
کشـــــاورزی  جهـــاد  ســــازمان   مـــدیر 
و  دامی  تولیدات  گفت:  بختیاری  و  چهارمحال 
پیروزی  از  قبل  به  نسبت  استان  این  کشاورزی 
انقالب چهار برابر افزایش یافته است. به گزارش 
خبری  نشست  در  شهرکی  نیازی  صفدر  ایرنا، 
محلی  مطبوعات  و  رسانه ها  خبرنگاران   با 
چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: تولیدات دامی 
و کشاورزی این استان در حال حاضر، یک میلیون 
و 150 هزار تن است که این میزان قبل از انقالب 
کمتر از 270 هزار تن بوده است. وی با اشاره به 
تولید 20 درصد ماهی سردابی، 12 درصد بادام و 
3/4 درصد گوشت قرمز کشور در این استان، افزود: 
چهارمحال و بختیاری در تولید ماهی سردابی و بادام 
رتبه نخست کشور را دارد. این مقام مسئول تعداد 
بهره برداران بخش کشاورزی و دامی این استان 
را 66 هزار نفر ذکر و تصریح کرد: 95 درصد از 
عملیات کشاورزی در مناطق روستایی این استان 
به صورت مکانیزه انجام می شود. نیازی شهرکی 
سطح آبیاری تحت فشار در بخش کشاورزی این 
استان را 2 هزار و 500 هکتار برآورد کرد و افزود: 
سیستم آبیاری قطره ای و تحت فشار در سه هزار 
و500 هکتار از زمین های کشاورزی در دست اجرا 
است. نیازی، طرح های آماده بهره برداری در دهه 
فجر انقالب اسالمی امسال چهارمحال و بختیاری را 
42 طرح اعالم کرد و گفت: بالغ بر 190 میلیارد ریال 
اعتبار برای این طرح ها هزینه شده است. وی بهره 
برداری از  شرکت بسته بندی شیر شهرستان کیار با 
اعتبار 15 میلیارد ریال، کارخانه تولید کنسرو ماهی 
بروجن با 13 میلیارد ریال اعتبار و تکمیل سردخانه 
4 هزار و 500 تنی گندمان را از طرح های آماده 
بهره برداری در دهه فجر چهارمحال و بختیاری 
 ذکر کرد. این مسئول افزود: با بهره برداری از این 
بخش های  در  نفر   92 اشتغال  زمینه  ها،  پروژه 

مختلف کشاورزی مهیا خواهد شد. 

 توليدات كشاورزي 
 چهارمحال و بختياری نسبت 

انعكاس صداي ملت ايران در جهان اسالمبه قبل از انقالب چهار برابر شد  

ــراي پروژه هاي  ــک اج ــي ش ب
ــتان اصفهان،  ــه اس ــاني ب آبرس
شهرستان کاشان را نیز از معضل 
بي آبي نجات خواهد داد. کاشان 
به عنوان یک شهر توریستي که 
ساالنه میلیون ها گردشگر را پذیرا 

مي باشد به منابع آب جدید نیاز خواهد داشت، فرماندار کاشان چند ...

ــه اگر هم  ــاش، ک ــید ب خورش
نخواهي به کسي نتابي، نتواني.

ــانه اي از نور و  خورشید را نش
شاید عشق در زندگي ام یافته ام. 
ــانه اي  زندگي ام خودش نیز نش
براي خورشید است! تا به حال 

به چه اندازه به خورشید زندگي تان نگاه کرده اید...؟
ــت... نگاهي از عشق... نگاهي که به شما بگوید  تنها یک نگاه کافیس

متفاوت هستید. متفاوت باشید...
نگاه کردن جسارت مي خواهد... به همان اندازه که به خورشید...

سالمت/ صفحه5

معاون عمرانی استاندار اصفهان 
جمع  در  خبری  نشست  در 
تمام  نا  دلیل  رسانه،  اصحاب 
اصفهان  ملی  طرح های  ماندن 
نظیر ورزشگاه نقش جهان، مترو، 
را  آباد  بهشت  پروژه  و  مصلی 

عظیم بودن پروژه ها و عدم تخصیص بودجه کافی برای این پروژه های 
پر هزینه دانست. سید جمال الدین صمصام شریعت گفت: هنوز  ...

سراسري/ صفحه2

فرماندار کاشان:
 مردم كاشان طعم آب زاينده رود 

را نچشيده اند

موج زندگی

 وعده نو برای پروژه های كهنه 
و ناتمام اصفهان

صفحه 2

صفـحهصفـحه

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

چالش های اشتغال
 فارغ التحصيالن دانشگاه ها  

تصویب تشکیالت و چارت سازمانی
 مشاوران جوان دولت
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شهرستان/ صفحه4

دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد در نظر دارد 
دو دستگاه زیراکس canon  را از طریق برگزاری 
از شرکت  لذا  نماید.  مناقصه عمومی خریداری 
حداکثر  گردد،  می  دعوت  شرایط  واجد  های 
 ظرف مدت 10 روز پس از درج آگهی به نشانی: 
نجف آباد- بلوار دانشگاه - دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد نجف آباد -  دبیرخانه کمیسیون معامالت 
مراجعه  و نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام 

نمایند.
بدیهی است دانشگاه در رد یا قبول یک یا تمام 
پیشنهادها مختار است و هزینه درج آگهی به عهده 

برنده مناقصه می باشد.
روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

آگهی مناقصه عمومی

رنا
: ای

س
عک
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی سراسریسراسری

امر  ولي  و  اسالمي  انقالب  معظم  رهبر 
مسلمین جهان با اشاره به تحوالت شمال 
تأکید  اسالم  جهان  نقاط  دیگر  و  آفریقا 
صداي  انعکاس  تحوالت،  این  که  کردند 
 ملت ایران است. به گزارش ایرنا، حضرت 
آیت ا... خامنه اي در جمع پرشور نمازگزاران 
تهراني، با بیان اینکه دهه فجر و 22 بهمن 
تصریح  دارد،  دیگري  شور  یک   امسال 
کردند: ملت ایران پس از سال ها مجاهدت 
مشاهده مي کنند که انعکاس صداي آنها 
اسالم  جهان  از  دیگري  مناطق  در  امروز 
رهبر  شود.  مي  شنیده  قوت  و  قدرت  با 
کردند:  خاطرنشان  اسالمي  انقالب  معظم 

حوادث امروز شمال آفریقا، مصر ، تونس و برخي 
معناي خاصي  ایران  براي ملت  دیگر  کشورهاي 
کردند:  تأکید  ای  خامنه  ا...  آیت  حضرت  دارد. 
این همان چیزي است که همیشه به عنوان بیداري 
بزرگ ملت  انقالب  پیروزي  مناسبت  به  اسالمي 

ایران گفته مي شد. 
رهبر معظم انقالب اسالمي در آغاز، همه نمازگزاران 
عزیز را به رعایت تقوا توصیه کردند و شهادت علي 
بن موسي الرضا )ع( و رحلت نبي معظم و مکرم 
اسالم محمد بن عبداله )ص( و شهادت سبط اکبر 
حضرت مجتبي)ع( را به مومنان نمازگزار، ملت 
 ایران، شیعیان و مسلمین عالم تسلیت گفتند. حضرت 
آیت ا... خامنه اي با تأکید بر این که خداوند به پیامبر 
خود نیز بر لزوم رعایت تقوا تأکید مي کند بیان 
کردند که خداوند حتي وجود مقدس پیامبر)ص( 

را براي رعایت تقوا مخاطب قرار مي دهد. 
ایشان خطاب به نمازگزاران فرمودند: خدا را در 
نظر داشته باشید و مراقب اعمال، رفتار و گفتار 
خود و حتي مراقب افکار و تصورات خود باشید 
و این به معناي تقوا است که اگر حاصل شود تمام 
راه هاي بسته گشوده خواهد شد و خداوند متعال 
در همه مراحل ملتي را که داراي تقوا است یاري 
خواهد کرد. ایشان با تأکید بر این که دهه فجر و 
22 بهمن امسال شور و حال دیگري دارد تصریح 

کردند: مردم پس از سال ها مجاهدت خود مشاهده 
مي کنند که انعکاس صداي آن ها و فریاد مظلومانه 
از  دیگري  مناطق  در  امروز  ها  آن  قدرتمندانه  و 
شود.  مي  شنیده  قوت  و  قدرت  با  اسالم  دنیاي 
رهبر معظم انقالب با اشاره به حوادث شمال آفریقا 
)کشور مصر و تونس( و برخي از کشورهاي دیگر 
بیان فرمودند: این حوادث براي ملت ایران معناي 
خاصي دارد، این همان چیزي است که همیشه به 
عنوان حدوث بیداري اسالمي به مناسبت پیروزي 
انقالب بزرگ اسالمي ایران گفته مي شد، خود را 

نشان مي دهد. 
ولي امر مسلمین جهان تأکید کردند که آنچه را که 
در مورد انقالب و این حادثه عظیم ملت ایران مي 
گویم براي ما آموزنده و عبرت آموز است، یک 
ببینیم  تا  است  جهان  هاي  واقعیت  از  تصویري 
مستکبران، زورگویان عالم و قدرت هاي مسلط 
بودند؟  چه  دنبال  شد؟  چه  و  خواستند  مي  چه 
اما در عمل چه اتفاقي افتاد؟ سپس دو ویژگي از 
ماست  دوره  به  مربوط  که  انقالب  هاي  ویژگي 
خواهم گفت. حضرت آیت ا... خامنه اي در ادامه 
به تصویر وضعیت موجود و مقایسه آن با آن چه 
و  پرداختند  بودند،  آن  دنبال  عالم  زورگویان  که 
فرمودند: فاتحان جنگ بین الملل اول و دوم که 
چند کشور اروپایي و آمریکا بودند در منطقه مهم 
خاورمیانه یک سیاست تصویب شده داشتند. ایشان 

از دالیل مهم بودن این منطقه را موقعیت 
تأکید کردند  الجیشي آن دانستند و  سوق 
و  اروپا  آسیا،  اتصال  نقطه  منطقه  این  که 
آفریقا ، یکي از بزرگ ترین انبارهاي نفت 
همه  حیاتي  شریان  نفت  و  است   عالم 
قدرت هاي صنعتي است که در دنیا مسلط 
 هستند، همچنین ملت هاي این منطقه داراي 
سوابق  با  و  دار  ریشه  کهن،  هاي  تمدن 
جهان  مسلمین  امر  ولي  هستند.  تاریخي 
با اشاره به سیاست قدرت هاي بزرگ در 
منطقه تأکید کردند که آن سیاست عبارت 
بود از این که در منطقه باید کشورها و واحد 
هاي سیاسي ضعیفي وجود داشته باشند  در 
ضمن با یکدیگر مخالفت و دشمني داشته و نتوانند 
اتحاد داشته باشند. ایشان تأکید کردند: شاهد بودیم 
سیاست تقویت ناسیونالیسم عربي، ناسیونالیسم ترکي 
و ناسیونالیسم ایراني را در طول سال هاي متمادي 
دنبال کردند و کشورهایي که حاکمیت هایشان از 
لحاظ سیاسي و حکامشان دست نشانده و مطیع 
باشند ایجاد کردند. رهبر معظم انقالب تأکید کردند 
همچنین کشورهایي را ایجاد کردند که از لحاظ 
اقتصادي مصرف کننده باشند یعني نفت را مفت از 
چنگشان خارج کنند و پول همان نفت را باز خرج 
واردات کنند تا کارخانه هاي غربي رونق بگیرند. 
رهبر معظم انقالب همچنین در بخشي از سخنان 
خود در نماز جمعه تهران با اشاره به تالش هاي 
دشمنان براي اعمال تحریم بنزین علیه ایران و با 
تأکید بر اینکه تحریم هاي دشمن همواره به نفع ملت 
ایران تمام شده است اظهار داشتند: در همین زمینه 
تحلیلگران آنها پیش بیني کردند که با این تحریم ها، 
در ایران آشوب خواهد شد، اما با این وجود در 
 حال حاضر براساس گزارش هایی که بنده دارم، تا
22 بهمن کشور در تولید بنزین به طور کامل خودکفا 
خواهد شد. رهبر معظم انقالب خاطرنشان کردند: بر 
اساس گزارش هاي موجود،  جمهوري اسالمي ایران 
 بعد از این مرحله نیز مي تواند بنزین خود را صادر 

کند.

انعكاس صداي ملت ايران در جهان اسالم

جهان نما ایران

ائمه جمعه  رئیس شوراي سیاستگذاري 
سراسر کشور گفت: والیت فقیه و شهدا 
هاي  سرمایه  و  انقالب  ماندگاري  رمز 

معنوي ایران اسالمي هستند.
از دهه  سید رضا تقوي در سومین روز 
مبارك فجر و در مراسم یادواره شهداي 
در  که  ري  شهرستان  خاوران  بخش 
مجموعه ورزشي شهداي قیامدشت برگزار 
شد افزود: جنگل، دریا، نفت و دیگر منایع 
زیر زمیني تمامي سرمایه هاي مادي یک 
کشورند که روزي به پایان خواهد رسید. 
وي اظهار داشت: ولي شهدا و شهادت آثار 
جاودان و ابدي یک جامعه مي باشند و از 
طرفي رمز جاودانگي قیام امام حسین)ع( 
همانا شهادت ایشان و یاران با وفایش بود 
که بعد از قرن ها همچنان موجب جوش 
و خروش انسان هاي آزاده و سرنگوني 
رئیس  شود.  مي  ظالم  هاي  حکومت 
ائمه جمعه کشور  شوراي سیاستگذاري 
گفت: جامعه و امت اسالمي در برابر شهدا 
و خانواده آنان مسئول هستند و به فرموده 

امام راحل خانواده شهدا نور چشم ملت 
هستند و باید قدرشناس زحمات آنان بود 
و به این سرمایه و دارایي هاي معنوي باید 
و  سربلندي  مایه  که  چرا  ورزید،  عشق 

عزت کشور مي باشند. 
وحدت  مایه  نیز  را  رهبري  وجود  وي 
و  برشمرد  کشور  سرافرازي  موجب  و 
افزود: در تحوالت اخیر مصر و تونس و 
دیگر کشورهاي این حوزه؛ شاهد هستیم 
کشورها  این  در  رهبري  نبود  خأل  که 
سردرگمي به وجود آورده و دشمنان از 
این ضعف سوء استفاده کرده و اختالف 
میان آزادي خواهان ایجاد مي کنند. تقوي 
با بیان اینکه وجود رهبري در یک مملکت 
بسیار مهم است، اظهار داشت: رهبري مایه 
اقتدار ملت و کشور مي باشد و همگان 
شاهد بودیم که در مسایل فتنه سال 88، 
 با درآیت و راهنمایي حکیمانه حضرت 
و  دشمنان  دست  اي؛  خامنه  ا...   آیت 
و  کوتاه  کشور  از  چگونه  جویان  فتنه 

اهداف شوم آنان خنثي شد. 

منابع  و  نوآوري  پژوهش،  معاون 
تهران  شهر  پرورش  و  آموزش   انساني 
گفت: فرهنگیان نمونه آموزش و پرورش 
 1390 سال  فروردین   15 تا  تهران  شهر 
شناسایي مي شوند. عباس نجار در گفتگو 
با ایرنا افزود: شیوه نامه انتخاب فرهنگیان 
آموزش  مدارس  و  مناطق  تمام  به  نمونه 
و پرورش شهر تهران ارسال شده است. 
وي با بیان این مطلب که فرهنگیان نمونه 
انتخاب  عملکردها  و  امتیاز   براساس 
مي شوند، اظهار داشت: در مرحله اول انتخاب 
فرهنگیان نمونه بحث خودارزیابي را داریم 
که خود فرهنگیان براساس فرم هاي موجود 
عملکرد خود را ارزیابي مي کنند. نجار ادامه 

داد: همچنین طرح ارزیابي فرهنگیان توسط 
دانش آموزان را در برنامه داریم که در این 
طرح دانش آموزان به معلمان و مدیران خود 
امتیاز مي دهند. معاون پژوهش، نوآوري و 
 منابع انساني آموزش و پرورش شهر تهران 
مدارس  در  ابتدا  نمونه  فرهنگیان  گفت: 
انتخاب و سپس به مناطق معرفي مي شوند 
که در هر منطقه آموزش و پرورش، براساس 
 28 گروه موجود فرهنگیان نمونه انتخاب 
مي شوند. نجار افزود: فرهنگیان نمونه پس از 
انتخاب در سطح منطقه به اداره کل آموزش 
و پرورش شهر تهران معرفي مي شوند تا در 
سطح اداره کل نیز فرهنگیان نمونه استاني 

شناسایي شوند. 

واليت فقيه و شهدا، سرمايه هاي معنوي 
ايران اسالمي

شناسايی فرهنگيان نمونه 
آموزش و پرورش تهران 

نصف النهار

چه خبر از پایتخت

رؤساي27کشور اتحاديه اروپا؛ 
خواستار اصالحات دموكراتيك 

در مصر و تونس 
جمعه  روز  نشست  نهایي  اعالمیه  در  اروپا  اتحادیه  کشور  رؤساي27 
خود در بروکسل، خواستار اصالحات دموکراتیک در کشورهاي مصر و 
تونس شدند. به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاري د پ آ آلمان، برگزاري 
 انتخابات عادالنه و آزاد در این دو کشور از دیگر درخواست هاي رؤساي 
این  حال  عین  در  گزارش،  بنابراین  بود.  اروپایي  هاي   دولت 
دولت ها، خشونت در مصر را محکوم کرده و بر آزادي اطالع رساني و 
خودداري از ترساندن خبرنگاران و ایجاد وحشت در بین آنان تأکید مي 
کنند. مردم تونس حدود سه هفته قبل با قیام علیه زین العابدین بن علي 
موجب فرار وي شدند و مردم مصر نیز از 10روز قبل با قیام علیه حسني 
مبارك خواستار کناره گیري وي از قدرت هستند. پیش از این رهبران پنج 
ابراز  با  بیانیه مشترکي  فرانسه در  ایتالیا و  آلمان،  فرانسه،  انگلیس،  کشور 
نگراني از خشونت هاي اخیر در مصر، خواستار انتقال سریع قدرت در 
آن کشور شده بودند. از سوي دیگر احزاب مخالف دولت آلمان با انتقاد از 
واکنش دولت درباره نا آرامي هاي مصر از وزیر خارجه این کشور خواستند 
تا به صورت روشن به نفع معترضان در خیابان هاي مصر موضع گیري کند. 
کلودیو روت از رؤساي حزب سبزها با بیان اینکه دولت آلمان نمي تواند 
افزایش فشار بر مبارك براي  به صراحت به مبارك پشت کند، خواستار 
استعفا و کناره گیري از قدرت شد. وي همچنین بر احضار سفیر مصر، قطع 
کمک هاي نظامي به رژیم مبارك، مسدود کردن دارایي هاي خارجي مبارك 
و افرادش و محدودیت هاي سفري براي مقام های این رژیم تأکید کرد. 
رولف موتسه نیش سخنگوي سیاست خارجي حزب سوسیال دموکرات ها 
نیز گفت: قاهره از خط قرمز عبور کرده و دیپلماسي آرام در قبال این رژیم 

کارساز نیست. 

معترضان خواستار كناره گيري 
رئيس جمهور يمن شدند 

بیش از 20 هزار تظاهرکننده مخالفت حکومت یمن در صنعا گردهم آمده و 
خواستار استعفای رئیس جمهوري این کشور شدند. به گزارش ایلنا به نقل 
از بي بي سي، تظاهرکنندگان »روز خشم« در یمن در حالي به خیابان  ها آمدند 
که »علی عبداله صالح«، رئیس جمهوري این کشور پیش از این گفته بود که 
بعد از پایان دوره کنونی ریاست  جمهوری در سال 2013 میالدي کناره گیری 
می کند و قدرت را به پسرش نیز منتقل نخواهد کرد. »باراك اوباما«، رئیس  
جمهوري آمریکا نیز در تماس تلفنی با صالح از برنامه اصالحات سیاسی 
وي استقبال کرد و از نیروهای امنیتی یمن خواست دست به خشونت علیه 
تظاهرکنندگان نزنند. هزاران تظاهرکننده نیز در حمایت از صالح در یکی 
از میادین شهر تجمع کردند. این بزرگ ترین اجتماعات دو هفته اخیر در 
یمن بوده است. اعتراض های یمن به دنبال تظاهرات وسیع ضدحکومتی در 
تونس و مصر آغاز شده است. صالح که براي مدت 30 سال رئیس جمهوري 
یمن بوده است، چهارشنبه گذشته در جلسه اضطراری پارلمان و شورای 
وي  کرد.  مطرح  قدرت  از  کناره گیری  برای  را  خود  برنامه   مشورتی، 
گفت: نه دوره ریاستم را تمدید می کنم و نه آن را به پسرم واگذار می کنم؛ من 
این امتیازها را برای منافع کشورم اعطا می کنم. منافع کشور بر منافع شخصی 
ارجحیت دارد. وی همچنین از گروه های مخالف خواست تا هرگونه برنامه 
قبلی برای دست زدن به »تظاهرات، تجمعات و گردهمایی ها« را متوقف 
کنند. اما معترضان یمنی بی اعتنا به این درخواست شعار می دادند: ما خواهان 
تغییر حکومت هستیم و نه فساد، نه دیکتاتوری. میزان بیکاری در یمن حدود 
40 درصد است و بهای مواد غذایی افزایش یافته و سوء تغذیه به سطح 
هشدار رسیده است. یمن از متحدان آمریکا در جنگ علیه القاعده است و 
اوباما در گفتگوی تلفنی خود با علی عبداله صالح از همکاری وي در این 

زمینه تشکر کرد.

رئیس جمهور الجزاير: 
وضعيت اضطراری لغو می شود 

رئیس جمهوری الجزایر وعده 
فوق العاده ای  وضعیت  که  داد 
این  بر  سال   19 حدود  که 
آینده  در  بوده،  حاکم  کشور 
گزارش  به  شود.  لغو  نزدیک 
بي بي سي،  از  نقل  به  ایلنا 
الجزایر  دولتی  خبرگزاری 
»عبدالعزیز  که  داد  گزارش 
دیدارش  جریان  در  بوتفلیقه« 
کرد  اعالم  دولت  وزیران  با 
که وضعیت فوق العاده در این 

کشور لغو مي شود ولي در عین  حال تأکید کرد که مردم اجازه تظاهرات در 
خیابان های پایتخت را نخواهند داشت. بنا بر این گزارش، رئیس جمهوری 
الجزایر گفت که مردم اجازه خواهند یافت در سایر نقاط کشور به غیر از 
پایتخت دست به تجمع بزنند. مخالفان تصمیم دارند که 12 ماه فوریه در 

الجزیره علیه دولت تظاهرات کنند.
برای  فوق العاده  وضعیت  قانون  از  الجزایر  دولت  که  می گویند  منتقدان 
سرکوب مخالفان استفاده می کند. حکومت مرکزی این قانون را برای مبارزه 

با گروه های تروریستی الزم دانسته است. 
این قانون پس از آغاز جنگ داخلی الجزایر در سال 1992 میالدي وضع 
شده و با وجود پایان درگیری ها همچنان اجرا می شود. تظاهرکنندگان طی 
هفته های گذشته علیه افزایش کم سابقه بهای مواد خوراکی به خیابان ها ریخته 
بودند. رئیس جمهور الجزایر همچنین از دولت خواست که بر اشتغال زایی 
تمرکز کند و رادیو ـ تلویزیون این کشور نیز به مخالفان فرصت بیشتری برای 
ارایه نظراتشان بدهد. دولت الجزایر به منظور آرام کردن معترضان اعالم کرده 

است که قیمت برخی از اقالم خوراکی را کاهش می دهد.

