
استاندار چهارمحال و بختياري بر اهميت پروژه 
ملي راه آهن سراس��ري اصفهان- چهارمحال و 
بختياري- خوزس��تان تأكيد كرد و گفت: براي 
توس��عه ارتباط و حمل و نقل مركز، جنوب و 
غرب كش��ور اجراي اين طرح عظيم يك نياز 
ملي محس��وب مي ش��ود.  به گ��زارش ايرنا، 
 علي اصغر عنابستاني در جلسه كميته پيگيري 
طرح هاي مهم اس��تان افزود: هم اينك بخشي 
از حمل و نقل كش��ور از اين مسير صورت مي 
گيرد ك��ه ضرورت اح��داث راه آهن به لحاظ 
افزايش بار و مس��افر بيش از پيش احساس مي 
شود. وي با بيان اينكه پيگيري اين طرح عظيم 
ملي از ح��وزه قدرت و توان اداره راه و ترابري 
اس��تان خارج است، تصريح كرد: پيگيري تمام 
وقت آن از سوي نمايندگاني از استانداري بسيار 
ضروري است. وي با اشاره به روند اجرايي اين 
پروژه اظهار داشت: اين طرح در مرحله اجرايي 
شدن بود كه امضاي دو تن از نمايندگان استان 
در مجلس به منظور استيضاح وزير راه و ترابري 
اج��راي آن را به تأخير انداخت. عنابس��تاني با 
اش��اره به تصويب نش��دن بودجه س��ال آينده 
از مس��ئوالن راه و ترابري و نمايندگان اس��تان 
در مجلس خواس��ت تا تمام تالش خود را به 
منظور جذب بيش��تر اعتبار از وزارت راه براي 
اج��راي اين پروژه به كار گيرند. عنابس��تاني به 
پروژه انتقال آب سبزكوه به چغاخور به منظور 
تأمين خوراك كارخانه هاي واقع در اين منطقه 
 اش��اره كرد و گفت: س��امانه طراحي شده آب 
منطقه اي استان به دليل صرف هزينه باال تا حدي 
غير كاربردي اس��ت. وي بيان داشت: متأسفانه 
وزارت نيرو حاضر به پرداخت مبلغ برآورد شده 
)200 ميليارد ريال( آب منطقه اي استان نيست، 
از اين رو الزم اس��ت س��امانه ديگري با جذب 

اعتبار كمتر طراحي شود.

احداث راه آهن 
اصفهان - شهركرد- خوزستان 

يك نياز ملي است 

رئيس فني مهندس��ي اداره كل 
تربيت بدني اس��تان ب��ا اعالم 
اينك��ه در دهه مب��ارك فجر از 
73 پروژه عمراني بهره برداري 
ص��ورت گرفته اس��ت، اظهار 
داش��ت: ب��ا افتتاح اي��ن تعداد 

پروژه، 36 درصد به سرانه ورزشي استان اضافه شد...

فرمان��ده  اجتماع��ي  مع��اون 
انتظامي چهارمحال و بختياري 
گفت: ب��راي مقابله با حوادث 
احتمالي چهارش��نبه آخر سال، 

آمادگي 100 درصدي دارد. 
محمدرض���ا رمض��اني افزود: 

باتوجه به تجارب سال هاي گذشته و آموزش هايي كه در  ...

راهكار كاهش و برون رفت از 
خشكسالی های مستمر حاكم بر 
استان اصفهان، مديريت صحيح 
است.  خاك  و  آب  منابع  بر 
هفته  آغاز  در  اصفهان  استاندار 
منابع طبيعی و روز درختكاری 

كه همزمان با آغاز ساخت 15000 واحد مسكونی مهر در شهر جديد 
بهارستان انجام شد با بيان اين مطلب خشكسالی ...

