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رئیس مجلس :
مبارزه با فساد نباید موجی و گذرا باشد 

در ورزشگاه فوالدشهر اصفهان؛
راه آهن ، سپاهان را متوقف کرد
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ــه هـــاي  ــل و پايان ــل و نق ــركل حمــــ  مدي
چهارمحال و بختياري گفت: اين استان در زمينه 
 كاهش تصادف راه هاي روستايي رتبه اول كشور را 

دارد. 
ــزود: در نيمه  ــرز كرمي در گفتگو با ايرنا اف فريب
ــت امسال يك هزار و 279 نفر جان خود را  نخس
در تصادف های راه هاي روستايي كشور از دست 

داده اند. 
ــك هزار و  ــال قبل ي ــان اينكه آمار س ــا بي وي ب
ــت: تصادف  ــان داش ــت، بي ــوده اس ــر ب 222 نف
ــدت  ــه م ــبت ب ــور نس ــتايي كش ــاي روس راه ه
ــش يافته  ــد افزاي ــل 4/7 درص ــال قب ــابه س  مش

است. 
كرمي اظهارداشت: بيشترين كاهش اين تصادف ها 
در كشور ابتدا در چهارمحال و بختياري و سپس 
ــمنان و زنجان بوده است. وي  ــتان هاي س در اس
گفت: استان هاي كهگلويه و بوير احمد، لرستان، 
سيستان و بلوچستان باالترين درصد رشد تصادف 
راه هاي روستايي كشور را در نيمه نخست امسال 

داشتند. 
ــش اين تصادف ها  ــاره به داليل كاه كرمي با ش
ــن راه ها و  ــعه، نگه داري و مرمت اي گفت: توس
ــردم و رانندگان،  ــت و اراده م همكاري و خواس
اصلي ترين دليل در راه رسيدن به اين هدف بوده 

است. 
وي تصريح كرد: 100 درصد پروژه هاي راه هاي 
ــتايي باالي 50 خانوار و 80 درصد راه هاي  روس
روستايي باالي 20 خانوار در سال جاري اجرايي 

شده است. 
كرمي افزود: ساالنه يك هزار و 160 ميليارد ريال 
ــعه و نگه داري راه هاي روستايي  اعتبار براي توس

اين استان نياز است.

ــده رود به منظور  روزنامه زاين
ــش  پوش از  ــي  زداي ــز  تمرك
ــه  ــژه ب ــه وي ــري و توج خب
 شهرستان هاي استان اصفهان و 
در  ــاري  بختي و  ــال  چهارمح
راستاي طرح هاي توسعه خود 

اقدام به پوشش ويژه اخبار و اطالعات شهرستان ها نموده است...
گزارش/ صفحه 6

شهردارخمینی شهر در بازديد از روزنامه زاينده رود:
به هزار دليل منطقي و علمي 

خميني شهر باید به اصفهان ملحق شود

چهارمحال و بختیاري کسب کرد؛
رتبه اول کشوری در کاهش 
تصادف راه های روستایی 

با شعار بیداری مردم جهان؛

کاروان آسیایی همبستگی با مردم 
غزه در اصفهان

صفحه 2

ــعيد نبی )مدير روابط  امير س
ــل  ــور بين المل ــی و ام عموم
ــان( كه دارای  شهرداری كاش
ــی علوم  ــنامه كارشناس دانش
ارتباطات اجتماعی از دانشگاه 
تهران می باشد در سال 75 با 

گذراندن واحدهای تخصصی روابط عمومی و روزنامه نگاری از...
ويژه کاشان/ صفحه4

هشتمين نمايشگاه تخصصی 
ــيون  ــل و دكوراس صنايع مب
خانگی با حضور صنايع معتبر 
ــتم  ــور از تاريخ هش مبل كش
لغايت يازدهم دی ماه در محل 
ــن المللی  ــگاه های بي نمايش

اصفهان، جنب پل شهرستان برقرار خواهد بود. اين نمايشگاه...
سراسری/ صفحه2

معرفي 400 وظيفه 
شهرداري کاشان به مردم

برگزاری هشتمين نمایشگاه 
تخصصی صنایع مبل و دکوراسيون 

خانگی در اصفهان 

1 – عنوان طرح: انتقال آب کوهرنگ به شهرکرد
2 – موضوع پروژه: بهره برداری و نگهداری از سیستم انتقال آب )دوره دوم(

انتقال آب از چشمه کوهرنگ تا شهرکرد  محل اجرای طرح: کل مسیر خط   –  3
)واقع در بخشهای مرکزی شهرستان های کوهرنگ، فارسان و شهرکرد( در استان 

چهارمحال و بختیاری 
4 – برآورد هزينه پروژه: 3/800/000/000 ريال بر اساس فهرست بهاء خاص 

به  بايست  ريال که می  مناقصه: 18/000/000  مبلغ ضمانتنامه شرکت در   –  5
صورت ضمانتنامه بانکی ارائه شود.

6 – مدت اجرای کار: 12 ماه
 7 – کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری 

8 – مهندسین مشاور: بندآب
9 – رشته و پايه مورد نیاز: پايه پنج و باالتر رشته آب يا تأسیسات و تجهیزات 

10 – ارزيابی کیفی بصورت وزنی و حداقل امتیاز قابل قبول 65 می باشد.
11 – اسناد مناقصه از تاريخ 89/9/20 لغايت 89/9/27 از طريق سايت شرکت 
به نشانی اينترنتی WWW.CBRW.IR در اختیار واجدين شرايط می باشد. آخرين 
مهلت تحويل اسناد پايان وقت اداری مورخ 89/10/5 بازگشايی پاکات ارزيابی 
کیفی رأس ساعت 9 روز شنبه مورخ 89/10/6، اعالم نتايج ارزيابی کیفی در مورخ 
89/10/11 و پاکات پیشنهاد قیمت شرکت کنندگان حايز شرايط رأس ساعت 9 

مورخ 89/9/12 خواهد بود.
خیابان هفت  بلوار فارابی شمالی –  نشانی عودت اسناد مناقصه: شهرکرد –   – 12
امور  )اداره حراست و  شرکت سهامی آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری   – تیر 

محرمانه(
ارائه تصوير گواهینامه صالحیت با مشخصات مذکور در بند 9، واريز مبلغ   – 13
200/000 ريال بابت خريد اسناد و مبلغ 6/000 ريال بابت ارزش افزوده طی فیش 
جداگانه به حساب سیبا شماره 2175081501007 )بانک ملی( به همراه اسناد 

ارزيابی الزامی است.

آگهی مناقصه )مرحله دوم (

روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای 
چهارمحال و بختياری 

رنا
س: اي

عک
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مهدی رفائی

ــتگی  همبس ــيايی  آس كاروان 
ــكل از 70  ــا مردم غزه، متش ب
ــی اجتماعی از  ــره فرهنگ چه
ــور جهان، از جاكارتا  15 كش
ــزی حركت خود را  در اندون
آغاز كرده و شامگاه جمعه به 

اصفهان وارد شدند.
ــراد اين كاروان 10  در بين اف
ــاالن حقوق  ــر زن و نيز فع نف
ــر، NGO های جهانی و  بش

مدافعان صلح حضور دارند.
اين كاروان با هدف شكستن 
حصر غير انسانی غزه، اعمال 
فشار بر رژيم اشغالگر قدس، 
ــازی رسانه ای عليه  جريان س
ــطين،  ــرائيل و به نفع فلس اس

ــان برای بيداری و  ــراری ارتباط با مردم جه برق
ــطين به حركت  ــكار در خصوص فلس تبادل اف
ــم، زنجان، تبريز و  ــمت ق خود از اصفهان به س
ــرانجام شهرهای تركيه، سوريه و بيروت و در  س
ــرزمين های اشغالی ادامه  نهايت مرز رفح در س

خواهد داد.
ــالمی  ــتاد مردمی حمايت از مقاومت اس دبير س
ــت: بعد از جنگ  ــع خبرنگاران گف ــزه در جم غ
ــتی آزادی  ــی كه برای كش 33 روزه و حادثه هاي
ــيار بر مسائل تأثيرگذار  رخ داد، رهبر انقالب بس
ــن اعزام كاروان  ــود، چنانچه فرمود: كار نمادي ب
ــكال گوناگون تكرار  ــزه بايد با اش دريايی به غ
ــرائيل بايد قدرت و  ــود و حاميان امريكا و اس ش

ــر خود ببينند و  ــالمی را در براب عظمت امت اس
حس كنند.

ــت تا  ــه داد: ايران قصد داش ــد مقيمی ادام احم
ــال كند ولی به داليل  ــی را به غزه ارس كمك هاي
ــتقيم اين كار توسط ايران ميسر  امنيتی انجام مس
ــد و سرانجام طرح ارسال كاروان بين المللی  نش
ــايت  ــت با فراخوان »س ــد و در نهاي ــرح ش مط
ــده« و هم فكری  ــی فرهنگی امت واح اجتماع
ــر كشورهای آسيايی  مدافعان فلسطين از سراس

اين امر ممكن شد. 
احمد مقيمی اضافه كرد: 5 كشور از اعضای اين 
ــتان و  ــی هند، ژاپن، اندونزی، پاكس كاروان يعن
افغانستان ميهمان ويژه اصفهان هستند و در مسير 
ــی و تعدادی  ــر نماينده ايران ــفر حدود 30 نف س

ــورهای  ــاير كش نماينده از س
ــير به آنها اضافه  واقع در مس
ــن حركت  ــد و اي خواهند ش

مردمی را ادامه خواهند داد. 
خصوصيت  ــی  مقيم ــد  احم
ــن كاروان را حضور  ــژه اي وي
نمايندگان اقليت های مختلف 
ــی نظير بودايی،  دينی و مذهب
يهودی، مسيحی و مسلمان با 
ــليقه های مختلف سياسی  س
در  ــترک  مش ــر  نظ ــه  نقط و 
ــطين عنوان نمود و  مورد فلس
آسيايی  كاروان  داشت:  اظهار 
ــزه با حضور  ــتگی با غ همبس
ــتان مورد  ــئوالن ارشد اس مس
ــمی قرار گرفت.  استقبال رس
ــی حمايت  مردم ــتاد  س دبير 
ــزه  غ ــالمی  اس ــت  مقاوم از 
ــان كرد: امروز هم ايستگاهی در ميدان  خاطرنش
امام حسين)ع( برپا می شود كه كودكان اصفهانی 
ــباب بازی هديه  می توانند برای بچه های غزه اس
بياورند و نيز در چند جايگاه عزاداری كمك های 

مردمی غزه جمع آوری خواهد شد.
ــد: افراد ايرانی  ــد مقيمی در پايان يادآور ش احم
ــخاص  ــوند اش ــه به اين كاروان ملحق می ش  ك
ــلط به زبان و نخبگان  ــی مردمی، مس غير سياس
ــيدن  ــتند و رس ــی و فرهنگی اجتماعی هس علم
ــازی  ــان اوج جريان س ــه اصفه ــن كاروان ب اي
ــود و اليه های  ــد ب ــان خواه ــانه ای در جه رس
ــتی را به لرزه درخواهد   بی جان رژيم صهيونيس

آورد.

رئيس مجلس با تأكيد بر اينكه صداهای مخرب 
و غوغا ساالری نبايد حركت  دستگاه های نظارتی 
مبارزه با فساد را عقيم كنند؛ از انحصارگرايی در 
بخش های دولتی به شدت انتقاد كرد. به گزارش 
ــالمت  ايلنا، علی الريجانی در همايش ارتقای س
نظام اداری كه با حضور قاليباف )شهردار تهران( 
ــازمان بازرسی كشور(  و پورمحمدی )رئيس س
ــتگاه های  ــد، درخصوص عملكرد دس برگزار ش
ــت: 2 قوه مقننه  ــاد گف ــی در مبارزه با فس نظارت
ــود را بايد چنان  ــوح نظارتی خ ــه وض و قضائي
ــاد عملكرد  ــا فس ــه در مبارزه ب ــد ك ــظ كنن حف
ــند. به گفته الريجانی،  ــته باش واقع گراتری داش
نبايد در امر مبارزه با فساد، غوغا ساالری باعث 
شود كه سيستم های نظارتی نتوانند گزارش های 
ــرده و همين امر باعث  ــان را اجرايی ك كارشناس
شده كه خود سيستم  نظارتی از درون فلج شود. 
ــان مجلس تأكيد  ــيون اصول گراي ــس فراكس رئي
ــلوغی و  ــدا و ش ــر و ص ــی كه س ــرد: هنگام ك
ــاد  ــع اجرای مبارزه با فس ــای مخرب مان صداه
شود، كارشناسان دستگاه های نظارتی نيز به نوع 

وظايفشان دل سرد می شوند. 
ــر در اين موضوع  ــد كرد: نهادهای مؤث وی تأكي
بايد به گونه ای عمل كنند كه تمامی مشكل های 

ــده را به گونه ای سيستماتيك حل كرده  گفته ش
ــر را بدهند كه  ــان خاط ــن اطمين ــه مردم اي و ب
دستگاه های نظارتی مستقل و بدون هيچ دخالتی 

با فساد مبارزه می كنند. 
ــه چگونگی برخورد با  رئيس مجلس در ادامه ب
ــاد اشاره كرد و گفت: به نظر من قوه  قضائيه  فس
ــت  ــوص مثمر ثمر عمل كرده اس ــن خص در اي
ــاد  ــورد قضايی و كيفری با عوامل فس ولی برخ
ــته باشد بايد جنبه  قبل از اينكه جنبه تنبيهی داش
بازدارندگی داشته باشد و به نظر می رسد در اين 
ــيدگی به پرونده ها بايد سريع تر انجام  راستا رس
ــود و همين امر باعث بازدارندگی می شود. به  ش
ــائل فساد،  گفته الريجانی بايد در برخورد با مس
ــه گونه ای هماهنگ در  توان بخش های دولتی ب
ــتای يك موضوع واحد حركت كند و بهتر  راس
است بخش های نظارتی متمركز شود. وی به پيام 
8 ماده ای مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه 
ــاره كرد و گفت: پيام رهبری به ويژه  با فساد اش
در بندهای 7 و 8 از اهميت مضاعفی برخوردار 
است چرا كه در آن اشاره شده با ريشه های فساد 

به صورت اساسی برخورد شود. 
وی به نقش تبليغات در پيش گيری و بازدارندگی 
ــاره كرد و گفت: تبليغات در اين راستا  فساد اش

ــه بتواند معضلی را از  ــت ك هنگامی مثمرثمر اس
معضل هاي فساد ريشه كن كند. 

ــفافيت در مبارزه  ــه ش ــس در ادام ــس  مجل رئي
ــرای هر  ــخص ب ــاد و اعالم ضوابط مش ــا فس ب
ــته   ــروژه ای، نظارت كار آمدی، شايس ــرای پ اج
ــاالری را از مهم ترين داليل ديگر محورهای  س
ــرد. الريجانی در ادامه  ــاد عنوان ك مبارزه با فس
ــرلوحه تمام  ــت قانون و اجرای آن را س حاكمي
ــالم كرد و  ــاد اع ــه مبارزه با فس ــا از جمل كاره
گفت: با اجرای حاكميت قانون می توانيم ضمن 
 پاسخگو بودن مديريت نظارت را فعال خواهيم 

كرد. 
ــاد  ــش انحصارگرايی در افزايش فس ــه نق وی ب
ــاد مقوله ای است  ــاره كرد و گفت: مقوله فس اش
ــوذ كند  ــتم ها می تواند نف ــی سيس ــه در تمام ك
ــادزا  ــن انحصار در بخش های دولتی فس بنابراي
ــتم های متمركز باعث می شوند كه  است و سيس
بخش های كوچك نتوانند در ابعاد مختلف نظام 
ــتمر داشته باشند و همين امر موجب  حضور مس
افزايش فساد در اين بخش ها می شود. الريجاني 
ــاد نبايد موجي و گذرا باشد  گفت: مبارزه با فس
ــتمر و با برنامه ريزي مدون همراه  بلكه بايد مس

باشد.

زاینده رود
هشتمين نمايشگاه تخصصی صنايع مبل و 
دكوراسيون خانگی با حضور صنايع معتبر مبل 
كشور از تاريخ هشتم لغايت يازدهم دی ماه در 
محل نمايشگاه های بين المللی اصفهان، جنب 

پل شهرستان برقرار خواهد بود. 
ــی 12 و 15 الی  ــاعت 9 ال ــگاه از س اين نمايش
ــه مندان  ــاده بازديد عالق ــر آم ــد از ظه 21 بع
ــت اتحاديه  ــگاه به هم خواهد بود. اين نمايش
صنف توليدكنندگان و فروشندگان صنايع مبل 
ــگاه های بين المللی  ــركت نمايش اصفهان و ش
ــه پورحقانی  ــود. عزيزال اصفهان برگزار می ش
ــل اصفهان در گفتگو  ــس اتحاديه صنايع مب رئي
ــال پيش  ــت: از دو س ــا زاينده رود اظهار داش ب
برگزاری نمايشگاه به اتحاديه سپرده شده و اين 
اتحاديه با برنامه ريزی دقيق و اصولی و تمركز 
بر مشتری مداری، كيفيت توليدات، داشتن پروانه 
كسب و رعايت استانداردها، اقدام به تأييد افراد 
ــگاه  ــركت در نمايش و صنايع داوطلب برای ش

ــت. وی افزود: امسال نمايشگاه مبلمان  كرده اس
اداری از بخش خانگی جدا شده و در اسفندماه 
ــد. پورحقانی از 7 برابر شدن  برگزار خواهد ش
ــر داد و  ــگاه خب ــركت در نمايش ــان ش  متقاضي
ــابقه  گفت: حدود 130 واحد صنفی معتبر، با س
و دارای استانداردهای روز و فناوری مدرن مبل 
سازی در اين نمايشگاه حضور خواهند داشت 

و برای افتتاحيه نمايشگاه از مسئوالن استانی و 
صاحب نظران دانشگاهی نيز دعوت به عمل آمده 
است. پورحقانی خواستار توجه بيشتر مسئوالن 
ــده و مبل سازی  ــكل های صنايع مبل ش به مش
ــازار صادرات مبل  ــيطره به ب اصفهان را اليق س
جهان دانست. محمدعلی اكبرزاده دبير برگزاری 
ــگاه اظهار داشت: به واسطه نياز در زمينه  نمايش
ارائه كارهای مناسب با صنف و ارائه طرح ها و 
الگوهای مدرن و خالق از طرف توليدكنندگان 
داخلی به بازار و برای رشد و نمو هر چه بيشتر 
ــال پيش با  ــن اتحاديه از دو س ــا، اي مجموعه ه
ــگاه همواره در تحقق رشد  برگزاری اين نمايش
ــت. وی افزود: از  و كيفيت برگزاری آن بوده اس
استان های تهران، خراسان، فارس و آذربايجان 
ــگاه شركت می كنند و امسال  نيز در اين نمايش
ــگاه در دو سالن  به دليل افزايش تقاضا، نمايش
برگزار شده و برگزاری نمايشگاه مبلمان اداری 
ــفندماه برگزار  ــورت تفكيكی در اس ــز به ص ني

می شود.

سراسری
جهان نماايران نصف النهار

ناکامی فرانسه در فروش 
هواپيماهای جنگی رافال 

ــترده برای فروش تعدادی از جنگنده  ــه با وجود تالش های گس فرانس
ــور هنوز نتوانسته است حتی  ــاخت اين كش بمب افكن های »رافال« س
ــور عرضه كند.  ــك فروند از آن را در بازارهای مصرف خارج از كش ي
ــان احتمال می دادند كه فرانسه بتواند حداقل  به گزارش ايرنا، كارشناس
ــاركوزی رئيس جمهوری اين كشور به  ــفر اخير نيكال س در جريان س
ــوع هواپيماها بازاريابی كرده  ــد، برای فروش چندين فروند از اين ن هن
ــه پيش از اين نيز تالش های زيادی  ــرارداد فروش امضا كند. فرانس و ق
ــوع هواپيما به برزيل انجام داده و  ــرای فروش چند فروند از اين ن را ب
ــرفت  ــروش آن نيز تا مرحله عقد قرارداد ميان طرفين پيش ــی ف بازارياب
داشته كه به يكباره از سوی برزيل به حالت تعليق درآمد. اين در حالی 
ــرده بودند كه تنها درصورتی  ــت كه پيش از اين برزيلی ها اعالم ك اس
ــوی ها آن را به صورت نيم بها  ــتند كه فرانس متمايل به خريد رافال هس

به آنان واگذار كنند. 
ــود كه ساركوزی حتی در جريان ديدار سال 2009 ميالدی  گفته می ش
ــه وی وعده داده كه  ــيلوا« رئيس جمهوری برزيل، ب ــود با »لوال داس خ
ــورش آمادگی دارد تا دركنار فروش تعدادی از اين نوع هواپيماها،  كش
ــور  فناوری های مربوط به آن را نيز بدون هرگونه محدويتی به اين كش
ــه بتواند تعدادی از  ــان احتمال می دهند اگر فرانس منتقل كند. كارشناس
ــورها بفروشد، شايد بعدها  اين جنگنده بمب افكن ها را به يكی از كش
ــورهای جهان عرضه كند.  ــز بتواند تعدادی از آن را نيز به ديگر كش ني
ولی آنچنان كه پيداست فرانسه با وجود آنكه ابراز تمايل كرده تا حدود 
ــدادی از اين  ــنهادی خود را برای فروش تع ــد از قيمت پيش 50 درص
ــت نظر مثبت  جنگنده ها به برزيل پايين بياورد، ولی هم چنان قادر نيس
ــت كه رئيس  ــا را برای خريد آن جلب كند. اين در حالی اس برزيلی ه
جمهوری برزيل نيز اعالم كرده كه قصد ندارد قرارداد مربوط به خريد 
ــه امضا كند. وی قرار است در  تعدادی از هواپيماهای رافال را با فرانس
ــين خود  ــور را به جانش ــال 2011 ميالدی قدرت اجرايی كش ژانويه س
بسپارد. »ژنتی سايتو« فرمانده نيروی هوايی ارتش برزيل نيز گفته است 
ــه اين نوع هواپيما را به اف - 18 امريكايی ترجيح نخواهد داد. گفته  ك
ــود حداقل به 36  ــازی نيروی هوايی خ ــود كه برزيل برای نوس می ش
فروند هواپيمای جنگی احتياج دارد كه مناقصه مربوط به خريد و تأمين 
آن هم اكنون ميان سه شركت آمريكايی، سوئدی و فرانسوی در جريان 
ــت. با اين اوصاف می توان گفت كه با سخنان اخير رئيس جمهوری  اس

برزيل در اين زمينه، فرانسه از اين مناقصه كنار گذاشته شده است. 

وزير خارجه استرالیا: 
  واشنگتن مسئول انتشار اسناد 

محرمانه در ویکی ليکس  
»كوين راد« وزير خارجه استراليا گفت كه امريكا مسئول انتشار نامه های 
ــت. به  ــايت ويكی ليكس اس محرمانه ديپلمات های امريكايی در وب س
ــتراليا تأكيد كرد كه  ــرز، وزير خارجه اس ــا به نقل از رويت ــزارش ايلن گ
ــار 250 هزار سند محرمانه  ــئول انتش ــانگ« به تنهايی مس »جوليان آس
ــئول  ــود اياالت متحده نيز در اين زمينه مس ــت و خ دولت امريكا نيس
است. وزير خارجه استراليا افزود كه انتشار اين اسناد ترديدهای زيادی 
درباره توانايی دستگاه های امنيتی امريكا و ميزان دسترسی مردم به اسناد 

واشنگتن مطرح می كند.
ــايت  ــس وب س ــخنان پس از آن كه دادگاه لندن با آزادی مؤس ــن س اي
ــد. پليس لندن اعالم  ويكی ليكس به قيد وثيقه موافقت نكرد، مطرح ش
ــاس يك حكم جلب بين المللی، جوليان آسانگ را كه در  كرد كه بر اس
يك ايستگاه پليس در لندن حاضر شده بود، بازداشت كرده و قرار است 
وی در دادگاه »وستمينستر« حاضر شود. قاضی »هوارد ريدل« با آزادی 
ــامبر در  ــت او تا چهاردهم دس او به قيد وثيقه موافقت نكرده و قرار اس
ــا آزادی با قيد وثيقه،  ــت باقی بماند. دليل مخالفت اين قاضی ب بازداش
هراس از احتمال خروج او از انگليس بيان شد. سخنگوی ويكی ليكس 
بازداشت مؤسس اين سايت را حمله به آزادی مطبوعات خوانده است. 
ــوئد تصميم گيری كند.  ــانگ به س ــترداد آس اين قاضی بايد در مورد اس
ــرای جلوگيری از اجرای  ــی دادگاه گفت كه ب ــانگ به قاض جوليان آس
ــترداد وی به آن كشور، تمام تالش خود  ــت سوئد مبنی بر اس درخواس
را خواهد كرد. »كريستين هرافنسون«، سخنگوی ويكی ليكس گفت كه 
ــانگ مانع ادامه انتشار پيام های محرمانه ديپلماتيك امريكا  بازداشت آس
نخواهد شد. وی گفت كه ويكی ليكس توسط گروهی در لندن و چند 
نقطه مخفی ديگر اداره می شود. پليس لندن آسانگ را در ارتباط با اتهام 
ــی و رساندن آزار جنسی به دو زن در سوئد، دستگير كرده  تجاوز جنس
ــت، اين اتهام را كه تاريخ ارتكاب آن به  ــانگ كه استراليايی اس بود. آس
آگوست 2010 بازمی گردد، رد می كند. دولت سوئد درخواست استرداد 
ــايت ويكی ليكس مبادرت به انتشار  ــانگ را كرده است. س جوليان آس
ــم و  ــته گزارش های محرمانه ديپلماتيك كرده كه موجب خش يك رش
سرافكندگی دولت امريكا شده است. »رابرت گيتس«، وزير دفاع امريكا 

از بازداشت آسانگ استقبال كرده است. 

