي
ایران شناس ترك:

 750 پايان نامه درباره ايران در ترکيه 
نوشته شده است 

یک شب با سالینجر بزرگ
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ماگات: 
شالكه با قدرت 
در لیگ قهرمانان 
مي تازد

مسعود تابش: 
حضور قلعه نوعی 
در تیم ملی به سود 
سپاهان نیست

با آمدن مرادی
رضازاده کنار 
رفت

فليكس م��اگات پس از برتري مقابل والنس��يا و صعود به 
مرحله يك چهارم نهايي ليگ قهرمانان اروپا اظهار داشت: به 
داشتن چنين تيم خوبي افتخار مي كنم. ابتداي بازي چندان موفق 

ظاهر نشديم و تا حدي تحت فشار قرار گرفتيم. 
وي ك��ه روي نيمكت ذخيره ها علي كريمي، لژيونر ايراني را نيز 
در اختيار داش��ت افزود: پس از دريافت گل، تيم يكپارچه شد و 
عزم راس��خي پيدا كرد. آن قدر كه در تمامي جنگ ها، برنده شد. 
براب��ر چنين حريفي در واقع بايد هر تيمي چنين ويژگي داش��ته 
 باشد تا پيروز شود. شرايطي كه ما برابر رقيب اسپانيايي به دست 

آورديم. 
ماگات ادامه داد: با اين بازي و موفقيتي كه به دست آمد، بر همگان 
روشن شد پتانسيل نهفته شالكه بسيار زياد است. تيم اكنون مي تواند 

به خود ببالد و بابت موفقيت حاصل شده، خرسند باشد. 
وي در مورد آينده آبي پوشان در اين پيكارها نيز بيان كرد: از حاال 
به بعد هرچه در ليگ قهرمانان به دست آوريم، موفقيتي تازه است. 
اما نظر شخصي من اين است كه با چنين سطح و كيفيتي از بازي 

قادريم بازهم در ليگ قهرمانان جلوتر برويم.

قائم مقام باشگاه سپاهان اصفهان حضور امير قلعه نوعی در 
تيم ملی را در اين مقطع حس��اس به س��ود تيم فوتبال اين 
باشگاه ندانست.  مسعود تابش در مورد مطرح شدن دوباره بحث 
حض��ور قلعه نوع��ی در تيم ملی بزرگس��االن گفت: م��ا در اين 
خصوص همچنان روی موضع قبلی خود هستيم زيرا در شرايط 
حس��اس و خطير فعلی، حضور قلعه نوعی در تيم ملی به س��ود 
سپاهان نيست. وی در پاسخ به اين سئوال كه آيا ممكن است در 
پايان ليگ امير قلعه نوعی به تيم ملی ب��رود؟، افزود: قرارداد ما با 
قلعه نوعی تا پايان فصل جاری است و دوست داريم آن را تمديد 
كنيم اما ادامه همكاری وی با سپاهان يا حضورش در تيم ملی يا 
تيمی ديگر بستگی به نظر ايشان دارد. البته اميدواريم قلعه نوعی 
همچنان به همكاری اش با باشگاه سپاهان ادامه دهد. تابش گفت: 
در هفته های آينده بازی های بس��يار س��ختی در ليگ برتر و ليگ 
قهرمانان آسيا پيش رو داريم و اينكه اعالم شده ديدار فينال گونه 
ما با پرسپوليس در مرحله يك چهارم نهايی جام حذفی بعد از 20 
ارديبهش��ت برگزار می ش��ود، تا حدودی اين فش��ردگی را كمتر 

می كند. 

رئيس پيش��ين فدراس��يون وزنه برداری ايران در انتخابات 
كنفدراسيون وزنه برداری آسيا كه در ازبكستان برگزار شد با 
كس��ب اكثريت آراء ب��ه عنوان دبي��ر كل چهار س��ال آينده اين 
كنفدراسيون انتخاب شد و حسين رضازاده از دور انتخابات نايب 

رئيسی كنار رفت. 
مجمع انتخابات كنفدراس��يون وزنه برداری آسيا در هتل تاشكند 
ازبكستان برگزار شد كه علی مرادی رئيس پيشين فدراسيون وزنه 
براری ايران كه سابقه دبيركلی وزنه برداری آسيا را نيز در كارنامه 
اش داش��ت با كس��ب 31 رأی از 39 رأی به عنوان دبير كل چهار 
سال آينده اين كنفدراسيون انتخاب شد. به اين ترتيب با انتخاب 
علی مرادی به عنوان دبير كل كنفدراس��يون وزنه برداری آس��يا و 
از آنجا كه از هر كشور تنها يك نماينده می تواند برای انتخابات 
هيأت رئيس��ه نامزد شود، حسين رضازاده از حضور در انتخابات 
نايب رئيسی كناره گيری كرد. در ادامه انتخابات 26 و از كشورمان 
 داراب رياحی، مصطفی حكمت پور و اصغر شهابی به ترتيب برای 
عضويت در كميته های فنی، تحقيقات و پژوهش و پزشكی ثبت 

نام كرده اند. 

