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 اس��تاديار دانش��گاه وس��ت ويرجينياي آمريكا 
گفت: ش��هركرد مي تواند به عنوان اولين ش��هر 
آب��ي جهان در برنامه ري��زي مديران و تبليغات 
گردشگري معرفي ش��ود. به گزارش ايرنا، دكتر 
عل��ي اكبر جاللي در همايش نق��ش مديران در 
توسعه صنعت گردشگري چهارمحال و بختياري 
اظهار داشت: چهارمحال و بختياري يكي از پرآب 
ترين استان هاي كشور، ظرفيت آبي بااليي دارد 
ولي آنگونه كه بايد و ش��ايد از اين منابع استفاده 
بهينه نشده است. وي با تأكيد بر لزوم تغيير نگاه 
در مردم و مديران به مقوله گردشگري، افزود: اگر 
مي خواهيم از اولين شهر آبي جهان در گسترش 
صنعت گردش��گري استفاده كنيم، بايد همت و 
تالش خود را در معرفي جاذبه هاي اين اس��تان 
مضاعف كني��م.  عضو هيأت علمي دانش��گاه 
علم و صنعت، راه ان��دازي صنايع آب درماني، 
تحقيق��ات در منابع آب، راه اندازي رش��ته هاي 
 دانشگاهي وابسته، صنايع دستي وابسته به آب و 
پ��ارك ه��اي آب��ي را از زمينه هاي گس��ترش 
چهارمحال و بختياري در حوزه گردشگري عنوان 
ك��رد.  پدر فناوري اطالعات ايران از بازاريابي و 
تبليغات به عنوان اصل ض��روري ارايه خدمات 
گردش��گري ياد كرد و افزود: مي توانيم عاشورا 
و جشن هاي س��نتي ايرانيان را به عنوان جاذبه 
هاي جذاب توريسم به دنيا عرضه كنيم.  جاللي 
با انتقاد از عدم تبيين فرهنگ گردشگري در ميان 
مردم انتقاد كرد و گفت: بايد قبول كنيم در عرصه 
گردش��گري، راه نرفته درازي پيش رو داريم. به 
گزارش ايرنا، همايش ي��ك روزه نقش مديران 
در گس��ترش صنعت گردش��گري چهارمحال 
و بختي��اري با هدف هم افزاي��ي و همكاري در 
ميان مدي��ران به همت اداره كل ميراث فرهنگي 
گردشگري و صنايع دستي و حضور فرمانداران، 
ش��هرداران، بخش��داران و مديران دستگاه هاي 

اجرايي اين استان برگزار شد. 

شهركرد به عنوان اولين 
شهر آبی جهان معرفي شود  

جم��ع  در  غالم��ي  س��رهنگ 
خبرنگاران گفت: از زمان اجراي 
طرح زوج و فرد پالك خودروها 
تا اول اسفند كساني كه اين قانون 
را رعاي��ت نمي كردن��د جريمه 
نمي ش��دند اما از اول اسفندماه 

افرادي ...

استان  مسكن  بنياد  مديركل 
سال  پايان  تا  گفت:  اصفهان 
مسكن  واحد  هزار   20 آينده 
مهر بنياد مسكن استان اصفهان 
اصغر  مي رسد.  بهره برداري  به 
مستولي زاده در نجف آباد با اشاره 

به ساخت مسكن ...

مديرعامل شركت مرغ تخم گذار 
رفتن  باال  گفت:  اصفهان  استان 
از  قيمت تخم مرغ در بسياري 
شيوع  دليل  به  كشور  شهرهاي 
در  مرغي  آنفوالنزاي  بيماري 
محمدرضا  است.  قم  و  تهران 

نقشينه در گفتگو  ...

رئيس پليس راهنمايي و رانندگي  اصفهان:
13 هزار تومان جريمه براي عدم 

رعايت قانون زوج و فرد

تا پايان سال 90 در اصفهان؛
20 هزار واحد مسكن مهر بنياد مسكن 

به بهره برداري مي رسد

مديرعامل شركت مرغ تخم گذار استان اصفهان:
شيوع آنفوالنزاي مرغي دليل افزايش

قيمت تخم مرغ است

صفحه 2

صفحه 2
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حقوق زير 483 هزار تومان 
در سال 90 معاف از ماليات

مهندس عسگري در بازديد از شهر مجلسي:
سرعت، كيفيت و تكنولوژي احداث مسكن
 در شهر مجلسي مطلوب است
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نشست زمين در محدوده طرح مترو 
به سي و سه پل آسيب نزد 

صنعت خودروسازی 
در چهارمحال و بختیاری فعال می شود

سازمان رفاهی تفريحی شهرداری شاهین شهر به استناد مجوز شماره 3379/ش 
مورخ 88/12/27 شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد پارکینگ کامیون ها 
واقع در اتوبان آزادگان جنب کارخانه شگون پالست را به مدت يکسال به افراد 

واجد شرايط واگذار نمايد.
متقاضیان می بايستی تا روز دوشنبه تاريخ 89/12/16 جهت دريافت اسناد مزايده 
به امور قراردادها و تا آخر وقت اداری روز سه شنبه مورخ 89/12/17 جهت 

تحويل اسناد به دبیرخانه سازمان مراجعه نمايند.
سازمان در رد يا قبول يک يا کلیه پیشنهادها مختار است. 

واحد مناقصه گزار: شبکه بهداشت و درمان شهرستان خور و بیابانک 
موضوع مناقصه: ساخت مرکز بهداشتی درمانی شبانه روزی جندق 

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 100/000/000 ريال 
نوع تضمین شرکت در مناقصه: فیش واريزی يا ضمانتنامه معتبر بانکی 

مدت تضمین شرکت در مناقصه: جهت ضمانتنامه بانکی سه ماه 
تاريخ توزيع اسناد مناقصه: از روز چهارشنبه مورخ 1389/12/4 لغايت روز يکشنبه مورخ 1389/12/8

محل توزيع اسناد مناقصه: خیابان هزار جريب – دانشگاه علوم پزشکی – ستاد مرکزی – ساختمان شماره 
يک – طبقه همکف – اداره کمیسیون مناقصات – اتاق 110 تلفن تماس: 7922191

آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه به صورت حضوری به دبیرخانه مرکزی دانشگاه: روز سه شنبه مورخ 
1389/12/17 به آدرس: خیابان هزار جريب – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان 

اصفهان – ساختمان شماره يک – دبیرخانه مرکزی 
زمان و محل بازگشايی پیشنهادهای رسیده: روز چهارشنبه ساعت 14 مورخ 1389/12/18 ستاد مرکزی 

دانشگاه علوم پزشکی – ساختمان شماره 2- طبقه همکف
متقاضیان می توانند اين آگهی را در سايت اينترنتی مديريت خدمات پشتیبانی دانشگاه مشاهده نمايند.

www.afa.mui.ac.ir/khadamat

احتراماً؛ پیرو آگهی درج شده در هفته نامه نسیم مورخ 89/11/10 و روزنامه 
و  انواع کاالهای ضايعاتی  مزايده  سالدران مورخ 89/11/16 در خصوص 
مستعمل و 5 دستگاه يونیماک و يک دستگاه لیفتراک بزرگ بدينوسیله آگهی 

مذکور تا تاريخ 1389/12/10 تمديد می گردد. 
ضمناً بازگشايی پاکات در تاريخ 1389/12/11 می باشد. هزينه های نشر 

آگهی و کارشناسی به نسبت به عهده برندگان مزايده می باشد.
تلفن: 3343020 – 0381
نمابر: 0381-3335355

1 – مناقصه گزار: اداره کل میراث فرهنگی، صنايع دستی و 
گردشگری استان اصفهان 

2- موضوع مناقصه: کمپینگ های گردشگری ورودی و تپه 
نخلستان خور و بیابانک 

نامه  ضمانت  مناقصه:  در  شرکت  تضمین  نوع  و  مبلغ   -3
بانکی به مبلغ 8/500/000 ريال يا واريز به حساب شماره 

2172620206000 بانک ملی ايران .
4- برآورد اولیه: مبلغ 775/146/684 ريال از محل اعتبارات 
و  ابنیه  بهای  فهرست  مبنای  بر  ای  دارايیهای سرمايه  تملک 

تأسیسات سال 1388.
5- مدت اجراء: به مدت 4 ماه شمسی 

6- تاريخ اخذ اسناد مناقصه: از تاريخ 89/12/04 لغايت تاريخ 
89/12/08

7- تاريخ تحويل پاکات: تا پايان وقت اداری 89/12/18
8- تاريخ بازگشايی: رأس ساعت 11 صبح مورخ 89/12/19

9- محل دريافت اسناد مناقصه، تحويل و بازگشايی پاکات: 

میراث  اداره کل  فنی  دفتر   – خیابان مشتاق دوم   – اصفهان 
فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری استان اصفهان )ساختمان 

شماره 3 استانداری(
توضیحات: 

و  مخدوش  مشروط،  امضاء،   و  مهر  فاقد  پیشنهادات  به   
پیشنهادهايی که بعد از انقضاء مدت مقرر آگهی در مناقصه 

واصل شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 سازمان در رد يا قبول پیشنهادات مختار است.

 ساير اطالعات و جزيیات مربوط در اسناد مناقصه درج شده 
است.

 هزينه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.
 با توجه به الزام ثبت اطالعات مناقصات در پايگاه ملی اطالع 
مناقصه  در  کنندگان  شرکت  کلیه  کشور،  مناقصات   رسانی 

می بايست در پايگاه مذکور به آدرس اينترنتی:
» http://iets.mporg.ir «  ثبت نام و کد کاربری دريافت و 

همراه پاکت های پیشنهادی خود تحويل نمايند . روابط عمومی سازمان رفاهی تفريحی 
شهرداری شاهين شهر

شركت مخابرات استان چهارمحال و بختياری روابط عمومی دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان 

اداره كل ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری استان اصفهان 

آگهی مزایده عمومی 

آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای 
آگهی تمدید مهلت مزایده شماره 89/10

آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای( نوبت اول نوبت اول 

م الف / 16428

م الف / 16382

سراسری/ صفحه2
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جهان نما ایران

معاون امور عمرانی استانداری تهران در 
واكنش به پيامك های اخير شركت مترو 
درباره مشكل سرويس دهی به خاطر وارد 
نشدن قطارها، گفت: دولت به مترو كمك 
كرده است و آنها بايد قطارها را تا عيد 

وارد می كردند. 
محمد رضا محمودی در گفتگو با ايرنا 
اظهار داشت: دولت تمامی مسايل گمركی 

ورود قطارها را حل كرده است تا قطارها 
محمودی  شوند.  كشور  وارد  زودتر 
دولت  های  كمك  اگر  كرد:  تصريح 
نبود امكان ورود قطارهای جديد وجود 
حل  در  كرد:  نشان  خاطر  وی  نداشت. 
مشكالت گمركی عوارض و بدهی مترو 
كمك كرديم تا از ورود قطارها به كشور 

جلوگيری نشود.

پژوهش  و  آموزش  مديركل 
دوره  نام  ثبت  گفت:  تهران  استانداري 
كاركنان  و  مديران  آموزشي  هاي 
از  تهران  استان  اجرايي  دستگاه هاي 
خواهد  اينترنتي  به صورت  آينده  سال 
ايرنا  با  گفتگو  در  رياحي  رضا   بود. 
افزود: اين اق��دام در راست��اي تح�قق 
 دول��ت الك��تروني��ك مي ب�اش�د. وي 
 اظه��ار داش��ت: ثب�ت ن��ام اي�ن�ترنتي 
 دوره ه���اي آموزشي مدي�ران و ك�اركنان 

در  تهران  استان  اجرايي  هاي  دستگاه 
آغاز  آزمايشي  صورت  به  حاضر  حال 
شده ولي از سال آينده به طور رسمي 
اينترنتي  صورت  به  ها  نام  ثبت  تمام 
سال  از  داد:  ادامه  رياحي  بود.  خواهد 
استان  كاركنان  و  مديران  تمامي  آينده 
دفتر  سايت  به  مراجعه  با  توانند  مي 
تهران  استانداري  پژوهش  و  آموزش 
به نشاني www.rto.ir در دوره هاي 

آموزشي ثبت نام كنند. 

نصف النهار

نصف النهار

كره جنوبي به اتباع خود 
در ليبي هشدار داد 

كره جنوبي به اتباع خود در ليبي هشدار داد ضمن رعايت موارد ايمني از 
سفر به مناطق درگيري و نا آرام در اين كشور خودداري كنند.  به گزارش 
ايرنا به نقل از خبرگزاري يونهاپ، كره جنوبي درصدد بازگرداندن اتباع خود 
از ليبي است. هم اكنون حدود يك هزار تبعه كره جنوبي در ليبي مشغول به 
كار هستند. درگيري ميان نيروهاي حكومتي در ليبي با مردم، صدها كشته و 
زخمي برجاي گذاشته است. در همين حال رسانه هاي كره اي خبر دادند كه 
سفير اين كشور در ليبي نيز براي شركت در نشستي به سئول بازگشته است. 
تظاهركنندگان در ليبي پايان حكومت قذافي بر اين كشور را خواستار شده اند. 

قذافي چهل و يك سال است كه قدرت را در ليبي در دست دارد. 

با تحويل سالح و مهمات؛ 
22 عضو گروه طالبان به دولت 

افغانستان پيوستند 
منابع محلي در غرب افغانستان اعالم كردند كه گروهي 22 نفري از طالبان 
از جمله فرمانده آنان با تحويل سالح و مهمات خود در استان بادغيس اين 
كشور، به دولت و روند صلح پيوستند. به گزارش ايرنا، رئيس امنيت ملي 
استان بادغيس در گفتگو با خبرنگاران گفت: مولوي اسفنديار رياست سابق 
شوراي طالبان مسلح در شهرستان قادس اين استان با همكاري رهبران قومي 
همراه با افراد گروهش به دولت پيوستند. شراف الدين مجيدي سخنگوي 
استان بادغيس نيز گفته است كه از اين گروه شش قبضه مسلسل و تعداد 
ديگري مهمات و سالح سبك و سنگين تحويل گرفته شده است. گفته شده 
اين گروه طالبان طي سه سال گذشته در مناطق مختلف استان بادغيس عليه 
دولت فعاليت مي كردند. هم زمان با تشكيل شوراي عالي صلح در افغانستان، 
از پاييز امسال تالش ها براي جذب مخالفان مسلح به دولت افزايش يافته 
 و خبرها نيز حاكي است كه روز به روز بر شمار اين افراد كه به روند صلح 
مي پيوندند، افزوده مي شود. براساس برخي گزارش ها، از ابتداي سال جاري 
ميالدي تاكنون حدود 500 فرد مسلح مخالف دولت به صلح پيوسته اند. 
هم زمان با تالش دولت افغانستان مبني بر گسترش فرآيند صلح و نيز تأكيد 
بر خروج نيروهاي خارجي، غربي ها بر ادامه حضورشان در اين كشور تأكيد 
مي كنند و حتي آمريكا قصد ايجاد پايگاه دائمي نظامي در افغانستان را دارد. 
اين تصميم آمريكا مخالفت هاي منفي مردم و مقام هاي افغان را به دنبال 

داشته است. 
  

رئيس مجلس كوزوو انتخاب شد
يعقوب كراسنيچي دبيركل حزب دموكراتيك در اولين نشست و ساختار 
جديد مجلس كوزوو با 90 رأي موافق، 17 رأي مخالف و 3 رأي ممتنع به 
عنوان رئيس مجلس كوزوو براي دومين بار متوالي انتخاب شد.  به گزارش 
ايرنا از پايگاه هاي اينترنتي بالكان، در اولين نشست ساختار جديد مجلس 
كوزوو، ضمن اداي سوگند نمايندگان به اجراي كامل قانون اساسي، پنج 
معاون رئيس پارلمان نيز انتخاب شدند. پارلمان كوزوو 120 نماينده دارد 
كه صد نفر از آنان در انتخابات با رأي مردم انتخاب مي شوند و 20 كرسي 
پارلماني براي نمايندگان احزاب جامعه هاي ملي غير آلبانيايي تبار تضمين شده 
است. در ساختار جديد مجلس كوزوو، 13 نماينده از جامعه ملي صرب ها 
 و 7 نماينده از ديگر جامعه هاي ملي غير آلبانيايي تبار حضور دارند. انتظار 
مي رود كه به زودي بجت پاتسولي رهبر حزب پيمان براي كوزووي نوين 
كه براي مقام رياست جمهوري نامزد شده است با رأي اكثريت نمايندگان 

در پارلمان انتخاب شود. 
با رأي اكثريت نمايندگان پارلمان  براساس قوانين كوزوو، رئيس جمهور 
انتخاب مي شود. همچنين گفته شده است كه آدم دماچي كه در كوزوو 
به عنوان فعال حقوق بشر معروف است از سوي احزاب اپوزيسيون براي 
پارلمان كوزوو در فوريه سال  نامزد شده است.  پست رياست جمهوري 
2008 ميالي به طور يك جانبه از صربستان اعالم استقالل كرد و تاكنون 75 
كشور استقالل آن را به رسميت شناختند. صربستان اعالم استقالل كوزوو 
را قبول ندارد و خواهان باطل كردن سند استقالل آن از راه هاي ديپلماتي و 

صلح آميز است.

حمل اسلحه در دانشگاه هاي تكزاس 
آزاد مي شود 

 قانونگذاران طرفدار حمل اسلحه در ايالت تكزاس آمريكا به دنبال تصويب 
استادان در  دانشجويان و  براي  را  اسلحه  تازه اي هستند كه حمل  قانون 
تمامي دانشگاه ها و مؤسسه هاي آموزشي اين ايالت آزاد مي كند. استدالل 
قانونگذاران ايالت تكزاس در حمايت از اين اليحه اين است كه تنها راه 
مقابله با حوادثي از قبيل كشتار دسته جمعي دانشجويان دانشگاه پلي تكنيك 
ايالت ويرجينيا در سال 2007 و يا وقايع مشابهي كه در سال 2008 در ايالت 
ايلينويز اتفاق افتاد، مسلح كردن دانشجويان و استادان است. انجمن ملي 
طرفداران حمل اسلحه كه از سويي در دستگاه قانونگذاري آمريكا از قدرت 
و نفوذ زيادي برخوردار است و از طرف ديگر خود تحت نفوذ و كنترل 
شركت هاي توليد اسلحه در اين كشور قرار دارد، همواره كوشيده است تا با 
قانوني كردن حمل اسلحه در حوزه هاي مختلف اجتماعي، سودهاي كالني 

به دست آورد. 
در ايالت تكزاس 38 دانشگاه و مؤسسه آموزشي عالي وجود دارد كه دست 
كم 500 هزار دانشجو هر ساله در آن ها مشغول تحصيل هستند و به سادگي 
مي توان دريافت كه با قانوني شدن حمل اسلحه در اين مؤسسه ها، ساالنه 
چه سودهاي كالني فقط در همين يك ايالت به جيب صاحبان كارخانه هاي 
 اس�لحه س�ازي سرازي�ر م�ي ش��ود در صورت�ي كه اي�ن تالش ها در س�اير 
ايالت هاي اين كشور ادامه و گسترش پيدا كند رقم اين عايدات به ميليارد ها 

دالر در سال بالغ خواهد شد.  

بان كي مون رهبران عرب را به 
خويشتن داري دعوت كرد

بان كي مون دبير كل سازمان ملل متحد با صدور بيانيه اي بار ديگر از رهبران 
عرب خواست نسبت به تحوالت پيش آمده در برخي از كشورهاي عربي 
خويشتن دار باشند و از افزايش خشونت ها و خونريزي ها در خاورميانه و 
شمال آفريقا ابراز نگراني كرد. به گزارش ايرنا، بان كي مون در بيانيه خود 
آورده است حداكثر خويشتن داري و دوري از خشونت بايد توسط همه 
طرفين صورت گيرد و اكنون زمان مذاكره هاي گسترده و ايجاد اصالحات 

واقعي سياسي و اجتماعي فرا رسيده است. 
در ادامه اين بيانيه آمده است كه دبيركل از نزديك اوضاع جاري در منطقه 
از جمله در كشورهاي بحرين، ليبي، يمن و ديگر مكان ها را دنبال مي كند و 
هم زمان به تماس هاي خود با رهبران آن كشورها ادامه مي دهد. در ادامه اين 
بيانيه، بان كي مون به رهبران عربي توصيه كرده است به آمال و آرزوهاي 
ملت هايشان گوش فرا دهند. در ادامه بيانيه گفته شده است كه دبيركل در 
نظر دارد تا با توجه به گزارش هاي بسيار آزار دهنده اي كه در خصوص 
جريانات ليبي وجود دارد، با رهبر آن كشور هم گفتگو كند. بان كي مون 
همچنين با اعزام يك مقام ارشد سازمان ملل به مصر به منظور مذاكره با 

رهبران ارشد آن كشور موافقت كرده است. 

جهان نما ایران نصف النهار

چه خبر از پایتخت

بحرين در بحران 

مترو بايد قطارها را وارد می كرد      

ثبت نام اينترنتي دوره هاي آموزشي 
كاركنان ادارات تهران از سال 90

زاينده رود
 است��ان��دار چه��ارمح��ال و بختي�اری از 
خودروسازی  بزرگ  كارخانه  يك  اندازی  راه 
تنها دو  داد و گفت: وجود  استان خبر  اين  در 
باعث  كشور  در  خودروسازی  بزرگ  كارخانه 
انحصاری شدن اين صنعت در كشور شده بود.

عنابستانی اظهار داشت: با پيگيری های فراوان و 
اخذ موافقت اصولی از وزارت صنايع و معادن، 
مقرر شد يك كارخانه بزرگ خودروسازی برای 
استان  اين  در  قيمت  ارزان  خودروهای  توليد 
احداث شود. عنابستانی با اشاره به مذاكره های 
صورت گرفته با مجموعه خودروسازی تاتا در 

كشور هندوستان، زيرساخت های صنعتی استان 
خودرو  ورق  توليد  كارخانه  وجود  جمله  از 
بختياری  و  چهارمحال  های  مزيت  از  يكی  را 
عنوان  و  دانست  بزرگ  اين طرح  اجرای   برای 
كرد: با اح�داث ي�ك ك��ارخانه خ�ودروسازی 
در كنار كارخانه توليد ورق خودرو، بسياری از 
 ه��زينه ه��ای اول�يه تول�يد خ��ودرو كاه�ش 

می يابد. 
به گفته استاندار چهارمحال و بختياری، عمليات 
در  خودروسازی  كارخانه  بزرگ  طرح  اجرايی 
استان چهارمحال و بختياری از اوايل فروردين 

سال آينده آغاز خواهد شد.

صنعت خودروسازی 
در چهارمحال و بختیاری فعال می شود

سراسری
جهان نما ایران

چرخ تحوالت بحرين، اين روزها همگام 
با ديگر كشورهاي عربي سرعت بيشتري 
گرفته، به گونه اي كه ادامه اعتراض هاي 
مخالفان و سركوب آنها توسط حكومت 
تظاهركنندگان  شعارهاي  تا  شد  باعث 
قرار  را هدف  دولت  پيش  تا چندی   كه 
مي داد، حكومت خاندان آل خليفه را نشانه 
رود. ده ها هزار نفر از مردم بحرين براي 
تشييع جنازه كشته شدگان بامداد پنجشنبه 
شركت كردند و عليه حكومت شعار دادند؛ 
تظاهراتي كه بزرگ ترين حركت اعتراضي 
محسوب  گذشته  روز  چند  در   مخالفان 
مي شود. پيشتر با استقرار تانك هاي ارتش 
خشن  برخورد  و  منامه  هاي  خيابان  در 
مرواريد جمع  ميدان  در  كه  مخالفاني  با 
 شده بودند، حكومت اميد داشت شدت
 مخالفت ها كمتر شود. در ابتدا نيروهاي 
با  كردند  تالش  بحرين  پليس  و  نظامي 
معترضان درگير نشوند و از دور همه چيز 
را زير نظر بگيرند اما پس از آنكه مراسم 
تشييع جنازه تبديل به راهپيمايي اعتراضي 
عليه حكومت شد، نيروهاي دولتي به سمت 
معترضان تيراندازي كردند كه در نتيجه آن 
بنا به گفته مقام هاي دولتي، سه نفر كشته و 
بيش از 200 نفر زخمي شدند. رخدادهاي 
روزهاي اخير در بحرين، همچون ديگر 
نا آرامي ها در منطقه، واكنش هايي را در 
عرصه بين المللي در پي داشته است. بيشتر 
اين واكنش ها متضمن نوعي نصيحت به 
دولتمردان بحرين در باب ضرورت به كار 
نبستن خشونت عليه معترضان بوده است. 
در اين راستا بان كي مون )دبيركل سازمان 
ملل( با نگران كننده خواندن گزارش هاي 
رسيده از بحرين تأكيد كرد كه خشونت بر 
ضد راهپيمايي هاي مسالمت آميز و نيز 
روزنامه نگاران بايد در همه جاي دنيا پايان 
يابد. اتحاديه اروپا نيز از خشونت نيروهاي 
تظاهركنندگان  با  برخورد  در  بحريني 
بحرين  دولت  از  و  كرده  تأسف  ابراز 
خواسته است اجازه برگزاري تجمع هاي 
از سوي  بدهد.  ملت  به  را  مسالمت آميز 
برخي گزارش ها، دولت  براساس  ديگر 
بريتانيا مجوز صدور برخي تسليحات از 
جمله گاز اشك آور و ادوات ضد شورش 
به بحرين را به حالت تعليق درآورده است. 
مقام هاي آمريكايي نيز كه طي روزهاي 
اخير تحوالت پرشتاب خاورميانه براي آنها 
غيرمنتظره و گيج كننده بوده، با بيم و اميد به 
رخدادهاي اين روزهاي بحرين مي نگرند. 
نيروي  پنجم  ناوگان  ميزبان  كه  بحرين 
اين  دولتمردان  براي  آمريكاست،  دريايي 
كشور اهميت ويژه اي دارد. آنها نگرانند كه 
مبادا جناح حاكم در بحرين به سرنوشتي 
همچون مصر و تونس برسد و آمريكا يكي 
ديگر از دوستان منطقه اي خود را از دست 
بدهد. از اين رو به نظر مي رسد واشنگتن 
در تالش است به منامه فشار بياورد تا با 
آرامش و خويشتن داري در برابر مخالفان، 

مانع از اوج گيري مخالفت ها شود. 
فارس  خليج  حاشيه  عربي  كشورهاي 
نگرانند كه مبادا بحران در بحرين گسترش 
يابد و پيامدهاي منفي بر ساختار سياسي 
همين  بگذارد.  كشورها  اين  اقتصادي  و 
ضرورت بود كه پنجشنبه گذشته وزراي 
شوراي  عضو  كشورهاي  خارجه  امور 
نشستي  در  فارس  خليج   همكاري 
تا  آمدند  گردهم  بحرين  در  العاده  فوق 
تحوالت اخير و راه هاي مقابله با آن در 
كشورهاي عضو را مورد بررسي قرار دهند. 
در همين باره روزنامه كويتي القبس نوشت: 
اين  اين روزنامه گفتند كه  به  آگاه  منابع 
نشست، مكانيزم كمك مادي به بحرين را 
براي بهبود اوضاع معيشتي و راه هاي حل 
و فصل مشكالت اقتصادي مردم آن كشور 

بررسي كرده است. 
هاي  شبكه  طريق  از  بحريني  فعاالن 

اجتماعي اينترنتي اعالم كرده اند با وجود 
سركوب تظاهرات از سوي نيروهاي پليس 
بحرين، آنها همچنان به تحركات خود براي 
اصالح و تغيير ادامه خواهند داد. سازمان 
قصد  كه  گويند  مي  تظاهرات  دهندگان 
دارند قانون اساسي بحرين را لغو كرده و 
آن را با قانوني جديد كه كميته اي از شيعيان 
و اهل تسنن آن را وضع كرده باشند، جابه 
جا كنند. از ديگر مطالبات معترضان بحريني 
انتخاب مستقيم نخست وزير از سوي مردم 
و آزادي همه زندانيان سياسي و تحقيق 
درباره شكنجه آنها در زندان است. پادشاه 
بحرين هفته گذشته از بيم دچار شدن به 
سرنوشت همتايان تونسي و مصري خود 
اعالم كرد به مناسبت دهمين سال تدوين 
منشور ملي براي ايجاد اصالحات در اين 
كشور و تقدير از وفاداري ملت بحرين به 
اين منشور، مبلغ هزار دينار پس از اجراي 
مراحل قانوني الزم به هر خانواده بحريني 
خواهد پرداخت. وي همچنين اعالم كرد كه 
دستور عفو 96 زنداني را صادر كرده است. 
شيخ حمد بن عيسي آل خليفه )پادشاه 
فعلي بحرين(، كه بعد از فوت پدرش در 
مارس 1999 به قدرت رسيد، سعي مي كند 
چهره اي مدرن و اصالح طلب داشته باشد 
اما بسياري معتقدند تبعيض هاي مربوط به 
شيعيان، به شدت از اين گروه ناراضي بالقوه 
ساخته است. شيخ حمد در اولين اقدام در 
منشور  پرسي  همه  دستور   2001 سال 
جديد ملي را صادر كرد كه در همان سال 
نيز به تصويب اكثريت مردم بحرين )98 
درصد( رسيد. يكي از مهم ترين اصول اين 
منشور، احياي انتخابات آزاد براساس قانون 
است. شيعيان بحرين با وجود اينكه قريب 
 به هفتاد درصد از جامعه بحرين را تشكيل 
دليل  به  معتقدند  بسياري  اما  دهند  مي 
سياست هاي تبعيض آميز دولت كه خود 
اقليتي از طيف سني اين كشور است، از 
حقوق سياسي، اجتماعي و حتي اقتصادي 
شايسته اي برخوردار نيستند و در عمل 
اين كشور شهروند  دولتمردان  در چشم 
شيعيان  شوند.  مي  محسوب  دو  درجه 
بحريني بيش از هر چيز خواهان عدالت 
سياست  از  پرهيز  و  كشور  اين  حاكمان 
هاي تبعيض آميز و نيز امكان دسترسي 
تفاوت  از  فارغ  شهروندان  تمامي  برابر 
هاي طايفه اي آنها به پست ها و مناصب 
سياسي هستند. همچنين برخي، دولتمردان 
بحرين را متهم مي كنند كه در سال هاي 
اخير تالش كرده اند تا با مهاجرت تعداد 
كشورها  ديگر  از  سني  اعراب  از  زيادي 
به بحرين و دادن تابعيت به آنها، تركيب 
جمعيتي اين كشور را به ضرر شيعيان تغيير 
دهند. اما بسياري بر اين نظرند تمامي اين 
فشارها باعث نشده كه شيعيان اين كشور 
از تالش براي جبران حقوق از دست رفته 
شان باز بمانند. بي ترديد همين پشتكار 
و تالش هاي گسترده بوده كه اينك آنها 
توانسته اند اندك اندك موقعيت و جايگاه 
خود را به حاكمان بحريني تحميل كرده 
و آنها را وادار به بهبود وضعيتشان كنند. 
قابل  ناظران معتقدند كه موفقيت  برخي 
توجه شيعيان به طور مشخص در انتخابات 
اخير مجلس نمايندگان اين كشور، بيش از 
هر چيز مرهون تأكيد علما و رهبران شيعه 
مبني بر حفظ وحدت و نيز مشاركت در 
انتخابات و همچنين فشارهاي دولت به آنها 
بود كه نتيجه عكس داد و باعث كاميابي آنها 
در اين انتخابات شد. بسياري معتقدند با 
توجه به موج تغيير خواهي در جهان عرب 
كه بحرين را نيز درنورديده، چنانچه دولت 
اين كشور حاضر به رعايت حقوق همه 
روز  وضعيت  نشود،  كشور  اين  طوايف 
به روز بحراني تر خواهد شد؛ تا جايي كه 
ممكن است مديريت آن از كنترل حاكمان 

كنوني خارج شود.