نعیم قاسم: 
مقاومت با قلب و خون مؤمنان 

درآميخته است
ــدن حكم فرضی دادگاه  ــزب ا... لبنان با مردود خوان معاون دبيركل ح
ــرور رفيق الحريری ، تأكيد كرد كه مقاومت با قلب و خون مؤمنان در  ت
ــنا، به نقل از سايت اينترنتی شبكه المنار،  ــت. به گزارش ايس آميخته اس
ــم، معاون دبيركل حزب ا... لبنان در مراسم بزرگداشت  ــيخ نعيم قاس ش
ــيد الشهدا  واقع در ضاحيه جنوبی بيروت اظهار  ايام محرم در مجمع س
ــت:  به طور كامل مشخص است كه حكم فرضی دادگاه ترور رفيق  داش
ــای حزب ا... را  ــابق لبنان قصد دارد اعض ــت وزير س الحريری، نخس
ــردود بوده، چرا  ــرد:  اين حكم به طور كامل م ــم كند. وی تأكيد ك مته
ــويم تا اين  ــت و ما منتظر نمی ش ــا انتهايش دروغين اس ــدا ت ــه از ابت ك
ــود و بعد موضع خود را اعالم كنيم بلكه از همين حاال  حكم صادر ش
ــت، چرا كه لبنان را هدف قرار داده است. نعيم  می گوييم كه مردود اس
ــی خود می گوييم تا از  ــت:  به رقبای سياس ــم هم چنين عنوان داش قاس
ــتقالل لبنان تالش  ــه خود با امريكا عبرت بگيرند و با ما برای اس  تجرب

كنند. 
وی در ادامه خطاب به كسانی كه به دنبال پايان مقاومت هستند، اظهار 
ــت. هر كس  ــت: مقاومت با عقل و خون و روح ما در آميخته اس داش
بخواهد آن را از ما جدا كند بايد از روح و قلب مؤمنان جدا كند و اين 
مسأله به اذن خدا صورت نمی گيرد. نعيم قاسم هم چنين تأكيد كرد: ما 
به عنوان حزب ا... توضيحی در خصوص اسناد ويكی ليكس نمی دهيم 
ــأله چيزی را برای ما عوض نمی كند. امريكا از ابتدا به  چرا كه اين مس
ــت و از تمام امكانات خود در اين راه كمك  دنبال توطئه چينی بوده اس
ــانی كه به نفع اسرائيل با امريكا همكاری می كنند.  می گيرد از جمله كس
ــلط اسرائيل باشيم اما  وی در ادامه افزود:  امريكا می خواهد ما تحت تس

هرگز چنين نخواهد شد.

با شعار بیداری مردم جهان؛

کاروان آسیایی همبستگی با مردم غزه در اصفهان
ــی در 16 مهر  ــری بی بی س ــگاه خب پاي
ــاره به گزارش كميته  ماه در خبری با اش
ــكا درباره  ــنای امري ــلح س نيروهای مس
 شركت های امنيتی خصوصی در افغانستان 
گفت: تحقيق های يك كميته سنای امريكا 
در مورد شركت های امنيتی خصوصی در 
ــان داده كه پيمانكاران مورد  افغانستان نش
ــتفاده امريكايی ها، با طالبان يا جنگ  اس
ساالران محلی افغانستان در ارتباطند. ارتش 
ــركت های امنيتی  امريكا بيش از حد به ش
خصوصی متكی بوده و پيمانكاران بيشتر 
ــان خود را ندارند.  توان نظارت بر كاركن
ــاس نتيجه گيری اين گزارش، اتكاء  براس
ــركت های خصوصی  بيش از اندازه به ش
برای تأمين امنيت در افغانستان از نظر مالی 
ــده زيرا پيمانكارها  به نفع طالبان تمام ش
صالحيت كاركنان محلی را با دقت كافی 
ــی نمی كنند و در نتيجه فرماندهان  بررس
و اشرار محلی استخدام می شوند. شايان 
ــت: آن چنان كه در اين خبر آمده  ذكر اس
و براساس گزارش كميته نيروهای مسلح 
ــور برخالف نظر  ــنای آمريكا، اين كش س
دولتمردان افغانستان، مسئوليت نا امنی و 
كشتارها در افغانستان را از گردن خود و 
متحدانش در ناتو ساقط كرده و پيمانكاران 
ــوی افغانستان  و كاركنان محلی كه از س
ــركت های امنيتی  ــتخدام در ش ــرای اس ب
معرفی می شوند را عامل ايجاد شرارت و 
نا امنی در افغانستان می داند، اين در حالی 
است كه به هر ترتيب به وجود آمدن هر 
ــوی شركت های  گونه نقض امنيت از س
ــتان هر چند  ــده در افغانس امنيتی داير ش
ــتخدام شده  از جانب نيروهای محلی اس
ــد، حاكی از عدم  ــركت ها باش در اين ش
ــتن موضوع امنيت  توجه و اهميت نداش
در افغانستان برای مدعيان تأمين امنيت از 
جمله امريكا و دنبال كردن ساير هدف های 
ــت. شايان ذكر  ــی در آن كشور اس سياس
ــد ماه پيش  ــس از اظهارات چن ــت: پ اس
رئيس جمهور افغانستان در خصوص لزوم 
اتمام كار شركت های امنيتی در افغانستان، 
ــل از مارک تونر  خبرگزاری كويت به نق
ــخنگويان وزارت امور خارجه  يكی از س
ــس مطبوعاتی  ــك كنفران ــكا، در ي  آمري
ــت رئيس جمهور  گفت: درباره درخواس
ــو فعاليت  ــرای لغ ــكا ب ــرزای از امري ك
شركت های امنيتی در افغانستان اطالعی 
ــركت هايی در  ــود چنين ش ــدارد و وج ن
ــد. وی با  ــيار مهم می باش ــتان بس افغانس
ــورد وجود هرگونه  اعالم بی خبری در م
گفتگويی با دولت افغانستان در اين زمينه 
ــت كه وجود چنين شركت هايی  گفته اس
ــتان و  ــا در افغانس ــت م ــرای مأموري ب
ــتان  ــترک ما با ملت افغانس مأموريت مش
ــت. هم چنين روزنامه آرمان  ضروری اس
چاپ كابل در 14 آذر ماه پس از اظهارات 
ــتان در خصوص  ــس جمهور افغانس رئي
ــور،  ــركت های امنيتی در آن كش لغو ش
ــانه های جمعی  ــت، رس ــری نوش در خب
ــور خارجه  ــه وزارت ام ــر داده اند ك خب
ــت كه ادامه فعاليت  امريكا اعالم كرده اس
ــی كه برای  ــركت های امنيتی خصوص ش
ــتان با دولت هم  پيمان  فعاليت  در افغانس
ــيدن به هدف های  هستند، در جهت رس
امريكا ضروری است. اين در حالی است 
ــتان تمايل دارد فعاليت  كه دولت افغانس
ــود و نيروهای  ــركت ها متوقف ش اين ش
دولتی افغانستان جای اين شركت ها را در 
تأمين امنيت بگيرند. برخی از كارشناسان 
ــالم وزارت  ــور می كنند كه اع چنين تص
ــرورت ادامه  ــه امريكا مبنی بر ض خارج

ــركت های امنيتی خصوصی،  ــت ش فعالي
ــك اختالف جديد ميان  می تواند زمينه ي
ــتان و اياالت متحده امريكا  دولت افغانس
باشد. شايان ذكر است: روزنامه واشنگتن 
ــت پيش تر در خبری در 30 آبان در  پس
ــك ديپلمات  ــوص عكس العمل ي خص
ــت  ــل در مقابل خواس ــی در كاب  خارج
ــدف حكومت  ــت، ه حامد كرزای نوش
ــان جايگزين  ــتان را كه قوای افغ افغانس
ــود، مورد  ــی ش ــركت های خصوص ش
ــزارش اين روزنامه  انتقاد قرار داده، به گ
ــتان را مفسد خوانده و  وی پليس افغانس
ــت كه آنها تعليم و تربيت كافی  گفته اس
ــاز امنيتی را  ــداد آنها نيز ني ــد و تع ندارن
پاسخگو نيست. چندی پيش پايگاه خبری 
ــتان در  ــت جمهوری افغانس ــر رياس دفت
ــخنگوی   خبری به نقل از وحيد عمر )س
رئيس جمهور افغانستان( اعالم كرد كه تا 
قبل از بيست و ششم ماه آبان سال جاری 
ــركت های امنيتی خصوصی كه  تمام ش
ــكلی با اقارب و نزديكان مقام های  به ش
بلندپايه دولتی ارتباط دارند، بدون استثناء 
ــه اين  ــزود ك ــوند. وی اف ــل می ش منح
ــه ای اتخاذ گرديد كه به  تصميم در جلس
رياست رئيس جمهور و اشتراک مسئوالن 
ــتان داير شده بود.  نهادهای امنيتی افغانس
ــاس اين خبر وحيد عمر با تشريح  بر اس
فرمان شماره 62 رئيس جمهور افغانستان 
ــركت های امنيتی  ــالل ش ــورد انح در م
ــاخت كه اين  ــان س خصوصی خاطرنش
فرمان دولت افغانستان در رابطه با انحالل 
شركت های امنيتی خصوصی است و با 
ــد. در پايان بايد  جديت تطبيق خواهد ش
ــان كرد كه در حال حاضر بيش  خاطر نش
ــربازان و نيروهای  از يكصدهزار نفر از س
نظامی امريكا و چندين هزار نفر از نظاميان 
كشورهای عضو ناتو در افغانستان حضور 
دارند و مدعی تحقق امنيت در آن كشور 
هستند. شركت های امنيتی خارجی نيز كه 
بيشتر مسئوليت حفاظت از سفارتخانه ها، 
ــی، نهادهای غيردولتی و  دفترهای خارج
ــای خصوصی را برعهده دارند و  بانك ه
به صورت غيرقانونی تاكنون در افغانستان 
ــی هستند برای  فعاليت می كردند پوشش
ــری  ارتش امريكا در تأمين هدف های س
واشنگتن كه كاخ سفيد خواهان افشای آنها 
نبود. اما آنچه هم اكنون شاهد آن هستيم، 
رويارويی دولتمردان افغانستان با مزدوران 
ــت آن ها  ــی برای كوتاه كردن دس خارج
از سرزمين افغانستان و گرفتن مسئوليت 
تأمين امنيت در دست خود است. در اين 
جا می توان به سخنان حامد كرزای درباره 
ــت نيروهای  ــدن دخال لزوم كم رنگ ش
ــور اشاره كرد كه چندی  بيگانه در آن كش
پيش گفت: آروزی ما اين است كه جامعه 
ــی كرده اند برای  ــه همان ادعاي  جهانی ب
ــام با ما همكار  ــازی و تقويت نظ نظام س
ــه باعث  ــاختارهايی ك ــوند و تمام س ش
ــتان شده و موجب  تضعيف نظام افغانس
ــتان  ــگ در افغانس ــترش جن آزار و گس
ــر كنند و ما  ــا صرف نظ ــود از آنه می ش
حكومت افغانستان در اين راستا به داليل 
منفعت ملی، آينده، ثبات و مصونيت ملی 
محكم روی حرف خود ايستاده ايم. آنچه 
ــم انداز افغانستانی امن  مسلم است چش
بدون حضور نيروهای خارجی و رسيدن 
به هدف تأمين امنيت كامل در افغانستان 
ــيله ارتش داخلی آن كشور، بيش  به وس
ــر چيز يك خيزش همگانی در ميان  از ه
مردم افغانستان و بيداری همت و غيرت 

عمومی را می طلبد.

آمریکا مانع شکل گيری نهادهای مدنی 
در افغانستان)قسمت دوم( 

چه خبر از پایتخت

استاندار تهران گفت: جامعه نيازمند اين 
ــون هدفمند  ــت كه در ارتباط با قان اس
كردن يارانه ها بيشتر آگاهی داشته باشد 
ــود. به  ــنا ش و با جزئيات اين طرح آش
گزارش فارس، مرتضی تمدن در جمع 
مسئوالن دستگاه های اجرايی، فرماندهان 
و  ــداران  بخش ــت،  مقاوم ــای  پايگاه ه
ــتان  ــورای هيأت های مذهبی شهرس ش
ــرم به همه  ــليت ماه مح ری، ضمن تس
مسلمانان جهان اظهار داشت: ماه محرم 
ــت كه تا ابد بر پيشانی تاريخ  مهری اس
ثبت شده و مختص به همه هستی است. 
استاندار تهران با اشاره به قانون هدفمند 

كردن يارانه ها خطاب به شركت كنندگان 
ــما به  ــت گفت: جمع ش ــن نشس در اي
ــورد اعتماد و  ــوان مجموعه ای كه م عن
ــتيد و خودتان را  ــه هس ــان جامع اطمين
ــن كار مهم با  ــف می دانيد برای اي موظ
ــه در جامعه و  ــفافيت نكته هايی را ك ش
ــئوال است  افكار عمومی مردم مورد س
ــان بگذاريد. وی ادامه داد: اگرچه  در مي
اين روزها صحبت های فراوانی در اين 
ارتباط صورت می گيرد و رئيس جمهور 
نيز جامع و كامل در نشست های خبری 
ــن ارتباط مطرح  ــود مطالبی را در اي خ
ــت كه  كردند اما جامعه نيازمند اين اس
ــتر بداند و  ــاط با اين قانون بيش در ارتب
ــنا شود. تمدن  با جزئيات اين طرح آش
ــاره به كارهای بزرگی كه در چند  با اش
ــت كليد خورده  ــط دول وقت اخير توس
ــی چند وقت اخير  ــت تأكيد كرد: ط اس
ــور  ــد حركت بزرگ در كش ــاهد چن ش
بوديم كه به لطف خدا كليد خورد و در 
آينده نزديك اجرايی می شود كه در اين 
ــرح تحول اقتصادی  ميان می  توان به ط

اشاره كرد. 

استاندار تهران: 
جامعه نيازمند ارتباط بيشتر با قانون 

هدفمندی یارانه هاست 

رئیس مجلس:
مبارزه با فساد نباید موجی و گذرا باشد 

برگزاری هشتمین نمایشگاه تخصصی صنایع مبل و دکوراسیون خانگی در اصفهان 

ایستگاه یارانه

ــتاد مديريت حمل و نقل  رئيس س
ــور به ارزش اجرای  و سوخت كش
ــازی يارانه ها  ــد س ــون هدفمن قان
ــاره كرد و  ــور اش ــاد كش  در اقتص
ــون موجب  ــرای اين قان گفت: اج
ــن در نظام  ــی بنيادي ــاد تحول ايج
اقتصادی كشور می شود.  وی طرح 
تحول اقتصادی را طرحی گسترده 
ــاد جامعه  ــی ابع ــيع در تمام و وس
ــت و يادآور شد: اجرای قانون  دانس
ــی  هدفمند كردن يارانه ها كه بخش
ــول اقتصادی  ــزرگ تح ــرح ب از ط
ــت، روند زندگی  نظام اسالمی اس

هر ايرانی را متحول ساخته و زمينه 
ايجاد عدالت و مساوات را برای آنان 
فراهم خواهد كرد. رويانيان، هدفمند 
ــی از 10 اقدام  كردن يارانه ها را يك
بزرگ و متحول كننده دولت دانست 
ــن قانون  ــرد: اجرای اي ــار ك و اظه
آينده ای روشن را برای نظام اسالمی 
ــاور رئيس  به ارمغان می آورد. مش
ــردن يارانه ها را  جمهور، هدفمند ك
يك استراتژی اسالمی ايرانی دانست 
و گفت: اين قانون برگرفته از فرهنگ 
ناب و حيات بخش اسالم و تشيع 
ــالم و  ــت كه بايد قانون های اس اس

ــا را در جهان به  ــاز بودن  آنه كارس
اثبات برساند. رئيس ستاد مديريت 
حمل و نقل و سوخت كشور، نظام 
اقتصادی را دارای قابليت مديريت 
ــت و خاطرنشان  تمامی جهان دانس
كرد: در زمان حاضر اقتصاد تمامی 
ــه  ــرقی ب ــی و ش ــورهای غرب كش
بن بست رسيده و اين در حالی است 
ــالمی هر روز به  كه اقتصاد نظام اس
ــمت پويايی و بالندگی حركت  س
می كند. رويانيان، اجرای صحيح و 
دقيق قانون هدفمند كردن يارانه ها 
را نيازمند زمان دانست و يادآور شد: 

اجرای اين قانون آغاز ايجاد تغيير و 
تحول در اقتصاد كشور و دستيابی به 
نتيجه است. مشاور رئيس جمهور، 
ــی به  ــرعت بخش ــالش برای س ت
سازندگی و پيشرفت كشور را وظيفه 
و مسئوليت هر ايرانی در هر شرايط 
ــت و اظهار كرد: بيان   و مقامی دانس
ــر اينكه من  ــس جمهور مبنی ب رئي
ــما  ــوان برادر كوچك تر از ش به عن
خواهش می كنم كه خودتان مجری 
ــاركت  ــيد برای مش اين قانون باش
ــوص  ــه خص ــرها و ب ــی قش تمام

رانندگان كفايت می كند. 

هدفمند کردن یارانه ها تحولی بنیادین در نظام اقتصادی کشور 
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زیر پوست شهر

خون نامه نبرد

پنجره

ــين و  اين روزها حلقه محاصره بر حس
كاروانيان همراهش تنگ تر شده است. 
ــا را به جرم حق  ــپاهيان پليدی راه ه س
ــته اند. در اين سوی  خواهی حسين بس
ــت و  ــدان بانويی نگران در انتظار اس مي
اين روزها بيشتر از هر زمان ديگر نوای 
ــد. زينب  عم يجيب او به گوش می رس
اين آيه صبر در واهمه اين رويارويی، بر 
حسين نگران است بر يادگار زهرا. زينب 
هنوز نوای مادر را در گوش دارد آن زمان 
ــتر مرگ ياری حسين را از او  كه در بس

قول گرفت. 
زينب يار روزهای سخت حسين بغضی 
ــا خود دارد. او  فرو خفته را هر لحظه ب
جدايی را حس می كند و روزهای سخت 
بدون برادرش را. هراس از رسيدن دوباره 
نوای انا الحق حسين به گوش های گران 
ــه بن زياد  ــواب را بر عبيدال كوفيان خ
حرام كرده است. او از بيداری اين مردم 
جاهل می ترسد پس همه را حتی آنان كه 
ــيه بمانند را به بازی  قصد دارند در حاش
ــبث بن ربعی از جمله  فرا می خواند. ش
ــون عبيداله از او برای  ــن افراد بود. چ اي
ــوت كرد بيماری را بهانه نمود  رفتن دع
اما عبيداله سرانجام با تهديد او را با هزار 

سرباز راهی كربال نمود. 
شب و روز سپاهيان عمر سعد از راه های 
ــين مراقبت  ــه كاروان امام حس منتهی ب
می كنند تا اجازه پيوستن كوفيان به امام و 
يارانش را ندهند اما غافل از آن دستی، كه 
ــيدن بگيرد آنگاه است كه  خدا برای رس
برای رسيدن هيچگاه دير نمی شود حتی 
ــيدی در ميان تاريكی  اگر مقصد خورش

باشد.
كافی است راه را بشناسی و نور را درک 
ــت كه هيچ اراده ای از  كنی آن وقت اس
رفتن بازت نمی دارد. چه كارزار غريبی 
است هر لحظه بر هجمه تاريكی افزوده 
می شود و نور در محاصره اين همه ظلمت 
چه غريب است. حسين بر سرزمين پر 
بالی عراق در انتظار روز وعده داده شده 
است و نظاره گر پليدی سپاهيان شيطان. 
در اين ميان هستند كسانی كه عشقشان 
ــان می شود و در  ــتی نجات ايمان ش كش
واپسين لحظات به نور می پيوندند. »عامر 
ــالمه« از يارانی است كه چون  بن ابی س
ندای حسين را لبيك گفت برای ياريش 

به نينوا شتافت و با وجودی كه سپاهيان 
ــعد كاروان امام را محاصره كرده  عمر س
ــير خود را به امام  بودند به ضرب شمش
رسانيد. وی از جمله آخرين بازماندگان 
ــورا در  و وفادارانی بود كه در روز عاش

پای مواليش به خون غلطيد.
ــال كفر چو طغيان گرفت  به عرصه كرب

ظلم جهانگير گشت نقطه ايمان گرفت
ــيد بار ديگر در صحرای سوزان  خورش
ــت هر روز  نينوا طلوع می كند. اين دش
ــود. هوا از هجمه اين  پرهياهو تر می ش
ــت. عبيداله در  همه نامردی سنگين اس
ــه پيكار و در هراس از پايان اين  انديش
رويارويی است. عمرسعد چونان جغدی 
شوم به دنبال راهی برای ختم اين غائله 
ــت. به گمان او زيادی سپاهش عزم  اس
ــد و رعب در  ــين را متزلزل می كن حس
ــعد می داند  ــش بيفكند عمر س دل ياران
ــين در اين پيكار بر خيل او  حرمت حس
ــپاهيانش برتری دارد و می داند در  و س
اينجا حسين است كه می ماند حتی اگر 
به خون. اينجا جايگاه معامله عمرسعد با 

ابليس است بر سر حسين.
در آن سو در اردوگاه امام ياران با وفايش 
ــپاهيان هستند. دلهره  نگران اين فوج س
ــر ترس جان كه از سر حب  آنان نه از س
به حسين است. عاشقانی كه معشوق را 
بی ياورتر از هميشه يافته اند دلخون به 
ــتند و در اين  دنبال يارانی در تكاپو هس

ميان حبيب در گمانه كاری است. 
پس حبيب بن مظاهر اسدی به نزد امام 
آمد و عرض كرد: يابن رسول اله ! در اين 
ــد سكونت  نزديكی طائفه ای از بنی اس
ــد كه اگر اجازه دهی من به نزد آنها  دارن
بروم و آنها را به سوی شما دعوت نمايم. 
امام )ع( اجازه دادند و حبيب بن مظاهر 
ــزد آنها رفت و  ــبانگاه بيرون آمد و ن ش
ــن ارمغان را برايتان  به آنان گفت: بهتري
ــر رسول  ــما را به ياری پس آورده ام، ش
ــم، او يارانی دارد كه  خدا دعوت می كن
ــك از آنها بهتر از هزار مرد جنگی  هر ي
است و هرگز او را تنها نخواهند گذاشت 
ــمن تسليم نخواهند نمود. عمر  و به دش
ــعد او را با لشكری انبوه محاصره  بن س
كرده است، چون شما قوم و عشيره من 
ــما را به اين راه خير دعوت  هستيد، ش

می نمايم...

الدن سلطانی

همايش يك روزه شهرنشينی- آلودگی 
ــی  ــا موضوع بررس ــالمت ب هوا و س
ــور مديران و  ــای هوا با حض آالينده ه
ــتگاه های اجرايی استان  مسئوالن دس
ــز همايش های  ــان مرك ــاالر لقم در ت
ــگاه علوم پزشكی اصفهان  علمی دانش

برگزار شد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشكی 
اصفهان در اين همايش گفت: با زوج 
و فرد كردن تردد خودروها تا حدودی 
ــده  ــهر كنترل ش ــوای ش ــی ه  آلودگ

است.
ــی ها بيش  ــدری افزود: طبق بررس حي
ــتار ادامه  ــردم خواس ــد م از 70 درص

ــد زوج و فرد  رون
خودروها  ــردن   ك

هستند. 
ــم  ــن را ه ــا اي ام
با  كه  دانست  بايد 
ــی و اجرای  تعطيل
ــرح زوج و فرد  ط
خودروها  ــردن  ك
آلودگی  تنهايی  به 
ــرل  كنتـ ــوا  هـــ
نمی شود بلكه بايد 
يك برنامه طوالنی 
ــی  ــدت پيش بين  م

شود.
ــد  ــه رش وی بـــ
ــه تا  ــايل نقلي وس
در   2020 ــال  س
و  ــاره  اش ــان  جه

تصريح كرد: اين موضوع را مسئوالن 
بايد در نظر داشته باشند و برنامه های 
ــد پياده  ــه به اين رش ــود را با توج خ

نمايند.
ــت  ــناس اداره حفاظ ــه كارش در ادام
محيط زيست استان گفت: 14 ايستگاه 
سنجش آلودگی در اصفهان داريم كه 
ــت، 7 ايستگاه  ــتگاه فعال اس 11 ايس
ــن اطالعات را جمع  به صورت آنالي

آوری می كند. 
ــاختار و  ــتگاه ها با توجه به س اين ايس
ــتند و  موقعيت هر منطقه متفاوت هس
ــاخص ترافيكی شهری و  براساس ش

صنعتی تفكيك می شوند.