ورزش

خوشحالي استاد از پيروزي 
و موفقيت شاگرد

 مهدی سلطانی راد

بي ش��ك براي عالقه مندان به واليب��ال، مهدي صابرپور 
چهره غريبه و نا آش��نايي نيس��ت. بازيكن س��ابق تيم 
ملي واليبال ايران در اواخر دهه 40 و تمامي س��ال هاي 
دهه 50 كه در 7 دوره بازي هاي آس��يايي تاكنون سابقه 
حض��ور دارد و ويترين افتخاراتش مملو از نش��ان ها و 
مدال ه��اي رنگارنگ حاصل از قهرماني هاي مختلف با 
تيم هاي باشگاهي و ملي ايران در عرصه هاي گوناگون 

است. 
صابرپ��ور پ��س از خداحافظي از دني��اي بازيگري به 
جرگه مربيان پيوس��ت و در تيم هاي مل��ي واليبال نيز 
طي س��ال هاي متمادي با پرورش چهره هاي درخشاني 
كه به خصوص در دهه 70 درخشيدند؛ دين خود را به 

واليبال ايران ادا كرد. 
ب��ا اين قهرمان پرافتخار س��ابق كه براي عرض تبريك 
به ش��اگرد قديمي اش )مير مصطفي ش��جاعي( پس از 
پيروزي باريج اس��انس كاشان مقابل ارتعاشات صنعتي 
در هفته شش��م دور برگشت سوپرليگ در خانه واليبال 

تهران حاضر شده بود، به گفتگو نشستيم. 
صابرپور كه از پيروزي كاش��اني ها خوش��حال به نظر 
مي رس��يد در چن��د جمله ب��ه تمجيد از كاش��اني ها و 
قهرمانان ورزش اين ش��هر از جمله مصطفي شجاعي 
پرداخ��ت: من بزرگ ش��ده ش��هر ري و جنوب تهران 
هس��تم اما بايد اعتراف كنم كه كاشان را به عنوان خانه 
دومم بسيار دوست دارم چه به واسطه دوستي نزديك 
با قهرمانان س��ابق اين شهر از جمله برادران طباطبايي 
كه قهرمان بسكتبال بودند و چه آقاي مقامي كه قهرمان 
س��ابق دو و ميدان��ي ايران هس��تند و از هم��ه مهم تر 
مصطفي شجاعي كه در بازي هاي آسيايي هيروشيماي 
94 و در زم��ان مربيگ��ري بن��ده در تي��م مل��ي، او به 
عنوان تنها شهرس��تاني تيم مل��ي، از نظر فني و مهم تر 
از آن اخالقي بازيكن نمون��ه اي بود و من امروز براي 
 عرض تبريك به او و همچنين مس��ئوالن باريج اسانس 
بابت به كارگيري چهره اي مثل شجاعي در اينجا حاضر 

شدم. 
به نظر من كاش��اني ها بايد به مجموعه باريج اس��انس 
كه به وسيله مربي تحصيل كرده و جواني مثل مصطفي 
ش��جاعي به قطب جديد واليبال تبديل ش��ده، افتخار 

كنند.
صاب��ر پور در ادامه ب��ه نكات جالبي اش��اره كرد: من 
افتخار مي كنم كه شاگردان خوب و موفقي داشتم. من 
پرورش دهنده و مربي نس��لي از س��تاره ها بودم كه به 
موازات كس��ب قهرماني در اخالق و افتادگي نيز شهره 

بودند. 
امث��ال نب��ي زاده، غياث الدين صحنه، حس��ين مهدي، 
ش��جاعي و بيشتر بچه هاي واليباليس��ت دهه 70، اينها 
 به خاطر تواضع در مقابل اس��تاد و البته تحصيالت باال
هم طراز با قهرماني به همه جا رس��يدند و من به تك 

تك آنها افتخار مي كنم. 
م��ن هميش��ه در م��ورد كلم��ه ورزش ب��ه ي��ك چيز 
اعتق��اد دارم. 4 ح��رف كلم��ه ورزش معان��ي خاصي 
 دارن��د: وج��دان، رحمت، زحمت و ش��هامت. ش��ما 
اگ��ر در ورزش زحم��ت را به جان خري��دي و به آن 
تن دادي ب��ه بقيه مواهب و جلوه هاي روش��ن آن نيز 

مي رسي.

شجاعی: 
ملی پوشان باید اخالق مدار 

باشند!
زاينده رود

سرپرس��ت تي��م فوتب��ال ذوب آه��ن اصفه��ان با 
غيرورزشی خواندن اقدام آندرانيك تيموريان در برخورد با 
سينا عشوری، آن را با حركتی كه فرانك ريكارد و رودی 
فولر در جام جهان��ی 1990 انجام دادند، قياس كرد. علی 
شجاعی در مورد اتفاقاتی كه در دقايق پايانی ديدار تيم های 
ذوب آهن اصفهان و تراكتورسازی تبريز بين سينا عشوری 
هافبك اين تيم و آندرانيك تيموريان هافبك تيم حريف 
رخ داد، گفت: وقتی آندو آن حركت را انجام داد، بازيكن 
ما را ب��ه واكنش وادار كرد و من فكر نمی كنم پيش از آن 
خطا، بازيكن ذوب آهن به اين بازيكن اهانتی كرده باشد. 
وی اضافه ك��رد: در زمان آن صحنه ي��اد حركت فرانك 
ري��كارد و رودی فولر در جام جهانی 1990 ايتاليا افتادم، 
زيرا حركت آندو غير ورزشی بود. بازيكنان بداخالق هم 
نباي��د چنين حركتی را در زمين فوتب��ال انجام دهند، چه 
برس��د به آندرانيك تيموريان كه ي��ك بازيكن ملی پوش 
است. شجاعی در پايان گفت: الشبابی ها فصل گذشته از 
گروهشان به عنوان تيم نخس��ت صعود كرده و حتی در 
مرحله يك هش��تم نهايی اس��تقالل را شكست دادند و با 
توجه به كسب امتياز در بازی و در زمين حريف اماراتی، 
نشان داده اند در اين فصل هم تيم قدرتمندی هستند اما ما 
هم امروز يكی از تيم های برتر آس��يا هستيم و برای تداوم 

موفقيت های خود بايد در اين ديدار پيروز شويم. 