نصف النهار

نصف النهار

جهان نما ایران نصف النهار

چه خبر از پایتخت

مديركل ميراث فرهنگي اصفهان: 

نشست زمين در محدوده طرح مترو به سي و سه پل آسيب نزد 

گتا پايان سال 90 در اصفهان؛

20 هزار واحد مسكن مهر بنياد مسكن به بهره برداري مي رسد

مديرعامل شركت مرغ تخم گذار استان اصفهان:

شيوع آنفوالنزاي مرغي دليل افزايش قيمت تخم مرغ است 

حقوق زير 483 هزار تومان 
در سال 90 معاف از ماليات

امكان جعل گذرنامه هاي 
الكترونيكي صفر است

مديركل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع 
در  زمين  فرونشست  گفت:  اصفهان  دستي 
چهارباغ  خيابان  در  مترو  ايستگاه  محدوده 
باال اصفهان، آسيبي به اثر تاريخي سي و سه 
بعد  ايرنا،  گزارش  به  است.  نكرده  وارد  پل 
ايستگاه  محدوده  از  بخشي  دوشنبه  ظهر  از 
و  سي  تاريخي  پل  رمپ  نزديكي  در  مترو 
واقعه  اين  نشست،  اما  فرو  اصفهان  پل  سه 
خسارتي به همراه نداشت. اسفنديار حيدري 
نشست  فاصله محل  ايرنا،  با  گفتگو  در  پور 
متر   40 حدود  را  پل  سه  و  سي  تا  زمين 
به  اين حادثه آسيبي  ذكر و خاطرنشان كرد:  
حال  درعين  وي  است.  نكرده  وارد  اثر  اين 
سي  جوار  از  مترو  عبور  از  را  خود  نگراني 
و سه پل اعالم كرد و افزود:  ما نگران عبور 
در  پل  احتمالي  لرزش  و  مكان  اين  از  مترو 
اضطراري،  آينده هستيم. وي گفت: شوراي 
در محل نشست زمين براي بررسي ابعاد اين 
مسأله تشكيل مي شود و كارشناسان دانشگاه 
 علم و صنعت اين موضوع را با دقت بررسي 
مي كنند. حيدري پور گفت:  خواسته ما توقف 

اين پروژه از جوار پل تاريخي سي و سه پل 
و عبور مترو از مكان ديگري است تا آسيبي 
اثر وارد  اين  به  احتمالي مترو  از لرزش هاي 
نشود. وي اظهار داشت:  ما در حال پيگيري 
موضوع عبور مترو و خطرات احتمالي آن، از 
طريق مراجع قضايي هستيم. به گزارش ايرنا، 
با وقوع حادثه مزبور، عوامل آتش نشاني و 
جلوگيري  براي  رانندگي  و  راهنمايي  پليس 
حضور  محل  در  احتمالي  حوادث  بروز  از 

يافتند. 
در  اصفهان  شهري  قطار  سازمان  مديرعامل 
گفتگو با ايرنا، عرض اين فرونشست را 60 
سانتي متر و عمق آن را دو متر اعالم كرد. 
عبدالجواد زعفراني اظهار داشت: كارشناسان 
را  حادثه  اين  احتمالي  دليل  مترو  فني 
محدوده  در  سبز  فضاي  آب  لوله  تركيدگي 
حال  همين  در  اند.  كرده  عنوان  محل  اين 
خبر  در  نامش  خواست  كه  مطلع  منبع  يك 
ذكر نشود به ايرنا گفت: دستگاه حفار تونل 
گذشته  سال  شهريور  از  كه  اصفهان  متروي 
حفر  در  آمده  پيش  انحراف  دليل  به  تاكنون 

و  متوقف  مكان  اين  در  مترو  شرقي  تونل 
بود،  شده  آن  هاي  تيغه  زدن  زنگ  به  منجر 
از روز يكشنبه اين هفته با حضور كارشناسان 
پل  سه  و  سي  محدوده  از  و  فعال  آلماني 
دور و وارد خيابان چهارباغ باال شده است. 
وي افزود: برخي كارشناسان فني دليل اوليه 
شدن  فعال  از  ناشي  را  محدوده  اين  ريزش 
اين دستگاه و نشست خاك عنوان كرده اند. 
وي به ميزان نشست اين محدوده اشاره كرد 
و اظهار داشت: طول اين نشست حدود دو 
نيم  و  متر  متر و عمق يك  متر،  عرض يك 
بوده است. وي توضيح داد: محل اين نشست 
با رمپ احداث شده جديد پل تاريخي سي و 
سه پل حدود 15 متر و از خود پل حدود 70 
متر فاصله داشته است. وي همچنين گفت: به 
دستور مديران ارشد استان اكنون مديرعامل 
سازمان قطار شهري اصفهان، كارشناسان فني 
اين سازمان و مديران و كارشناسان سازمان 
ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي 
اين  در  بيشتر  نظارت  براي  اصفهان  استان 

محل حضور دارند.

تا  گفت:  اصفهان  استان  مسكن  بنياد  مديركل 
پايان سال آينده 20 هزار واحد مسكن مهر بنياد 
مي رسد.  بهره برداري  به  اصفهان  استان  مسكن 
به  اشاره  با  نجف آباد  در  مستولي زاده  اصغر 
استان  مسكن  بنياد  توسط  مهر  مسكن  ساخت 
اصفهان اظهار داشت: در شهرهاي زير 25 هزار 
نفر جمعيت، وظيفه ساخت مسكن مهر بر عهده 
نزديك  و  است  اسالمي  انقالب  مسكن  بنياد 
قانون  اين  مشمول  اصفهان  استان  شهر   80 به 
ساخت  اصفهان  استان  سطح  در  كه  مي شوند 
حال  در  شهرها  از  دسته  اين  در  مهر  مسكن 

انجام است. 

وي افزود: سهميه بنياد مسكن استان اصفهان در 
سال جاري 13 هزار و 390 واحد بوده كه در 
متقاضيان  به  و  ساخته شده  ماه   18 برنامه  يك 
تحويل داده مي شود. مديركل بنياد مسكن استان 
واحد   400 و  يك  هزار  داشت:  بيان  اصفهان 
مسكوني مهر در دهه فجر به بهره برداري رسيد 
ماهه تحويل  برنامه 18  اين  پايان  تا  نيز  بقيه  و 

داده مي شود. 
 90 سال  و  امسال  سهميه  اينكه  بيان  با  وي 
توسط  مهر  مسكن  ساخت  در  اصفهان  استان 
سال  است، گفت:  واحد  هزار   20 مسكن  بنياد 
مسكن  ساخت  براي  ديگري  برنامه  نيز  آينده 

كه سهميه  دارد  بنياد مسكن وجود  توسط  مهر 
سال 90 بنياد مسكن استان اصفهان در ساخت 
است.  واحد  هزار   7 به  نزديك  مهر  مسكن 
مستولي زاده يادآور شد: مسكن مهري كه توسط 
بنياد مسكن در بهارستان نجف آباد ساخته شده 
است در قالب واحدهايي با 82 متر مربع زيربنا 
كه  بوده  ريالي  ميليون  بانكي 200  تسهيالت  و 
هم زمان با دهه فجر به بهره برداري رسيده است. 
مسكن  سندهاي  صدور  كرد:  خاطرنشان  وي 
استان  مسكن  بنياد  برنامه هاي  از  نيز  روستايي 
اصفهان بوده كه با همكاري اداره كل ثبت اسناد 

در حال انجام است.

مديرعامل شركت مرغ تخم گذار استان اصفهان 
گفت: باال رفتن قيمت تخم مرغ در بسياري از 
شهرهاي كشور به دليل شيوع بيماري آنفوالنزاي 
مرغي در تهران و قم است. محمدرضا نقشينه 
در گفتگو با فارس، با بيان اينكه افزايش قيمت 
تخم مرغ براساس عرضه و تقاضا در بازار تعيين 
افزايش  در حال حاضر  داشت:  اظهار  مي شود، 
قيمتي كه در كشور در نرخ تخم مرغ به وجود 
آمده، ناشي از شيوع بيماري آنفوالنزاي مرغي در 
واحدهاي توليدي تهران و قم است. وي ادامه 
بيماري در واحدهاي  اين  با شدت گرفتن  داد: 
معدوم  به  تصميم  دولت  قم،  و  تهران  توليدي 
كردن مرغ هاي بيمار گرفت كه در نتيجه ميزان 
تخم مرغ توليدي واحدها با كاهش چشمگيري 

رو به  رو شد. 
مديرعامل شركت مرغ تخم گذار استان اصفهان 

افزود: با كاهش توليد و كاهش عرضه در بازار، 
اوج  كشور  در  مرغ  تخم  نرخ   صعودي  روند 
كيلو  قيمت هر  كه هم اكنون  به گونه اي  گرفت 
تخم مرغ درب واحدهاي مرغ داري يك هزار و 
780 تومان است. وي با بيان اينكه واردات تخم 
استراتژي  يك  نه  و  اصولي  اقدام  يك  نه  مرغ 
منطقي به شمار مي رود، گفت: در حال حاضر 
نمي شود،  انجام  كشور  به  مرغ  تخم  واردات 
توان  داخلي  توليدي  واحدهاي  اينكه  ضمن 

تأمين نياز بازار داخل را دارند. 
تخم مرغ  نرخ  افزايش  اينكه  بر  تأكيد  با  نقشينه 
ندارد،  عيد  قيمت هاي شب  افزايش  با  ارتباطي 
تصريح كرد: با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها 
و افزايش نرخ گازوئيل براي واحدهاي توليدي، 
كرايه حمل براي واحدهاي توليدي نيز افزايش 
هزينه ها  افزايش  با  داد:  ادامه  وي  است.  يافته 

تخم  شده  تمام  نرخ  طبع  به  توليد  بخش  در 
مرغ هم در استان افزايش يافت اما دليل اصلي 
شيوع  محصول،  اين  قيمت  بر  شدن  اضافه 
بيماري آنفوالنزاي مرغي و كاهش توان توليدي 

واحدهاي مرغ داري در كشور بود. 
مديرعامل شركت مرغ تخم گذار استان اصفهان 
از  بخش  اين  در  قيمت  ها  تعيين  اينكه  بيان  با 
به  گفت:  نمي شود،  اعمال  كننده  توليد  سوي 
عنوان يك توليد كننده انتظار داريم كه نرخ ها از 
ميزان فعلي باالتر نرود چرا كه افزايش قيمت ها 
اظهار  وي  نيست.  هم  توليدكننده  سود  به 
مرغ  تخم  نرخ   تعيين  براي  دولت  اگر  داشت: 
تصميم گيري مي كند، پس بايد براي تعيين نرخ 
نهاده ها نيز تدبيري بينديشد چرا كه نرخ نهاده ها 
از حدود دو ماه پيش تاكنون از 25 تا 30 درصد 

افزايش داشته است.

براساس جزئيات اليحه بودجه 90، حقوق و دستمزد زير 483 
هزار تومان در سال آينده معاف از پرداخت ماليات است. 

به گزارش فارس، در اليحه بودجه سال 90 آمده است: سقف 
ماليات هاي  قانون  مواد )84( و )85(  مالياتي موضوع  معافيت 
مستقيم براي سال 1390، مبلغ پنجاه و هشت ميليون ريال در 
 سال تعيين مي شود كه ماهانه 4 ميليون و 833 هزار ريال محاسبه 
مي شود. بنابراين گزارش، سقف معافيت مالياتي حقوق بگيران 
ميليون   52 مبلغ   89 سال  براي 
و 500 هزار ريال درآمد ساالنه 
جاري  سال  در  و  شده  تعيين 
از  تومان  هزار   437 زير  حقوق 
كه  بوده  معاف  ماليات  پرداخت 
معافيت  سقف  حساب  اين  با 
هزار   46 آينده  سال  در  مالياتي 

تومان افزايش يافته است. 

تأكيد  انتظامي  نيروي  ارتباطات  و  اطالعات  آوري  فن  معاون 
به  است.  صفر  الكترونيكي  هاي  گذرنامه  جعل  امكان  كرد: 
گزارش خبرگزاري ايلنا،  مركز صدور اسناد الكترونيكي نيروي 
انتظامي با حضور سردار اسماعيل احمدي مقدم در شهرستان 

شهريار افتتاح شد. 
س��ردار مجي��د سلط��اني مع���اون ف��ن آوري اط��العات 
با تأكيد بر عدم امكان جعل  انتظ��امي  ني��روي  ارتباط�ات   و 
 گذرنامه هاي الكترونيكي جديد گفت: سامانه الكترونيك صدور 
تنها 11  و  اجرا شده  در 35 كشور  الكترونيكي  گذرنامه هاي 

كشور توانايي صدور آن را دارند. 
 مع��اون فن���اوري اط��العات و ارتب��اط��ات نيروي انتظامي 
افزود: ساالنه حدود 10 ميليون كارت اعم از گواهينامه، نظام 
كرد:  نشان  خاطر  سلطاني  شود.  مي  ارايه  گذرنامه  و  وظيفه 
تاكنون يك ميليون گواهينامه، 400 هزار كارت معافيت و 300 

هزار گذرنامه الكترونيكي صادر شده است.
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رودرروآژیر

در برخ��ی از ش��عب ام��داد و نجات 
اس��تفاده   57 پي��كان  خ��ودروی   از 
م��ی ش��ود و همچني��ن از 13بالگرد 
موجود در هالل احمر 8 بالگرد متعلق 
ب��ه جنگ جهان��ی دوم اس��ت و اين 
 خود برای نجات جان انس��ان ها مضر 
اس��ت. رئيس س��ازمان امداد و نجات 
كش��ور در جلس��ه مديريت بحران از 

مشكالت سخن گفت. 
ب��ه گ��زارش ايلن��ا، محم��ود مظف��ر 
 در جلس��ه مديري��ت بحران كش��ور 
خاطر نشان كرد: در 11 ماه سال جاری 
28 هزار و 200 مورد حادثه در كشور 
 اتف��اق افتاده اس��ت و در اين حوادث
182 هزار نفر قربانی ش��ده اند كه 43 
ه��زار و 800 نف��ر توس��ط گروه های 
ام��دادی از م��رگ نج��ات يافته، 28 
ه��زار مج��روح و 6 ه��زار فوتی در 
 حوادث ثبت ش��ده اس��ت كه بيش��تر 
فوت��ی ها مربوط به ح��وادث جاده ای 
اس��ت. وی ادامه داد:  در 72 س��اعت 
ب��ارش برف و كوالك در كش��ور، در 
16 اس��تان و 280 روس��تا بيش از 43 
هزار نفر در برف گرفتار شدند كه اين 
س��ازمان توانست با كمك اورژانس و 
برخی سازمان های مرتبط 950 نفر را 
از مرگ نجات داده و 870 هزار نفر را 

اسكان اضطراری كند. 
رئيس س��ازمان امداد و نجات كشور 
تصريح كرد: بيشترين حوادث جاده ای 
در استان هاي تهران، اصفهان، مركزی 
بوده اس��ت و 900 مورد س��يل را در 
ف��ارس، 800  و  گي��الن  اس��تان های 
مورد حوادث كوهس��تان را در تهران، 
كهگيلوي��ه و بويراحم��د، همدان و 2 
ه��زار و 200 مورد ح��وادث دريايی 
 را در مازن��دران،  گي��الن و بوش��هر 
داش��ته ايم. مظف��ر با بي��ان اينكه 280 
م��ورد زلزله در كش��ور اتف��اق افتاده 
اس��ت، گفت:  اين زلزله ها در 6 استان 
كش��ور به وقوع پيوس��ته است و 18 
مورد از زلزله ها باالی 5 ريش��تر بوده 
اس��ت. وی با ذكر اين ك��ه هم اكنون 
جديدتري��ن حادث��ه در كش��ور آتش 

س��وزی جنگل ها اس��ت،  بيان داشت:  
اين آتش سوزي ها،  نيمی از استان ها را 
گرفتار خود كرده است كه می توان به 
حوادث آتش سوزی جنگل در استان 
فارس، خوزستان و گيالن اشاره كرد. 
رئيس س��ازمان امداد و نجات كشور 
همچني��ن از كاه��ش اق��الم ضروری 
 در انباره��ای هالل احم��ر خبر داد و 
اظهار داشت:  وضعيت اقالم ضروری 
در انبارها بحرانی اس��ت و بايد تأمين 

شود. 
مظفر افزود: متأسفانه خلبان های امداد 
و نجات كشور و همچنين هواپيماهای 
آبپاش هيچ گونه آموزشی برای اطفای 
حريق در جنگل ها نديده اند و همچنين 
استخرهای آب در منطقه ها حساس و 

ويژه نداريم. 
رئي��س س��ازمان ام��داد و نج��ات از 
درخواس��ت برخي از سازمان ها براي 
بالگردهاي سازمان هالل  اس��تفاده از 
احم��ر براي پروازه��اي غير ضروري 
انتقاد كرد و گفت: يك س��اعت پرواز 
با بالگرد ه��الل احمر ميليون ها تومان 
هزين��ه دارد، در حالی كه در اين يك 
س��اعت می توان جان يك انس��ان را 

نجات داد. 
مظف��ر در پاي��ان ب��ا انتق��اد از هم نام 
 بودن بس��ياری از روس��تاهای كشور 
خاطر نشان كرد: وقتی زلزله محمدآباد 
در كرم��ان رخ داد م��ا ب��ه دنبال ده ها 
محمدآباد كه هم نام بودند می گشتيم، 
در حال��ی كه بايد تمامی روس��تاها از 
نام ه��ای مختلف اس��تفاده كنند تا در 
اش��كال   بحران ه��ا هم نام��ی موجب 

نشود.

 مهدكودك به شكلی كه امروز در جوامع 
مختلف می بيني��م، يك پديده نو ظهور 
است. شايد فلسفه اوليه ايجاد مهدكودك 
به دنبال انقالب های صنعتی و اش��تغال 
م��ادران در كارخانه ها بوده اس��ت. در 
حال حاضر مهدكودك بيشتر از اين كه 
يك مكانی برای نگه��داری كودكان در 
هنگام اشتغال والدين باشد، به يك نهاد 
آموزشی و پرورشی تبديل شده كه حتی 
مادران غير شاغل نيز تمايل زيادی برای 
فرستادن كودكان خود به اين مكان ها پيدا 
ك��رده اند. مهد كودك در واقع امروزه به 
مكانی برای آم��وزش مهارت های اوليه 
زندگی به كودكان تبديل ش��ده اس��ت؛ 
مهارت هاي��ی ك��ه نياز ض��روری برای 
زندگی در عصر مدرن اس��ت و اين كه 
به علت تخصصی بودن آن، كاری نيست 
كه تمام والدين از هر قش��ری بتوانند از 

عهده آن برآيند. 
نگاه��ی به برخ��ی از آمارهاي��ی كه در 
مورد كودكان كودكس��تانی منتشر شده 
اس��ت می تواند ما را برای ورود به اين 
مبحث كمك كند. تحقيقات نش��ان می 
دهد كودكانی كه به مهدكودك می روند 
به دلي��ل تعدد بازی ه��ا و همبازی های 
 بيشتر، نسبت به ساير كودكان فعال تر و 

پر تحرك ترند.
در مقابل برخی كودكانی كه به مهدكودك 
نمی روند بيشتر بازی های نشسته انجام 
داده و از همه بدتر بسياری از وقت خود 
را به تماش��ای تلويزيون می گذرانند كه 
می تواند بر س��المت جسمی و روانی 
آنها تأثيرات منفی و بلند مدت بگذارد. 
مهدكودك ها عالوه بر اين می توانند به 

ارتقای مهارت های اجتماعی و تقويت 
هوش كودكان كمك كنند. كودكانی كه 
به مهد می روند دست به انتخاب دوست 
می زنند و از خود خالقيت هايی نشان 
می دهند كه منجر به تشويق او می شود 
و همچنين تشويق های مربيان مهد باعث 
می ش��ود حس اعتماد به نفس كودكان 
باال رفته و از نظر رشد ذهنی و اجتماعی 
 از رشد خوبی برخوردار شوند و باعث 
می شود كه در سال های تحصيلی كمتر 
دچار افت شده و از نظر هوشی نيز نسبت 
به كس��انی كه مهد نرفته اند از هوش و 
استعداد به نسبت بهتری برخوردار باشند. 
مس��ائلی در زمينه مهدكودك ها وجود 
دارد كه توجه به آنها ضروری است. قبل 

از هر چيز انتخاب مهدكودك است. 
بررسی ها نشان می دهند كه اين عوامل 
در يك مهد كودك بس��يار مهم هستند: 
ان��دازه گروه در مهدكودك ه��ا يا تعداد 
ك��ودك در يك م��كان واحد، نس��بت 
مراقبت از كودك، تبحر و توانايی مربيان 
و... اس��ت. در صورتی كه اين ويژگی ها 
مطلوب باشند، كودكان در ارزيابی های 
هوش، زبان و رشد اجتماعی بهتر عمل 

می كنند. 
محيط های وسيع و مجهز و اقدام هايی 
كه نيازها و تمايالت كودكان را برآورده 
 س��ازد نيز ب��ه پيامده��ای مثبت كمك 
می كند. در مهدكودك ها مربيان وظيفه 
بسيار مهمی دارند زيرا نقش جايگزين 
م��ادر را برای كودك ايف��ا می كنند و با 
توجه به اين مس��أله، مرب��ی بايد بتواند 
اضطراب كودك را تخفيف بدهد، به او 

امنيت داده و او را كنترل كند. 

الدن سلطاني

وقت��ي حرف ازدواج به مي��ان مي آيد ناخودآگاه ذهن ها به 
طرف مراسم خواس��تگاري و مهربرون كشيده مي شود و 
اين جاس��ت كه بحث مهريه مطرح مي شود و شايد يكي 
از دغدغه هاي خانواده هاست. چون مهريه دختر اولم 350 
س��كه بوده مهريه دختر دومان هم نبايد از اين تعداد كمتر 
باشد. مهريه عروس اولمان 100 سكه بيشتر نبود بنابراين 
بايد مهريه اين عروس را هم از آن بيش��تر نگيريم تا مبادا 
بينش��ان اختالفي پيش آيد. در فاميل ما رس��م است كه به 
طور حتم يك ملك به عنوان مهريه عالوه بر سكه و طال و 
پول نقد در نظر گرفته شود. حاال شما از ميان خانه، زمين يا 

مغازه كدام ملك را در قباله دخترمان مي نويسيد؟
اينها حرف ها و صحبت هاي خانواده داماد و عروس است 
كه به طور معمول در جريان خواستگاري و مهر برون مطرح 
مي شود كه گاه اين بحث چند جلسه به طول مي انجامد و 
حت��ي به درگيري هاي لفظي هم منجر مي ش��ود و بعضي 

اوقات همين بحث ها كل مراسم را بر هم مي زند.
روي ديگر سكه خود دختر و پسر هستند كه گاهي برخي 
 دخترها خود را با دختران فاميل و يا دوستانش��ان مقايسه 
م��ي كنند: مهري��ه دخترعموي من باغ و س��ه دانگ خانه 
مسكوني و 450 سكه طال و 50 ميليون پول نقد بوده تازه 
اون تحصيالت عاليه هم ندارد پس حاال كه من تحصيلكرده 

هستم مهريه ام نبايد از اون كمتر باشه.
در واقع اين افراد مهريه باال را تعيين كننده ميزان شخصيت 
و به قول خودش��ان كالس خانوادگي مي دانند. متأس��فانه 
برخي از اين تحصيلكرده ها مثل افراد بيسواد فكر مي كنند 
اگ��ر فالني مهريه اش كمتره پس بي ش��ك يك عيبي داره 
يا اينكه خواس��تگاري براش نمي ياد. ح��اال به اين مهريه 
كم راضي ش��ده تا ازدواج كنه. چند س��الي هم هست كه 
رس��م ش��ده مهريه را به ميزان سال تولد يا سال ميالدي و 
حتي برخي كه مي خواهند بگويند مذهبي اند به نيت تعداد 

پيامبران در نظر مي گيرند.
برخي پسرها كه مي خواهند زودتر ازدواجشان سر بگيرد به 
اين جمله عوام يعني مهر را كي داده كي گرفته اكتفا مي كنند 

و هر ميزان كه باش��د قبول مي كنند ولي اين طور نيس��ت 
مهريه حق زن است كه عند المطالبه و بايد به او پرداخت 
ش��ود. اين كم توجهي سبب ش��ده كه امروز افرادي كه به 
دليل عدم توانايي در پرداخت مهريه در زندان ها حبسند كم 
نيستند. چرا خانواده ها به ميزان توان طرف مقابل خود مهريه 
را تعيين نمي كنند. اگر قرار است پيوند با شرط يك پشتوانه 
مالي سنگين آن هم خارج از حد توان طرف صورت بگيرد،  
بهتر است كه انجام نشود چرا كه اين افراد پول را با عشق 
خالص مخلوط مي كنند و پس از چند س��ال كه از زندگي 
مش��ترك مي گذرد نگاه هاي مادي پر رنگ تر مي شود. البته 
نمي توان گفت كه مهريه را سبك بگيريد يا به هيچ وجه در 

نظر نگيريد. اما حد و حدود بايد رعايت شود.
آنچه كه پرداختن به آن در عمل مهم تر به نظر مي آيد اين 
اس��ت كه امروزه مهريه آن گونه كه مرس��وم است و بدان 
عمل ش��ود با كدامين معيارها منطبق است؟ آيا تعيين اين 
تعداد س��كه مورد تأييد دين اس��ت؟ آيا نبايد راه چاره اي 
براي اين معضل كه هم ب��راي جامعه هم براي خانواده  ها 
و هم براي زوج هاي جوان بحث برانگيز و تنش زا اس��ت 

پيدا كنند؟
حال بايد به دنبال نظر كارشناسان رفت:

مدتي است باال بودن مهريه ها و اين كه بايد براي حل اين 
مش��كل چاره اي انديش��يد تا ازدواج جوانان سهل تر شود 
دوباره مطرح شده است در اين ارتباط دبير ائتالف اسالمي 
زنان معتقد اس��ت: اين كه چرا مهريه ها باال است سئوالي 
است كه بايد به طرق علمي با تحقيقات و مطالعات بررسي 
شده و به آن پاسخ داده شود. بعد مبتني بر همان پاسخ ها در 
جهت رفع مشكل، عالمانه و كارشناسانه در جهت رفع علل 

و عواملي كه باعث باال رفتن مهريه ها هست اقدام شود.
توان ولي مراد با اش��اره به اينكه داليل و عوامل و ريشه ها 
را هم نه مي توان براساس حدس و گمان در نظر گرفت و 
نه گزينشي نگاه كرد مي گويد: به طور مثال يكي علت الف 
را بگيرد، دومي علت ب را، سومي علت ج را و به همين 
ترتيب راه حل بدهد. اين برخورد همان بوده كه تاكنون با 
اين موضوع شده و به همين دليل مشكل به قوت خود باقي 
است. الزم اس��ت كليه عوامل و داليل را با نسبت درصد 

اهمي��ت و تمركز خانواده ها بر آن به دس��ت آورد تا مورد 
استفاده مراكز سياستگذار، قانونگذار، اجرا و فرهنگساز قرار 

گيرد.
به نقل از خبر آنالين اين فعال حقوق زنان معتقد اس��ت: 
يكي از مهم ترين راه حل هاي كليدي اين است كه در قانون 
سهم مالي زن از زندگي مشترك ديده شود و حقوق مالي 
زن قانون��ي به او داده ش��ود. اين امر نقش مهمي در پايين 

آمدن مهريه ها خواهد داشت.
توران ولي مراد خاطرنشان مي كند: با تصويب قوانيني كه 
زن را در بخش��ي از اموال و پس اندازي كه در اثر زندگي 
و كار مشترك به دست آمده سهيم مي كند اين مشكل رفع 
مي ش��ود نه تنها در وقت طالق و مرگ بلكه زن به عنوان 
كس��ي كه كار انجام مي دهد بايد كه بتواند بر اموالي كه از 
كار خود حاصل شده حق تصرف انتخاب و تصميم گيري 
داشته باش��د. حال چند نكته آيين نامه اي را در خصوص 

مهريه بررسي مي كنيم: 
چه چیزي را مي توان به عنوان مهر قرار داد؟

هر چيزي كه ماليت داشته و قابل تملك باشد مي توان مهر 
قرار داد. مهر بايد بين طرفين تا حدي كه رفع جهالت آنها 

شود معلوم گردد.
چه موقع زن مستحق مهريه مي شود؟

ب��ه مجرد عقد، زن مالك مهر مي ش��ود و مي تواند هر نوع 
تصرفي كه بخواهد در آن بنمايد.