ــطح مرتبط  صادقيان با بيان اينكه 6 س
ــط،  ــامل خوب،  متوس ــالمت ش با س
ــاس،  ــای حس ــرای گروه ه ــالم ب ناس
ــالم و خطرناک  ــيار ناس ــالم، بس ناس
داريم افزود: وقتی شاخص آلودگی به 
ــالم برای گروه های حساس  سطح ناس
برسد كميته استمراری آلودگی هوا با 
ــركت اعضای اداره كل هواشناسی،  ش
ــازمان حفاظت  ــت و س ــز بهداش مرك
ــه مديريت  ــت و... جلس محيط زيس
ــزی و تعيين  ــران جهت برنامه ري بح
ــی در زمينه آلودگی هوا را  راهكارهاي

تشكيل می دهد.
وی خاطرنشان كرد: در 8 ماهه نخست 
سال 88، 21 روز پاک و 32 روز سالم 
و 185 روز آلوده داشتيم اين در حالی 
امسال  كه  ــت  اس
ــاک،  پــ روز   15
و  ــالم  س روز   89
142 روز آلوده را 

شاهد بوديم. 
ــويی بررسی  از س
ــال گذشته  آذر س
ــه 3  ــان داد ك نش
ــاه   ــن م روز از اي
ــوده البته  ــوده ب آل
اين رقم در آذرماه 
 7 تاكنون  ــال  امس

روز بوده است.
ــان  صــــــادقيـ
ــاره به  ــن اش ضم
اداره  ــی  پيش بينــ
ــی  كل هــواشناس
ــود آمدن  ــه وج ب
ــم آذر تصريح  ــا از هفت ــی دم وارونگ
كرد: شاخص آلودگی هوا در روزهای 
ــتم آذر ماه به ترتيب 144  هفتم و هش
ــه در روز نهم اين رقم  ــود ك و 163 ب
ــم به تعطيلی  ــش يافت كه تصمي افزاي
ــه  ــا گرفت ــی و اداره ه ــز آموزش  مراك

شد.
ــه  ــای كميت ــا راهكاره ــت: ب وی گف
ــا حدودی  ــتمراری آلودگی هوا ت اس
ــا 12 آذر كنترل  ــث آلودگی هوا ت بح
شد ولی متأسفانه در 15 آذر شاخص 
ــش از 164  ــه بي ــی ب ــن آلودگ ميانگي
ــد افزايش پيدا  ــا 30 درص ــيد و ت  رس

كرد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

تنها با تعطیلی و زوج و فرد کردن 
خودروها کنترل آلودگی هوا میسر نیست

جامعه

افزایش 11/8 درصدی میزان 
احساس امنیت مردم اصفهان

روش جدیدی برای تولید 
انسولین خوراکی

ــردار كرمی در جمع خبرنگاران گفت: آخرين  س
ــان داده كه ميزان احساس امنيت  ــنجی نش نظرس

مردم در اصفهان 11/8 درصد افزايش يافته است.
وی افزود: از ميان مردم درباره چهار دستگاه نظرسنجی 
ــروی انتظامی دادند  ــن امتياز را مردم به ني ــد كه اولي ش
ــش را در رعايت امنيت  ــترين نق ــا كه بيش ــر اين مبن  ب

دارد.
ــتان همچنين برخورد قاطع و جدی  فرمانده انتظامی اس
با جرم های خشن را از مرحله دوم برنامه های اين حوزه 
در نيمه دوم سال خبر داد و خاطرنشان كرد: دستگيری 
ــد و برای اجرای  ــه از زندان مرخصی گرفتن افرادی ك
ــتور كار است و قانون در  حكم مراجعه نكردند در دس

مورد اين افراد اجرا می شود.
ــردار كرمی ضمن اشاره به افزايش گشت ها و تجهيز  س
ــرم و جرم خيز  ــت اعزام به نقاط ج ــا به GPS جه آنه
ــازمان ها  تصريح كرد: در منطقه های جرم خيز از نظر س
و ساختمان، كنترل های نامحسوس و نظارت تصويری 
ــه از آن جمله  ــت ك ــوان كالنتری ها افزايش يافته اس ت
ــوان به راه اندازی كنترل تصويری در منطقه زينبيه  می ت

اصفهان، شهرستان خمينی شهر و... اشاره كرد.

ــی شيمی دانشگاه صنعتی  دانشيار دانشكده مهندس
ــگاه موفق به ابداع  اصفهان گفت: محققان اين دانش
ــی  ــولين خوراكی و بررس ــدی برای تهيه انس روش جدي
عملكرد مثبت آن در بدن موجود زنده آزمايشگاهی شدند.  
دكتر كيقباد شمس در گفتگو با ايرنا افزود: در اين پژوهش، 
ــامل پليالكتيك-  ــت تخريب پذير ش از چهار پليمر زيس
گليكوليك اسيد، پليالكتيك اسيد، يود راجت و پلی اتيلن 

گاليكول استفاده شده است. 
وی اضافه كرد: اين انسولين خوراكی به اندازه حدود 300 
ــش آن در درون و بيرون بدن موجود  نانومتر تهيه و رهاي

زنده آزمايشگاهی ارزيابی شده است. 
اين مدرس دانشگاه گفت: بيماری ديابت قندی شايع ترين 
ــمين علت مرگ و مير در جهان  بيماری متابوليك و شش
است و تزريق روزانه يك تا چند ُدز انسولين برای مبتاليان 
ــت. وی با بيان اينكه اين كار دردناک و  به آن ضروری اس
ــمی و روحی زياد است، افزود: يكی  دارای عوارض جس
از موانع اصلی در استفاده از انسولين به صورت خوراكی، 

تخريب آن توسط آنزيم های دستگاه گوارش است. 
ــت: در اين تحقيق با پوشش دهی انسولين  وی اظهار داش
ــت تخريب پذير، انسولين حين  ــط پليمرهای زيس توس
ــگاهی از اثر آنزيم های معده  ــور از معده موش آزمايش عب
ــد. عضو هيات علمی  ــت و در محيط روده رها ش محافظ
ــش  ــگاه صنعتی اصفهان گفت: در اين پژوهش پوش دانش
دهی انسولين با مخلوطی از پليمرهای زيست تخريب پذير 
انجام شد و يك فرموالسيون مناسب خوراكی از انسولين 

به دست آمد. 

ــتان با توجه به وضعيت آلودگی هوا در  مركز بهداشت اس
شهر اصفهان، نكته های ايمنی و بهداشتی زير را ارائه نمود:

ــبت به  ــت بدن را نس ــوده مقاوم ــوای آل ــاق ه  استنش
بيماری های عفونی كاهش می دهد.

ــی نظير  ــيوع بيماری های تنفس  يكی از علل افزايش ش
سرماخوردگی و عفونت ريه، استنشاق هوای آلوده است.

 استنشاق هوای آلوده برای كودكان، سالمندان و بيماران 
قلبی، عروقی و ريوی خطرناک تر است.

ــديد هوا، بيماران قلبی و ريوی و نيز   هنگام آلودگی ش
سالمندان و كودكان از خانه خارج نشوند.

 در شرايط آلودگی هوا، بازی كودكان در خارج از خانه، 
خطرناک است.

 در وضعيت آلودگی هوا، حتی افراد سالم نيز بهتر است 
تنها در صورت ضرورت از خانه خارج شوند.

ــت آلودگی زياد هوا از هر گونه فعاليت بدنی   در وضعي
در فضای باز مانند ورزش كردن خودداری كنيد.

 مصرف ماهی،  ميوه و سبزی های تازه عوارض ناشی از 
آلودگی هوا را كاهش می دهد.

ــرايط آلودگی زياد هوا مصرف ميوه و سبزی های   در ش
تازه را افزايش دهيد.

ــب برای كاهش زيان های ناشی از آلودگی   تغذيه مناس
هوا، مهم است به همين منظور مصرف شير و ماست كم 
ــبزی های تازه برای دفع مسموميت از  چرب، ميوه ها و س

بدن به ويژه مسموميت ناشی از آلودگی هوا مفيد است.
ــت  ــگام بروز پديده آلودگی هوا، از خوردن فس  در هن
ــا و مواد غذايی حاوی روغن و مواد نگهدارنده مثل  فوده

چيپس و انواع كنسرو خودداری كنيد.
 آلودگی هوا يك خطر جدی برای مادران باردار می باشد. 

در چنين شرايطی بهتر است از خانه خارج نشوند.
 در زمان  آلودگی هوا عوارض ناشی از مصرف دخانيات 

چندين برابر می شود.
 توصيه های بهداشتی را در زمان بروز آلودگی هوا جدی 

بگيريد. 
ــرايط آلودگی هوا از به كار بردن هر گونه اسپری   در ش

خودداری كنيد.
ــزار ليتر هوا وارد  ــد هر فرد روزانه هفت ه ــا می داني  آي
ريه های خود می كند، در شرايط آلودگی هوا با عدم خروج 

از خانه مراقب  ريه های خود باشيد.
ــدارس و  ــگ ورزش م ــوا زن ــی ه ــرايط آلودگ  در ش

ورزش های صبحگاهی تعطيل شود.
 در شرايط آلودگی هوا با دهان تنفس نكنيد.

 در شرايط آلودگی هوا مصرف مواد غذايی حاوی آنتی 
اكسيدان مثل هويج،  انار، سبزی های تازه، ميوه ها و گوجه 

فرنگی و... توصيه می شود.
ــرفه  ــث تحريك ريه و ايجاد س ــروژن باع ــيد نيت  اكس

می شود.
 آلودگی هوا می تواند موجب زايمان زودرس شود.

هشدار در وضعیت آلودگی هوا

 

آيين های 
ری  دا ــزا ع
ــرم  مح ــاه  م
ــاله در  همه س
ــر ايران با  سراس

شور و عشق 
به  ــردم  م ــاص   خ
ــين )ع(  ابا عبداله الحس
برگزار می شود و عاشقان آن 
ــرت ارادت و تجديد ميثاق  حض
ــب عزاداری  ــال در قال خود را هر س
ــتحكم تر می كنند. اين آيين های  مس
عزاداری به فراخور فرهنگ و شيوه های 
ــوم هر منطقه و استانی متفاوت است  مرس
ــواره در قالب هيات های  ــاز هم و از ديرب
ــتجات و تكايا  ــی و راه اندازی دس مذهب
ــده است. با وجود گذشت بيش  برگزار ش
ــهادت امام  ــال از مصيبت ش از يكهزار س
ــادارش، نه تنها از  ــين)ع( و ياران وف حس
ــته نشده، بلكه هرچه  عمق اين حادثه كاس
ــترده تر  ــورا قلمروی گس می گذرد، عاش
شده و آيين های عزاداری باشكوه بيشتری 
ــود.با نگاهی به تاريخ ايران  برگزار می ش
ــی يابيم كه آيين هايی چون نخل  درم
گردانی و حمل تابوت های تمثيلی 
ــهر، در  ــهدای كربال در ش ش

زمان آل بويه مرسوم بوده و در زمان قاجار 
نيز ساختن تكيه دولت توسط ناصرالدين 
ــد. در  ــاه موجب رونق گرفتن تعزيه ش ش
ــر پنج، برپايی  ــلطنت رضاخان مي زمان س
تعزيه و نمايش های تعزيه گونه به اين بهانه 
كه نوعی خرافات است، ممنوع اعالم شده 
ــط وی راه  بود ودر مقابل هيات هايی توس
ــد كه در آن ارتشيان، درباريان و  اندازی ش
حتی خود شاه در ماه محرم در دسته های 
ــتند. امروزه  ــركت می جس ــزاداری ش ع
ــبت به ديگر  ــی و مداحی نس روضه خوان
ــوم همچون تعزيه خوانی،  آيين های مرس
ــتری برخوردار است. در اين  از توجه بيش
ــده گوشه ای از آيين های  مطلب سعی ش
عزاداری شهرهای مختلف ايران در سوگ 

ساالر و سرور شهيدان بازگو شود. 
آذربایجان 

ــر در آذربايجان  ــرم و صف ــای مح ماه ه
ماه هايی است كه مردم استان اعم از شيعه 
و سنی و حتی اقليت ها از هر حركتی كه 
به نوعی بيانگر سرور و طرب باشد،دوری 
می جويند. دراعتقادات محلی مردم 
استان توسل به دسته های 
ری  ا د ا ــز ع

ــرای  ب
شفای بيماران از ساالر 

ــژه ای دارد     ــهيدان جايگاه وي ش
ــاهده شده بيمارانی از  طوری كه بارها مش
هموطنان مسيحی مقيم شهرهای استان نيز 
ــته های عزاداری نشسته و از  در مسير دس
ــهيدان كربال طلب حاجت كرده اند. در  ش
روزهای تاسوعا و عاشورا در منطقه هايی از 
شهراروميه كه جمعيتی از اقليت های دينی 
ــكونت دارند مسيحيان زيادی  نيز در آن س
ــه همراه با ديگر مردم  را می توان يافت ك
 در مسير عبور دسته ها قرار گرفته و برای 
ــك  ــهدای كربال اش ــين)ع( و ش امام حس
ــردم  م ــای  عزاداری ه در  ــد.   می ريزن
آذربايجان  غربی به مانند برخی منطقه هاي 
كشور از نمادهايی مانند علم، كتل و اسب 
ــاح و گهواره به ياد  به عنوان مظهر ذوالجن
حضرت اصغر طفل شيرخوار كربال استفاده 
می شود كه اين سمبل ها در ايجاد فضای 
حزن و اندوه به عزاداری ها نقش مؤثری ايفا 
می كند. به اعتقاد مردم منطقه دادن نذری به 

گهواره »علی اصغر« موجب شفای كودكان 
بيمار می شود و دادن نذر به ذوالجناح نيز 
ــد.  ــايش در كارها خواهد ش موجب گش
شبيه خوانی نيز از جمله آيين هايی است كه 
ــورا در برخی  به طور معمول در روز عاش
ــه، خوی،  ــهرهای ارومي ــتاهای ش از روس
سلماس و ماكو انجام می گيرد كه اين شبيه 
ــازی صحنه های  خوانی ها به نوعی بازس
ــت و  ــرای كربالس ــورا در صح روز عاش
ــيدن ياران امام  ــهادت رس چگونگی به ش
ــت.  ــود آن حضرت اس ــين )ع( و خ حس
ــربت،  پخش نذورات از جمله نان فتير، ش
ــوم  ــير داغ و حلوا در امام زاده ها مرس ش
است و حتی در برخی از امام زاده ها مردم 
گوسفند قربانی كرده و گوشت آن را در بين 
دسته ها پخش می كنند. در سحرگاه روز 
ــوم كه در اروميه به آن »اهل قبيله« گفته  س
ــود در برخی از منطقه ها تعدادی از  می ش
جوانان در حالی كه لباس های عربی به تن 
كرده اند از مساجد خارج شده و اشعاری 
را به مضمون زير می خوانند »ای اهل قبيله 
برويم جسم بی سر و بی كفن امام حسين 

)ع( را دفن كنيم.« 
اصفهان )کاشان( 

ــه مجلس مهم عزاداری در  ــته س در گذش
ــهرت  ــتان اصفهان ش ــان در اس كاش
ــت از جمله مجلس  داشته اس
روضه خوانی بيت آيت اله مدنی 
كه بيش از دو قرن نسل به نسل 
بر پا می شود. دومين مجلس روضه خوانی 
ــت  ــاله در بيت« آيت اله يثربی پش همه س
مشهدی« در مسجد حبيب ابن موسی )ع( 
ــود و يك قرن از سابقه برپايی  برپا می ش
ــومين مجلس در مسجد  آن می گذرد. س
»درب يالن« از طرف مرحوم« حاج ارباب 
حسن تفضلی« دو قرن پيش، از پدر وی به 
يادگار مانده است كه هنوز همه ساله برگزار 
ــود. بنا بر سنت ديرينه، دسته جات  می ش
سينه زنی هيأت های عزاداری كاشان بايد 
ــورای حسينی از بازار  در ليالی و ايام عاش
سرپوشيده اين شهر عبور كنند زيرا بر اين 
باورند كه هيأتی كه از بازار نمی گذرد، عنوان 
و اعتبار هيأتی ندارد. يكی از عزاداری های 
ــان، »عزاداری سقايی« است كه  سنتی كاش
قرن ها بين شيعيان خاصه در كشور ايران و 
عراق رايج بوده و به تدريج فراموش شده، 
ــان و برخی نقاط همچنان پا  ولی در كاش

برجا مانده است. 

آخرین بازمانده
نگاهی به آیین های عزاداری ماه محرم در دو شهر ایران  

دث
حوا

ــان رضوی باند  ــتان خراس ــان اداره مبارزه با قاچاق پليس آگاهی اس  كارآگاه
ــكی  ــرهنگ بيدمش ــزرگ ورود طالجات خارجی قاچاق را منهدم كردند. س ب
ــتای  ــن خبر افزود: در راس ــاره جزييات اي ــتان درب ــس آگاهی اس ــس پلي رئي
ــه فعاليت قاچاقچيان،  ــی در ناامن كردن عرص ــيدن به اهداف پليس آگاه رس
ــاز و كارآگاهان  ــری از كار اطالعاتی آغ ــا بهره گي ــد ب ــای هدفمن عمليات ه
ــه موقع گزارش های مردمی فعاليت گروهی  ــارزه با قاچاق كاال با دريافت ب مب
ــا وارد عمل  ــف محموله ه ــل و توقي ــايی عوام ــرای شناس ــان، ب  از قاچاقچي

شدند.
ــان كرد: كارآگاهان پس از جمع آوری اطالعات اوليه و  ــكی خاطرنش بيدمش
ــير و مقصد حركت قاچاقچيان، محورهای مورد  دريافت اطالعات درباره مس
استفاده به دقت تحت كنترل قرار گرفت تا اين كه شبكه بزرگ ورود طالجات 
تزئينی كه از يكی از كشورهای همسايه با لنج و قايق تندرو در سواحل چابهار 
تخليه و از آن طريق در شهرستان های زاهدان، تهران و مشهد توزيع می كردند 
ــهد شناسايی شد. وی با  ــط قاچاقچيان در مش و دو انبار دپوی طالجات توس
ــی از اين انبار 13 كيلوگرم انواع طالجات تزئينی كشف  اعالم اينكه در بازرس
ــوفه با نظر كارشناسان بيش  ــد، گفت: ارزش ريالی طالجات مكش و ضبط ش
ــت. در همين عمليات 3 متهم اصلی نيز  ــده اس از 4/5 ميليارد ريال برآورد ش

دستگير و برای مراحل قانونی تحويل مراجع قضايی شدند.

به گزارش فارس   زنی با مراجعه به دادگاه خانواده شهيد محالتی دادخواست 
ــرد. اين زن در حضور قاضی  ــعب ارائه ك جدايی خود را به قاضی يكی از ش
ــته  ــا خس مجتمع قضايی خانواده با بيان اينكه ديگر از اين زندگی طاقت فرس
شدم، گفت: شوهرم دائم مشغول روزنامه خواندن است و علم آموزی بيشتر از 
هر كس و هر چيز برايش اهميت دارد؛ شوهرم استاد دانشگاه است و از صبح 
تا بعد از ظهر در دانشگاه به سر مي برد و بعد از آن نيز در خانه مشغول كتاب 
ــت اين وضع مرا عاصی كرده و ديگر تحملش را ندارم  و روزنامه خواندن اس

و می خواهم از او جدا شوم. 
وی با اشاره به گذشت هفت سال از زندگی مشتركشان، افزود: شوهرم بسيار 
فهميده است و در همه موارد دركش باالست ولی آيين همسرداری را نمی داند 
ــتن  و فكر می كند بهترين محبت به يك زن كتاب هديه دادن و در ميان گذاش
ــوم چرا كه نه تنها او  ــوهرم جدا ش ــت؛ من بايد از ش اطالعات عمومی اش اس
ــت. وی   ــن نيز او را درک نمی كنم فضای زندگی او با من متفاوت اس ــه م بلك
ــی، تحصيل و علم آموزی  ــه چيز را در اطالعات عموم ــوهرم هم ادامه داد: ش
می بيند و فكر می كند همه زندگی و عشق يعنی اين مسائل ولی غافل از اينكه 
ــی از زندگی است كه من نمی توانم با  ــافرت و صحبت كردن بخش تفريح، مس

اين موضوع كنار بيايم و بايد از او جدا شوم. 
ــای زن، به دليل عدم حضور مرد  ــنيدن صحبت ه قاضی اين پرونده، بعد از ش
ــيدگی به آن را به جلسه آينده موكول  حكمی مبنی بر طالق صادر نكرد و رس

كرد. 

باند بزرگ قاچاق طالجات خارجی 
منهدم شد 

شکایت زنی از شوهرش به خاطر هدیه کتاب 

 وقتی بيست و سه ساله بودم با فيزيكدان 
ــخيص  ــردم كه به تش ــه ازدواج ك نخب
خودش افسرده ديوانه روان پريشی دچار 
توهم خود بزرگ بينی بود. آن گاه چهار 
سال از عمرم را در دوزخ گذراندم. چهار 
سال جهنمی كه نكبت بارترين سال های 
زندگيم بود. خوشبختانه اقتدار كافی را به 
كف آوردم تا خود را از آن ازدواج برهانم 
و خوشبختانه دوست خردمندی داشتم كه 
ــان ساخت  در آن هنگام به من خاطر نش
ــال ها برای رشد شخصی ام، تا  كه آن س
ــمندی در بر  چه اندازه درس های ارزش
ــال ها درباره طبيعت  ــتند. در آن س داش
انسان و نقاط ضعف و قدرتم چيزهائی 
ــچ موقعيت  ــايد در هي ــم كه ش آموخت
ديگری ميسر نبود. اكنون كه به آن ازدواج 
ــيدن به  ــرمـ  اگر چه هنوز انديش می نگ
ــت ـ  آن اغلب اوقات برايم دردناک اس
ــه ای بوده كه  ــم بزرگ ترين هدي می بين
ــت. بابت  ــه من اعطا كرده اس كائنات ب
آن تجربه ـ و كمك مثبتی كه به زندگيم 
ــگزارم. اگر هنوز به  ــتـ  سپاس كرده اس
اشتباه های زندگی تان به صورت فاجعه 
و مصيبت می نگريد، از شما می خواهم 
محض خاطر رشد درونتان شيوه تفكرتان 
را نسبت به آنها عوض كنيد. در چند روز 
ــينيد و از آن اوضاع و شرايط  آينده بنش
ــا كه همواره  ــا و رويداده و موقعيت ه
ــكالت يا اموری  ــا را به صورت مش آنه

منفی انديشيده ايد فهرستی تهيه كنيد. به 
اولين چيزی كه در فهرستتان نوشته ايد 
ــه فوايدی كه آن موقعيت  نگاه كنيد و ب
ــيد. به ساير  ــته بينديش برايتان در بر داش
ــه علت اين  ــكل هايی بنگريد كه ب مش
ــده ايد. ببينيد  ــأله، از آنها برحذز مان مس
به دليل درس هائی كه از آن آموخته ايد، 
زندگی تان از كدام جهات بهتر شده است. 
به عنوان مثال چون ازدواجم مصيبت بار 
بود، بسيار زود خودم را از آن نجات دادم. 
در نتيجه توانستم حركت كنم و زندگی 
ــادمانه و رضايت بخشی برای خودم  ش
بيافرينم. اشخاص بسياری را می شناسم 
كه زندگی زناشوئی چندان رضايت بخشی 
ندارند، و اگر چه انتخابشان درست نبوده 
ـ ولی چون مثل مورد من غير قابل تحمل 
نيز نبودهـ  سال ها بيش از زمان مورد نياز 
ــايند مانده و دست و  با ارتباطی ناخوش

پنجه نرم كرده اند.
ــتم آرزو كنم كه ای كاش  البته می توانس
از همان نخست به ازدواج درست دست 
زده بودمـ  ولی چون اين اتفاق نيفتاده بود 
ــتم: يا برای مابقی  ـ فقط دو انتخاب داش
ــر دهم،  عمر ماتم بگيرم و ناله و فغان س
يا تا آن جا كه در توان دارم از آن بياموزم 
ــه راهم ادامه  ــت كنم و ب و آن گاه حرك
ــه زندگی تان بنگريد و آن چه را  دهم. ب
كه منفی می پنداشتند، مورد تجديد نظر 

قرار دهيد.

 وقتی بچه بودم برادر بزرگتری داشتم كه 
به طور منظم سيزده سال زندگيم را كتكم 
ــتم تا اين  زد. انزجاری از او به دل نداش
ــالگی خانه را ترک كرد  كه در هيجده س
تا كشيش ژزوپيت بشود. وقتی از خانه 
بيرون رفت، تازه زندگيم استقراری يافت 
ــران آن را بهنجار می خوانند. و  كه ديگ
ــروع كردم به فراموش كردن همه آن  ش
ــی به نام برادر.  مصائب اوليه، با هيوالي
ــی و انكار می خوانيم.  ــروزه آن را نف ام
ــه دادم و اين خيال  ــی به زندگيم ادام ول
را در خود پرواندم كه كودكی شادمانه ای 
داشتم. و الحق نيز كه بيشترين بخش آن 
چنين بود. اما نمی توانيد همه آن آزارهای 
ــته  ــته كنيد و انتظار داش كودكی را انباش
ــان به راه خود بروند.  ــيد كه خودش باش
ــطوح( بايد به آنها  زمانی )در يكی از س
ــرای صحبت  ــال ها بعد ب بپردازيد. س
ــه آزارم می داد  ــغلی ك درباره ارتباط ش
ــاور رفتم و دست آخر ديدم كه  نزد مش
ــرادرم حرف می زنم. ماه ها اين  درباره ب
ــاوره به درازا كشيد تا  ــه هاي مش جلس
ــال ها با  ــاری را كه در طول آن س انزج
خود حمل كرده بودم برمال شود. وقتی 
ــی بردم،  ــه ميزان مصيبت پ ــرانجام ب س
ــتم هرگز نخواهم توانست او  يقين داش
را ببخشم. وقتی تماس با خشم خود را 
آغاز كردم، توانستم بفهمم چرا الگوهای 
ــر زندگيم  معينی بارها و بارها در سراس

ــده بودند. و به تدريج دريافتم  تكرار ش
ــتن از آن خشم، مرا از  كه دست برنداش
ــرفت واقعی بازداشته است. آن گاه  پيش
متوجه شدم كه به خاطر خودم بايد برادرم 
را ببخشم و عفو كنم. باز هم چندين سال 
و چندين و چند ساعت تأمل خاموش به 
طول انجاميد، تا سرانجام توانستم گوشی 
ــردارم و به برادرم تلفن كنم و  تلفن را ب
ــأله را با او در ميان بگذارم. از اعماق  مس
ــته بودم او را محض همه آن  قلبم توانس
سال های بدرفتاری ببخشايم. چندی از 
آن تلفن نگذشته بود كه شروع به نقاشی 
ــه مشتاقش بودم  كردم. چيزی كه هميش
ــته بودم به آن بپردازم.  و هيچ گاه نتوانس
ــتقيم  ــتگی اين دو امر چنان مس همبس
ــدارم كه كليد عفو و  ــود كه ترديدی ن ب
ــوده بود. يك ماه  ــايش، آن را گش بخش
سرگرم بخشايش برادرم بودم و ماه بعد، 
ــرگرم برداشت از گنجينه های درون.  س
از شما می خواهم كه هم اكنون فهرستی 
ــم يا نفرت آنها  ــانی كه خش از همه كس
را به دل داريد، تهيه كنيد. آن گاه همين 
ــايش را تمرين كنيد.  امروز عفو و بخش
شايد يك شبه نتوانيد آنها را ببخشائيد. 
ــه اين كار  ــی قادر ب ــايد هم به تنهاي ش
ــيد. كتاب های بسيار درباره عفو و  نباش
بخشايش وجود دارد كه آنها را بخوانيد، 
برای رهائی روح و جان خودتان ديگران 

را ببخشيد.