اطالعيه باشگاه سپاهان  
هواداران كاالهای تقلبی  را تحریم كنند

زاينده رود
باش��گاه فوالد مباركه سپاهان درصدد اس��ت با راه اندازی و افتتاح فروشگاه رسمی 
محصوالت اورجينال، گام اول خود برای مقابله با عرضه بی حد و حصر كاالها و البس��ه   
تقلبی   كه به نام اين  باشگاه در مراكز فروش ورزشی اصفهان عرضه می شود را بردارد. اين 
باشگاه كه در دور جديد فعاليت های در آمدزايی خود توانسته از طريق فروش محصوالت 
و البسه اورجينال در سال گذشته در آمدزايی مطلوبی را از اين طريق برای خود ايجاد كند؛ 
در هفته جاري با راه اندازی  مركز  بزرگ فروش خود می خواهد تا آنجا كه ممكن است 
امكان عرصه محصوالت درجه چندم و تقلبی كه با برند سپاهان در بازارهای اصفهان عرضه 
می ش��ود را بگيرد و هواداران و مردم اصفهان را برای حمايت مالی از اين باشگاه ترغيب 

به خريد محصوالت اورجينال و رسمی  از اين مركز فروش نمايد. روابط عمومی باشگاه 
فوالد مباركه سپاهان در اطالعيه ای ضمن دعوت  برای حضور در مراسم افتتاح اين مركز، 
خطاب به مردم اصفهان و هواداران اين باشگاه در خواست نموده است كه چنانچه بر اين 
اعتقادند كه حمايت و پشتيبانی از باشگاه محبوب خود فقط منوط به حضور در ورزشگاه ها 
و يا شادی بابت پيروزی تيم محبوبشان در خانه نيست، ضمن تحريم محصوالت ورزشی 
تقلبی كه به نام اين باشگاه در بسياری از فروشگاه های ورزشی استان عرضه می شود، تمام 
كاالها، البسه و محصوالت مورد نيازشان در اين حوزه را در شكل اورجينال با برند اصلی 
فوالد مباركه سپاهان و شركت های بين المللی طرف قرارداد اين باشگاه  فقط از اين مركز 
فروش خريداری نمايند. گفتنی اس��ت كه مراسم افتتاح مركز بزرگ فروش باشگاه فوالد 
مباركه سپاهان با ويژه برنامه های مختلف يكشنبه ساعت 19 با حضور بازيكنان تيم های 
ليگ برتری باش��گاه، هنرمندان اصفهان و هواداران در محل اين مركز واقع در ارگ بزرگ 

جهان نما در ميدان امام حسين اصفهان برگزار می شود.

گفتگو خبر

پنج ش��نبه هفته گذشته س��الن همايش های كتابخانه 
مركزی ش��هرداری اصفهان ميزبان مراس��م تجليل از 
مربيان برگزيده ورزش��ی استان در سال 89 و تقدير از 

پيشكسوتان ورزش استان بود. 
اين مراسم با حاشيه هايی همراه بود:

عباس حاج رس��وليها، س��ردار كريم نص��ر، مهندس 
داوودی و عليرض��ا نص��ر اصفهان��ی رئيس و اعضای 
شورای اسالمی ش��هر اصفهان، حبيب اله تحويل پور 
مع��اون فرهنگی، اجتماعی ش��هرداری اصفهان و تنی 
چند از مسئوالن ورزش شهرداری و سازمان فرهنگی، 
تفريحی شهرداری اصفهان ميهمانان اين مراسم بودند.
حجت االس��الم حس��ين صب��وری قهرمان ورزش��ی 
و پژوهش��گر در زمينه ورزش در اس��الم و نويس��نده 
كتاب های ورزشی از قم ميهمان ويژه اين مراسم بود. 
صبوری پس از ايراد س��خنانی در ارتباط با نگاه اسالم 
ب��ه ورزش با دريافت لوح يادبودی از دس��ت حبيب 
اله تحويل پور )معاون فرهنگی، اجتماعی ش��هرداری 
اصفهان( تجليل شد. بخش جذاب اين مراسم، تجليل 

از پيشكس��وتان ورزش اس��تان ب��ود. عب��اس بهروان 
مجری با س��ابقه برنامه های ورزش��ی و پيشكس��وت 
ورزش اس��تان، ج��واد پ��رورش پيشكس��وت واليبال 
كش��ور و از مديران با س��ابقه ورزش اس��تان، نصراله 
دلوی مدير س��ابق هيات وزنه برداری اس��تان اصفهان 
و پيشكس��وت وزنه برداری كش��ور، نعمت اله زمانی 
پيشكسوت كاراته اصفهان، محمد شيرانی پيشكسوت 
ورزش همگان��ی و رئيس فعلی هي��أت ورزش های 
همگانی اس��تان اصفهان، حس��ين طباخيان بنيان گذار 
باشگاه فالت ايران، سيد حسين عباسی دبير فدراسيون 
تكوان��دو و دارای 4 مدال ط��الی ارتش های جهان، 
رسول كربكندی مربی و پيشكسوت فوتبال كشور و از 
مديران سابق ورزش شهرداری اصفهان و احمد نيمافر 
دبير اس��بق هيأت واليبال استان اصفهان و پيشكسوت 
واليبال كشور در اين مراس��م با دريافت سپاسنامه ای 
تجليل شدند.حاج رس��ولی ها رئيس شورای اسالمی 
ش��هر اصفهان از نماد قهرمانی رقابت هاي ورزشی كه 
به دس��ت هنرمند اصفهانی اس��تاد حسين پور طراحی 

شده بود پرده برداری كرد.نماد مقام اول اين رقابت ها 
تابلويی مزين ش��ده به نام امام عل��ی)ع( بود كه حاج 
رس��ولی ها در هنگام پرده ب��رداری از آن گفت: دوره 
سوم شورای ش��هر با نام مبارک امام علی )ع( آغاز به 
كار ك��رد، امروز هم كه روز آخر آن اس��ت نام مبارک 
امام علی)ع( زينت بخش اين مراس��م شده كه حركت 

بسيار زيبايی است.
عليپور مجری صدا و سيمای مركز اصفهان كار اجرای 
اي��ن برنامه را برعهده داش��ت. وی ب��ه خاطر حضور 
عباس بهروان در مجلس از او خواست تا ادامه برنامه 

را اجرا كند.
بهروان با غنيمت ش��مردن فرصت خطاب به حاضران 
در مراس��م گف��ت: 40 س��ال به من ي��اد دادند بگويم 
بنويس��يد ورزش، اما اولي��ن ناجوانمرد همين ورزش 
اس��ت. وی در حالی كه اش��ك می ريخت ادامه داد: 
در ورزش امروز فقط ش��عار می دهن��د نگذاريد اين 
پيشكس��وت ه��ا در تنهايی بميرند و بعد دس��ته های 

بزرگ گل برای آنها بياوريد...