با بهره برداري از 73 پروژه عمراني در دهه فجر؛
36 درصد به سرانه ورزشي استان 

اصفهان اضافه شد

معاون فرمانده انتظامي چهارمحال و بختياري:
آمادگي 100 درصدي براي حوادث 

احتمالي چهارشنبه آخر سال

جشن درختكاري در استان اصفهان 
برگزار شد 

صفـحهصفـحه
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با واگذاري قطار شهری به دولت؛
مترو تعطیل می شود 

امضاء تفاهم نامه 
تولید ريل ملي 
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شهرستان / صفحه4

 شهرستان/ صفحه4

 شهرستان/ صفحه4

از 29 اسفند تا 5 فروردين ماه؛

طرح زوج و فرد خودروها در اصفهان  
اجرا  نمي شود

صفحه 2

نام كاال
قیمت مصرف كننده 
)ريال( درج شده بر 

روي محصول

درصد 
تخفیف

قیمت 
فروشگاه

18/9002913/500 رب گوجه فرنگي چین چین

8/200206/600ماكاروني 700 گرمي مانا 

8/200176/800زر ماكارون 700 گرمي

5/500114/900پودر دستي برف

22/600920/500 صابون گلنار 6 عددي

7/50086/900 پودر شوما آنزيم دار

6/000334/000دستمال 200 برگ

16/0001913/000 رب رضا

14/000رب تبرك

96/500988/000 روغن 4/5 پرديس

17/500916/000 رب شاهسوند

14/500713/500 رب 48

12/000259/000 تن ماهي جنوب 120 گرمي

نام كاال
قیمت مصرف كننده 
)ريال( درج شده بر 

روي محصول

درصد 
تخفیف

قیمت 
فروشگاه

52/0002340/000 چاي 15 خرداد

5/500164/600پودر دستي آمو

7/500136/500پودر ماشیني آمو

مايع ظرفشويي گلي
11/300710/500 1 لیتري

مايع ظرفشويي گلي
44/4001040/000  4 لیتري

7/900156/700كنسرو نخودفرنگي گلچین

8/200186/700خوراك لوبیا چیتي گلچین

5/000204/000نودالیت آماده 

7/000195/700سوپ الیت آماده

88/000 95/0007 روغن 4/5 پرديس

8/500226/600سس گوجه خرسي
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سراسری
جهان نما ایران

اس��تاندار تهران گفت: با هدف ساماندهي 
فضاهاي بهداش��تي و درماني و بازارهاي 
اتومبيل ته��ران، طرح احداث ش��هرهاي 
اتومبيل و س��المت در اطراف شهر تهران 
نهايي ش��د. به گ��زارش ايرنا ب��ه نقل از 
 روابط عمومي استانداري، مرتضي تمدن 
افزود: با توجه به مش��كالتي كه در زمينه 
توسعه فضاهاي درماني در پايتخت وجود 
دارد و همچنين متقاضيان زيادي كه براي 
دريافت امكانات جهت احداث فضاهاي 
درمان��ي مراجعه مي كنند، اس��تانداري با 
همكاري شهرداري تهران و شهرستان هاي 
تابعه پايتخت قصد دارد ش��هر جديدي با 
عنوان شهر سالمت را در نزديكي پايتخت 
احداث كند. وي اظهار داش��ت: در ش��هر 
س��المت ضمن داشتن فضاي كافي براي 
توسعه خدمات درماني و امكان انتقال برخي 
از مراكز درماني به اين شهر جديد، خدمات 
رفاهي براي توريس��ت س��المت و مراكز 
اقامتي نيز پيش بيني ش��ده است. تمدن با 
اشاره به مشكالت مبادالت اتومبيل در شهر 
تهران گفت: خريد اتومبيل در شهر تهران 
با توجه به فضاهاي محدود نمايش��گاهي 
موجود امكان آزمايش اتومبيل را از خريدار 
سلب مي كند. وي ادامه داد: وجود ترافيك 
و عدم دسترسي به اطالعات بازار اتومبيل 
ب��ه دليل عدم تمرك��ز بازارهاي مربوط به 