یاد بگیرید که ببخشید و عفو کنیدمشکالت زندگی تان را موهبت انگارید 
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

همه مردم محتشم كاشانی را با تركيب بند مشهورش در مدح سرور و 
ساالر آزادگان جهان ابی عبداله حسين )ع( و ياران وفادارش می شناسند. 
بی ترديد نام محتشم كاشانی با عاشورا و محّرم و امام حسين )ع( عجين 
ــده است. اگر روی علم ها و بيرق ها و پرچم های عزاداران حسينی  ش

شعری نگاشته شده باشد، آن تركيب بند محتشم كاشانی است.
بیوگرافی و زندگی نامه محتشم کاشانی:

كمال الّدين علی محتشم شاعر پرآوازه ايرانی در صنعت مرثيه در اوايل 
سده ده هجری در كاشان از توابع استان اصفهان فعلی، چشم به جهان 
گشود. كمال الّدين در نوجوانی به تعلم علوم دينی و ادبی كه در آن زمان 

رايج بود پرداخت. 
محتشم فنون شاعری را از صدقی استرآبادی كه از اهالی كاشان بود، فرا 
ــعار مذهبی  وی  در سوگ  مرگ  برادرش  بود كه  ابيات   گرفت. اولين  اش
ــرود و پس  از آن  به  سرايش  مرثيه هايی   زيبائی  در غم  هجر برادرش س
ــورا و ديگر مصيبت  نامه  ها و درد و رنج های  درباره واقعه  كربال، عاش

اوليا و ائمه شيعه پرداخت. 
ــوی  راه  يافت  و به  ــب  صف ــاه  طهماس ــم  در جوانی  به  دربار ش محتش
ــاه  طهماسب قرار  خاطر  غزل ها و قصيده های  زيبايش  مورد لطف  ش
ــروف  عصر خود جای   ــعرای  مع گرفت ؛ وی پس  از مدتی  در زمره  ش
گرفت  ولی  با توجه به  اعتقادات مذهبی خويش و احساس های  شيعی  
ــيعه در مقابل   ــاهان و درباريان  صفوی  كه  درصدد تقويت   مذهب ش ش
ــرودن  اشعاری در مدح و مصائب  اهل  مذاهب  اهل  سنت بودند، به  س
ــابقه و بی نظير بود،  ــان وی بی س ــت و طهارت كه تا زم ــت عصم  بي

پرداخت . 
محتشم  پس  از چندی  به عنوان  يكی  از بزرگترين مذهبی سرايان عصر 
خود شناخته شد و اشعار وی در سراسر ايران منتشر يافت. لقب محتشم 
ــانی  را می توان   ــمس الشعرای كاشانی« بود. محتشم كاش كاشانی، »ش
ــرای  ايران  دانست. محتشم  ــاعر مرثيه  س معروف ترين و بزرگ ترين  ش
ــتر عمر خويش را در شهر كاشان گذراند و سرانجام در ربيع االول  بيش

سال 996 هجری قمری چشم از جهان فرو بست.
متن كامل شعر محتشم كاشانی كه در  مدح و مظلوميت امام حسين و 
ــهيدان كربال و واقعه عظيم  عاشورای سال 61 هجری در دوازده بند  ش

سروده است كه در اينجا به يك بند آن اشاره می كنيم:
كشتی شكست خورده طوفان كربال

        در خــاک و خون تپيده ميـدان كربـال
گر چشم روزگار به رو زار می گريست

        خون می گذشت از سر ايـوان كربـال
نگرفت دست دهر گالبی به غير اشك

        زآن گـل كه شد شكفته به بستان كربال
از آب هم مضايقه كردند كوفيان

          خـوش داشتـند حرمت مهمـان كربـال
بودند ديو و دد همه سيراب و می مكند

        خــاتم ز قحــط آب سليمــان كربـال
زان تشنگان هنوز به عيّوق می رسد

        فـــريـاد الـعـطش ز بيـابــان كربــال
آه از دمی كه لشگر اعدا نكرد شرم

        كــردنـد رو به خيـمه سلــطان كربـال
آن دم فلك بر آتش غيرت سپند شد

                                       كز خوف خصم در حرم افغان بلند شد

عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی کاشان:
تشکيل کميته صنعت گردشگری 

اتاق بازرگانی کاشان
ــكيل اين كميته  ــن واجدی در گفتگو با فارس هدف از تش سيدمحس
ــكلی برای نظارت، كنترل و ساماندهی بخش گردشگری  را ايجاد تش
كاشان برای ارائه بهترين خدمات نوين در پذيرش گردشگران داخلی و 
خارجی در اين شهرستان ذكر كرد. وی گفت: ادارات ميراث فرهنگی، 
فرمانداری، ارشاد اسالمی، آموزش و پرورش سازمان رفاهی تفريحی، 
ــافرتی و گردشگری  ــالمی، نيروی انتظامی و دفترهاي مس تبليغات اس
ــگری اين شهرستان است. به گفته وی  از جمله نهادهای بخش گردش
شناسايی نيازهای اين بخش از منظر هر يك از اين نهادها و سازمان ها و 
ارائه راهكار الزم برای برطرف كردن اين نيازها و تشخيص تدابير الزم 
برای حل مشكالت موجود از جمله موضوع های پيش بينی شده و قابل 
بررسی در كميته صنعت گردشگری اتاق بازرگانی كاشان است. واجدی، 
ــی به تمام افراد اعم از اماكن  ارائه آموزش های الزم به ويژه زبان انگليس
ــتوران ها، مهمانپذيرها،  و نيروهای خدماتی رفاهی همچون هتل ها، رس
ــبه و رانندگان كه از ابتدای ورود گردشگر داخلی و  مسافرخانه ها، كس
ــده  خارجی با وی برخورد می كنند را از جمله برنامه های پيش بينی ش
در اين كميته عنوان كرد. وی با اشاره به موقعيت ژئوپوليتيك كاشان و 
همجواری با استان های بزرگی چون تهران، اصفهان، يزد و اراک خاطرنشان 
كرد: از طريق اين استان ها حدود 30 ميليون نفر از جمعيت ايران يعنی 
نصف جمعيت كشور می توانند كاشان را برای مسافرت انتخاب كنند و 
اين بزرگترين ظرفيت برای ورود گردشگر و باالترين انگيزه برای ارائه 
 راهكارهای الزم در تأمين رضايت و جذب گردشگر به اين شهرستان 

است. 

ساماندهی اسامی محورهای 
فرهنگی تاریخی کاشان

 
 زاینده رود 

ــهرداری  ــور بين الملل ش ــی و ام ــزارش روابط عموم ــه گ ب
ــمند  ــر هويت و تاريخ ارزش ــی را بيانگ ــای قديم ــان، محله ه كاش
ــامی محورهای  ــاماندهی و احيای اس ــت: س ــت و گف ــهر دانس ش
ــركت عمران و احيای بافت فرسوده،  فرهنگی تاريخی به همت ش
ــان انجام  ــهرداری كاش ــازی ش ــت تاريخی و اداره زيباس  اداره باف

می شود.
ــزود: به منظور اجرای اين طرح ابتدا  ــعيد مدرس زاده اف مهندس س
ــيبك ها و آب انبارها، دربندها و  ــز محله ها، گذرها،  س ــر، مراك معاب
ساير عناصر ارزشمند محور فرهنگی تاريخی شناسايی و سپس در 
ــتان مطرح و با اخذ مصوبه كميسيون  كميته نامگذاری معابر شهرس
فرهنگی اجتماعی شورای اسالمی شهر اقدام به نصب تابلوهايی با 

طرح سنتی در سطح معابر شد.
وی به نحوه اولويت بندی در نام گذاری و ساماندهی معابر تاريخی 
اشاره كرد و گفت: در نامگذاری معابر قديمی و تاريخی ابتدا استفاده 
ــامی شهدای همان محل و سپس وجود شاخص های فرهنگی  از اس
ــهر و خاطرات و باورهای  اجتماعی كه به نحوی گويای هويت ش
ــه وی تاكنون بيش از  ــت. به گفت ــت مالک عمل بوده اس مردم اس
ــامی شهدای همان محل، مركزها، محله ها،  126 تابلو برگرفته از اس
ــته، مشاغل  ــاكن در گذش ــاخص و فرهنگی س ــخصيت های ش ش
ــهر تهيه و نصب گرديده  ــنتی و هنری بافت تاريخی و قديمی ش  س

است.

همایش بصيرت حفاظتی 
فرماندهان بسيج در کاشان

 زاینده رود 
ــتای  ــيج در راس ــی فرماندهان بس ــور آگاهی حفاظت ــه منظ ب
ــی و نمايندگی ولی فقيه  ــای محوله با حضور فرمانده مأموريت ه
ــئول حفاظت اطالعات فرماندهان حوزه ها،  ــان مس در ناحيه كاش
ــن همايش بصيرت  ــورا و الزهرا اولي ــای عاش ــا و گردان ه پايگاه ه
ــتان های كاشان، آران و بيدگل و نطنز  حفاظتی فرماندهان از شهرس

در ناحيه مقاومت بسيج كاشان برگزار گرديد.
ــپاه  ــواد نائينی فرمانده س ــرهنگ ج ــروزه س ــش يك ــن هماي در اي
ــت اگر  ــمن از هر راهی درصدد نفوذ اس ــان گفت: امروز دش كاش
ــمن را و ديگران را هم  ــم تهاجم جديد دش ــخيص دهي بتوانيم تش
ــت  ــم كاری از پيش نمی برد. امروز وظيفه ما اين اس ــرت دهي بصي
ــيج مصون بمانند. در ادامه سرهنگ  ــپاه و بس ــيم س كه مواظب باش
ــل نفوذی را  ــات هدف های عوام ــئول حفاظت اطالع كرمانی مس
ــرد كردن افراد  ــا جنگ روانی و دلس ــت: افراد نفوذی ب ــان و گف بي
ــد جلوه دادن فرد  ــازی برای آينده ناكارآم ــازی و كادرس با مهره س
ــعی می كنند حرف خود را  ــازمان، ايجاد شكاف و انشعاب س و س
 بزنند و ما بايد در اين جنگ نرم هوشياری و بصيرت خود را حفظ 

نمائيم.

 راه اندازی رشته معارف و
علوم اسالمی در کاشان

جانشين رئيس سازمان تبليغات در سازمان مدارس معارف اسالمی 
ــته معارف اسالمی در دبيرستان های كاشان  صدرا از راه اندازی رش

خبر داد. 
ــتای  ــيفی گفت: در راس ــيد محمد صادقی س به گزارش فارس، س
ــگاه و  ــی بر اتحاد حوزه و دانش ــای امام راحل مبن ــق آرمان ه تحق
اجرای منويات مقام معظم رهبری دو دبيرستان دخترانه و پسرانه به 
ــته معارف اسالمی در سال تحصيلی 91 - 90 در  منظور ايجاد رش
استان كاشان فعال می شود. وی با اشاره به لزوم برگزاری جلسه های 
ــوزان در اين زمينه بيان  ــطح آگاهی دانش آم توجيهی برای ارتقا س
ــت: دانش آموزان سال سوم راهنمايی و اول دبيرستان می توانند  داش
ــركت در اين رشته پيش ثبت نام كرده  ــال جاری برای ش تا پايان س
ــركت كنند. سيفی  ــال آينده ش و در آزمون ورودی آن در ابتدای س
ــنايی دانش آموزان با آموزه های حوزوی و ايجاد جنبشی علمی  آش
ــته تحصيلی دانست  در آنها را از جمله مزايای تحصيل در اين رش
ــته تحصيل می كنند حتی اگر  و افزود: دانش آموزانی كه در اين رش
ــطح تعليم و  ــت با س ــد ورود به حوزه های علميه را هم نداش قص
تربيت حوزه كه همان پژوهش و تالش برای يافتن دانش است َآنا 

شده و سبب ايجاد پويايی در كسب دانش می شود. 
ــن رفتن  ــبب از بي ــی جامعه س ــدرک گراي ــرد: م ــح ك وی تصري
ــده كه  ــده و اين امر موجب ش ــوزش ش ــش در آم ــراوت پژوه ط
ــود و هنوز  ــور اضافه نش ــی كش ــق فرهنگ ــداد مديران الي ــر تع ب
ــود كه  ــته اداره می ش ــور با وجود مديران گذش عرصه فرهنگی كش
ــران اليق جديد ــته تربيت مدي ــی از بركات راه اندازی اين رش  يك

است. 

گشتی در اخباربرزرگان در دیار کاشان

 زاینده رود 
امير سعيد نبی )مدير روابط عمومی و امور 
ــان( كه دارای دانشنامه  بين الملل شهرداری كاش
ــی علوم ارتباطات اجتماعی از دانشگاه  كارشناس
تهران می باشد در سال 75 با گذراندن واحدهای 
ــه نگاری از  ــی روابط عمومی و روزنام تخصص
ــگاه فارغ التحصيل شد. مدتی در واحد  اين دانش
ــگاه مشغول به خدمت شد و  ايثارگران اين دانش
سرانجام برای ادامه خدمت به زادگاه خود كاشان 
بازگشت او شش ماه اول خدمت خود در كاشان 
را در سازمان رفاهی تفريحی شهرداری به عنوان 
مدير روابط عمومی گذراند و از سال 1380 تاكنون 

مسئوليت های مديريتی روابط عمومی در سازمان های 
مختلف شهرداری كاشان را بر عهده داشته است عشق و 
عالقه به فن روابط عمومی و هنر و انجام امور فرهنگی 
او را بدين كار واداشته است او به ايجاد پل ارتباطی ميان 
ــق می ورزد در بازديدی تيم اعزامی  مديران و مردم عش
روزنامه زاينده رود به كاشان مدير روابط عمومی و امور 
بين الملل شهرداری كاشان پذيرای پاسخ به سئواالت ما 
شد او با گرمی و ميهمان نوازی خاص كاشانی ها ما را به 

بازديد از اماكن تاريخی شهر كاشان برد.
ــهرداری کاشان دستاورد  آقای نبی روابط عمومی ش

خاصی داشته است؟
ــدن به صحنه  ــه كار حرفه ای و وارد ش ــروع ب  بله با ش
روابط عمومی روز كشور، همراه با استفاده از فناوری های 
ــته ايم در سال های اخير  روابط عمومی بين الملل توانس
ــهرها و روابط  ــط عمومی در بين كالنش ــه رتبه رواب س
ــن رتبه ها در  ــب كنيم كه اي ــتان كس عمومی های اس
بخش های فرهنگی، تبليغات و ارتباطات ديجيتال كسب 

گرديده است.
ــان چه  ــهرداری کاش ــاختار ش روابط عمومی در س

جايگاهی دارد؟
ــهرداری كاشان روابط عمومی  با ديد باز مدرس زاده ش
ــهری محسوب می شود كه  بازوی توانمند مديريت ش
ــرده آن را به  ــهردار روابط عمومی و افراد تحصيل ك ش
عنوان مشاور و امين خود می داند و روابط عمومی برای 

شهرداری كاشان وزنه ای ارزشمند محسوب می شود چرا 
كه شهر بافت تاريخی و فرهنگی دارد، ما نيز با ارج نهادن 
به اين حسن اعتماد سعی نموده ايم 400 وظيفه شهرداری 
ــكل به مردم بشناسانيم و ياريگر مديران  را به بهترين ش
شهری در تحقق وظايف باشيم و هم اعتماد و مشاركت 

مردم را جذب كنيم.
بخشی از اين عملکردها را که برای مشارکت مردم 

بوده شرح دهید؟
انعكاس اخبار و اطالعات شهرداری در جرايد و صدا و 
سيما و نظرخواهی از مردم همراه با ايجاد سامانه تلفنی 
ــخگويی و پل ارتباطی و نيز  ــامانه پاس 137 به عنوان س
پاسداشت اعياد با برگزاری جشن ها در محله ها و همدلی 
ــايت به روز و آنالين برای  ــادمانی مردم و ايجاد س با ش
ارتباط با مردم و انجام بيش از 200 فعاليت فرهنگی برای 
اعتمادسازی و طلب مشاركت مردم و فرهنگ سازی برای 
آرامش و آسايش شهروندان از اين فعاليت ها بوده است.

توانايی شهرداری کاشان در تحقق پروژه های بزرگ 
عمرانی را چگونه ارزيابی می کنید؟

پتانسيل اجرايی و نيروی انسانی مديريت شهری كاشان 
ــهردار با اعتماد به مديران خود و  ــت و ش ــيار باالس بس
ــی  ــان، نيرويی قوی از توان مهندس نيروهای بومی كاش
ــت و به  ــهرداری ذخيره كرده اس و عمرانی را در دل ش
طور قاطع توانايی مهندسی و فنی كاشانی ها بسيار قوی 
است. سه شيفت كار كردن در شهرداری كاشان نهادينه 
شده است و تعامل خوب بين مديريت های شهرداری، 

شهرداری و ديگر ارگان ها و نيز جلب مشاركت 
ــا افراد بومی در  ــب ب مردمی و رايزنی های مناس
ــان را بالقوه قادر در انجام  كارها، شهرداری كاش
ــت كه در  ــی قرار داده اس ــای در حد مل طرح ه
 صورت تخصيص منابع مالی اين توان عملياتی 

خواهد شد.
ــما در بخش فرهنگ شهروندی و  فعالیت ش

ارتقای آن به چه صورت بوده است؟
ــان  ــهرداری كاش ــازمان فرهنگی تفريحی ش س
تاكنون چندين دوره آموزش فرهنگ شهروندی 
ــت و اين برنامه ها جزو مسائل  را اجرا كرده اس
ــت. فرهنگ سازی  ــان اس ــهرداری كاش ذاتی ش
ــبز و تخصيص  ــای س ــظ فض ــت، حف ــر بازياف در ام
ــن امور و برنامه  ــای تبليغاتی و گرافيكی به اي محيط ه
ريزی ويژه برای چاپ بروشورهای فرهنگ شهروندی 
ــتا بوده  ــهروندی نيز در اين راس  و ايجاد جنگ های ش
است. همچنين با ايجاد تعاريف جديد برای اين موضوع 
و كار كردن روی دانش آموزان مقطع ابتدايی و آموزش 
خانه به خانه و چهره به چهره از ساير برنامه ها بوده است 
كه در كنار تصويب كميته فرهنگ شهروندی در شورای 
ــم آيين نامه اجرايی  ــتان و تنظي فرهنگ عمومی شهرس

فرهنگ شهروندی اين فعاليت ها تداوم خواهد يافت.
شرايط ويژه مديريت شهری کاشان  چیست؟

ــرايط  ــود بافت های تاريخی زياد و حفظ آنها از ش وج
ــتا و  ــه در اين راس ــت ك ــان اس ــهرداری كاش ويژه ش
ــوده  ــركت احياء بافت فرس ــی و ش ــت تاريخ اداره باف
ــل  ــاز وارد عم ــرورت ني ــه ض ــيس و ب ــی تأس  تاريخ
شده اند. همچنين با مشاركت مردمی برای سرمايه گذاری 
و نوسازی بافت های تاريخی و سنتی اقدام شده است كه 
ــكل و گذرهای قديمی و نقوش و  اين بناها با همان ش
معماری تاريخی بدون تغيير مرمت می شود و شهرداری 
ــان با تخصيص 50 درصد تخفيف برای نوسازی  كاش
ــت بافت های فرسوده خالی  ــته اس و اخذ پروانه نگذاش
ــود و مهم تر از همه شهرداری اجازه مرتفع  از سكنه ش
ــازی و آپارتمان سازی در بافت های تاريخی را نداده   س

است.

شهرستان )ویژه کاشان(

محتشم کاشاني 
معرفي 400 وظیفه شهرداري کاشان به مردم

 زاینده رود 
در هفته قبل خوانديد: 

ــگيري و حفاظت اجتماعي  پس از تشكيل ستاد پيش
در شهرستان دستورات متعددي در رابطه با متكديان 
با توجه به گزارش هاي واصله از ستاد به شهرداري و 
ــده است كه به ظاهر به گفته  مأموران انتظامي ابالغ ش
ــاس ماده 712 قانون مجازات اسالمی  دادستان بر اس
ــه خود قرار دهند و از  ــانی كه تكدی گری را پيش كس
ــه ماه و  اين راه امرار معاش كنند به حبس از يك تا س
مصادره اموال محصله از اين طريق محكوم می شوند. 
البته ماده 6 قانون اقدام های تأمينی نيز پيش بينی كرده 
كه هر كس مرتكب جنحه يا جنايت شود كه مجازات 
ــد دادگاه می تواند ضمن حكم  قانونی آن حبس باش
مجازات در صورت وجود شرايط ذيل مجازات معين 
ــته و دستور نگهداری او را  درباره او را بال اجرا گذاش
در يك كارگاه كشاورزی يا صنعتی برای مدت نامعين 
ــخص ولگرد يا... از راه  بدهد در صورتی كه فاعل ش
تكدی گری و نظاير آن امرار معاش می كرده و ارتكاب 

جرم ناشی از اين طرز زندگی او باشد. 
ــان، يكی  ــانی پليس كاش به گزارش پايگاه اطالع رس
ــده اين  ــد آمار متكديان ش ــی كه موجب رش از داليل
است كه متأسفانه بعضی افراد بيكار از حس ترحم و 
خيرخواهی مردم سوء استفاده می كنند و به روش های 
ــعی در گمراه كردن افراد خير و اخاذی از  مختلف س

آنان دارند. 
ــراد جامعه را  ــان نوع خاصی از اف ــته متكدي در گذش
ــكيل می دادند كه برای مردم شناخته شده بودند و  تش
افراد شهر و محله ای كه در آنجا زندگی می كردند آنان 
را می شناختند و از وضعيت معيشت آنان آگاه بودند اما 
به مرور زمان و با گسترش فرهنگ شهرنشينی و رشد 
ــهرها، حتی مردم يك محله نيز همديگر  حاشيه ای ش
را نمی شناسند. گفتنی است همانگونه كه آسيب های 
ــی به داليل متعددی به وجود می آيد و عوامل  اجتماع
ــی و اقتصادی نقش بسيار  اجتماعی، فرهنگی، سياس
ــيب ها دارند پديده تكدی گری نيز  مهمی در بروز آس
ــاز به عنوان  ــت و از ديرب ــتثنی نيس از اين قاعده مس
ــت.  ــه حكومت ها بوده اس ــورد توج ــك معضل م  ي
رئيس اداره بهزيستی كاشان نيز معتقد است تكدی گری 
ــه در پيدايش آن عوامل  ــت ك يك زائده اجتماعی اس
گوناگونی دخالت دارند. خشتی می گويد: بهزيستی در 
رابطه با جمع آوری متكديان هيچ گونه نقشی ندارد و 
فقط متكديان بدون سرپرست و بی سرپناه را حسب 
مورد اسكان می دهد. وی نقش بهزيستی در خصوص 
افرادی كه در شهر تكدی گری می كنند نقشی حمايتی 
ــايی افراد  می داند و می افزايد: اين مركز پس از شناس
برحسب نوع نيازمندی اين عده، به كميته امداد معرفی 

و يا در خانه های بی سرپرست نگهداری می كند. 
ــيار« از طريق  ــه راه اندازی »پايگاه اجتماعی س وی ب

ــه منظور حمايت  ــه رقمی 123 ب ــدازی تلفن س راه ان
ــی از قبيل كودک  ــيب اجتماع از افراد در معرض آس
آزاری، همسرآزاری، دختران فراری، كودكان خيابانی، 
ــاره كرد و گفت:  ــای در معرض طالق اش خانواده ه
ــريع  ــان و س ــتيابی آس از ويژگی های اين پايگاه دس

گروه های هدف می باشد. 
ــان پديده  ــگاه كاش ــتاديار دانش ــازی اس ــن ني محس
ــری را دارای ابعاد مختلف روانی، اجتماعی،  تكدی گ
ــت: در بعد فردی  ــت و گف اقتصادی و فرهنگی دانس
تكدی گری تا حد زيادی برخاسته از فقر و تنگدستی، 
بيكاری و عدم تحقق عدالت اقتصادی در جامعه است 
ــی تكدی گری با پايگاه  ــد اجتماعی و فرهنگ و در بع
ــد  ــی، تحصيالت پايين، عدم رش ــادی، اجتماع اقتص
ــربار بودن و نيز ناشی  ــخصيت، روحيه تنبلی و س ش
ــد بی قواره شهرها و  از مهاجرت های بی رويه و رش
ــت اجتماعی و فرهنگی   در مجموع از جلوه های زش

است.
به گفته وی از ديدگاه جامعه شناختی عوامل زمينه ساز 
ــتدالل علمی به چهار دسته تقسيم  تكدی گری به اس
می شود عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و عوامل 
ــده رابطه  ــناختی حال اگر چه عوامل ذكر ش روان ش
ــی هيچكدام به تنهايی  ــگ با يكديگر دارند ول تنگاتن

عامل مستقل تكدی گری محسوب نمی شود.
ادامه دارد...