قرار دادن مدت براي مهر صحیح است يا خیر؟
براي تأديه تمام يا قسمتي از مهر مي توان مدت يا اقساطي 
قرار داد. زن مي تواند تا مهر به او تس��ليم نش��ده از ايفاي 
وظايف كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط بر اينكه 
مهر او حال باش��د و اين امتناع مس��قط حق نفقه نخواهد 

بود. 
وضعیت مهر در نکاح منقطع به چه صورت است؟
در نكاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطالن است.

در نكاح منقطع مدت زن در اثناي مدت، موجب س��قوط 
مهر نمي شود.

مهر المتعه و مهر المثل چیست؟
مهر المتعه مهري است كه براي تعيين ميزان آن حال مرد از 
حيث غنا و فقر مالحظه مي شود و در صورتي كه مهر در 
عقد ذكر نشده باشد شوهر قبل از ارتباط زناشويي و تعيين 
مهر، زن خود را طالق دهد زن مستحق مهر المتعه است و 

اگر بعد از آن طالق دهد مستحق مهر المثل خواهد بود.
مهر المثل مهري اس��ت كه براي تعيي��ن آن بايد حال زن 
از حيث ش��رافت خانوادگي و ساير صفات و وضعيت او 
نسبت به اماثل و اقران و اقارب و نيز معمول محل و غيره 
در نظر گرفته شود و در صورتي كه در نكاح دائم، مهر ذكر 
نشده يا عدم مهر شرط شده باشد و قبل از تراضي بر مهر 
بين آنها ارتباط زناش��ويي برقرار شود، زوجه مستحق مهر 
المثل خواهد بود. همچنين در صورت جهل زن به فس��اد 
و نكاح و وقوع نزديكي وجايي كه مهر المس��مي مجهول 
باشد يا ماليت نداشته باشد نيز زن مستحق مهر المثل خواهد 

بود.
فوت شوهر چه تأثیري بر مهر دارد؟

اگ��ر يكي از زوجي��ن قبل از تعيين مهر و قب��ل از ارتباط 
زناشويي بميرد زن مستحق هيچگونه مهري نيست.

جامعه

ح��وادث ترافيك��ي در كش��ور در م��ردان اولين علت 
بيماري ها است و در زنان پس از بيماري هاي ايسكميك 
قلبي، افسردگي ماژور و بالياي طبيعي قرار دارد بيشتر 
حوادث ترافيكي منجر به مرگ، در كشورهايي با درآمد 

كم و متوسط اتفاق مي افتد. 
در س��ال گذش��ته 22 هزار و 974 نف��ر در اثر حوادث 
ترافيكي در كش��ور فوت كردن��د و حدود 40 برابر اين 
تعداد )800 هزار نفر( در بيمارس��تان ها و مراكز درماني 
به صورت رايگان خدمت رس��اني شدند كه اغلب آن ها 

نيز در گروه سني جوان و نان آور بوده اند. 
به گزارش ايلنا، مشيانه حدادي رئيس مركز پيشگيري از 
حوادث وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در 
ضمن بيان اين مطلب اظهار داش��ت: همه س��اله حدود 
يك ميليون و 300 هزار نفر در اثر حوادث ترافيكي در 
جه��ان فوت مي كنند و قريب ب��ه 20 تا 50 ميليون نفر 

معلول يا مجروح مي شوند. 
وي افزود: حوادث ترافيكي در سال 2004، 2/2درصد 
كل مرگ ها را به خود اختصاص داده و در رتبه 9 علل 
مرگ قرار داش��ته اس��ت و تخمين زده مي شود تا سال 
2030 با اختصاص 3/6درصد مرگ ها به خود، در مقام 
پنج��م علل مرگ بعد از بيماري هاي ايس��كميك قلبي، 
بيماري هاي سربروواسكوالر)بيماري هاي عرقي مغز(، 
بيماري هاي مزمن انس��دادي ريه و عفونت هاي تنفسي 

تحتاني ريه قرار گيرد. 
حدادي ادامه داد: بيشتر حوادث ترافيكي منجر به مرگ 
در كشورهايي با درآمد كم و متوسط اتفاق مي افتد يعني 
بي��ش از 90درصد مرگ و مير جاده اي در كش��ورهايي 
رخ مي ده��د كه تنها مالك 48درصد خودروهاي جهان 

هستند. 
وي تصري��ح ك��رد: نزدي��ك ب��ه نيم��ي از فوتي هاي 
ح��وادث ترافيكي را كاربران آس��يب پذير يعني عابرين 
تش��كيل  موتورس��واران  و  دوچرخه س��واران   پي��اده، 

مي دهند. 
رئي��س مركز پيش��گيري از ح��وادث بيان داش��ت: در 
كش��ور ما نيز حوادث ترافيك��ي اولين علت بيماري ها، 
دومين علت سال هاي از دست  رفته عمر به علت مرگ 
زودرس و سومين علت سال هاي از دست رفته عمر به 
علت ناتواني و معلوليت، در همه گروه هاي سني و هر 

دو گروه جنسي است. 
ح��دادي در پايان اش��اره ك��رد: ح��وادث ترافيكي در 
كش��ور در م��ردان اولين عل��ت بيماري ها اس��ت و در 
زنان پس از بيماري هاي ايس��كميك قلبي، افس��ردگي 
 م��اژور و بالي��اي طبيع��ي در مق��ام چه��ارم ق��رار

دارد.

حوادث ترافيكي در مردان و 
افسردگي در زنان شايع ترين 

علت بيماري ها  است 

پنجرهزیر پوست شهر

مهدكودک نه فقط برای نگهداری   در چهارمحال وبختياري
ممنوعيت كوچ بهاره عشاير 

قبل از زمان كوچ 

مجمع خيران سالمت سميرم 
تشكيل شد  

به  منظور تأمين نياز بازار شب عيد؛
توليد 838 هزار كيلوگرم گز 

در بلداجي

مديركل امور عش��اير چهارمحال و بختياري گفت: 
امس��ال از كوچ زودهنگام دام هاي عشاير كوچ رو به 
منطقه های ييالقي اين اس��تان جلوگيري خواهد شد .سام 
صفري درگفتگو با ايرنا افزود: مراتع منطقه ييالقي استان در 
تاپايان ارديبهشت سال آينده آمادگي الزم براي چراي دام را 
ندارد و ورود زودهنگام دام به منطقه موجب تخريب عرصه 
هاي ملي مي ش��ود . وي نبود امني��ت درايل راه ها ، فعال 
نش��دن ش��ركت هاي تعاوني توزيع ارزاق از ديگر داليل 
ممنوعيت كوچ زودهنگام عش��اير ب��ه منطقه های ييالقي 

شهرستان هاي كوهرنگ،اردل، لردگان و كيار ذكر كرد . 

مجمع خيران سالمت شهرستان سميرم تشكيل شد 
و اولين نشس��ت رسمي خود را برگزار كرد. معاون 
بهداشتي دانش��گاه علوم پزشكي اصفهان در اين نشست 
گفت: س��المت و بهداشت محور توس��عه در هر جامعه 
محس��وب مي ش��ود.  كمال حيدري افزود: محروميت و 
 توس��عه يافتگي هر منطقه با س��المت افراد آن س��نجيده 
مي شود. به گفته وي، همه مشكالت در حوزه سالمت به 
تغيير در شيوه زندگي شهروندان و فراگيري آموزش هاي 
بهداش��تي و اثرگذار بستگي دارد. وي با بيان اينكه نماد و 
برند خيران س��المت با ميوه سيب مزين شده است خاطر 
نش��ان كرد: اين شهرس��تان با داش��تن بهترين نوع سيب 
درختي بايد به عنوان بهترين منطقه از حيث بهداش��ت و 

سالمت دست پيدا كند.  

رئيس اتحاديه گز بلداجي از توليد افزون بر 838 هزار 
كيلوگرم گز در اين ش��هر براي تأمين نياز مصرف گز 
ويژه ايام نوروز خبر داد. بهرام رفيعي  در گفتگو با فارس با 
اعالم اين خبر اظهار داشت: در حال حاضر روزانه 19 هزار 
و 500 كيلوگرم گز در كارگاه هاي گزس��ازي مستقر در اين 
ش��هر توليد و روانه بازار مصرف مي شود. وي به وجود 70 
كارگاه تولي��د گز در اين بخش اش��اره و تأكيد كرد: از اين 
تعداد 65 كارگاه فعال و به توليد و عرضه گز اشتغال دارند. 
رفيعي اش��تغال مستقيم ايجاد شده در كارگاه هاي توليد گز 
اين بخش را يك هزار و 300 نفر برشمرد و افزود: بر اساس 
اظهارات مس��ئول اتحاديه توليدكنندگان گز در اين بخش، 
تاكنون تسهيالتي به آنان ارائه نشده است. وي با بيان اينكه 
توليد گز در بلداجي در ايام پاياني س��ال50 درصد افزايش 
مي يابد، گفت: بازاريابي نامناس��ب، نداشتن توان رقابت در 
بازار مص��رف از عمده ترين مش��كالت توليدكنندگان گز 

بلداجي است .

دث
حوا

مأموران اداره مبارزه با س��رقت هاي به عنف پليس آگاهي استان اصفهان اعضاي 
باند خانوادگي سارقان به عنف كارگاه  و انبارها را شناسايي و دستگير كردند. 

سرهنگ حسين حسين زاده رئيس پليس آگاهي اصفهان در گفتگو با خبرنگار اين 
پايگاه اظهار داشت: در پي وقوع چند فقره سرقت به عنف كارگاه و انبار توسط 
چند نفر با صورت پوشيده و با تهديد سالح سرد، با توجه به حساسيت موضوع 
مراتب به صورت ويژه در دستور كار مأموران اداره مبارزه با سرقت هاي به عنف 

اين پليس قرار گرفت. 
وي افزود: مأموران با انجام تحقيقات الزم و به كارگيري شيوه هاي خاص علمي 
و شنيدن اظهارات مالباختگان و نگهبانان به اين نتيجه رسيدند كه همه سرقت ها 
توس��ط اعضاي يك باند صورت گرفته اس��ت. اين مقام مسئول در ادامه تصريح 
كرد: با به كارگيري اقدام هاي ويژه پليس��ي و تعقيب و مراقبت هاي محس��وس و 
نامحسوس يكي از سارقان به هويت »محمد- م« 30 ساله شناسايي و طي عملياتي 

در مخفيگاه خود دستگير شد. 

رئيس پليس آگاهي استان گفت: در تحقيقات اوليه از متهم وي به انجام سرقت ها 
با همكاري برادر و دو دايي خود اقرار كرد. 

اي��ن مقام انتظامي ادامه داد: در اين ارتباط برادر وي به نام »حميد- م« و دو دايي 
وي به نام هاي »ابراهيم و اسماعيل- ص« طي يك عمليات ويژه پليسي دستگير 

شدند. 
وي عن��وان ك��رد: اين باند تاكنون به هفت فقره س��رقت از انبارها و كارگاه هاي 
سطح شهر اقرار كردند و در بازرسي از مخفيگاه آنان مقاديري اموال مسروقه نيز 

كشف و ضبط شد. 
س��رهنگ حس��ين زاده در پايان با بيان اينكه متهمان به همراه پرونده جهت سير 
مراحل قانوني تحويل مراجع قضايي شده اند، خاطرنشان كرد: چنانچه شهرونداني 
مورد سرقت هاي مشابهي توسط اين باند قرار گرفته اند مي توانند جهت رسيدگي 
به دادخواس��ت شان به اداره مبارزه با سرقت هاي به عنف پليس آگاهي واقع در 

خيابان قائميه مراجعه كنند.

س��ارقي كه در 39 س��رقت خود 900 كيلو كابل برق را از شبكه هوايي سرقت كرده 
بود با همكاري مأموران پليس آگاهي و مأموران كالنتري 37 اصفهان دس��تگير ش��د. 
سرهنگ حسين حسين زاده رئيس پليس آگاهي استان اصفهان در گفتگو با خبرنگار 
اين پايگاه اظهار داش��ت: در پي وقوع چندين فقره سرقت كابل برق از شبكه هوايي 
در يكي از منطقه های ش��هر اصفهان موضوع به صورت ويژه در دستور كار مأموران 

پليس قرار گرفت. 
وي افزود: با دستگيري فردي در حال بريدن كابل هاي شبكه توسط مأموران كالنتري 
27 فرماندهي انتظامي اصفهان تحقيقات وارد مرحله اي تازه ش��د. اين مقام مس��ئول 
تصري��ح كرد: با انتقال متهم ب��ه پليس آگاهي تحقيقات تخصصي از وي آغاز ش��د 
ك��ه در نتيج��ه وي به 39 فقره س��رقت اقرار كرد. رئيس پليس آگاهي اس��تان گفت: 
متهم »عليرض��ا- ص« نام دارد كه به گفته خودش با انگيزه فقر مالي اقدام به س��رقت 
مي كرده است. سرهنگ حس��ين زاده در پايان خاطرنشان كرد: متهم به همراه پرونده 

جهت سير مراحل قانوني تحويل مراجع قضايي شد.

رئيس سازمان امداد و نجات:
وضعيت اقالم ضروری 

در انبارهاي امداد  و  نجات بحرانی است 

» روزنام��ه نگاری تخصصی« عال��ی ترين مرحله 
زندگ��ی حرفه ای يك روزنام��ه نگار پس از طی 
مراحل ابتدايی كار حرفه ای اس��ت. بی ترديد اين 
ك��ه يك مدرس بخواهد تخصص روزنامه نگاری 
را ب��رای افرادی كه هن��وز وارد مرحل��ه ابتدايی 
كار حرفه ای نش��ده اند تبيين كند، دش��وار است 
و مش��كل تر از آن اين اس��ت ك��ه در مطبوعات 
كش��ورمان نيز كمت��ر زمينه تخصص��ی در حرفه 
روزنامه نگاری موفق بوده است و نيز اينكه كمتر 
روزنامه نگار متخصصی در مطبوعات كش��ور به 

فعاليت مشغول است. 
متأس��فانه افراد كمتر فرصت می يابند كه در حين 
كار در رش��ته روزنامه ن��گاری در زمينه دريافت 
تخص��ص در يك��ی از رش��ته های م��ورد عالقه 
خ��ود به عنوان مث��ال اقتصاد، سياس��ت و هنر يا 
... به تخصص برس��ند. در مدت كوتاه بايد راهی 
برگزيند ك��ه هم حوزه دلخواه خود را بيابد و هم 
در م��ورد آن به مطالعه و تحقيق بپردازد و مباحث 
مختلف روزنامه نگاری هم چون گزارش، مقاله و 
مصاحبه را از ديدگاه يك روزنامه نگار متخصص 
ببيند و باألخره يك مجله تخصصی در معيارهای 
حرفه ای و علمی رش��ته انتخابی خود ارايه دهد. 
ب��رای عالقه مندانی كه مايلند ضمن كار حرفه ای 
در مطبوعات گوناگون به تخصص دس��ت يابند، 
تعريف��ی از تخص��ص روزنامه ن��گاری می تواند 
مكمل ش��ناخت روزنامه نگاری تخصصی باشد، 
زيرا زمان، زمان تخصص گرايی در وسايل ارتباط 

جمعی است. 
س��ال هاس��ت كه رس��انه های جهان ب��ه اهميت 
تخص��ص در روزنامه نگاری پی برده اند و اكنون 
ب��ه بهترين وجه از آن بهره م��ی گيرند. در دنيای 
ام��روز روزنامه ها و مجله ه��ا، راديو و تلويزيون 
و آژان��س های خبری دارای گروهی نويس��نده و 

مفس��ر هس��تند كه هر يك از آنان درب��اره امر به 
خصوصی مقاله می نويسند و رويدادها را تجزيه 

و تحليل می كنند. 
وجود ستون های گوناگون در روزنامه ها و مجله 
ها و نياز به تجزيه و تحليل دقيق رويدادهای روز، 
پيدايش گروهی روزنامه ن��گار را كه در موضوع 
های خاص تخصص داش��ته باش��ند، ايجاب می 
كند. رشد سريع راديو و تلويزيون درس های پس 
از جن��گ دوم جهانی و توس��عه بيش از حد اين 
دو وس��يله ارتباطی و امكان انتشار سريع اخبار از 
طريق آن ها، دايره طراوت خبری پيرامون روزنامه 
ه��ا را تنگ ك��رده و ب��ه همين دلي��ل مطبوعات 
ب��زرگ جهان برای جلوگيری از س��قوط و درهم 
 ريختن ش��الوده اقتصادی خود به چاره انديش��ی 

پرداختند. 
 حاص��ل اي��ن انديش��ه ه��ا ب��ه ص��ورت اراي��ه 
راه حل هايی برای مقابله با نفوذ راديو و تلويزيون 
در روزنام��ه ها ظاهر ش��د. مهم تري��ن راهی كه 
روزنام��ه ها برای حف��ظ نفوذ و اعتب��ار خويش 
يافتن��د، روی آوری ب��ه تحلي��ل رويدادها بود تا 
مخاطبان خود را كه از طريق راديو و تلويزيون در 
جريان رويدادها قرارگرفته بودند به عمق واقعه و 
چگونگی وقوع آن رهنمون شوند، البته ضمن اين 
كوشش ها و انديشه ها، راه های ديگر نيز پيشنهاد 
شد از جمله مصور كردن هرچه بيشتر نشريات و 
كمك گرفتن از رنگ و تسريع در چاپ و توزيع. 
آنچه مورد بحث اس��ت همين ني��از مبرم روزنامه 
 ه��ا و مجله ها به داش��تن متخصصان و مفس��ران 

است. 
روزنام��ه ها و مجله ها كه هزينه اعزام خبرنگاران 
خود به محل واقعه ای را متقبل می ش��وند، فقط 
در انتظار دريافت خبر نيس��تند زي��را كه راديو و 
تلويزيون سريع تر از آن ها خبر را به آگاهی عموم 

می رس��انده اند بلكه می خواهن��د كه خبرنگاران 
تجزيه و تحليل يا تفس��ير واقعه را ارس��ال كنند. 
برای برآوردن اين انتظارها كه در واقع خواس��ت 
 و انتظ��ار ب��ه ج��ای مخاطب��ان روزنام��ه ه��ا و 
مجله ها اس��ت، خبرنگار بايد رش��ته مورد عالقه 
خ��ود را بياب��د و در آن زمينه معلوم��ات خود را 
باال ببرد. روزنامه ن��گاری تخصصی در پی اثبات 
همين ضرورت ايجاد ش��ده است. اما بايد ديد كه 
تخص��ص مطبوعاتی چگونه به وج��ود می آيد؟ 
روزنام��ه نگاران ج��وان كه دوره ه��ای كوتاه يا 
بلند م��دت روزنامه نگاری را گذرانده اند بايد به 
اي��ن موضوع توجه كنند كه آغ��از كار مطبوعاتی 
ش��روع آموختن و آگه��ی از آخري��ن ترقی هاي 
 دانش روزنامه نگاری و راه نفوذ در افكار عمومی 

است. 
روزنام��ه ن��گاری كه می خواه��د در موضوعات 
اقتصادی ب��ه تجزيه و تحلي��ل رويدادها بپردازد، 
بايد در حد كارش��ناس اقتصادی از جهت علمی 
ارتقاء يافته باشد و از تمامی رويدادهای جديد در 
زمينه تخصص خود به طور عميق آگاه باش��د، به 
همين جهت نيازمند ابزاری است كه يك محقق و 
عالم به آن مجهز است هرچند كه شيوه كاربرد آن 
س��اده تر، عملی تر و مردم پسندتر باشد. بنابراين 
روزنام��ه نگار بايد به هنگام پرداختن به تخصص 
م��ورد عالقه خويش اين وس��ايل و اب��زار را در 
اختيار داش��ته باش��د. كتاب هايی كه در مورد اين 
تخصص نوشته ش��ده اند، بايد از قديمی ترين تا 
جديدتري��ن كتاب را فراهم آورد تا بدين وس��يله 

ديدگاه علمی خود را وسعت بخشد. 
روزنامه نگار متخصص بايد تمامی نشرياتی را كه 
در زمينه و در حد تخصص او منتش��ر می ش��وند 
به دس��ت آورد و با آنچه همكارانش در زمينه اين 

تخصص می نويسند، آشنا باشد.

900 كيلو كابل برق حاصل كار سارق در 39 سرقتانهدام باند خانوادگي سارقان به عنف اماكن خصوصي در اصفهان

نگاهی گذرا به روزنامه نگاری تخصصی و تخصص روزنامه نگاری  

مهریه را چقدر تعیین كنیم؟
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی شهرستان

رئیس پلیس راهنمايي و رانندگي استان 
اصفهان اعالم کرد:

13 هزار تومان جريمه براي عدم 
رعايت قانون زوج و فرد

زاينده رود
س��رهنگ غالم��ي در جمع خبرن��گاران گفت: از زم��ان اجراي 
ط��رح زوج و ف��رد پ��الك خودروه��ا تا اول اس��فند كس��اني كه اين 
قان��ون را رعاي��ت نمي كردند جريمه نمي ش��دند اما از اول اس��فندماه 
 اف��رادي ك��ه اين قان��ون را رعاي��ت نكنن��د 13 هزار توم��ان جريمه 

مي گردند.
وي افزود: با توجه به روزهاي پاياني س��ال تيم هاي پليس نيز افزايش 
يافته اند. البته از زماني كه طرح زوج و فرد اجرا شده در محدوده مركزي 
ش��هر با كاهش ترافيك مواجهيم اما تراكم گاهي به خيابان هاي حاشيه 
كشيده شده است ولي در كل طرح موفق بوده و اين به دليل همكاري 

خوب شهروندان است.
رئيس پليس راهنمايي و رانندگي استان ضمن اشاره به اينكه عدم رعايت 
قانون از س��وي برخي رانندگان يا ت��ردد غيراصولي در پياده روها عامل 
ايجاد ترافيك است خاطرنش��ان كرد: قرار شده بيش از 40 دوربين در 
سطح شهر ترافيك را كنترل و تخلفات را ثبت نمايند و پس از صدور 
جريمه به آدرس افراد فرستاده شود. سرهنگ غالمي عبور از چراغ قرمز،  
عدم توجه به تابلوي دور زدن ممنوع، توقف در عابر پياده و... را از جمله 
مواردي عنوان كرد كه ثبت مي شوند و افزود: هم اكنون 7 دوربين ثابت 
و 8 دوربين متحرك در بزرگراه ها نصب شده است و روزانه 400 مورد 

تخلف ثبت و به آدرس راننده ارسال مي گردد.
وي درباره تصادفات 10 ماهه امس��ال در سطح استان نيز تصريح كرد: 
1209 نفر در معابر برون ش��هري و درون ش��هري كشته شده اند و اين 
بدان معناست كه در استان در هر ماه 120 نفر و در هر روز 4 نفر بر اثر 
تصادفات فوت كرده اند.  رئيس پليس راهنمايي و رانندگي استان اصفهان 
با بيان اينكه حدود 60 درصد تصادفات مربوط به موتورسيكلت هاست 
 خاطرنشان كرد: بعد از اصفهان، شهرهاي خميني شهر، كاشان، نجف آباد و 
شاهين شهر بيشترين آمار فوتي تصادفات را در استان تشكيل مي دهند كه 
اين موارد بيشتر تصادفات موتورسيكلت را شامل مي گردد كه به طور كلي 
عدم رعايت مقررات از نظير عدم استفاده از كاله ايمني منجر به تصادف 
مي ش��ود. سرهنگ غالمي درباره تعداد مجروحان در 10 ماهه نخست 
س��ال جاري گفت: در اين زمان 9049 نفر مجروح شدند. به بيان ديگر 
 904 نفر در ماه و يا 30 نفر در روز آمار مجروحان تصادفات در استان بوده 
است.وي ضمن اشاره به جريمه موتورسواراني كه در محدوده پياده رو 
در چهارباغ عباسي توقف مي كنند خاطرنشان كرد: اين روند به صورت 
پايلوت در اين قس��مت ش��هر اجرا مي ش��ود و بعد گسترش مي يابد. 
رئي��س پليس راهنمايي و رانندگي اس��تان اصفهان در خصوص پالك 
ملي موتورسيكلت ها گفت: طبق قانون موتورسيكلت ها بايد پالك قبلي 

وسيله خود را تعويض و براي دريافت پالك ملي اقدام كنند. 
به اف��رادي كه تاكنون مراجعه كرده اند خدمات ارايه ش��ده اس��ت. اما 
خطاب به افرادي كه تاكنون مراجعه نكرده اند بايد بگويم كه از سال 90 
پالك هايي كه تعويض نشده غيرمجاز تلقي مي شوند و حق تردد ندارند 

بنابراين بايد براي تعويض پالك اقدام نمايند. 