خري��د و فروش خ��ودرو در بزرگ ترين 
شهر كشور، مديران شهري را بر آن داشته 
تا براي حل اين مشكل، طرح احداث شهر 
خ��ودرو را در خارج از محدوده ش��هري 
تهران تدوين كنند. استاندار تهران گفت: در 
طرح تدوين شده براي شهر اتومبيل امكان 
انتقال نمايش��گاه هاي اتومبيل متقاضي به 
منطقه ايمن ديده شده است. تمدن اظهار 
داش��ت: ش��هر اتومبيل با بازارهاي فعلي 
خودرو كه طي سال هاي اخير با همكاري 
م��ردم و مناطق ش��هرداري تهران فعاليت 
مي كنند قابل قياس نيست و امكانات در 
نظر گرفته ش��ده براي شهر خودرو ضمن 
بازارهاي عرضه متمركز خودروهاي نو و 
دست دوم، نمايشگاه هاي خدمات جانبي 
خ��ودرو را در برگرفته و همچنين در كنار 
اين منطقه امكان��ات ورزش هاي مرتبط 
 با خودرو از جمله پيس��ت اتومبيلراني نيز 
پيش بيني شده است. وي افزود: پيش بيني 
مي ش��ود با احداث اي��ن دو طرح بزرگ 
عمراني، بخشي از مش��كالت مربوط به 
محدوديت فضاه��اي درماني و همچنين 
ترافيك شهر تهران با كمك مردم و دست 
اندركاران اين دو ش��اخه شغلي بر طرف 
ش��ود و همچنين مجموعه ه��اي جذابي 
از نظ��ر خدمات گردش��گري به امكانات 

پايتخت كشور افزوده شود. 

نصف النهار

نصف النهار

جنايت تكان دهنده 
پسر ديكتاتور مصر 

مدارك فوق محرمانه جديدي كشف شده است كه نشان مي دهد انفجار هاي 
س��ال 2005 در منطقه توريستي شرم الش��يخ مصر كه موجب مرگ 88 نفر از 
جهانگردان مصري و خارجي شد به دستور جمال مبارك پسر ديكتاتور مخلوع 
مصر و براي تسويه حساب با يك رقيب صورت گرفته است. به گزارش ايرنا، 
روزنام��ه كويتي الجريده مدارك فوق محرمان��ه و تكان دهنده اي را فاش كرد 
كه نشان مي دهد جمال پسر مبارك و حبيب العادلي وزير كشور رژيم مبارك 
دس��تور انفجارهاي شرم الش��يخ در 23 ژوئيه 2005 را صادر كرده اند تا از يك 
 تاجر مصري كه حق كميسيون جمال از قرارداد صادرات گاز را كاهش داده بود 
انتقام جويي كنند. براس��اس اي��ن خبر، مبارك و العادلي دس��تور انفجار را به 
تشكيالت سياسي محرمانه وزارت كشور ابالغ كردند و اين تشكيالت با اجير 
كردن يك گروه مسلح، سه مجتمع گردشگري در شرم الشيخ متعلق به حسين 
سالم تاجر مصري را منفجر كرد تا از وي كه با نيرنگ، كميسيون پسر مبارك از 
معامله صادرات گاز را از 10 درصد به 5 درصد كاهش داده بود، انتقام بگيرند. 
گروه مسلح مذكور با هماهنگي كامل وزارت كشور مواد منفجره و خودروهاي 
بمب گذاري شده را به شرم الشيخ منتقل كردند تا در ساعت صفر يعني نيمه 
شب 23 ژوئيه آن را منفجر كنند. اما شگفتي بزرگ اين بود كه گروه مسلح وزارت 
كشور مصر را فريب داد و انفجارها را در مكان هايي غير از جاهاي معين شده و با 
شيوه كنترل از راه دور انجام داد، در حالي كه قرار بود انفجارها براي رد گم كردن 
به صورت انتحاري صورت گيرد. اين انفجارها كه بر اثر آن 88 نفر كشته و صدها 

نفر زخمي شدند در آن زمان به افراد بدوي و فلسطيني ها نسبت داده شد. 