در مراسم تجليل از برگزیدگان ورزش استان 

عباس بهروان: نگذاريد پيشكسوتان در تنهايی بميرند!

بان��وي تكواندوكار ملي پ��وش اصفهاني گفت: امي��دوارم از تورنمنت 
بين المللي آلمان دس��ت پر برگردم تا براي مسابقات جهاني 2011 در 
تركيب تيم اعزامي بانوان باش��م. نيره رس��تمي اظهار داشت: كادر فني 
تيم ملي اس��امي نفرات حاضر در اردوي تيم بعد از تورنمنت آلمان را 
نيز اعالم كرده كه در اين ليست حضور دارم. وي با اشاره به تورنمنت 
آلمان تصريح كرد: اين رقابت ها در كالس A جهاني برگزار مي ش��ود 
و س��طح كيفي بااليي دارد و 500 ورزشكار از بهترين هاي تكواندوي 
دني��ا در اين رقابت ها حضور پيدا مي كنن��د. بانوي ملي پوش تيم ملي 
تكوان��دوي ايران تاكيد كرد: با وجود اينكه ش��رايط براي موفقيت در 
اين مسابقات بسيار دشوار است اما تمام تالشم را انجام مي دهم كه با 
دست پر برگردم. رستمي كه در مسابقات بين المللي جام فجر به مدال 
نقره دس��ت يافت، تصريح كرد: مس��ابقات امسال از نظر كيفي بهتر از 
دوره هاي گذش��ته بود و تيم هايي مانند فرانسه و اردن با تركيب اصلي 
ش��ركت كرده بودند. وي ادامه داد: در بازي فينال به حريف فرانسوي 
كه قهرمان دانشجويان جهان بود، خوردم و تا ثانيه هاي پاياني نيز نتيجه 

مساوي بود اما بر اثر كم تجربگي نتيجه را به وي واگذار كردم. 
وي با بيان اينكه از حاش��يه گريزان اس��ت، افزود: برخي رس��انه ها به 
داليل واهي قصد به حاش��يه كشاندن مرا دارند اما من هيچ مشكلي با 
هيات تكواندوي اس��تان ندارم و دليلي هم وجود ندارد كه عليه آن ها 

حرفي بزنم. 

مجمع عمومي س��اليانه هيأت تكواندو اس��تان اصفهان روز س��ه 
ش��نبه با حضور رئيس فدراسيون تكواندو در اصفهان و در سراي 
ورزش��كاران برگزار خواهد ش��د. اين مجمع با هدف بررسي عملكرد 

ساليانه و برنامه هاي آينده هيأت برگزار مي شود.

هفته يازدهم ليگ برتر هندبال باش��گاه هاي ايران با برگزاري يك 
ديدار و پيروزي س��پاهان آغاز ش��د. در نخستين رقابت هاي هفته 
يازدهم ليگ برتر هندبال باش��گاه هاي ايران، تيم هاي سپهان اصفهان و 
فوالد نوين اصفهان به مصاف هم رفتند كه اين مسابقه را سپاهاني ها با 
نتيجه 31 بر 20 به س��ود خود رقم زدند تا يازدهمين پيروزي فصل را 
كس��ب كنند. قهرماني اين تيم در نيم فصل اول رقابت ها هفته گذش��ته 

مسجل شده بود.

تيم فوتبال شالكه با برتري مقابل والنسيا به جمع 8 تيم برتر ليگ 
قهرمان��ان اروپا راه يافت. از مرحله يك هش��تم نهايي رقابت هاي 
لي��گ قهرمانان اروپا ش��الكه در ورزش��گاه ولتنيز آره ن��ا ميزبان رقيبي 
سرسخت به نام والنسيا بود كه در نهايت با برتري 3 بر يك راهي دور 
بعدي رقابت ها ش��د. فارفان )40( و )90( و ماري��و گاورانوويچ )52( 
گل هاي تيم ميزبان را به ثمر رس��اندند و در آن س��وي ميدان ريكاردو 
كاس��تا )17(براي والنس��يا گلزني كرد تا آبي پوشان ش��الكه با توجه به 
تس��اوي يك بر يك در بازي رفت به جمع 8 تيم برتر برس��ند. در اين 
ديدار علي كريمي، هافبك ايراني ش��الكه از روي نيمكت كار را دنبال 
ك��رد. در ديداري ديگر تاتنهام به رهبري هري ردنپ كاري راحت تر را 
براي صعود برابر آ.ث ميالن پيش رو داشت و در نهايت اين تيم با يك 
تس��اوي بدون گل خانگي با توجه به پيروزي يك بر صفر بازي رفت، 

به مرحله بعدي صعود كرد.

 تيم واليبال باريج اس��انس كاشان در هفته ششم از دور برگشت 
ليگ برتر واليبال باش��گاه های كشور، ارتعاشات صنعتی ايران را 

در خانه اش شكست داد.  
در آخرين بازی هفته شش��م از دور برگش��ت ليگ برتر واليبال، مردان 
تيم قعر نش��ين ارتعاش��ات صنعتی در بازي آرام سه بر صفر از ميهمان 
خود باريج اس��انس كاشان شكس��ت خورد. تيم ارتعاشات 15 دی در 
هفته ششم دور رفت اين مسابقه ها نيز در كاشان 2 بر 3 مغلوب باريج 

اسانس شده بود. 
تيم واليبال باريج اسانس كاشان در هفته پنجم دور برگشت مسابقه هاي 
واليبال ليگ برتر مردان با شكست تيم دانشگاه آزاد، صعود خود را به 
مرحله بعدی اين رقابت ها قطعی كرده بود. بيس��ت و چهارمين دوره 
رقابت هاي واليبال برتر باش��گاه هاي ايران با حضور 16 تيم در 2 گروه 

) الف ( و ) ب( 14 آذر آغاز شد. 
اين رقابت ها به صورت دوره اي و رفت و برگش��ت برگزار مي شود 

كه در پايان از هر گروه 4 تيم به دور حذفي صعود می كنند. 