 كره جنوبي از شيوع تب برفكي در 
ديگر نقاط آسيا ابراز نگراني كرد 

بیماري  کره جنوبي نگران است در جریان مسافرت هاي گسترده مردم، 
تب برفکي در دیگر نقاط قاره آسیا شایع شود. به گزارش ایرنا، شیوع تب 
برفکي در کره جنوبي باعث شد تا وزارت کشاورزي این کشور نزدیک 
نشان مي  منتشره  آمار  ترین  تازه  کند.  معدوم  را  دام  میلیون رأس  به سه 
دهد که این بیماري در حدود 150 محل در سراسر کره جنوبي شیوع پیدا 
کرده و سه میلیون رأس گاو و خوك معدوم شده اند. وزارت کشاورزي 
خواستار تشدید امور ضد عفوني کردن مکان هاي آلوده در کشور شده و 
از مردم خواسته است حتي االمکان به مناطقي که به شدت آلوده است، 
سفر نکنند. این در حالي است که به دلیل تعطیالت سال نو، مسافرت هاي 
مردم افزایش یافته و این خطر وجود دارد که بیماري به دیگر کشورهاي 
آسیایي سرایت کند. وزارت کشاورزي کره جنوبي اعالم کرد که این کشور 
تجربه  دهه گذشته  در چند  را  برفکي  تب  بیماري هاي  بدترین  از   یکي 

مي کند. 

زاينده رود
معاون امور استان های حوزه مشاوران جوان 
اصفهان  در  استانی  سفر  شانزدهمین  در  دولت 
 حضور یافت. »افراشته« در جمع خبرنگاران رصد 
اصفهان،  استانداری  جوان  مشاوران  های  فعالیت 
برطرف کردن مشکالت و ایجاد الگوهای مناسب 
اهداف  از  را  کشور  سطح  در  اصفهان  پیشنهادی 
سفر به اصفهان برشمرد. وی نگاه استاندار اصفهان 
به مشاوران جوان را مبتنی بر اعتماد، اعتقاد و باور 
دانست، همانگونه که رئیس جمهور به این حوزه نظر 
دارد. افراشته سابقه تشکیل حوزه مشاوران جوان را 
در دولت 5 سال و دو سال نیز در شهرداری تهران 
مسبوق به سابقه دانست که باعث بروز تحول، آرمان 
خواهی، شجاعت در تصمیم و نقادی در ارگان های 
دولتی شده است و جوانان ملزومات حرکت گویای 
کشور را دهه پیشرفت و توسعه دهه چهارم انقالب 
را فراهم کرده است. وی افزود: در ابتدای کار که بدنه 
مشاوران جوان به دولت وصل شد برخی حرکت 

تدافعی گرفتند و سال های اول کار صرف تثبیت 
و اعتمادسازی شد ولی در همایش چهارم کشوری 
مشاوران جوان ثابت شد که هم رئیس جمهور و هم 
با چشم  به مشاوران جوان   بدنه کارگزاران دولت 
تولید کننده و بازوی مشورت نگاه می کنند و در 
 عمل به این گروه مشاوران کار سپرده شد. وی ادامه 
داد: تقویت مشاوران جوان باعث نخبه پروری و 
تمرین مدیریت بخشی می شود که الزمه شکوفایی 
جوانان و جانشین پروری را پدید می آورد و بهترین 
فرصت برای تمرین مدیریت برای جوانان می باشد. 
ادغام سازمان ملی جوانان و تربیت بدنی درست 

نبوده است
معاون حوزه مشاوران جوان ریاست جمهوری در 
اصفهان گفت: عمل مجلس در ادغام سازمان ملی 
جوانان و تربیت بدنی باعث انحالل و نابودی سازمان 
دادن  ملی جوانان می شود و همچنین عدم رأی 
مجلس به سن 15 سالگی برای رأی دادن جوانان، 
جوانان را 3 سال از مشارکت ملی محروم می کند و 

این تصمیمات مجلس، ذائقه جوان ایرانی به مجلس 
اصول گرا را تلخ کرده است. افراشته افزود: مشاوران 
جوان دولت می توانند در ارگان ها تغییرهای مستمر 
و کوچک به وجود آورند و فضاهای مشورتی خوبی 
به وجود آورند و استان اصفهان الگوی خوبی برای 

تولید مدل های الزم برای کل کشور است.
وی تصریح کرد: رسیدن به این امور به آموزش برای 
مشاوران نیاز دارد که در دو مرحله تمرین در کنار 
مدیران و نیز آموزش های الکترونیکی در حال انجام 
است و طرح کابینه 70 میلیونی نیز آموزش پایدار و 

موفق بوده است.
وی خاطرنشان کرد: در سال های اخیر سن مدیران 
باال رفته بود و سن اداری از 32 سال گذشته بود که 
نیاز به حضور مشاوران از مدیران جوان در دولت 

حس می شد.
وی در پایان تشکیل سازمان فراگیر مشاوران جوان 
را از برنامه های جاری گروه مشاوران جوان دولت 

قلمداد کرد.

مهدی رفائی

معاون عمرانی استاندار اصفهان در نشست خبری در 
جمع اصحاب رسانه، دلیل نا تمام ماندن طرح های 
مترو،  نقش جهان،  نظیر ورزشگاه  اصفهان  ملی 
مصلی و پروژه بهشت آباد را عظیم بودن پروژه ها و 
عدم تخصیص بودجه کافی برای این پروژه های پر 
هزینه دانست. سید جمال الدین صمصام شریعت 
گفت: هنوز واگذاری ادامه پروژه ورزشگاه نقش 
جهان به مدیریت استان از سوی شرکت پیمانکار 
سازمان تربیت بدنی صورت نگرفته و این در حالی 
است که سقف قانونی مدت قرارداد پیمانکار پایان 
پذیرفته است. وی افزود: استانداری اصفهان برای 
تحویل پروژه نقش جهان دو شرط عنوان داشته 
که پرداخت 12 میلیارد تومان اعتبار به استانداری از 
سوی دولت و تربیت بدنی و تسویه حساب کامل 
پیمانکار قبلی را در بر می گیرد. صمصام شریعت 
اظهار امیدواری کرد که اگر این بودجه پرداخت 
شود ظرف یک سال با کمک بخش خصوصی 
بخش هایی از ورزشگاه نقش جهان به بهره برداری 
 برسد. وی در خصوص پروژه بهشت آباد اظهار 
در  دولتی  اجازه  و  تصویب  وجود  با  داشت: 
در  سیاسی  زمینه های  نبودن  مساعد  طرح،  این 
استان های مجاور مانع انجام این طرح شده ولی 
به زودی این طرح کلنگ زنی خواهد شد. صمصام 
شریعت اتمام پروژه ساخت مصلی را محتاج به 
49 میلیارد تومان بودجه دانست که امسال تنها 
600 میلیون به این طرح اختصاص یافته است و با 
رایزنی های صورت گرفته این اعتبار 12 برابر شده 
و به 7 میلیارد تومان رسیده، ولی هنوز هم برای 
اتمام این طرح عظیم ناکافی است. وی همچنین 
از اختصاص 2 میلیارد تومان بودجه دولتی و 38 
میلیارد تومان اوراق مشارکت برای پروژه بهشت 
آباد خبر داد و پروژه هایی همچون رینگ چهارم 
ترافیکی اصفهان، کنار گذر شرق مترو و قطار سریع 
و  دانست  ناتمام  از طرح های  را  اصفهان  السیر 
اجرای نهایی تونل سوم کوهرنگ را که 160 متر آن 

باقی مانده است را قدیمی ترین پروژه نا تمام ملی 
در اصفهان خواند.

معاون عمرانی استاندار از اختصاص 99 میلیارد 
تومان بودجه دولتی به مترو اصفهان خبر داد و 
گفت: شهرداری اصفهان نیز 140 میلیارد در مترو 
هزینه کرده که با رقم 400 میلیارد مورد نیاز هنوز 
فاصله داریم. وی عمده ترین مشکل مترو اصفهان 
را خرید واگن ها دانست که رایزنی با دو شرکت 
چینی با نام های )CNR( و )CSR( ادامه دارد. 
این دو شرکت واگن های مترو مشهد و تهران را 
تولید کرده  بودند. وی همچنین پیشنهاد خرید 
واگن دست دوم را برای راه افتادن کار عنوان نمود 
و راه دیگر را تجهیز کارخانه واگن سازی و تحت 
لیسانس قرار دادن کارخانه واگن سازی اصفهان 

توسط شرکت خارجی دانست.
سید جمال الدین صمصمام شریعت خاطرنشان 
کرد: برای راه اندازی قطار سریع السیر اصفهان 
است  شده  هزینه  تومان  میلیارد   100 تهران   –
و  دارد  ادامه  آن  اتمام  کاری  شیفت  سه  در   و 
بزرگ ترین مشکل سر راه این طرح ریل گذاری 
که  بود  خواهد  واگن ها  و  لوکوموتیو  خرید  و 
زیرسازی آن به مدیریت استان و خرید لوکوموتیو  
و ریل گذاری به دولت واگذار خواهد شد. صمصام 
شریعت وضعیت نامناسب فعلی از نظر بودجه را 
دلیل عدم تخمین زمان اتمام و بهره برداری توسط 

خود عنوان کرد. 
آخرین آمار پروژه های عمرانی قابل افتتاح در 

دهه فجر، 1345 مورد است
معاون عمرانی استاندار آخرین آمار پروژه های قابل 
بهره برداری و افتتاح در دهه فجر را 1345 مورد 
دانست. صمصام شریعت گفت: آمار قبلی 1256 
در  پزشکی  علوم  دانشگاه  که  است  بوده  پروژه 
آستانه دهه فجر از آماده سازی 89 پروژه دیگر برای 
افتتاح خبر داده که هزینه و اعتبار کل پروژه ها 465 
میلیارد تومان می باشد و 187 پروژه شهرداری، 
478 پروژه مخابرات، 220 پروژه جهاد کشاورزی، 
 84 پروژه برق رسانی و 120 پروژه آب و فاضالب 

آمار  افزود:  وی  بود.  خواهد  آنها  ترین  عمده 
پروژه های افتتاحی امسال 62 درصد افزایش یافته 
است به طوری که در سال گذشته تنها 18 دستگاه 
دولتی با 784 پروژه و 340 میلیارد تومان حضور 
داشتند و امسال تعداد دستگاه ها به 29 دستگاه 
رسیده است. وی در خصوص اعتبار ردیف ها 
و تبصره های استان اظهار داشت: از 390 میلیارد 
تومان بودجه این مورد میزان 332 میلیارد تومان 
از  درصد   60 همچنین  است.  یافته  تخصیص 
اعتبارهای ملی تصویب شده به استان رسیده که در 
مجموع 82 درصد کل بودجه ها به طور میانگین از 
سوی دولت به مدیریت استان پرداخت شده است. 
وی خاطرنشان کرد: در سطح روستاهای استان نیز 

331 پروژه در دهه فجر افتتاح خواهد شد.
آخرین گزارش از پروژه های مصوب سفرهای 

ریاست جمهوری 
تنها 385 پروژه و طرح از مجموع 640 طرح و 

مصوبه به اتمام رسیده است
معاون عمرانی استاندار اصفهان گفت: 385 پروژه 
از 640 طرح و مصوبه سه دور سفر  و مصوبه 
ریاست جمهوری به اتمام رسیده است. صمصام 
شریعت افزود: از دور اول سفر ریاست جمهوری 
درصد   82 دوم  دور  از  ها،  مصوبه  درصد   97
و از سفر سوم 50 درصد از مصوبه ها پیشرفت 
فیزیکی داشته است. وی در بخشی از سخنان خود 
در مورد مدیریت آب زاینده رود تأکید کرد: باید 
برداشت های بی رویه کنترل شود و مدیریت واحد 
و به دور از تعصبات استانی و محلی رفتار شود و 
پروژه هایی همچون بهشت آباد از رکود خارج شده 
و به طرح های آبرسانی ملی، به صورت کشوری 
و کالن نگاه شود. صمصام شریعت از به موقع 
استان گالیه کرد  به  نرسیدن بودجه های دولتی 
و از نگاه برخوردار محور مسئوالن مرکزنشین به 
اصفهان ابراز تأسف کرد. وی خاطرنشان نمود که 
اصفهان و تهران در قعر سرانه بودجه کشوری قرار 
دارند و استان بوشهر بیشترین بودجه عمرانی سرانه 

را دریافت می کند.

معاون امور استان های حوزه مشاوران جوان رئیس جمهور در اصفهان 

تصویب تشکيالت و چارت سازمانی مشاوران جوان دولت

از سوی معاون عمرانی استاندار؛

وعده نو برای پروژه های كهنه و ناتمام اصفهان 

الگوی  ارائه  و  اسالمی  انقالب  وقوع 
حکومتی جدید، تحوالت گسترده ای را 
آورد.  به وجود  المللی  بین  مناسبات  در 
لحاظ  از  که  کشوری  عنوان  به  ایران 
ژئوپلتیکی، جایگاه ویژه ای در خاورمیانه 
پایان دهه 70 میالدی  و جهان دارد؛ در 
تا به  شاهد چنان دگرگونی شد که دنیا 
آن روز نظیر آن را ندیده بود. اگر تاریخ 
جهان  در  گرفته  صورت  انقالب های 
را مطالعه کنیم درمی یابیم بیشتر آنها از 
پیروی  مشابهی  اصول  و  واحد   فرمول 
کرده اند. از همین روست که نظریه پردازان 
و  چهارچوب ها  تعاریف،  توانسته اند 
الگوهای مشخصی را در مورد انقالب ها 
ارائه نمایند. اما انقالب اسالمی ایران از این 
امر مستثنی شد و آنچه این تفاوت آشکار را 
رقم زد مذهبی بودن انقالب است. در واقع 
ماهیت و جوهره اصلی انقالب اسالمی و 
وجه تمایز آن با سایر انقالب ها اسالم و 
آموزه های مذهب تشیع است. تا پیش از 
انقالب اسالمی دین اسالم تنها یک دین 
فاقد کارکردهای سیاسی محسوب می شد 
اما انقالب اسالمی ایران جنبه های بالقوه 
تفکر  و  ساخت  بالفعل  را  آن  سیاسی 
شیعی با انسجام ساختاری در ایران نشان 
 داد که توانایی به ظهور رساندن یکی از 

بزرگ ترین انقالب های تاریخ را دارد.
و  ریشه  با  ابتدا  از  انقالب  این  چرا  اما 
پشتوانه اسالمی شکل گرفت؟ پاسخ به این 
سئوال در رهبری این انقالب نهفته است. 
در واقع هدف اصلی رهبری این انقالب 
بود و  اسالمی  تأسیس حکومت  بزرگ، 
بر همین اساس نیز اصول و ارزش های 
جریان  انقالب  متن  در  همواره  اسالمی 
رهبر  خمینی)ره(  امام  حضرت  داشت. 
و  اصلی  الگوی  اسالمی،  انقالب  کبیر 
شاکله قیام خود را از نهضت حضرت امام 
حسین)ع( و برگرفته از آموزه های قرآن 
مجید و اهل بیت )ع( قرار داد و با آوردن 
آغازگر  صحنه،  به  مذهبی  ایدئولوژی 
نقش مذهب در سیاست در دنیای مدرن 
خمینی)ره(  امام  حضرت  واقع  در  شد. 
اسالم  در مکتب  تربیت شده  شخصیتی 
بود. ایمان به هدف، تحمل سختی ها و 
در  زدنی  مثال  استقامت  و  صبر  شداید، 
طول سال های مبارزه، همگی درس ها و 
تعالیمی است که تنها در آموزه های مکتب 
اسالم می توان آموخت. تالش های این 
دهه 40  از  که  ساز  تاریخ  و  بزرگ  مرد 
 شمسی آغاز شد، دارای ایدئولوژی ها و 
راهبردی هایی بود که نتیجه آن پیروزی 
شکوهمند اسالمی در بهمن 1357 بود. 
یکی از مهم ترین راهبردهای ایشان، تعلیم 
شاگردان  و  انقالبی  کادرهای  تربیت  و 
در  حضور  با  که  بود  معتقدی  و  مؤمن 

تمامی  مناطق کشور برای زمینه سازی و 
تداوم انقالب اسالمی نقش بسیار مهم و 
تعیین کننده ای ایفا نمودند. تربیت اینگونه 
افراد و گسیل آنها در میان مردمی که روح 
و ذهنشان آماده و تشنه دریافت حقایق 
راهبرد  گیری  شکل  به  منجر  بود،  ناب 
مبارزه ای منفی در قالب تجمعات میلیونی 
و اعتصاب های سراسری شد. اما یکی از 
امام  اساسی حضرت  و  مهم  راهبردهای 
خمینی در بسیج کردن مردم و آماده سازی 
آنان علیه رژیم پهلوی، تبدیل مساجد، تکایا 
و اماکن مذهبی به مراکز آغاز تظاهرات و 
مخالفت با رژیم حاکم بود. انتخاب مساجد 
و اماکن مذهبی به عنوان پایگاه های مبارزه، 
یکی از استراتژی هایی بود که در معادالت 
دیدگاه  از  حتی  و  المللی  بین  سیاسی 
انقالب ها، تعریف نشده  پردازان   نظریه 

می نمود.
اما همین حرکت، آغاز حرکتی عمیق و 
شد  اسالمی  انقالب  میان  در  تأثیرگذار 
انزوای سیاسی خارج کرد.  از  را  و دین 
همان  از  خمینی  امام  حضرت  واقع  در 
ابتدا با دینی کردن سیاست، زمینه تحقق 
حکومت اسالمی را پایه گذاری کرد و این 
موضوع همان چیزی بود که در شعارها و 
خواسته های مردم ایران در سال 1357 به 
وضوح در تظاهرات میلیونی مطرح شد. 
»استقالل،  شعار  دادن  سر  با  ایران  مردم 
صراحت  به  اسالمی«  جمهوری  آزادی، 
اعالم کردند که استقالل و آزادی کشور 
خود را در سایه جمهوری اسالمی جستجو 
می کنند. این مفهوم نشان دهنده آن است 
که حرکتی که حضرت امام خمینی)ره( از 
سال 1342 شمسی آغاز نمود و با  مخاطب 
قرار دادن مردم و علما از آنان خواست که 
دین اسالم را دریابند، پانزده سال بعد به 
ثمر نشست و مردم با مطالبه جمهوری 
که  شدند  حکومتی  خواستار  اسالمی 
به هویت اسالمی و دینی آنان ارزش و 
اقتدار بدهد. حضرت امام خمینی)ره( در 
آستانه پیروزی انقالب اسالمی و در پاسخ 
به سئوال های خبرنگاران مختلف داخلی 
و خارجی که از ایشان مفهوم »جمهوری 
اسالمی« را جویا می شدند؛ بر دو نکته 
اساسی تأکید می کردند. ایشان بر نظر و 
خواست مردم تأکید فراوان داشته و ضوابط 
حاکم بر این نوع حکومت را اتکا به آرای 
مسأله  اما  می دانستند.  ملت  آحاد  تمام 
بسیار مهم دیگر که با تأکید و صراحت در 
بیانات امام خمینی اعالم می شد، اسالمیت 
حکومت بود. ایشان مراعات خط مشی 
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و کلیه قواعد 
و موازین اسالمی را شرط اساسی برقراری 
جمهوری اسالمی دانسته و تا تحقق آن 
ذره ای از موانع به حق خود و ملت ایران 

کوتاه نیامدند.

اسالم و مردم، 
اركان اصلی قيام امام خمينی )ره(

بهمن زين الدين 
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روز شمار انقالبآژیر

ــت   انتخاب بازرگان به عنوان نخس
ــمی  ــت موقت، به طور رس وزیر دول
ــت  ــم و فرمان نخس ــد. حک اعالم ش
وزیري که با اتفاق آراء شوراي انقالب 
ــده  ــام خمیني صادر ش و تصویب ام
بود، توسط حجت االسالم والمسلمین 
ــنجاني در حضور حضرت امام و  رفس

آقاي بازرگان قرائت شد.
ــت  ــام در حکم نخس ــرت ام  حض
ــف به  ــازرگان، وي را موظ ــري ب وزی
انجام رفراندوم تغییر نظام به جمهوري 
ــان  ــکیل مجلس مؤسس ــالمي، تش اس
)خبرگان( براي تصویب قانون اساسي، 
ــورا طبق  برگزاري انتخابات مجلس ش
ــي جدید و انتخاب هیأت  قانون اساس
ــر گرفتن ارتباط  ــران بدون در نظ وزی
ــم آمده  ــد. در متن حک ــي کردن حزب
ــنهاد شوراي انقالب،  است: بنا به پیش
ــب حق شرعي و قانوني ناشي  بر حس
ــع قریب به اتفاق  ــت قاط از آراء اکثری
ــي اجتماعات عظیم  ــت ایران که ط مل
ــده  ــبت به رهبري جنبش ابراز ش نس
است، جنابعالي را مأمور تشکیل دولت 

موقت مي نمایم.
 مهندس بازرگان پس از قرائت حکم 
نخست وزیري گفت: خداي بزرگ را 
ــکر مي کنم که چنین اعتبار و حسن  ش
ــه اهلیت و  ــهرتي را که به هیچوج ش
ــن ارزاني  ــتم، به م ــت آن را نداش لیاق
داشته و همین موهبت الهي باعث شده 
که آیت اله، ابراز اعتماد و ارجاع چنین 
ــده عنایت بفرمایند  ــي را به بن مأموریت
ــران  ــت ای ــکر از مل ــن تش  و همچنی

مي کنم.
 حضرت امام در فرمایشات خود بعد 
ــخنان مهندس بازرگان به عنوان  از س
ــت وزیر، از مردم خواستند تا با  نخس
ــرات آرام و از طریق مطبوعات،  تظاه
نظر خود را درباره دولت بازرگان ابراز 
ــان در یک مصاحبه قبل از  نمایند. ایش
ــد: مخالفت با این  ــت حکم گفتن قرائ

حکومت، مخالفت با شرع است.
 بازرگان پس از خروج امام از محل 
ــه، در ارتباط با تهدید بختیار در  جلس
ــري دولت موقت،  ــت وزی مورد نخس
ــیم، اگر  گفت: از این اخطار نمي ترس
ــه چیز  ــد بکنند، ب ــد مي خواهن تهدی

ــد. این چیز  ــا را تهدید کنن دیگري م
ــر عملي  ــت و اگ ــي کوچکي اس خیل
شود، بنده خیلي ممنون مي شوم؛ چون 

راحت مي شوم.
ــت  ــکو براي اعالم نخس  رادیو مس
ــه خود را قطع  ــري بازرگان برنام وزی

کرد.
ــس اکثریت  ــت: هر ک ــار گف  بختی

داشت، حکومت مي کند.
 رئیس سازمان سیا اعراف کرد که در 
ــائل ایران، این  ارتباط با پیش بیني مس
ــت. وي گفت:  ــازمان ناکام بوده اس س
چیزي که ما پیش بیني نمي کردیم، این 
بود که یک مرد هفتاد و هشت ساله که 
ــال در تبعید بود، این  مدت چهارده س

نیروها را به هم پیوند زند.
 آیت اله گلپایگاني بازگشت حضرت 
امام به میهن را به ایشان تبریک گفت.

ــي با صدور پیامي   آیت اله گلپایگان
خطاب به ارتش، از فرماندهان نظامي 
ــي و مقابله با  ــت تا از رویاروی خواس

انقالب اسالمي بپرهیزند.
ــه، از جمله وزارت  ــد وزارتخان  چن
ــور اقتصاد و  ــرورش، ام ــوزش و پ آم
ــتري، توسط  دارائي، بهداري و دادگس

نیروهاي ارتش اشغال شد.
ــوراي انقالب  ــوده از ش ــزب ت  ح

اسالمي اعالم پشتیباني کرد.
ــاي فدایي خلق،  ــازمان چریک ه  س
ــوراي انقالب گفت:  در مخالفت با ش
ــوراي انقالب باید توسط میلیون ها  ش
ــود. گفتني  ــکیل ش اعتصاب کننده تش
ــازمان ها که تنها  است که این گونه س
ــق مي دانند، اعتماد و  ــود را قیام خل خ
حمایت میلیوني مردم از حضرت امام 
را ندیده گرفته و به دنبال جایگاهي در 

آینده نظام براي خود هستند.
ــت و دو نماینده دیگر مجلس   بیس

شورا، استعفا دادند.
 در تظاهرت مردم آغاجاري، عده اي 

به شهادت رسیدند.
ــبق  ــر اس ــور، وزی ــا کیانپ  غالمرض
ــتاندار  ــتري و اس ــات و دادگس اطالع
ــت  آذربایجان غربي و اصفهان، بازداش

شد.
ــران به  ــودي از ای ــت هزار یه  هش

اسرائیل رفتند.