با فاصله گرفتن از آل سعود؛
آمري�كا تظاه�رات آرام را ح�ق م�ردم 

 عربستان دانست
در پي هش��دار عربستان سعودي به شهروندانش در مورد ممنوعيت تظاهرات 
در اين كش��ور كه بزرگ ترين صادر كننده نفت جهان اس��ت، آمريكا به عنوان 
بزرگ ترين حامي خارجي آل سعود با فاصله گرفتن از حاكمان رياض، تظاهرات 
آرام را حق شهروندان سعودي دانست. به گزارش خبرگزاري رويترز از واشنگتن، 
در چند روز گذشته شيعيان عربستان با الهام از اعتراضات ديگر كشورهاي عرب، 
در شرق اين كشور راهپيمايي هايي برگزار كردند و در پايگاه اينترنتي فيس بوك 
نيز خواهان دو مورد تظاهرات ديگر در طول ماه جاري ش��دند. فيليپ كراولي 
 س��خنگوي وزارت خارجه آمريكا در نشس��ت روزانه خود با خبرنگاران ادعا 
كرد: آمريكا از يك رشته حقوق جهاني از جمله حق تجمع آرام و آزادي بيان 
حماي��ت مي كند. وي افزود: اين حقوق بايد در هر جا از جمله در عربس��تان 
سعودي محترم شمرده شود. اين سخنگو به داليل حمايت آمريكا از حكام آل 
سعودي طي سال هاي متمادي با وجود نقض گسترده حقوق بشر در اين كشور، 
اشاره نكرد. هرچند كه عربستان، متحد آمريكا به هيچ وجه با اعتراضاتي گسترده 
در حد مصر و تونس مواجه نيست كه منجر به سرنگوني رهبران خودكامه آنها 
شده است اما با گسترش نا آرامي ها در يمن، بحرين، اردن، ليبي و عمان نارضايتي 
در عربستان نيز در حال تشديد است. وزارت كشور عربستان سعودي با صدور 
بيانيه اي هشدار داد كه نيروهاي امنيتي اين كشور هر نوع تالش براي اخالل در 
نظم عمومي را متوقف خواهند كرد و يادآور شد كه مقررات اين پادشاهي هر 

نوع تظاهرات، راهپيمايي و تحصن را منع مي كند.

به اتهام سوءاستفاده از موقعيت شغلي؛ 
شیراك 78 ساله پاي میز محاكمه

 
محاكمه ژاك شيراك )رئيس جمهوري پيشين فرانسه( پس از يك وقفه 15 ساله 
در دادگاهي در پاريس آغاز ش��د. به گزارش ايرنا، شيراك متهم است در زمان 
تصدي طوالني مسند شهرداري پاريس، با سوءاستفاده از موقعيت شغلي، افزون 
بر تأمين منافع مالي ش��ماري از هم حزبي هاي خود، براي آنان در ش��هرداري 
مش��اغل كاذب فراهم كرده است. ش��يراك كه يكي از سياستمداران كهنه كار 
فرانسوي اس��ت و دو دوره رئيس جمهور بوده است، همچنين متهم است در 
دوره مسئوليت شهرداري پاريس، مرتكب استفاده مالي براي كسب درآمد شده 
 بود. وي، نخس��تين رئيس جمهور فرانس��ه است كه در دادگاه كيفري محاكمه 
مي شود. پيش از اين نشريه فكاهي كارنارآنشنه چاپ پاريس به نقل از نزديكان 
شيراك، شايعه كرده بود كه به دليل ابتال به بيماري آلزايمر و عوارض ناشي از آن، 
توان شركت در دادگاه را ندارد. برنادت همسر شيراك، پيشتر ابتالي شوهرش به 
بيماري فراموشي را رد كرده و گفته است: گرچه همسرم از برخي نارسايي هاي 
جسمي و شنوايي از جمله مشكالت در راه رفتن به دليل كهولت رنج مي برد، 
ولي به بيماري آلزايمر مبتال نشده و در دادگاه نيز به موقع حضور خواهد داشت. 
شيراك متهم است كه در مجموع 28 شغل كاذب از جمله در شهر نانتر در حومه 
غربي پاريس، براي نزديكان و دوس��تان حزبي خود ايجاد كرده است. براساس 
قوانين فرانسه، در صورت اثبات اتهام هاي وارده به شيراك، دادگاه مي تواند وي 

را به پرداخت 150 هزار يورو جريمه نقدي و 10 سال زندان محكوم كند. 