معرفي ناژوان در چهارمين 
نمايشگاه بين المللي خدمات و 

تجهيزات صنعت گردشگري
منطقه گردشگري پارك طبيعي ناژوان به عنوان يكي از مراكز نمونه صنعت 
توريسم در چهارمين نمايشگاه بين المللي خدمات و تجهيزات صنعت 

گردشگري و هتل داري ايران معرفي شد.
به گزارش اداره ارتباطات رس��انه اي روابط عمومي ش��هرداري اصفهان، 
مدير طرح ساماندهي ناژوان با اعالم اين خبر گفت: با توجه به پتانسيل 
 وي��ژه ناژوان به عن��وان يكي از مراكز نمونه گردش��گري، جهانگردي و 
زيس��ت محيطي مذاكره هايي با شركت هاي گردشگري برزيل، تركيه و 
آفريقا جنوبي انجام شد و مقرر گرديد سمينارهاي تخصصي در نمايشگاه 
بين المللي تهران با تعامل و همكاري با مسئوالن و مديران مربوط برگزار 
شد. غالمرضا ساكتي با اشاره به غرفه مديريت طرح ساماندهي ناژوان در 
چهارمين نمايشگاه بين المللي خدمات و تجهيزات صنعت گردشگري 
افزود: اين اقدام در نگاه اول معرفي درست جاذبه هاي ناژوان را در كشور 
در پي دارد كه بي ترديد براي گسترش صنعت توريسم چهره اي مناسب از 

منطقه هاي گردشگري الزم و ضروري است.
وي اضافه كرد: در س��ال هاي گذشته با گسترش و توسعه شهرنشيني در 
اصفهان پارك طبيعي ناژوان مورد توجه جدي مديريت شهري واقع شده 
و اينك پس از سال ها طرح هاي ساماندهي و بهره برداري در جريان سفر 

هيأت دولت به عنوان يكي از مراكز نمونه گردشگري به تصويب رسيد.
س��اكتي با تأكيد بر اين كه گسترش صنعت توريسم نيازمند برنامه ريزي 
وگسترش فرهنگ گردشگري و جهانگردي در كشور است،  افزود: با توجه 
 به برنامه ريزي هاي انجام ش��ده تعداد بازديدكنندگان چهارمين نمايشگاه 
بين المللي خدمات و تجهيزات صنعت گردش��گري و هتل داري ايران 

افزايش خواهد يافت.

يک ماه گذشته صورت گرفت؛
بازرسي از 1019 واحد 

توزيع كننده مواد غذايي در اردل

رئيس شبكه بهداشت و درمان اردل گفت: در يك ماه گذشته بيش 
از يك ه��زار و 19 م��ورد بازدي��د از مكان هاي تهي��ه و توزيع مواد 
غذاي��ي در اردل صورت گرفته اس��ت. محمد خاكس��ار حقاني در 
جلسه شوراي س��المت اين شهرستان ضمن ارايه گزارش عملكرد 
واحدهاي مختلف شبكه بهداشت و درمان اردل در يك ماه گذشته 
اظهار داش��ت: با توجه به ضرورت توجه به س��المت مواد غذايي، 
بي��ش از يك هزار و 119 مورد بازرس��ي از مكان هاي تهيه و توزيع 
مواد غذايي در اين شهرستان صورت گرفته است كه در مجموع اين 
بازرسي ها 10 مورد تخلف شناسايي و به مراجع قضايي ارجاع داده 
ش��ده است. وي انجام 289 بازرسي از اماكن عمومي اين شهرستان 
را از ديگر اين اقدامات برشمرد و گفت: در طول اين بازرسي ها به 
دنبال مش��اهده تخلف هاي صورت گرفته 112 اخطاريه صادر و بر 

ضرورت رفع اين تخلف ها در كوتاه ترين زمان ممكن تأكيد شد.
خاكس��ار حقاني ادام��ه داد: 80 مورد نمونه ب��رداري ميكروبي آب 
آش��اميدني، انجام 3 هزار و 695 مورد كلرسنجي، صدور 25 كارت 
معاينه پزشكي، برگزاري 51 جلسه آموزشي براي گروه هاي مختلف 
ه��دف، انجام 17 نمونه، نمونه برداري مواد غذايي از ديگر اقدامات 
واحد بهداشت و درمان اين شبكه در راستاي تأمين امنيت سالمت 

مردم اين شهرستان به شمار مي رود.
رئيس شبكه بهداشت و درمان شهرستان اردل با بيان اينكه بهداشت 
حرفه اي ش��اخه اي از علم بهداش��ت اس��ت، گفت: با شناس��ايي، 
ارزشيابي و كنترل عوامل زيان آور در محيط كار از بروز بيماري ها و 
عوارضي كه ممكن است توسط عوامل زيان آور فيزيكي، شيميايي، 

بيولوژيكي، ارگونوميكي به وجود آيد، جلوگيري مي شود.
وي در ادامه با اش��اره به عملكرد واحد آموزش و ارتقاي س��المت 
مركز بهداش��ت اين شهرس��تان گفت: پايش فعاليت هاي آموزش��ي 
چهار خانه بهداشت در قالب بازديد كارشناسي، نظارت بر برگزاري 
و همچنين پايش كيفي چهار كارگاه آموزش��ي برگزار ش��ده توسط 
واحدهاي شبكه، برگزاري كالس هاي آموزشي براي ياوران بسيجي 
ب��ا عنوان تغذيه و تندرس��تي از مهم ترين اين فعاليت ها محس��وب  
مي شود.خاكسار حقاني همچنين اضافه كرد: تشكيل كميته رسانه ها 
و بررس��ي رسانه هاي آموزشي توليد شده توسط واحدها و شركت 
در كالس هاي برگزار ش��ده توس��ط واحد آموزش س��المت مركز 
بهداش��ت اس��تان از ديگر اقدام هاي صورت گرفته توس��ط واحد 
آموزش و ارتقاي س��المت مركز بهداش��ت اين شهرستان در طول 

مدت يك ماهه گذشته است. 
وي در ادامه عملكرد واحد پيشگيري و مبارزه با بيماري ها را مورد 
اش��اره قرار داد و گفت: بيماريابي و درمان و مراقبت هاي بهداشتي 
در راستاي 28 مورد از افراد حيوان گزيده عليه بيماري هاري، ارايه 
مراقبت هاي بهداشتي الزم به يك هزار و 813 مورد از افراد مبتال به 
فش��ار خون، ارايه مراقبت هاي پزش��كي به 685 مورد از افراد مبتال 
به ديابت، و 16 نفر از مبتاليان به تاالس��مي ماژور از مهم ترين اين 

اقدامات به شمار مي رود.

اخبار شهركردروي ميز

مهن��دس علي اكبر ميرقادري مدير عمليات ش��ركت پاالي��ش نفت اصفهان طي 
گفتگويي با روابط عمومي اين شركت به تشريح پروژه هاي بهينه سازي مصرف 
انرژي و زيست محيطي در راستاي كاهش آاليندگي هوا كه در پااليشگاه اصفهان 

انجام شده است پرداخت.
وي در خصوص پروژه هاي بهينه سازي مصرف انرژي در اين شركت پروژه هايي را 
معرفي نمود و گفت: استقرار واحد مديريت انرژي با بهره گيري از خدمات مشاور 
با هدف كنترل مصرف انرژي و جلوگيري از اتالف منابع انرژي و شناخت امكانات 
و پتانسيل هاي صرفه جويي در زمينه حامل هاي پنج گانه انرژي در پااليشگاه )برق، 

سوخت، بخار، هواي فشرده و آب( صورت پذيرفته است.
ميرقادري به نصب ايستگاه ثانويه تقليل فشار در راستاي جايگزيني سوخت مايع با 
سوخت گاز طبيعي اشاره كرد و اظهار داشت: كاهش آلودگي هوا، باال بردن بازدهي 
كوره ها، حذف مصرف بخار پودر كننده به ميزان 320 تن در روز از نتيجه اين طرح 
بود كه باعث جلوگيري از انتشار 18000 كيلوگرم گوگرد در روز و صرفه جويي و 

امكان صادرات سوخت مايع و استفاده از منابع گازي شده است.
وي ادام��ه داد: ب��ا نصب مبدل ه��اي حرارت��ي Packinox در واحدهاي تبديل 
كاتاليس��تي، كاهش مصرف سوخت به ميزان 67 درصد، افزايش عمر كاتاليست،  
ام��كان افزايش خوراك با كاهش بار حرارت��ي كولرهاي هوايي و صرفه جويي را 

شاهد بوده ايم.
به گفته مدير عمليات شركت پااليش نفت اصفهان، نصب و راه اندازي واحد جديد 
تولي��د ازت مايع نيز كاهش مصرف انرژي )به دليل افزايش راندمان توليد ازت(، 
كاهش آلودگي محيط زيست و توليد ازت با خلوص باالتر را موجب شده است.

 )RO( وي اضافه كرد: تصفيه آب هاي آلوده با امالح باال به روش اسمز معكوس
يكي ديگر از فعاليت هاي شركت در جهت بهينه سازي مصرف انرژي بوده كه با 
انج��ام اين پروژه، حدود 400 مترمكعب در س��اعت، آب هاي آلوده با امالح باال 

تصفيه و دوباره مورد استفاده قرار مي گيرد.

مير قادري همچنين گفت: پروژه Revamp )نوس��ازي( واحد تقطير نيز موجب 
كاهش دماي خروجي كوره،  كاهش مصرف انرژي، ايجاد پتانسيل افزايش خوراك 

و تفكيك بهتر محصوالت در برج تقطير در خأل شده است.
 CO2 در قس��مت Amdea ب��ا MEA وي اف��زود: تعوي��ض ماده ش��يميايي
Removal )جذب CO2 به وسيله آمين( واحد هيدروژن از ديگر عملكردهاي 
پااليش��گاه اصفهان بوده است كه نتيجه حاصل از اجراي اين پروژه كاهش ميزان 
گردش AMDEA نسبت به MEA به ميزان 40 درصد و در نتيجه صرفه جويي 
در مصرف انرژي الكتريكي تلمبه هاي گردشي، كاهش خوردگي و كاهش اتالف 
آمين بوده است. وي در خصوص پروژه بهبود عملكرد كوره هاي شركت نيز گفت: 
ب��ا نصب نگارنده هاي درجه حرارت ب��ر روي دودكش  كوره ها و نيز اندازه گيري 
اكس��يژن و منوكسيد كربن خروجي از دودكش ها، نصب جريان سنج روي مسير 
س��وخت مصرفي و ترميم عايق كاري كوره ها و ديگ هاي بخار نتيجه و عوايدي 
همچون كاهش مصرف س��وخت و بهينه تر ش��دن عمليات احتراق در كوره ها را 
در پي داش��ته اس��ت. مير قادري نتيجه پروژه استحصال گوگرد را نيز جلوگيري 
از س��وختن H2S در مشعل و آلودگي محيط زيست جلوگيري از آلودگي هوا با 
كاه��ش توليد SO2 به مي��زان 64 تن در روز و افزايش توليد محصول گوگرد به 

ميزان حدود 10 تن در روز عنوان كرد.
 Dry Gas Seal آب بند روغني( با( Oil Seal وي ب��ه اجراي پروژه جايگزيني
)آب بند گازي( در كمپرسورهاي واحد آيزوماكس و تبديل كاتاليستي پااليشگاه 
اصفهان اش��اره نمود و گفت: كاهش روغ��ن آب بندي مصرفي، كاهش مصرف 
 انرژي در كمپرس��ورهاي مرب��وط و كاهش هزينه هاي تعمي��رات و نگهداري از 

ثمره های اجراي اين پروژه بوده است.
مير قادري در بخش ديگري از سخنان خود فعاليت هاي شركت در راستاي مسايل 

زيست محيطي را برشمرد:
جايگزين��ي گازهاي خاموش كنن��ده و تبري��د )BCF، CFC( با هدف كاهش 

گازهاي تخريب كننده الزه ازن، دو جداره نمودن محافظ مخازن س��قف ش��ناور 
براي جلوگيري از انتشار بخارات نفتي به محيط، كاهش گازهاي ارسالي به مشعل 
با نصب كمپرس��ور C-101 با هدف كاهش آلودگي محيط زيست و جلوگيري 
از اتالف منابع، ايزوله س��ازي حوضچه هاي محلول Spent Caustic )سوداي 
ضايعاتي( با هدف كاهش آالينده هاي زيست محيطي، اصالح شبكه آب مقطر و 
افزايش آب مقطر برگش��تي به ميزان 40 مترمكعب در ساعت، نصب سيستم هاي 
مدار بسته نمونه گيري با هدف جلوگيري از هدر روي مواد نفتي و كاهش آلودگي 
محيط زيست، تعويض كاتاليست كوره ريفرمر H-701 واحد هيدروژن كه منجر 
به افزايش ضريب انتقال حرارت،  انجام واكنش هيدروژن سازي در دماي پايين تر 
و در نتيجه كاهش مصرف س��وخت كوره گرديده اس��ت. ته كش��ي مواد نفتي از 
مخازن با هدف جلوگيري از هدرروي مواد نفتي و كاهش آلودگي محيط زيست، 
 تغيي��ر نوع عايق مصرفي با هدف كاهش اتالف انرژي حرارتي و رعايت الزامات 
زيست محيطي در مورد ممنوعيت استفاده از عايق هاي آزبستي، جايگزيني بخار 
20 با بخار 4 بار در ريبويلر )جوشاننده(  برج اتان زدا و مشعل پااليشگاه با هدف 
جلوگيري از اتالف منابع و كاهش مصرف انرژي، تأمين گازوئيل با گوگرد پايين 
تر از )ppm 500( براي سازمان اتوبوسراني اصفهان با هدف كاهش آلودگي هواي 
ناشي از مصرف  گازوئيل در اتوبوس هاي درون شهري،  توليد بنزين بدون سرب 
با اس��تفاده از افزاينده اكتان )درجه رام س��وزي( و حذف TEL با هدف كاهش 
آلودگي ناشي از س��وخت بنزين، نصب مشعل هاي Low Exeess Air )هواي 
اضافي كمتر( و Low Nox )با توليد تركيبات ازتي كم( در كوره ها با هدف رفع 
مشكالت موجود در محدوديت استفاده از گاز طبيعي و كاهش مصرف سوخت 
مايع، هواي اضافي و بخار پودر كننده كه عالوه بر فوايد زيست محيطي، منتج به 
صرفه جويي بالغ بر 78 ميليارد دالر در سال گرديده است. ساماندهي تله هاي بخار 
در سطح شركت ها شناسايي،  تشكيل شناسنامه و تست و نگهداري حدود 15000 

تله بخار با هدف جلوگيري از اتالف بخار آب.

در حسن آباد اصفهان افتتاح شد
نود و ششمين پايگاه اورژانس 
پيش بيمارستانی استان اصفهان

سفير ژاپن در ايران:
طبيعت استان چهارمحال و بختياري 

بي نظير است

رئيس كانون بازنشستگان آموزش و پرورش اصفهان:
حدود 40 درصد حقوق دريافتی 

بازنشستگان كم شده است

رئيس اداره امور عشاير فريدونشهر:
25 درصد گوشت قرمز اصفهان را 

عشاير توليد مي كنند
نود و ششمين پايگاه اورژانس پيش بيمارستانی اصفهان، با اعتباری بالغ بر يك 
ميليارد و پانصد ميليون ريال از محل بودجه مركز مديريت حوادث و فوريت های 
پزش��كی در حس��ن آباد افتتاح ش��د. به گزارش روابط عمومی مركز مديريت 
حوادث و فوريت های پزش��كی استان اصفهان، دكتر نيكنام مدير فوريت های 
پزش��كی شهرستان با اشاره به اينكه اين پايگاه، چهل و هفتمين پايگاه جاده ای 
در اصفهان اس��ت. افزود: هزينه راه اندازی و هزينه جاری ماهانه اين پايگاه به 
ترتيب يك ميليارد و پانصد ميليون و 75 ميليون ريال می باشد. وی پايگاه مذكور 
را سی و يكمين پايگاه اورژانس در اصفهان عنوان و تصريح كرد: اين پايگاه تنها 
پايگاه اورژانس پيش بيمارستانی شهر حسن آباد می باشد و در بخش جرقويه 
عليا واقع شده است. دكتر نيكنام، با بيان اينكه ساختمان اين پايگاه از طرف مركز 
بهداشت شماره 2 اصفهان در اختيار مركز مديريت حوادث و فوريتهای پزشكی 
استان قرار داده شده است خاطرنشان كرد: اين پايگاه با كليه تجهيزات تخصصی 
و يك دس��تگاه آمبوالنس مجهز به امكانات ICU س��يار و تعداد 6 نفر نيروی 
تخصصی فوريت های پزشكی به صورت 2 نفر در هر نوبت كاری آماده ارائه 
خدمات فوريت های پزشكی به امدادخواهان می باشد. دكتر نيكنام در ادامه افزود: 
تعداد مأموريت های اورژانس پيش بيمارستانی شهرستان اصفهان از ابتدای سال 
89 تاكنون بيش از 60300 مأموريت بوده كه از اين تعداد 21000 مورد مربوط 
به تصادفات و بقيه موارد مربوط به مشكالت قلبی- عروقی، بيماری های تنفسی، 
سقوط و... بوده است كه تعداد مأموريت های تصادفی در مقايسه با سال گذشته با 

35 درصد رشد و مأموريت های غير تصادفی 65 درصد افزايش داشته است.

سفير ژاپن در ايران طبيعت اين استان را بسيار زيبا و بي نظير توصيف كرد و گفت: 
هيچ نقطه اي در ايران به زيبايي استان چهارمحال و بختياري نيست. كين ايچي كومانو 
در سفر به استان چهارمحال و بختياري طبيعت اين استان را بسيار زيبا و بي نظير 
توصيف كرد و اظهار داشت: احياي مراتع و منابع طبيعي چهارمحال و بختياري نقش 
مهمي در توسعه ايران دارد. كومانو مشاركت مردم در طرح احياي مرتع ها، جنگل ها 
و منابع طبيعي را بسيار مهم دانست و افزود: اجراي طرح احياي مراتع و منابع طبيعي 

بازفت افزايش روابط ايران و ژاپن را به دنبال دارد.
وي اجراي اين طرح را موجب تبادل فرهنگي ميان مردم دو كشور بيان و تصريح 
كرد: چهارمحال و بختياري جايگاهي با فرهنگ بسيار غني در ايران و جهان دارد. 
س��فير ژاپن در ايران، چهارمحال و بختياري را خانه ديگر خود برش��مرد و افزود: 
امروز احس��اس كردم كه در زادگاهم، ژاپن هس��تم. وي به تحصيل خود در رشته 
زبان فارسي دانشگاه ش��يراز در 40 سال قبل اشاره و خاطرنشان كرد: چهارمحال 
 و بختياري از ش��يراز هم زيباتر و داراي منابع طبيعي و گردش��گري مطلوب تري 

است.
كومانو منابع طبيعي را يكي از اركان اصلي توسعه پايدار برشمرد و افزود: بايد حفظ 
منابع طبيعي به يك فرهنگ عمومي تبديل شود و مردم بايد مزيت هاي حفظ مراتع، 
منابع و ضررهاي تخريب را بشناسند. وي بر ضرورت توسعه مشاركتي روستائيان 
در اجراي اين پروژه تأكيد كرد و گفت: در اين پروژه آنچه ما توس��عه مش��اركتي 
مي ناميم، ابزاري براي توسعه پايدار و مديريت منابع طبيعي از طريق فعاليت هاي 

تبليغي، ترويجي دولتي براي احياي مرتع با مشاركت روستائيان است.

 زاينده رود
معزالدين در نشس��ت مطبوعاتی اعضای هيأت مديره كانون بازنشستگان 
موظفين آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: تورم اعالم شده از سوی بانك 

مركزی حدود 35 تا 40 درصد از حقوق مكتبه ما بازنشستگان كمتر شده است.
وی خاطرنشان كرد: بنا بر قانون و بر رأی ديوان عدالت اداری افزايش سنواتی بايد 
بر مبنای نرخ تورم اعالمی از سوی بانك مركزی باشد و در واقع نبايد قدرت خريد 
نسبت به سال قبل كاهش پيدا كند.  معزالدين تصريح كرد: ما نمی خواهيم از طريق 
دي��وان عدالت اداری اقدام كنيم اما انتظار قانون گريزی از دولت را هم نداريم به 
ويژه اينكه دولت وضعيت مالی خوبی دارد و می تواند مطالبات ما را پرداخت كند.  
وی درباره وضعيت پرداختی برای بازنشستگان قبل از سال 79 گفت: قانونی در 
تاريخ 13 مهرماه سال 79 تصويب شد كه به موجب آن كسانی كه از اين تاريخ به 
بعد بازنشسته می شوند پايان خدمتشان به ازای يك ماه حقوق دريافت می كنند 
 اما در اين قانون به بازنشس��تگان قبل از سال 79 اشاره ای نشده بود. همچنين با 
پيگيری هايی كه انجام شد معادل 10 روز حقوق برای اين افراد در نظر گرفتند و 
بعد از پيگيری های متعدد 20 روز بقيه را هم پرداختند. البته اين پرداخت مطابق 
س��ال 82 صورت گرفت در صورتی كه طبق قانون بايد پرداخت بنا بر تورم بر 
مبنای همان سال باشد نه سال 82. معزالدين همچنين تصريح كرد: به طور معمول  
سهامی را كه به بازنشستگان می دهند يا متعلق به كارخانجاتی است كه تعطيل شده 
يا در شرف تعطيلی است. بنابراين پيگيری هايی در اين باره انجام شد و قرار شد تا 

بهمن ماه به اين وضع رسيدگی شود اما هنوز نتيجه ای حاصل نشده است.

رئيس اداره امور عشاير شهرس��تان فريدونشهر گفت: 25 درصد گوشت قرمز 
توليدي در استان اصفهان را عشاير توليد مي كنند.

محمدقلي شياسي اظهار داشت: قابليت ها و توانمندي هاي عشاير به حدي است 
كه 25 درصد توليد پشم اصفهان را تأمين كرده و روانه بازارهاي مصرفي استان 

مي كنند.
وي ادامه داد: عشاير در حدود 300 هزار هكتار مرتع را به خود اختصاص داده اند 
كه 28 هزار و 500 نفر و در حدود 4هزار و 700 خانوار عشايري هستند. رئيس 
اداره امور عشاير شهرستان فريدونشهر اضافه كرد: توليد فرآورده هاي لبني از جمله 
كشك، پنير، قره قروت، روغن و كره و همچنين توليد محصوالت كشاورزي از 
جمله صيفي جات از ديگر توليدات و محصول هايي است كه با دستان توانمند و 

زحمتكش عشاير به دست مي آيد. 
شياس��ي افزود: توليدات صنايع دستي س��االنه در حدود 3 هزار واحد كه شامل 
فرش، جاجيم و س��ياه چادر براي اس��كان و همچنين مهارت و انگيزه فراوان 
در عرصه هاي كش��اورزي به ويژه صيفي جات، دام��داري و دامپروري از ديگر 
 فعاليت هاي اقتصادي عش��اير اس��ت كه گردانندگان اقتصاد كش��ور محسوب 

مي شوند.
وي گفت: وجود مكان هاي مناس��ب و منحصر به فرد گردشگري و تفرج گاه ها 
و همچنين وجود جمعيت جوان، توانمند و كاردان در انجام كار و اشتغال و به 
ويژه داشتن خصوصيت كم توقع و قانع در امر گذران زندگي و اقتصادي از ديگر 

قابليت ها و ظرفيت هاي عشاير است.

پروژه هاي اجرايي شركت پااليش نفت اصفهان در خصوص بهينه سازي مصرف انرژي

زاينده رود
احداث شهرهاي اقماري در حاشيه 
كالن ش��هرها نقش عم��ده اي در بهبود 
الزامات ونيازهاي ش��هري ش��هروندان 
دارد و با توجه به اينكه چنين شهرهايي 
متناس��ب با اصول شهرنش��يني احداث 
مي شود بسياري از پيش بيني هاي علمي و 
فني براي نيل به آسايش و آرامش و رفاه 
بيشتر ش��هروندان در آن صورت گرفته 
است. شهر جديد مجلس��ي در حاشيه 
جنوبي اصفهان از جمله شهرهاي مدرني 
اس��ت كه در ابتدا با هدف تأمين مسكن 
پرسنل مجتمع عظيم فوالد مباركه اصفهان 
بنيان نهاده شد و اكنون با تكميل تدريجي 
پروژه هاي شهري آن و پيوند خوردن طرح 

مسكن مهر با اين شهر از رونق و جاذبه بيشتري برخوردار 
شده است. به ويژه كه ارزاني واحدهاي مسكوني احداث 
ش��ده در آن، مساحت هاي متفاوت اين واحدها متناسب 
با طبقات مختلف اجتماع��ي و تصويب طرح اتصال به 
متروي اصفهان رونق روزافزوني به اين شهر داده است. به 
تازگي رئيس سازمان نظام مهندسي بازديدي از شهر جديد 
مجلسي به عمل آورده كه ضمن ارايه گزارشي از اين بازديد 
 مصاحبه كوتاهي را نيز با ايشان ترتيب داده ايم كه از نظرتان 

مي گذرد.
ــي از بازديد رئیس سازمان نظام مهندسي از  گزارش

شهر جديد مجلسي
در جريان بازديد مهندس عس��گري )رئيس سازمان نظام 
مهندس��ي( از شهر جديد مجلسي پيش��رفت هاي كار را 
قابل توجه ارزيابي كردند و بيشتر پروژه ها را آماده تحويل 
مي ديدند و روند س��اخت را با توجه به راه اندازي مترو و 
كيفيت زيرس��اخت ها و ساخت هاي روبنايي متناسب از 
جمله تأمين نيازهاي س��اكنان براي زندگي، به خصوص 
بازنشستگان و افرادي كه در صنايع اطراف مشغول به كار 
مي باشند را بسيار مناسب دانستند. وی در ارتباط با پروژه 
بزرگ مسكن مهر توضيح دادند كه سازمان نظام مهندسي 
به صورت مستمر با تعاوني ها و شركت عمران در تماس 
بوده و مشكالت عمده را رفع مي كرد و نسبت به متقاضيان 
 مس��كن مهر با نرخ هاي كمتر از نصف همكاري داش��ته 
اس��ت. وی قول دادند دفتر نظام مهندسي دوباره در شهر 
مجلس��ي راه اندازي گردد و در سايت مسكن مهر محلي 
براي نظارت مهندس��ي و نظارت عالي به صورت ثابت 
ايجاد ش��ود. رئيس سازمان نظام مهندسي استان اصفهان 
پيشنهاد دادند با توجه به ساخت بيش از 6000 واحد ديگر 
در شهر مجلس��ي در آينده نزديك كارگروهي در ارتباط 
با رس��يدگي و نظارت بر سيماي شهر و نماي كلي شهر 

تشكيل شود تا در كنار زيباتر نمودن شهر بستري مناسب 
همراه با آرامش و امنيت براي مردم فراهم نمايند.  ايشان از 
شركت هاي آب، برق، گاز خواستند تا براي تحويل به موقع 
پروژه ها همكاري بهتري انجام دهند. در پايان از تالش و 
همت دوستان در شركت عمران شهر مجلسي كه با تالش 
 شبانه روزي دغدغه مسكن را از جامعه كم مي كنند تشكر 
كردند. جناب مهندس با تش��كر اس��تدعا دارد كه جهت 

آگاهي بيشتر خوانندگان پاسخگوي سئوال هاي ما باشيد.
در فاصله بازديد قبلي با فعلي چه اتفاق هاي جديدي 

در شهر رخ داده است؟
زمان بازديد قبلي براي كلنگ زني اين واحدها آمده بودم 
ولي االن در حد اتمام است و با سرعت و كيفيت مناسب 
در حال س��اخت است و خيلي از ساختمان ها نيز در حد 

اتمام بوده و پيشرفت خوبي داشته است.
ــکن مهر به چه صورت   ــاز در مس ــاخت و س روند س

است؟
در جه��ت اقدام هايي كه ش��ده و با طرح��ي كه در مورد 
س��اخت و ساز و جذب جمعيت به شهر صورت گرفته 
و ان ش��اءا... ب��ا راه اندازي مترو اين ش��هر مي تواند جزو 
ش��هرهاي خوب باش��د و به لحاظ مكاني، آرامش بسيار 
مناسبي براي بازنشستگان دارد. همچنين براي افرادي كه 
در ارتباط با طرح هدفمند كردن يارانه ها با توجه به صنايع 
اطراف كار مي كنند بسيار مناسب مي شود. زيرساخت ها و 
ساختمان هاي تكميلي مثل مسجد،  مدرسه و فروشگاه و... 
در اين شهر ايجاد شده و در آينده نيز گسترش مي يابد تا 

جذب جمعيتي بيشتري در آن صورت گيرد.
ــي در شهر مجلسي به چه  نقش نظارتي نظام مهندس

صورت است؟
نظارت در ساخت و ساز با نظام مهندسي است، بنابراين 
بايد دفتر مباركه تقويت و شعبه اي در شهر مجلسي دوباره 
داير كرد و نظارت بيش��تري بر عملكرد ساخت و ساز ها 

بشود  زمان افتتاح دفتر نظام مهندسي نياز 
به مصوبه هيأت مديره دارد و تا يكي دو 

ماه آينده اين امر ميسر مي شود .
نقش نظام مهندسي براي پروژه مسکن 
مهر چه بوده و چگونه هدف ها خود را 

اجرا مي کند؟
سازمان نظام مهندسي به صورت مستمر با 
تعاوني ها و شركت عمران در تماس بوده 
و ما مشكالت عمده را رفع مي كنيم، در 
ضمن حق و ضمه متقاضيان مسكن مهر 
را به نرخ هاي كمتر از نصف مي رسانيم 
نظرمان اين است كه براي شهر مجلسي 
همانند فوالدشهر محلي به عنوان مسكن 
مهر براي نظارت مهندسي و عالي ايجاد 
 ش��ود و سعي بر آن اس��ت تا افرادي به 
صورت ثابت و متخصص براي پروژه هاي شهر مجلسي 

در آن محل حضور داشته  باشند.
همان طور که مستحضر هستید تعدادي از پروژه هاي 
مسکن مهر تا تاريخ 89/12/12 بايد آماده تحويل 

بشوند نظر حضرتعالي چیست؟
ب��ا توجه به بازديدي كه انجام داده ايم امكان پذير اس��ت 
و ش��ركت هاي آب،  برق، گاز بايد همكاري كنند تا زمان 
تحويل تس��ريع ش��ود به نظر من با توجه به اينكه بيشتر 
واحدهاي مس��كن مهر در حال نازك كاري مي باشند تا 

89/12/12 آماده تحويل مي شوند.
نظر شما در ارتباط با نماي شهر، زيباسازي و کیفیت 

ساخت و ساز مجلسي چیست؟
يك بخش از مسكن مهر كه بازديد كرديم به طور تقريبی 
 كيفي��ت بااليي داش��ت بخ��ش ديگري نيز ب��ه صورت 
ف��ن آوري نوين و صنعتي در حال اجرا اس��ت كه از آن 
در آينده بايد ش��نيد. در خصوص س��يماي شهر جا دارد 
ش��ركت عمران يك سري محدوديت هايي براي نماهاي 
شهر داشته باشد كه در هر محل نماي خاص خود را داشته 
باش��د كه بايد در كميسيون فني شهر مطرح و اجرا شود. 
در هر حال نماي ش��هر خوب اس��ت ولي با اضافه شدن 
بيش از 6000 واحدي كه قرار اس��ت در ش��هر مجلسي 
ساخته شود ش��ركت عمران گروهي را براي ساماندهي 
نماي ش��هري تش��كيل داده تا در جلس��ه هاي فني براي 
 رس��يدن به وضعيت مطلوب تر اقدام هاي مناسبي انجام   

شود. 
در پايان از تالش و همت دوستان عزيز در شركت عمران 
مجلسي كه با كار شبانه روزي دغدغه مسكن را براي افراد 
جامعه كم مي كنند تشكر مي كنيم و تحقق اين هدف دولت 
 خدمتگزار براي خانه دار كردن مردم از پيش��گاه خداوند 

آرزومنديم.