ــائل و  ــا با مس ــورهای دنی ــتر کش  بیش
ــتغال درگیرند ولی تعدد  ــکالت اش مش
ــکل آفرین و ناشناخته بودن  عوامل مش
ــورهای جهان سوم  برخی از آنها در کش
ــده  ــدن موضوع ش موجب پیچیده تر ش
ــور به  ــت. امروزه مدیریت کالن کش اس
دنبال استفاده از روش های علمی برای 
ــناخت و کنترل عوامل مشکل آفرین  ش
ــل چالش ها  ــتغال و تبدی ــه اش در زمین
ــتاب دادن به  ــرای ش ــا ب ــه فرصت ه ب
ــگاه ها  ــت. دانش ــعه اس ــت توس حرک
دار  ــده  عه ــی  عال ــوزش  آم ــز  مراک  و 
ــالت هایی چون تولید دانش، تربیت  رس
ــاز جامعه،  ــورد نی ــروی متخصص م نی
ــوآوری و خالقیت  ــترش فناوری، ن گس
ــران معتقدند  ــتند و امروزه صاحبنظ هس
ــعه پایدار فقط در سایه  دستیابی به توس
ــاوری  ــش روز و فن ــری دان ــه کارگی ب
پیشرفته حاصل می شود. بنابراین، برای 
قرارگرفتن در جاده توسعه و جلوگیری 
از عقب ماندگی باید شرایطی فراهم شود 
که دانشگاه ها بتوانند دانشجویان را برای 
ــد و پذیرش  ــه کارگیری فناوری جدی ب
مسئولیت های مختلف در سطح سازمان 
و جامعه پرورش دهند. در این مطلب به 
منظور بحث و بررسی پیرامون چالش ها 
ــوزش عالی در  ــای نظام آم و فرصت ه
ــانی  ــن نیازهای مهارتی نیروی انس تأمی
ــازار کار، عوامل مؤثر به دو  ــورد نیاز ب م
گروه درونی و بیرونی تقسیم می شوند و 
سپس تشریح جزییات هر گروه صورت 

می گیرد. 
عوامل درونی 

ــا و راهبردهایی  ــل درونی فراینده عوام
ــوزش عالی به  ــام آم ــتند که در نظ هس
ــوند و به طور مستقیم  کار گرفته می ش
ــتغال و  ــه اش ــا مقول ــتقیم ب ــا غیرمس ی
ــالن ارتباط دارند.   کاریابی فارغ التحصی
ــل درونـی در زیر ذکر  مهم تریـن عوام

شده اند. 
عدم تناسب بین ظرفیت فعلی پذیرش 
دانشجو در دانشگاه ها و نیازهای آتی 

بازار کار: 
براساس مطالعات انجام گرفته جمعیت 
ــور تا سال 1400 بالغ  جوان و فعال کش
ــود و به عبارتی  بر 61 میلیون نفر می ش
ــت. پس  ــد خواهد داش 5/2 درصد رش
سطح اشتغال نیز باید رشدی معادل 5/2 
ــته باشد تا وضعیت  درصد در سال داش

ــال 1400  ــود. یعنی تا س فعلی حفظ ش
ــغلی  در ایران باید 29 میلیون فرصت ش

ایجاد شود. 
ــب بین محتوای آموزش با  عدم تناس

مهارتهای شغلی: 
ــدف نظام های  ــن ه ــی از مهم تری یک
ــم آوردن امکان  ــی جوامع فراه آموزش
ــا مهارت های  ــب ب ارائه آموزش متناس
ــغلی مورد نیاز جامعه است. بنابراین،  ش
ــی اثربخش،  در طراحی هر نظام آموزش
عوامل مهمی چون شرایط و ویژگی های 
ــهیالت  ــان، محتوای دروس، تس داوطلب
ــاز، روش های  ــورد نی ــزات م و تجهی
ــر قرار می گیرند.  تدریس و غیره مدنظ
ــی  ــگام طراح ــه هن ــر ب ــرف دیگ از ط
ــرایط احراز  ــغل و ش ــاغل، شرح ش مش
ــده ویژگی های رفتاری،  )که تعیین کنن
ــغل  ــارت هایی هر ش ــا و مه توانائی ه
ــت( تنظیم می گردد. این مهارت ها  اس
ــانی،  ــی، مهارت انس ــامل مهارت فن ش
مهارت ادارکی و آشنایی با رایانه هستند. 
ــتن توانائی های ذهنی،  ضمن اینکه داش
ــطح تحصیالت و همچنین  فیزیکی و س
ــخصیت،  ــای رفتاری چون ش ویژگی ه
ــزش و ارزش های  ــرش، انگی ــوع نگ ن
ــتند.  ــا مطرح هس ــز در اینج ــردی نی  ف
ــل و  ــتعدادهای بالفع ــا، اس ــارت ه مه
ــتعدادهای بالقـوه تلقی  توانائی هـا، اس

می گردند.
فقدان زمینه مناسب برای آموزش های 

علمی کاربردی: 
ــگاه ها انتقال  ــر در دانش در حال حاض
دانش بیشتر به صورت نظری و در قالب 
ــا و اصول در کالس  تعاریف، تئوری ه

انجام می پذیرد و به واحدهای عملی نیز 
اهمیت چندانی داده نمی شود. با وجود 
ــته ها در دانشگاه جامع  ایجاد برخی رش
ــی کاربردی و همچنین ایجاد مراکز  علم
ــردی با همکاری و  آموزش علمی کارب
ــرمایه گذاری مؤسسات، واقعیت این  س
است که بسترسازی مناسبی برای اجرای 
ــی کاربردی  ــی علم برنامه های آموزش
صورت نگرفتـه و بعضی دچار بیماری 

تئـــوری زدگی شده اند. 
عوامل بیرونی 

ــواردی  ــامل کلیه م ــی ش ــل بیرون عوام
می شوند که بر اشتغال فارغ التحصیالن 
ــتقیم تأثیر  ــتقیم و غیرمس ــور مس ــه ط ب
گذاشته و مانع از جذب آنها در بازار کار 
ــد. مهم ترین عوامل بیرونی در  می گردن

ذیل آورده شده اند. 
مشخص نبودن و رواج نیافتن فرهنگ 

کاریابی: 
ــوالت فرهنگی  ــه تح ــود اینک ــا وج ب
ــروزی  پی از  ــد  بع ــه  جامع ــی  اجتماع
ــنتی در  ــالمی هنوز بافت س انقالب اس
ــور حاکم بوده و  ــتر منطقه های کش بیش
ــتغال در سازمان های دولتی و کسب  اش
ــتغال به کار  ــاغل لوکس اداری، اش مش
ــتغال  ــتان ها، اش در پایتخت و مراکز اس
ــهرهای خوش آب و هوا، اشتغال  در ش
ــرکت های پردرآمد با مزایای باال  در ش
ــهر محل  ــب در ش ــغل مناس و یافتن ش
ــودن به  ــور نزدیک ب ــکونت به منظ س
ــتند که به  ــی هس ــواده از معیارهای خان
ــارغ التحصیالن جامعه ما  طور معمول ف
ــا توجه دارند و  ــان کاریابی به آنه در زم
ــد و خانواده ها  به آنها اولویت می دهن

ــغل دولتی در محل سکونت  بر یافتن ش
ــظ خانواده به  ــان و حف برای فرزندانش
ــته ای با هدف تأمین امنیت  ــکل هس ش

خانواده تأکید می ورزند.
ــی  ــای کاریاب ــعه بنگاه ه ــدم توس ع

خصوصی: 
ــالمی در  ــروزی انقالب اس ــس از پی پ
ــده  حالی که تمهیدات در نظر گرفته ش
ــیم  ــی در خصوص تقس در قانون اساس
ــه بخش  ــادی ایران به س ــاختار اقتص س
دولتی، تعاونی و خصوصـــی متأسفانه 
به دلیل سوء استفاده بخش خصوصی در 
شرایط بحرانی سال های اولیه به ویژه در 
ــگ و تمایل نیروهای ذی نفوذ  زمان جن
ــن و انحصاری کردن  به در اختیار گرفت
خدمات در بخش دولتی با هدف افزایش 
ــتر دولتی شدن  قدرت نفوذ خود، به بیش
امور منجر گردید که این قضیه اشتغال را 
ــرار داده و آن را دولتی  نیز تحت تأثیر ق
کرد. این موضوع امکان فعالیت و قدرت 
ــت بنگاه های کاریابی خصوصی را  رقاب
ــعه این  ــلب کرد و مانع ایجاد و توس س
بنگاه ها گردید. عدم کارایی بخش دولتی 
ــور و  ــرر و زیان های وارده به کش و ض
ــده در اقتصاد جهانی  تحوالت ایجاد ش
ــئوالن را به خصوصی سازی  توجه مس
ــاخته  ــای اقتصادی معطوف س بخش ه
ــت. اما وجود قوانین و ضوابط اداری  اس
دست و پاگیر، قانون کار و برخی قوانین 
بیمه ای همچنان موانعی را در مسیر ایجاد 
و توسعه واحدهای تولیدی و بنگاه های 
ــزرگ قرار داده و  ــادی کوچک و ب اقتص
ــی و جایگزینی  موجب کاهش جابجای
ــن بخش های مختلف  نیروی کار در بی
ــانیدن  اقتصادی جامعه و به حداقل رس
فعالیت بنگاه های کاریابی خصوصی و 
ــل غیراقتصادی بودن  تعطیلی آنها به دلی

فعالیت های شـان می شود. 
نتیجه گیری 

ــتغـال  باتوجه به تعدد عوامل مؤثر بر اش
ــرای حل این  ــالن باید ب ــارغ التحصی ف
ــازمان های مرتبط به  ــل از کلیه س معض
ــک طرح جامع  ــور تهیه و اجرای ی منظ
ــتغال استفاده شود.  و فراگیر در زمینه اش
آنچه که در تدوین طرح فوق باید مدنظر 
قرار گیرد توجه به عوامل اصلی مؤثر بر 
اشتغال فارغ التحصیالن آموزش عالی و 
مسئولیت دادن به سازمان های مرتبط با 

آن است. 

جامعه

ــتین گام بسیاری از مجرمان برای رسیدن  جعل عنوان نخس
ــت. اخاذی، کالهبرداری، سرقت،  ــان اس به هدف های ش
سوءاستفاده های عاطفی و ... از جمله جرایمی است که در کنار 
جعل عنوان به وقوع می پیوندند. به عقیده مسئوالن انتظامی 
اگر شهروندان در مواجهه با افرادی که منصب و شغل خاصی 
دارند تحقیق کنند از دام تبهکاران نجات خواهند یافت. در 
هفته گذشته چندین پرونده در مراکز انتظامی تشکیل شد که 
مرور آنها نشان می دهد نخستین حلقه از زنجیره این جرایم 
همان ادعاهای واهی و جعل عناوین است. مردی 38 ساله به 
نام حسین که توسط مأموران کالنتری 128 تهران نو بازداشت 
شد و پرونده اش اکنون در شعبه 12 دادسرای ناحیه 4 تهران 
در جریان است می گوید: من به عنوان بازرس اداره بهداشت 
به اغذیه فروشی  ها می رفتم و با این بهانه که آنفلوآنزای خوکی 
در کشور شایع و از آنها نیز در این خصوص شکایت شده 
است، ادعا می کردم موظف به پلمب مغازه هستم، اما می توانم 
در ازای دریافت مبلغی پول از این وظیفه ام صرف نظر کنم. 
این مرد قبل از این که جعل عنوان مأمور بهداشت را به ابزاری 
برای انجام جرم تبدیل کند، در نقش های دیگری نیز ظاهر 
ــده بود. وی توضیح می دهد: از صاحبکار سابقم با دادن  ش
وعده دریافت وام 6 میلیون تومانی کالهبرداری کردم. من به 
ــازمان دولتی سمت باالیی دارم و به  او گفته بودم در یک س
راحتی می توانم مشکالت اداری را حل کنم. در یک مورد هم 
با معرفی خودم به عنوان کارخانه دار از دختری خواستگاری 
و به بهانه های مختلف از او پول دریافت و سپس فرار کردم. 
به اعتقاد سرهنگ عبداله قاسمی رئیس اداره اجتماعی پلیس 
ــهروندان از افرادی که خود را مامور هر  آگاهی ناجا اگر ش
سازمان یا نهادی معرفی و خواسته ای را مطرح می کنند کارت 
شناسایی معتبر بخواهند، بسیاری از این جرایم رخ نخواهد 
داد. وی همچنین می گوید: پیشنهاد رشوه یا حل مشکالت 
ــکوك است و انجام دادن  با دریافت پول به طور کامل مش
چنین کارهایی غیرقانونی است. بنابراین مردم در مواجهه با 
افرادی که چنین خواسته هایی را مطرح می کنند باید هوشیار 
باشند و موارد مشکوك را سریع به پلیس اطالع بدهند.توصیه 
ــت که یک اغذیه فروش  ــن مقام انتظامی همان کاری اس ای
ــودش از گزند مرد کالهبردار در امان  ــام داد و نه تنها خ انج
ــت با فراهم کردن موجبات دستگیری او  ماند، بلکه توانس
از تکرار جرم پیشگیری کند. سرهنگ عباسعلی محمدیان 
رئیس پلیس آگاهی تهران با اشاره به پرونده حسین بازرس 
قالبی اداره بهداشت می گوید: این متهم به یک اغذیه فروشی 
ــت و همان ادعای قبلی خودش را که برای 19 مغازه دار  رف
دیگر مطرح کرده بود، تکرار کرد اما این بار مرد مغازه دار به 
ــت کارت شناسایی اش را  ــکوك شد و از وی خواس او مش
ــان بدهد و زمانی که فهمید متهم کارت شناسایی ندارد  نش
بالفاصله با پلیس 110 تماس گرفت و موضوع را اطالع داد، 
به این ترتیب مأموران به مغازه او رفتند و کالهبردار را دستگیر 
کردند. بسیاری از مردم هنوز در برابر القاب و عناوین فریبنده 
ــیدن به موقعیت  ــوند و به طمع رس خیلی زود اغفال می ش

مناسب، خود را در دام شیادان اسیر می کنند. 
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چالش های اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاه ها  

اولین حسود تاریخ که قابیل بود که کارش 
به قتل برادر کشید. حال برای فرونشاندن 
ــادت در خود و جلوگیری از  آتش حس
تبدیل آن به یک عادت و رذیله اخالقی 
چه باید کرد؟  همه می دانند که حسادت 
صفتی ناپسند است. با این حال همه ما در 
ــنایان افرادی را سراغ  میان اطرافیان و آش
داریم که به حسادت شهره اند و خودمان 
ــادت  هم در برخی امور زندگی از حس
در امان نمی مانیم. البته حساب حسادت 
ــک نامیده  را باید با آنچه در ادبیات، رش
ــود از هم جدا کرد. رشک به معنی  می ش
ــبت به دیگری است  ــرت بردن نس حس
ــی آن تالش و ایجاد انگیزه برای  و در پ
ارتقای خود و دستیابی به آنچه نداریم و 
دیگری دارد. در قرآن کریم ذکر می شود 
ــت نسبت به مومنان  که مومنان در بهش
دیگری که جایگاهی باالتر از آنان دارند 
ــک می برند. در حقیقت رشک مانند  رش
حسادت جنبه تخریبی ندارد و به کسی 
که نسبت به او رشک برده می شود آسیبی 
ــاند. از این منظر رشک می تواند  نمی رس
ــرفت در زندگی خصوصیتی  برای پیش

ــد. شاید شنیده اید  مفید و کاربردی باش
که برخی می گویند بدون حسادت کردن 
ــیدند و درجا می زدند.  به جایی نمی رس
ــک بردن است و به  منظور این افراد رش
اشتباه به جای آن واژه حسادت را به کار 

می برند. 
بلندنظر باشید

تنگ نظری ریشه حسادت است. این که 
فردی از پیشرفت مادی و معنوی دیگری 
ــات زندگی  ــورداری وی از نعم و برخ
ــود چه معنایی جز  ــت و آزرده ش ناراح
تنگ نظری می تواند داشته باشد. دیگران 
ــاوت ما به حق  ــت بنا به قض ممکن اس
ــروت و دارایی، ارزش های  یا ناحق از ث
ــنامی و شهرت  اجتماعی و... نظیر خوش
برخوردار باشند. حال باید اندیشید تغییر 
ــه دار  وضعیت آنان یا تالش برای خدش
کردن شرایط آنان یا بدگویی پشت سرشان 
چه سودی به حال ما دارد و چه منفعتی 
برایمان به ارمغان می آورد. حسودها گمان 
ــرفت نکنند یا  می کنند اگر دیگران پیش
از نعمات برخوردار نباشند آنان زندگی 

بهتری خواهند داشت!

پنجرهزیر پوست شهر

چه كنيم حسود نباشيم؟   همزمان با دهه فجر 
پروژه میدان جمهوري اسالمي 

فارسان به بهره برداري مي رسد

 نصب 300 دستگاه 
صندوق صدقات الکترونیک 

در چهار محال و بختیاری

اتصال  200آموزشگاه در چهارمحال 
و بختیاري به شبکه ملي اينترنت 

شهردار فارسان گفت: همزمان با دهه فجر پروژه 
ــالمي فارسان به بهره برداري  میدان جمهوري اس
 مي رسد.محمد صادق اسالمي در گفتگو با ایسنا منطقه 
ــال و بختیاري افزود: این پروژه در حد فاصل  چهارمح
ــین)ع( و میدان مسجد جامع فارسان در  میدان امام حس
ــاخته شده است.  ــاحت 2500 مترمربع س زمیني به مس
ــا بیان اینکه براي احداث این پروژه اعتباري بیش  وي ب
ــهرداري در  ــون ریال از محل اعتبارات ش از 850 میلی
ــان کرد: میدان به فضاي سبز،  ــده خاطرنش نظرگرفته ش

سیستم روشنایي و فواره آبي مجهز شده است.

ــی)ره(  خمین ــام  ام ــداد  ام ــه  کمیت ــرکل  مدی
ــتگاه  ــت: 300 دس ــاري گف ــال و بختی چهارمح
ــتان نصب  صندوق صدقات الکترونیک به زودی در اس
ــود. رستگار در گفتگو با  ایسنا منطقه چهارمحال  می ش
و بختیاري افزود: این طرح با همکاری بانک کشاورزی 
ــتگاه صندوق صدقات  ــود و تاکنون 15 دس اجرا می ش
ــده است.وی  ــهرکرد نصب ش ــطح ش الکترونیک در س
ــارد و 93  ــاری 14میلی ــال ج ــه داد: در 9 ماهه س ادام
ــک های مردمی  ــال از محل صدقات و کم ــون ری میلی
ــده که تاکنون 13 میلیارد و 205 میلیون  جمع آوری ش
ــده است.رستگار تصریح کرد: میزان  ریا ل آن جذب ش
صدقات جمع آوری شده امسال نسبت به مدت مشابه 

سال قبل 16 درصد رشد داشته است.

ــرورش چهارمحال و بختیاري  ــرکل آموزش و پ مدی
ــگاه در چهارمحال و بختیاري به  گفت: 200 آموزش
ــبکه ملي اینترنت متصل شدحبیب نیکخو در گفتگو با  ش
ــت: پیش بیني مي شود تا پایان سال جاري  فارس اظهار داش
بیش از 500 آموزشگاه دیگر نیز به شبکه ملي اینترنت متصل 
ــتلزم تأمین اعتبارات الزم است. وي  ــود که این امر مس ش
ــش از 13  ــال جاري تاکنون بی ــرد: از ابتداي س ــح ک تصری
ــتان به آموزشگاه رایانه مجهز شد.  ــتان نیز در این اس دبیرس
نیکخو از توزیع بیش از 5 هزار و 359 حلقه سي دي کتاب 
گویا در بین دانش آموزان این استان در سال جاري خبر داد 
و خاطر نشان کرد: بر همین اساس این سي دي ها در تمامي 
مقاطع ابتدایي و دانشگاهي این استان توزیع شده است. وي 
ــتقلي به نام مرکز فناوري در اداره کل  ــیس مراکز مس از تأس
آموزش و پرورش این استان خبر داد و گفت: این مراکز در 
ــدان و معلمان  ــت که کارمن ــایر ادارات تابع نیز دایر اس س
ــتاي ارتقاء معلومات و دانش  مي توانند از این مرکز در راس

خود بهره مند شوند.

دث
حوا

زاينده رود
ــوران فرماندهي انتظامي نایین اصفهان  مأم
ــته در بازرسي از دو دستگاه خودروي  روز گذش
سواري نزدیک به 70 کیلوگرم مواد مخدر از نوع 
تریاك را کشف و ضبط کردند. به گزارش پایگاه 
اطالع رساني پلیس، سرهنگ محمدعلي یوسلیاني 
ــن در گفتگو با  ــتان نایی فرمانده انتظامي شهرس
خبرنگار این پایگاه اظهار داشت: مأموران انتظامي 
پاسگاه چوپانان با همکاري مأموران پلیس مبارزه 
ــتان در حین کنترل خودروهاي  با مواد مخدر اس

عبوري به دو دستگاه خودروي سواري پژو و روآ 
مشکوك و آنها را متوقف کردند. این مقام مسئول 
با بیان اینکه در جریان این دو عملیات مقدار 69 
ــف شده تصریح کرد:  کیلو و 200 گرم مواد کش
ــي به نام هاي ــاط چهار نفر قاچاقچ  در این ارتب

 »مهدي- ج«، »نصیبه- دکه«، »کریم- ع« و »علي 
ــتگیر شدند. سرهنگ یوسلیاني  اکبر- خ« نیز دس
در پایان خاطرنشان کرد: متهمان به همراه پرونده 
جهت سیر مراحل قانوني تحویل مراجع قضایي 

شدند.

زاينده رود
ــی انتظامی  ــوران فرمانده ــالش مأم ــا ت ب
شهرستان لنجان استان اصفهان دو محموله کاالی 
قاچاق به ارزش تقریبی 120 میلیون ریال توقیف 

و در این ارتباط 30 نفر دستگیر شدند.
سرهنگ علی فروغ نیا )فرمانده انتظامی شهرستان 
ــت: مأموران کالنتری 14 این  لنجان( اظهار داش
فرماندهی حین گشت زنی در محور سفید دشت 
به دو دستگاه اتوبوس مسافربری مشکوك و هر 
دو خودرو را متوقف کردند. وی افزود: مأموران 
ــی از این دو خودرو 120 عدد  انتظامی در بازرس

ــاس، 53 عدد پتو،  ــری خودرو، 190 جین لب باط
15 دستگاه چرخ خیاطی، 45 جین دستکش کار، 
ــامپو، 3387 عدد خمیردندان، 547  216 عدد ش
ــتگاه موتور نیسان، کشف و  عدد عینک، دو دس
ــئول عنوان داشت: در  ضبط کردند. این مقام مس
ــخص شد که  ــی های صورت گرفته مش بررس
تمامی کاالهای کشف شده فاقد هرگونه مدارك 
معتبر جهت حمل بوده و به صورت قاچاق وارد 
کشور شده اند. سرهنگ فروغ نیا خاطرنشان کرد: 
متهمان دستگیر شده نیز به همراه پرونده جهت 
سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند. 

ای انسان! خودت به یاری خود برخیز تا موفق 
شوی. 