تکواندوكار ملي پوش اصفهان:
اميدوارم در مسابقه های جهاني 

در تركيب تيم ملي باشم

مجمع ساليانه هيأت تکواندو استان
 با حضور پوالدگر

هفته یازدهم ليگ برتر هندبال
سپاهان از سد فوالد نوین هم عبور كرد

صعود یاران كریمي  و  حذف ميالن 

هفته ششم از دور برگشت ليگ برتر واليبال
ارتعاشات در خانه هم حریف 

باریج اسانس نشد

پرونده كرش را نبندید، اما باز هم نگه ندارید

کفاشیان: دایي »حساب بلوکه  کن« نیست!
رئيس فدراسيون فوتبال گفت: 
دايي حس��اب كس��ي را بلوكه 
نمي كند. علي كفاش��يان درباره 
موارد مختلفي ك��ه اين روزها 
در فدراس��يون و فوتبال ايران 
مي گ��ذرد، صحبت هاي زير را 

مطرح كرد:
ــد  امی ــم  تی ــود  صع ــت  باب
ــك مي گويیم. بازي كه  تبري
ــد.  ــش نش ــون پخ از تلويزي
ــابقه  مس وضعیت  ــد  مي دانی

چطور بود؟
گوي��ا داور جانبدارانه قضاوت 
ك��رده و يكي از مربي��ان ما را 
اخراج كرده است. بازي دست 
ما بوده و آنه��ا دفاعي بازي و 
موردي حمله  كرده اند ولي بايد 
تالش كنيم نقاط ضعف تيم را 
برط��رف كني��م. مراحل بعدي 
سخت تر است و مهم اين است 
كه صعود كنيم. قرقيزستان تيم 

فوتبالي خوبي نبود.
ــه توافق  ــد جاللي ب ــا مجی ب

رسیديد يا نه؟
با او تفاهم كامل نكرديم. جاللي يك س��ري برنامه به ما 
داده و ي��ك س��ري برنامه هم از اس��تيلي مي گيريم و در 
كميت��ه فني مطرح مي كنيم و نظر كميته فني را مي گيريم. 
كميته فني هفته آينده جلس��ه خواهد داش��ت تا تكليف 

سرمربي تيم اميد را مشخص كنيم.
ــدن بازي امید ايران و قرقیزستان به  علت پخش نش

دلیل اختالف فدراسیون و صدا و سیما بوده است؟
خير، مش��كل پخش با قرقيزستان بوده و مشكلي با صدا 
و سيما نداش��تيم. آنها در اين زمينه همكاري خوبي با ما 

دارند.
ــید؟ با  ــي به كجا رس ــش تلويزيون ــوع حق پخ موض

مسئوالن صدا و سیما جلسه اي خواهید داشت؟
اين جلسه سال آينده برگزار مي شود. قرارداد ما ارديبهشت 
با صدا و س��يما تمام مي شود. ليگ دور بعد نيز در مرداد 
ماه برگزار مي ش��ود و بايد در فروردين و ارديبهش��ت با 
مس��ئوالن صدا و سيما جلسه بگذاريم و مسئوالن بعد از 

عيد بيايند و مذاكره كنيم.
ــت. كمیته اي در اين زمینه  اين موضوع تخصصي اس
ــكیل داده ايد و آيا مقايسه اي با ساير كشورها در  تش

زمینه حق پخش تلويزيوني انجام شده است؟
 اطالعات و گزارش هايي تهيه كرده ايم و آنها مش��كالت 
خودش��ان را دارند و ما هم مشكالت خودمان را داريم. 
بايد اين مسأله حل شود و آمادگي داريم كه از نظر فني با 

مسئوالن صدا و سيما در اين زمينه صحبت كنيم.

ــفق به عنوان مدير تیم امید معرفي شده ، آيا  ناصر ش
حكم او را امضا كرد ه ايد؟

حكمي به شفق نداده ايم. ايش��ان همراه تيم رفته اند تا از 
ش��رايط تيم ارزيابي داشته باش��ند. وي به عنوان يكي از 
اعضاي هيأت رئيسه فدراسيون همراه تيم اميد رفته  است. 
گاه��ي اوقات تاج و گاهي اوق��ات عزيز محمدي همراه 

تيم مي رفتند.
ــاب هاي  ــي حس ــد داي ــه مي گوين ــت ك ــت اس درس

فدراسیون فوتبال را بلوكه كرده است؟
نه؛ حساب هاي فدراسيون بلوكه نشده است. دايي حساب 
بلوكه كن نيست! اختالف مالياتي داريم و اداره ماليات از 
ما خواس��ته زودتر تكليف اين موضوع را روش��ن كنيم. 
اگ��ر رأي بدهن��د كه ما باي��د اين پول را بدهي��م بايد از 
 سوي فدراس��يون پرداخت ش��ود و در غير اين  صورت 
دايي بايد پرداخت كند و حس��اب هاي فدراسيون نيز باز 

مي شود.
باز مي شود؟ مگر حساب ها بلوكه شده است؟

تكليف اين پول بايد مش��خص ش��ود و ما هم اعتراض 
كرده ايم. ش��وراي حل اختالف بررسي مي كند؛ يا قبل از 

سال جديد يا بعد از سال جديد.
پرداخت جريمه برانكو به كجا رسید؟

 )با خنده( ولش كنيد؛ يادشان نيندازيد!
مسأله قانوني است. مگر مي شود يادشان نباشد؟

در حال حاضر كه خبري نيست و آنها چيزي نگفته اند.
پس ما هم چیزي نگويیم بهتر است؟

بله، باي��د اين پ��ول را تهيه و 
پرداخت كنيم.