مهندس عسگري در بازديد از شهر مجلسي

سرعت، كیفیت و تكنولوژي احداث مسكن در شهر مجلسي 
مطلوب است
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Wednesday 23 February 20115            چهارشنبه 4 اسفند 1389/ 19 ربیع االول 1432/ شماره 471 اطالع رسانی

احضار
9/175 چون خانم اعظم بابائي فرزند نصير ش��كايتي عليه آقاي حبيب رعيتي مبني بر سرقت يك 
دستگاه گوشي همراه مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 891058 اين دادگاه ثبت، وقت رسيدگي 
براي روز 90/1/27 ساعت 11 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان ميباشد لذا حسب 
ماده 180 قانون آئين دادرسی كيفری مراتب يك نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار محلی طبع 
و نشر می شود و از متهم مذكور دعوت بعمل می آيد جهت رسيدگی در وقت مقرر حاضر شود و در 

صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 11833                                         مدير دفتر شعبه 101 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

  
احضار

9/210 چون آقاي حس��ن رمضاني ش��كايتي عليه آقاي اميرحسين سلطاني مبني بر فحاشي- ايراد 
ضرب عمدي، اخالل در نظم عمومي مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 891070 اين دادگاه ثبت، 
وقت رس��يدگي براي روز 90/1/29 ساعت 10 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان 
ميباشد لذا حسب ماده 180 قانون آئين دادرسی كيفری مراتب يك نوبت در يكی از روزنامه های 
كثيراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذكور دعوت بعمل می آيد جهت رسيدگی در 
وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی 

اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 12121                                                دفتر شعبه 101 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

 
احضار

9/217 چون آقاي مصطفي دارابي فرزند عباس ش��كايتي عليه آقاي نس��يم افغاني مبني بر خيانت 
در امانت مطرح نموده كه پرونده آن به كالس��ه 891074 اين دادگاه ثبت،  وقت رسيدگي براي روز 
1390/1/30 ساعت 8 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان ميباشد لذا حسب ماده 180 
قانون آئين دادرسی كيفری مراتب يك نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار محلی طبع و نشر 
می ش��ود و از متهم مذكور دعوت بعمل می آيد جهت رس��يدگی در وقت مقرر حاضر شود و در 

صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 12073                                                دفتر شعبه 101 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

 
ابالغ

10/142 در خصوص پرونده كالسه 890627 ك 104 اين شعبه با توجه به اينكه خواهان عبدالحسين 
صفري فرزند نجفعلي دادخواس��ت اعس��ار از پرداخت محكوم به، به طرفيت خواندگان به اسامي 
1- مجتبي برقي 2- كورش رس��ولي 3- محمد كريمي 4- اوس��تا امامي 5- محمدرضا عاصي 6- 
عبدالرس��ول قديريان و 7- مصطفي جعفري مطرح نموده كه اين اشخاص همگي مجهول المكان 
ميباشند لذا با درج اسامي و وقت رسيدگي 1390/1/31 ساعت 9/30 صبح شعبه 104 جزائي اصفهان 
خ نيكبخت تعيين گرديده لذا مراتب ضمن درج در روزنامه كثيراالنتشار و ابالغ وقت رسيدگي به 
اين شعبه اعاده ضمناً هزينه درج آگهي به مبلغ 70/000 ريال تعيين كه پس از درج از طريق ذيحسابي 

پرداخت مي گردد.
م الف/ 13217                                                دفتر شعبه 104 دادگاه عمومي جزائي اصفهان

 
احضار

10/322 چون آقاي محمدرضا داوري فرزند نوروز شكايتي عليه آقاي كورش آصفي فرزند مراد مبني 
بركالهبرداري مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 891128 ك 116 اين دادگاه ثبت، وقت رسيدگي 
براي روز 1390/1/31 ساعت 10 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان ميباشد لذا حسب 
ماده 180 قانون آئين دادرسی كيفری مراتب يك نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار محلی طبع 
و نشر می شود و از متهم مذكور دعوت بعمل می آيد جهت رسيدگی در وقت مقرر حاضر شود و در 

صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 14040                                                دفتر شعبه 116 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

 
احضار

10/354 چون خانم مهنوش حقيقي فرزند حمزه علي شكايتي عليه آقاي داريوش نوروزي فرزند 
حسن مبني بر ترك انفاق مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 891243 ك 115 اين دادگاه ثبت، وقت 
رسيدگي براي روز شنبه 90/1/27 ساعت 9/30 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان 
ميباش��د، لذا حسب ماده 180 قانون آئين دادرسي كيفري مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي 
كثيراالنتش��ار محلي طبع و نش��ر مي شود و از متهم مذكور دعوت بعمل مي آيد جهت رسيدگي در 
وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقي و دادگاه تصميم مقتضي 

اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 14224                                         مدير دفتر شعبه 115 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

 
احضار

11/114 چون آقاي اكبر هندي فرزند كريم شكايتي عليه آقاي حميد آصفي و داريوش رافعي مبني 
بر مش��اركت در كالهبرداري مطرح نموده كه پرونده آن به كالس��ه 891212 اين دادگاه ثبت، وقت 
رسيدگي براي روز دوشنبه 90/1/29 ساعت 9/30 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان 
مي باشد لذا حسب ماده 180 قانون آئين دادرسي كيفري مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي 
كثيراالنتش��ار محلي طبع و نش��ر مي شود و از متهم مذكور دعوت بعمل مي آيد جهت رسيدگي در 
وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقي و دادگاه تصميم مقتضي 

اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 14877                                                دفتر شعبه 119 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

 
احضار

11/120 چون خانم فاطمه اميري فرزند محمد شكايتي عليه خانم مريم گنجي زاده مبني بر اخالل 
در نظام اقتصادي كشور مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 891282 ك 121 اين دادگاه ثبت، وقت 
رسيدگي براي روز 1390/1/31 ساعت 9 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان مي باشد، 

لذا حسب ماده 180 قانون آيين دادرسي كيفري مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار 
محلي طبع و نش��ر مي ش��ود واز متهم مذكور دعوت بعمل مي آيد جهت رس��يدگي در وقت مقرر 
حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ ش��ده تلقي و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ 

خواهد نمود. 
م الف/ 14871                                                دفتر شعبه 121 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

 
احضار

11/121 چون آقاي صدراله رنجبر فرزند ناصر ش��كايتي علي��ه خانم فاطمه نره اي مبني بر اخالل 
در نظام اقتصادي كش��ور مطرح نموده كه پرونده آن به كالس��ه 891283 ك 121 اين دادگاه ثبت، 
وقت رسيدگي براي روز 1390/1/30 ساعت 8 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان 
مي باشد، لذا حسب ماده 180 قانون آيين دادرسي كيفري مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي 
كثيراالنتشار محلي طبع و نشر مي شود واز متهم مذكور دعوت بعمل مي آيد جهت رسيدگي در وقت 
مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقي و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ 

خواهد نمود. 
م الف/ 14870                                      توكلي- دفتر شعبه 121 دادگاه عمومي جزايي اصفهان
 

ابالغ
11/142 ش��ماره درخواس��ت: 8910460350600053، ش��ماره پرون��ده: 8909980350600971، 
شماره بايگاني شعبه: 890985، خواهان سيد يوسف طاهريان دادخواستي به طرفيت خوانده شهرام 
ش��ريعتي جوني فرزند بهرام فعاًل مجهول المكان به خواسته اعس��ار از پرداخت هزينه دادرسي و 
مطالبه وجه چك و تأمين خواسته تقديم دادگاه هاي عمومي شهرستان اصفهان كه جهت رسيدگي 
به شعبه ششم دادگاه عمومي )حقوقي( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد 
نيكبخت ساختمان دادگستري كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 310 ارجاع و به كالسه پرونده 
8909980350600971 ثبت گرديده و وقت رسيدگي آن 1390/01/31 و ساعت 11:00 تعيين شده 
اس��ت. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين 
دادرس��ي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني و دس��تور دادگاه مراتب يك نوبت در يكي از 
جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شود تا خوانده پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسيدگي حاضر گردد. 
م الف/ 15065                                                 فاني- مدير دفتر شعبه ششم حقوقي اصفهان

 
احضار

11/246 چون آقاي بهرام كريمي فرزند رضا شكايتي عليه آقاي حسين كريمي مبني بر سرقت )كيف 
قاپي( مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 891512 ك 114 اين دادگاه ثبت، وقت رسيدگي براي 
روز 1390/1/29 ساعت 8/30 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان مي باشد لذا حسب 
ماده 180 قانون آئين دادرسي كيفري مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار محلي طبع 
و نشر مي شود و از متهم مذكور دعوت بعمل مي آيد جهت رسيدگي در وقت مقرر حاضر شود و در 

صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقي و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 15657                                         مدير دفتر شعبه 114 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

 
فقدان سند مالکیت

11/288 شماره: 14249 آقاي ابوالقاسم اكبري طاري فرزند حسن باستناد دو برگ استشهاد محلي كه 
هويت و امضاء شهود رسماً گواهي شده مدعي است كه سند مالكيت ششدانگ قطعه باغ موستان 
معروف جمل قصبه پالك شماره 1/1918 واقع در طار بخش 11 كه در صفحه 270 دفتر 5 امالك 
ذيل ثبت 662 بنام ابوالقاسم اكبري طاري فرزند حسن ثبت و صادر و تسليم گرديده و در اثر اسباب 
كشي مفقود شده است چون درخواست صدور المثني سند مالكيت نامبرده را نموده طبق تبصره يك 
اصالحي ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي شود كه هر كس مدعي انجام معامله )غير از 
آنچه در اين آگهي ذكر شده( نسبت به آن يا وجود سند مالكيت مزبور نزد خود باشد از تاريخ انتشار 
اين آگهي تا ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتباً ضمن ارائه اصل سند مالكيت و سند 
معامله تسليم نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند يا ارائه كننده مسترد گردد. اگر طرف مهلت 
مقرر اعتراضي نرسد يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثني سند مالكيت مرقوم صادر و 

به متقاضي تسليم خواهد شد.
م الف/ 663                                                           شادمان- رئيس ثبت اسناد و امالك نطنز 
 

فقدان سند مالکیت
11/289 شماره: 14246 آقاي ابوالقاسم اكبري طاري فرزند حسن باستناد دو برگ استشهاد محلي كه 
هويت و امضاء شهود رسماً گواهي شده مدعي است كه سند مالكيت ششدانگ يك قطعه باغ معروف 
جهل و شش قصبه و رز ردياب پالك شماره 1/1959 واقع در طار بخش 11 كه در صفحه 289 دفتر 
5 امالك ذيل ثبت 667 بنام ابوالقاسم اكبري طاري فرزند حسن ثبت و صادر و تسليم گرديده و در 
اثر اسباب كشي مفقود شده است چون درخواست صدور المثني سند مالكيت نامبرده را نموده طبق 
تبصره يك اصالحي ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي شود كه هر كس مدعي انجام 
معامله )غير از آنچه در اين آگهي ذكر شده( نسبت به آن يا وجود سند مالكيت مزبور نزد خود باشد 
از تاريخ انتشار اين آگهي تا ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتباً ضمن ارائه اصل سند 
مالكيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند يا ارائه كننده مسترد گردد. اگر 
طرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثني سند مالكيت 

مرقوم صادر و به متقاضي تسليم خواهد شد.
م الف/ 662                                                           شادمان- رئيس ثبت اسناد و امالك نطنز 
 

فقدان سند مالکیت
11/290 شماره: 14243 آقاي ابوالقاسم اكبري طاري فرزند حسن باستناد دو برگ استشهاد محلي 
كه هويت و امضاء شهود رسماً گواهي شده مدعي است كه سند مالكيت 48 سهم از 13160 سهم 
ششدانگ قنوات اربعه معروف زيره پالك شماره 28- اصلي – رديف 85 واقع در ويشته بخش 9 

كه در صفحه 224 دفتر 4 امالك ذيل ثبت 4 بنام ابوالقاسم اكبري طاري فرزند حسن ثبت و صادر و 
تسليم گرديده و در اثر اسباب كشي مفقود شده است چون درخواست صدور المثني سند مالكيت 
نامبرده را نموده طبق تبصره يك اصالحي ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي شود كه 
هر كس مدعي انجام معامله )غير از آنچه در اين آگهي ذكر شده( نسبت به آن يا وجود سند مالكيت 
مزبور نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهي تا ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالكيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند يا ارائه 
كننده مسترد گردد. اگر طرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود 

المثني سند مالكيت مرقوم صادر و به متقاضي تسليم خواهد شد.
م الف/ 661                                                           شادمان- رئيس ثبت اسناد و امالك نطنز 
 

احضار
11/309 چون آقاي حجت قنبرزاده فرزند حسن شكايتي عليه آقاي مهدي سلطاني فرزند محمدرضا 
مبني بر اتهام تهديد و توهين مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 891311 اين دادسرا ثبت، وقت 
رسيدگي براي يكماه پس از انتشار آگهي تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان مي باشد لذا 
حسب ماده 115 قانون آئين دادرسي كيفري مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار طبع 
و نشر مي شود و از متهم مذكور دعوت بعمل مي آيد جهت رسيدگي در وقت مقرر حاضر شود و در 

صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقي و دادسرا تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 16042                           مدير دفتر شعبه 2 بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان

 
ابالغ اجرائیه

11/321 ش��ماره: 66161 آگهي ابالغ اجرائيه كالسه: 112630-4122 بدينوسيله به آقاي حجت اله 
فرهادي فرزند صفرعلي ساكن اصفهان خ زينبيه خيابان مهديه كوچه رسالت پالك 4 بدهكار پرونده 
كالسه فوق كه برابر گزارش واحد ابالغ اصفهان شناخته نگرديده ايد ابالغ مي گردد كه برابر قرارداد 
ش��ماره 2914-85/8/28 مبلغ 55/663/988 ريال اصل طلب و مبلغ 27/957/668 ريال خس��ارت 
تأخير و تأديه تا تاريخ 89/8/25 بانضمام ذمه روزانه به مبلغ 31/263 بدهكار مي باشيد كه بر اثر عدم 
پرداخت وجه بس��تانكار درخواست صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانوني اجرائيه صادر و 
بكالسه فوق در اين اجراء مطرح مي باشد لذا طبق ماده 18 آئين نامه اجرائي مفاد اسناد رسمي بشما 
ابالغ مي گردد از تاريخ انتشار اين آگهي كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است فقط يك نوبت در 
روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان درج و منتشر مي گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهي 
خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتشار آگهي ديگري عمليات اجرايي طبق مقررات عليه شما 

تعقيب خواهد شد.
م الف/ 16132                                        اسدي- سرپرست اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان

 
ابالغ رأي

11/327 ش��ماره دادنامه: 8809970350901446،  ش��ماره پرونده: 8809980350900598، شماره 
بايگاني شعبه: 880598، خواهان: سپاه صاحب الزمان با وكالت آقاي محمدحسين صادقي به نشاني 
اصفهان خ صفه روبروي بيمارس��تان الزهرا معاونت حقوقي، خوانده: آقاي مهدي رياحي به نشاني 
اصفهان خ كاوه شهرك ميالد فرعي سوم پ 67، خواسته: مطالبه طلب، گردشكار: دادگاه با بررسي 

اوراق پرونده ختم دادرسي را اعالم و بشرح ذيل اقدام به صدور رأي مي كند.
رأي دادگاه

دعوي خواهان سپاه صاحب الزمان )عج( با نمايندگي قضايي آقاي محمد حسين صادقي به طرفيت 
خوانده آقاي مهدي رياحي داير بر مطالبه مبلغ چهار ميليون و چهارصدهزار ريال وجه دو فقره چك به 
انضمام خسارات تأخير تأديه و دادرسي و حق الوكاله نماينده قضايي مي باشد با توجه به دادخواست 
تقديمي و فتوكپي مصدق دو فقره چك به شماره هاي 228610-1387/6/1 به مبلغ دو ميليون ريال و 
228612-1387/9/1 به مبلغ دو ميليون و چهارصد هزار ريال هر دو عهده بانك ملي شعبه اصفهان 
و گواهينامه هاي عدم پرداخت بانك محال عليه و با توجه به عدم حضور خوانده و عدم ايراد و دفاع 
در قبال دعوي خواهان دادگاه دعوي را وارد دانسته به استناد ماده 313 قانون تجارت و مواد 198 و 
519 و 522 قانون آئين دادرسي مدني خوانده را به پرداخت مبلغ چهار ميليون و چهارصد هزار ريال 
بابت اصل خواس��ته و مبلغ ش��صت و هفت هزار ريال بابت هزينه دادرسي و پرداخت حق الوكاله 
نماينده حقوقي وفق تعرفه قانوني در حق خواهان محكوم مي كند خس��ارات تأخير تأديه از تاريخ 
سررسيد چك ها وفق آخرين شاخص اعالم بانك مركزي در زمان اجرا محاسبه مي گردد رأي صادر 
شده غيابي و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهي در اين شعبه و ظرف بيست روز پس از 

آن قابل تجديدنظرخواهي است.
م الف/ 16194                                  اصالني- رئيس شعبه نهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

 
ابالغ 

11/328 شماره درخواست: 8910460350600058، شماره پرونده: 8809980350600034، شماره 
بايگاني ش��عبه: 880034، خواهان بهروز س��لمانيان فرزند علي دادخواستي به طرفيت خوانده الهه 
حسيني سجزي فرزند محمدعلي و شهرداري سگزي و علي ملكي فرزند محمد و نصراله رهبري 
فرزند عربعلي و اميرحس��ين خيام باش��ي فعاًل مجهول المكان به خواس��ته مطالبه خسارت تقديم 
دادگاه هاي عمومي شهرس��تان اصفهان كه جهت رسيدگي به شعبه ششم دادگاه عمومي )حقوقي( 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستري كل استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق 310 ارجاع و به كالس��ه پرونده 8809980350600034 ثبت گرديده و وقت 
رسيدگي آن 1390/01/23 و ساعت 8:15 تعيين شده است . به علت مجهول المكان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور 
مدني و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شود تا خوانده پس از 
نشر آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه دوم دادخواست 

و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر گردد.
م الف/ 16195                                                          مدير دفتر شعبه ششم حقوقي اصفهان
 

ابالغ اجرائیه
11/329 آگهي ابالغ اجرائيه به شيخ محسن صفري فرزند حسن مجهول المكان به موجب دادنامه 

45-89/11/24 در پرونده كالسه 53/89 ح/ 6 محكوم عليه آقاي شيخ محسن صفري فرزند حسن 
فعاًل مجهول المكان محكوم است به پرداخت مبلغ 55/000/000 ريال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 
1/101/000 ريال به عنوان هزينه دادرسي و مبلغ پنجاه هزار ريال به عنوان هزينه نشر آگهي و پرداخت 
خسارت تأخير تأديه چك هاي مزبور از موقع صدور گواهي نامه عدم پرداختي تا زمان اجراي حكم 
در حق محكوم له و مبلغ 2/750/000 ريال و پرداخت به عنوان نيم عشر دولتي مبالغ فوق در حق 
صندوق دولت مراتب در يكي از روزنامه هاي سراسري يا محلي درج تا محكوم عليه ظرف ده روز 

از ابالغ به دفتر دادگاه مراجعه و مفاد اجرائيه را به اجراء بگذارد.
م الف/ 16196                                             فاني- مدير دفتر شعبه 6 محاكم عمومي اصفهان

 
ابالغ رأي

11/330 پرونده كالس��ه: 8909980364700996، ش��عبه 120 دادگاه عمومي )كيفري( شهرس��تان 
اصفهان دادنامه شماره: 8909970354601421، شماره بايگاني شعبه: 890898، شاكي: آقاي محمد 
رضايي به نشاني فيض خ حجتيه پ 49، متهم: آقاي مسعود ابراهيمي مجهول المكان، اتهام: شرب 
خمر، گردشكار: دادگاه با بررسي محتويات پرونده ختم رسيدگي اعالم ذياًل مبادرت به صدور رأي 

مي گردد.
رأي دادگاه

تخلف آقاي مسعود ابراهيمي دائر بر شرب خمر از توجه به گزارش مأمورين و تحقيقات بعمل آمده 
و اقارير صريح متهم و محرز اس��ت دادگاه در اجراي مواد 165-166-174 قانون مجازات اسالمي 
نامبرده را به تحمل هشتاد تازيانه از نوع حد محكوم مي نمايد رأي صادره حضوري و ظرف مهلت 

بيست روز قابل اعتراض است.
م الف/ 16197                      اعظمي- رئيس شعبه 120 دادگاه عمومي كيفري شهرستان اصفهان

 
ابالغ

11/336 در خصوص پرونده كالسه 89-751 خواهان آقاي منصور رضواني دادخواستي مبني بر الزام 
به انتقال يك دستگاه خودرو رنو به طرفيت آقاي مهدي حداديان تقديم نموده است. وقت رسيدگي 
براي روز چهارشنبه مورخ 90/1/17 ساعت 17 تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده 
حسب تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگي به اين شعبه واقع 
در بهارستان- انتهاي خيابان الفت- جنب شركت عمران- مجتمع قضايي بهارستان مراجعه و نسخه 
ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگي ابالغ شده تلقي و 

تصميم مقتضي اتخاذ مي شود.
م الف/ 16341                                               شعبه 38 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

 
فقدان سند مالکیت

11/340 نظر به اينكه آقاي محمد غضنفري فرزند عباس با ارائه دو برگ استشهاد محلي كه هويت و 
امضاء شهود رسماًگواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالكيت يك ششم حبه مشاع به استثناء بهاء 
ثمنيه اعياني از 72 حبه  ششدانگ قنات مزرعه معصوم آباد به شماره 15 اصلي شده است كه سند 
مذكور در صفحه 136 دفتر 32 آب به نام محمدعلي رحمتي فرزند ابراهيم ثبت وصادرشده سپس 
نامبرده به موجب سند شماره 179702 – 87/4/28 دفتر سه شهرضا يك ششم حبه به استثناء بهاء 
ثمنيه اعياني مالكيت خودرابه محمدغضنفري انتقال داده اينك نامبرده تقاضاي صدورسندمالكيت 
المثني نموده است لذا در اجراي ماده 120آئين نامه اصالحي قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهي مي 
شود كه هر كس نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي كرده كه درفوق به آن اشاره اي نشده ويا مدعي 
وجود س��ند مالكيت نزد خود مي باش��د مي بايست ظرف مدت ده روز پس از انتشار اين آگهي به 
ثبت محل مراجعه واعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد واگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد ويا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت معامله ارائه نشود اداره 
ثبت سند مالكيت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسليم خواهد كرد .در صورت ارائه سند 
مالكيت يا سند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظيم ويك نسخه 

آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد مي شود. 
                                           مير محمدي - رئيس ثبت اسناد وامالك شهرضا
 

فقدان سند مالکیت
11/341 نظر به اينكه آقاي نعمت اله ماهري فرزند حسين باارائه دو برگ استشهادمحلي كه هويت 
شهود رسماًگواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالكيت سي و سه يكصدوهفتم سهم مشاع به استثناء 
بهاء ثمنيه اعياني از پالك 1317 فرعي ازدواصلي ش��ده اس��ت كه س��ند مذكور به ميزان نودوشش 
يكصدوهفتم سهم درصفحه 229 دفتر 84 بنام علي رضا تاكي صادرشده سپس به موجب سندشماره 
17131 – 49/7/13 دفتر س��ه ش��هرضا علي رضا تاكي كل ملك رابه ايران گالبي انتقال داده سپس 
ايران گالبي به موجب سندشماره 21896 – 50/8/24 دفترسه شهرضا كل نودوشش يكصدوهفتم 
سهم ازطرف ايران گالبي به نعمت اله ماهري انتقال شده سپس نعمت اله ماهري بموجب سندشماره 
28960 – 69/10/26 دفتر چهارش��هرضا تمامت بيس��ت ويك يكصدوهفتم سهم مشاع به استثناء 
بهاء ثمنيه اعياني ازطرف نعمت اله ماهري به عنوان صداق به مولوديزداني انتقال شده وهمچنين به 
موجب سندشماره 105985 – 70/2/22 دفترسه شهرضا تمامت چهل ودو يكصدوهفتم سهم مشاع 
به استثناء بهاء ثمنيه اعياني ازطرف نعمت اله ماهري به عظيمه خانم كاويانپورانتقال شده است اينك 
آقاي نعمت اله ماهري تقاضاي  صدورسندمالكيت المثني نسبت به سي و سه يكصدوهفتم سهم 
مشاع به استثناء بهاء ثمنيه اعياني باقيمانده مالكيت خودرانموده است لذادراجراي ماده 120آئين نامه 
اصالحي قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهي مي شود كه هر كس نسبت به ملك مورد آگهي معامله 
اي كرده كه درفوق به آن اشاره اي نشده ويا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد مي بايست 
ظ��رف مدت ده روز پس از انتش��ار اين آگهي به ثبت محل مراجع��ه واعتراض خود را ضمن ارائه 
اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدويا در صورت 
اعتراض اصل سند مالكيت معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالكيت المثني را طبق مقررات صادر 
وبه متقاضي تسليم خواهد كرد. در صورت ارائه سند مالكيت يا سند معامله صورت مجلس مبني 
بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظيم ويك نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه 

دهنده مسترد مي شود. 
مير محمدي - رئيس ثبت اسناد وامالك شهرضا

پس از زلزله احتمال وقوع پس لرزه ها و ریزش قسمتي از ساختمان وجود دارد 
بنابراین تا مدتي از رفتن به داخل ساختمان خودداري كنید.