ــه ما انجام  ــت ک ــی تمام اعمال و رفتاری اس  زندگ
می دهیم تا بتوانیم بهتر از دیگران ارتباط برقرار کنیم و 
از بودن در کنار یکدیگر لذت ببریم. زندگی فرآیندی 
است که هم انسان ها به آن نیازمندند و بدون درك آن 
نمی توانیم آن طور که دوست داریم به زیستن ادامه 
ــد بدانیم معنا و مفهوم خوب زندگی  دهیم. البته بای
ــته، نیکی کردن،  ــردن ایمان به خدا، اخالق شایس ک

گذشت، انفاق و مجاهدت با نفس است.
ــد که از زمین می روید و  زندگی مثل نهالی می مان
شاخه های گوناگون آن به هر سو کشیده می شود تا 
به طور کامل شکل اصلی به خود بگیرد و هر انسانی 
شاخه ای را برای خود انتخاب می کند که آن هم به 
فرد و محیطی که در آن زندگی می کند بستگی دارد. 
زندگی روندی از تکامل است و برای کامل شدن آن 
ــد مرحله به مرحله پیش برویم تا به هدف نهایی  بای
ــیم و برای درك آن نیاز به فهم و شناخت  خود برس
ــب بتوانیم چیزی را  ــزای آن داریم تا بدین ترتی اج
ــروع کرده ایم به انتها برسانیم و   که به نام زندگی ش
واقعیت ها را آن گونه که هست بپذیریم و از گذشته 
ــان ها حق زندگی کردن  عبرت بگیریم. همه ما انس

داریم و کسی نمی تواند این حق را از ما بگیرد پس 
بهتر است در این فرصت کم، بهترین استفاده را از آن 
ببریم و معنای خوب زندگی کردن را بیاموزیم و به 

دیگران هم آموزش دهیم.
آیا خواسته ها و انتقادات ما در حد توان ماست و یا 
محیط یا اجتماع ما را به زندگی مجبور کرده است؟ 
یا اینکه فکر می کنیم براساس عادات گذشتگان خود 

زندگی می کنیم؟

هر کسی در مورد این موضوع برداشت های متفاوتی 
دارد. 

با وجود اینکه بعضی افراد به خاطر دیگران زندگی 
می کنند و بعضی فقط به خاطر عقاید و افکار خود، 
ــده ای هم زندگی را بدون معنا و مفهوم می دانند  ع
ــتند و در  چرا که به طور دائم درگیر افکار منفی هس
حسرت زندگی دیگران روزگار خود را می گذرانند.
ــیدن  به هر حال زندگی را می توان در یک کلمه رس
به انسانیت دانست چرا که اگر کسی خود را شناخت 
ــد و سراسر زندگی  می تواند به کمال مطلوب برس
ــد. پس بیایید سعی  او پر از معنا و مفهوم خواهد ش
کنیم همیشه در جهت صحیح گام برداریم و بدانید 
خوشبختی فقط به داشتن نیست بلکه به دانستن است 
زندگی نیازمند خالقیت، ابتکار و با زمانه پیش رفتن 
است و برای عوض شدن و تغییر دادن زندگی هیچ 

زمانی دیر نیست. البته اگر خود را باور کنیم ...
در حالی که خود می دانیم :  شعور یک گیاه در وسط 
زمستان از تابستان گذشته نمی آید از بهاری می آید 
که فرا می رسد. گیاه به روزهایی که رفته نمی اندیشد 
به روزهایی می اندیشد که می آید. اگر گیاهان یقین 
دارند که بهار خواهد آمد چرا ما انسان ها باور نداریم 
که روزی خواهیم توانست به هر آنچه که می خواهیم 

دست یابیم.

كشف نزدیك به 70 كيلوگرم مواد مخدر در نایين

توقيف 2 محموله كاالی قاچاق با 30 متهم در اصفهان

چرا زندگی می كنيم؟

مريم پدريان 
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حسابی نطنزی )وفات 993 هـ.ق(
خالصه االشعار:

ــت که  ــتوفی اس ــم مس ــرادرزاده خواجه قاس ــابی، ب ــرزا حس »می
ــه حضرت خاقان جنت  ــتیفای ممالک محروس ــال های دراز اس س
ــه وی تعلق  ــب- روح اله روحه- ب ــاه طهماس ــکان ابوالمظفر ش  م

داشت. 
ــر راه ها ساخته  مرد خیر و کریم الذات بوده، رباط و بقاع خیر بر س
ــیده. اما میرزای  ــیار به ظهور رس ــداری اثر خیر از او بس و در علم
مشارالیه اگر چه اصل وی از قصبه نطنز است، اما در کاشان نشو و 
نما یافته. جوانی است خوش مشرب و نیکو خلق و به انواع فضایل 
و اصناف خصایل آراسته و به مکارم اخالق و محاسن اعراق پیوسته 
ــایر اهل زمان ممتاز و مستثنی  و به لطافت طبع و نظافت ذهن از س
ــته، ذات ارجمندش باغ جوانمردی را نهال برومند است و نهال  گش
قامت با استقامتش »کشجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء« با 

سدره و طوبی هم پیوند.
ــوم و تکمیل فضایل به  ــا حال به تحصیل عل ــن صبی ت از اوایل س
ــتر علوم  ــغولی نمود،  تا آن که از بیش جد تمام و جهد ماال کالم مش
ــت و از  ــتر فنون بی مثل و بی همتاس بهره مند گردید و الحق در بیش
ــه جامعیتی که  ــتثنی و بی تکلف و مبالغ ــا ممتاز و مس ــران و اکف اق
ــیط زمین مثل وی کسی  ــت در مجموع بس ــارالیه را حاصل اس مش
نیست، بلکه نزدیک به وی نیز متصور نه، و فضالی دوران مشارالیه 
ــوم  ــلم می دارند، به خصوص در علم طب و رس را در آن فنون مس
ــیقی. حاصل که فضایل بسیار کسب کرده و  ــیوه موس تصوف و ش
ــاخته  ــیقی کارهای نیک و عمل های خوب س در علم ادوار و موس
ــاء  ــهرت تمام گرفته و در علم انش و پرداخته، چنان که در آفاق ش
مهارتی بیش از وصف دارد و مدتهاست که به قلم گوهر نگار رقم 
ــگارد و از جمله مصنفات این  ــف و تصنیف بر لوح بیان می ن تألی
میرزای فرخنده صفات، شرح دیباچه کتاب گلستان است که قریب 
ــدرت طبیعت و قوت  ــت خواهد بود و فی الواقع ق ــه هزار بی به س
ــاله،  نیک  تنطق آن جناب در دقایق کالم و حقایق توحید از آن رس
ــاله  ــتماع افتاد که بر رس ــود و از بعضی ثقات چنین اس معلوم می ش
ــچی شرحی عربی نیز نوشته اند، و گویا قبل  هیأت موالنا علی قوش
ــرح عربی بر کتاب فارسی ننوشته و دیگر از جمله  ــی ش از وی کس
ــت که مدتهاست به  مصنفات این قدوه بلغا کتاب اوصاف البالد اس
ــتغال دارد و چه موضوع آن  تتبع علم تاریخ و اخبار احوال دیار اش
کتاب سحر آیین توصیف بالد و عجایب و غرایب بلدان است و از 
هر نوع سخنان از ذکر شعرا و توصیف علما و فضالی زمان مندرج 
ــق در وضع و ترتیب آن کتاب گرامی اختراعی  در تحت آن، و الح
ــدازه کار فرموده اند و طریق تصنیفش نزد  تازه و غریب تتبعی بی ان

فضال و ظرفا مستعدانه است. 
و خالی از اشکالی نیست، لیکن تا غایت هیچ از آن نسخه بر منصه 
 ظهور جلوه گر نشد. امید که به اتمام آن کتاب یا بعضی از آن موفق 

گردد.
ــعر عاشقانه و  ــعری شکفته است و به ش ــاعری ش اما طبعش در ش
ــخن را چنان که  ــد و غث و سمین س ــخنان عارفانه نیکو می رس س
می باید،  می داند و شیوه عشق را مکرر طی نموده و حاالت عاشقان 
ــن وجهی پیروی فرموده و از سایر اصناف شعر، به غزل  را به احس
ــت که در این  ــندیده وی این اس ــش موافق افتاده و ابیات پس طبع

اوراق مثبت گردید.

 سركشی رئيس سازمان 
بسيج مستضعفان از ناحيه 

مقاومت بسيج كاشان
زاينده رود

در راستای سرکشی و نظارت از نواحی بسیج سردار محمدرضا 
ــتضعفان( و هیأت همراه وارد  ــیج مس ــت سازمان بس نقدی )ریاس
ــد و پس از آن پایگاه بسیج خواهران فاطمیون  ــتان کاشان ش شهرس
ــر کشور شناخته شده و  که به عنوان پایگاه نمونه، نمونه ها در سراس
ــئواالت در خصوص طرح صالحین و برنامه های انجام  بازدید و س

گرفته در این پایگاه داشتند.
ــس از آن در  ــیج بازدید و پ ــهدای بس ــه از یک خانواده ش در ادام
ــورای فرماندهی ناحیه مقامت بسیج کاشان حضور به هم   جلسه ش
ــیج گفت: بسیج یک نعمت  ــاندند. وی در جمع فرماندهان بس رس
ــه خداوند به ما  ــت ک ــت و همانند نعمت والیت اس خداوندی اس
عنایت فرموده و بعد از نعمت والیت از نعمت بسیج سئوال خواهد  
ــد. وی گفت: باید از بسیج پاسداری کرد و ارزش آن را دانست  ش
ــیبی به انقالب  ــن نعمت بزرگ را قدر بدانیم آس ــا زمانی که ای و ت
ــد. وی به سابقه کاشان و حضور رزمندگان در طول 8 سال   نمی رس
ــدگان و ایثارگران  ــهید گفت: رزمن ــدس و اهدا 1700 ش ــاع مق دف
ــتند و امیدواریم همچنان این نقش بماند  ــانی نقش خوبی داش کاش

که هست.

برگزاري مسابقه طناب كشی 
 در كاشان

ــهرداری  ــی تفریحی ش ــازمان رفاه ــط عمومی س ــه گزارش رواب  ب
ــت ایام اله دهه فجر انقالب اسالمی  ــبت بزرگداش ــان به مناس  کاش
ــزار  برگ ــوان  بان ــژه  وی ــی  خانوادگ ــی  کش ــاب  طن ــابقه   مس
ــت ایام پیروزی  ــی به منظور بزرگداش ــود. این مسابقه ورزش می ش
 انقالب اسالمی و خلق لحظاتی شاد و فرح بخش برای خانواده ها بین 
ــا و ... انجام  ــه ه ــا، دخترخال ــه ه ــر عم ــران، دخت ــادران و دخت  م

می گیرد. 
این ویژه برنامه روز 20 بهمن ماه در سازمان رفاهی تفریحی شهرداری 

کاشان اجرا می گردد.

دانش آموزان دبستاني كاشان به 
رهبر معظم انقالب نامه نوشتند 

ــتان پسرانه امام زمان )عج( به رهبر معظم انقالب  دانش آموزان دبس
اسالمی نامه نوشتند. به گزارش ایرنا، مدیر و مربیان دبستان پسرانه 
ــابقه ای تحت عنوان اگر خدا کاری  امام زمان )عج( با برگزاری مس
ــد رهبر عزیزم را ببینم زمینه نامه نگاری دانش آموزان را به رهبر  کن

معظم انقالب اسالمی را فراهم کردند. 
ــاس این گزارش، پس از توزیع برگه های مسابقه سیصد نفر  بر اس
ــاده و کودکانه  ــته های خود را به زبان س از دانش آموزان دل نوش
ــی خامنه ای )مد  ــید عل ــلمین حضرت آیت اله س برای ولی امرمس

ظله العالی( نوشتند. 
ــالمی،  در دل نوشته های خود ضمن آرزوی  ــازان ایران اس آینده س
ــالمت و دیدار رهبر معظم انقالب خود را سرباز فداکار کوچک   س
ــتر نامه های دانش  ــترك بیش ــم له خواندن از عبارت های مش معظ

آموزان بود. 

برنامه های ناحيه مقاومت بسيج 
كاشان در دهه فجر 

زاينده رود
ــان برنامه های دهه فجر  ــرهنگ نائینی فرماندهی سپاه کاش س

بسیج را به شرح ذیل اعالم نمود:
1- عطرافشانی مرقد مطهر حضرت امام خمینی توسط بسیجیان کاشان

2- برپایی نماز وحدت ظهر و عصر به امامت آیت اله نمازی
3- برگزاری مراسم تجلیل از نویسندگان برتر شهرستان

4- برگزاری همایش بسیجیان اهل قلم و خبرنگاران افتخاری بسیج
5- برگزاری مسابقه های قرآنی خانواده ها

6- برگزاری طرح بصیرت خانواده ها
7- برگزاری صبحگاه مشترك نیروهای مسلح

8- برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی کارکنان اداره ها
ــه ارتفاعات  ــیجیان ب ــری بس ــی 5000 نف ــزاری کوهپیمای 9- برگ

شهرستان
10- برگزاری مسابقه های باستانی شهرستان و حومه

11- جشنواره ورزشی فدائیان والیت در ده رشته و...
 

ويژه برنامه گل های بوستان 
حسينی در كاشان برگزار شد

ــهرداری  ــازمان رفاهی تفریحی ش ــط عمومی س ــزارش رواب به گ
ــه گل های  ــر ویژه برنام ــی ماه صف ــا دهه پایان ــان همزمان ب کاش
ــرای مهر این سازمان  ــینی ویژه کودکان در فرهنگس ــتان حس بوس
ــازمان رفاهی تفریحی شهرداری کاشان  ــد. مدیرعامل س  برگزار ش
 افزایش پیوند معنوی کودکان با اهل بیت)ع( و آشنایی آنها با هدف ها و 
ــورا،  زنده نگه  ــعه فرهنگ غنی عاش آرمان های اباعبداله )ع(، توس
ــش آموزان را از  ــش اعتقادی و دینی دان ــتن آن و افزایش دان داش
ــه هدف برگزاری این برنامه ذکر کرد. به گفته وی قصه گویی  جمل
ــابقات متنوع فرهنگی  ــورایی، مس ــورایی، اجرای نمایش عاش عاش
ــی و خطابه خوانی از جمله برنامه های  هنری همراه با نوحه خوان

گل های بوستان حسینی می باشد.

عطرافشانی مرقد مطهر حضرت 
امام )ره( توسط بسيجيان كاشان

زاينده رود
ــالمی با حضور  ــالگرد پیروزی انقالب اس همزمان با آغاز س
ــم عطرافشانی مرقد  ــئوالن شهرستان مراس ــیجیان کاشان و مس بس
ــام خمینی )ره( در  ــالمی حضرت ام ــر بنیانگذار جمهوری اس مطه
ــرهنگ غالمعلی عبدالرحیمی  ــای معنوی انجام گرفت. س یک فض
ــان گفت: بحمد ا... چند سالی است که  ــین فرمانده سپاه کاش جانش
ــیجیان کاشان نمی شود تا مرقد مطهر حضرت  این توفیق نصیب بس
ــانی نموده و تجدید  ــان عطرافش امام را با عطر و گالب قمصر کاش
ــا آرمان های امام راحل و خلف صالحش مقام معظم  پیمان مجدد ب

رهبری داشته باشند.

آموزش و پرورش همچنان 
پيشرو اداره های كاشان 

ــرات مدیریتی در  ــوالت و تغیی ــاهد تح ــال اخیر ش ما طی چند س
آموزش و پرورش شهرستان کاشان بوده ایم. قرار گرفتن بعضی از 
ــی و پرورشی و  مدیران بدون تجربه مدیریتی و یا عدم دید آموزش
ــالیق شخصی در این مجموعه باعث گردید تا جبران این  اعمال س

خسارات نیازمند چندین سال کار و هزینه زیاد باشد. 
ــعتی معادل 120×100 کیلومتر با شهر ها و  شهرستان کاشان با وس
روستاهای تحت پوشش وسیع، دارا بودن حدود 70000 دانش آموز، 
ــته، 400 واحد آموزشی و دیگر  ــاغل و بازنشس ــجو، معلم ش دانش
ــتن مدیری الیق، توانا و  ــی نیاز به داش موارد مرتبط با بحث آموزش
با تجربه در رأس یکی از مهم ترین اداره های شهر یعنی آموزش و 
پرورش را بیان می دارد که طبق بیانات مقام معظم رهبری، آموزش 
ــائل بعد از انقالب ماست نشان از اهمیت  و پرورش بیت الغزل مس

این موضوع دارد. 
ــته بعضی از مدیران با دیدهای  ــال های گذش ــفانه در س ولی متأس
ــر کارهای  ــتر درگی ــدند و بیش ــی و جناحی منصوب می ش سیاس
 سیاسی بودند تا آموزش و پرورشی که نتیجه ی آن عدم رسیدگی به 
مدارسی با وضعیت نامناسب ساختمانی، بهداشتی و عدم استحکام 
ــهر و یا روستا می باشد که سالیق فردی مدیران  مناسب چه در ش
ــی 87 به اوج خود  ــال های 83 ال ــد که طی س نیز مزید بر علت ش

رسید. 
ــلیقه ای عمل کردن  ــان از مدیریت این دوران، س ــی معلم نارضایت
ــائل  ــیه ای و فرهنگی جدا از مس ــائل حاش ــر، پرداختن به مس مدی
ــه و اعتقاد به کار فرهنگی در  ــی، عدم اداره صحیح مجموع آموزش
ــی باعث شد که برای جبران این خسارات نیاز به  مقابل کار آموزش

هزینه زمانی و مالی زیادی باشد.
ــتر طول نکشید به  ــال و چهار ماه بیش در این دوره که حدود دو س
جای پرداختن و سرو سامان دادن به وضعیت مدرسه هایی که حتی 
ــده اند و یا ارتقای  ــاخته ش ــت و گل س بعضی از آنها هنوز با خش
ــکالت فرهنگیان به مواردی  ــی و پرداختن به مش ــتم آموزش سیس
ــد که نتیجه ای جزء ضربه زدن به آموزش و پرورش و  پرداخته ش
دفتر مدیری پر از کپی اوراق و دلسردی فرهنگیان، و افت تحصیلی 
ــت. و در صحبتی که  دانش آموزان ارمغان دیگری را به همراه نداش
ــتیم، گفتند که در مدت 27 سال به اندازه  ــان داش در آن زمان با ایش
کافی کار علمی انجام شده اکنون باید کار فرهنگی صورت گیرد! به 
ــروع فصلی جدید ی با حضور  هرحال با پایان گرفتن این دوره ش

آقای حنطه ای آغاز گردید.
ایشان با تجربه فراوان و همت مضاعف شروع به بازسازی مدارس، 
نوسازی و مقاوم سازی بیش از 62 مدرسه طی دو سال، آزادسازی 
زمین های آموزشی همراه با استفاده از نیروهای کار آمد به صورت 
ــی که بعضی از  ــازی سالن های ورزش ــبانه روزی، ایجاد و بازس ش
ــد و ده ها نوع  ــده بودن ــال ها به صورت نیمه کاره رها ش ــا س آنه
ــازماندهی دیگر پرداختند که امیدواریم همچنان به  ساماندهی و س
ــت و از 306  ــروع کار اس ــود ادامه داده چرا که تازه این ش کار خ
ــی 103 مدرسه نیاز به مقاوم سازی، 110 مدرسه باید  واحد آموزش
ــود و تا کنون 87 واحد نوسازی شده است  ــازی ش تخریب و نوس
ــال های آینده دیگر در شهرمان شاهد کالس هایی با بیش از  و در س
ــرویس های غیر بهداشتی، محیط های نامناسب  50 سال ساخت، س
ــه خانواده ها از وضعیت مدارس  ــی و از همه مهم تر دغدغ آموزش
ــی و چه از  ــدارس چه از لحاظ کادر آموزش ــن ارتقای م و همچنی
ــام دانش آموزان را در  ــاظ محیطی که این خود تمایز در ثبت ن لح

پی دارد، نباشیم. 

گشتی دراخباربزرگان کاشان

زاينده رود
بي شک اجراي پروژه هاي آبرساني 
به استان اصفهان شهرستان کاشان را نیز از 
معضل بي آبي نجات خواهد داد، کاشان 
ــهر توریستي که ساالنه  به عنوان یک ش
ــگر را پذیرا مي باشد به  میلیون ها گردش
ــت،  ــع آب جدید نیاز خواهد داش مناب
ــان چند ماه قبل در مراسم  فرماندار کاش
ــرکت آب  تودیع و معارفه مدیر عامل ش
ــان که داراي تشکیالت  و فاضالب کاش
جدا از شرکت آبفاي استان مي باشد در 
حضور سید مهدي ثمره هاشمي معاون 
ــئوالن استان  ــان و مس وزیر و کارشناس
ــرمایه  ــود اینکه دولت س ــت: با وج گف
ــت کاشان هنوز  گذاري زیادي کرده اس
ــاني ملي بي نصیب  ــاي آبرس از پروژه ه
ــون آب رودخانه زاینده  مانده اند و تاکن
رود را نیز نچشیده اند، حسینعلي حاجي 
ــل از انقالب طول خطوط  گفته بود: قب
آبرساني کاشان تنها 27 کیلومتر بود ولي 
اکنون به 342 کیلومتر افزایش یافته است 
ــر آن در دولت نهم لوله  که 122 کیلومت
گذاري شده است و تعداد مشترکین آب 
و فاضالب نیز از 979 مورد به 122 هزار 
مشترك رسیده است که این نشان از رشد 
جمعیت و افزایش رفاه و افزایش مصرف 

ــت: در حالي که  آب دارد وي اذعان داش
ــال از لوله گذاري  ــت چندین س گذش
انتقال آب از اصفهان که هزینه زیادي نیز 
داشته است اینکه کاشاني ها از آب زاینده 
ــایعه اي بیش نبوده   رود بهره گرفته اند ش

است. 
ــل از پیروزي  ــود: قب ــزوده ب حاجي اف
ــالم و  ــرب س ــالمي آب ش انقالب اس
بهداشتي در روستاهاي شهرستان کاشان 
ــت ولي در حال حاضر 52  وجود نداش
ــان آب شرب  ــتاي شهرستان کاش روس
ــتي دارند که 17 روستا در دولت  بهداش
ــده اند، وي از  ــم داراي این نعمت ش نه
28 کیلومتر لوله گذاري آب و فاضالب 
ــس از انقالب، 21 کیلومتر را متعلق به  پ
دستاوردهاي دولت نهم دانست، شایان 
ذکر است طرح فاضالب شهري کاشان 
در حال انجام است، همچنین آزمایشات 
ــت ساالنه  توپوگرافي حکایت از برداش
346 میلون متر مکعب آب از منابع زیر 
ــماني  زمیني به علت بارش نزوالت آس
ــد کمتر از 200 میلیون متر مکعب  در ح
ــالي دارد، در  ــاالنه و خشکس ذخیره س
بسیاري از فصل هاي کاشان با بي آبي رو 
ــتان گاهي هواي  ــت و در تابس به رو اس
کاشان به 55 درجه سانتیگراد مي رسد و 

ــتان گذشته کاشان جز گرمترین  در تابس
شهرهاي کشور بوده است، در سال اخیر 
ــر مکعبي آبهاي  کاهش 140 میلیون مت
زیر زمیني در کاشان را به همراه تنها 99 
ــتان  میلیمتر بارندگي میانگین در شهرس

کاشان طي زمستان 88 بوده ایم. 
با وجود اینکه بي آبي ها کاشان به علت 
ــدات الزم و کویري بودن در  عدم تمهی
ــال 86 با جاري شدن سیل در 6 نقطه  س
ــد که این نشان مي دهد برنامه  مواجه ش
ریزي براي ذخیره این آبهاي سیالبي و نیز 

احداث سد مي تواند مشکل خشکسالي 
کاشان را کاهش همه، در 40 سال گذشته 
ارتفاع آب در چاه هاي کاشان به 90 متر 
ــت که اکنون کمتر از 30  ــیده اس مي رس
ــت و با توجه به همه این مسایل  متر اس
احداث سد در شهرستان کاشان مي تواند 
ــاخت هاي الزم براي  از مهمترین زیر س
شهرستان کاشان باشد متاسفانه تعداد 25 
ــان در خشکسالي با تانکر  روستاي کاش
آبرساني  مي شود و روستاهاي خنب، دره 

و جزه مشکل شدید آب دارند. 