ژاپ�ن دارايي هاي قذافي و مقام هاي ديگر 
 لیبي را مسدود كرد

ژاپن از اعمال تحريم هايي عليه ليبي در راستاي قطعنامه شوراي امنيت از جمله 
مسدود س��اختن دارايي هاي معمر قذافي حاكم ليبي و چند ليبيايي ديگر خبر 
داد. به گزارش خبرگزاري رويترز از توكيو، در پي ش��ليك نيروهاي وفادار به 
قذافي به سوي تظاهر كنندگان در اين كشور توليد كننده نفت، آمريكا و اتحاديه 
اروپا تحريم هايي عليه ليبي در نظر گرفتند. يوشيهيكو نودا وزير دارايي ژاپن پس 
از نشست كابينه در يك كنفرانس خبري گفت: براساس قطعنامه سازمان ملل 
متحد، كابينه ژاپن موافقت كرده كه اين تدابير را به منظور وحدت و يكپارچگي 
جامعه بين الملل اتخاذ كند. ارزش دارايي هايي كه تحت تأثير تحريم هاي ژاپن 
 قرار خواهند گرفت هنوز مشخص نيست. يك مقام وزارت دارايي اين كشور 
گفت: ارزش دارايي هاي هدف قرار گرفته تنها پس از مسدود شدن آنها توسط 
نهادهاي مالي در دسترس قرار خواهد گرفت. به گزارش خبرگزاري كيودو ژاپن، 
ارزش ساالنه صادرات اين كشور به ليبي حدود 30 ميليارد ين )364/6 ميليون 
دالر( است در حالي كه ميزان واردات به حدود يكصد ميليون ين بالغ مي شود.  

نتانیاهو طرح جديدي را براي صلح 
در خاورمیانه ارايه مي كند 

نخست وزير رژيم صهيونيستي به دليل تغييرات و نا آرامي هاي اخير در خاورميانه، 
طرح جديدي را موسوم به »طرح صلح« ارايه خواهد كرد. به گزارش ايلنا به نقل 
از خبرگزاری آلمان، »بنيامين نتانياهو«، نخست وزير رژيم صهيونيستي بر اثر تغيير 
و تحوالت در كش��ورهای عربی تحت فشار است و به همين دليل قصد دارد 
»طرح صلح« جديدی را ارايه كند. براس��اس اين طرح، ابتدا كشور فلسطين در 
مرزهای موقتی كه دولت رژيم صهيونيستي تعيين می كند، شكل می گيرد، هم زمان 
ارتش اين رژيم از مناطق فلسطينی خارج می شود و برای تشكيالت خودگردان 
فلسطين اين امكان به وجود می آيد كه بر ۹0 درصد ساكنان كرانه  باختری رود 
اردن حكومت كند. طبق اين گزارش، اسرائيل همچنين از گسترش شهرك سازی 
چش��م  می پوش��د و فقط در شهرك های صهيونيس��تي در شرق بيت المقدس 
خانه س��ازی خواهد كرد. خبرگزاری آلم��ان گزارش داده كه طرح صلح جديد 
دولت رژيم صهيونيستي هنوز در حد شايعه است اما شايعه ای كه هر روز تقويت 

می شود.
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دندان هاي طمع 
براي شاهرگ هاي حياتي منطقه 