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

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

مژده به صاحبان آگهی
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی گزارش

سيما ميزان 

بهمن ماه گذش��ته يكی از ماه های پرحادثه و پرحاش��يه برای ورزش 
و خان��واده بزرگ ورزش اس��تان اصفه��ان بود كه با بررس��ی و نيم 
نگاهی به برخی از اين حوادث كه به نوعی مهم ترين آنها می باشد، 
اوضاع و احوال ورزش در اس��تانمان را به رش��ته تحرير درآورده و 
اميدواري��م كه بتوانيم با بيان واقعيت های ورزش در س��طح اس��تان 
 اصفه��ان، ب��ا تالش و كوش��ش در رفع هم��ه نواقص آن بكوش��يم. 

ان شاءا... 
ساکت و رياست فدراسیون فوتبال! 

طی ماه گذش��ته باز هم برخی 
از جرايد ورزش��ی كش��ورمان 
محمدرض��ا  حض��ور  بح��ث 
س��اكت مديرعامل پ��ر توان و 
 متفكر باشگاه فرهنگی ورزشی 
 ف��والد مبارك��ه س��پاهان را به 
عن��وان گزينه اصلی جانش��ينی 
علی كفاشيان در رأس فدراسيون 
فوتبال كشورمان، مطرح نمودند 
و اينگون��ه اظهارنظركردن��د كه 
س��اكت ب��ا توجه به مديريت خ��وب و جالب توج��ه اش آن هم به 
مدت بيش از هفت س��ال در رأس باش��گاه فرهنگی ورزش��ی فوالد 
مباركه سپاهان و تصميم گيری های به موقع و مناسب در مواقع الزم، 

می تواند يكی از مديران موفق 
در عرص��ه پيش��رفت فوتب��ال 
كش��ورمان باش��د، از اي��ن رو 
روزنامه ها وكارشناس��ان اهل 
فن فوتبال از س��اكت به عنوان 
بهتري��ن و برترين ف��رد برای 
 جايگزين��ی علی كفاش��يان نام 

می برند! 
واترپلوی ماهان! 

ه���اي��ی  تي����م  از  يك����ی 
ك��ه خيل��ی ه��ا ب��ه آن امي��د داش��تند ت��ا بتوان��د در ورزش ايران 
خودی نش��ان دهد و صاحب س��كو ش��ود تي��م واترپلوی باش��گاه 
 متم��ول و خصوص��ی فوالد ماه��ان س��پاهان بود كه ب��ا حضور در 
رقابت های قهرمانی باشگاه های برتر كشور تاكنون نتوانسته با تمامی 
هزينه هايی كه روی آن انجام شده است دل مشتاقان و هواداران اين 
ورزش را در اصفه��ان به دس��ت آورد و همانند تي��م های آماتور در 
اين رقابت ها حضور می يابد اما برخی از كارشناس��ان يكی از داليل 
مه��م در عدم نتيجه نگيری مطلوب اين تي��م را كنار نهادن مديرفنی، 
سرپرس��ت و يا مربی اين تيم )ما كه متوجه نش��ديم س��مت ايش��ان 
چيس��ت( يعنی مرتضی ش��ريعت می دانند، اما بايس��تی ديد كه كنار 
رفتن ش��ريعت به راس��تی اين قدر در عدم نتيجه گيری اين تيم تأثير 

داشته است؟ 
بدهی های کالن ذوبی ها 

اين روزها باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان با نبود بودجه 
و نقدينگی مواجه ش��ده است و همه مس��ئوالن اين باشگاه به دنبال 
آن هس��تند تا از زير بار اين هزينه ها راحت ش��وند البته اگر با تلفن 
همراه مديرعامل اين باش��گاه تماس حاصل كرده و عدم پاسخگويی 
ايش��ان را لم��س نماييد درخواهيد يافت كه در واقع اين باش��گاه در 
وضعي��ت بد مالی قرار دارد و تنها تأمين كننده نيازهای مالی آن يعنی 
 شركت سهامی ذوب آهن نيز از تزريق پول به اين باشگاه با مشكالت 
عديده ای روبه رو اس��ت ك��ه صد البته اين مش��كالت را مديرعامل 
ش��ركت س��هامی ذوب آهن به خوبی درك كرده ام��ا گويا مديرمالی 
 اداری اي��ن ش��ركت از كش��يدن چ��ك در وجه باش��گاه خودداری 
م��ی نمايد كه گويی از حضور دليلی به عنوان مديرعامل در باش��گاه 

ذوب آهن زياد دلخوشی ندارد! 
اختالف منصور با اصغر! 

 س��رمربی تي��م فوتب��ال ذوب آه��ن ب��ا اصغ��ر دليل��ی مديرعام��ل 
 باش��گاه فرهنگ��ی ورزش��ی ذوب آه��ن ب��ر س��ر مس��ائل مختلفی 
از جمل��ه ع��دم پرداخت حقوق و پاداش بازيكنان اين تيم مش��اجره 
 ك��رده و منص��ور ابراهي��م زاده ب��ه عن��وان حام��ی بازيكنان��ش از 
 دليل��ی درخواس��ت نم��وده ك��ه هر چه س��ريع تر نس��بت ب��ه اين 
موضوع واكنش نشان دهد اين 
موضوع آنقدر واضح و روشن 
اتف��اق افت��اد كه هم��ه جرايد 
ورزش��ی از آن ي��اد كرده و آن 
را برای تي��م فوتبال ذوب آهن 
)ناي��ب قهرمان لي��گ قهرمانان 
توصي��ف  خطرن��اك   آس��يا( 
كردن��د هرچن��د ك��ه فرش��ته 
سموعی اين اختالف را رد كرده 
و می گويد ميان منصور ابراهيم زاده و اصغر دليلی هيچگونه مشكلی 
وجود ندارد اما بنر و تراكت نصب شده هواداران باشگاه در ورزشگاه 
 فوالدشهر كه عكس ابراهيم زاده را دركنار اصغر دليلی نشان می داد؛ 
 گ��واه اي��ن مدعا اس��ت ب��ه هر ح��ال اميدواري��م كه اي��ن اختالف 
 خيل��ی زود مرتف��ع گ��ردد ت��ا ذوب��ی ه��ا بي��ش از اي��ن متض��رر 

نگردند! 
مشکل هتل و لیگ قهرمانان آسیا 

 ب��ا نزديك ش��دن به زمان بازی ه��ای ليگ قهرمانان آس��يا و حضور 
تيم ه��ای خارجی در اصفهان، باز هم مش��كل نبود هتل های درجه 
چهار و پنج كه جزو  قوانين كنفدراسيون فوتبال آسيا و يكی از شرايط 
ميزبانی از تيم های شركت كننده در اين رقابت ها می باشد نمايندگان 
ش��هرمان باز ه��م در مضيقه قرار خواهند گرفت چ��را كه با توجه به 
نزديك شدن به تعطيالت نوروزی و رزرو كليه هتل های درجه باال، 
باش��گاه های فوالد مباركه س��پاهان و ذوب آهن اصفهان بايس��تی از 
هم اكنون به فكر رزرو هتل برای ميهمانان خود باش��ند و ش��ايد هم 
مثل همه س��اله دس��ت به دامان استانداری اس��تان اصفهان و شخص 
 استاندار شده تا ازآن طريق بتوانند هتل های درخواستی خود را رزرو 

نمايند.   
عدم موفقیت فوتسال اصفهان 

 ش��ايد باورتان نش��ود اما بايس��تی ب��ه اين نكت��ه اذعان داش��ت كه 
هزين��ه س��ه نماين��ده فوتس��ال اصفهان در لي��گ برتر باش��گاه های 
كش��ورمان ب��ه ان��دازه تمامی تيم های ديگر ش��ركت كنن��ده در اين 
 ليگ بوده اس��ت اما متأس��فانه همانگونه كه همگان مش��اهده كردند 
 تيم های اصفهانی نتوانس��تند امسال قهرمانی را تكرار نموده و پس از 
ش��هيد منص��وری قرچ��ك ب��ه ترتي��ب در رده های دوم ت��ا چهارم 
لي��گ برتر جای گرفتند. ب��ا نگاهی كوتاه به هزينه ه��ای مالی انجام 
 ش��ده در اين س��ه تيم، پی خواهيم برد كه هميش��ه پ��ول نمی تواند 
 چ��اره س��از باش��د و ب��رای قهرمانی رفاق��ت و صميمت بيش��ترين 
تي��م فوتس��ال  به��ره وری راخواه��د داش��ت فاكت��وری ك��ه در 
 ف��والد ماه��ان س��پاهان و حت��ی گيت��ی پس��ند هرگ��ز مش��اهده  

نشد! 
براتی، براتی و باز هم براتی . . . 

 ش��نيده ه��ای م��ا حكاي��ت از آن داش��ت ك��ه ب��ه زودی دكت��ر 
 صفرعل��ی برات��ی مديرعام��ل محبوب ش��ركت س��هامی ذوب آهن 
 ج��ای خ��ودش را ب��ه مهن��دس آش��تيانی خواهن��د داد ام��ا خيلی 
 زود اي��ن خب��ر رنگ ش��ايعه به خ��ود گرفته و اعالم ش��دكه باز هم 
دكت��ر برات��ی در رأس مديريت عاملی ش��ركت س��هامی ذوب آهن 
باقی خواهد ماند. اين خبربرای مس��ئوالن باش��گاه فرهنگی ورزشی 
ذوب آهن هم خوش��ايند بود چرا كه در آستانه نزديك شدن به بازی 
ه��ای ليگ قهرمانان آس��يا، اين تغيير و تحول می توانس��ت به ضرر 
 باش��گاه تمام ش��ود كه با ماندگاری فعلی دكتر براتی اين مهم منتفی 

گرديد. 
پرواز چارتر برای اصفهانی ها 

ب��ا توجه به حضور دو تيم فوتبال فوالدمباركه س��پاهان و ذوب آهن 
اصفه��ان در رقابت های فوتبال ليگ قهرمانان باش��گاه های آس��يا و 
 كمبود پروازهای خارجی فرودگاه ش��هيد بهش��تی اصفهان، ش��نيده 
می ش��ود ك��ه از هم اكنون اين دو باش��گاه به دنبال آن هس��تند تا با 
استفاده از پروازهای چارتر كه خيلی گران تر از پروازهای معمولی و 
روتينی شركت های هواپيمايی 
اس��ت، س��فرهای برون مرزی 

شان را برنامه ريزی نمايند. 
در اين ميان گفته می ش��ود كه 
قرار اس��ت برخی از س��فرهای 
اي��ن دو تيم توس��ط پروازهای 
گلف اير كه خط هوايی كش��ور 
بحرين اس��ت و ب��ه تازگی به 
اصفه��ان متصل ش��ده اس��ت، 

انجام گيرد.   
بسکتبال ذوب آهن و آبروداری 

بازيكن��ان و كادر فنی تيم بس��كتبال ذوب آهن هنوز 
نيمی از مبالغ قراردادهای خود را دريافت ننموده اند 
اما با اين وجود اين تيم با تمام تالش و كوشش خود 
در ساير مسابقه های داخلی و برون مرزی اش حاضر 
ش��ده و توانس��ته برای نام باش��گاه فرهنگی ورزشی 
ذوب آه��ن اصفهان و ورزش اين ش��هر، آبروداری 
نماي��د. ذوب��ی ها هم اكن��ون هم در لي��گ قهرمانان 
باشگاه های آسيا حضور دارند و هم در رقابت های 
ليگ برتر باش��گاه های كشورمان حضوری چشمگير 

داش��ته كه هم اكنون ني��ز در صدر جدول ليگ برتر ق��رار دادند. ای 
 كاش ديگر تيم های ورزش��ی شهر و اس��تانمان، تيم فرزاد كوهيان و

محمد ارباب زاده را سرلوحه خود قرار می دادند! 
خريدهای احساسی  سپاهان! 

يك��ی از تيم هايی كه اغلب در ابتدای فص��ل خريدهای بی مورد را 
ب��رای تيم فوتبالش انجام می دهد، باش��گاه فرهنگی ورزش��ی فوالد 
مباركه س��پاهان اس��ت كه در اين يكی دو س��ال اخير ك��ه ژنرال را 
روی نيمك��ت رهبری تيمش دارد، اق��دام به خريدهای بی خود و به 
دردنخور برای تيمش نموده است. يكی از اين بازيكنان رضا ناصحی 
ب��ود كه در بدو خريدش توس��ط قلعه نوعی همه ب��ه او ايراد گرفتند 
اما اين مربی تهرانی تيم سپاهان اصفهان زيربار نرفت تا اينكه چندی 
پي��ش اي��ن بازيكن را در خط حمله تيم نفت ته��ران ديديم و به اين 
موضوع رس��يديم كه حرف ه��ای ما در مورد اي��ن خريدها باألخره 
درست از آب درآمده و اميرخان، ناصحی را از سپاهان به نفت تهران 

انتقال داده اند! 
درگیری لیدرهای ذوب آهن با آقاجان! 

باز هم غالمحس��ين آقاجان كار دست خودش و تيم ذوب آهن نوين 
داد و ب��ار ديگر با ليدرهای قديمی و خوب فوتبال ذوب آهن درگير 
ش��د! درگيری اين بار س��رمربی تيم فوتبال ذوب آهن نوين اصفهان 
ب��ه اين دليل بود كه ه��واداران و ليدرهای اين تي��م به آقاجان گفتند 
ك��ه چرا بازيكن های تأثيرگذار را روی نيمكت ذخيره می نش��اند و 
از آنه��ا بازی نمی گيرد كه آقاجان به آنها اعالم نمود به ش��ماها هيچ 
ربط��ی ندارد! اما دامنه اي��ن درگيری به باش��گاه و مديرعامل و قائم 
مقام باشگاه نيز كشيده شد و ليدرهای ذوب آهن از دليلی مديرعامل 
باش��گاه درخواس��ت نمودند كه تا اين تيم به دسته سوم ليگ سقوط 
نكرده اس��ت، آقاجان را تعويض نمايند اما مثل اينكه اين درخواست 

كمی دير به باشگاه رسيده است...! 
منصور در سپاهان ... 

در خ��الل ج��دال داربی اصفهان يك حادثه زيبا به وقوع پيوس��ت و 
آن اينك��ه در زمان به ثمر رس��يدن گل های س��پاهان، ه��واداران اين 
تيم طاليی پوش در چند نوبت اقدام به تش��ويق منصور ابراهيم زاده 
س��رمربی تيم حري��ف نمودند كه در پايان ب��ازی وقتی دليل اين كار 
را از ليدره��ای اين تيم س��ئوال نموديم، آنها گفتند كه منصور س��ال 
آينده س��رمربی تيم فوتبال فوالد مباركه سپاهان خواهد بود و او يك 
س��پاهانی اس��ت تا يك ذوب آهن��ی! به هر حال ما ه��م اين خبر را 
به چاپ می رس��انيم تا ببيني��م واقعيت امر چگون��ه خواهد بود، آيا 
 ابراهي��م زاده در ذوب آه��ن خواهد ماند يا اينكه به س��پاهان خواهد 

پيوست؟ 
هواداران ذوب آهن به صف شن! 

ليدر و مسئول كانون هواداران باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن در 
يك اقدام هماهنگ از همه هواداران اين باشگاه درخواست نمودند تا 
برای حمايت از تيم فوتبال اين باش��گاه در رقابت های ليگ قهرمانان 
آس��يا و هماهنگی ه��ای الزم، بار ديگر متحد ش��ده و آماده به صف 
شدن ش��وند. س��عيد جعفری گفت: قصد داريم امسال برای اين تيم 
 س��نگ تمام بگذاريم تا ان ش��اءا... اين بار تيممان قهرمان ليگ آس��يا 

شود. 
جعف��ری در ادام��ه گف��ت: كان��ون ه��واداران باش��گاه ذوب آه��ن 
چند س��الی اس��ت ك��ه راه اندازی ش��ده و خيلی خ��وب كارش را 
انج��ام می دهد و جو ورزش��گاه توس��ط ليدرها و همي��ن هواداران 
 آرام ش��ده و اج��ازه هيچگون��ه ب��ی نظم��ی را به اح��دی نخواهند 

داد. 
جعف��ری گف��ت: امس��ال ه��م مث��ل س��ال گذش��ته س��پاهان را در 
 لي��گ قهرمان��ان آس��يا تش��ويق خواهيم نم��ود چون تيم ش��هرمان 

است! 
جنگ زرگری اصفهانی ها برای ورزشگاه فوالدشهر 

از ما نش��نيده بگيريد اما ش��ايع شده اس��ت كه باز هم به مناسبت در 
پيش بودن برگزاری مس��ابقه های ليگ قهرمانان آس��يا، جنگ بر سر 
ورزش��گاه فوالدش��هر اصفهان كه تنها ورزش��گاه فعال و مورد قبول 
كنفدراسيون فوتبال آسيا است ميان دو باشگاه نماينده كشورمان يعنی 
ذوب آهن و س��پاهان آغاز گرديده و اين بار سپاهانی ها به دنبال آن 
هس��تند تا در طول هفته تمرين های تيمشان را در اين ورزشگاه برپا 
نمايند اما گويا مس��ئوالن باش��گاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن اعالم 
كرده اند كه به دليل ترافيك در برنامه استفاده از اين زمين نمی توانند 
آن را بيش از س��ه جلس��ه در هفته در اختيار س��پاهانی ها قرار دهند 
از اين رو جنگ زرگری ميان مديران عامل اين دو باش��گاه هم اكنون 
 جريان دارد كه احتمال حل ش��دن آن مثل س��ال های گذش��ته زياد 

خواهد بود. 
بازيکن خاطی، اصفهانی نبود! 

چندی پيش و در يكی دو روزنامه ورزشی كشورمان اعالم گرديد كه 
يك بازيكن اصفهانی فوتبال كش��ورمان در فرودگاه امام خمينی)ره( 
تهران همراه با موادمخدر دستگير شده است و هم اكنون در بازداشت 

به س��ر می برد و در انتظار حضور 
در دادگاه انق��الب می باش��د اما 
با كنكاش��ی ك��ه نمودي��م و طی 
پيگيری هايی كه توس��ط يكی از 
قاضيان اصفهانی انج��ام داديم به 
اي��ن نتيجه رس��يديم ك��ه بازيكن 
دس��تگير ش��ده خاط��ی اصفهانی 
نب��وده و هيچك��دارم از بازيكنان 
كش��ورمان  فوتب��ال  اصفهان��ی 

دس��تگير نش��ده ان��د و ش��خص دس��تگير ش��ده در فوتب��ال لي��گ 
 برت��ر و دس��ته اول اي��ران به ب��ازی مش��غول نبوده 

است! 
فوالد نطنز و مشکالتش! 

تيم فوتبال فوالد نطنز يا همان فوالد سپاهان نوين كه 
بازی هايش را در ش��هر نطنز برگزار می كند و همان 
بازيكنان و كادر رهبری چند سال پيش فوالدسپاهان 
نوين را با خودش يدك می كش��د در ليگ دسته اول 
رقابت های فوتبال باشگاه های كشورمان حال و روز 
خوب و خوش��ی ندارد و در رده دوازدهم گروهش 
جای گرفته است كه اين برای فوتبال استان اصفهان نه تنها يك عيب 
بزرگ به ش��مار می رود بلكه در صورت عدم توجه مس��ئوالن فوالد 
مباركه س��پاهان و يا فوالد نطنز به اين تيم، احتمال سقوط آن به ليگ 
دس��ته دوم باشگاه های كشورمان نيز وجود دارد. به هر حال جا دارد 
تا خيلی زود به داد تيم چرخابی رسيد و اين تيم را از بن بست فعلی 

و مشكالت عديده نجات داد! 
کالس مربی گری A آسیا در اصفهان

سومين دوره كالس مربيگری آ كنفدراسيون فوتبال آسيا كه از يك ماه 
پيش در اصفهان شروع شده بود پس از دوره ای يك ماهه و آموزش 
كارآموزان و مربيان ش��ركت كننده در اين كالس، س��رانجام به پايان 
رس��يد و مراسم اختتاميه آن با حضور رئيس و مسئوالن هيأت فوتبال 
اس��تان اصفهان و تنی چند از مسئوالن سياسی اجتماعی استان برگزار 
گردي��د. در اين كالس 27 نف��ر از مربيانی كه دارای مدرك مربيگری 
B كنفدراس��يون فوتبال آس��يا بودند، حضور داشته و با آخرين متد و 
سيس��تم های ج��اری در فوتبال روز جهان آش��نا گرديدند. در پايان 
اين كالس به دانش آموختگان  و قبول ش��دگان كارت مربی گری آ 

كنفدراسيون فوتبال آسيا اهدا خواهد  شد. 
کارت های مربیان در بايگانی هیأت فوتبال! 

حدود س��ه س��ال پيش دومي��ن دوره كالس آموزش مرب��ی گری آ 
كنفدراس��يون فوتب��ال آس��يا در اصفه��ان برگزار گرديد ك��ه پس از 
س��ه س��ال و صدور كارت های مربيان قبول ش��ده در اين كالس و 
ارس��ال آن از كنفدراسيون فوتبال آسيا به فدراسيون فوتبال كشورمان 
و در نهايت ارس��ال اي��ن كارت ها به هيأت فوتبال اس��تان اصفهان، 
متأس��فانه مسئوالن اين هيأت تا اين لحظه از ارايه كارت های مربيان 
خودداری نموده اند و كارت هارا پس از سه سال معطلی در بايگانی 
اي��ن هيأت ضبط كرده اند! ای كاش مس��ئولی پيدا می ش��د و كارت 
 های اين مربيان نگون بخت كه مورد نيازش��ان اس��ت را به آنها اهدا 

می كرد! 
خريدهای کالن بازيکنان در جهان نما 

يكی از مس��ئوالن فروش مجتم��ع تجاری اداری زيب��ای برج جهان 
نم��ای اصفهان كه به بهترين ش��كل ممكن س��اخته ش��ده و يكی از 
مراك��ز گران قيمت اين ش��هر می باش��د به همكارم��ان گفت: تعداد 
 زي��ادی از فروش��گاه های اين مجتمع را بازيكن��ان فوتبال خريداری 
 نم��وده ان��د كه در ن��وع خود ش جالب توجه اس��ت ! اين مس��ئول 
گفت: بيشتر خريداران مبالغی باالی 350 ميليون تومان را برای خريد 
ي��ك باب مغازه پرداخت ك��رده اند واكنون قيمت اي��ن مغازه ها دو 
و يا ش��ايد هم س��ه برابرش��ده اس��ت. به هر حال اين خبرهم جالب 
 توج��ه بود كه بازيكنان فوتبال هم به طرف كار و كس��ب روانه بازار 

شده اند! 

رحیمی اول شد، منتقمی و خلیلیان دوم و سوم! 
در يك نظرسنجی به عمل آمده از سوی يكی از سايت های ورزشی 
در اس��تان اصفهان، عليرضا رحيمی، بهروز منتقمی و مهرزاد خليليان 
به عنوان مديران كل تربيت بدنی استان اصفهان طی سی سال گذشته 
انتخاب ش��ده اند ك��ه در اين ميان نام غالمرضا ش��يران نيز به عنوان 
انتخاب چهارم ورزش دوستان اصفهانی كه به آنها رأی داده اند ديده 
می ش��ود. اما يك نكته مهم و حائ��ز اهميت اينكه در ميان اين چهار 
گزينه س��ه نفر آنها اصفهانی بوده و فقط مهندس بهروز منتقمی است 
كه اهل مازندران بوده است. اين انتخابات طی يك ماه گذشته توسط 

اين سايت صورت گرفته بود. 
قلعه نوعی و تیم ملی! 

گفت��ه ش��د كه ق��رار اس��ت امير 
قلع��ه نوعی به عن��وان تنها گزينه 
تي��م ملی  داخل��ی س��رمربيگری 
فوتب��ال كش��ورمان و در صورت 
نيام��دن مربي��ان خارج��ی به اين 
س��مت گمارده شود كه اواخر ماه 
گذشته اكثر روزنامه های ورزشی 
كش��ورمان آن را تيت��ر اول خ��ود 
ك��رده و از اين انتخاب مس��ئوالن 

فدراسيون فوتبال حمايت نموده بودند اما مثل اينكه فدراسيون فوتبال 
به دنبال مربيان با دانش و با كيفيت و طراز اول داخلی نبوده و فقط به 
نام ها بسنده می كند! حال ما از مسئوالن فدراسيون فوتبال اين سئوال 
را جوي��ا می ش��ويم كه آي��ا ميان 
منص��ور ابراهي��م زاده و امير قلعه 
نوع��ی از نظركالس، دانش و . . .  
فرقی نمی بينند!؟ به هر حال و در 
حال حاضر يكی از بهترين مربيان 
 فعلی فوتبال ايران و آس��يا منصور 
ابراهيم زاده اس��ت كه متأس��فانه 
در ليس��ت  فدراس��يونی ها جايی 

نداشته است! 
روابط عمومی بیکار باشگاه ها 

معلوم نيس��ت كه اي��ن روزها روابط عمومی باش��گاه های ش��هر و 
 اس��تانمان به چه كاری مشغول اند و كار اصلی اين روابط عمومی ها 

چيست؟ 
ارس��ال يك اس ام اس تس��ليت و يا يك تبريك باالترين و بهترين 
حرك��ت كاركنان روابط عمومی باش��گاه هايمان اس��ت و ديگر بس! 
نه مس��ئولی اس��ت كه به اينها رس��يدگی نمايد و نه كسی به اين مهم 

توجه ای دارد. 
به راس��تی كار اصلی اينها چيس��ت و چگونه بايستی با خبرنگاران و 

جرايد تعامل به عمل آورند؟
ای كاش در يكی از اين چندين باش��گاه فرهنگی ورزشيمان مسئولی 
پيدا می ش��د و خ��ط و ربطی را ب��ه اين روابط عموم��ی ها می داد 
 و آنه��ا را راغ��ب می نم��ود تا با مطبوعات تعامل بيش��تری داش��ته 

باشند. 
حذف نام حاج صفی و خوشحالی سپاهانی ها 

س��پاهانی ه��ا از ح��ذف ن��ام احس��ان ح��اج صف��ی از ليس��ت 
بازيكن��ان تي��م مل��ی فوتبال اميد كش��ورمان ب��رای ب��ازی در برابر 
 قرقيزس��تان بس��يار ناراح��ت و از فدراس��يون فوتب��ال گالي��ه مند 

می باشند! 
در اين زمينه ش��نيده می ش��ود كه س��پاهانی ها طی ارسال نمابری به 
فدراسيون فوتبال داليل عدم دعوت از احسان حاج صفی جهت بازی 
 در براب��ر تيم ملی فوتبال اميد قرقيزس��تان را جويا ش��ده اند اما گفته 
می شود كه سپاهانی ها از طرفی ديگر از اين مسأله خوشحال شده اند كه 
يكی از هافبك های طراح و شوت زنشان با استراحت كامل و كافی به 
 بازی سپاهان در برابر استقالل تهران در روز پنجشنبه اين هفته خواهد 

رسيد! 
درگیری ريخته گران با فوتسالی ها! 