شهرستان )ویژه کاشان(
فرماندار کاشان:

مردم كاشان طعم آب زاينده رود را نچشیده اند

ــمی به طور معمول طیفی از  ــکونت گاه های غیر رس س
ــد، خیابان ها و  ــاز غیرمتعارف با منظره ب ــاخت و س س
ــت محیطی  ــکالت زیس ــای تنگ باریک،  مش کوچه ه
ــت، فقر فرهنگی و  ــتی، فزونی و تراکم جمعی و بهداش
آسیب های اجتماعی، آسیب پذیری باال در برابر حوادث 
ــطح پایین برخورداری امکانات و تسهیالت  طبیعی، س
ــات و  زندگی، عدم برخورداری الزم از امکانات، تأسیس
خدمات شهری، اشتغال غالب در مشاغل غیر رسمی در 

حاشیه یا مرکز شهرها را شامل می شود.
شهردار کاشان حاشیه نشینی را نوعی از سکونت دانست 
که در آن افراد در منطقه هاي مجاور شهر اقامت دارند و از 

حداقل امکانات و خدمات بی بهره اند.
سعید مدرس زاده نقش سودجویان در ساخت و سازهای 
ــد و افزود:  ــزوم مقابله با آنها را یادآور ش ــر مجاز و ل غی
تفکیک غیر مجاز امالك و اراضی توسط سودجویان از 

معضالت زندگی در حاشیه شهر است.
وی در ادامه افزود: شهرداری با شناسایی امالك و اراضی 
بزرگ در محدوده شهرها،  راهکارهای قانونی را تهیه و به 
شوراهای شهر جهت تصمیم گیری ارائه دهند تا ضمن 
جلوگیری از فعالیت سودجویان در تفکیک غیرمجاز و 
ــکالت بعدی جلوگیری  غیر اصولی امالك، از بروز مش

شود.
به گفته وی افزایش ساخت و سازهای غیرمجاز از جمله 
پیامد فعالیت این سودجویان محسوب می شود که متأسفانه 
در بسیاری از موارد،  با فریب مهاجران و حاشیه نشینان، 

همراه می شود.
ــازی و گوشزد کردن  وی اظهار داشت: باید با فرهنگس
عواقب این گونه فعالیت های غیرقانونی،  مثل خودداری از 
خرید امالك تفکیک شده غیرمجاز و دارای کاربری های 

غیرمسکونی، تجاری و خودداری از ساخت و سازهای 
غیرمجاز از افزایش تخلفات خواسته یا ناخواسته توسط 
ــود تا روند توسعه شهرها با  ــهروندان، جلوگیری ش ش
مخاطره رو به رو نشود.شهردار کاشان سودجویی زمین 
خواران و سوءاستفاده آنان از ناآگاهی مهاجران را در رشد 
ــینی در این شهر مؤثر دانست و افزود:  پدیده حاشیه نش
ــودجویان اکنون با صدور اسناد غیرقانونی و  برخی از س
ــیه شهر به  قولنامه های محلی به فروش زمین های حاش
متقاضیان اقدام می کنند و متأسفانه متقاضیان نیز به علت 
نا  آگاهی از تخریب این سازه ها توسط شهرداری اقدام به 

خرید زمین ها می کنند.
ــاره به اینکه حاشیه نشینی یک پدیده  مدرس زاده با اش
اجتماعی است گفت: پایین بودن سطح بهداشت عمومی 
ــای کافی  ــمی و درآمده ــغل رس ــالمت فقدان ش و س
ــود خرده فرهنگ های خاص منطقه هاي کوچک از  وج
ویژگی های این منطقه ها می باشد. وی خاطرنشان کرد: 
ــودجو، صدور پروانه های  به منظور جلوگیری از افراد س
ساختمانی برای مالکان و گرفتن انشعاب برق، تلفن، گاز و 

آب باید در دستور کار مدیریت شهری قرار گیرد.
ــان عدم آگاهی و اطالع شهروندان حاشیه  شهردار کاش
نشین شهر از نوع کاربری امالك خود را از دیگر معضالت 
حاشیه نشینی در مدیریت شهری عنوان کرد و گفت: این 
ــاخت  ــراد بدون علم به کاربری زمین خود اقدام به س اف
ــاز غیرمجاز می کنند که تخلف محسوب می شود. و س
ــهردار کاشان خاطرنشان کرد: با این که حاشیه نشینی  ش
ــهری  و تبعات آن یک معضل مهم در عرصه معماری ش
قلمداد می شود اما اسکان غیررسمی و سکونت گاه های 
ــأله ای محلی نیز می توان به شمار آورد  این چنینی را مس
چرا که شهرداری با عنوان نهادی غیر دولتی و عالی ترین 
و عمده ترین مرجع مدیریت شهری، اصلی ترین نقش را 

ــازی خواهد داشت. به نظر می رسد  در روند توانمند س
شوراهای شهر و شهرداری ها باید با ابتکاراتی متفاوت از 
گذشته و به کارگیری کارشناسان خبره شهرسازی درصدد 

رفع مشکالت این منطقه ها باشند.
مدرس زاده در پایان خواستار اختصاص اعتبارات ویژه از 
سوی مقامات استان به خصوص استاندار محترم به منظور 

ساماندهی این گونه معضالت شد.
مدیر شهرداری منطقه یک هم در ادامه این گزارش گفت: 
ــینی، عالوه بر مخدوش کردن چهره واقعی  ــیه نش حاش
شهرها، مشکالت عدیده فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و 
حتی امنیتی را در پی داشته و ارائه خدمات شهری را در 

منطقه هاي مختلف با مشکل مواجه می کند.
مهندس بهروز گرانمایه با اشاره به اینکه قوانین شهری و 
شهرسازی در راستای تأمین رفاه و آسایش شهروندان و 
زندگی شهری است و شهروندان در سرنوشت و تعیین 
آینده خود سهیم هستند گفت: شهروندان می توانند تخلف 

افراد سودجو را به شهرداری گزارش دهند.
ــوص رفع این  ــده در خص ــه اقدام هاي انجام ش وی ب
مشکل اشاره کرد و گفت: راه اندازی کمیته توانمندسازی 
ــتان به همت  ــمی در شهرس ــکونت گاه های غیر رس س
شهرداری و فرمانداری کاشان اولین گام در راه ساماندهی 

سکونت گاه های غیر رسمی در این شهرستان است.
وی پیگیری طراحی و توانمند سازی سکونت گاه های غیر 
ــمی کاشان توسط شهرداری که هم اکنون در مرحله  رس
ــی دیگر از این  ــاور است را به عنوان بخش انتخاب مش
فعالیت ها دانست و خاطرنشان کرد: حضور مدیران ارشد 
شهرستان در ستاد سکونت گاه های غیر رسمی شهرستان 
نشانه اهمیت موضوع است که به منظور تحقق این مهم پی 
گیری جذب اعتبارات استانی جهت بهسازی و ساماندهی 

حاشیه شهر نیز الزامی است.

ــان، گفت:  دگرگوني ها و تحوالت در منطقه  ــوراي اسالمي شهر کاش عضو ش
ــات گرفته از آثار پرخیر و برکت انقالب  ــهایي از آفریقا نش خاورمیانه و بخش
ــین واعظي در گفتگو با ایرنا با اشاره به الگوپذیري مردم  ــالمي است. حس اس
ــالمي ایران اظهار  ــورهاي اردن، یمن، تونس و مصر از نظام جمهوري اس کش
ــت: بیداري اسالمي در این کشورها خاطرات دوران انقالب اسالمي را در  داش
ــت ایام اله دهه فجر، افزود: افشاي چهره  اذهان زنده مي کند. وي، با گرامیداش
ــالمي و جلوگیري از چپاول آمریکا در دست یازي  واقعي مدعیان حکومت اس
ــتاوردهاي انقالب اسالمي است.  ــرمایه هاي ایران را از جمله دس به منابع و س
ــالروز ورود تاریخي حضرت امام خمیني )ره( به کشور ایران  وي 12 بهمن س
ــد و گفت: بازگشت امام راحل به وطن، روح آزادگي، مردانگي و  را یادآور ش
سربلندي و شجاعت را در بین مردم ایران احیا کرد. رئیس کمیسیون فرهنگي 
شوراي شهر، توکل به خدا و اخالص در عمل را رمز پیروزي و موفقیت امام 
ــت و اظهار داشت:  بنیانگذار جمهوري  ــتم شاهي دانس راحل در برابر رژیم س
ــالمي ایران معتقد بودند که انقالب نبایستي جداي از اسالم باشد. واعظي،  اس
ــه اند که در نطفه  ــکل گرفت ــا بیان اینکه انقالب هاي دیگري نیز در جهان ش ب

خاموش شدند و یا در میان راه به انحراف کشانده شده اند

ــان گفت: وظیفه سپاه پاسداران انقالب اسالمي حفظ  ــپاه ناحیه کاش فرمانده س
ــتاوردهاي انقالب اسالمي است. به گزارش ایرنا، سرهنگ جواد ناییني در  دس
ــتان، پاسداري و  ــیج این شهرس همایش فرماندهان حوزه ها و پایگاه هاي بس
ــیطاني  ــه هاي ش ــالمي در مقابل توطئه ها و دسیس حفاظت از کیان انقالب اس
استکبار جهاني را از دیگر وظایف سپاه پاسداران برشمرد. وي افزود: پاسداران 
ــطح آگاهي و بصیرت خود ضمن آسیب شناسي جامعه،  ــتي با ارتقاي س بایس
ــالمي را در برابر آنها  ــام جمهوري اس ــند و نظ ــمنان را بشناس توطئه هاي دش

محافظت کنند. 
ناییني تأکید کرد: تا زماني که مردم ایران اسالمي با هوشیار و بصیرت از والیت 
فقیه پشتیباني کنند طبق فرموده بنیانگذار انقالب اسالمي هیچ آسیبي به کشور 
ــمن و معاندین نظام تمام سعي و تالش  ــید. وي تصریح کرد: دش نخواهد رس
خود را براي ضربه زدن به انقالب اسالمي را به بسته اند اما پیروي از منویات 
رهبر انقالب توطئه هاي دشمنان را خنثي مي کند. همچنین در این گردهمایي 
برنامه هاي بزرگداشت دهه فجر براي فرماندهان حوزه ها و پایگاه هاي بسیج 

شوراي فرماندهي ناحیه سپاه کاشان تشریح شد.

ــنتی و صنایع دستی،  ــان در میان هنرهای س قالی کاش
ــردی دارد و ارزنده ترین  ــژه و منحصر به ف جایگاه وی
نماینده اندیشه های لطیف انسانی است که عطر گل های 
دل انگیز آن و گالب دیده و خون سرانگشتان بافندگان 
ــیاری از خانه ها و موزه های معروف  آن روح افزای بس

دنیاست.
قالی شیخ صفی معروف به »قالی اردبیلی« متعلق به موزه 

ـ.ق بافته شده  »ویکتوریا و آلبرت« لندن که در سنه 926 ه
است، کار بافنده معروف کاشانی به نام »مقصود کاشانی« 
است که یکی از عالی ترین قالی های جهان است و در 

کتبیه آن نوشته شده: 
»جز آستان توام در جهان پناهی نیست

                   سر مرا به جز این در حواله گاهی نیست
عمل غالم آستان، مقصود کاشانی فی سنه 926«

قالی معروف »شکارگاه« از بزرگ ترین قالی های جهان، 
بافته شده در این شهر است. قالی های معروف »چلسی« 
و »گلدانی« و ده ها قالی دیگر که به خاطر زیبایی موجب 
ــکوه و افتخار موزه های بزرگ است در کاشان بافته  ش
ــان حجره های زیادی  ــده است. در بازار بزرگ کاش ش
ــای بهترین قالی های دست  وجود دارد که محل تماش

بافت با بهترین نقش های اصیل ایرانی است.
نقشه کشی قالی

ــفال سیلک می توان حدس زد  از تصاویر موجود بر س
ــی در آن دوره در کاشان وجود داشته است.  نقشه کش
طرح ها و نقشه های قالی ایرانی بیشتر به نام محل بافت 
آن معروف شده اند و قالی های کاشان نیز از این جمله 
می باشند. در نتیجه نقشه ها از طرح ها و تنوع بی شماری 
برخوردارند. نقشه های قالی کاشان جای به طور کامل 

مشخص و برجسته ای در این هنر ماندگار دارند.
ــه در فرهنگ قومی و شرایط هر  طرح های قالی، ریش
منطقه دارد؛ از جمله نقشه های قالی کاشان. در این بین 
ــم  می توان به طرح هایی چون؛ ترنج و محراب، محتش
کاشان، گلدانی و درختی کاشان، شکارگاه، حیوانی، بته 

جقه ای کاشان، سجاده ای و غیره اشاره کرد.
ــان حجره ها و مغازه های فراوانی  در بازار تاریخی کاش
ــته در آن به کار  ــوند که هنرمندان این رش دیده می ش

نقاشی مشغول می باشند.
رنگرزی

ــردن الیاف و نخ و پارچه و  رنگرزی به معنای رنگ ک
دیگر مواد نساجی می باشد. قدمت این صنعت را می توان 
با قدمت نساجی مقایسه نمود و این هنر در کاشان همزاد 
و همدوش هنر نساجی این منطقه می باشد. در مجموعه 
ــان کارگاه ها و رنگرزخانه های زیادی وجود  بازار کاش
ــت ولی حاال آن رونق اولیه را به علت ورود  داشته اس
منسوجات صنعتی را ندارد تنها 10 الی 15 رنگرزخانه 
ــاهده نمود که الیاف و  را می توان در این مجموعه مش
پود و چله قالی را رنگ کرده و برای خشک نمودن آن 
در پشت بام بازار آویزان می کنند و جلوه های زیبایی را 

خلق می کنند. 

تفکيك غيرمجاز امالك و اراضي، توسط سودجویان

بيداري اسالمي در كشورهاي عربي، 
نشات گرفته از انقالب اسالمي است 

فرمانده سپاه ناحیه کاشان: 
 وظيفه سپاه، حفظ دستاوردهاي 

انقالب اسالمي است 

قالي كاشان

کاشان- حاجي اکبري
سید مهدي پورسیدي
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سالمت

نفیسه عروجی

ــي  ــید باش، که اگر هم نخواهي به کس - خورش
نتابي، نتواني.

ــاید عشق در  ــید را نشانه اي از نور و ش خورش
ــانه اي  زندگي ام یافته ام. زندگي ام خودش نیز نش
ــید است! تا به حال به چه اندازه به  براي خورش

خورشید زندگي تان نگاه کرده اید...؟
ــق...  ــت... نگاهي از عش ــگاه کافیس ــا یک ن تنه
ــتید.  ــد متفاوت هس ــما بگوی ــي که به ش نگاه

متفاوت باشید...

نگاه کردن جسارت مي خواهد... به همان اندازه 
که به خورشید زندگي ات بخواهي نگاه کني...

نگاه کردن شجاعت مي خواهد... به همان اندازه 
که از خورشید زندگي ات تشکر کني...

نگاه کردن ترس مي خواهد... به همان اندازه که 
بدون عینک بخواهي به خورشید نگاه کني...

ــان ارج بنهید تا به  ــانه هاي زندگي تان را چن نش
شجاعت درونتان احترام گذاشته باشید...

ــردم تنها به  ــروع ک ــروز زماني که روزم را ش ام
ــانه اي بودم از جنس خورشید و زماني  دنبال نش
ــپاس حضرت  ــید یافتم س که آن را چون خورش

ــروز روزي  ــم ام ــا آوردم و گفت ــه ج ــق را ب ح
ــت... امروز روزم را با عشق در پهناي  دیگر اس
خورشید عاشقي،  شروع مي کنم. امروز فریاد زدم 
که مي خواهم خورشید باشم... که اگر نخواهم به 
کسي بتابم نتوانم... خورشید زندگي تان باشید... 

خورشید دوستتان و یارتان باشید.
ــیدوار به  ــان را خورش ــاي بودنت ــق در پهن عش
ــت.  ــنهاد اس هم هدیه دهید... این تنها یک پیش
ــور بزني و  ــدي از حض ــه آن لبخن ــي ب مي توان
ــاب با  ــي... انتخ ــي کن ــوش آمدگوی ــه آن خ  ب

شماست.

ــتاورد  ــن دس ــا جدیدتری »در 21 روز ب
علم روانشناسي زندگي خود را متحول 

کنید«
در این روش بافت هاي چند الیه صوتي 
و کالمي )موسیقي، کالم، نجوا و عبارات 
تأکیدي( تأثیري به طور کامل  آرام بخش 
ــتند و ضمیر ناخودآگاه شخص را  داش
برنامه ریزي مي کند عالوه بر آن موجب 
ــي مي گردد و  ــکار منف ــن رفتن اف از بی
ــتفاده  ــوه فرد را براي اس ــاي بالق نیروه
ــي فعال  ــاي زندگ ــه موقعیت ه  در کلی

مي کند. 
روش حاضر )YEB( در کمترین زمان 

ــترین تأثیر را در ذهن و رفتار شما  بیش
ــه آن اعتماد کنید و  ــت ب دارد. کافي اس
اثر بي نظیر آن را بعد از یک دوره سه تا 

چهار هفته اي در خود احساس کنید.
عوامل فروش محصوالت

ــم نظامي-  ــزي: خیابان حکی دفتر مرک
خیابان جوشقاني- پالك 70.

ــتودیو تومبا: خیابان آمادگاه- مجتمع  اس
عباسي- تلفن 2226831

ــي- ابتداي  ــار راه طالقان ــهرضا: چه ش
خیابان حافظ غربي 0913-563-2337

ــروش فعال  ــال و عامل ف ــده فع )نماین
پذیرفته مي شود( 

ــت که به  ــجاعت واژه اي اس - واژه ش
طور معمول براي کساني به کار مي رود 
ــه جاي فرار و  ــرایط بحراني ب که در ش
ــرایط، ایستادگي  عقب نشیني در آن ش
ــمت آن یورش  ــد و حتي به س  مي کنن

مي برند. 
ــي از  ــش اعظم ــول بخ ــور معم ــه ط ب
ــي ما در این خصوص  برنامه ریزي ذهن
ــکل  ــي ش ــي و نوجوان در دوران کودک

گرفته است.
ــت در  به عنوان مثال یک نزاع و شکس
ــدن موجب مي گردد  آن و یا مجروح ش
ــودآگاه از نزاع  ــخص به طور ناخ که ش
ــکان صدمه دوري  ــه دلیل ام ــوا ب و دع

جوید.
ــه ذهن، پایه و  ــا این برنامه ریزي اولی ب
ــخصیت فرد،  آرام آرام شکل  اساس ش

مي گیرد و اتفاقات بعدي. 
ــور فردي محتاط  ــخصیت او را به ط ش
ــیم مي کند. ترس نامعقول  و ترسو ترس

ــه ریزي  ــرس برنام ــا ت ــان م ــه بی یا ب
ــه  خف ــه  نطف در  را  ــجاعت  ش ــده،   ش

مي کند. 
ــول، در  ــو با ترس نامعق ــخص ترس ش
ــاد به نفس  ــاي بحراني اعتم موقعیت ه
ــت مي دهد و  ــدت از دس خود را به ش
ــب مي گردد که از آن موقعیت  این موج
ــود تا  ــلیم ش ــي فرار کند و یا تس بحران
ــه« روي دهد. فاجعه اي که  نکند »فاجع
ــغال  ــام ذهن او را اش ــه تم  در آن لحظ

مي کند.
ــن موقعیت هاي بحراني و  با از بین رفت
یا تسلیم شدن،  هیوالي ترس به سرعت 
در نهانخانه تاریک ذهن مخفي مي گردد 
ــته  و گویي که انگار هرگز وجود نداش
است و شخص احساس رهایي مي کند.
ــي این ترس ها  ــأ واقع به طور کلي منش

چیست؟...
ــا تماس  ــأ با م ــتن این منش براي دانس

بگیرید...

ــکالت به هر حال به  1- اغلب مش
شکلي حل مي شوند. 

درست                          غلط
2- در برخورد با مشکالت، به کمال 

طلبي شهرت دارم. 
درست                          غلط

3- به طور معمول جواب اولي که به 
ذهن مي رسد، جواب درست است. 

درست                          غلط
4- من اغلب حل مشکالت را عقب 
مي اندازم، به این امید که راه حلي پیدا 

شود. 
درست                          غلط

ــایل  ــن اغلب تحت تأثیر مس 5- م
دشوار، کالفه مي شوم. 

درست                          غلط

6- اغلب مي گذارم دیگران به جاي 
من تصمیم گیري کنند.

 درست                         غلط
7- شغلي را دوست دارم که مجبور 
ــوار بگیرم.  ــم تصمیم هاي دش نباش

درست                          غلط
8- هرگز متوجه نمي شوم که امتحانم 

را چگونه داده ام. 
درست                          غلط

ــوار است که اذعان کنم  9- برایم دش
ــت.  ــن مفید و مؤثر نیس ــل م راه ح

درست                          غلط
10- پذیرفتن راه حل از سوي کسي 
که از من جوان تر است برایم دشوار 

است. 
درست                          غلط

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

معجزه اي در علم روانشناسي

شجاعت

• زندگی موفق: تغییر نگرش، ایجاد انگیزه و امید، جذب انرژی های 
مثبت،  تدوین هدف ها و رهایی از باورهای غلط، هنر زندگی در حال

•اعتم��اد به نفس: خودشناسی و خودباوری، انعکاس قدرت درون، 
ــد اطمینان و نشاط فردی،  تأثیرگذاری بر دیگران و محیط زندگی، رش

آمادگی برای عملکرد مؤثر
ــترس های  • آرامش پنهان 1 و 2: ایجاد آرامش و تعادل، غلبه بر اس
شدید و خفیف، از بین بردن تنش های روزانه، ایمن سازی جسم و روح 

در برابر فشارهای زندگی
• آبشار شفابخش: شفای کودك درون، تجربه خلسه و ریلکس شدن، 

جذب نیروهای شفابخش درون، شکوفایی نیروهای ذهن
• مهارت های زندگی: آموزش قدم به قدم برای رسیدن به یک زندگی 

شاد و آرام
• آرامش درونی برای امتحان: تکنیک های افزایش تمرکز، اعتماد به 

نفس و عملکرد حافظه، خلق آرامش در جلسه های امتحان
• فصل رويش: خلق و کشف لحظات شاد، غلبه بر افسردگی و ایجاد 

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

از خواب، وقفه تنفسی و...(
• لذت شجاعت: افزایش شجاعت، مقابله با موقعیت های تهدید کننده، 

افزایش قدرت ریسک پذیری، مهارت تصمیم گیری در شرایط بحرانی
• ترک وابستگی به مواد )سیگار و...(: رشد نیروهای ناخودآگاه 
ــردن برای ترك و  ــرای تصمیم گیری،  برنامه ریزی و قاطعانه عمل ک ب

سرزندگی پس از ترك
• رسیدن به وزن ايده آل: بدون رژیم غذایی طاقت فرسا با اعتدال 
بخشیدن به نیازهای روحی و روانی، مصمم ماندن در برابر تمایالت با 

YFB روش
ــی غلبه بر ترس، آرامش جسم و  • حل معماری ترس: قوانین اساس
ــدار دهنده، از بین بردن عوامل ذهنی کاهش  روح در موقعیت های هش

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

زندگی در حال
ــزم و روش های آرامیدگی،  • خود هیپنوتیزم: آموزش خودهیپنوتی

ارتباط مؤثر با درون وکشف زوایای پنهان آن

برگزيده محصوالت موج زندگي 
)كتابچه و CD هاي روانشناسي(

برگزیده محصوالتعلم و زندگی

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

آدرس زير ارسال نمايند.
n.orojin@yahoo.com

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

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

شرکت موج زندگی
سامانه پیامک:30004853480053

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

آیا در حل مشکالت 
خالقانه عمل مي كنيد؟

نقاش��ي هاي کودکان خود را به همراه متن هاي آنها با 
مش��خصات کامل فرزندتان و يک قطعه عکس 4×3 
و ش��ماره همراه به آدرس دفتر شرکت موج زندگي 
پس��ت کنید و جواب آن را ب��ه صورت sms دريافت 

کنید.

ب��راي محاس��به امتی��ازات خ��ود، در ازاي ه��ر جواب 
درست به خود يک امتیاز بدهید.

امتیاز 3-0: ش��ما حالل خوب مش��کالت هستید. اگر 
نیاز به حل مش��کلي باش��د، کار درستي است که شما 

را خبر کنند.
شما دنبال راه حل هاي منطقي مي گرديد.

امتیاز 6-4: شما در حل مشکالت در حد متوسط قرار 
داريد.

امتیاز 10-7: توانايي حل مش��کالت در ش��ما ضعیف 
است.

ب��راي متفاوت بودنت��ان اکنون قدم��ي برداريد، با ما 
تماس بگیريد تا در اين راه 

تست نقاشي

موضوع مناقصه: الیروبی چاههای جاذب سطح شهر و حومه خدماتی مطابق 
اسناد و مدارک مناقصه و شرح خدمات قرارداد.

مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ 89/12/3، مهلت قبول پیشنهادات 
حداکثر تا تاریخ 89/12/4 و بازگشایی پاکات در ساعت 10 صبح مورخ 

89/12/7 می باشد.
ضمناً کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار و کلیه هزینه های 

چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
تلفاکس: 4465858 )0361(

موضوع مناقصه: خرید کف پوش ورزشي تارکت محصول کشور آلمان 
مطابق مشخصات و شرح خدمات مندرج در اسناد  و مدارک مناقصه.

مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ 89/12/3، مهلت قبول پیشنهادات 
حداکثر تا تاریخ89/12/4 و بازگشایي پاکات در ساعت 10 صبح مورخ 

89/12/7
کلیه هزینه هاي چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

تلفاکس: 4465858 )0361(

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت وطن اصفهان )سهامی خاص( یا نمایندگان 
قانونی آنها دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که رأس ساعت 16 
روز شنبه مورخ 89/11/30 که در محل شرکت واقع در کیلومتر 10 جاده اصفهان تهران – 

روبروی نیروگاه شهید محمد منتظری – فرعی 36 تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1 – تصمیم گیری در خصوص انحالل یا بقاء شرکت 
2- استماع گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص کاهش سرمایه در راستای اجرای 

مقررات ماده 141 اصالحیه قانون تجارت
3- کاهش سرمایه 

4- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

1- موضوع مناقصه: عملیات اجرای تأسیسات مکانیکی و برقی سالن ورزشی غیاث الدین جمشید 
براساس شرح خدمات مندرج در اسناد و مدارک مناقصه.

2- مهلت دریافت اسناد مناقصه: حداکثر تا تاریخ 89/12/3 از اداره پیمان و رسیدگی واقع در 
خیابان اباذر، ساختمان شهرداری.

3- مهلت قبول پیشنهادات: حداکثر تا تاریخ 89/12/4 بصورت الک و مهر شده و تحویل به 
دبیرخانه مرکزی.

4- بازگشایی پاکات: پیشنهادات رسیده در تاریخ 89/12/7 در محل شهرداری کاشان باز و 
قرائت خواهد گردید.

5- کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار و هزینه های چاپ آگهی به عهده برندگان 
مناقصه می باشد.

تلفاکس: 4465858 )0361(
هيئت مديره شركت وطن اصفهان 

)سهامی خاص( ثبت شده به شماره 12
 سعيد مدرس زاده

شهردار كاشان

 سعيد مدرس زاده
شهردار كاشان

 سعيد مدرس زاده
شهردار كاشان

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
شركت وطن اصفهان )سهامی خاص( ثبت شده به شماره 12

آگهی تجديد مناقصه عمومی شماره 89/70          
مرحله دوم

آگهی تجديد مناقصه عمومی شماره 89/81
)مرحله دوم(

آگهي تجديد مناقصه عمومي شماره89/69
)مرحله دوم(

نوبت اول

نوبت اول
نوبت اول



 6Saturday 5 February 2011      شنبه 16 بهمن 1389/ 1 ربیع االول 1432/ شماره 456               

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

مفاد آراء

ــوي هیأت  ــالغ مفاد آراء ماده 133. آراء صادره از س ــي اب 11/124 آگه
ــعه اقتصادي،   ــارم توس ــون برنامه چه ــاده 133 قان ــوع بند دو م موض
ــالمي ایران مستقر در اداره ثبت اسناد  فرهنگي، اجتماعي جمهوري اس
ــلیمي  ــناد عادي تس ــقان نظر به اینکه طبق آرا صادره اس و امالك جوش
ــتاي آزران پالك ــراد متقاضي زیر روس ــه مفروزي اف ــات مالکان  تصرف

 77- اصلي بخش ثبتي 12 کاشان احراز گردیده،  لذا برابر اجراي بند )ز( ماده 
 9 آئین نامه اجرایي ماده 133 فوق الذکر مراتب یک نوبت آگهي مي گردد تا 
ــي نسبت به آنها اعتراض داشته باشد از تاریخ انتشار آگهي  چنانچه کس
 ظرف مدت 20 روز اعتراض خود را به دبیرخانه هیأت مستقر در ثبت اسناد 
جوشقان تسلیم نماید تا به دادگاه صالحه ارسال گردد و معترض بایستي 
 ظرف مدت 20 روز از تاریخ تقدیم اعتراض دادخواست خود را به دادگاه 
ــد.  نمای ــه  ارائ ــأت  هی ــه  ب را  ــوي  دع ــرح  ط ــي  گواه و  ــم   تقدی
بدیهي است در صورت عدم اعتراض ظرف مدت مقرر در اجراي رأي 

صادره مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد شد.
پالك 77- اصلي موسوم به آزران

1( رأي شماره 325-89/10/8 آقاي محمدرضا مطهري فرزند غالم رضا 
ــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از پالك 925 فرعي از  شش
ــاحت  ــان به مس 77 اصلي واقع در قریه آزران جزء بخش ثبتي 12 کاش

315/55 م م
ــماعیل  ــاي نصراله خواجه فرزند اس ــماره 326-89/10/8 آق 2( رأي ش
ــماره هاي 377 و 380 فرعي از 77 اصلي  ــدانگ یکباب خانه به ش شش
واقع در قریه آزران جزء بخش ثبتي 12 کاشان به مساحت 536/42 م م

ــي فرزند  ــي معصوم ــاي محمدعل ــماره 327-89/10/8 آق 3( رأي ش
غالم حسین ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از پالك 346 
ــان به  ــي از 77 اصلي واقع در قریه آزران جزء بخش ثبتي 12 کاش فرع

مساحت 330/59 م م
4( رأي شماره 328-89/10/8 آقاي محمدرضا خیرپرست فرزند عبداله 
ــدانگ یکباب خانه به شماره 371 فرعي از 77 اصلي واقع در قریه  شش

آزران جزء بخش ثبتي 12 کاشان به مساحت 224/31 م م
ــت فرزند غالم  ــاي عبداله خیرپرس ــماره 329-89/10/8 آق 5( رأي ش
حسین ششدانگ یکباب خانه به شماره 370 فرعي از 77 اصلي واقع در 

قریه آزران جزء بخش ثبتي 12 کاشان به مساحت 173/49 م م 
ــي معصومي فرزند  ــران عل ــاي عم ــماره 330-89/10/8 آق 6( رأي ش
عبدالعلي ششدانگ یکباب خانه به شماره 700 و قسمتي از 261 فرعي 
از 77 اصلي واقع در قریه آزران جزء بخش ثبتي 12 کاشان به مساحت 

476/500 م م
7( رأي شماره 331-89/10/8 آقاي محمدعلي خیراندیش فرزند مشهدي 
خان جان ششدانگ یکباب خانه به شماره 317 فرعي از 77 اصلي واقع 

در قریه آزران جزء بخش ثبتي 12 کاشان به مساحت 323/30 م م
8( رأي شماره 332-89/10/8 آقاي نظام مطهرثاني آزراني فرزند حسین 
ــماره 318 فرعي از 77 اصلي واقع در قریه آزران جزء بخش ثبتي  به ش

12 کاشان به مساحت 388/24 م م
9( رأي شماره 333-89/10/8 آقاي علي رضا دنیادیده فرزند ابوالفضل 
ــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از پالك 383 فرعي از  شش
ــاحت  ــان به مس 77 اصلي واقع در قریه آزران جزء بخش ثبتي 12 کاش

493/95 م م
ــماره 334-89/10/8 آقاي ایوب مطهري فرزند محمد مراد  10( رأي ش
ــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از پالك 335 فرعي از  شش
ــاحت  ــان به مس 77 اصلي واقع در قریه آزران جزء بخش ثبتي 12 کاش

256/62 م م
11( رأي شماره 335-89/10/8 آقاي عباس علي میرزابیگي فرزند محمد 
ششدانگ یکباب خانه به شماره هاي 332 و 333 فرعي از 77 اصلي واقع 

در قریه آزران جزء بخش ثبتي 12 کاشان به مساحت 450/42 م م
12( رأي شماره 336-89/10/8 آقاي محمدعلي باقدرت فرزند ابراهیم 
ــدانگ یکباب خانه به شماره 339 فرعي از 77 اصلي واقع در قریه  شش

آزران جزء بخش ثبتي 12 کاشان به مساحت 336/37 م م
13( رأي شماره 337-89/10/8 آقاي شعبان علي معصومي فرزند رحیم 
ــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از پالك 723  ــف شش یوس
ــان به  ــي از 77 اصلي واقع در قریه آزران جزء بخش ثبتي 12 کاش فرع

شماره 336/20 م م
ــماره 338-89/10/13 آقاي رمضانعلي مطهري فرزند علي  14( رأي ش
اصغر ششدانگ یکباب خانه به شماره هاي 390 و 391 فرعي از 77 اصلي 
واقع در قریه آزران جزء بخش ثبتي 12 کاشان به مساحت 320/18 م م

15( رأي شماره 339-89/10/13 خانم ماه تابان دنیادیده فرزند اسماعیل 
ــدانگ یکباب خانه به شماره هاي 24 و 25 فرعي از 77 اصلي واقع  شش

در قریه آزران جزء بخش ثبتي 12 کاشان به مساحت 112/64 م م
ــت فرزند  ــم خیرپرس ــماره 340-89/10/13 آقاي ابوالقاس 16( رأي ش
ــماره 359 باقیمانده فرعي از  ــین ششدانگ یکباب خانه به ش غالمحس
ــاحت  ــان به مس 77 اصلي واقع در قریه آزران جزء بخش ثبتي 12 کاش

221/96 م م
17( رأي شماره 341-89/10/13 آقاي حسنعلي حسیني فرزند قدمعلي 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از پالك 359 فرعي از 
ــان به مساحت  77 اصلي واقع در قریه آزران جزء بخش ثبتي 12 کاش

258/20 م م
ــعلي میرزابیگي فرزند  ــاي عباس ــماره 342-89/10/13 آق 18( رأي ش
ــمتي از پالك 334  ــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قس محمد شش
ــان به  فرعي از 77 اصلي واقع در قریه آزران جزء بخش ثبتي 12 کاش

مساحت 345/21 م م
ــماره 343-89/10/13 آقاي احمد غنمي فرزند صفرعلي  19( رأي ش
ششدانگ یکباب خانه به شماره 935 باقیمانده فرعي از 77 اصلي واقع 

در قریه آزران جزء بخش ثبتي 12 کاشان به مساحت 294/36 م م
ــني فرزند آقاشهاب  ــماره 344-89/10/13 آقاي علي حس 20( رأي ش
ششدانگ یکباب خانه به شماره 336 فرعي از 77 اصلي واقع در قریه 

آزران جزء بخش ثبتي 12 کاشان به مساحت 379 م م
21( رأي شماره 345-89/10/13 آقاي حسنعلي مفرد فرزند غالمحسین 
ششدانگ یکباب خانه به شماره 354 باقیمانده فرعي از 77 اصلي واقع 

در قریه آزران جزء بخش ثبتي 12 کاشان به مساحت 255/31 م م
ــني فرزند  ــن علي حس ــماره 346-89/10/13 آقاي حس 22( رأي ش
غالمرضا ششدانگ یکباب خانه به شماره 337 فرعي از 77 اصلي واقع 

در قریه آزران جزء بخش ثبتي 12 کاشان به مساحت 168/53 م م
ــل معصومي فرزند  ــاي ابوالفض ــماره 347-89/10/13 آق 23( رأي ش
ــماره هاي 206 و 210 و 214  ــدانگ یکباب خانه به ش عمرانعلي شش
ــان به  فرعي از 77 اصلي واقع در قریه آزران جزء بخش ثبتي 12 کاش

مساحت 195/07 م م
24( رأي شماره 348-89/10/15 آقاي سید محمد رضوي زاده فرزند 
ــدانگ یکباب خانه به شماره هاي 39 و 40 فرعي از  ــید هدایت شش س
ــان به مساحت  77 اصلي واقع در قریه آزران جزء بخش ثبتي 12 کاش

492/72 م م
25( رأي شماره 349-89/10/15 آقاي غالمرضا میرزابیگي فرزند حسین 
علي ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از پالك 264 فرعي 
از 77 اصلي واقع در قریه آزران جزء بخش ثبتي 12 کاشان به مساحت 

94-369 م م
ــماره 350-89/10/15 آقاي غالمحسین توسلي زاده فرزند  26( رأي ش
ــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از پالك 353  قدمعلي شش
ــان به  ــي از 77 اصلي واقع در قریه آزران جزء بخش ثبتي 12 کاش فرع

مساحت 213/26 م م
27( رأي شماره 351-89/10/15 خانم ام البنین سعادت فرزند حسینعلي 
ــماره 47 فرعي از 77 اصلي واقع در قریه  ــدانگ یکباب خانه به ش شش

آزران جزء بخش ثبتي 12 کاشان به مساحت 56/40 م م
28( رأي شماره 352-89/10/15 آقاي حسنعلي پایدار فرزند حسینعلي 
ــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از پالك 746 فرعي از  شش
ــاحت  ــان به مس 77 اصلي واقع در قریه آزران جزء بخش ثبتي 12 کاش

345/82 م م
29( رأي شماره 353-89/10/15 آقاي محمدعلي شاکریان فرزند حیدر 
ــاعا ششدانگ  ــویه مش ــن باالس و خانم فاطمه هنردار فرزند محمدحس
یکباب خانه به شماره 699 فرعي از 77 اصلي واقع در قریه آزران جزء 

بخش ثبتي 12 کاشان به مساحت 480/50 م م
30( رأي شماره 354-89/10/15 آقاي حسنعلي باقدرت فرزند مصطفي 
ــماره هاي 935 و 936 فرعي از 77 اصلي  ــدانگ یکباب خانه به ش شش
واقع در قریه آزران جزء بخش ثبتي 12 کاشان به مساحت 337/16 م م

ــت فرزند  ــماره 355-89/10/15 آقاي نعمت اله کریمدوس 31( رأي ش
ــماره هاي 401 و 402 فرعي از  ــدانگ یکباب خانه به ش سیف اله شش
ــاحت  ــان به مس 77 اصلي واقع در قریه آزران جزء بخش ثبتي 12 کاش

479/90 م م
32( رأي شماره 356-89/10/15 آقاي شعبانعلي میرزابیگي فرزند محمد 
ــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از پالك 366 فرعي از  شش
ــاحت  ــان به مس 77 اصلي واقع در قریه آزران جزء بخش ثبتي 12 کاش

277/76 م م
آگهي ابالغ مفاد آراء ماده 133

آراء صادره از سوي هیأت موضوع بند دو ماده 133 قانون برنامه چهارم 
توسعه اقتصادي،  فرهنگي،  اجتماعي جمهوري اسالمي ایران مستقر در 
ــناد و امالك جوشقان نظر به اینکه طبق آراء صادره اسناد  اداره ثبت اس
ــتاي  ــلیمي تصرفات مالکانه مفروزي افراد متقاضي زیر روس عادي تس
ــان احراز گردیده ، لذا برابر  آزران پالك 77- اصلي بخش ثبتي 12 کاش
اجراي بند )ز( ماده 9 آیین نامه اجرایي ماده 133 فوق الذکر مراتب یک 
نوبت آگهي مي گردد تا چنانچه کسي نسبت به آنها اعتراض داشته باشد 
از تاریخ انتشار آگهي ظرف مدت 20 روز اعتراض خود را به دبیرخانه 
ــلیم نماید تا به دادگاه صالحه  ــتقر در ثبت اسناد جوشقان تس هیأت مس
ــدت 20 روز از تاریخ تقدیم  ــتي ظرف م ــال گردد و معترض بایس ارس
ــرح دعوي را به هیأت ارائه  ــت خود را به دادگاه و گواهي ط دادخواس
نماید بدیهي است در صورت عدم اعتراض ظرف مدت مقرر در اجراي 

رأي صادره مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد شد.
پالك 77- اصلي موسوم به آزران

ــام معصومي فرزند عیسي  ــماره 357-89/10/20 آقاي حس 1( رأي ش
ششدانگ یکباب خانه پالك 193 فرعي از 77 اصلي واقع در قریه آزران 

جزء بخش ثبتي 12 کاشان به مساحت 387/55 م م
2( رأي شماره 358-89/10/20 آقاي علي معصومي ثاني آزراني فرزند 
مختار ششدانگ یکباب خانه به شماره 759 فرعي از 77 اصلي واقع در 

قریه آزران جزء بخش ثبتي 12 کاشان به مساحت 401/49 م م
ــماره 359-89/10/20 آقاي غالمحسین سعادت فرزند یداله  3( رأي ش
ــدانگ یکباب خانه به شماره 757 فرعي از 77 اصلي واقع در قریه  شش

آزران جزء بخش ثبتي 12 کاشان به مساحت 390/45 م م
4( رأي شماره 360-89/10/20 آقاي حسینعلي حسني فرزند سیف اله 
و خانم سکینه میرزا بیگي فرزند مسلم باالسویه مشاعا ششدانگ یکباب 
ــماره 758 فرعي از 77 اصلي واقع در قریه آزران جزء بخش  خانه به ش

ثبتي 12 کاشان به مساحت 308/54 م م
ــه معصومي فرزند  ــب ال ــاي حبی ــماره 361-89/10/20 آق 5( رأي ش
معصومعلي ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از پالك 758 
ــان به  ــي از 77 اصلي واقع در قریه آزران جزء بخش ثبتي 12 کاش فرع

مساحت 183/15 م م
6( رأي شماره 362-89/10/20 آقاي ابوالفضل معصومي فرزند محمد و 
خانم زهرا مطهري فرزند حسینعلي بالسویه مشاعاً ششدانگ یکباب خانه 
ــمتي از پالك 746 فرعي از 77 اصلي واقع در قریه  احداثي بر روي قس

آزران جزء بخش ثبتي 12 کاشان به مساحت 221/74 م م
ــوادي مقدم فرزند  ــماره 363-89/10/20 آقاي غالمرضا ج 7( رأي ش
حسن و خانم اکرم جوادي فرزند جواد باالسویه مشاعا ششدانگ یکباب 
ــماره 195 فرعي از 77 اصلي واقع در قریه آزران جزء بخش  خانه به ش

ثبتي 12 کاشان به مساحت 64/58 م م
8( رأي شماره 364-89/10/20 آقاي حسینعلي توانگري آزراني فرزند 
محمد ششدانگ یکباب خانه به شماره 746 فرعي از 77 اصلي واقع در 

قریه آزران جزء بخش ثبتي 12 کاشان به مساحت 372/44 م م
9( رأي شماره 365-89/10/20 آقاي غالمرضا مطهري فرزند عبدالحسین 
ــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از پالك 117 فرعي از  شش
ــاحت  ــان به مس 77 اصلي واقع در قریه آزران جزء بخش ثبتي 12 کاش

141/72 م م
ــا دنیادیده فرزند  ــاي غریب رض ــماره 366-89/10/20 آق 10( رأي ش
ــدانگ یکباب خانه به شماره 109 فرعي از 77 اصلي واقع  براتعلي شش

در قریه آزران جزء بخش ثبتي 12 کاشان به مساحت 114/57 م م
ــه میرزابیگي فرزند  ــاي حبیب ال ــماره 367-89/10/20 آق 11( رأي ش
محمد و خانم آمنه خاتون میرزا بیگي فرزند عبدالوهاب بالسویه مشاعا 
ــدانگ یکباب خانه به شماره 111 فرعي از 77 اصلي واقع در قریه  شش

آزران جزء بخش ثبتي 12 کاشان به مساحت 227/35 م م
ــد غالمعلي  ــدار فرزن ــا پای ــماره 368-89/10/20 علیرض 12( رأي ش
ششدانگ یکباب خانه به شماره هاي 164 و 167 و 168 و 1846 فرعي 
ــماره  ــان به ش از 77 اصلي واقع در قریه آزران جزء بخش ثبتي 12 کاش

1154/74 م م
ــن  ــاي قلي معصومي فرزند حس ــماره 369-89/10/20 آق 13( رأي ش
ششدانگ یکباب خانه به احداثي بر روي قسمتي از پالك 1050 فرعي 
از 77 اصلي واقع در قریه آزران جزء بخش ثبتي 12 کاشان به مساحت 

254/40 م م
ــماره 370-89/10/20 آقاي حسنعلي مطهري فرزند محمد  14( رأي ش
علي و خانم نرجس خاتون ثاني فرزند پرویز باالسویه مشاعا ششدانگ 
ــماره هاي 2122 و 2123 فرعي از 77 اصلي واقع در  یکباب خانه به ش

قریه آزران جزء بخش ثبتي 12 کاشان به مساحت 217/13 م م
15( رأي شماره 371-89/10/20 آقاي سیدرضا موسوي پناه فرزند سید 
ــماره هاي 2117 و 2118 فرعي از  ــدانگ یکباب خانه به ش حسن شش

ــاحت  ــان به مس 77 اصلي واقع در قریه آزران جزء بخش ثبتي 12 کاش
448/54 م م

ــاي وهب علي خیراندیش فرزند  ــماره 372-89/10/20 آق 16( رأي ش
ــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از  ــهدي خان جان شش مش
پالك 2121 فرعي از 77 اصلي واقع در قریه آزران جزء بخش ثبتي 12 

کاشان به مساحت 418/19 م م
17( رأي شماره 373-89/10/20 آقاي عباسعلي خیرپراست فرزند صفر 
ششدانگ یکباب خانه به شماره 2365 فرعي از 77 اصلي واقع در قریه 

آزران جزء بخش ثبتي 12 کاشان به مساحت 184/25 م م
ــا مطهري فرزند  ــاي غریب رض ــماره 374-89/10/20 آق 18( رأي ش
ــعادت فرزند قدمعلي باالسویه مشاعًا  ــکینه خاتون س حسن و خانم س
ــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از پالك 117 فرعي از  شش
ــاحت ــان به مس  77 اصلي واقع در قریه آزران جزء بخش ثبتي 12 کاش

 215/90 م م
ــین دنیادیده فرزند علي  ــاي حس ــماره 375-89/10/20 آق 19( رأي ش
ــماره هاي 115 و 116 فرعي از 77 اصلي  ــدانگ یکباب خانه به ش شش
واقع در قریه آزران جزء بخش ثبتي 12 کاشان به مساحت 217/97 م م
20( رأي شماره 376-89/10/20 آقاي حسنعلي مقدم پور فرزند احمد 
و خانم صغرا دنیا دیده فرزند براتعلي باالسویه مشاعاً ششدانگ یکباب 
ــماره 102 فرعي از 77 اصلي واقع در قریه آزران جزء بخش  خانه به ش

ثبتي 12 کاشان به مساحت 125/98 م م
ــین شمشادي فرزند  ــماره 377-89/10/20 آقاي غالمحس 21( رأي ش
اطوقان ششدانگ یکباب خانه به شماره 194 باقیمانده و قسمتي از 191 
ــان به  ــي از 77 اصلي واقع در قریه آزران جزء بخش ثبتي 12 کاش فرع

مساحت 411/62 م م
22( رأي شماره 378-89/10/20 آقاي غالمحسین رزاقي فرزند رحمت 
ــاعاً ششدانگ  ــویه مش اله و خانم زهرا معصومي فرزند غالمرضا باالس
یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از پالك 2124  فرعي از 77 اصلي 
واقع در قریه آزران جزء بخش ثبتي 12 کاشان به مساحت 530/29 م م

ــاي محمدمطهریان آزراني فرزند  ــماره 379-89/10/20 آق 23( رأي ش
ــن ششدانگ یکباب خانه به شماره 2125 فرعي از 77 اصلي واقع  حس

در قریه آزران جزء بخش ثبتي 12 کاشان به مساحت 437/57 م م
24( رأي شماره 380-89/10/20 آقاي حسنعلي خیراندیش فرزند آقاگل 
ــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از پالك 819 فرعي از  شش
ــاحت  ــان به مس 77 اصلي واقع در قریه آزران جزء بخش ثبتي 12 کاش