 زاینده رود 
ششمين دوره مسابقه های قرآنی ضيافت نور با حضور حامد شاكرنژاد قاری 
ــمی به كار خود پايان داد. رئيس ستاد برگزاری  بين المللی قرآن كريم طی مراس
ششمين دوره ضيافت نور در اين مراسم از مسابقه ها به عنوان بزرگ ترين رويداد 
قرآنی منطقه نام برد و اظهار داشت: برگزاری برنامه های متنوع و گسترده قرآنی در 
دارالمؤمنين كاشان، شهری قرآنی ساخته شد. مهدی نادعلی به رقابت 6 هزار و 
244 نفر در اين دوره از مسابقه ها اشاره كرد و گفت: ارتقای سطح آگاهی عموم 
ــعه فرهنگ  ــترش فرهنگ انس با قرآن و توس مردم در زمينه مفاهيم قرآنی، گس

تأثيرپذيری از تعاليم قرآنی از هدف های برگزاری اين مسابقه ها است. 
وی رشته های عمومی را شامل مسابقه های گروهی قرائت و حفظ، مسابقه ترتيل 
ــت و افزود: در مسابقه های امسال به منظور  خانوادگی و تفسير موضوعی دانس
گسترش مفاهيم قرآنی در ميان خانواده ها رشته ترتيل خانوادگی برای نخستين بار 
به رشته های اين مسابقه ها اضافه گرديد كه با استقبال قابل قبول خانواده ها رو به 
 رو شد. همچنين در اين بخش كتبي حضوري 264 نفر و در بخش غيرحضوري 
ــركت كردند. با توجه به اهميت آموزش فرهنگ قرآنی در  5 هزار و 654 نفر ش
سنين كودكی به عنوان زمان شكل گيری شخصيت آنها در اين دوره از مسابقه ها 
بخش شكوفه های قرآنی شامل رشته های حفظ جزو 30، قصه های قرآنی و نقاشی 
ــركت كردند. در رشته عمومی  ــد كه حدود 500 نفر ش كودک در نظر گرفته ش
گروهی در بخش برادران مصطفی اصفهانيان، حميدرضا اسماعيليان مقام اول، سيد 
مصطفی پيامبرپور و محمد ابراهيم بلوچ رتبه دوم و مرتضی صادقی و حامد اشرفی 

به عنوان سومی دست يافتند.
ــپس در اين رشته در بخش خواهران زينب تونه ای و زهرا مجيدی، معصومه  س
گودرزی و راضيه باغچايی، ربابه تونه ای و ليال الهی فر عناوين اول تا سوم را از 

آن خود كردند.در رشته ترتيل خانوادگی برادران مرتضی و علی صادقی اول، سيد 
حسين و سيد اصغر حسينی دوم و مهدی و رضا هوشمندی نژاد سوم شدند و 
ــته در بخش خواهران زهرا و فاطمه علی محمدی، فاطمه و سوده  در همين رش
مسعودی نيا، مريم و مليحه طالبيان به ترتيب مقام های اول تا سوم را كسب كردند. 
در رشته ترتيل خانوادگی مقطع مشترک نيز اصغر و فاطمه صدوقی مقام اول و 
محمود و زهرا غالمی رتبه دوم را به دست آوردند. ندا عباسی، محبوبه الجوردی، 
محمدرضا معصومی و زهرا كاردان نيز مقام نخست رشته تفسير حضوری را از 
آن خود كردند. در رشته ترجمه و مفاهيم نوجوانان مقطع زير 16 سال خواهران 
زكيه رزاق زاده، زينب ابن علی و علی ابريشم مقدم به ترتيب اول تا سوم شدند 
و در رشته ترتيل نوجوانان مقطع خواهران زينب تركی، فاطمه سادات حسينی و 
ــوم را كسب كردند. زهرا مختاری، پريسا خيامی و  زينب فالح عناوين اول تا س
مطهره باريك اندام دارای رتبه های اول تا سوم در رشته حفظ جزو 30 شكوفه ها 
شدند و عناوين برتر اول تا سوم رشته نقاشی شكوفه ها به مطهره پيوسته، مهديه 
ــرائی اختصاص يافت. رشته قصه گويی قرآنی در مقطع بين  زارعی و زهرا كس
سنين پنج تا هفت سال به ترتيب كوثر خيامی، فاطمه آسيابان و فاطمه ابوالحسنی، 
محمد ياسين مؤمنی و زهرا تدبيری و برترين های همين رشته در مقطع هفت تا 
10 سال بهاره پيرامون، ساجده پاينده و پريسا خيامی معرفی شدند. در رشته نقاشی 
بزرگساالن اميرحسين مقدس، محمد حسين شاداب و زهرا مالقنبری سوم شد 
ــادات جهانتاب، فاطمه فروزان نژاد و فاطمه تقی  و در مقطع نوجوانان زينب س
ــوم را كسب كردند. سارا باختر، رجب علی زاده كاشانی و  زاده عناوين اول تا س
حسنا محمدزاده به ترتيب مقام های اول تا سوم رشته شعرسرايی قرآنی و احمد 
اسماعيلی، فاطمه رحيمی و صادق رزاق زاده در رشته وبالگ نويسی عناوين برتر 

را به دست آوردند.

 زاینده رود 
ــهردار كاشان در گفتگو با زاينده رود به تشريح  سعيد مدرس زاده ش
ــهرداری كاشان در دو ماهه اخير پرداخت. وی با اشاره  اهم فعاليت های ش
به افتتاح و بهره برداری از شهرداری منطقه 2 كاشان با عنوان پروژه »همت 
ــيس منطقه های  25« گفت: همزمان با تولد امام رضا )ع( وبنابر مصوبه تأس
ــان در بلوار مفتح برای  ــال 87، شهرداری منطقه 2 كاش ــهرداری ها در س ش
ــتن  ــهروندان و جلوگيری از آلودگی هوا و كاس ــانی بهتر به ش خدمت رس
ــهرداری مركزی  ــهر و مراجعات به ش از آلودگی صوتی و ترافيك مركز ش
ــد، و شهرداری منطقه يك كاشان نيز به زودی افتتاح خواهد شد.  ايجاد ش
ــهرداری در منطقه ها  ــهرداری كاشان با تأسيس ناحيه های ش وی افزود: ش
ــهر در جهت جلوگيری از  ــرای طرح تمركز زدايی از مركز ش ــدد اج درص
ــعيد مدرس زاده اذعان  ــت. س ــهروندان برآمده اس اتالف وقت و هزينه ش
ــت: منطقه 2 شهرداری كاشان با وسعت 4970 هكتار و 150 هزار نفر  داش
ــمندی نژاد،  ــد كرد، وی در خصوص مهدی هوش ــت فعاليت خواه جمعي
ــال 76 و دفتر فنی  ــان گفت: فعاليت اين مدير از س ــهردار منطقه 2 كاش ش
ــئوليت ساختمان سازی  ــده و در سال 77 با مس ــان آغاز ش فرمانداری كاش
آستان مقدس مشهد اردهال ادامه يافته است، هوشمندی نژاد مسئوليت فنی 
ــازی كاشان را در كارنامه خود دارد  ــان، رياست مسكن و شهرس بازار كاش
ــال 88 به عنوان كارشناس برگزيده استان اصفهان در زمينه مرمت   و در س

خانه های تاريخی انتخاب شده است.
ــپس در تشريح ساير برنامه های اخير  ــعيد مدرس زاده شهردار كاشان س س

شهرداری موردهای زير را يادآور شد:
ــئوليت اصالح سيستم های حسابداری شهرداری های كشور    اعطای مس

به شهرداری كاشان.
ــان و  ــهرداری كاش ــال ميان ش ــاد تفاهم نامه 6 ماده ای به مدت 5 س  انعق

شهرداری زرند.
ــط روابط عمومی و امور   اجرای برنامه های متنوع و متعدد فرهنگی توس

بين الملل شهرداری كاشان
ــازی و معماری  ــط معاونت شهرس ــازی توس ــرح آزادس ــرای 34 ط  اج

شهرداری كاشان.
 بهره برداری از مرحله اول ساخت بزرگ ترين شهر بازی كاشان.

ــهرداری به سبب  ــنل ش ــهردار و پرس ــانی از ش ــهروندان كاش  تقدير ش
فعاليت های عمرانی و فرهنگی- تفريحی

ــويان، برنامه  ــم قاليش  برگزاری برنامه های ويژه هفته دفاع مقدس، مراس
قرآن نبض زندگی و مانور خودروهای امدادی

ــان به مساحت 11 هزار و پانصد  ــوم بوستان الله كاش  احداث مرحله س
متر مربع.

 ادامه جدول گذاری و بلوک فروش خيابان ها و معابر كاشان.
 عمليات اجرايی باند كندرو بلوار صنعت كاشان.

 ايجاد ركورد جمع آوری بيش از 99 تن كاغذ باطله توسط اداره بازيافت 
و مديريت پسماند شهرداری كاشان.

 حمايت از جشنواره سراسری تئاتر مهر كاشان.
ــازمان رفاهی تفريحی  ــواری ركاب زنان س ــزاری تور دو چرخه س  برگ

شهرداری كاشان به مشهد مقدس 
ــگاه توانمندی های فناوری های اطالعات در مديريت  ــركت در نمايش  ش

شهری.

ــت: كارخانه  ــان گف ــتاندار و فرماندار كاش معاون اس
ريسندگی و بافندگی كاشان با وجود 12 هزار سهامدار 

متولی دلسوز ندارد. 
ــاره به  ــينعلی حاجی با اش ــزارش فارس، حس به گ
ــكالت اين كارخانه و مسئوليت سنگين اداره آن  مش
ــركت در ابتدای سال با 5 ميليارد  تصريح كرد: اين ش
ــرمايه در گردش و قرض كردن يك ميليارد  ريال س

ــه ماه فعاليت  ــان آغاز به توليد كرد و در طول س توم
75 ميليارد ريال توليدات و خدمات به همراه داشت. 
ــان كرد: از اين مبلغ 30 ميليارد ريال به  وی خاطرنش
ــد و اگر سرمايه  عنوان حقوق به كارگران پرداخت ش
در گردش اين شركت تأمين شود راندمان مطلوبی به 
دست می آيد. وی اجرايی نشدن تعهدات اداره كار و 
ــت كردن 400  امور اجتماعی تهران در مورد بازنشس

نفر از كارگران كارخانه ريسندگی و بافندگی كاشان را 
ــدن بازدهی قابل قبول بعد از سه ماه  دليل حاصل نش
ــادی اين كارخانه ذكر كرد. به گفته وی  فعاليت اقتص
ــت اداره كار و امور اجتماعی از مصوبه  تفسير نادرس
ــتگی افراد  ــال 83 و عدم بازنشس هيأت وزيران در س
استفاده كننده از بيمه بيكاری در مدت دريافت سنوات 

سبب توقف بازدهی اقتصادی اين شركت شد. 

فرماندار کاشان:
کارخانه ریسندگي و بافندگي کاشان متولي دلسوز ندارد

استاديار دانشگاه کاشان:
تکدي گري برخاسته از فقر و تنگدستي

کاشاني ها قدردان همت هاي شهرداري شدندمعرفي برگزیدگان ششمین دوره مسابقات قرآني ضیافت نور 
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سالمت
الفـ  رستمیان

ضايعه های برجسته و صورتی رنگی 
كه به صورت ناگهانی بر روی پوست 
ــور معمول با  ــوند و به ط ظاهر می ش
ــتند را  ــوزش يا خارش همراه هس س

كهير می ناميم.
در ال به الی پوست انسان سلول هايی 
به نام ماست سل )Mast cell( قرار 
دارند كه وقتی توسط عوامل مختلف 
تحريك شوند، موادی را از خود آزاد 
می سازند كه مهم ترين آنها هيستامين 
ــد. اين مواد آزاد شده بر روی  می باش
مويرگ های كوچك زير پوست تأثير 
ــروج مايعاتی از  ــته و باعث خ گذاش
مويرگ ها به داخل فضای ميان بافتی 
ــوند و همين موضوع باعث به  می ش
ــدن ضايعه هايی به نام كهير  وجود آم

می گردد.
ــواردی كه باعث به وجود  از جمله م
آمدن كهير در برخی انسان ها می شوند 
ــواع غذاها، خوراكی ها،  عبارتند از: ان
عوامل عفونی )مانند نيش حشرات(، 
ــيلين،  ــر: پنی س ــا نظي ــی داروه برخ
ــين،  فلوگساس ــيپرو  س ــپيرين،  آس
ــی نظير:  ــن و...، ويروس هاي ريفامپي
سرماخوردگی، هپاتيت و... داروهايی 
ــبرداری داخل اعضای  كه برای عكس
ــاير علل  ــه كار می روند و س ــدن ب ب

آلرژيك ديگر...
ــه بندی  ــد صورت طبق ــر به چن كهي
می شود. ولی مهم ترين نوع طبقه بندی 
كهير براساس زمان است. به طوری كه 
اگر در يك بيمار كهير كمتر از 6 هفته 
طول بكشد به آن كهير حاد گويند و 
ــتر از 6 هفته باشد به آن كهير  اگر بيش

مزمن می گويند.
ــود آورنده  ــل به وج ــه هر حال عل ب
ــيم  ــروه جداگانه تقس ــر در 5 گ كهي

بندی می شوند كه عبارتند از: 1- علل 
آلرژيك 2- علل غير آلرژيك 3- علل 
طبی 4- علل فيزيكی و 5- كهير مزمن 

بدون علت.
علل آلرژیک: در بسياری از موردها 
ــتفاده از  ــودكان و نوجوانان اس در ك
ــی، ميگو، تخم  موادی همچون: ماه
مرغ، صدف، فندق، گردو، بادام زمينی، 

ــير، قارچ، شكالت،  توت فرنگی، ش
ــيس و... باعث به وجود آمدن   سوس
ــوند. همچنين استفاده از  كهير می ش
ــيلين ممكن  داروهای خانواده پنی س
ــت در برخی سنين منجر به ايجاد  اس
ــود. نيش و گزش حشرات و  كهير ش
ــيت نسبت به آن نيز در  ايجاد حساس

اين گروه قرار دارند.
ــی اوقات  علل غیــر آلرژیک: گاه
ــتقيم باعث  بعضی از مواد به طور مس
ــاير مواد  ــازی هيستامين و س آزادس
ــوند.  ــده در كهير می ش ــركت كنن ش
ــامل: آسپيرين ها، خانواده  اين مواد ش
ــاده حاجب كه  ــن، پنير مانده، م بروف
در عكسبرداری اعضای بدن استفاده 

می شود، برخی سموم و... می باشد.

ــل:  ــی مث علــل طبــی: عفونت هاي
ــود آورنده انواع  ويروس های به وج
هپاتيت، ويروس های سرماخوردگی، 
ــای انگلی، آلودگی معده به  عفونت ه
باكتری هايی نظير هليكوباكتر پيلوری، 
ضايعه های قارچی و... می توانند در به 
وجود آوردن كهير نقش داشته باشند. 
ــای هورمونی مثل  همچنين اختالل ه

ــدان، بيماری های  ــای تخم بيماری ه
تيروئيدی، بيماری های خودايمنی مثل 
لوپوس و آرتريت و سرطان هايی نظير 
ــن می توانند باعث ايجاد  لوكمی مزم

كهير شوند.
علل فیزیکی: بيماران مبتال به كهير 
ــار آمدن  ــد كه در صورت فش می دانن
به قسمتی از بدن مثل:  بستن كمربند، 
ــار عوارض و  ــايل زينتی و... دچ وس
ــد. برخی از افراد  ناراحتی خواهند ش
هم نسبت به سرما، گرما، نور آفتاب، 
ــم می توانند  ــترس و... ه ورزش،  اس

حساسيت نشان دهند.
کهیــر مزمن بــدون علــت: اگر 
ــخيصی  معاينه ها و آزمايش های تش
ــان  هيچگونه عللی را برای كهير نش

ــش از 6 هفته طول  ــد و كهير بي نده
بكشد، تشخيص كهير مزمن به اثبات 
ــد و جالب اين كه 90 درصد  می رس

بيماران در اين گروه جای دارند.
ــاری 50 درصد  درمــان: از نظر آم
ــر مزمن پس از  ــاران مبتال به كهي بيم
يكسال برای هميشه خوب می شوند 
و تنها در 20 درصد موردهای كهير و 

حمله های ناشی از آن برای بيش از ده 
سال به طول می انجامد.

ــخص  به هر حال اگر علت كهير مش
ــد، با رفع بيماری زمينه ای می توان  ش
ــی از  با آن مقابله كرد و اگر كهير ناش
حساسيت غذايی باشد، با رعايت رژيم 
غذايی می توان با آن مبارزه نمود ولی 
اگر علت كهير نامعلوم باشد با درمان 
ــك متخصص،   دارويی زير نظر پزش

بيماران را ارزيابی می نمايند.
ــتفاده از انواع داروهای  برای مثال اس
آنتی هيستامين، كورتون ها، داروهای 
ــمپاتيك، اقدام ها و  محرک سيستم س
درمان های تجربی پزشكان قادر خواهند 
ــاری را در حد امكان مهار   بود تا بيم

نمايند.

ــته  ــت از راس ــی اس ــام گياه ــوورا ن آل
ــيان اين گياه  ــا، تيره سريش مارچوبه ای ه
ــت. صبر زرد  ــمالی اس بومی آفريقای ش
ــت البته برخی از آنها دارای  بی ساقه اس
ــتند. اين گياه  ــيار كوتاه هس ساقه ای بس
ــانتی متر رشد می كند و از  80 تا 100 س
طريق پاجوش تكثير می شود. برگ های 
ــتی با لبه های  ــزه ای كلفت و گوش آن ني
ــت و رنگ آن سبز خاكستری  دانه دار اس
ــد. گل های آن بر روی سنبله ای  می باش
 می رويد كه گاه تا 90 سانتی متر درازا دارد. 
ــت و  ــر كدام از گل های آن آويخته اس ه
دارای لوله ای 3-2 سانتی متری می باشد. 
ــای  ــاز در منطقه ه ــر زرد را از ديرب  صب
خشك- گرمسيری  و نيمه گرمسيری جهان، 
هم به عنوان گياه زينتی و هم گياه درمانی 
ــت می كنند. اين معجزه گر خواص   كش
ــه، چروک،  ــوش، آكن ــك، ضد ج ضد ل
ــت اضافه و آفتاب سوختگی و ضد  گوش
عفونی كننده دارد. گياه دارويی آلوورا در 
كاهش ريزش مو مؤثر است. اين گياه در 
 درمان التهاب های پوستی ناشی از تابش 
ــعه ايكس مفيد است. پماد گرفته شده  اش
ــی دارد و  از آلوورا خاصيت ضد ويروس
در درمان و ترميم سوختگی های پوستی 

درجه دو و سه كاربرد دارد.
ویژگی های آلوورا  

ــای  ماده تلخ  ــوورا در لغت به معن نام آل
ــه عربی  ــد كه از كلم ــان می باش درخش
ــد آلوورا در ايران  آلوئه بر گرفته می باش
به نام صبر زرد مشهور است آلوورا چنان 
خواص چشمگير و متعددی دارد كه نام ها 
و القاب زيادی از قبيل: گياه درمانگر، گياه 
ــوختگی، دكتر گلدنی، گرز بهشتی را  س
ــت. آلوورا از  ــه خود تخصيص داده اس ب
خانواده زنبق می باشد اين گياه با ظاهری 
ــبيه كاكتوس، گياهی دائمی، گوشتی و  ش
ــای پهن تيغ دار  ــت كه با برگ ه آبدار اس
ــازی  حداكثر دو متر ارتفاع دارد با جدا س
تيغ هايی كه در لبه برگ ها قرار دارند مايع 
ــود كه  ــح می ش غليظ و ژله مانندی ترش

تمام خواص گياه در آن نهفته است. 
ژل آلوورا شامل بيش از 75 ماده مقوی از 
لحاظ غذايی، 200 تركيب فعال شامل 20 
ماده معدنی، 18 آمينو اسيد و 12 ويتامين 

می باشد.
به چند دلیل عمده باید نوشــیدنی 

آلوورا را نوشید.

ــای  ــزا و قالب ه ــيدها، اج ــو اس  آمين
ساختار بدن ما می باشند. هشت آمينواسيد 
ضروری وجود دارد كه در بدن ما ساخته 
نمی شود كه در اجزای گياه آلوورا كشف 
شده است. نوشيدن مداوم و منظم آلوورا به 
شما اجازه می دهد به واسطه تأمين طبيعی 
آمينواسيدهای ضروری بدن، سالمتی بدن 

خود را حفظ  نمائيد.
ــه عارضه ای از   آلوورا بدون هيچگون
عصبانيت و التهاب جلوگيری می نمايد، 
ــرک ماهيچه ها و  ــبب تح ــن س همچني

صحت كاركرد مفصل ها می شود.
 ،A، B1ويتامين های موجود در آلوورا 
ــيد و  ــك اس C ،E ،B12 ،B6 ،B2 و فولي
ــد. بدن انسان نمی تواند  نياسين می باش
بعضی از اين ويتامين ها را ذخيره نمايد، 
بنابراين بهترين راه تأمين ويتامين های فوق 
ــبی از آلوورا يام يام  ــيدن ميزان مناس نوش

می باشد.
 مواد معدنی كه در آلوورا يافت  می شود 
شامل كلسيم، سديم، آهن، پتاسيم، كروم، 

منگنز، مس و روی می باشد.  
ــت جديد  ــی 28 روز پوس ــر 21 ال  ه
جايگزين پوست قديمی می شود نوشيدنی 
ــام می تواند منبعی غنی از  آلوورای يام ي
مواد سازنده را به شما ارائه كند كه همواره 
پوستی سالم  و شاداب داشته باشيد  و با 

اثرهای پيری پوست مقابله كنيد.
ــوختگی ها،  ــام بخش س ــوورا التي  آل
بريدگی ها، پارگی ها، خراش ها و سوزش 

خفيف پوست می باشد.
فواید گیــاه آلوورا )صبــر زرد( بر 

پوست:
ــت های خشك، كمك   مفيد برای پوس
ــرات،  ــوختگی، گزش حش ــود س در بهب
تاول ها و واكنش های حساسيتی، كمك به 
حفظ سالمت پوست، كمك به حفظ قوام 
پوست، روغن آلوئه ورا می تواند پوست 
ــك را براق و درخشنده كند، كمك  خش
به درمان اگزما، سوختگی، پسوريازيس، 
ــا، كاربرد  ــتی و زخم ه ــای پوس التهاب ه
ــت و افزايش  عالی در حفظ رطوبت پوس
خاصيت انعطاف پذيری با اكسيژن رسانی 
به سلول هايی كه باعث افزايش استحكام 
و قدرت بافت سازی می شود، عصاره آن 
در محصول هاي آرايشی به عنوان كرم های 
ــك های پوستی، رژلب  ضد چروک، ماس

استفاده می شود.

خواص آلوورا

آب انار شادي بخش و مقوي قلب و معده

به گزارش سالمت نيوز در ماه های زمستان هوای بيرون مرطوب و 
سرد است، اما درون خانه های شما وضعيتی مانند بيابان دارد. 

ــی رود، به  ــتان ها به كار م ــده ای كه در زمس ــتگاه های گرم كنن دس
ــتفاده  ــتم رانش هوای گرم اس ــتگاه هايی كه از سيس خصوص دس
می كنند، هوا را به طور كامل خشك می كنند. آب در چنين شرايط 
خشكی به سرعت از پوست شما تبخير می شود. پوست خشك از 
ــكی به خودی خود نگران كننده نيست، اما در موردهای  لحاظ پزش
شديد ممكن است به ترک خوردن پوست بينجامد كه دعوت كننده 

التهاب و عفونت به پوست است. 
ــت.  ــت اس ــكل اصلی در اين موردها، درد و ناراحتی در پوس مش
ــود،  در لمس دچار حساسيت شده  ــت خشك، دردناک می  ش پوس
ــتر خارش دار است )گرچه همه خارش  های پوست به علت  و بيش
ــت مانند آنچه در  ــت(. هم چنين ممكن اس ــت نيس ــكی پوس خش
ــتی ديده ايد، پوست ظاهری  بسياری از آگهی ها فرآورده های پوس
قرمز، زبر و پوسته ريز پيدا كند. البته خشكی پوست هيچگاه ناديده 
گرفته نشده است. در بازار دارويی، می توانيد كرم ها و لوسيون های 
ــكی پوست به كار می روند.  زيادی را پيدا كنيد كه برای درمان خش
اين فرآورده ها به عنوان مرطوب كننده فروخته می شوند، اصطالحی 
است كه بيشتر از آنكه نامی علمی يا پزشكی باشد، برای بازاريابی 
ــت  ــت حوزه ای اس به كار می رود. در واقع مراقبت روزمره از پوس
ــی های علمی  ــت. بررس كه در آن از علم واقعی، خبر چندانی نيس
ــيار معدود و نادرند. شركت های  ــده در مورد اين مواد بس كنترل ش
ــكيل دهنده  ــات درباره اجزای تش ــازنده اين فرآورده ها، اطالع س
ــتند ادعاها در مورد  ــا را انحصاری نگه می دارند و مراقب هس آنه
ــازمان های  ــودمندی های اين فراورده ها را در محدوده قواعد س س

ناظری مانند سازمان غذا و داروی آمريكا نگهدارند. 
ــرژی زا« يا  ــت عنوان »غيرآل ــتر تح ــای مرطوب كننده ها بيش كرم ه
ــوند. برخی از اين  ــده از لحاظ آلرژی زايی« تبليغ می ش »آزمايش ش
ــوند. كلمه ای تأثيرگذار  فرآورده ها با عنوان »غيرآكنه زا« تبليغ می ش
ــه ای ايجاد  ــرم، جوش  های آكن ــه اين ك ــت ك ــه معنای آن اس و ب
ــه كرم های مرطو ب كننده ای كه امروزه در  نمی كند. تا حدودی هم
ــتفاده می كنند كه آكنه زا نيستند. يكی  بازار موجودند،  از موادی اس
ــيوه های تبليغ كرم های مرطوب كننده نام بردن فهرستی  ديگر از ش
ــازندگان  ــت كه در آنها وجود دارد و ادعای س از ويتامين هايی اس
ــه می كنند و  ــت را تغذي ــت كه اين ويتامين ها پوس كرم ها اين اس
ــرای مقابله با راديكال  های  ــيون ب به آن خاصيت قوی ضداكسيداس
ــيميايی بدن توليد می شوند  آزادی را می دهند كه در واكنش های ش
ــت صدمه می زنند. اما در بيشتر موردها،  و به اندام ها از جمله پوس
ــده مزيت چندانی  ــود در كرم های مرطوب كنن ــای موج ويتامين ه
ــر اين ويتامين ها در اين  ــاد نمی كنند، يا به اين خاطر كه مقادي ايج
كرم ها آنقدر كم است كه اثر زيادی ايجاد نمی كند، يا به اين خاطر 
ــت در معرض نور و  ــن ويتامين ها هنگامی كه در روی پوس كه اي

اكسيژن قرار می گيرند، تجزيه می شوند. 