آنگون��ه كه ب��ه نظرمی رس��د مثل اينكه مش��كالت ف��والد ماهان و 
ريخت��ه گ��ران ب��ا كميته فوتس��ال و فدراس��يون فوتب��ال و تيم ملی 
فوتس��ال كش��ورمان تمام ش��دنی نيس��ت و باز هم در آس��تانه يك 
دي��دار حس��اس و حيات��ی مديرعامل اين باش��گاه اع��الم نموده كه 
 بازيكن��ان ملی پوش��ش را در اختيار تيم ملی فوتس��ال قرار نخواهد  

داد! اين ه��م يكی از خبرهای 
 داغ ورزش اصفه��ان ب��ود كه 
روزنام��ه های ورزش��ی آن را 
به تيت��ر اول خود تبديل نموده 
بودند اما درست بيست و چهار 
ساعت پس از اولتيماتوم حسين 
شمس به اين باشگاه اصفهانی، 
ريخته گران از موضع خودعقب 
نش��ينی ك��رد و بازيكن��ان تيم 

فوتس��ال فوالد ماهان سپاهان در تمرينات تيم ملی حضور يافتند ولی 
مثل اينكه حسين شمس يادش رفته كه سال گذشته و حتی نيم فصل اول 
تازه به پايان رسيده به عنوان مديرفنی تيم فوتسال فوالدماهان مشغول 
 به كار بوده و پول های خوبی را نيز از همين ريخته گران دريافت كرده 

بود! 
قديمی های ذوب آهن ناراحتند 

 اي��ن روزه��ا خيل��ی از قديم��ی ه��ای باش��گاه فرهنگی ورزش��ی 
 ذوب آه��ن از عملكرد مس��ئوالن اين باش��گاه ناراح��ت و ناراضی 
 ب��وده و  گالي��ه ه��ای زيادی دارن��د! برخ��ی از اين عزي��زان كه از 
 اس��تخوان خردك��رده ه��ای ورزش ذوب آه��ن ني��ز م��ی باش��ند 
م��ی گويند باش��گاه به قديمی ه��ا بها نمی دهد و چندين ماه اس��ت 
 ك��ه قديم��ی ها را به ح��ال و روز خودش��ان ره��ا كرده ان��د. اينها 
م��ی گوين��د پي��ش از اي��ن ب��رای ب��ازی ه��ای ذوب آه��ن برای 
قديم��ی ه��ا و پيشكس��وتان دعوت نامه ارس��ال می ش��د اما مدت 
هاس��ت ك��ه م��ا فراموش ش��ده اي��م و حت��ی در كارهای باش��گاه 
 ني��ز از م��ا اس��تفاده نم��ی ش��ود و غريب��ه ه��ا باش��گاه را احاط��ه 

كرده اند! 

ورزش اصفهان دريک ماه گذشته 

از قهر خلعتبری با منصور،  تا جنگ ریخته گران با فوتسالی ها ! 
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شمس: 
می خواهيم در 
اصفهان برای 
اولين بار برزيل را 
شكست دهيم

 سموعي: 

مشكلي بين 
ابراهيم زاده و 
خلعتبري وجود 
ندارد

جنتی : 
برای ميزبانی 
از دو تيم بزرگ 
فوتسال دنيا كم 
نگذاشته ايم

س��رمربی تيم ملی فوتس��ال ايران اظهار اميدواری كرد 
تي��م مل��ی برزيل را در ايران شكس��ت دهد.  حس��ين 
 ش��مس درب��اره ب��ازی تيم مل��ی فوتس��ال اي��ران و برزيل 
گفت: حضور قهرمان جهان در ايران اتفاق بزرگی اس��ت اما 
تي��م ملی ايران نيز قابل احترام اس��ت و ه��ر دو تيم انگيزه 

زيادی برای شكست يكديگر دارند. 
وی افزود: محمد كش��اورز و افش��ين كاظمی در بازی های 
باشگاهی خود مصدوم شده اند اما پزشكان در تالش هستند 
ت��ا اي��ن بازيكنان را تا روز ب��ازی به مرز آمادگی برس��انند. 
س��رمربی تيم ملی افزود: برزيل با تمام قدرت خود به ميدان 
م��ی آي��د، البته ما نيز تيم خوبی هس��تيم و م��ی خواهيم در 
اصفه��ان تيم ملی برزيل را شكس��ت دهيم. ش��مس با بيان 
 اينكه تيم ملی ايران بازی آس��انی برابر برزيل نخواهد داشت 
افزود: تمرينات تيم از روز ش��نبه در اصفه��ان و به ميزبانی 
باشگاه گيتی پسند آغاز شده و هر روز دو جلسه تمرين می 
كنيم تا بازيكنان برای نخستين بازی امروز به نهايت آمادگی 

خود دست پيدا كنند.

در حالي كه منص��ور ابراهيم زاده پس از بازي تيمش مقابل 
نف��ت آبادان اع��الم كرد كه به دليل اعت��راض خلعتبري به 
تعويضش در اين بازي، او را در اختيار باش��گاه قرار خواهد داد، 
مسئوالن باشگاه اصفهاني اعالم كردند كه مشكالت بين خلعتبري 
و ابراهيم زاده حل ش��ده است.  فرشته سموعي، قائم مقام باشگاه 
ذوب آهن در گفتگو با ايمنا پيرامون اعتراض خلعتبري به تعويضش 
در ب��ازي با نفت آبادان اظهار داش��ت:  ابراهي��م زاده با خلعتبري 
صحبت كرده و مشكل اين دو نفر برطرف شده است. ضمن اينكه 
مسئوالن باشگاه ذوب آهن با تشكيل كميته انضباطي، به اين مسأله 
رسيدگي مي كنند. وي افزود: ابراهيم زاده در كنفرانس خبري بعد از 
ب��ازي در عي��ن حال ك��ه كار اش��تباه خلعتبري را تأيي��د نكرد، 
شايستگي هاي اين بازيكن را برشمرد. قائم مقام باشگاه ذوب آهن 
ادامه داد: عكس العمل خلعتبري در ش��أن تيم ذوب آهن و باشگاه 
نبود و خود او نيز از برخوردش ناراحت اس��ت اما اين مشكل در 
حال حاضر برطرف شده است؛ همه بازيكنان در شرايط استرس 
برخوردهاي��ي انجام مي دهند ك��ه پ��س از آن، از اين برخوردها 

پشيمان مي شوند. 

رئي��س هيأت مديره باش��گاه گيتی پس��ند گفت: برای 
ميزبان��ی از دو تي��م ملی برزيل و ايران ك��ه از بزرگان 

فوتسال دنيا هستند كم نگذاشته ايم. 
علی رضا جنتی بيان داش��ت: باش��گاه گيتی پس��ند به عنوان 
ميزب��ان و اسپانس��ر مال��ی ديداره��ای تيم مل��ی برزيل در 
اصفه��ان ب��ا تمام وج��ود در حال تالش اس��ت و تاكنون به 
تمام تعهدات خود عمل كرده اس��ت. وی اف��زود: اميدوارم 
بازيكنان تيم ملی نيز در ديدار برابر برزيل به آرزوی ايرانيان 
 جامه عمل بپوش��انند و قدرت اول فوتس��ال دنيا را شكست 

دهند. 
به نظر من شكس��ت برزيل در اصفهان بهترين آرزويی است 
كه در ش��رايط كنونی فوتسال دوس��تان ايرانی دارند. رئيس 
هيأت مديره باش��گاه گيتی پس��ند، با بيان اينكه اصفهان مهد 
فوتس��ال ايران به حساب می آيد، افزود: با روحيه ای كه در 
نزد بازيكنان تيم ملی مش��اهده كردم، شكست تيم برزيل كار 
چندان س��ختی نيس��ت و هواداران نيز برای پيروزی در اين 

ديدار لحظه شماری می كنند. 

ورزش

امروز با ليگ برتر واليبال ايران 
جدال ديدنی باريج اسانس 

با داماش در شهر باران 

هفته يازدهم مسابقه های ليگ برتر واليبال باشگاه های كشور 
)جام تالش( عصر امروز با برگزاری 8 ديدار در تهران، يزد، 

مشهد، گنبد، بندرعباس و رشت پيگيری خواهد شد.
در خان��ه واليبال تهران كه ميزب��ان 3 بازی خواهد بود ابتدا 
پيكان صدرنشين در گروه ب به ديدار پرسپوليس می رود، 
سپس دانشگاه آزاد به مالقات بانك كشاورزی خواهد رفت 
و در آخرين بازی اين س��الن، ارتعاش��ات صنعتی ايران و 
سايپای البرز به مصاف هم خواهند رفت. در شهر بادگيرها، 
پشگامان كوير يزد، ميزبان هيأت واليبال كرمان خواهد بود. 
در بندر ماهشهر تيم نه چندان موفق پتروشيمی در اين فصل 
به ديدار ابومسلم خواهد رفت. در گنبد، بازرگانی جواهری 
ميزبان اروميه بح��ران زده )در نيم فصل دوم( خواهد بود. 
در بندرعباس تيم تازه وارد آلومينيوم المهدی ميزبانی كاله 
مازندران را بر عهده خواهد داشت و در نهايت باريج اسانس 
كاشان پس از پيروزی قاطع 3 بر صفر هفته گذشته در خانه 
مقابل هي��أت واليبال كرمان، اين بار در ش��هر باران مقابل 
داماش به ميدان خواهد رفت. اما در آن سوی ميدان مصطفی 
شجاعی كه با شاگردان نه چندان اسمی اش و كسب عنوان 
قهرمانی دور رفت گروه الف به اندازه كافی چشم ها را خيره 
كرده، در حالی به دنبال خلق پيروزی برابر شاگردان حسين 
معدنی اس��ت كه جدالی نيز با تماش��اگران رشتی اين تيم 
خواهد داشت. شجاعی برای كسب هشتمين پيروزی، چشم 
به درخشش امير غفور، سجاد تاريوردی، عليرضا بهبودی و 

سعيد مصطفی وند خواهد داشت .

باز هم مصطفی هاشمی 
و حاشيه هايش! 

زاينده رود
بدون ش��ك مصطفی هاشمی بازيكن اسبق تيم ملی 
بسكتبال و رهبر كادر فنی پتروشيمی بندر امام در اين فصل 
در زمره مربيان كار بلد و هميش��ه موفق چند س��ال اخير 
بسكتبال ايران قرار می گيرد. اما نكته ای كه هميشه بر كار 
اين مربی موفق سايه انداخته، حاشيه هايی است كه پيرامون 
او و به هنگام هدايت فنی اش در كنار زمين رخ می دهد كه 
دوشنبه گذشته در كاشان نيز به چشم آمد. هاشمی در كاشان 
و در بازی تيمش )پتروشيمی( مقابل توزين الكتريك اين 
شهر، ترك عادت نكرد و با جنب و جوش زياد و گاهی با 
اعتراض های مكرر به ناظر اين ديدار )جالل امجد( توجه 
همه را به خود جلب كرد. نكته جالب اينكه هاشمی از ابتدای 
بازی و هنگامی كه درخواست عكاسان برای گرفتن عكس 
تيمی از پتروشيمی را به دليل نداشتن تمركز ذهنی رد كرد، 
نش��ان داد كه اين بازی نيز حكايتی جدا از مربيگری های 
قبلی او ندارد و باز هم بايد ش��اهد عدم آرامش او در كنار 
خط طولی زمين باشيم. شايد اگر عكاسان به فيلم های به جا 
مانده از اين ديدار مراجعه كنند با تصاوير زيادی از حاالت 
متعدد هاش��می در كنار زمين و با انواع و اقسام واكنش ها 
از او مواجه ش��وند. اما اوج روند به يادماندنی آقا مصطفی 
لحظه ای بود كه ثانيه هايی پس از پايان بازی كه با شكست 
او و تيمش در كاشان همراه شد، در واكنشی غير منتظره و 
در پاس��خ به درخواست خبرنگاران برای مصاحبه از روی 
فش��ار روحی، اقدام به پرتاب صندلی های پالستيكی كنار 

دستش كرد و .... 

جوابيه فوالد ماهان سپاهان 
ب��ا عنايت به درج مطلبی در صفح��ه هفت روزنامه 
زاينده رود در روز يكشنبه مورخ يكم اسفندماه سال 
هش��تاد و نه با عنوان »س��يد مهدی ابطحی: صبحت های 
ريخته گران صحت ندارد«، جوابيه ای از باشگاه فوالد ماهان 

سپاهان واصل شده كه از نظرتان می گذرد.
1 - مطابق با ماده هفت قرارداد منعقده فوالد ماهان با آقای 
ابطح��ی كه به »الزم االجرا بودن هر گونه تصميم باش��گاه 
در صورت تش��خيص كميته فنی و يا انضباطی باشگاه در 
خصوص عدم هم��كاری طرف قرارداد« اش��اره می كند، 
بركناری مش��اراليه از سرمربيگری تيم فوتسال بزرگساالن 

فوالد ماهان منطبق با اين ماده صورت گرفته است.
2- آقای ابطحی پس از بركناری از سمت سرمربيگری تيم 
فوتس��ال بزرگساالن از باش��گاه اخراج نگرديده و هدايت 
آكادمی فوتسال باشگاه به وی پيشنهاد شده است كه ايشان 
از پذيرش اين سمت خودداری نموده و با قطع همكاری به 

طور يك طرفه، باشگاه را ترك نموده است.
3- آق��ای ابطحی عنوان نم��وده اند كه صحبت های آقای 

ريخته گران دروغ كذب است. 
بيان اينگونه صحبت ها در راستای فريب افكار عمومی به 
هيچ عنوان برازنده شخصيت آقای ابطحی نخواهد بود. بدون 
ترديد ايشان بر نحوه انعقاد قرارداد خود با باشگاه فوالد ماهان 
و صحت موارد ذكر ش��ده در بند ي��ك و دو اين جوابيه و 
حقوق قانونی باش��گاه فوالد ماهان در اين موضوع اشراف 

كامل دارند.

گزارش

مصاحبه

 قلعه نوعی: با وجود مشكالت مهم تر، دنبال مربي خارجي مي رویم

اس��تقرار مدل تعالي كيفيت اروپا )EFQM( در باشگاه فرهنگي 
 ورزش��ي ذوب آهن اصفه��ان مورد تأييد ارزيابان س��ازمان ملي 
بهره وري كش��ور قرار گرفت. مدير عامل باش��گاه فرهنگي ورزش��ي 
ذوب آهن اصفهان با تأييد اين خبر اظهار داش��ت: در راس��تاي تحقق 
چش��م انداز باشگاه فرهنگي ورزشي ذوب آهن تحت عنوان »برتر در 
ايران؛ مطرح در جهان« و اعتقاد راس��خ به اين واقعيت كه رقابت و بقا 
در عرصه جهاني، مستلزم عملكرد در مقياس جهاني است. و در ادامه 
روند پياده سازي سيس��تم هاي نوين مديريتي مفتخر هستيم به عنوان 
 اولي��ن باش��گاه در ق��اره كهن آس��يا تأييدي��ه ارزيابان س��ازمان ملي 
به��ره وري و تعال��ي س��ازماني جهت كس��ب جايزه تعهد ب��ه تعالي 

سازماني را اخذ نماييم.
 اصغ��ر دليل��ی اظه��ار اميدواری ك��رد تا با به��ره گي��ري از مفاهيم و 
ارزش هاي حاكم بر اين مدل، بتوانيم پيش��رفت ها و عملكرد باشگاه 
را در زمين��ه كيفيت مديريت و س��رآمدي اندازه گيري و بيش از بيش 
در جه��ت تثبيت و تقويت نق��اط قدرت و رفع نقاط ضعف با همدلي 
و مش��اركت كليه اعضا كوش��ا باش��يم. وي در پايان تصريح كرد: اين 
افتخ��ار ب��ي نظير را به مديريت اس��تان، جامعه ورزش��ي، هواداران و 
م��ردم آگاه اس��تان تبريك مي گوييم. مدل تعالي س��ازماني چارچوبي 
روش��مند براي ارزيابي عملكرد س��ازمان ها در دو حوزه فرآيند ها و 
نتايج حاصل از اين فرآيند ها است. دستاوردهاي حاصل از ارزيابي در 
اين مدل عبارت اس��ت از نقاط قوت سازمان و زمينه هاي قابل بهبود 
آنكه براي دس��تيابي به بهبودها فهرس��تي از برنامه هاي اولويت بندي 
ش��ده را نيز پيش��نهاد مي كند. براس��اس آموخته هاي مديريت كيفيت 
جام��ع )TQM(، توجه ب��ه ارزش ها و مفاهيم بنيادين هش��ت گانه  
كه ش��امل نتيجه گرايي، مش��تري مداري، رهب��ري و ثبات در مقاصد، 
مديريت مبتني بر فرآيندها و واقعيت ها، توس��عه و مشاركت كاركنان، 
 يادگيري، نوآوري و بهبود مس��تمر، توس��عه همكاري هاي تجاري و 
مسئوليت هاي اجتماعي سازمان می باشد، الزمه موفقيت و ايجاد بهبود 
مستمر سازمان ها است. ارزش ها و مفاهيم هشت گانه فوق پايه هاي 
اصلي برنامه ريزي و اس��تقرار سيس��تم ها را تشكيل مي دهند و براي 
ش��ناخت وضعيت عملكردي سازمان ها بايد از معيارهايي بهره گرفت 
كه ارتباط تنگاتنگي با مفاهيم فوق الذكر داش��ته باشند، معيارهايي كه 
توسط آنها، ميزان تحقق هشت مفهوم بنيادين و ميزان موفقيت سازمان 

در دستيابي به نتايج را بتوان اندازه گيري كرد.

زاينده رود
باش��گاه فوالد مباركه س��پاهان به پاس زحمات احمد باغبانباشی 
در دوران حضورش در تيم س��پاهان از اين بازيكن تقدير خواهد كرد. 
باش��گاه ف��والد مباركه س��پاهان در نظر دارد تا در بي��ن دو نيمه بازی 
تيمش برابر اس��تقالل ته��ران از اين بازيكن با س��ابقه فوتبال اصفهان 
تقدير نمايد. گفتنی اس��ت كه باغبانباش��ی روز پنجشنبه بعد از مراسم 
تقدير در ورزش��گاه آزادی، به س��رعت راهی اصفهان می ش��ود تا در 
ب��ازی تيم منتخب اصفهان برابر تيم ملی برزيل بازی خداحافظی خود 

را انجام دهد. 

زاينده رود
بابك معصومی ستاره فوتسال ايران ميهمان ويژه باشگاه گيتی پسند در 
روزهای برگزاری ديدارهای تيم ملی فوتسال برزيل در اصفهان خواهد بود. 
بابك معصومی بازيكن دوست داشتنی و ستاره ملی پوش تيم فوتسال ايران 
با دعوت باشگاه گيتی پسند به اصفهان آمد تا به عنوان ميهمان ويژه، نظاره گر 
ديدارهای تيم ملی فوتسال برزيل در اصفهان باشد.  تماشاگران اصفهانی نيز 
قرار است به دليل مبارزه خستگی ناپذير اين ستاره فوتسال ايران با بيماری 
سرطان، در روز بازی اول تيم های ملی ايران و برزيل از اين بازيكن تجليل 

به عمل آورند.

زاينده رود
علی طاهری مسئول برگزاری ديدار دو تيم ملی ايران و برزيل با اشاره 
به آمادگی اصفهان برای ميزبانی از اين دو ديدار بيان داشت: دو تيم ملی ايران 
و برزيل امروز ساعت 17 نخستين ديدار خود را برگزار می كنند، سپس تيم 
ملی برزيل روز پنج شنبه به مصاف تيم منتخب اصفهان می رود كه اين ديدار 
ساعت 19 برگزار خواهد شد. طاهری افزود: ديدار دوم تيم ملی ايران و برزيل 
نيز روز شنبه آينده ساعت 17 برگزار می شود و اميدوارم هواداران فوتسال در 
اصفهان از تماشای اين بازی ها به اندازه كافی لذت ببرند. مدير عامل باشگاه 
گيتی پسند به آمادگی كامل اصفهان برای برگزاری اين سه ديدار اشاره كرد و 
افزود: تمام شرايط برای برگزاری شايسته اين سه ديدار مهم در سالن پيروزی 

اصفهان فراهم است.

ذوب آهن نخستين باشگاه قاره كهن در 
)EFQM( استقرار مدل تعالي كيفيت اروپا

تقدير باشگاه سپاهان 
از احمد باغبانباشی

به دعوت باشگاه گيتی پسند؛
بابک معصومی تماشاگر ديدار 

تيم های ايران و برزيل 

طاهری: 
زمان دقيق ديدار دو تيم ايران 

و برزيل مشخص شد

خبر

زاينده رود
تيم هندبال فوالد مباركه سپاهان در 
هفته هشتم ليگ برتر كشور با حساب 33 
بر 28 تيم س��نگ بافق ي��زد را از پيش رو 
برداشت و جايگاهش را در صدر جدول 
استحكام بخشيد. عليرضا حبيبی )سرمربی 
 تيم س��پاهان( درباره اين ب��ازی توضيح 
داد: ب��ازی از كيفيت بااليی برخوردار بود. 
تيم سنگ بافق يزد يكی از تيم های خوب 
ليگ برتری محسوب می شود كه از يك 
بازيكن خارجی تأثيرگذار در تيمش سود 
می برد و س��پاهان توانست با اختالف 5 
امتياز اين تيم را با شكست بدرقه و با 16 
امتياز و بدون باخت در صدر جدول يكه 
تازی كند. وی ادامه داد: تمرين های تيم در 
سالن صفائيه مباركه برگزار می شود و اين 
باعث می شود كه تيم ما قبل از تمرين يك 
ساعت در ماشين مسافت اصفهان – مباركه 
را طی كند كه اين موجب خستگی بچه ها 

قبل از تمرين خواهد شد و زمانی هم كه 
ميزبان تيم های ديگر هستيم تماشاگری به 
سالن برای تماشای بازی های صدرنشين 

ليگ برتر نمی آيد. 
حبيبی افزود: نزديك دو سال است كه سالن 
سجادی اصفهان آماده نشده و به نظر من 
از زمانی كه بازی های س��پاهان در مباركه 
برگزار می ش��ود چراغ هندبال اصفهان به 
 نوعی خاموش ش��ده اس��ت از مسئوالن 
می خواهم هر چه زودتر سالن سجادی را 
آم��اده كنند تا هواداران هندبال در اصفهان 
بازی های درخش��ان اين تيم را از نزديك 
شاهد باشند. سرمربی هندبال سپاهان در 
پايان اضافه كرد: در هفته نهم ميزبان نماينده 
كازرون هس��تيم و در دو هفت��ه پايانی به 
مصاف شهرداری شهركرد و سپاهان نوين 
می رويم كه هر س��ه مسابقه را بايد با برد 
پشت سر بگذاريم تا بازی های نيم فصل 

را بدون شكست به پايان برسانيم.

زاينده رود
تي��م فوتبال ش��هرداری ياس��وج 
در نطنز ب��ا يك گل مغلوب ش��اگردان 
حس��ين چرخابی )ف��والد نطنز( ش��د. 
 حسين چرخابی در خصوص اين ديدار 
گفت: در اين مس��ابقه ب��ازی يك طرفه 
ای را ش��اهد بوديم و تيم حريف خيلی 
خوش اقبال بود كه تنها يك گل دريافت 
كرد و بازيكن��ان فوالد نطنز اگر فرصت 
 های به دس��ت آم��ده را تبدي��ل به گل
 می كردند ش��هرداری ب��ا 6 يا 7 گل به 
ياس��وج برمی گش��ت. وی ادامه داد: در 
ديدار قبلی مقابل ش��هرداری بندرعباس 
نيز مستحق برد بوديم كه در دقيقه 93 گل 
تساوی را دريافت كرديم و اگر بازيكنان 
ما در اين ديدار ت��ا پايان تمركز خود را 
حفظ می كردند هم اكنون جايگاه تيم در 

جدول بهتر بود.
چرخاب��ی در مورد بازی هفته بعد اظهار 

داش��ت: روز جمعه در ي��زد ميهمان تيم 
 تربيت هس��تيم ك��ه بچه ها در ش��رايط 

ايده آلی به سر می برند. 
چرخابی پيرامون بازی استقالل و سپاهان 
در هفته بيست و چهارم ليگ برتر كشور 
توضيح داد: هر دو تيم پس از ذوب آهن 
در سكوی دوم و س��وم ايستادند و تنها 
يك امتياز با هم اختالف دارند. س��پاهان 
ب��ا اين برد می تواند ب��ه رده دوم جدول 
صعود كند. اين تيم اكنون پس از دو برد 
متوالی از شرايط خوبی برخوردار است و 
از نظر مهره تأثيرگذار نسبت به استقالل 
 برت��ری محسوس��ی دارد. وی در پايان 
پيش بينی نتيجه اين مس��ابقه را مشكل 
دانس��ت و افزود در اين مس��ابقه چون 
در اصفهان برگزار خواهد ش��د ش��انس 
پيروزی شاگردان امير قلعه نوعی بيشتر از 
آبی پوشان پايتخت است. هر چند فوتبال 

قابل پيش بينی نيست.

س��رمربي س��پاهان گفت: مي خواهم ب��ا عزيز محمدي 
صحبت كنم كه اگر مي شود اين چند جام قهرماني را از 

من پس بگيرد تا بلكه برخي ها شب خوابشان ببرد.
امير قلعه نوعي درباره ديدار حساس روز پنجشنبه برابر 
اس��تقالل، مش��كالت فوتبال ايران، بحث مربيگري تيم 

ملي و ... صحبت هايي را مطرح كرد. 
نگاه من به ديدار استقالل فني است 

همانط��ور كه بارها گفته ام به همان اندازه كه بازي پاس 
براي ما مهم بود بازي استقالل نيز مهم است. از حاال به 
بعد هر بازي براي ما حكم فينال را دارد و هيچ ديداري 
آسان نيس��ت. بنابراين براي ما فرقي نمي كند حريفمان 
چه تيمي باش��د. من نگاهم به اين بازي فني است و به 
مس��ائل ديگر كاري ن��دارم. در اصفهان هم هيچ جوي 
وجود ندارد و هر بحث حاشيه اي بوده تمام شده است. 
اين مس��ابقه با توجه به اينك��ه دو تيم در باالي جدول 
هستند، حساس اس��ت. من و مظلومي با هم دوستيم و 

در ميدان مسابقه رقيب. 
قرار است فقط معیني صحبت کند 

در جلس��ه كميته فني قرار ش��د س��خنگوي كميته فني 
فريدون معيني باش��د ولي اگ��ر در اين بين فرد ديگري 
اظهار نظري كرده من نمي دانم و اينكه در روزنامه ها چه 

مي نويسند خبر ندارم. 
به تیم امید مشاوره فني نمي دهم 

هومن افاضلي كاربلد اس��ت و نيازي نيست من به تيم 
اميد مش��اوره فني بدهم. من در جلسه كميته فني نقطه 
نظ��رات خود را به صورت كلي مي گويم. وقتي در ريز 
يك تي��م نيس��تم و در تمرينات آن حاضر نيس��تم چه 

مشاوره اي مي توانم بدهم. 
مگر بالژوويچ مربي کوچکي بود؟ 

متأس��فانه به مردم انحراف فك��ري مي دهند. من خودم 
جزو كساني هستم كه ترغيب مي كنم برويم مربي خوب 
خارجي بياوريم ولي تأثير آن را هم خواهيم ديد. روزي 
كه به بحرين باختيم مگر بالژوويچ مربي كوچكي بود. 

به هر حال در فوتبال برد و باخت است. 
آقاي��ان اگر مي خواهيد كمك كنيد اول مش��كالت اين 
چنيني را حل كنيد. من از يكي از دوس��تانم خواستم در 
مورد برنامه ريزي ژاپني ها تحقيق كند و به من بگويد كه 
آنها چه برنامه اي در پيش گرفته اند و باعث پيشرفتشان 
ش��ده است. شما فكر مي كنيد چرا جمعيت ورزشگاه ها 
ب��ه 5 هزار نفر رس��يده و چرا در حال از دس��ت دادن 

سرمايه هاي خود هستيم؟ 
نبايد قداست ايراني زير سئوال برود 

مربي بزرگ خارجي خوب اس��ت ام��ا مذاكره ها راه و 
روش��ي دارد و نبايد به س��متي برود ك��ه ايران كوچك 
ش��ود. حركت آقايان باعث مي ش��ود ايران زير سئوال 
برود. بايد قداست ايراني حفظ شود. كاري نكنيم ايران 
با اين همه قدمت و تمدن زير س��ئوال برود. من هم به 

داشتن ارتباطات اعتقاد دارم اما بايد ابزار ارتباطات را 
هم داشته باشيم. در ايران بارها شده كه مربي ايراني 
با برنامه هم بوده اما باز به او انتقاد ش��ده اس��ت. به 

قولي بعضي ها، اگر چشم آبي داشتند خوب بود. 
در مورد تیم ملي با من صحبت نشده است 

نوش��ته اند كه من براي دستياري تيم ملي با اين و آن 
صحبت كرده ام و قرار اس��ت سرمربي تيم ملي شوم، 

در صورت��ي كه ب��ه هيچوجه در مورد تي��م ملي با من 
صحبتی نش��ده اس��ت. يك سري هس��تند مي خواهند 

تحت هر شرايطي امير قلعه نوعي را بكوبند. مي خواهم 
با عزيز محمدي صحبت كنم كه اگر مي ش��ود اين چند 
جام قهرماني كه من گرفته ام پس بگيرد بلكه يك سري 
راحت ش��وند و دست از سرم بردارند و شب خوابشان 
ببرد. نمي دانم داس��تان اين مش��كالت با من چيس��ت. 
هر كسي مي خواهد پيش��رفت كند دوست دارند زمين 
 بخورد و مانع از اين مي ش��وند كه به پيش��رفتش ادامه 

دهد. 
برنامه نود به مردم انحراف فکري مي دهد 

90 درصد از برنامه نود انحراف فكري به مردم مي دهد. 
ت��ا حاال ش��ده در اين برنام��ه درباره كيفي��ت چمن ها 
صحبت ش��ود. خود عادل فردوسي پور مي گويد فضاي 
اس��تاديوم هاي ما به گونه اي ش��ده كه م��ادران جرأت 
نمي كنن��د فرزندان نوج��وان خود را راهي ورزش��گاه 
كنن��د. يك��ي از اين علت ه��ا خود عادل فردوس��ي پور 
 اس��ت. چرا كس��ي نمي آيد از كيفيت چمن ورزشگاه ها 

بگويد. 
حميد اس��تيلي از زمين ورزشگاه بوش��هر مي نالد. اين 
مس��ائل در فوتبال تأثي��ر دارد. تماش��اگر مي خواهد از 
س��رويس بهداش��تي اس��تفاده كند به دليل عدم رعايت 
مس��ائل بهداش��تي با هزار و يك ن��وع مريضي مواجه 
مي ش��ود. م��ا چ��ه كاري ب��راي جوانان خ��ود در اين 

استاديوم ها كرده ايم. 
بايد برويم اين مس��ائل را درس��ت كنيم. چرا تماشاگر 
حتي نمي تواند از آب خوردن در ورزش��گاه ها استفاده 
كند. چرا بايد وقتي قدم به ورزش��گاه مي گذاريم فحش 
بخوري��م. يك ج��وان چ��ون در جامعه مش��كل دارد، 
براي تخليه خود به ورزش��گاه مي آيد و چه كسي بهتر 
از امي��ر قلعه نوعي ب��راي فحش دادن. به ج��اي اينكه 
 اين مش��كالت را حل كنيم به دنبال تس��ويه حس��اب 

هستيم. 
چرا اصل 44 قانون اساسي اجرا نمي شود؟ 

مگر در اصل 44 قانون اساس��ي نيس��ت ك��ه فوتبال به 
بخش خصوص��ي واگذار ش��ود. همين تعداد 

كمي ه��م كه وارد بخ��ش خصوصي 
ش��ده اند ب��ه مش��كل خورده اند. 