428/23 م م
ــش فرزند  ــن خیراندی ــاي محس ــماره 381-89/10/22 آق 25( رأي ش
حسنعلي ششدانگ یکباب خانه احداثي به شماره 819 باقیمانده فرعي 
از 77 اصلي واقع در قریه آزران جزء بخش ثبتي 12 کاشان به مساحت 

275/25 م م
ــزاد فرزند عبدل  ــعلي ن ــماره 382-89/10/22 آقاي عباس 26( رأي ش
ــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از پالك 746 فرعي از  شش
ــاحت  ــان به مس 77 اصلي واقع در قریه آزران جزء بخش ثبتي 12 کاش

258/43 م م
ــین میرزابیگي فرزند  ــماره 383-89/10/22 آقاي غالمحس 27( رأي ش
ــدانگ یکباب خانه به شماره 746 فرعي از 77 اصلي واقع  نجفعلي شش

در قریه آزران جزء بخش ثبتي 12 کاشان به مساحت 310/55 م م
ــماره 384-89/10/22 آقاي غالمعلي سلیماني مقدم فرزند  28( رأي ش
سیف اله و خانم ام البنین ذاکر زاده فرزند علي باالسویه مشاعاً ششدانگ 
یکباب خانه به شماره 747 فرعي از 77 اصلي واقع در قریه آزران جزء 

بخش ثبتي 12 کاشان به مساحت 331/18 م م
29( رأي شماره 385-89/10/22 آقاي بمانعلي دنیا دیده فرزند خدابخش 
ششدانگ یکباب خانه به شماره هاي 777 و 778 فرعي از 77 اصلي واقع 

در قریه آزران جزء بخش ثبتي 12 کاشان به مساحت 389/74 م م
ــاي گل محمد خیر اندیش فرزند  ــماره 386-89/10/22 آق 30( رأي ش
ــماره 751 فرعي از 77 اصلي  ــدانگ یکباب خانه به ش محمدعلي شش
واقع در قریه آزران جزء بخش ثبتي 12 کاشان به مساحت 114/76 م م
31( رأي شماره 387-89/10/22 آقاي محمدعلي خاجه فرزند خسروآقا 
و خانم سکینه سعادت فرزند رحمت اله باالسویه مشاعاً ششدانگ یکباب 
ــمتي از پالك 751 فرعي از 77 اصلي واقع در  خانه احداثي بر روي قس

قریه آزران جزء بخش ثبتي 12 کاشان به مساحت 199/46 م م
32( رأي شماره 388-89/10/22 آقاي حرمت اله حسني فرزند غالمرضا 
ــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از پالك 865 فرعي از  شش
ــاحت  ــان به مس 77 اصلي واقع در قریه آزران جزء بخش ثبتي 12 کاش

324/70 م م
33( رأي شماره 389-89/10/22 آقاي احمد توکلي زاده فرزند صدیف 
ــدانگ یکباب خانه به شماره 202 فرعي از 77 اصلي واقع در قریه  شش

آزران جزء بخش ثبتي 12 کاشان به مساحت 400/55 م م
34( رأي شماره 390-89/10/22 جواد چوپان فرزند امیدعلي ششدانگ 
یکباب خانه به شماره هاي 749 و 191 فرعي از 77 اصلي واقع در قریه 

آزران جزء بخش ثبتي 12 کاشان به مساحت 187/64 م م
ــماره 391-89/10/22 آقاي عمران حسني فرزند سیف اله  35( رأي ش
و خانم پروین محمد ابراهیم جوشقاني فرزند غالمرضا باالسویه مشاعًا 
ششدانگ یکباب خانه به شماره هاي 827 و 828 و قسمتي از پالك 824 
ــان به  ــي از 77 اصلي واقع در قریه آزران جزء بخش ثبتي 12 کاش فرع

مساحت 584/79 م م
36( رأي شماره 392-89/10/22 آقاي سیدعلي لطیفي فرزند سید حسن 
ششدانگ یکباب خانه به شماره هاي 821 و 822 فرعي از 77 اصلي واقع 

در قریه آزران جزء بخش ثبتي 12 کاشان به مساحت 444/60 م م
ــي آزراني  ــي غنم ــاي محمدعل ــماره 393-89/10/22 آق 37( رأي ش
ــماره 820 فرعي از 77  ــین ششدانگ یکباب خانه به ش فرزند غالمحس
ــاحت ــان به مس ــع در قریه آزران جزء بخش ثبتي 12 کاش ــي واق  اصل

 270/16 م م
38( رأي شماره 394-89/10/22 آقاي جعفرعلي حسني فرزند عباسعلي 
ششدانگ یکباب خانه به شماره هاي 865 و 866 فرعي از 77 اصلي واقع 

در قریه آزران جزء بخش ثبتي 12 کاشان به مساحت 151/16 م م
39( رأي شماره 395-89/10/22 آقاي غالمحسین جوادي مقدم فرزند 
ــماره هاي 890 و 891 فرعي از  محمدعلي ششدانگ یکباب خانه به ش
ــاحت  ــان به مس 77 اصلي واقع در قریه آزران جزء بخش ثبتي 12 کاش

495/74 م م
ــي فرزند  ــنعلي معصوم ــاي حس ــماره 396-89/10/22 آق 40( رأي ش
ــماره هاي 887 و 914 فرعي از  ــدانگ یکباب خانه به ش عباسعلي شش
ــاحت  ــان به مس 77 اصلي واقع در قریه آزران جزء بخش ثبتي 12 کاش

346/76 م م
ــداله رزاقي فرزند رحمت  ــماره 397-89/10/22 آقاي اس 41( رأي ش
ــماره هاي 776 و 777 فرعي از 77  ــه ش ــاب خانه ب ــدانگ یکب اله شش
ــاحت ــان به مس ــع در قریه آزران جزء بخش ثبتي 12 کاش ــي واق  اصل

 827/24 م م
42( رأي شماره 398-89/10/22 آقاي رمضانعلي عباسیان ورکاني فرزند 

محمد ششدانگ یکباب خانه به شماره 817 فرعي از 77 اصلي واقع در 
قریه آزران جزء بخش ثبتي 12 کاشان به مساحت 319/96 م م

43( رأي شماره 399-89/10/22 آقاي براتعلي حسني فرزند عباسعلي 
ــدانگ یکباب خانه به شماره 824 فرعي از 77 اصلي واقع در قریه  شش

آزران جزء بخش ثبتي 12 کاشان به مساحت 290/97 م م
44( رأي شماره 400-89/10/22 آقاي ناصر خیراندیش فرزند صفرعلي 
ــویه مشاعاً ششدانگ  ــینعلي باالس و خانم کبري خیراندیش فرزند حس
یکباب خانه به شماره 2114 فرعي از 77 اصلي واقع در قریه آزران جزء 

بخش ثبتي 12 کاشان به مساحت 336/10 م م
ــید هادي رضوي زاد فرزند  ــماره 401-89/10/27 آقاي س 45( رأي ش
ــي از 77  ــماره 1735 فرع ــه به ش ــدانگ یکباب خان ــین آقا شش حس
ــاحت ــان به مس ــع در قریه آزران جزء بخش ثبتي 12 کاش ــي واق  اصل

 97/22 م م
46( رأي شماره 402-89/10/27 آقاي حسنعلي معصومي فرزند مسلم 
ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از پالك 1740 فرعي از 
ــاحت  ــان به مس 77 اصلي واقع در قریه آزران جزء بخش ثبتي 12 کاش

192/85 م م
ــماره 403-89/10/27 خانم معصومه خاتون حسني فرزند  47( رأي ش
احمد ششدانگ یکباب خانه به شماره 182 فرعي از 77 اصلي واقع در 

قریه آزران جزء بخش ثبتي 12 کاشان به مساحت 138/76 م م
48( رأي شماره 404-89/10/27 آقاي حسنعلي معصومي فرزند مسلم 
ششدانگ یکباب خانه به شماره 174 باقیمانده فرعي از 77 اصلي واقع 

در قریه آزران جزء بخش ثبتي 12 کاشان به مساحت 142/53 م م
ــي رهنمایي آزراني  ــاي محمدعل ــماره 405-89/10/27 آق 49( رأي ش
ــماره 187 فرعي از 77  ــدانگ یکباب خانه به ش ــد حبیب اله شش فرزن
ــاحت ــان به مس ــع در قریه آزران جزء بخش ثبتي 12 کاش ــي واق  اصل

 504/74 م م
ــر مطهري فرزند  ــي اصغ ــاي عل ــماره 406-89/10/27 آق 50( رأي ش
ــماره 276 باقیمانده فرعي از  ــدانگ یکباب خانه به ش عبدالحمید شش
ــاحت ــان به مس  77 اصلي واقع در قریه آزران جزء بخش ثبتي 12 کاش

 66/49 م م
51( رأي شماره 407-89/10/27 آقاي احمد مطهري فرزند علي اصغر 
ــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از پالك 276 فرعي از  شش
ــاحت  ــان به مس 77 اصلي واقع در قریه آزران جزء بخش ثبتي 12 کاش

235/44 م م
52( رأي شماره 408-89/10/27 آقاي میرزاعلي نقي خیراندیش فرزند 
ــمتي از پالك 276  ــاب خانه احداثي بر روي قس ــدانگ یکب آقاگل شش
ــان به  ــي از 77 اصلي واقع در قریه آزران جزء بخش ثبتي 12 کاش فرع

مساحت 472/10 م م
ــلي آزراني فرزند  ــي توس ــاي عل ــماره 409-89/10/27 آق 52( رأي ش
ــت فرزند نجفعلي باالسویه مشاعًا  ــینعلي و خانم حمیده خیرپرس حس
ــمتي از پالك 321 فرعي  ــه احداثي بر روي قس ــدانگ یکباب خان شش

آزران جزء بخش ثبتي 12 کاشان به مساحت 522/16 م م
ــماره 410-89/10/27 آقاي ابوالفضل توسلي آزراني فرزند  54( رأي ش
ــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از پالك 321  صفرعلي شش
ــان به  ــي از 77 اصلي واقع در قریه آزران جزء بخش ثبتي 12 کاش فرع

مساحت 268/69 م م
ــلي فرزند  ــران علي توس ــاي عم ــماره 411-89/10/27 آق 55( رأي ش
حسینعلي ششدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از پالك 321 
ــان به  ــي از 77 اصلي واقع در قریه آزران جزء بخش ثبتي 12 کاش فرع

مساحت 493/55 م م
ــماره 412-89/10/27  آقاي مرتضي باقدرت فرزند ابراهیم  56( رأي ش
ششدانگ یکباب خانه به شماره 272 باقیمانده فرعي از 77 اصلي واقع 

در قریه آزران جزء بخش ثبتي 12 کاشان به مساحت 300/42 م م
ــین رهنمایي آزراني  ــماره 413-89/10/27 آقاي غالمحس 57( رأي ش
ــمتي از  ــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قس فرزند حاجي علي شش
ــالك 272 فرعي از 77 اصلي واقع در قریه آزران جزء بخش ثبتي 12  پ

کاشان به مساحت 330/65 م م
ــاي فتح اله باقدرت فرزند حفیظ  ــماره 414-89/10/27  آق 58( رأي ش
ــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از پالك 272 فرعي  اله شش
از 77 اصلي واقع در قریه آزران جزء بخش ثبتي 12 کاشان به مساحت 

292/90 م م
59( رأي شماره 415-89/10/27  آقاي حرمت اله باقدرت فرزند حفیظ 
ــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از پالك 292 فرعي  اله شش
از 77 اصلي واقع در قریه آزران جزء بخش ثبتي 12 کاشان به مساحت 

317/46 م م
ــي باقدرت فرزند  ــاي محمدعل ــماره 416-89/10/27  آق 60( رأي ش
ــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از پالك 309  مصطفي شش
ــان به  ــي از 77 اصلي واقع در قریه آزران جزء بخش ثبتي 12 کاش فرع

مساحت 371/26 م م
ــي باقدرت فرزند  ــین قل ــماره 417-89/10/27 آقاي حس 61( رأي ش
ــدانگ یکباب خانه احداثي بر روي قسمتي از پالك 309  آقامحمد شش
ــان به  ــي از 77 اصلي واقع در قریه آزران جزء بخش ثبتي 12 کاش فرع

مساحت 350/31 م م
ــیف  ــماره 418-89/10/27 خانم نازنین ذاکرزاده فرزند س 62( رأي ش
ــي از 77  ــماره 309 باقیمانده فرع ــه ش ــاب خانه ب ــدانگ یکب اله شش
ــاحت ــان به مس ــع در قریه آزران جزء بخش ثبتي 12 کاش ــي واق  اصل

 90/51 م م
تاریخ انتشار: 89/11/16

م الف/ 15032                نوروز- کفیل ثبت اسناد و امالك جوشقان

تحدید حدود اختصاصی 
ــماره  ــدانگ یک قطعه ملک پالك ش 11/169 چون تحدید حدود شش
 21/671 واقع دررشکنه بخش یک ثبتي شهرضا که طبق پرونده ثبتی بنام
ــهرضا فرزند عبدالعلي وغیره درجریان ثبت   آقاي فضل اله عمرانپور ش
است به علت عدم حضورمتقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستور 
قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت وبرطبق تقاضای نامبرده تحدیدحدود 
ــاعت 9 صبح درمحل شروع وبعمل   ملک مرقوم در روز 1389/12/8 س
ــد. لذابه موجب این آگهی بکلیه مالکین ومجاورین اخطارمی  خواهدآم
گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین 
وصاحبان امالك مطابق ماده 20 قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورتمجلس 
ــره 2 ماده واحده  ــد وطبق تبص ــدی تا 30 روز پذیرفته خواهد ش تحدی
ــت  ــون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت، معترض می بایس  قان
ــلیم اعتراض خود را به این اداره گواهی  ظرف مدت یکماه ازتاریخ تس
ــه این اداره  ــالح قضایی اخذ و ب ــت را ازمرجع ذیص ــم دادخواس  تقدی
ــی پیش بینی ــه روز تحدید مواجه با تعطیل ــاً چنانچ ــه نماید ضمن ارائ

 

 نشده گردد تحدید حدود در روز بعد از تعطیل انجام خواهد شد. 
تاریخ انتشار: 89/11/16

م الف/ 630              میرمحمدي- رئیس ثبت اسنادوامالك شهرضا

آگهی
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محمد قاضی: 
سپاهان تيم 
پر قدرتی است

والدژورويچ: 
ذخيره ها اميدوارم 
كردند

عالقه بند:  
ذوب آهن با 
بازيكنان بومی 
همچنان در صدر

زاينده رود
هر مسابقه ای در لیگ برتر فوتبال کشور برای ما حکم 
ــویم.  فینال را دارد و باید در تمام بازی ها با قدرت ظاهر ش
محمد قاضی مهاجم بلند قامت ذوب آهن با بیان این مطلب 
ــایپا تیم خوبی است که بازیکنانش در عین جوانی  گفت: س
ــید  ــال با کیفیتی را به نمایش می گذارند و مطمئن باش فوتب
ــابقه خواهند  که جلوی تیم ما با انگیزه باالیی پا به میدان مس
ــت. این تیم مثل سایر تیم ها از تعطیالت لیگ استفاده  گذاش
ــازی زیبایی را مقابل ما به نمایش خواهد  بهینه ای کرده و ب

گذاشت. 
ــپاهان تیم  ــاره کرد و توضیح داد: س وی به دربی اصفهان اش
ــت که بیش از 5 بازیکن ملی پوش در ترکیب  پر قدرتی اس
ــاگردان قلعه نوعی  ــام توان به مصاف ش ــی ما با تم  دارد ول

می رویم. 
ــزود: نباید این دربی را بزرگ جلوه داد و  قاضی در پایان اف
ــاگران می خواهم فقط تیم خود را تشویق کرده و به  از تماش

بازیکنان و کادر فنی توهین نکنند.

ــامان در  ــچ پس از پیروزی تیمش برابر بانک س والدژوروی
ــی از جنب و جوش کنار زمین در  ــتگی ناش حالی که خس
چهره اش به چشم می خورد گفت: خوشحالم که سومین پیروزی 
خارج از خانه خود را کسب کردیم. برای ما این بازی، بازی مهمی 
بود چون به هر قیمتی به این برد احتیاج داشتیم. این بازی فرصتی 
بود تا به چهره های نیمکت نشین خود که آنها نیز در پیروزی های 
ما سهیم هستند فرصت ابراز وجود بدهم و آنها هم خوب ظاهر 
ــدند. قبول دارم برد چشمگیر و کوبنده ای نبود و در مقابل تیم  ش
ــین انتظار از ما بیش از این بود. تمام هدف ما در بازی ها  قعرنش
ــول آن را به  ــت که ق ــب رتبه ای اس ــور در پلی اف و کس حض
ــو مجید صالحی که با تیم  ــاگران خود داده  بودیم. در آن س تماش
جوانش باز هم ناکام شد گفت: توزین الکتریک امروز تیم خوبی 
ــتم برابر چنین  ــید، امروز اگر می خواس بود و به حق خود نیز رس
تیمی به پیروزی برسیم به طور قطع به معجزه ای نیاز بود و همه 
ــامان متأسفانه دیر  ــیر طبیعی خود را طی کرد. بانک س چیز مس
ــد و فرصتی برای جذب بازیکنانی که مد نظر داشتم  ــکیل ش تش

نبود. 

زاينده رود
ــگاه ذوب آهن در گفتگو  ــت تیم شمشیر بازی باش سرپرس
ــگاه مذکور، پیرامون آخرین وضعیت این تیم گفته   با سایت باش
است: در هفته اخیر با تیم هایی چون حمل و نقل ارومیه، صنایع و 
معادن زنجان و ذوب آهن اردبیل دیدار داشتیم و در هر سه اسلحه 
سابر، اپه و فلوره با اقتدار پیروزی را از آن خود نمودیم و در حال 
حاضر با 86 امتیاز در صدر جدول لیگ برتر قرار داریم. وی افزود: 
این در حالی است که در تیم های دوم و سوم گاز تهران و مؤسسه 
ــش با 8 تا 10 امتیاز اختالف با ذوب آهن در رده دوم و  ورزش کی

سوم قرار گرفتند. 
ــف عالقه بند با اشاره به اینکه تفاضل ضربه های ذوب آهن  یوس
در حال حاضر 600+ در مقابل 392+ گاز و 208+ کیش می باشد 
اظهار داشت: نکته قابل توجه این است که این دو رقیب جدی ما 
با صرف هزینه های نجومی از بازیکنان خارجی نیز بهره می گیرند. 
به عنوان مثال تیم گاز از میخائیل باتانوف روس بهره می گیرد ولی 
افتخار ما این است که با استفاده از بازیکنان بومی همین تیم ها را 

شکست دادیم. 

ورزش

اصغر دلیلی: 
به هیچوجه استعفا نمی دهم

زاينده رود
در پی شایعاتی مبنی بر اینکه اصغر دلیلی )مدیرعامل 
ــی )مدیرعامل کارخانه  ــوی برات ــگاه ذوب آهن( از س باش
ــود، اصغر دلیلی به خبرنگار ما   ذوب آهن( حمایت نمی ش
ــگاه فوق العاده در  ــبختانه بیشتر تیم های باش گفت: خوش
ــی وجود ندارد که  ــا قدرت نمایی می کنند و دلیل میدان ه
ــگاه حمایت می کند. وی  ــتعفا بدهم و براتی از باش من اس
ــرد و توضیح داد: از کادر  ــاره ک به تیم فوتبال ذوب آهن اش
فنی و بازیکنان تشکر می کنم که بهترین بازی را مقابل مس 
ــه در بازی قبلی هم به  ــان دادند ک کرمان انجام دادند و نش
ــد مس کرمان گذشتند و به نوعی حق به حق دار  حق از س
 رسید. وی درباره بازی با سایپا اظهار داشت: همه بازیکنان 
ذوب آهن باید بدانند که هر مسابقه ای در لیگ برتر یک فینال 
محسوب می شود و برای رسیدن به عنوان قهرمانی باید تمام 
تالش خود را به کار گیرند. وی در پایان اضافه کرد: باز هم 
می گویم استعفا نخواهم داد و با قدرت به کارم ادامه می دهم 
و کسانی که در این زمینه شایعه پراکنی می کنند می خواهند 

به باشگاه ذوب آهن ضربه بزنند.

شجاعی: 
در تمامی خطوط ضعیف بوديم

زاينده رود
بی شک هیچ والیبال دوستی در کاشان پیش بینی چنین 
ــاگردان میر مصطفی  بازی ضعیف و دور از انتظاری را از ش
ــایپا و دور برگشت والیبال نمی کرد،  ــجاعی در مقابل س ش
ــروع این دیدار از تداوم  ــد به خود او که پیش از ش چه رس
ــینی حرف می زد. اما به اعتقاد او غرور کاذب کار  صدرنش
ــت فصل را نیز تجربه کنند.  ــان داد تا دومین شکس دستش
ــاگردان جوان او چنین تجربه ای الزم به نظر  شاید برای ش

می رسید.
شجاعی در پایان این دیدار در مورد بازی تیمش مقابل سایپا 
چنین گفت: به نظر من بازیکنان ما امروز از آمادگی الزم به 
دور بودند و خیلی سر حال به نظر نمی رسیدند. نمی خواهم 
اسم بیاورم اما همه دیدند که 2، 3 بازیکن کارساز ما در انجام 
وظایفی که در بازی های قبلی به بهترین شکل از پس آن بر 
 می آمدند ناتوان نشان دادند که این نشان دهنده بی رمقی و 
نا آمادگی آنها بود. به نظرم دو عامل در این شکست دخیل بود 
یکی غرور کاذبی که فکر می کردند چون نیم فصل با اقتدار 
صدرنشین شدیم و هیچ حریفی یارای مقاومت در برابر ما را 
ندارد. چون فکر می کردند سایپا را در بازی رفت 3 بر 2 و 
در خانه اش بردیم پس در این بازی خانگی مشکل نداریم 
و ضربه اش را به نظرم در این بازی از همین ناحیه خوردیم 
و دیگری به نظرم حضور ست کوئیچ بود که حضورش تا 
حدی بر روی ستاره های ملی پوش ما که شاگرد وی در تیم 

ملی جوانان هستند اثرگذار بود.
ما باید این را درك کنیم که باالی جدول بودن همیشه تداوم 
ــت روزی به صخره سختی بخوریم که  ندارد و ممکن اس
سایپا نمونه بارز آن بود. شجاعی در مورد سایپا نیز توضیحاتی 
ــت که امروز نیز از  ــایپا تیم خوب و پر مهره ای اس داد: س
ــود. به اعتقاد من  ــت بر بازی مسلط ش لحاظ روانی توانس
سایپا از بازیکنان خوبی سود می برد که به عنوان نمونه سه 
ــین این تیم به راحتی می توانند در تیم  بازیکن نیمکت نش
ما به صورت فیکس بازی کنند. شجاعی در مورد اظهارات 
ــیون( در حمایت از او گفت: بنده از  داورزنی )رئیس فدراس
ــگزارم. من یکی از مربیانی هستم که به  لطف ایشان سپاس
ــنده نکرده و نمی کنم و سعی می کنم تا با  داشته هایم بس
تلفیق علم و تجربه پا به میدان بگذارم. همیشه سعی کرده ام 
با استفاده از تجربه ای که حاصل حضور در تمامی رده های 
نوجوانان تا بزرگساالن تیم های ملی بوده و همچنین شرکت 
در تمامی مسابقه های بین المللی و مطالعه در مورد آخرین 

یافته های علم مربیگری از قافله دور نباشم.

قاسم حدادی فر:
 قسمت نبود جلوی کره جنوبی 

به میدان بروم
زاينده رود

ــم فوتبال  ــپ پای تی ــر بازیکن چ ــم حدادی ف  قاس
ــا زدن گل دوم به مس کرمان، بازی خوب  ــن که ب ذوب آه
خود را تکمیل کرد درباره این بازی گفت: این دیدار نسبت 
به مسابقه قبلی خیلی آسان تر بود. مس کرمان حرفی برای 
ــت و خوشبختانه توانستیم با دو گل این تیم را  گفتن نداش
ــپاهان به عدد  از پیش رو برداریم و فاصله خود را با تیم س
ــاره به بازی تیمش در مقابل سایپا  ــاندیم. وی  با اش  7 برس
افزود: اگر در این مسابقه فرصت گلزنی نصیبم شد مثل بازی 
قبلی دروازه حریف را باز می کنم ولی مهم پیروزی تیم است 
ــس دیگری دروازه حریف را باز  و فرقی نمی کند من یا ک
ــت: به  ــاره کرد و اظهار داش کند. حدادی فر به تیم ملی اش
گفته کارشناسان بازی خوبی مقابل امارات انجام دادم اما به 
صالحدید کادر فنی تیم ملی، مقابل کره جنوبی به میدان نرفتم 
و از این موضوع ناراحت نیستم و شاید قسمت نبوده که من 

جلوی تیم کره جنوبی بازی کنم.