ــمس چه  ــین ش قرارداد حس
شد؟ با او براي سرمربیگري 
ــرارداد  ــال ق ــم ملي فوتس تی

امضا كرده ايد؟
هنوز به جايي نرسيده ايم.

شمس گفته اشتباه كرده كه 
در مورد علي سعیدلو مصاحبه 
كرده است. به دستور سعیدلو 

ممنوع المصاحبه شد؟
نه بن��ده خدا س��عيدلو حرفي 
نزده. ما به او گفته بوديم كمي  
در مصاحبه هايش مراعات كند. 
ش��مس تند مصاحب��ه مي كند 
و برخ��ي مس��ايل را در نظ��ر 
نمي گيرد. كميت��ه انضباطي در 
اي��ن زمينه تصمي��م گرفت اما 
ب��ا او در مورد قرارداد هنوز به 

تفاهم نرسيده ايم.
ترابیان مي گويد با كرش در 
حال مذاكره به صورت چراغ 
ــأله  ــت. اين مس خاموش اس

درست است؟
نمي توانيم بگوييم چراغ خاموش.
يعني پرونده كرش را ببنديم؟

نبنديد، اما باز هم نگه نداريد.
ــه اي مذاكراتي صورت گرفته و  گويا با مربیان تركی

فدراسیون به مربیان ترك نزديك تر است؟
مربيان ترک هس��تند و مربيان اروپايي هم هس��تند. بايد 
مذاكره كنيم و ببينيم با كدام يك به تفاهم مي رسيم. تفاهم 

يك شب و دو شبه حاصل نمي شود.
ــال جديد مشخص  ــرمربي تیم ملي بعد از س پس س

مي شود؟
توكل برخدا، ببينيم چه مي شود.

ــه داوران  ــديدي از كمیت ــاهد انتقادهاي ش بازهم ش
هستیم و به همان روزهاي آخر رياست كمیته داوران 

در زمان عنايت رسیده ايم؟
انتقادها هميشه هس��ت و بايد با ديدي وسيع و بصيرت 

به آن نگاه كرد.
ــگري زياد مصاحبه مي كند و حكومت  مي گويند عس

نظامي برپا كرده است؟
اگ��ر حرف نزن��د مي گويند چ��را چي��زي نمي گويد اما 

حكومت نظامي نيست.
غرامت از فدراسیون نیجريه چه زماني دريافت خواهد 

شد؟ قبل از سال جديد اين اتفاق رخ مي دهد؟
كميته حقوقي پيگير اين مسأله است. نمي دانم چه زماني 

غرامت را دريافت مي كنيم.
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امام هادی)ع(:
  نارضایتی پدر و مادر 
 كم توانی را به دنبال 
 دارد  و آدمی را به ذلت 
می كشاند.

هیات امناي مجموعه ورزشي كارگران شهركرد در نظر دارد 
مجموعه فوق را از طريق مزايده و به مدت يك سال به متقاضیان 

واجدشرايط به صورت اجاره واگذار نمايد.
متقاضیان حداكثر تا مورخ 89/12/25 جهت ثبت نام و كسب 
اطالعات بیشتر و دريافت اسناد و شرايط مزايده به اداره كل 
استان  كارگري  ورزش  مسئول  استان،  اجتماعي  امور  و   كار 

آقاي سید حسن حسیني مراجعه نمايند.

حسن انتصاب جناب آقاي علیرضا موثقي را به عنوان رئیس روابط 
عمومي استانداري استان اصفهان صمیمانه تبريك عرض مي نمايیم. 
مطمئنــاً انتصاب يك چهره مطبوعاتي به عنوان رئیس روابط عمومي 
استانداري مي تواند باعث رشد و تعالي مطبوعات در همكاري همه 

جانبه با دولت خدمتگزار باشد.

هیات امناي مجموعه ورزشي کارگران شهرکرد

روزنامه زاینده رود
سرپرستي روزنامه جام جم در استان اصفهان 

آگهي مزایده

جناب آقاي دکتر ذاکر اصفهاني استاندار محترم اصفهان 
جناب آقاي دکتر اسماعیلي معاونت محترم سیاسي 

و رئیس شوراي اطالع رساني استان اصفهان 

روزی بود...

ياد ياران ياد باد

آيا می دانيد: اولين سيستم استخدام دولتی 
 به صورت لش��گری و كشوری به مدت
40 س��ال خدمت و سپس بازنشستگی و 
گرفتن مس��تمری دائم را كورش كبير در 

ايران پايه گذاری كرد.
آيا می دانيد: كمبوجب��ه فرزند كورش به 
دليل كشته شدن 12 ايرانی در مصر و اينكه 
فرعون مصر به جای عذر خواهی از ايرانيان 
 به دش��نام دادن و تمسخر پرداخته بود، با
 250 هزار سرباز ايرانی در روز 42 از آغاز بهار
 525 قب��ل از ميالد به مصر حمله كرد و 
كل مص��ر را تصرف كرد و به دليل آمدن 
قحط��ی در مصر مقداری بس��يار زيادی 
غله وارد مص��ر كرد. اكنون در مصر يك 
نقاش��ی ديواری وجود دارد كه كمبوجيه 
 را در حال احترام به خدايان مصر نش��ان 
م��ی دهد. او به هيچ وجه دين ايران را به 
آنان تحميل نك��رد و بی احترامی به آنان 

ننمود.
آي��ا می داني��د: داريوش كبير با ش��ور و 
مشورت تمام بزرگان ايالت های ايران كه 
در پاسارگاد جمع شده بودند به پادشاهی 
برگزيده شد و در بهار 520 قبل از ميالد 
تاج شاهنشاهی ايران را بر سر نهاد و برای 
همين مناسبت 2 نوع سكه طرح دار با نام 
داريك )طال( و سيكو )نقره( را در اختيار 
مردم قرار داد كه بعدها رايج ترين پول های 