مصرف زیاد شکر موجب 
افسردگی می شود

يك متخصص تغذيه گفت: شكر تأمين كننده انرژی در كوتاه  مدت 
بوده و موجب افزايش فعاليت  برخی غدد و تحريك پذيری، كاهش 

تمركز و افسردگی می شود.
ــم غذايی متعادل  ــا ترابی افزود: يك رژي ــه گزارش فارس، پريس ب
ــترس اهميت زيادی دارد.  ــالمت و كمك به كاهش اس در حفظ س
ــيدنی ها تحريك هاي قوی در بدن  ــت: برخی غذاها و نوش وی گف
ايجاد می كنند و به طور مستقيم موجب بروز استرس می شوند. اين 
ــند  ــت در كوتاه  مدت لذت بخش باش تحريك ها گر چه ممكن اس
ــته باشند. يك  ولی در دراز مدت می توانند عوارض نامطلوبی داش
متخصص تغذيه افزود: چای، قهوه، كاكائو و شكالت، نوشيدنی های 
ــای آماده و  ــوال، غذاه ــابه های ك ــيرين و نوش ــاوی جوش ش  ح
ــت، روغن  ــرغ، كره، پنير، ميگو و گوش ــه هوله ها، زرده تخم م هل
ــاير مغزها مانند بادام، پسته، گردو موجب  نارگيل، بادام هندی و س
ــود. ترابی اضافه كرد: كافئين موجود در چای،  بروز استرس می ش
ــابه های گازدار وجود دارد. كافئين موجب  ــكالت و نوش قهوه، ش

آزاد شدن هورمون آدرنالين در بدن و افزايش استرس می شود. 
ــود،  ــد متعادل مصرف ش ــن ماده در ح ــی كه اي ــت: زمان وی گف
ــياری افزايش يافته و فعاليت قلب، سيستم عصبی و عضله ها   هوش
ــابه  ــش از اندازه كافئين اثری مش ــی رود، اما مصرف بي ــز باال م ني
ــترس طوالنی مدت در بدن ايجاد می كند. يك متخصص تغذيه  اس
ــار خون ارتباط  ــترول و فش ــزود: مصرف كافئين با افزايش كلس اف
ــر به مصرف زياد اين ماده عادت كرده ايد بايد مصرف  آن  دارد. اگ

را به تدريج كاهش دهيد.
ترابی اضافه كرد: شكر يك ماده غذايی اساسی محسوب نمی شود. 
ــت و موجب افزايش  اين ماده تأمين كننده انرژی در كوتاه  مدت اس
ــردگی  ــت  برخی غدد و تحريك پذيری، كاهش تمركز و افس  فعالي

می شود.

مرطوب کننده ها در زمستان
 چقدر مؤثرند؟

مثل آینهنسخه گیاهی

 زاینده رود 
 مدت بستری شدن و توانايی بازگشت به 
كارهای عادی و روزمره بعد از زايمان طبيعی خيلی 
كمتر از سزارين است و مادرانی كه زايمان طبيعی 

داشته اند زودتر به خانواده ملحق می شدند.
 حجم خونی كه مادر طی زايمان طبيعی از دست 
ــزارين است بنابراين  می دهد نصف يك عمل س
خطر خونريزی و كم خونی در يك زايمان طبيعی 

خيلی كمتر از زايمان به طريق سزارين می باشد.
 خطرات و ريسك بيهوشی برای زايمان طبيعی 
وجود ندارد در حالی كه برای مادرانی كه به روش 
ــن خطرها اجتناب  ــزارين زايمان می نمايند اي س

ناپذير است.
ــزارين   درصد ابتال به عفونت در بين مادران س
ــت كه زايمان طبيعی  ــتر از مادرانی اس شده بيش

نموده اند.
ــته اند در دادن  ــی كه زايمان طبيعی داش  مادران
ــتند چرا كه  ــود موفق تر هس ــوزاد خ ــوز به ن آغ
ــتروم به عنوان اولين واكسن  خوردن آغوز با كلس

برای كودک منافع بسياری دارد.
ــی نموده اند در امر  ــه زايمان طبيع  مادرانی ك
ــر از مادرانی  ــود موفق ت ــوزاد خ ــيردهی به ن ش
ــزارين نوزاد خود را به  ــند كه به طريق س می باش

دنيا آورده اند.
ــام  ــا انج ــادران ب ــی م ــان طبيع ــس از زايم  پ

ــب به مراتب سريع تر از زمانی  ورزش های مناس
كه سزارين می شوند می توانند تناسب اندام خود 

را به دست آورند.
 به طور متوسط مدت اقامت مادران سزارينی در 
بيمارستان دو برابر و نيم مادرانی است كه زايمان 

طبيعی داشته اند.
 بعضی از خانم ها دوست دارند در طول مدت 
زايمان خود هوشيار بوده و به طور كامل در جريان 
ــد در صورت انجام عمل  ــد زايمان قرار گيرن رون
ــزارين ممكن است از بيهوشی عمومی استفاده  س
ــود در نتيجه تماس اوليه نوزاد با مادر و شروع  ش

شيردهی به نوزاد به تأخير می افتد.
به شما مادر توصیه می کنیم:

تــرس و هراس بی مــورد از زایمان را از 
خود دور کنید.

به منظور كسب اطالعات بيشتر در مورد حاملگی 
و زايمان و حل مشكل های خود به افراد مجرب و 
آموزش ديده در مركزهای بهداشتی درمانی مراجعه 

كنيد آنها قادر خواهند بود شما را راهنمايی كنند.
ــرای اطمينان از مراحل طبيعی حاملگی و تأمين  ب
سالمت خود و نوزادتان به طور مستمر در دوران 
ــی و يا به  ــتی درمان ــارداری به مركزهای بهداش ب
ــتی آنان  ــك مراجعه و به توصيه های بهداش پزش

عمل كنيد.
ــط پزشك( در سه ماهه  انجام معاينه داخلی )توس

آخر دوران بارداری می تواند به آنها كمك كند تا 
ــما آسان تصميم بگيرند.  در مورد نحوه زايمان ش
ــواده و فاصله گذاری  ــه تنظيم خان رعايت برنام
ــای دارای  ــا از نكته ه ــب بين حاملگی ه مناس
اهميتی است كه می تواند در داشتن زايمان ايمن 
ــد. استفاده از تكنيك های پيشرفته مانند  مؤثر باش
سونوگرافی برای ارزيابی وضعيت جنينی و مادر 
گاهی ضروری است بنابراين طبق توصيه پزشك 

به طور حتم آن را انجام دهيد.
به خاطر داشته باشيد در صورتی بايد زايمان شما 
ــود كه امكان زايمان  ــزارين انجام ش به وسيله س

طبيعی برايتان وجود نداشته باشد.
مادران باردار باید بدانند که...

ــتند  ــای خطر زير را داش ــی از عالمت ه اگر يك
بالفاصله به مركزهای بهداشتی درمانی يا پزشك 
مراجعه نمايند: خونريزی يا لكه بينی – كاهش يا 
ــتن حركت جنين – آبريزش يا خيس شدن  نداش
ــاق و ران –  ــی – درد و ورم يك طرفه س ناگهان
ــكم و پهلوها و يا درد سر دل – سوزش يا  درد ش
درد هنگام ادرار كردن – استفراغ شديد، مداوم يا 
خونی – تب و لرز – تنگی نفس و تپش قلب – 
ورم دست ها و صورت يا تمام بدن – سر درد و 
ــاری ديد – افزايش وزن ناگهانی )يك كيلوگرم  ت
ــتر در هفته( – عفونت، آبسه و درد شديد  يا بيش

دندان. 

 زاینده رود 
همايش روز جهانی ايدز با حضور 
ــران  ــئوالن و صاحبنظ ــی از مس جمع
دانشگاه علوم پزشكی و متخصصان در 
تاالر ابن سينای دانشگاه علوم پزشكی 

اصفهان برگزار شد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشكی 
اصفهان در اين همايش گفت: در سال 
68 غربالگری ايدز در ايران شروع شد 
و در يك طرح جامع يكساله كه 2000 
ــنين 10 تا 24  نفر از افراد جامعه بين س
سال در منطقه های شهری زاهدان، بم،  

ــی  تهران، خرم آباد و بندر عباس بررس
شدند. اين نتيجه ها حاصل شد: 6 درصد 
ــال و يك درصد از  از مردان زير 15 س
زنان زير 15 سال رفتار پرخطر جنسی 
داشتند همچنين 16 درصد از مردان زير 
ــال و 2/8 درصد از زنان زير 18  18 س

سال رفتار  پرخطر جنسی داشتند. 
حيدری افزود: 95 درصد از آمار مبتاليان 
ــوند كه  ــامل می ش به ايدز را افرادی ش
 معتادند و از سرنگ مشترک آلوده استفاده 

می كنند.
ــد از  ــرد: 84 درص ــان ك وی خاطرنش

ــان ايران از ايدز و راه های ابتال به  جوان
ــد با همكاری  ــالع ندارند كه باي آن اط
ــتگاه ها و اطالع رسانی وسيع دامنه  دس

توسعه اين بيماری را كاهش دهيم.
ــوم  عل ــگاه  دانش ــتی  بهداش ــاون  مع
ــه تصريح  ــكی اصفهان در خاتم پزش
ــه با ايدز در  ــومين برنامه مقابل كرد: س
ــال تدوين  ــعه در ح برنامه پنجم توس
ــت كه 91 برنامه اختصاصی مقابله  اس
ــرض خطر  ــدز گروه های در مع ــا اي ب
ــده  ــر در آن تعريف ش ــيب پذي  و آس

است.

آنچه مادران الزم است بدانند

مزایای زایمان طبيعی

معاون بهداشتي 
دانشگاه علوم پزشکي 

اصفهان:

بي اطالعي 
بيش از 

80 درصد 
جوانان از 

ایدز

ــص تغذيه در  ــوی متخص مرتضی صف
گفتگو با فارس، افزود: از نظر طب قديم 
ــرد، تر و قابض است.  ايران، ميوه انار س
همچنين پوست ريشه درخت انار از بقيه 
ــمت های اين درخت قابض تر است.  قس
ــمت های درخت انار دارای تان  همه قس
ــت و برای  ــيار قابض اس ــت كه بس اس
مصرف های دارويی از گل، برگ، پوست 
درخت، پوست ريشه و دانه انار استفاده 

می شود. 
ــه  ــص تغذي ــن متخصـ انار ايـ افزود: 

شيرين ادرار آور و ملين 
ــرای  ــت و ب ــزاج اس م

مجاری  بيماری های 
ــت،  ادرار مفيد اس
ــرا  صف ــــح  ترش
ــرده و  ــاد ك را زي
ــهال را برطرف  اس

ــوی  ــد. صفـ می كنـ
ــاز  ــت: انار خون س گف

ــون را تصفيه  ــت و خ اس
ــالمندان  ــرای س ــد و ب می كن

ــت،  بهترين دارو برای تقويت كليه اس
ــد و  ــاداب می كن ــورت را ش ــگ ص رن
ــرح و مقوي قلب و  ــادی بخش و مف ش

ــت. اين متخصص تغذيه اضافه  معده اس
ــه درخت  ــانده پوست ريش كرد: جوش
ــار، كرم معده و روده را از بين می برد،  ان
ــار نيز اثر  ــت درخت ان ــانده پوس  جوش
ضد كرم دارد و برای برطرف كردن گلو 
ــت  ــانده پوس ــم گلو از جوش درد و زخ
ــتفاده  ــانده برگ های انار اس  انار يا جوش

شود. 
ــده انار اگر  ــای له ش ــت: برگ ه وی گف
ــود، خارش را  ــت گذاشته ش روی پوس
ــرف كردن  ــرد و برای برط ــن می ب از بي
ــار را له  ــت، گل های ان ــوختگی پوس س
ــد مخلوط  ــا روغن كنج ــرده و ب ك
ــمت  كنيد و اين پماد را روی قس
سوختگی بماليد. اين متخصص 
تغذيه افزود: دم كرده گل 
ــهال مزمن را  ــار اس ان
برطرف می كند و دم 
به  انار  كرده گل های 
برای  غرغره  صورت 
زخم های  بردن  بين  از 
دهان به كار برده می شود 
و دم كرده ريشه درخت انار 
ــدان درد مفيد  ــردن دن ــرای برطرف ك ب

است.

کهیر

تحديد حدود اختصاصي
8/329 شماره: 10568 چون تحديد حدود ششدانگ يكبابخانه شماره پالک 273 فرعي از 141 
اصلي واقع در باغستان پايين طرق جزء بخش 11 حوزه ثبتي شهرستان نطنز بنام رضا جالليان 
ــتي تجديد گردد  ــد و بعلت عدم حضور مالك در آگهي قبلي بايس و غيره در جريان ثبت ميباش
اينكه به موجب دستور اخير از ماده 15 قانون ثبت و تقاضاي نامبرده، تحديد حدود پالک مرقوم 
ــد، لذا بموجب اين  ــروع و به عمل خواهد آم ــح روز 89/11/2 در محل ش ــاعت 10 صب در س
ــاعت و روز مقرر  آگهي به كليه مالكين و مجاورين و صاحبان امالک اخطار مي گردد كه در س
ــانند. ضمنًا  اعتراضات مجاورين و صاحبان امالک مطابق  در اين آگهي در محل حضور بهمرس
ــد.  ــاده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدي تا 30 روز پذيرفته خواهد ش  م

تاريخ انتشار: 89/9/20
م الف/ 520                                                   شادمان- رئيس ثبت اسناد و امالک نطنز

 
تحديد حدود اختصاصی

ــدانگ يك قطعه زمين محصور شماره پالک  ــماره: 10776 چون تحديد حدود شش 9/152 ش
ــتان نطنز بنام بتول  4759 فرعي از 193 اصلي واقع در طرق جزء بخش 11 حوزه ثبتي شهرس
مؤذني 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 
ــاعت 10 صبح روز 89/11/14 در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا بموجب  مرقوم در س
ــاعت و روز  اين آگهي به كليه مالكين و مجاورين و صاحبان امالک اخطار مي گردد كه در س
ــاند. ضمناً اعتراضات مجاورين و صاحبان امالک  ــرر در اين آگهي در محل حضور بهم رس مق
ــق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدي تا 30 روز پذيرفته خواهد  مطاب

شد. تاريخ انتشار: 89/9/20
م الف/ 539                                                   شادمان- رئيس ثبت اسناد و امالک نطنز

اخطار اجرايي
9/223 شماره: 517/89 بموجب رأي شماره 786 تاريخ 89/7/27 حوزه 27 شوراي حل اختالف 
شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه آقاي بهروز كريمي نام پدر:  علي،  نشاني 

محل اقامت: مجهول المكان محكوم است به: پرداخت مبلغ بيست و دو ميليون ريال بابت اصل 
خواسته و مبلغ سي هزار ريال بابت هزينه دادرسي و همچنين خسارت تأخير و تأديه از تاريخ 
89/5/17 لغايت زمان وصول و ايصال محكوم له آقاي جواد الماسي فرزند حسن نشاني محل 
ــوراهاي حل  ــت: اصفهان- خيابان پروين دوم- طبقه زيرين بانك انصار. ماده 34 قانون ش اقام
ــت نيايد با  ــالف: چنانچه محكوم عليه، محكوم به را پرداخت نكند و اموالي از وي به دس اخت
تقاضاي ذي نفع و دستور قاضي مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء، محكوميت هاي مالي به 

اجراء احكام دادگستري اعالم مي شود.
م الف/ 12307                                         شعبه 27 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ رأي
ــعبه 15 شوراي حل اختالف اصفهان،  ــماره: 496/86 ش ح/ 15 مرجع رسيدگي: ش 9/224 ش
ــاني اصفهان سه راه سيمين  ــان برومند فرزند اكبر و به نش 775-89/8/8 دادنامه، خواهان: احس
شهرک ولي عصر، بلوار بخشي پالک E491، خوانده: مجيد خامسي پور، و به نشاني آدرس قبلي: 
اصفهان- فلكه ارتش- نمايشگاه ارتش، خواسته: مطالبه، گردشكار: خواهان با تقديم دادخواستي 
تقاضاي مطالبه مبلغ 7/000/000 ريال ناشي از فروش آب معدني به خوانده طي 2 فقره فاكتور 
ــارات وارده و تأخير تأديه را نموده است. كه در  ــماره 4273 و 6472 را به انضمام خس عادي ش
ــرح آتي به استعانت از درگاه  ــي اوراق پرونده و اعالم ختم رسيدگي به ش ــورا با بررس ادامه ش

خداوند متعال مبادرت به صدوري رأي مي نمايد.
رأي شورا

در خصوص دعوي مطروحه از ناحيه خواهان بنام آقاي احسان برومند فرزند اكبر و به طرفيت 
ــي پور و به خواسته تقاضاي مطالبه مبلغ 7/000/000 ريال ناشي از فروش  خوانده مجيد خامس
آب معدني به خوانده طي 2 فقره فاكتور عادي بشماره هاي 4273 و 6472 را به انضمام خسارات 
ــتون و متن  ــرح س ــت. فلذا از توجه به اظهارات خواهان بش وارده و تأخير تأديه را نموده اس
ــت تقديمي خواهان و از طرفي مالحظه تصاوير اسناد ابرازي خواهان و نظر به اينكه  دادخواس
خوانده با وصف ابالغ قانوني و رعايت انتظار كافي در جلسه دادرسي حاضر نشده و در مقابل 
دعوي مطروحه از ناحيه خواهان دفاعي به عمل نياورده و دليل و مدركي كه اقتضاء برائت ايشان 
را داشته باشد اقامه نكرده است، منكر اصالت مستندات ابرازي خواهان نشده،  ادعاي جعل،  ترديد 

ننموده است شعبه دعوي خواهان را وارد دانسته مستنداً به مواد 198، 519 و 522 ق.آ.د.م رأي بر 
محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 7/000/000 ريال بابت اصل خواسته و 30/000 ريال بابت 
هزينه دادرسي و به پرداخت خسارات تأخير تأديه از تاريخ تقديم دادخواست بتاريخ 89/5/19 
ــاخص بانك مركزي در حق خواهان صادر و اعالم  لغايت زمان وصول ايصال آن طبق نرخ ش
ــعبه خواهد  مي گردد. رأي صادره غيابي و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي در اين ش
ــتان  ــتري شهرس بود و پس از 20 روز ديگر قابل تجديدنظرخواهي در محاكم عمومي دادگس

اصفهان مي باشد.
م الف/ 12316                                        شعبه 15 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

 
ابالغ رأي

ــماره دادنامه: 1088-89/9/17، مرجع رسيدگي: شعبه 46  ــه پرونده: 89-411، ش 9/236 كالس
ــاني:  بهارستان،  چهار راه آزادي  ــوراي حل اختالف اصفهان، خواهان:  غالمرضا ابوطالبي، نش ش
كوثر 13 پالک 402، خوانده: سلطانعلي عبدي تركاني، نشاني: مجهول المكان، خواسته: خسارت 
صافكاري و نقاشي و افت خسارت هاي دادرسي و طول رسيدگي زمان خواب جهت تعميرات 
ــورتي اعضاي  ــا عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مش ــكار: ب 5/000/000 ريال، گردش
 محترم شورا ضمن ختم رسيدگي با استعانت از خداوند متعال بشرح آتي مبادرت بصدور رأي 

مي نمايد.
رأي قاضي شورا

در خصوص دعوي آقاي غالمرضا ابوطالبي به طرفيت آقاي سلطانعلي عبدي به خواسته مطالبه 
ــارت وارده و افت ماشين طبق نظريه كارشناس بدين شرح كه  مبلغ پنج ميليون ريال بابت خس
ــواري پرايد خود به شماره انتظامي 369/13 ص  ــته اينجانب با خودروي س خواهان اظهار داش
ــه خوانده برخورد نمود كه طبق نظريه  ــماره انتظامي 121/71 ع 15 متعلق ب 43 كاميونت به ش
ــناس تأمين دليل خسارت وارده به مبلغ پنج ميليون ريال برآورد گرديده كه با تماس هاي  كارش
مكرر پرداخت وجه فوق خودداري نموده عليهذا شورا با بررسي اوراق پرونده، مدارک ارائه شده 
و نظريه كارشناس تأمين دليل كه مصون از اعتراض مانده و اينكه خوانده با وصف ابالغ قانوني و 
نشر آگهي در روزنامه زاينده رود اصفهان به تاريخ دوشنبه 13 آبان هشتاد و نه در جلسه رسيدگي 
ً  به ماده 198 قانون  حضور بهم نرسانيده و اليحه اي در دفاع از خود به شعبه ارسال نداشته مستندا

آيين دادرسي مدني حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ پنج ميليون ريال بابت خسارت 
وارده و مبلغ سي و پنج هزار ريال بابت هزينه دادرسي در حق خواهان صادر و اعالم مي نمايد 
ــت و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهي در اين شعبه و  رأي صادره غيابي اس

سپس ظرف بيست روز قابل تجديدنظرخواهي در محاكم عمومي حقوقي اصفهان مي باشد.
شعبه 46 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
9/237 آقاي عباسقلي فرهاديان دهكردي داراي شناسنامه شماره 2452 به شرح دادخواست به 
ــورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح  ــه 3884-89 ح 10 از اين ش كالس
داده كه شادروان عبداله فرهاديان بشناسنامه 58 در تاريخ 1389/3/28 اقامتگاه دائمي خود بدرود 
ــر و خواهر و برادر به اسامي  ــت به همس زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس
زير: 1- پروين توانگر ريزي ش ش 993 همسر مرحوم. 2- ايران فرهاديان ش ش 379 خواهر 
ــريفات  ــقلي فرهاديان دهكردي ش ش 2452 برادر مرحوم. اينك با انجام تش مرحوم. 3- عباس
ــي اعتراضي دارد و يا  ــك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كس ــت مزبور را در ي ــي درخواس مقدمات
وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهي 

صادر خواهد شد.
م الف/ 11994                                رئيس شعبه 10 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

احضار
ــكايتي عليه آقاي ايمان يزدخواستي و غيره مبني بر  9/240 چون آقاي احمد حاجي ميرزايي ش
ــه  ــروش مال غير و ايراد ضرب عمدي و ايجاد مزاحمت مطرح نموده كه پرونده آن به كالس ف
891062 اين دادگاه ثبت، وقت رسيدگي براي روز 89/10/19 ساعت 8/5 صبح تعيين شده نظر 
به اينكه متهم مجهول المكان ميباشد لذا حسب ماده 180 قانون آئين دادرسی كيفری مراتب يك 
نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذكور دعوت 
ــود و در صورت عدم حضور احضاريه  ــيدگی در وقت مقرر حاضر ش بعمل می آيد جهت رس

ابالغ شده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 12296                                   مدير دفتر شعبه 109 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

کهیر به چند صورت 
طبقه بندی می شود. به 
طوری که اگر در یک بیمار 
کهیر کمتر از 6 هفته طول 
بکشد به آن کهیر حاد 
گویند و اگر بیشتر از 6 
هفته باشد به آن کهیر 
مزمن می گویند.
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی گزارش

شهردار شهر جديت، ديانت و استقامت در بازديد از روزنامه زاينده رود:

به هزار دلیل منطقي و علمي خمیني شهر باید به اصفهان ملحق شود

 زاینده رود 
آقاي پورکاظم با توجه به وجود افراد 
ــهر  ــنگ در خمیني ش ــول و صنعت س متم
ــتفاده از مشارکت هاي مردمي در  براي اس

آباداني و مديريت شهر چه کرده ايد؟
ــهر در سطح  ــخت كوش خميني ش مردم س
ــور از نظر اداره معادن سنگ و فعاليت در  كش
ــنگ حرف اول را مي زنند در سال  صنعت س
ــيون  ــعي كرديم در كميته  كار و كميس 86 س
ــهرک كارگاهي صنايع  ــاده 5 طرح ايجاد ش م
ــب كنيم و پرونده هايي  نيمه مزاحم را تصوي
ــهرک  ــي صنايع به اين ش ــراي انتقال برخ ب
ــده است،  ــده و مجوز الزم گرفته ش آماده ش
ــهرک منظريه همه با ديدي  به دليل طراحي ش
ــال هاي  ــف در س ــي ضعي ــته و كارشناس بس
ــعي كرديم اصالح  ــت س قبل انجام گرفته اس
ــرار دهيم  ــهرک را در برنامه ق ــر اين ش معاب
ــه را به بلند  ــودن در منظري ــك واحدي ب و ت
 مرتبه سازي با استفاده از مشاركت مردم تبديل 

كنيم.
ــنگبري داران  ــتفاده از مشاركت عموم س اس
ــنگ با مشاركت  ــگاه س اقدام به ايجاد نمايش
ــداران  ــا خري ــي نموديم ت ــش خصوص بخ
ــد در يك محل  ــوري بتوانن ــي و كش خارج
 مشخص به اجماع نظر براي انتخاب محصول 

بپردازند.
ــز با  ــهر ني ــي ش ــافربري خمين ــال مس ترمين
ــي  ــي در زمين ــاركت مردم ــكاري و مش هم
ــده  ــاحت 14140 مترمربع تملك ش ــه مس ب
ــاخت از شهرداري  است و زمين و محوز س
ــش خصوصي  ــازه به عهده بخ ــل س  و تكمي