مصاحبه

پژمان سلطانی 

ــر فوتبال  ــت و یکم لیگ برت ــه بیس هفت
کشور امروز و فردا در شهرهای مختلف 
پیگیری خواهد شد. این دیدارها به دلیل 
ــیا، چهل  رقابت های جام ملت های آس
ــار روز تعطیل بود و تنها تیم های  و چه
ــپاهان و ذوب آهن دوشنبه  اصفهانی س
قبل به ترتیب به مصاف صبای قم و مس 
ــپاهان و صبای قم  کرمان رفتند. دیدار س
ــه هفته چهاردهم بود که هر  دیدار معوق
ــک بر یک رضایت  ــاوی ی دو تیم به تس
ــی دیدار  ــا رأی کمیته انضباط ــد. ب دادن
ــد که   مس کرمان و ذوب آهن تکرار ش
ــا  ــش را ب ــا دو گل حریف ــن ب ذوب آه
شکست بدرقه کرد. این دو تیم اصفهانی 
در این هفته به ترتیب به مصاف سایپا و 

شاهین بوشهر خواهند رفت.
ذوب آهن برای تثبیت قهرمانی به میدان 

می رود
ــبت به  اختالف 7 امتیازی ذوب آهن نس
تیم دوم جدول )سپاهان( باعث شده که 
ــایپای  روحیه بازیکنان این تیم مقابل س
ــید طالبی )به  ــود. فرش البرز مضاعف ش
علت 3 اخطاره بودن( و شاهین خیری )به 
ــاگردان  علت مصدومیت( نمی توانند ش
ابراهیم زاده را مقابل سایپا همراهی کنند. 
ــود محمد صلصالی به  پیش بینی می ش
ــید طالبی و سینا عشوری )که  جای فرش
ــابقه با مس کرمان بازی خوبی را  در مس
به نمایش گذاشت و گل نخست تیمش 
ــاند( جایگزین خیری  ــز به ثمر رس را نی
خواهد شد. منصور ابراهیم زاده به بازی 
ــرب و روی زمین اعتقاد خاصی  تک ض
دارد ولی در عین حال روی ضربه های 
ــید  ــر س ــالی کرنر و ضربه های س ارس

ــینی و محمد قاضی حساب  محمد حس
ــان  ــت. سفیدپوش ویژه ای باز کرده اس
ــود بازیکنانی همچون  ــا وج اصفهانی ب
محمدرضا خلعتبری، قاسم حدادی فر و 
ــترو، عمق دفاع حریف  حتی ایگور کاس
ــایپا مد نظر  ــودن دروازه س را برای گش
ــینی  ــید محمد حس قرار خواهند داد. س
ــن ذوب آهن با 8 گل زده برترین  بازیک
ــور به حساب  مدافع گلزن لیگ برتر کش
ــد. چند بازیکن ذوب آهن در این  می آی
ــرای اینکه  ــتند و ب ــازی 2 اخطاره هس ب
ــپاهان را از دست ندهند،  بازی مقابل س
ــد کرد. تیم  ــت به عصا بازی خواهن دس
ــایپا در آخرین بازی اش در لیگ برتر  س
با یک گل مغلوب پرسپولیس تهران شد 
ــی کهن روی  ــالت لیگ مایل و در تعطی
ــت.  ــاط ضعف تیم خود کار کرده اس نق
سایپا با محمد مایلی کهن خاطره خوبی 
ــگاه فوالدشهر ندارد و  از بازی در ورزش
در دو سال اخیر مقابل تیم های اصفهانی 
ــت.  ــت خورده اس با نتیجه پر گل شکس
شاگردان مایلی کهن در این دیدار روی 

حرکات مهدی خیری و ضربه های سر 
ــم ملی پوش  ــاری فر )مهاج ــم انص کری
ــنده خواهند کرد اما این تیم با  خود( بس
ــعید یوسف  وجود داریوش یزدانی و س
زاده در خط دفاعی به خوبی نمی توانند 
ــل بازیکنان بلند  ــر را مقاب ضربه های س
ــید  ــت ذوب آهن )محمدقاضی و س قام
محمد حسینی و حتی محمد صلصالی( 
ــن به راحتی می تواند با  بزنند. ذوب آه
ــبقت  ــایپا در صدر جدول س عبور از س
ــدار رفت ذوب آهن با دو  بگیرد. در دی

گل به برتری رسید.
شاگردان ژنرال در بندر بوشهر 

ــرای اینکه از  ــی ب ــه نوع ــاگردان قلع ش
ــد در کنار  ــورس قهرمانی عقب نمانن ک
ــر امتیاز  ــم به حداکث ــج فارس چش خلی
دارند و حتی به تساوی راضی نخواهند 
ــن  ــود. قلعه نوعی در بازی قبلی محس ب
ــب تیم خود  ــدا در ترکی ــر را از ابت بنگ
ــم بیگ  ــه دوم هاش ــت و در نیم گذاش
زاده را جایگزین وی کرد تا حمله های 
ــترده ای روی دروازه حریف انجام  گس

ــور حتم  ــروز به ط ــازی ام ــد. در ب  ده
ــش را هجومی به میدان  قلعه نوعی تیم
ــتم  ــتاد و این مربی در سیس خواهد فرس
3-3-4 از محرم نویدکیا، فابیو جانواریو 
ــط هافبک بهره  ــد ابراهیمی در خ و امی
ــه هافبک بازیکنان  خواهد برد و این س
ــر تمرکز خود را  ــتند که اگ طراحی هس
حفظ کنند به خوبی می توانند مهاجمان 
ــد. در دو بال خط  ــپاهان را تغذیه کنن س
ــان حاج  ــیرهای طالیی، احس دفاعی ش
ــرو حیدری با ارسال های  صفی و خس
خود می توانند دروازه شاگردان استیلی 
ــود امیر  ــن دیدار با وج ــاز کنند. ای  را ب
قلعه نوعی و حمید استیلی در رأس کادر 
فنی دو تیم که سابقه حضور در تیم های 
ــد به نوعی  ــتقالل و پیروزی را دارن اس
ــرخابی ها نیز به حساب می آید.  نبرد س
ــاهینی ها در دو هفته قبلی لیگ برتر  ش
تیم های پیکان و صبای قم را از پیش رو 
برداشتند. شاگردان استیلی هم اکنون 22 
امتیازی هستند و در رده دوازدهم جدول 
ــین لیگ  رده بندی قرار دارند و با قعرنش
ــاز اختالف  ــن( تنها 3 امتی ــتیل آذی )اس
ــد. احمد آل نعمه که فصل پیش در  دارن
ــزه در این  ــپاهان توپ می زد با انگی س
ــابقه حاضر می شود تا برخی چیزها  مس
را به امیر قعله نوعی ثابت کند. مدافعان 
ــعود  ــپاهان باید مواظب حرکات مس س
ــدری دو مهاجم تند  تنهایی و ایمان حی
ــت محوطه  ــند و پش ــاهین باش و تیز ش
ــوند که ایوان  ــه مرتکب خطا نش جریم
ــتار زارع از این ضربه ها به  پترویچ و س
ــتفاده می کنند. سپاهان  طور مطلوب اس
ــوش نماینده  ــان با تک گل یان در اصفه

بوشهر را از پیش رو برداشت.

تثبیت صدرنشینی ذوب آهن با عبور از سايپا

شیرهای زرد در حاشیه خلیج فارس 

یادداشت
شالکه 04 – بورسیا دورتموند 

رونمایي از كریمي جدید توسط ماگات

هفته بیست و چهارم لیگ برتر فوتسال 

قهرمانی ماهان در ليگ؛ شاید وقتی دیگر

مهدی سلطانی راد 

ــر و صدا  ــه پس از انتقال پر س یک هفت
ــوز بحث اصلی  ــالکه 04 آلمان هن به ش
ــی  ــران، عل ــال ای ــل فوتب ــی محاف تمام
ــاره و ناگهانی  ــی و این انتقال دوب کریم
ــرزمین ژرمن هاست. به طور دقیق  به س
ــال پیش بود که بازی های درخشان  5 س
ــم گیر جادوگر در امارات، چشم  و چش
ــا فوتبال به  ــس ماگات را گرفت ت فلیک
ــدت نظم گرا و منضبط آلمان پذیرای  ش
ــدت تکنیکی و فانتزی  فوتبالیستی به ش
ــبک فوتبالش  ــد که س ــار باش بازی قه
ــت.  ــنخیتی با محیط جدید نداش هیچ س
ــه  ــود ک ــن ب ــای آغازی ــان روزه  از هم
و  ــد  )بیل ــران  مفس و  ــان  زن ــم   قل
ــد  ــماره 8 جدی ــه ش ــاکر( علی ورد س
ــران آفرینی  ــروع به بح ــا ش مونیخی ه
کردند و به کنایه تماشایی برف و مونیخ 
ــتند. آنچه آنها را  ــرای او بعید دانس را ب
راغب به بیان چنین جمالتی که استقبالل 

از میهمان ایرانی جدید می کرد؛ آشنایی با 
سبک و سیاق بازی و نحوه تمرین های 
ــرایط  ــارات بود. اما پذیرش ش او در ام
ــد از جانب کریمی که در نهایت به  جدی
حضور 2 ساله او در تیم اول شهر مونیخ 
ــه همان به اصطالح  انجامید، اول از هم
ــان را از کرده خود  ــران و کارشناس مفس
ــال هایی که  ــرد! در همه س ــیمان ک پش
ــی بهره مند از نمایش دلپذیر  فوتبال ایران
ــاه مهره ای همچون علی کریمی بود،  ش
همه در جمله هایی عامیانه از لیگ های 
ــپانیا و ایتالیا به عنوان »خوراك« برای  اس
او یاد می کردند و حضور در چنین لیگ 
ــبک و سیاق بازی  هایی را با توجه به س
ــتند. شاید بزرگ  کریمی حق او می دانس
ترین اشتباه دوران حرفه ای کریمی جایی 
ــنهاد 10 سال پیش اتلتیکو  بود که با پیش
مادرید اسپانیا )زمستان 79( مواجه شد و 
در 22 سالگی به بخت بلندش پشت پا زد. 
ــا معتقدند که اگر او همان زمان  خیلی ه
به پیشنهاد مدیر عامل اتلتیکو )خسوس 

ــر کریمی رنج  ــل( که برای جلب نظ جی
سفر را تا تهران به جان خرید و نا امیدانه 
برگشت، بله می گفت و امروز بی گمان 
ــات ترین لژیونر تاریخ فوتبال  او به با ثب

ایران تبدیل می شد و... 
ــم بوندس لیگا و  ــت و یک 2- هفته بیس
شالکه 04، بورسیا دورتموند.... دیداری 
ــد و به احتمال زیاد  که جمعه برگزار ش
ــکوها  ــر از روی نیمکت و یا س جادوگ
ــازی همبازی های جدیدش  نظاره گر ب
ــین هدایتی  ــاید لحظه ای که حس بود. ش
ــر و پایان  ــی جادوگ ــاره را در جدای چ
ــور نمی کرد که  ــد تص ــکاری می دی هم
ــد فیلیکس  ــی مانن ــرد مزاج ــی س آلمان
ــت به نقد  ــتری دس ماگات به اولین مش
ــاله تیمش تبدیل  ــابق و 32 س ستاره س
ــه باعث  ــان خیلی ها آنچ ــود. به گم ش
ــه پنجم  ــن در رتب ــتیل آذی ــتادن اس ایس
ــد؛ فراتر از مربیگری حمید  لیگ نهم ش
استیلی، نقش محوری و مدیریت داخل 
ــوده و بس... چهره  ــن علی کریمی ب زمی

ــه بازیکنان جوان  ــک او بود ک کاریزماتی
ــر و رو به جلو  ــم را به بازی بهت ــن تی ای
ترغیب می کرد. گزاف نیست بگوییم که 
عامل شکست استقالل و پرسپولیس نیز 
در لیگ نهم برابر تیم هدایتی، فرماندهی 
ــدان داری کریمی در آن مصاف ها  و می
ــاید علی کریمی و هدایتی هر 2  بود. ش
ــن جدایی بودند و این پایان  راضی به ای
ــه صورت  ــا توافقی 2 جانب ــکاری ب  هم

گرفت. 
ــا این نظر  ــود هدایتی نیز ب ــاید خ اما ش
ــتیل  ــقوط اس ــد که روز س ــق باش مواف
ــل دوم، بدون کریمی  ــن در نهم فص آذی
ــه مواجه بود و...  ــتاب تر از همیش پرش
ــت که طی یک ماه  آیا حق با آنهایی اس
ــایعه تا قطعیت جدایی  اخیر از رواج ش
ــرخپوش پایتخت،  کریمی از تیم دوم س
ــن پایان همکاری را به زیان هدایتی و  ای
ــتند؟ بدون شک نتیجه آینده  تیمش دانس
ــتیل آذین به این منوال  ــالکه 04 و اس ش

پاسخ مناسبی خواهد داد. 

زاينده رود
ــارم لیگ برتر  ــت و چه هفته بیس
فوتسال کشور امروز طبق برنامه ساعت 
ــدار کلید می خورد و  ــا انجام 5 دی 16 ب
تیم های اصفهانی گیتی پسند، فیروز صفه 
ــب به مصاف راه  ــوالد ماهان به ترتی و ف
ساری، لبنیات ارژن فارس و شرکت ملی 

حفاری ایران خواهند رفت.
گیتی پسند هنوز امیدوار است

تیم صنایع گیتی پسند در سالن پیروزی 
اصفهان میزبان راه ساری است. هر دو تیم 
ــته مقابل حریف خود تن  در هفته گذش
به شکست دادند و شکست گیتی پسند 
ــهید منصوری را برای  تا حدودی راه ش
قهرمانی هموار کرد. اما شاگردان ابطحی 
نزدیک به 30 درصد شانس قهرمانی دارند 

و در این سه مسابقه پایانی تنها به برد فکر 
ــر اتفاق های هفته های  می کنند و منتظ
ــابقه گیتی  آینده خواهند بود. در این مس
ــند با 3 غایب به مصاف ساروی ها  پس
ــاری 2 بر  می رود. در بازی رفت راه س

5 مغلوب میهمانش شد 
فیروز صفه برای سومی می جنگد 

تیم فیروز صفه پس از دو شکست متوالی 
ــب عنوان قهرمانی نا امید شد و با  از کس
بی انگیزگی خاصی به شیراز سفر کرد تا 
میهمان لبنیات ارژنی باشد که در دو هفته 
ــته با قرعه استراحت رو به رو بوده  گذش
است. شاگردان علیرضا افضل تنها برای 
رده سوم چشم به 9 امتیاز پایانی دارند هر 
چند با بودن تیم های ماهان، گیتی پسند و 
شهید منصوری کسب این رتبه کار آسانی 

نخواهد بود. 
صدرنشین در دیدار پایانی 

شرکت ملی حفاری، میزبان فوالد ماهان 
ــت. این آخرین دیدار ماهان  اصفهان اس
ــود و اگر این مسابقه را  محسوب می ش
با پیروزی پشت سر بگذارد 45 امتیازی 
می شود و باید دو هفته پایانی بازی های 
شهید منصوری و گیتی پسند را دنبال کند  
ــد و شاید  و منتظر لغزش این تیم ها باش

معجزه بتواند این تیم را قهرمان کند. 
شهید منصوری در صدر برپایی جشن 

قهرمانی 
ــرمربی تیم شهید منصوری  رضا لک س
ــان بازی مقابل فیروز  قرچک پس از پای
ــته که با برتری 7 بر  صفه در هفته گذش
2 این تیم همراه شد اظهار داشت که در 

مصاف با گسترش فوالد تبریز با پیروزی 
ــویم و در قرچک  از زمین خارج می ش
جلوی چشم هزاران هوادار خود جشن 
ــهید منصوری  قهرمانی برپا می کنیم. ش
هم اکنون با دو بازی کمتر از صدرنشین 
ــت و در رده دوم  )ماهان( 41 امتیازی اس
قرار دارد و تنها یک امتیاز با صدر جدول 

فاصله دارد. 
ــپولیس و تالش برای فرار از قعر  پرس

جدول 
تیم پرسپولیس یکی از فانوس به دستان 
لیگ برتر کشور به حساب می آید که باید 
امروز در مشهد میهمان علم و ادب باشد. 
ــتم را  علم و ادب هم اکنون جایگاه هش
در اختیار دارد و خطر سقوط این تیم را 

تهدید نخواهد کرد. 

خبر

ــور در  ــگاه های کش ــم از رقابت های لیگ برتر هندبال باش هفته شش
ــاس ترین دیدار دو تیم هپکو  ــود که در حس حالی امروز برگزار می ش
ــب عنوان هفتم به مصاف هم می روند.  دو تیم  ــیان برای کس  و پارس
ــر دربی  ــن هفته دیگ ــن هم ای ــپاهان نوی ــان و س ــن اصفه  ذوب آه
ــپاهان نوین می تواند با پیروزی  اصفهانی ها را برگزار خواهند کرد. س

در این مسابقه به صعود رده های باالتر جدول بیندیشد.

 امروز آغاز هفته سخت فرزاد کوهیان و شاگردانش است، امروز دیدار 
ــانویل، نماینده قدرتمند  ــه شنبه جدال با ش با مهرام در لیگ برتر و س

لبنان در جام باشگاه های غرب آسیا.   
تالفی یا تکرار

ــاهد رویارویی دو تیم  ــکتبال آزادی تهران باز هم ش ــالن بس امروز، س
ــته تعیین کننده  ــت. دیداری که برخالف فصل گذش قدرتمند ایران اس
ــت.  ــت اما نتیجه آن برای هر دو تیم حیثیتی اس قهرمان نیم فصل نیس
ــوده به دیدار رقیب دیرینه خود می رود. شاگردان  مهرام با خاطری آس
مهران شاهین طبع به تازگی با پیروزی از دیدار نخست خود در مرحله 
دوم جام باشگاه های غرب آسیا بازگشته اند و آمادگی و روحیه باالی 
ــت برای ذوب آهن دردسر ساز شود. شاید پیروزی در  آنها ممکن اس
ــتر نیاز ذوب آهن باشد. ذوب آهنی که سه روز بعد در  این دیدار بیش
ــرمربی و بازیکنان  ــخت در پیش دارد و به اذعان س اصفهان جدالی س

هنوز به هماهنگی ایده آل هم نرسیده است.
ــود باخت فینال  ــت مهرام ش ــن اگر در تهران موفق به شکس ذوب آه
فصل قبل را تالفی می کند و با روحیه به استقبال رقابت های آسیایی 

می رود. 
پایان نیم فصل در خانه

ــه پایان می برد.  ــک دیدار خانگی نیم فصل را ب ــن الکتریک با ی توزی
ــت را تجربه نکرده بود  توزین که تا دیدار با ذوب آهن در خانه شکس
ــرداور و ناظر، دیدار پر حرف و حدیث کاشان را باخت.  ــتباه س با اش
دریافت نامه پوزش فدراسیون و احتمال تکرار دیدار با ذوب آهن در 
ــامان، شاگردان ژورویچ را با  کنار برد هفته پیش این تیم برابر بانک س
انگیزه ای باال آماده پایان موفقیت آمیز نیم فصل کرده است. توزین این 
ــهرکرد است، تیمی که با آوردن سرمربی خارجی  هفته میزبان هیأت ش
ــه با هفته های ابتدایی  ــرایط به نسبت بهتری در مقایس در میانه راه ش

فصل را تجربه می کند. 

ــورمان، 23 بازیکن برای  ــوی کادر فنی تیم ملی فوتبال کش از س
ــد  همراهی این تیم در دیدار تدارکاتی روز 20 بهمن ماه اعالم ش
ــه بازیکنانی که در پانزدهمین دوره رقابت های جام ملت های  که هم
آسیا حضور داشتند در این فهرست قرار دارند. خسرو والی زاده مدیر 
ــاس تصمیم  ــن خبر گفت: براس ــن اعالم ای ــانه ای تیم ملی ضم رس
ــا هماهنگی  ــران و ب ــی فوتبال ای ــی تیم مل ــان مرب ــا منصوری علیرض
ــیا تیم  ــیون فوتبال، همان 23 بازیکنی که در جام ملت های آس فدراس
ــه اردو دعوت  ــیه نیز ب ــد، برای دیدار با روس ــی را همراهی کردن  مل

شده اند. اسامی بازیکنان دعوت شده به شرح زیر است: 
ــهاب گردان 4-  ــم میرزاپور 3- ش ــیدمهدی رحمتی 2- ابراهی 1- س
ــینی 7- هادی  ــید طالبی 6- سیدجالل حس ــرو حیدری 5- فرش خس
ــن بنگر 10- محمد نصرتی  ــان حاجی صفی 9- محس عقیلی 8- احس
ــم حدادی فر  ــام 12- آندرانیک تیموریان 13- قاس ــواد نکون 11- ج
ــد نوری 15- پژمان نوری 16- ایمان مبعلی 17- غالمرضا  14- محم
ــری 2- کریم  ــجاعی 19- محمدرضا خلعتب ــعود ش رضایی 18- مس
ــین.  ــرد 21- رضا نوروزی 22- محمد غالمی 23- آرش افش انصاریف
ــین قطبی و  ــورمان به جز افش ــتیبانی تیم کش در ضمن کادر فنی و پش
ــیا خواهند بود و  پیت بیوتر همان نفرات اعزامی به جام ملت های آس
ــیدی، کریم باقری  هدایت تیم برعهده علیرضا منصوریان، منصور رش
ــاس توافق  ــت( خواهد بود. براس ــر حاجیلو )به عنوان سرپرس و اصغ
ــیون های فوتبال ایران و روسیه دیدار دوستانه تیم های ملی دو  فدراس
ــاعت  ــنبه 9 فوریه 2011 برابر با 20 بهمن 89 س ــور روز چهارش کش
19:30 به وقت تهران در ورزشگاه بن زاید ابوظبی برگزار خواهد شد. 
ــگاه بعد از بازی ایران و  این دومین بازی تیم ملی ایران در این ورزش

برزیل در تاریخ 15 مهر 89 است.

ــا در دیدار با  ــهر از حضور عماد رض ــاهین  بوش ــی تیم فوتبال ش مدیرفن
ــابقه شاهین و سپاهان،  ــپاهان خبر داد و گفت: به دلیل ارزش امتیاز مس س
 این بازی برای هر دو تیم حیاتی است. مدیر فنی تیم فوتبال شاهین بوشهر 
ــت زیرا دروازه بان و  ــپاهان به نوعی بازی با تیم ملی اس افزود: بازی با س
مدافعان آنها بازیکنان اصلی تیم ملی هستند و سایر نفرات آن هم شایستگی 
و توانایی بازیکنان ملی پوش را دارند، به همین دلیل برای رسیدن به پیروزی 
مقابل آنها کار سختی پیش رو داریم. وی همچنین تأکید کرد: در نیم فصل 
ــت داده و ناکام شده ایم و برای  ــت لیگ به اندازه کافی امتیاز از دس نخس
اینکه بتوانیم جایگاهمان را در جدول رده بندی لیگ برتر تحکیم بخشیم، 
تمام اعضای کادر فنی و بازیکنان امیدوار و مصمم هستند در این بازی و 

دیدارهای آینده امتیازهای مد نظر را کسب کنند.

تکرار شهرآورد هندبال باحضور 
سپاهان نوين

ذوب آهن- مهرام؛  تالفی يا تکرار 

تیم جام ملت ها بدون تغییر! 
دعوت 23 بازيکن به تیم ملی فوتبال

حشمت مهاجرانی:  
به اندازه کافی ناکام بوده ايم
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همنشین خوب 
بهتر از تنهائی است 
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