جهان شد.
آيا می دانيد: داريوش كبير طرح تعلميات 
عموم��ی و س��وادآموزی را اجباری و به 

ص��ورت راي��گان بنيان گذاش��ت كه به 
موجب آن همه مردم می بايست خواندن 
و نوشتن بدانند كه به همين مناسبت خط 
آرامی يا فنيق��ی را جايگزين خط ميخی 

كرد كه بعدها خط پهلوی نام گرفت.
آيا می دانيد: اولين بار پرسپوليس به دستور 
داريوش كبير به صورت ماكت ساخته شد 
تا از بزرگ ترين كاخ آسيا شبيه سازی شده 
 باشد و فقط ساخت ماكت كاخ پرسپوليس
 3 س��ال طول كش��يد و كل ساخت كاخ

80 سال به طول انجاميد.
آي��ا می داني��د: داري��وش برای س��اخت 
كاخ پرسپوليس كه نمايش��گاه هنر آسيا 
ب��وده 25 ه��زار كارگ��ر را ب��ه صورت 
10 س��اعت در تابس��تان و 8 ساعت در 
زمس��تان به كار گماش��ته ب��ود و به هر 
اس��تادكار هر 5 روز يك بار يك س��كه 
ط��ال )داريك( می داده و ب��ه هر خانواده 
 از كارگ��ران ب��ه غير از مزد آنه��ا روزانه
250 گرم گوش��ت همراه با روغن، كره، 
عس��ل و پنير می داده است و آنها هر 10 

روز يك بار استراحت داشتند.
آي��ا می دانيد: داريوش در هر س��ال برای 
ساخت كاخ به كارگران بيش از نيم ميليون 
طال مزد می داده است كه به گفته مورخان 
گران ترين كاخ دنيا محس��وب می ش��ده 
 اس��ت. در همان زمان در مصر كارگران 
 به بي��گاری مش��غول ب��وده ان��د بدون
 پرداخت مزد كه با شالق نيز همراه بوده 

است.

آيا مي دانيد؟

بيش��تر آدم ها خيلی تند نفس می كش��ند، اما تحقيقات نشان 
داده اس��ت كه تنفس عميق، آرام و طوالنی، برای تندرس��تی 

مناسب است و حتی استرس را نيز كاهش می دهد.
به گفته پزش��كان، نفس كش��يدن عمي��ق و طوالنی باعث از 
بي��ن رفت��ن عصبانيت می ش��ود، زي��را اين عم��ل عاليمی 
 را ب��رای آرام ش��دن ب��ه مغز ارس��ال م��ی كن��د، در نتيجه 
هورم��ون ها و تغيي��رات فيزيولوژيكی ايجاد می ش��ود كه 
منج��ر به آرام ش��دن ضربان قلب و كاهش فش��ارخون می 
شود. مايكل كربتيری متخصص و روانپزشك دانشگاه جرج 
واش��نگتن در پنس��يلوانيا می گويد: تنفس خوب و سالم در 
ش��رايط بحرانی مانند عصبانيت و استرس بسيار مهم است، 
 در اين ش��رايط اكثر افراد به تنفس توسط قفسه سينه متوسل 

می شوند. 
در اي��ن نوع تنف��س دم و بازدم بزرگ و جداگانه اس��ت كه 

قفسه سينه به سرعت باد می كند و خالی می شود. 
وی معتقد اس��ت: برای اين ك��ه در دوران عصبانيت بتوانيد 

سالم و درست نفس بكشيد، بايد روی زمين دراز بكشيد دو 
دس��ت خود را روی قفسه س��ينه قرار دهيد و از دست خود 
به عنوان يك وسيله برای كاهش حركات قفسه سينه استفاده 
كني��د و به ديگر اعضای بدن خ��ود اجازه دهيد تا در تنفس 
ش��ركت كنند و به جای دم و بازدم قفس��ه سينه از ديافراگم 
 اس��تفاده كني��د و ب��ه مدت 5 دقيق��ه اين حرك��ت را تكرار

 كنيد.
كارشناسان خصوصياتی را برای تنفس درست برشمرده اند 
ك��ه عبارتند از: ابتدا بايد به آرام��ی و خيلی عميق هوا را از 
بينی داخل ريه های خود كنيد. يك دم س��الم حدود 5 ثانيه 
ب��ه طول می انجامد، بازدم را به آرامی و از دهان خود انجام 
دهيد و س��عی كنيد ري��ه های خود را به ط��ور كامل تخليه 
كني��د. ديافراگم را برای تنف��س خوب دخالت دهيد و اينكه 
س��عی ش��ود در هر دقيقه تنها 6 يا 8 نف��س عميق صورت 
 گيرد كه بيش��تر اف��راد در هر دقيقه بي��ش از 20 مرتبه نفس 

می كشند.

اگر ش��ما هم مسابقات كشتی كج را تماش��ا كرده باشيد، زياد برايتان پيش آمده كه 
 ب��ا صحنه های جالب رو به رو ش��ويد: به طور مثال ناگهان در حين يك مس��ابقه
)Tag Team دو تيم دو نفره( با هم يك عضو يكی از دو تيم از دست هم تيمی 
خود عصبانی می ش��ود، نگاهی ش��يطانی به دوربين می كند و با دو نفر ديگر عليه 

هم تيمی خود هم دست می شود!
چني��ن صحنه هايی ب��رای خوش باورترين افراد هم ش��كی باقی نم��ی گذارد كه 
اين مس��ابقات ساختگی و تصنعی اس��ت! البته همين طور هم هست، يكی از نظر 
دهندگان به خوبی توضيح می دهد كه حتی س��ناريوی تك تك اين مس��ابقات از 
  booker،می گويند نوشته می شود Bookers ماه ها پيش توسط افرادی كه به آنها
تصميم می گيرد كه چه كس��ی در يك مسابقه می برد، چه كسی چهره مثبت و چه 