مي باشد.
ــجويان  ــال دانش ــن ترمين ــدازي اي ــا راه ان ب
ــگاه هاي صنعتي، آزاد، پيام  ــتاني دانش شهرس
ــي- كاربردي كه  ــر انتفاعي و علم ــور و غي ن
حدود 40 هزار دانشجو دارند و خميني شهر 

ــور محسوب مي شود  از قطب هاي علمي كش
ــراي آنها  ــب ب ــرويس اياب و ذهاب مناس س

تأمين گردد.
ــهيالت  ــاركت و ايجاد تس ــش اوراق مش پخ
ــوده  فرس ــاي  بافت ه ــاي  احي ــراي  ب  وام 

خميني شهر.
ــه پروژه مهم مشاركتي كه دو پروژه  ايجاد س
ــا ايجاد پاركينگ و مراكز  در خيابان بوعلي ب
ــكي و تجاري و پروژه بعدي در خيابان  پزش
ــي و  ــه فرهنگ ــاخت مجموع ــر و س اميركبي
ــاركت مردمي در حال طراحي  تجاري با مش

و مشاركت است.
ــاخت مركز معاينه فني مكانيزه با مشاركت  س
ــيد و  ــه بهره برداري رس ــش خصوصي ب بخ
ــه پروژه بزرگ با همكاري مسكن و  ايجاد س
ــيتي سنتر، مركز اقامتي  شهرسازي از قبيل س
ــه فرهنگي و  ــاده اي و ايجاد مجموع ــن ج بي
ــمه الدر« كه در اين  ــايت »چش تاالرها در س
ــراي كاهش  ــكوه ب ــه چند تاالر باش مجموع
آلودگي صوتي و برگزاري برنامه هاي شهر و 
مجالس عروسي در مجموعه باصفاي چشمه 

الدر با طبيعت چشم نواز ساخته مي شود.
در خصوص ساماندهي به مراسم عزاداري 

خمیني شهر چه کرده ايد؟
ــت كه چرا شكوه و عظمت  گاليه ما اين اس
ــيني خميني شهر  و خوبي هاي عزاداري حس
ــود و تنها در مورد بدعت ها  ــته نمي ش برجس
ــاص بزرگ نمايي  ــي خ ــتباهات گروه و اش

مي شود.
ــزاداري و  ــرف ع ــه ص ــي ك ــل مخارج مح
هيأت ها و نيز پذيرايي ونذري در دهه محرم 
ــود مي توان 512 مدرسه  ــهر مي ش خميني ش
ساخت، در خميني شهر 200 هيأت عزاداري 
ــك مرتب ترين و منسجم  وجود دارد و بي ش
ــهر است  ــور در اين ش ترين عزاداري در كش
ــكل دار و  ــائل دو هيأت مش پس نبايد به مس

بدعت هاي آنها پرداخت.
ــهرداري با كمك پليس راهور سعي نموده  ش
ــال هاي قبل از نظر  ــائلي كه در س ــت مس اس
ــك  ــوده را برطرف كند و بدون ش ترافيك ب
ــهر  ــه خميني ش ــت ب ــدن جمعي ــرازير ش س
ــكل هايي را ايجاد كرده است. و مشاهده  مش
ــدام به  ــتر افرادي كه اق ــت كه بيش ــده اس ش
ــهرهاي مجاور و حتي  قمه زني كرده اند از ش
ــد يا از مهاجرين  ــهر مي آين دور به خميني ش

ساكن در خميني شهر هستند. 
در ايست بازرسي سال قبل 87 مشخص شد 
بيشتر افرادي كه اقدام به اين كار مي نمايند از 

خارج از خميني شهر آمده بودند.
ــهر  ــکل مهاجرت بي رويه به خمیني ش مش
ــیده  رس ــا  کج ــه  ب ــیني  نش ــیه  حاش  و 

است؟
ــينان  ــيه نش ــتر حاش ــق آخرين آمار بيش طب
ــتند و در اصفهان  ــهر غيربومي هس خميني ش
ــتي و  ــراف كار مي كنند. بهزيس ــع اط  و صناي
ــر  ــد اگ ــهر مي گوين ــداد خميني ش ــه ام كميت
مهاجران از خميني شهر بروند مي توانيم فقر و 

بي بضاعتي را در اين شهر ريشه كن كنيم.
ــترين آمار اهداء خون در  ــهر بيش خميني ش
ــزان براي  ــن گلري ــور را دارد و در جش كش
ــاركت  ــن درصد مش ــان باالتري آزادي زنداني

دركشور را از آن خود كرده است.
ــتان بايد براي معضل ساخت و  ــئوالن اس مس
ساز غيرمقاوم و غيرمجاز در منطقه جوي آباد 
ــيني است  ــيه نش كه از قطب هاي اصلي حاش
ــيه  اقدام كنند زيرا كه وجود مهاجران و حاش
ــن اصفهان و  ــن منطقه في مابي ــيني در اي نش
ــهر ناهماهنگي فرهنگي، گسترش  خميني ش
ــاد و مواد مخدر و عدم الحاق دو شهر را  فس

باعث شده است.
ــترش  ــهرداري و گس براي ارتقاي رتبه ش

معاونت ها چه کرده ايد؟

ــهرداري خميني شهر از رتبه 8 به 9 ارتقاء  ش
ــدد احراز رتبه  ــت و با تالش درص يافته اس
ــيم كه مصوبه هاي الزم را نيز براي  10 مي باش
ــي گرفته ايم و  ــازمان رفاهي تفريح ايجاد س
ــال آينده به رتبه 10 مي رسيم،  انشاءا... در س
ــهردار خميني شهر داراي چهار  هم اكنون ش
ــازي، عمران و  ــت اداري مالي، شهرس معاون
معاونت اجرايي و خدمات شهري و نيز داراي 
ــهرداري و 4 سازمان اتوبوسراني،  4 منطقه ش
تاكسي راني، خدمات موتوري و آتش نشاني 

مي باشد.
به عنوان شهردار نظر واضح و شفاف خود 
ــهر به اصفهان  را در مورد الحاق خمیني ش

ابراز کنید:
خميني شهر كمترين فاصله را به اصفهان دارد 
ــهر تنها  و از رهنان تا ميدان مركزي خميني ش

6 كيلومتر است. 
ــن آباد و  ــاد، بابوكان، امي ــق آب در قديم عاش
ــان مثل رهنان و  ــي از منطقه هاي اصفه بخش
بلوار الغدير و دهنو از سرحدات خميني شهر 
ــدند و  بود كه اينها به تدريج جزو اصفهان ش
شاهد بوديم كه اصفهان به تدريج منطقه هايي 
ــت  ــهر را به خود ملحق كرده اس از خميني ش
ــگاه يا  ــه عنوان مثال منطقه هايي مثل پااليش ب
بخش هايي از رهنان و ماربين را كه به اتوبان 
نزديك است جزو منطقه هاي خود و باغ هاي 
ــت، سرانه  ــهر داده اس اطراف را به خميني ش
هر شهروند اصفهاني 3 برابر خميني شهر ي ها 
ــنهاد مي كنيم  ــئوالن پيش ــت، به همه مس اس
ــه به  ــان بودج ــارد توم ــاالنه 25 ميلي ــه س ك
ــال مشكل هاي  ــهر بدهند تا در4 س خميني ش
ــان الحاق  ــا آن را به اصفه ــود و ي  آن حل ش

كنند.
يكي از داليل عدم اتصال و ملحق خميني شهر 
به اصفهان وجود منطقه جوي آباد است،  چرا 
ــده است ولي  براي اصفهان حريم تعريف نش

خميني شهر داراي حريم است، اگر تعاريف 
و مفاهيم خميني شهر را بردارند خود توسعه 
مي يابد و تنها حذف حريم شهرداري خميني 
ــدي آن از خيابان هاي اطراف  ــهر و بهره من ش
ــد اقتصاد شهري خميني شهر  نبوي منش رش

را متحول مي كند.
ــه هاي مردمي مداوم  ــا جلس ــته ايم ب ما توانس
ــه و ايجاد مديريت  در مصلي نمازهاي جمع
ــهرداري  بومي و مردمي اعتماد مردم را به ش
ــر كنيم و مردم  ــهري چند براب و مديريت ش
ــيار بزرگوارانه  ــود كمبودها بس ــا نيز با وج م
و  ــر  ياريگ ــواره  هم و  ــد  كردن ــورد  برخ
ــكل هاي آن  ــهرداري و مش ــده ش  ادراک كنن

بوده اند.
ــئوالن کشوري و  ــما از مس ــت ش درخواس

مديريت استان چیست؟
ــهر فرهنگ غني آن  ــي خوب خميني ش ويژگ
ــات جديت، ديانت  ــت و مردماني با صف اس
ــه اصفهان  ــت كه با الحاق ب ــتقامت اس و اس

مي تواند مكمل رشد فرهنگي آن باشد. 
ــان هرگز  ــاق به اصفه ــا الح ــهر ب خميني ش
ــيني دچار  ــيه نش ــان و حاش ــه زاغه اصفه ب
ــتاريم  ــئوالن خواس ــد و از مس ــد ش نخواه
و  ــران  مهاج ــه  ب ــي  بخش ــت  اولوي ــا   ب
حاشيه نشيني خميني شهر بودجه اي اختصاصي 
ــي- اجتماعي  ــن بحران فرهنگ ــراي حل اي ب
ــه تراكم زياد  ــا توجه ب ــاص دهند و ب اختص
ــائل  جمعيت به امر كتاب و كتابخواني و مس
ــا  و اماكن  ــي، تفريحي، پاركه فرهنگي رفاه
ــته باشند،  ــهر توجه ويژه داش  عمومي اين ش
ــي بهترين راه  ــي و علم ــزار دليل منطق به ه
ــت  ــق به اصفهان اس ــتان ملح ــراي شهرس ب
ــهري و  ــت ش ــر مديري ــته ديگ و از خواس
ــئوالن بومي  ــهر انتصاب مس مردم خميني ش
ــهر  ــن ش ــراي اداره اي ــهري ب ــي ش  و خمين

مي باشد.

 زاینده رود 
ــش خبري و توجه ويژه  روزنامه زاينده رود به منظور تمركززدايي از پوش
ــتان اصفهان و چهارمحال و بختياري در راستاي طرح هاي  به شهرستان هاي اس
ــتان ها نموده  ــات شهرس ــژه اخبار و اطالع ــش وي ــود اقدام به پوش ــعه خ توس
ــتان وسعت بخشيده  ــتان دو اس ــت و پخش خود را در نزديك به 30 شهرس  اس

است. 
و  ــي  جناح ــگاه  ن و  ــي  سياس ــوي  ب و  ــگ  رنــ از  ــارج  خــ رود  ــده  زاين
ــوي  ــه س ــت ب ــرد حرك ــريه ها رويك ــر نش ــم ب ــيه هاي حاك ــه دور از حاش ب
ــوده  نم ــه  پيش را  ــات  اطالع و  ــار  اخب از  ــوردار  برخ ــم  ك ــاي   منطقه ه
ــتان خميني شهر با دارا بودن 2300 شهيد،  يعني يك دهم شهداي  است. شهرس
ــي در تاريخ  ــور و كانون تحول هاي مهم ــهرهاي ويژه مذهبي كش ــتان از ش اس

انقالب بوده است. 
ــخصيت هاي ويژه و نخبه انقالبي از اين خطه و داشتن علما و فضال و  ــد ش رش

شخصيت هاي سياسي و انقالبي از ويژگي هاي مهم خميني شهر است.
ميهمان اين وعده گاه ما در زاينده رود مديري تالشگر و جهادي است. يادگاري 
ــخصي كه به مثابه يك چهره  ــه هاي ماندگار، ش از دوران دفاع مقدس و حماس
مردمي، اسير ميز و منصب نگرديده و همواره درب اتاق كار و خانه اش به روي 

مردم باز است و همواره در اماكن عمومي و بين مردم حضور دارد. 
ــه زاينده رود  ــهر« در بازديد از روزنام ــهردار خميني ش ــه پور كاظم »ش عزيزال
ــتان اصفهان به نحو احسن پيش مي رود و  ــاني در اس ــت: اطالع رس اظهار داش
ــدواري كرد تا  ــت، وي اظهار امي ــال هاي اخير عالي بوده اس ــعه آن در س توس
ــتان گيالن كه داراي بيشترين نشريه است  ــبقت را از اس  اصفهان بتواند گوي س
ــهردار خميني شهر ايجاد بحث هاي چالشي در مطبوعات و گسترش  بربايد.  ش
فرهنگ انتقاد سالم را از ابزار مهم توسعه مطبوعات و رسانه ها دانست و گفت: 

ــود كه اگر دو روز  ــوري در همايش هدفمندي يارانه ها تأكيد نم ــت جمه رياس
ــخ مي گويد و اين روحيه انتقادي  ــد به همه ابهامات پاس ــه طول بكش هم جلس
ــرلوحه مسئوالن در انتقادپذيري باشد و اطالع  از عالي ترين مقام اجرايي بايد س
ــالمي و گسترش فرهنگ و تمدن شيعي و  ــاني صحيح با سليقه واليي و اس رس
ــود چرا كه مديريت استان نيز گام هاي مؤثري در اين راه برداشته  ايراني اجرا ش

است.
ــه پوركاظم در خصوص راه اندازي دو هفته نامه فرصت كه موفقيت هاي  عزيزال
ــت عنوان نمود: وظيفه شهرداري تنها كار عمراني  ــب كرده اس خوبي را نيز كس
ــرانه كم است نبايد نگاه  ــهر كه داراي مشكل درآمدي و س ــت و خميني ش نيس
ــه در عمران بايد در  ــود و به اندازه هزين ــئوالن آن به مطبوعات كمرنگ ش مس

كارهاي فرهنگي هزينه صرف شود. 
ــك چالش و  ــت ي ــهر به اصفهان نزديك اس ــي ش ــه خمين ــه داد: اينك وي ادام
ــاخت هايي مثل همين مطبوعات  ــد زيرس ــت چرا كه باعث عدم رش فرصت اس
ــي آن جذب  ــان و امكانات فرهنگ ــات اصفه ــه مطبوع ــت و مردم ب ــده اس  ش

شده اند.
ــت: به جهت فقر رسانه اي و پيگيري  اهالي فرهنگ خميني  پوركاظم اذعان داش
شهر با همكاري خوب آقاي تمنايي مدير وقت ارشاد خميني شهر و تعامل خوب 
 اداره كل ارشاد، دو هفته نامه فرصت شكل گرفت و اكنون در سال دوم انتشار خود

است.
ــادي بودن آن  ــم و بر انتق ــرام مي گذاري ــريه فرصت احت ــه انتقادهاي نش ــا ب م
ــتان  ــكل هاي شهرس ــن كننده مش ــد داريم تا با تحليل و ارائه راهكار روش تأكي
ــدن آن فكر  ــوري و نيز روزنامه ش ــتاني و كش ــده به پخش اس ــد و در آين  باش
 مي كنيم. عزيزاله پوركاظم شهردار خميني شهر در ادامه پذيراي پاسخ به سئواالت ما 

شدند.
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بنگر: 

یکه تازی سپاهان 
در آسيا

طالبی: 

هنوز کار خاصی 
انجام نداده ایم

آنجلوتی:

اعتماد به نفسمان 
کم شده

ــخص شدن  ــاره به مش ــپاهان با اش  مدافع تيم فوتبال س
ــيا گفت: اين تيم با  حريفان رقابت های ليگ قهرمانان آس
تمام توان قصد دارد همانند ليگ برتر كه در آن مدعی قهرمانی 
ــن بنگر افزود: برای  ــيا هم يكه تازی كند. محس ــت، در آس اس
تحقق اين مهم، كادر فنی و بازيكنان خوبی داريم و تماشاگران 
ــور هم ما را حمايت می  كنند. وی با بيان اينكه تمام توان  پر ش
ــويم،  خود را به كار می گيريم تا همانند دوره قبل غافلگير نش
اظهار داشت: با پشت سر گذاشتن موفقيت آميز مرحله گروهی، 
ــت. وی يـادآور  ــان پيش خواهيم رفـ ــا فينال لـيگ قهرمـان  ت
شد: سپاهان در گروه بسيار مشكلی قرار گرفته، اما هدف ما در 
اين دوره از مسابقه ها، قهرمانی در آسيا است. وی گفت: شك 
ندارم همچون دوره پنجم ليگ قهرمانان آسيا می توانيم به فينال 
ــاره تيم های هم گروه  ــدا كنيم. وی درب ــابقه ها راه پي اين مس
ــتان يكی از قدرتمندترين تيم های  سپاهان گفت: الهالل عربس
ــپاهان نه تنها از هم گروهی با اين تيم  ــت، اما تيم س ــيا اس آس
ــی ندارد بلكه با هدف درخشش در آسيا و جبران ناكامی  ترس

دوره گذشته، فصل جديد ليگ قهرمانان آسيا را آغاز می كند. 

مدافع تيم ذوب آهن با اشاره به كسب عنوان قهرمانی نيم 
فصل گفت: ما هنوز كار خاصی انجام نداديم و اكنون بايد 
ــبی  برای نيم فصل دوم رقابت های ليگ برتر برنامه ريزی مناس
داشته باشيم. وی افزود: هدف ذوب آهن كسب عنوان قهرمانی 
ــيدن به اين هدف  ــت و برای رس در رقابت های ليگ برتر اس
هفده بازی ديگر را در پيش داريم. طالبی گفت: متأسفانه در نيم 
ــت  ــی را از دس فصل اول در برخی ديدار ها امتيازهای حساس

داديم هر چند كه در نهايت توانستيم آن را جبران كنيم.
ــش در ليگ  ــدن حريفان تيم ــخص ش  وی در خصوص مش
قهرمانان آسيا نيز گفت: اگر چه تيم ما به ظاهر در گروه آسانی 
ــر در گروه ما از نام و  ــت اما همه تيم های حاض قرار گرفته اس
افتخارهای ذوب آهن می ترسند و با انگيزه جلوی ما صف آرايی 
خواهند كرد. وی اضافه كرد: ذوب آهن نيز با اقتدار بيشتری در 
ــن تورنمنت حضور خواهد يافت و اميدورام تيم های ايرانی  اي
شركت كننده در اين دوره با توان و انگيزه باالتری حضور پيدا 
كنند. تيم ذوب آهن در گروه D ليگ قهرمانان آسيا با تيم های 

الشباب عربستان، االمارات و الريان قطر هم گروه است.

ــالم كرد كه ممكن  ــی ايتاليايی در صحبت هايی اع مرب
ــرای تيمش به  ــدار مقابل تاتنهام ب ــت لمپارد در دي اس

ميدان برود.
كارلو آنجلوتی )مربی ايتاليايی چلسی( در صحبت هايی اعالم 
ــده و شاگردانش  ــته ش كرد كه از اعتماد به نفس تيمش كاس
ــت مقابل مارسی، اندكی  از فوتبال بازی كردن  پس از شكس

می ترسند. 
ــی در هفته های اخير، عملكرد  اين در حالی است كه چلس
ضعيفی را به نمايش می گذارد و با وجود آنكه آنجلوتی در 
ــی، تيم قدرتمندی را روانه ميدان كرد ولی  ديدار مقابل مارس
ــی در صحبت هايی  ــی ناكام ميدان بود. آنجلوت باز هم چلس
ــاس مقابل  ــتانه ديدارهای حس ــالم كرد كه تيمش در آس اع
ــرفت كند. وی در ادامه  ــنال بايد پيش تاتنهام، يونايتد و آرس
به اين نكته اشاره كرد كه اعتماد به نفس كم، اكنون مبدل به 
ــتمفورد بريج شده است و ما بايد به  يكی از معضل ها در اس
ــجم باشيم و خود را  روند رو به جلويمان ادامه دهيم و منس

برای بازی بعدی آماده كنيم. 

خبر

افشین قطبی  
انتخاب  شیمیزو اس پالس ژاپن !

در ورزشگاه فوالد شهر اصفهان؛
راه آهن، سپاهان را متوقف کرد

رئال، بهترین تیم مرحله گروهی 
لیگ قهرمانان اروپا

زاینده رود
ــابقه های  ــركت در مس ــم تكواندو هان مادانگ ايران جهت ش تي
جهانی هان مادانگ با تركيب 50 نفر راهی سئول كره شد. اعضای تيم  
هان مادانگ ايران سه شنبه شب عازم كره جنوبی شدند. اين رقابت ها 

17 تا 20 آذرماه برگزار می گردد.
ــوان  ــه عن ــی ب ــا مردان ــی، عليرض ــوان مرب ــه عن ــی ب ــعود مردان مس
ــر، ميالد  ــی، امين آرامش ف ــی، مجيد ميرزاي ــعيد رفيع ــت، س سرپرس
ــعود حـاجی پور،  ــلطانی، شايان نصيری، مس ــين س  يعقوبی، اميرحس
محمد باقر براتی،  امين خانه زرين، خشايار سلمانيان، بهمن مسعودی، 
ــتی  ــن بهش ــلمانی و حس ــهرام ا... آبادی، علی س ــد صادقی ش محم
ــن رقابت ها  ــی اعزامی به اي ــكاران اصفهان ــوان بازيكن، ورزش  به عن

هستند.

ــم جی ليگ رسيده و در حال  ــيميزو در اين فصل به مقام شش ش
ــانس فتح اين  ــت و ش ــر در بين 4 تيم برتر جام حذفی اس حاض
مسابقه ها را دارد. آنها از قطبی خواسته اند تا پس از مدت ها تيم را آماده 
ــين قطبی  ــيميزو اس پالس ژاپن افش ــگاه ش قهرمانی در ژاپن كند.  باش

سرمربی فعلی تيم ملی ايران را به خدمت گرفت. 
اين باشگاه ژاپنی قطبی را برای مدت سه سال استخدام كرده و سرمربی 
ــگاه خواهد  ــيا به اين باش فعلی تيم ملی ايران پس از جام ملت های آس
پيوست، شغلی كه يك تجربه جديد و فوق  العاده برای قطبی به حساب 

می آيد. شيميزو تيمی متعلق به شهر شيزوكا در جنوب توكيو است. 
ــيميزو با 21 هزار تماشاگر هفتگی يك انتخاب ايده آل برای سرمربی  ش
تيم ملی ايران است كه در اسفند گذشته پيشنهاد تيم اف سی سئول را به 
دليل حضور در تيم ملی ايران رد كرده بود. اين خبری است كه به طور 
ــخی محكم به منتقدان افشين قطبی خواهد بود، همان هايی كه  قطع پاس

عقيده داشتند قطبی خارج از ايران كاری نخواهد گرفت. 

زاینده رود
ــور، تيم های سپاهان و  در آغاز نيم فصل دوم ليگ برتر فوتبال كش
راه آهن به مصاف هم رفتند كه در نيمه نخست سپاهان برای اينكه به گل 
برتری برسد بازی را تهاجمی آغاز كرد و موقعيت های نصف و نيمه ای 
ــن ايجاد كرد ولی مهاجمان اين تيم به خصوص جواد  روی دروازه راه آه
ــتند اين فرصت ها را تبديل به گل كنند و بر خالف روند  كاظميان نتوانس
بازی دقيقه 16، امين متوسل زاده مهاجم راه آهن مسابقه را در نيمه اول يك 
ــود شاگردان تارتار به پايان رساند. در نيمه دوم سپاهان برای  بر صفر به س
جبران نتيجه بازی را هجومی آغاز كرد و در نهايت توانست توسط دو تن از 
مدافعانش به دو گل دست يابد. گل های تيم سپاهان را سيد جالل حسينی 
و محسن بنگر به ثمر رساندند و گل دوم تيم راه آهن نيز توسط بهادر عبدی 

از روی نقطه پنالتی به ثمر رسيد و بازی با نتيجه 2 بر 2 پايان يافت.

ــته يك  ــال راه و ترابری اصفهان در هفته پنجم ليگ دس تيم واليب
واليبال، اولين پيروزی خود را كسب كرد. 

در چارچوب رقابت های هفته پنجم ليگ دسته يك واليبال باشگاه های 
ــم  ــدار ه ــه دي ــفق اردكان ب ــری و ش ــان، راه و تراب ــور در اصفه  كش

رفتند. 
راه و ترابری كه از چهار ديدار برگزار شده تاكنون بردی را كسب نكرده 
بود برابر نماينده اردكان با نتيجه  3 بر 2 به برتری رسيد تا اميدوارانه به 

استقبال هفته های آتی ليگ برود.