نمونه آن حسين هدايتي است. 
ببيني��م در تركيه چه  بروي��م 
برنامه اي را در پيش گرفته اند 
كه به اين جا رس��يده اند. چرا 
ما نباي��د تلويزيون خصوصي 
ي��ا تلويزيوني ك��ه مخصوص 
باشيم؟  باش��د، داش��ته  ورزش 
اجازه  اساس��ي  قانون  مي گويند 
يعن��ي  نمي ده��د. 

نمي ش��ود اين قان��ون را اصالح ك��رد؟ فوتبال صنعت 
اس��ت. كش��ورهاي عرب��ي را ببينيد چه ط��ور در حال 

برنامه ريزي هستند. 
مظلوم ترين تیم سال گذشته سپاهان بود 

من در جلس��ه كميت��ه فني از عزي��ز محمدي خواهش 
كردم گروهي را براي برنامه ريزي بياورند. سال گذشته 
مظلوم ترين تيم س��پاهان بود و هر كاري كه خواس��تند 
ب��ا اين تي��م كردند. چرا ما بايد هر س��ه چهار روز يك 
بار بازي كنيم. چرا س��پاهان بايد 29 اسفند بازي كند و 

ششم فروردين هم به ميدان برود. 
محم��د ن��وري در برنام��ه تلويزيوني گفت ه��ر گاه از 
اردوي تي��م ملي بازمي گ��ردد به لح��اظ روحي به هم 
ريخته است. پس من چه بگويم كه هر بار 6-7 بازيكن 
م��ن را مي گيرند. گاهي وقت هاتمرين س��پاهان به 10 

نفر ميرسيد. 
من اگر نخواهم ليگمان را با ليگ هاي اروپايي به لحاظ 
برنامه ريزي مقايس��ه كنم، از تركي��ه مي توانم مثال بزنم. 
باي��د مي ديدي��د من چه ط��ور در اين يك س��ال زجر 
كش��يدم. هيچ تيمي در تاريخ فوتبال به اندازه س��پاهان 
زجر نكش��يده اس��ت. تازه بعضي از مربيان بابت اينكه 
يك بازيكنشان در تيم ملي بازي نكرده، انتقاد مي كردند. 

بايد مي ديدند چه باليي سر من آمده است. 
من برنامه محور بودم 

امي��دوارم س��ال بع��د برنامه ري��زي ب��ه اي��ن ش��كل 
نباش��د. م��ن در جلس��ه كميته فن��ي هم گفت��م از يك 
جايي باي��د تصميمات فوتبالي باش��د. فوتب��ال تقويم 
 داده ش��ود. ب��ه مربي تي��م ملي ه��م همي��ن برنامه را 

بدهند. 
زماني كه من س��رمربي تيم ملي بودم مي توانيد از آقاي 
كاظمي كه در همه جلس��ات ما شركت داشت، بپرسيد 
حتي يك هفته هم ليگ تعطيل نشد. چون من برنامه محور 
بودم. وقتي در برنامه ريزي نظرات كارشناس��ان پرسيده 

شود، به چنين برنامه ريزي دچار نمي شويم. 
چه طور من 4 س��ال پيش توانستم اين برنامه ريزي را 
انجام دهم ولي آقايان امس��ال نمي توانستند 
كاري كنن��د ك��ه س��پاهان دچ��ار اين 
همه بال نش��ود؟ چ��ون ايراني بودم 
برنامه ريزي ه��ا  اي��ن  وج��ود  ب��ا 
م��ن  ب��ه  خواس��تند  چ��ه   ه��ر 

گفتند.
من يك بار يك كالم گفتم بازي، 
دو نيم��ه متفاوت داش��ت، همه 
ب��ه من انتق��اد كردند ام��ا همين 
جمل��ه را موريني��و گفت��ه بود و 
 هم��ه ب��ه ب��ه و چ��ه چه 

كردند. 
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امام محمد باقر)ع(:
سخن نيک را از هر كسی، 
هر چند به آن عمل
نكند فراگيريد.

روزی بود...

 آيا مي دانستيد كه گوش و بينی در تمام 
طول عمر انسان در حال رشد مي باشند و 

بزرگتر مي شوند؟
 آيا مي دانستيد كه شش چپ، اندكی از 
شش راست كوچكتر است تا فضای كافی 

برای قرارگيری قلب فراهم آيد؟
 آيا مي دانس��تيد كه CD در سال 1980 

توسط سونی و فيليپس اختراع شد؟
 آي��ا مي دانس��تيد كه اولين اس��تفاده از 

دستگاه فكس در سال 1843 انجام شد؟
 آي��ا مي دانس��تيد كه مقاوم��ت موش 
صحرايی در برابر بی آبی بيش��تر از ش��تر 

است؟
 آيا مي دانستيد كه جمعيت ميمون های 

هند بالغ بر 50 ميليون است؟
 آي��ا مي دانس��تيد ك��ه 350 ه��زار نوع 

كفشدوزك در جهان وجود دارد؟
 آيا مي دانس��تيد كه نوش��ابه های زرد 
رنگ، زيانبارتر از نوشابه های سياه رنگ 

هستند؟
 آيا مي دانستيد اعصابي كه در بدن شما 
وج��ود دارد به ان��دازه فاصله زمين تا ماه 

است؟
  آي��ا مي دانس��تيد ك��ه قل��ب انس��ان 
 می توان��د خون را 10 متر به بيرون پرتاب 

كند؟
 آيا مي دانستيد كه ركورد ضربه زدن به 
توپ پيگ پنگ در م��دت زمان 60 ثانيه 

173 ضربه است؟

 آيا مي دانس��تيد كه در ه��ر ثانيه 5000 
بيليون بيليون الكترون به صفحه تلويزيون 

برخورد ميكند تا تصوير را ايجاد كند؟
 آيا مي دانس��تيد كه يك كوه آتشفشان 
قادر اس��ت ذرات ري��ز و گردوغبار را تا 
ارتف��اع 50 كيلومتری به فض��ای اطراف 

پرتاب كند؟
 آيا مي دانس��تيد كه تعداد س��لول های 
گيرنده بويايی در سگ های معمولی، يك 
ميليارد و در سگ های شكاری، 4 ميليارد 

عدد است؟
 آيا مي دانستيد كه انسان به طور طبيعی 
از چهار سالگی به بعد را در حافظه دارد. 
خاطرات قبل از چهار س��الگی از حافظه 

پاك می شود؟
 آيا مي دانس��تيد كه يك ف��رد عادی در 
ظرف 24 ساعت 22000 بار تنفس مي كند 
و 12000 ليت��ر هوا استنش��اق مي كند كه 

2400 ليتر آن اكسيژن است؟
آيا مي دانس��تيد ك��ه زنبور ب��رای تهيه 1 
كيل��و عس��ل باي��د 150 هزار بار ش��هد 
حمل كند، روی 10 ميليون گل بنش��يند 
 و مس��افت معادل 7 بار دور زمين را طی 

كند؟
 آي��ا مي دانس��تيد كه اگ��ر می خواهيد 
از آرواره ي��ك تمس��اح ج��ان س��الم به 
انگش��ت هايتان را در  باي��د  ببري��د،  در 
 چش��مانش فرو كنيد تا به  شما اجازه فرار 

بدهد؟

آيا مي دانستيد؟

همه ما در زندگی فرد دروغگويی را س��راغ داريم. يك 
الف زن حرفه ای. ف��ردی كه حتی اگر تالش هم كند، 
ب��از هم نمی تواند از دروغ گفتن دس��ت بردارد. او در 
مورد هر چيز و همه چيز دروغ می گويد. مسائل كاری، 
اس��تعدادهايش، تحصيالت و در يك كالم همه چيز. او 
می خواهد با اين كار خودش را بزرگتر جلوه داده و در 

ديگران تاثير بگذارد.
دليل دروغگويی هر چيزی كه باش��د، كسی به اين قبيل 
افراد احترام نمی گذارد. هيچ كس روی آنها حساب باز 
نمی كند و برای شخصيتش��ان نيز ارزش قائل نيس��ت. 
من اين كالم را بارها و بارها تكرار كرده ام: مرد اس��ت 

و حرفش.
توانايی تشخیص دروغ

اعماق وجود بيش��تر انسانها پاك و محجوب است. آنها 
ه��ر چقدر هم كه تالش كنن��د و دروغی بگويند كه به 
اصطالح مو الی درزش نرود، باز چشمانش��ان گويای 
تمام حقايق است. چشم ها هيچ گاه دروغ نمی گويند. 
اگر شما يك تبهكار حرفه ای هم باشيد، چشمانتان هيچ 
گاه نمی توانند كس��ی را فريب دهند. پس چرا خودتان 

را بيهوده به زحمت می اندازيد؟
م��ن می توانم يك فرد دروغگو را زودتر از هر كس��ي 
شناس��ايی كنم. به راحت��ی توانايی تش��خيص حقيقت 
را پي��ش از اينك��ه هيچ حرف��ی رد و بدل ش��ود دارم. 

حركت هاي بدن گويای تمام حقايق هستند.
اما اگر مطمئن هس��تيد كه آنها در روز روش��ن در حال 
دروغ گفتن هستند، نبايد به سرعت عكس العمل نشان 

دهيد. اين كار باعث می ش��ود كه فرد مقابل احس��اس 
ش��رمندگی و خجالت زدگی كند؛ او فقط می خواهد به 
نوعی خود را در جلوی چش��م همگان بزرگ تر جلوه 

دهد.
گاهی اوقات بهتر است به شخص دروغگو نشان دهيم 
 كه فقط ب��ه خاطر داليل ضمنی خودم��ان، دروغش را 
می پذيريم. اين كار باعث می شود كه او كمی بترسد و 
دفعه آينده دروغ نگويد. به طور معمول انسان ها خيلی 
مؤدب تر و با سياس��ت تر از اين هس��تند كه بخواهند 
كس��ی را دروغگ��و بخوانند ب��ه همين دلي��ل آدم های 
دروغگو توانايی های ش��ان را دست باال می گيرند و هر 

روز بيش از پيش دروغ می گويند.
برخی افراد نمی دانند چگونه دروغ بگويند

به طور كلی بيش��تر افراد دروغگوهای ماهری نيس��تند. 
چرا؟ به اين دليل كه هميشه اشكاالتی در داستانهای شان 
وجود دارد. به عنوان مثال اگر مرخصی اس��تعالجی می 
گيريد، پس چرا روز بعد سرحال و شاداب سر كار آماده 
می ش��ويد؟ دليلش اين است كه اين جور افراد توانايی 
دي��دن دورنم��ای بزرگتر را ندارند. آنه��ا نمی دانند كه 
چگونه بايد بر روی س��خنان كذبشان درپوش بگذارند 

به همين دليل هميشه دستشان رو می شود.
نکته هايی برای شناسايی افراد دروغگو 

تصور كنيد كه شما همين ديروز متولد شده ايد و نامتان 
هم »گول خور« است. در اين قسمت نكته هايی است تا 
اگر كسی در حال دروغ گفتن به شما بود بتوانيد خيلی 

سريع آن را تشخيص دهيد:
 چش��م ها: چش��م طرف مقاب��ل را بخواني��د. اگر آنها
بی قرار بود و مردمك چش��م بيش از اندازه گشاد شده 
بود نش��انه از دوغگويی اس��ت. اگر تمام مدت پايين را 
نگاه می كرد و يا چشمش به اين طرف و آن طرف بود 
و هيچ گاه به طور مستقيم به چشم های شما خيره نمي 

شد بدانيد كه كه حرف هايش كذب محض است.
اگر جلوی دهان و يا قس��مت ه��ای ديگر صورتش را 

می گرفت.

پيش��ينيان اعتقاد داش��تند ك��ه هر گاه كس��ی بينی خود 
را بخاران��د در حال دروغ گفتن اس��ت. م��ن خرافاتی 
 نيس��تم اما يك انس��ان راس��تگو هيچ گاه زمان پاسخ به 
پرس��ش ها بينی خود را نمی گيرد، فين فين نمی كند و 

آن را نمی خاراند.
اگ��ر ب��ه اين ط��رف و آن طرف حركت می ك��رد تا به 
نحوی در تمركز ش��ما نس��بت به موضوع مورد بحث 

اختالل ايجاد كند.
من من كردن و بعد درس��ت كردن كلمه ها )ش��ايد اين 
اتف��اق ب��رای خودتان هم پي��ش آمده باش��د در چنين 
شرايطی به هيچ وجه الزم نيست كه برگرديد و كلمات 

غلط تلفظ شده را دوباره تكرار كنيد(
اگر تنها اش��اره مختصری به جزئيات قضيه می شود و 
همان حرف ها را ب��رای متقاعد كردن خودش چندين 
بار تكرار می كند. او خيلی مش��كوك به نظر می رس��د 

درست مثل يك وكيل در زمان دفاع از متهم.
داستان او پيچيده و تا حدی تحريف شده است و باعث 

گيج شدن می شود .
به ط��ور دائم در حال تغيي��ر دادن موضوع مورد بحثی 
اس��ت، پرسش های انحرافی می پرسد و سئواالت شما 

را نيز پاسخ نمی دهد.
هميشه در زمان جواب دادن به سئواالت از جمله آيا تو 

به من اعتماد نداری استفاده می كند.
س��ئواالتی را كه به نفعش��ان نيس��ت نمی شنوند. چی؟ 
آيا در عرض 10 ثانيه راه گوشش��ان مصدود می شود؟ 
آنها زمانی كه از ش��ما خواهش می كنند تا سئوال خود 
را دوباره تك��رار كنيد، زمانی پيدا م��ی كنند تا به گفته 
های كذبشان ش��اخ و برگ دهند. جزئيات پس از چند 
روز از اي��ن رو ب��ه آن رو می ش��ود )دوب��اره اگر يك 
چنين اتفاقی برای خود ش��ما افتاده باشد، به طور حتم 
به ياد م��ی آوريد كه جزئيات را باره��ا و بارها عوض 
كرديد( چند سال بعد در مورد همان داستان از او سئوال 
 كني��د، آنگاه ب��ا دروغ های مختلفی رو ب��ه رو خواهيد 

شد.

مرد مسنی به همراه پسر 25 ساله اش در قطار نشسته بود. 
در حالی كه مسافران در صندلی های خود نشسته بودند، 

قطار شروع به حركت كرد.
به محض شروع حركت قطار، پسر كه كنار پنجره نشسته 
بود پر از شور و هيجان شد. دستش را از پنجره بيرون برد 
و در حال��ی كه حركت هوا را با لذت لمس مي كرد فرياد 
زد: پ��در نگاه كن! درختها حركت مي كنند. مرد مس��ن با 

لبخندی هيجان پسرش را تحسين كرد.
كنار مرد جوان، زوج جوانی نشسته بودند كه حرف های 
پدر و پسر را مي شنيدند و از حركات پسر جوان كه مانند 
يك بچه 5 ساله رفتار مي كرد، متعجب شده بودند. ناگهان 

پس��ر دوباره فرياد زد: پدر نگاه كن! درياچه، حيوانات و 
ابرها با قطار حركت مي كنند!

زوج جوان پسر را با دلسوزی نگاه مي كردند.
باران شروع شد. چند قطره روی دست مرد جوان چكيد. 
او ب��ا لذت آن را لمس كرد و چش��مهايش را بس��ت و 
دوباره فرياد زد: پدر نگاه كن! باران مي بارد،  آب روی من 
چكيد. زوج جوان ديگر طاقت نياوردند و از مرد مس��ن 
 پرسيدند:  چرا شما برای مداوای پسرتان به پزشك مراجعه 

نمی كنيد؟
مرد مسن گفت: ما همين امروز از بيمارستان بر مي گرديم، 

امروز پسر من برای اولين بار در زندگی مي تواند ببيند.

ل��پ تاپ ه��ا جايگزين خوبی ب��رای رايانه های روميزی هس��تند و بيش تر 
كار ه��ای آن ها را مي كنند ولی با اين حال تف��اوت اصلی آن ها با رايانه های 

روميزی ميزان مقاومت آن ها در شرايط مختلف، متفاوت است.
بنابراين بايد هميش��ه به اين نكته توجه داش��ت كه لپ تاپ هرچه قدر هم 
كه مقاوم در برابر ش��رايط باشد باز هم بايد نكته هايی را برای حفظ سالمت  
آن انج��ام داد چرا ك��ه لپ تاپ ها با توجه به ويژگی هاي��ی كه دارند نياز به 

مراقبت هايی نيز دارند كه در ادامه به آنها اشاره خواهيم كرد.
لپ تاپ را تمیز نگه داريد

چون  لپ تاپ ها بيش��تر با محيط و به خصوص دس��ت ها در تماس هستند 
بايد توجه داش��ته باشيد كه لپ تاپ ها خيلی زود كثيف می شوند و اين امر 
 باعث كاهش طول عمر لپ تاپ می ش��ود. برای همين هميش��ه س��عی كنيد 
ل��پ تاپ خود را تميز نگه داريد چرا كه عالوه بر اينكه باعث افزايش طول 

عمر لپ تاپ می شود بلكه زيبايی لپ تاپ را هم تشديد می كند.
هم��واره می توانيد برای تميز كردن ل��پ تاپ از پارچه نخی مرطوب نمناك 
اس��تفاده كني��د و يا اينك��ه از محلول های تمي��ز كننده موج��ود در بازار كه 
مخصوص همين كار هس��تند استفاده كنيد، اين محصول نسبت به كاربردش 

قيمت ارزانی دارد.
زياد روی تاچ پد فشار نیاوريد

يك��ی از عوامل مهم در طول عمر لپ تاپ و به خصوص همان تاچ پد اين 
اس��ت كه نبايد زياد روی آن فش��ار آورد زيرا همان طور كه مشخص است 
تاچ پد يكی از نياز های مهم هر لپ تاپ است به خصوص هنگامی كه موس 

همراه نداشته باشيد.
بنابراين از فشار آوردن روی صفحه تاچ پد خودداری كنيد و سعی كنيد اگر 

از دكمه های آن استفاده مي كنيد آن ها را به آرامی فشار دهيد.

لپ تاپ را مستقیم به برق وصل نکنید
يكی از داليل خرابی سريع لپ تاپ ها اتصال مستقيم لپ تاپ به برق است، 
اگر دقت كرده باش��يد هنگامی كه لپ تاپ را ب��ه برق وصل می كنيد گاهی 
اوقات جرقه های كوچكی در اطراف پيريز به راحتی قابل مشاهده اند، همين 
جرقه ها يا به قولی نوسانات برق باعث می شود كه به لپ تاپ آسيب جدی 

وارد شود.
اس��تفاده از پيريز ها يا س��ه راهی ها يا محافظ هاي جري��ان برق می تواند اين 

مشكل را تا حد زيادی بر طرف كند.
باتری را دربیاوريد

اگر از آن دس��ته كاربرانی هس��تيد كه زياد پش��ت لپ تاپ مي نش��ينيد و به 
طور كل لپ تاپتان مدت زياد روش��ن است، بايد باتری لپ تاپ خود را در 
آوريد در غير اين صورت به صورت جدی به باتری لپ تاپ ش��ما آس��يب 

وارد می شود.
کول پد )میز لپ تاپ(

اگ��ر با ل��پ تاپتان زياد كار می كنيد و مدام روی آن فش��ار مي آوريد بايد از 
وسيله ای به نام كول پد )ميز لپ تاپ( استفاده كنيد.

اين وسيله دارای پايه هايی باالتر از سطح زمين هستند و چندين خنك كننده 
)فن( همراه خود دارند كه باعث خنك ش��دن و بهبود كارآيی لپ تاپ شما 
می ش��ود اين دس��تگاه ها به طور عمده از برق يو اس بی )Usb ( اس��تفاده 

می كنند و به شدت كم مصرفند و خيلی كم از باتری استفاده مي كنند.
اگر عجله داريد

اگر هميش��ه دوس��ت داريد كه رايانه تان يا لپ تاپ ش��ما س��ريع باال بيايد 
می توانيد سيستم خود را  هايبرنت) hibernate( كنيد با اين عمل شما قادر 
خواهيد بود خيلی سريع تر از قبل وارد محيط سيستم عامل )ويندوز( شويد 

و برنامه هايتان را اجرا كنيد.
برای فعال كردن اين گزينه در سيس��تم عامل ويندوز هفت مي توانيد هنگام 
خاموش كردن روی گزينه ای كه همانند فلش اس��ت موس را نگه داريد تا 

كادر گزينه ها باز شود و پس از آن بايد گزينه  هايبرنت را انتخاب كنيد.
درايو لپ تاپ شما

سعی كنيد كمتر از رايتر لپ تاپ استفاده كنيد يا اگر استفاده می كنيد از سی 
دی ه��ا و دی وی دی های خش دار اس��تفاده نكنيد چ��را كه باعث خرابی و 

آسيب رساندن به لنز درايو می شود.
موقعی كه از دی وی دی يا س��ی دی رايتر اس��تفاده مي كنيد نوت بوك را به 
برق متصل كنيد. چون رايترها جريان بس��يار بااليی را از منبع تغذيه كشيده 
و اگر فقط از باتری استفاده شود به آن آسيب مي رساند چون در اين حالت 
باتری با س��رعت زيادی شارژ مي شود. حتی در حالتی كه باتری كامل شارژ 
نباش��د ممكن است نوت بوك خاموش شده و ديس��ك نوری شما بسوزد. 
 به همين خاطر در لپ تاپ های مدرن امروزی اگر ش��ارژ باتری كم باش��د، 

لپ تاپ به طور خودكار درايو نوری را خاموش مي كند.
حمل و نقل نوت بوک

اگ��ر مي خواهيد ل��پ تاپ خود را جابه جا كنيد باي��د همواره نكته هايی را 
رعايت كنيد در غير اين صورت لپ تاپ ش��ما آس��يب های جدی را جبران 

خواهد كرد از جمله آن ها مي توان به موارد زير اشاره كرد:
 چنانچه در داخل درايو خود س��ی دی يا دی وی دی داريد قبل از حمل 

لپ تاپ آن را خارج نماييد.
 ن��وت بوك را خام��وش كنيد يكی از قس��مت های مهم و آس��يب پذير 
لپ تاپ هارد ديس��ك آن اس��ت كه بايد بسيار مراقبت ش��ود به همين دليل 
در لپ تاپ های جديد قابليت HDD Protection تعبيه ش��ده است. به 

طوری كه اگر ضربه ای به لپ تاپ بخورد وقتی لپ تاپ روشن است، هارد 
را خاموش مي كند تا از صدمه به آن جلوگيری كند.

 لپ تاپ خود را از مواجه با گرمای شديد يا ضربه هاي جانبی يا تكان های 
شديد دور نگه داريد.

 هر گونه كابل و وسايل متصل به لپ تاپ مثل كابل شبكه، سيم موس يا 
اسپيكر )بلند گو( را از لپ تاپ جدا كنيد.

 صفح��ه نمايش را به ط��ور كامل ببنديد طوری كه در جای مخصوص به 
خودش قرار گيرد.

 بهتر اس��ت ب��رای جلوگيری از بروز ه��ر گونه حادثه كه ممكن اس��ت 
لپ تاپ شما را تهديد كند از كيف های مخصوص لپ تاپ استفاده كنيد. 

صفحه نمايش لپ تاپ
به هيچ عنوان دس��ت خود را به صفحه نماي��ش نزنيد يا از برخورد هرگونه 
ش��ی تيزی مثل كليد يا پيچ گوش��تی به آن جلوگيری كنيد چرا كه به شدت 

آسيب پذير است و به راحتی خراب می شود. 
از نرم افزار ها و ضد ويروس های مناسب و سبک استفاده کنیم

س��عی كنيد از ضد ويروسی س��بك و قوی برای لپ تاپ خود استفاده كنيد 
ت��ا مقدار كمتری از پردازنده را اش��غال كند و س��رعت لپ ت��اپ را پايين 
نياورد. نرم افزار های مناس��ب را روی لپ ت��اپ خود نصب كنيد، از نصب 
نرم افزار هاي��ی كه اطمينان نداريد كه نرم افزارند ي��ا بدافزار خودداری كنيد 
 ي��ا قب��ل از نص��ب، آن را ويروس يابی كنيد. س��عی كنيد از اليس��نس ها و 
نرم افزار های اورجينال و اصل شركت نرم افزاری  استفاده كنيد. به خصوص 
سيستم عامل كه اگر از نسخه های كرك آن استفاده كنيد شما و لپ تاپتان را 
با مش��كل مواجه مي كنيد و مجبوريد هر چند وقت يك بار سيس��تم عاملتان 

را عوض كنيد.

 وقتي مشكلي داريد، به جاي مناسبي برويد و كمي قدم 
بزنيد، وقتي به خانه بر مي گرديد، متوجه مي شويد كه ديدتان 

به كلي عوض شده است.
 وقتي زندگي سخت مي ش��ود و راه هاي ارتباطي بسته 

مي شوند، وضعيت را با شوخي و خنده روشن كنيد.
 روبه رو شدن با مشكل؛ پيروزي بزرگي است، سعي كنيد 
با هر مشكلي كه روبرو مي ش��ويد، راه حلي براي آن پيدا 

كنيد.
 بازنده در هر جواب مشكلي را مي بيند، ولي برنده در هر 

مشكلي، جوابي را مي بيند، مثل برنده ها فكر كنيد.
 هميشه راه براي همه هموار نيست، زندگي برخورد با 

موانع، غلبه بر آن و حركت است.
 ف��رار از مش��كالت يكي از خصوصي��ت های طبيعي 
انس��ان ها اس��ت. براي تغيير اين خصوصيت، براي انجام 
كارهاي پيچيده تر ارجحيت قائل ش��ويد و آن ها را تا زمان 

اتمامشان نيمه كاره رها نكنيد.
 تمركز در كار، باعث موفقيت و به سرانجام رسيدن هر 

كاري بدون دوباره كاري مي شود.
 هميشه به ياد داشته باشيد كه شما اليق موفقيت هستيد.

 ام��ام عل��ي )ع( مي فرماين��د: از س��قوط و شكس��ت 
 ديگران ش��ادي مكن، زيرا نمي داني روزگار بر سر تو چه 

مي آورد. 

یاد یاران یاد باد

زود قضاوت نكنيد

چند توصيه در مورد طول عمر لپ تاپ

مشكالت و موفقيت ها از نگاهی ديگر

عکس روز

را تشخیص دهیم؟ 

چگونه دروغگو