كسی چهره منفی خواهد بود.
حت��ی زخم ها و خونريزی هايی هم كه بعضي اوقات در اين مس��ابقات می بينيد به 
طور عمده طبق برنامه، توسط خود ورزشكار و با يك وسيله برنده ايجاد می شود. 
البت��ه به دليل نگرانی از ايدز و س��اير بيماری های خونی، اي��ن نوع رفتارها امروزه 

كاهش پيدا كرده است.
اما اين به اين معنی نيست كه همه چيز به اصطالح فيلم است! كوبيده شدن صندلی 
آهنی به پشت يك نفر درد دارد! يا وقتی كسی از باالی نردبان روی ميزهای بيرون 
رينگ پرتاب می شود، به طور حتم درد خواهد كشيد و هميشه همه چيز هم طبق 
برنام��ه پيش نمی رود، گاهي كش��تی گيران عصبانی ش��ده و از كوره در می روند 
و به طور واقعي ش��روع م��ی كنند يكديگر را كتك زدن اين افراد بعد از مس��ابقه، 

قراردادشان را از دست می دهند.
از س��وی ديگر، ورزش��كاران اين رش��ته ها به ش��دت آموزش ديده هس��تند: آنها 
ورزش��كارند، آمادگی بدنی خيلی بااليی دارن��د، در مورد نحوه ضربه زدن مدت ها 

تمرين كرده اند.

مي�����رزا  عب��دالحمي����د  س��لط���ان 
تصدی  هن��گام  فرمانفرما)ناصرالدول��ه( 
ايالت كرمان چندين س��فر به بلوچستان 
م��ی رود و در يكی از اين مس��افرت ها 
چند تن از سرداران بلوچ از جمله سردار 
حس��ين خان را دستگير و با غل و زنجير 

روانه كرمان می كند. 
پسر خردسال س��ردار حسين خان نيز با 
پدر زندانی و در زير يك غل بودند. چند 
روز بعد فرزند س��ردار حس��ين خان در 

زندان به ديفتری مبتال می شود. 
 س��ردار بلوچ ه��ر چه التم��اس و زاری 
می كن��د كه فرزند بيم��ار او را از زندان 
آزاد كنند تا ش��ايد بهبود يابد ولی ترتيب 

اثر نمی دهند.
سردار حسين خان به افضل الملك، نديم 

فرمانفرما نيز متوسل می شود. 
افض��ل الملك نزد فرمانفرم��ا می رود و 
وس��اطت می كند، اما باز ه��م نتيجه ای 

نمی بخشد. 
سردار حسين خان حاضر می شود پانصد 
توم��ان از تجار كرمان ق��رض كرده و به 
فرمانفرما بدهد تا كودک بيمار او را آزاد 

كند و افض��ل الملك اين پيش��نهاد را به 
فرمانفرم��ا منعكس می كن��د، اما باز هم 

فرمانفرما نمی پذيرد.
فرمانفرم��ا  ب��ه  المل��ك   افض��ل 
م��ی گويد: قرب��ان آخر خدايی هس��ت، 
پيغمبری هس��ت، ستم اس��ت كه پسری 
در كن��ار پ��در در زن��دان بمي��رد. اگ��ر 
 پ��در گناهكار اس��ت، پس��ر ك��ه گناهی 

ندارد.
فرمانفرم��ا پاس��خ م��ی ده��د: در مورد 
اي��ن م��رد چيزی نگ��و ك��ه فرمانفرمای 
كرم��ان، نظم مملكت خ��ود را به پانصد 
 توم��ان رش��وه س��ردار حس��ين خ��ان 

نمی فروشد.
س��ردار  خردس��ال  پس��ر  روز  هم��ان 
براب��ر  در  زن��دان  در  خ��ان  حس��ين 
چش��مان اش��كبار پدر جان می س��پارد. 
دو س��ه روز پ��س از اين ماج��را يكی از 
 پس��رهای فرمانفرم��ا به ديفت��ری دچار 

می شود. 
هر چه پزش��كان برای مداوای او تالش 

می كنند اثری نمی بخشد. 
ب��ه دس��تور فرمانفرم��ا پانصد گوس��فند 

قربان��ی  پ��ی  در  پ��ی  روزه��ا  آن   در 
 م��ی كنن��د و ب��ه فقرا م��ی بخش��ند اما 
 نتيجه ای نمی دهد و فرزند فرمانفرما جان 

می دهد.
فرمانفرم��ا در ايام عزای پس��ر خود، در 
نهايت اندوه به س��ر می ب��رد. در همين 
اي��ام روزی افض��ل المل��ك وارد ات��اق 
فرمانفرما می ش��ود. فرمانفرم��ا به حالی 
 پريش��ان به گريه افتاده و به صدايی بلند 
ب��اور  المل��ك!  افض��ل  گوي��د:  م��ی 
ن��ه  و  ن��ه خداي��ی هس��ت  ك��ه   ك��ن 

پيغمبری! 
واال اگر من قابل ترحم نبودم و دعای من 
مؤثر نب��وده، الاقل به دعای فقرا و نذر و 
اطعام پانصد گوس��فند می بايست فرزند 

من نجات می يافت.
افض��ل الملك در حالی ك��ه فرمانفرما را 
دلداری م��ی دهد می گوي��د: قربان اين 
فرماي��ش را نفرماييد، چرا كه هم خدايی 
هس��ت و هم پيغمبری، ام��ا می دانيد كه 
فرمانفرم��ای جهان نيز نظم مملكت خود 
را ب��ه پانصد گوس��فند رش��وه فرمانفرما 

ناصرالدوله نمی فروشد!

فرمانفرما آيا مسابقات »کشتی کج« ساختگی هستند؟ 

شیوه های کاهش عصبانیت و بدخلقی 