ورزش

کوران لیگ فرصت مناسبی برای اثبات 
قدرت نیست

یک دست و روبوسی 
کار را حل می کند

زاینده رود
ــم فـوالد  ــون تيـ ـــيه های پـيـرامـ ــا حـاش گويـ
ــبت به  ــگاه نس ــئوالن باش ــای مس ــان و جريمه ه  ماه
ــايد  ــا تمامی ندارد و ش ــن روزه ــايی، اي وحيد شمس
ــدی از جريمه های  ــر جدي ــن مطلب، خب ــاپ اي تا چ
ــئوالن باشگاه ماهان به گوش  ــده از سوی مس  اعمال ش

برسد. 
پس از باخت خانگی فوالد ماهان مقابل گسترش فوالد 
ــئوالن اين تيم اصفهانی از كسب 2  تبريز و ناراحتی مس
ــت پياپی اين تيم؛ خبر اعمال جريمه  20 درصدی  باخ
ــان و كادر فنی تيم ماهان و جريمه 40 درصدی  بازيكن
وحيد شمسايی به گوش رسيد؛ جريمه ای كه با گذشت 
ــايی از  ــه ای شمس ــدت زمانی، به محروميت 5 جلس م
ــر افزايش  ــن تيم در ليگ برت ــور در بازی های اي  حض

يافت.
ــم ماهان خود  ــا و در حالی كه تي ــس از اين اتفاق ه  پ
ــاری  ــازی با تيم راه س ــاری و ب ــن به س ــرای رفت را ب
ــته   ــايی به تيم دس ــد شمس ــرد، خبر تبعي ــاده می ك آم
ــيد  ــه تمرين ها به گوش رس ــرای ادام ــی ماهان ب دوم
ــت  ــان حكاي ــئوالن ماه ــت مس ــدت عصباني  و از ش

كرد. 
بايد گفت كه حاشيه های مختلف تيم ماهان طی روزهای 
ــانه ای اين باشگاه در كوران  ــته و جنجال های رس گذش
ــه تيم اصفهانی  ــل دوم ليگ برتر و در جايی ك نيم فص
در كورس قهرمانی قرار دارد، وضعيت مناسبی را برای 
اين تيم رقم نمی زند و با وضعيت موجود ممكن است 
ــته  ــم اصفهانی به همراه داش ــای بدی برای تي  نتيجه ه

باشد.
اگرچه شمسايی اشتباه های بزرگی كرده، اما اين بازيكن 
ــال ايران بوده  كاپيتان تيم ملی و يكی از وزنه های فوتس
و الزم است ضمن جلوگيری از تخلف های بعدی اين 

بازيكن، شأن وی نيز حفظ شود.
ــی جريـمه های  ــال برخـ ـــد اعـم ــر می رس ــه نـظ بـ
ــا  ب ــن  تمريـ و  ــت  محـرومي ــون  همچـ ــنگين  س
ــاده روی  ــان، انـدكـی زيـ ــی مـاه ــتـه دوم ــم دس  تيـ

باشد.
ــه  ــبت ب ــدام نس ــن اق ــا اي ــه ب ــان اگرچ ــگاه ماه باش
ــاالری و مبارزه با اين پديده اقدام كرده اما در  بازيكن س
ــگاه به بازيكنانی  حال حاضر و با توجه به نياز اين باش
نظير شمسايی و لزوم جلوگيری از افزايش حاشيه های 
ــال   اين تيم اصفهانی، ادامه اين اتفاق ها به صالح فوتس

نمی باشد. 
ــين افضلی  ــاكت و حس ــون محمدرضا س ــرادی چ اف
ــطه قرار  ــگاه به عنوان واس ــايی و باش ــد بين شمس باي
ــم اصفهانی را  ــه تي ــه خوردن ب ــازه لطم ــد و اج  گيرن

ندهند.

مسعود سعیدی 

ــارات پيش از 1 داستان آن دو بازيكن تيم ملی فوتبال در  ــان در ام خانه مجردی ش
بازی با اين تيم عربی و نگاه های معنی دار 
دايی به آنها پس از مشخص شدن دليل فرار اين 
دو بازيكن سرشناس از اردوی تيم ملی هنوز از 
يادمان نرفته كه خبر اتفاق های ديگری در فوتبال 
ــمان را آزار می دهد. آن شب دايی تا  پرده گوش
ــت و منتظر دو بازيكن  صبح در البی هتل نشس
فيكس تيم ملی شد تا دليل خاموش بودن تلفن 
همراه آنها و ترک شبانه اردو را از زبان خود اين 
دو بازيكن بشنود. همان شب و پيش از بازی تيم 
ــن دو بازيكن كه  ــارات بود كه اي ملی مقابل ام
سال ها در امارات فوتبال بازی كرده بودند، ساعت 
9 صبح با وضعيت نامناسبی وارد هتل می شوند 
ــرمربی وقت تيم ملی در پاسخ به اين اتفاق  و س
تنها به چشمان آنها خيره می شود و پس از نگاهی 

معنادار راهی اتاق خود می شود. 
علی دايی تا 18 ماه پس از بركناری اش از تيم ملی، 
اين حقيقت را بر زبان نياورد و در برنامه نود نيز 
در مورد اين اتفاق تنها به گفتن يك جمله كفايت 
كرد، زيرا به قبح آن و لزوم مبارزه با اين مسائل در 
فوتبال اعتقاد بسياری داشت و نخواست فضای 
رسانه ملی با گفتن اين مسائل آلوده شود؛ اگرچه 
ــياری از روزنامه های  ــد، تيتر يك بس دو روز بع
ورزشی كشور به اين حادثه! اختصاص داشت اما 
ــكوت دايی در مورد آن، تا مدت ها ادامه  مهر س

يافت.
ــر می بردند 2 در مورد اينكه بازيكنان مذكور آن شب  ــه س ــا ب ــاس در كج حس
گمانه زنی های بسياری بر سر زبان ها افتاد 
و پس از انتشار اين خبر كه البته با چند ماه تأخير 
ــد و نقيضی به گوش  ــود، اظهارات ض همراه ب

رسيد؛ برخی از حضور آنها در خانه مجردی شان 
ــی دوران  ــابقه آنها ط ــر دادند و برخی از س خب
حضور در امارات. در اين بين اما همان گونه كه 
در حال حاضر همه چيز فوتبال ما از قهرمانی ها تا 
ــی  ــا پس از چند ماه به باد فراموش جوانمردی ه
سپرده می شود؛ اين اتفاق تلخ هم از يادها رفت تا 
ــدن اين مسائل و عدم برخورد با آن،  با گفته نش
ــاق فوتبال را در خود غرق  وقايعی نظير اين اتف
كرده و به مسائل حاشيه ای وارد كند؛ اين مسائل 
ــئوالن كميته انضباطی فدراسيون  ــوی مس از س
فوتبال بررسی يا حداقل رسانه ای نشد تا به فاصله 
ــت  ناشايس ــرد  ــار عملك اخب آن،  از  ــی  اندك
ــت ها در تمام ايران به گوش ما برسد.  فوتباليس
ــه از دايی  ــس از اين واقع ــيان هم پ علی كفاش
خواست كه چشمانش را بر روی اين واقعه كه 
باعث تساوی ايران مقابل امارات در مقدماتی جام 
جهانی و كم شدن شانس ايران برای صعود شد، 
ببندد و به خاطر مصالح ملی  هيچ سخنی از آن به 

ميان نياورد.
كمتر از 3 ماه پيش بود كه افشای ارتباط  نامشروع وين رونی با يك دختر مجرد و 3
ــارداری  ــی در زمان ب ــاله انگليس 21 س
ــانه ای در  ــوج رس ــث ايجاد م ــرش، باع همس
ــش انتقادها به اين  ــانه های انگليس و افزاي رس
ــر بود كه  ــای اين خب ــد؛ پس از افش بازيكن ش
ــانه ها و مردم انگليس خواستار  ــياری از رس بس
ــدند و رسانه ها از كنار  برخورد با اين بازيكن ش
گذاشته شدن آن توسط تيم باشگاهی اش به دليل 
ــانه ای و افكار عمومی خبر دادند. در  ــار رس فش

كشوری كه در حال حاضر به يكی از مركزهای 
بی بند و باری های اخالقی در اروپا تبديل شده، 
ــروع يك بازيكن فوتبال با  افشای ارتباط نامش
ــنگين اين  دختری مجرد، باعث جريمه های س
بازيكن و محروميت هايی شد و افكار عمومی، 
برخورد مناسبی با آن داشتند. اين اتفاق هيچ گاه 
ــد و رونی پس از بازگويی آن به  ــور نش سانس
همسرش، پشيمانی خود را به كولين بارها اعالم 
ــئوالن  ــوی مس ــن وجود از س ــا با اي ــرد، ام ك
باشگاهی اش بخشيده نشد. چگونگی برخورد 
ــای اين خبر و  ــی انگليس به افش ــكار عموم اف
ــياری برای ما  اتفاق هايی نظير آن، درس های بس
دارد و از لزوم جلوگيری از بخشش های نامربوط 

خبر می دهد.
سرمربی سرشناس فوتبال در يك پارتی 4  دستگيری 3 بازيكن ليگ برتری و يك 
ــامی آنها به  ــای اس ــبانه تهران و افش ش
صورت مخفف، طی روزهای گذشته به عنوان 
خبر نخست بسياری از سايت ها و روزنامه های 
ــی تبديل شده و گمانه زنی ها در مورد نام  ورزش
اين فوتباليست ها را افزايش داده است.ح.ک، ا.پ 
ــن روزها به چهره های معروف فوتبال  و ع.ن اي
ــده اند و در روزهای گذشته مسئوالن  تبديل ش
سازمان ليگ نيز اظهار نظرهای بسياری در مورد 
ــان آورده و از محروميت اين  اين بازيكنان به زب
بازيكنان خبر داده اند؛ محروميتی كه طی فصل های 
گذشته و با تكرار اتفاق هايی نظير حادثه های هفته 
ــته، اعمال نشده و تنها برای مسكوت قرار  گذش

دادن ماجرا به زبان آورده می شود.

ــای او و 5  با همه انتقادهايی كه به امير قلعه نوعی  ــون چگونگی برخورده پيرام
ــود، با  برخی تكه كالم هايش وارد می ش
پخش برخورد اين سرمربی به جواد كاظميان در 
برنامه 90 و لحن اين سخنان و با توجه به سابقه 
ــای تهرانی، توجه  ــرمربی در تيم ه ــاد اين س زي
ــائل اخالقی بازيكنان از همان  قلعه نوعی به مس
ابتدای حضورش در اين تيم اصفهانی، ما را با اين 
سرمربی آشتی داد و اين مسأله بيش از هر چيز به 
ــه قلعه نوعی در  ــد؛ آنجا ك ــان خوش آم مذاقم
ــتين كنفرانس مطبوعاتی اش با خبرنگاران  نخس
ــپاهان و  ــيار بازيكنان س اصفهانی از كنترل بس
نظارت بر رفتار و عملكرد بازيكنان مجرد خبر 
ــت كه نظارت  ــرت خواس ــد بصي داد و از مجي
ويژه ای بر عملكرد بازيكنان مجرد سپاهان داشته 
ــد؛ قلعه نوعی با اين اقدام نشان داد كه اجازه  باش
رفتارهايی نظير آنچه در هفته گذشته پارتی شبانه 
تهران اتفاق افتاد را نمی دهد و اگر برخوردهايی 
نظير آنچه اين سرمربی و امثال منصور ابراهيم زاده 
و محمود ياوری انجام می دهند بود، شايد اكنون 
هرگز شاهد افزايش اتفاق های ناگوار و پارتی های 

مختلط بازيكنان تيم های ليگ برتری نبوديم.
را يدک می كشند در سال های گذشته و با 6  باشگاه هايی كه عنوان فرهنگی ورزشی 
وجود تكرار اتفاق های بسياری نظير آنچه 
اين روزها به گوش می رسد؛ تنها در صدد حفظ 
ــروی خود برآمدند و با قرار دادن وثيقه و آزاد  آب
كردن اين بازيكنان، بر جرم محرز آنها سرپوش 

گذاشتند. 

ــار عنوان  ــال تنها چند ب ــگاه هايی كه در س باش
فرهنگی خود را به ياد می آورند انگار اين سال ها 
ــأله اخالق ورزش نمی كنند  هيچ توجهی به مس
ــود كه اين روز شاهد سير نزولی  و همين می ش
ــالق در بازيكنان تيم های ليگ برتری و تأثير  اخ
آن در عملكرد حرفه ای آنها و ضعف در فوتبال 
باشگاهی و ملی خود هستيم. اخالق ورزشی اين 
ــائلی قرار گرفته كه در  روزها تحت الشعاع مس
ــاد موجود در ورزش ايران  صورت ادامه آن، فس

غير قابل كنترل خواهد بود.
ــايد اگر علی دايی آن روز در برنامه  ــائل پيش از بازی با امارات را بر 7 ش 90 مس
زبان می آورد، مسئوالن توجه بيشتری به 
اين فاجعه نشان می دادند و برخورد قابل توجهی 
ــا رفتارهای زننده موجود در ورزش می كردند.  ب
ــكاران در چايخانه های  ــش حضور ورزش افزاي
ــطح شهر، شايعات پيرامون ارتباط های آنها و  س
ــا و حضور در پارتی های  چگونگی اين رابطه ه
شبانه و اتفاق هايی نظير اين، تاكنون هيچ يك از 
مسئوالن فرهنگی فوتبال ما را به فكر نبرده است 
و انگار برخی مسئوالن از ترس آبرو، همه چيز را 
ــپرده اند؛ اگرچه طی سال های  به باد بی خيالی س
گذشته در باشگاه های اصفهانی كمتر شاهد اين 
ــگاه های  ــا بوده ايم، اما با روندی كه باش اتفاق ه
ــكل های  ــش گرفته اند، دامنه مش تهرانی در پي
اخالقی بازيكنان آنها به تيم های شهرستانی نيز 
ــائل  ــال ايران را در مس ــرايت می كند و فوتب س

ناگواری غرق می كند. 
ـــاخ  و  ــه كار ش ــال ن ـــازی در فوتب فرهنگ س
ــار و  ـــت و نه نيـازی به اعمـال فش دم داری اس
ــدت، ميان مدت  ــی  م ــای طوالن زور و برنامه ه
ــای وقت گير  ــدت و تئـوری پردازی ه  و كوتاه م

دارد!

گفتگو

برای سومين سال پی در پی، رئال به عنوان صدرنشين گروهش در 
ــتم پايانی  ــگ قهرمانان اروپا، گام به مرحله يك هش ــای لي رقابت ه
گذاشت. مرحله گروهی رقابت های ليگ قهرمانان اروپا به پايان رسيد  و 
ــی خيره كننده داشت. اين اولين بار در  رئال مادريد در اين مرحله نمايش
تاريخ اين رقابت هاست كه رئال مرحله گروهی را با كسب 5 پيروزی به 
پايان برد و توانست با بيشترين امتياز و بهتر از هر تيم ديگری، با 16 امتياز 
ــی  ــت كه چلس ــود. اين در حالی اس ــتم پايانی ش روانه مرحله يك هش
آنجلوتی با 15 امتياز و بارسلونا با 14 امتياز از مرحله گروهی به دور بعد 
ــانی هم نبود و هم گروهی با دو  راه يافتند. البته رئال در گروه چندان آس
ــرای مورينيو و  ــس، كار را ب ــالن و آژاك ــابق اروپا، يعنی مي ــان س قهرم
ــاگردانش سخت می كرد، ولی كهكشانی ها با نمايشی خيره كننده در  ش
ديدارهای گروهی شان با 5 پيروزی و تنها يك تساوی در سن سيرو،  16 
ــب كردند. بدين ترتيب رئال برای سومين سال پياپی به عنوان  امتياز كس

تيم صدرنشين گروهش روانه مرحله يك هشتم پايانی اين رقابت ها شد.

اعزام 17 تکواندوکار اصفهانی به 
مسابقه های جهانی  هان مادانگ

هفته پنجم لیگ دسته یک والیبال
جشن اولین پیروزی در اصفهان

گزارش

پژمان سلطانی 

تيم ملی كبدی كشورمان در مسابقه های 
ــيايی گوانگژو 2010 به عنوان نايب  آس
ــا كمالی مقدم  ــيد كه رض قهرمانی رس
ــز در اين تيم  ــی ني ــدی كار اصفهان كب

حضور داشت. 
وی به همراه ديگر بازيكنان تيم ملی در 
ــنگ تمام گذاشت و به  اين رقابت ها س
همين منظور روزنامه زاينده رود كه يكی 
ــكاران اصفهانی  از حاميان اصلی ورزش
ــت؛ با وی مصاحبه ای انجام داده كه  اس

خوانندگان توجـه شمــا 
عزيز را 

اين  به 
مصـاحــبه 

ــب  جل
می كنيم:

خودتــان 
را بــــرای 
خوانندگان 

روزنـــامـــه 
رود  زایــــنده 

معرفی کنید؟
رضا كمالی مقدم 

ــتم، چـهار  هس
ــرادر و چهار  ب
دارم.  ــر  خواه
پدرم به رحمت 
و  ــه  رفت ــدا  خ
مادرم  ــا  ب اكنون 
ــی می كنم  زندگ
ــال 1384  و از س

را  ــدی  كب ورزش 
آغاز كردم.

چطور شــد به این رشته ورزشی 
عالقه پیدا کردید؟

ــم خودش كبدی كار   اصغر برادر بزرگ
ــمت  بود و به همين علت من هم به س
اين رشته كشيده شدم.  اصغر در اين راه 
مشوق اصلی ام بود و زمانی كه در كوران 
مسابقه های كشوری نيستم با هم تمرين 
ــن رقابت ها هم به من  می كنم و در حي

روحيه می دهد.

چه مقام های بین المللی را با تیم 
ملی به دست آوردید؟

ــال 84 نايب قهرمان آسيا شديم. سال  س
ــوم  ــر به مقام س ــت قط 85 در تورنمن
ــد در ماكائو  ــال بع ــيديم و يك س رس
ــال 87  ــومی را تكرار كرديم. س مقام س
ــابقه های جهانی پاكستان باز هم  در مس
ــتاديم. سال گذشته  بر سكوی سوم ايس
ــام يك  ــی ويتن ــابقه های جهان در مس
ــابقه های  ــود كرديم و در مس ــه صع پل
 آسيــايی گوانگـژو هـم پـس از هـند به 

گردن آويز نقره رسيديم.
سطح رقابت های آسیایی گوانگژو 

چطور بود؟ 
ــابقه های آسيايی هر 4 سال يك بار  مس
ــود و تمام  ــاره كهن برگزار می ش در ق
ــا برترين  ــته ای ب ــورها در هر رش كش
ــود وارد اين مـيدان  ـــكاران خـ  ورزش
ــب  ــوند و تنها به كس بين المللی می ش
مدال فكر می كنند و به عقيده من 

سطح رقابت ها فوق العاده باال بود و ما با 
اقتدار توانستيم به مقام نقره برسيم.

رقیبان اصلی ایران در مسابقه ها 
کدام تیم ها بودند؟

هند و پاكستان در جهان حرف نخست 
ــبختانه با غيرت،  ــد اما خوش را می زنن
ــرده، پاكستان  تعصب و تمرين های فش
را جا گذاشتيم و از طرفی بايد اختالف 
ــانيم  ــود را نيز با هند به حداقل برس خ
ــيا و جهان  ــكوی اول آس  تا بتوانيم بر س

بايستيم.
آیا ایــران پتانســیل قهرمانی در 

جهان را دارد؟ 
ــطح  ــتعداديابی در س صد البته، اما با اس
ــئوالن هم بايد  ــتان های كشور، مس اس
ــته  اين رش ــكاران  ــكل های ورزش مش
ورزشی را حل كنند و تنها به رقابت های 

توپ و تور بسنده نكنند.
شما به عنوان کبدی کار 
چــه مشــکلی پیش رو 

دارید؟
ــكار ملی  ــوان ورزش ــه عن ــده ب بن
ــگاه شوم ولی  می خواهم وارد دانش
ــگاه اصفهان اجازه  ــئوالن دانش مس
ــگاه را نمی  ــن به اين دانش ورود م
ــازمان  ــی كه س ــد، در صورت دهن
سنجش آموزش كشور و اداره كل 
ــتان اصفهان تأييد  تربيت بدنی اس
ــكل  ــد ولی نمی دانم مش كرده ان
اصلی كجاست؟ از شما می خواهم 
صدای مرا به مسئوالن اين دانشگاه 

ــانيد چرا كه من هم ورزشكار اين  برس
مملكت هستم.

در آینــده چــه مســابقه های بین 
المللی دارید؟ 

ــدی در  ــی كب ــم مل ــال 2011 تي در س
ــابقه های داخل سالنی قطر شركت  مس
ــرد و از االن بايد تمرين های  خواهد ك
خود را برای اين مسابقه ها و مسابقه های 

داخلی پيگيری كنم.
رقابت هــای کشــوری چــه موقع 
استارت می خورد و فکر می کنید 
تیــم راه و ترابری چه مقامی را به 

دست آورد؟ 
ــوری از روز سی ام  ــابقه های كش مس
ــتان با  ــتان گلس ــاه در اس آذرم
ــم در دو  ــور 8 تي حض
گروه آغاز می شود و 
از هر گروه 3 تيم به 
مرحله بعدی صعود 
ــرد و در اين  خواهند ك
مرحله به صورت دوره ای 
ــابقه می دهند.  ــم مس با ه
ــی  اصفهان كاران  ــدی  كب
ــا تكنيكی  ــكاران ب ورزش
ــويم  ــتند كه اگر با اقتدار ظاهر ش هس

می توانيم به مقام قهرمانی برسيم.
قرارداد ســال گذشته شما با راه 
و ترابری اصفهان چه مبلغی بود و 

امسال چقدر است؟ 
مبلغ قرارداد فصل قبل پنج ميليون تومان 
بوده ولی امسال سفيد امضا كردم به علت 

اينكه عالقه زيادی به باشگاهم دارم.
مراســم هایی که بــرای تجلیل از 
شما برگزار شد را چگونه ارزیابی 

می کنید؟ 
ــت اول  ــم ها دو ويژگی داش اين مراس
اينكه ورزشكاران بالفاصله پس از ترک 
كشور چين به پاداش های خود رسيدند 
و دوم توجه مسئوالن كشوری به ورزش 
را نشان داد كه اين موجب دلگرمی همه 

ورشكاران شد.
حرف آخر؟ 

از تمام مسئوالن كشور، اداره كل تربيت 
بدنی استان اصفهان، رئيس هيأت كبدی 
استان و كسانی كه برای پيشرفت ورزش 
ــی فروگذار نيستند تشكر  از هيچ تالش
می كنم و فقط می خواهم كه اين مشكل 
تحصيل مرا در دانشگاه اصفهان به نوعی 

حل كنند.

قرارداد سفید امضا کردم
رضا کمالی مقدم: دانشگاه اصفهان اجازه ورود نمی دهد

ناگفته هایی که همیشه مسکوت می ماند

فرهنگ سازی در فوتبال،کار شاخ و دم داری نیست
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تلفن : 0311-6284167-8   
فکس : 0311-6284166

نشــانی : اصفهان، خیابان ارتش، جنب 
پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد3

شهرکرد :
تلفن : 0381-2224466   
فکس : 0381-2225599

نشانی : شــهرکرد، خیابان فردوسی، 
تقــاطــع مولوی، روبروی آزمایشــگاه 

مرکزی، طبقه اول
شنبه 20 آذر 1389/ 5 محرم 1432/ شماره Saturday 11 December 2010    413)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری(

امام حسین)ع(:
 رستگـار نمی شود 
مـردمـی که خشنـودی 
مخلـوق را در مقـابل غضب 
خـالق خریدنـد.

پیرو آگهی های شرکت آب و فاضالب استان چهارمحال و بختیاری به اطالع کلیه شرکت 
کنندگان در اين مناقصه می رساند که محل اعتبار اين آگهی از منابع داخلی می باشد.

سازمان رفاهی تفريحی شهرداری شاهین شهر به استناد مجوز شماره 5147/ر.س 
مورخ 89/8/25 هیأت مديره محترم سازمان در نظر دارد اجازه بهره برداری سالن 
های فرعی رزمی 1 و 2 و 3 ورزشگاه تختی واقع در خیابان شهید بهشتی )مخابرات(، 

فرعی 11 شرقی را واگذار نمايد.
متقاضیان می بايستی تا روز سه شنبه مورخ 89/9/30 جهت دريافت اسناد مزايده 
به امور قراردادها و تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 89/10/1 جهت تحويل 

اسناد مزايده به دبیرخانه سازمان مراجعه نمايند.
سازمان در رد يا قبول يک يا کلیه پیشنهادات مختار است.

اصالحیه

آگهی مزایده عمومی )نوبت اول(

روابط عمومی و آموزش همگاني شرکت آب و فاضالب چهار محال و بختياري 

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی 

باقیمانده  فرعی  های  کانال  احداث  دارد  نظر  در  اصفهان  ای  منطقه  آب  شرکت 
رودشت را از طريق مناقصه عمومی با شرايط و مشخصات زير به پیمانکار واجد 
صالحیت واگذار نمايد. از مناقصه گرانی که تمايل به حضور در مناقصه فوق را 
دارند دعوت می گردد تا نسبت به تهیه، تکمیل و تحويل اسناد ارزيابی توان انجام 

کار اقدام نمايند.
مشخصات کلی پروژه:

اجرای کانال های فرعی با مقطع ذوزنقه ای با عرض کف متوسط 0/8 و ارتفاع يک 
متر و شیب جداره 1/5 به 1 و طول حدود 12 کیلومتر

مبلغ پايه: حدود 12/183/307/550 )دوازده میلیارد و صد و هشتاد و سه میلیون 
و سیصد و هفت هزار و پانصد و پنجاه ريال( بر اساس فهرست بهای پايه آبیاری و 

زهکشی سال 1388
حداقل رتبه پیمانکار: 5 آب

محل اجرا: استان اصفهان – شهرستان اصفهان – بخش جلگه
مشاور: مهندسین مشاور زايند آب

مدت اجراء: 12 ماه
واجدين شرايط از تاريخ انتشار نوبت دوم اين آگهی حداکثر به مدت 15 روز مهلت 
دارند نسبت به تهیه و تکمیل اسناد ارزيابی از سايت WWW.ESRW.ir اقدام 
نموده و مدارک تکمیلی را به نشانی اصفهان – پل خواجو – بلوار آئینه خانه – جنب 
هالل احمر – شرکت آب منطقه ای اصفهان – دفتر قراردادها – کدپستی 76473 

– 81646 صندوق پستی 391 دبیرخانه امور قراردادها تحويل دهند.
تلفن تماس: 5 – 6615360 داخلی 122 فاکس: 6611073

آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران

شرکت آب منطقه ای اصفهان

نوبت دوم

م الف: 12282

نظر به اینکه در مدت برپایی نمایشگاه صنایع مبل اصفهان ویژه نامه 
تخصصی نمایشگاه مذکور منتشر و در سطحی گسترده توزیع خواهد 

شد بدینوسیله از عالقه مندان دعوت می شود جهت معرفی غرفه ها 
و شرکت های خود و سفارش آگهی با شماره تلفن های 6292458 

6292468 – 09135454415 هماهنگی نمایند.

اطالعیه