استاندار تهران: 
طرح احداث شهرهاي اتومبیل و سالمت 

در تهران نهايي شد

سراسری
جهان نما ایران

ناآرامي هاي خاورميانه و شمال آفريقا، اين 
روزها بهانه اي براي حضور نيروهاي غربي 
در ش��اهراه هاي آبي منطقه و مقدمه آغاز 
دوران جديدي از س��لطه احتمالي آنان بر 
پر ترددترين گلوگاه هاي اقتصادي جهان 
اس��ت.  آغاز موج اعتراض ه��اي مردمي 
كه از بيس��ت و شش��م آذرماه و در نتيجه 
برخ��ورد نيروهاي پليس تونس با جواني 
تحصيلكرده و دستفروش به پا خواست، 
پس از عبور از س��رزمين فراعنه اينك به 
ساحل كش��ورهاي ليبي، الجزاير، مغرب، 
اردن، بحرين، يمن، عمان، قطر، عربستان، 
كويت و... رسيده است. البته تغييرات فقط 
محدود به اين كشورها نمي شود. سومالي، 
اتيوپي و س��ودان در بخش ش��رقي شاخ 
آفريقا و همچنين كش��ورهاي غنا، ساحل 
عاج،  سنگال، موريتاني،  سيرالئون و نيجريه 
در ط��رف ديگر اين منطق��ه طي ماه هاي 
اخير درگي��ر موضوع هاي مختلفي بودند 
كه نا آرامي هايي را در پي داش��ت. تمركز 
حوادث در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا 
و اعتراض ه��اي مردمي ادام��ه دار،  وضع 
امنيتي ويژه اي را در منطقه رقم زده است. 
در اين ميان، حضور نيروهاي نظامي غربي 
زنگ هاي خطري را براي سلطه احتمالي 
اين كشورها بر لوالي سه قاره )آسيا، آفريقا 
و اروپا( به صدا در مي آورد؛ به ويژه آنكه با 
كمي دقت در نقشه جغرافيايي اين كشورها، 
به يك نقطه مشترك مي رسيم: همجواري 
ب��ا تنگه ه��ا و آبراهه هاي اس��تراتژيك و 
دسترسي به آب هاي آزاد بين المللي. تنگه 
هرمز و خليج فارس، كانال س��وئز، تنگه 
باب المندب، تنگه جبل الطارق، تنگه تيران 
و ... از جمله نقاط استراتژيك جهان هستند 
كه التهاب حوادث منطقه ش��مال آفريقا و 
خاورميانه را تجربه مي كنند. همچنين اين 
منطقه بين دو اقيانوس هند و اطلس و در 
مجاورت آب هاي خليج ف��ارس، درياي 
عمان، خليج عدن، درياي س��رخ و درياي 
مديترانه قرار دارد. در دست گرفتن قدرت 
اقتصادي و شاهراه هاي تجاري و نظارت 
بر نقل و انتقال ه��اي كاال، در اصل حكم 
نبض جهان را دارد. بحران جهاني اقتصاد و 
نرخ باالي بيكاري كه گريبانگير قدرت هاي 
ب��زرگ غربي ش��ده اس��ت ني��ز اضطرار 
دس��تيابي به گلوگاه هاي اقتصادي را بيش 
از پيش مي كند. تأمين انرژي و دس��تيابي 
به منابع نفت و گاز نيز ساختار كارخانه ها 
و شركت هاي بزرگ دنياي غرب را متأثر 
كرده اس��ت به گونه اي كه از هر مس��يري 
براي دستيابي به منابع بيشتر انرژي تالش 
مي كنن��د. رود نيل و همچني��ن رود اردن 
ك��ه از جمله منابع آب ش��رب ش��يرين 
منطقه هس��تند، نيز در جهان خشكس��ال 
آينده جايگاه خاصي خواهند داش��ت. نا 
آرامي هاي اخير سبب افزايش بهاي نفت 
و كاهش ارزش س��هام در خاورميانه شده 
است. از س��وي ديگر، موفقيت اقدام هاي 
تج��اري فرامنطقه اي در گرو تأمين امنيت 
و حض��ور نيروهاي نظام��ي حافظ منافع 
اين كشورهاس��ت. همين ام��ر، بهانه الزم 
براي حضور نظام��ي روزافزون و جوالن 
رزمناوهاي غرب��ي را در مناطقي همچون 
تنگه ه��اي جبل الط��ارق و باب المن��دب 
ايجاد مي كند. حضور كشورهاي غربي در 
آب هاي شمال آفريقا و جنوب خاورميانه 
به بهانه مبارزه با تروريس��م در افغانستان، 

عراق، يمن، س��ودان، س��ومالي و ... و در 
حقيقت براي دسترس��ي به منابع سرشار 
نف��ت، گاز، منابع طبيعي و ب��ه ويژه آب 
بوده است. ريك رازف مفسر و پژوهشگر 
پايگاه اطالع رس��اني آمريكايي او. پي. اي. 
دي نيوز، در خردادماه 138۹ نوشت: يك 
چهارم ناوهاي هواپيمابر هسته اي جهان به 
زودي در درياي عرب متمركز خواهند شد 
و اين منطقه مركز جنگ افروزي غربي ها 
در قرن بيست و يكم است. وي افزود: در 
حالي كه ن��او مهاجم هري ترومن آمريكا 
از بيست و هش��تم خردادماه سال جاري 
در منطقه درياي عرب مس��تقر است، ناو 
هس��ته اي آبراهام لينكن از بيست و پنجم 
مهرماه به اين ناو پيوس��ت. در عين حال 
كش��تي حامل پرچم چارلز دوگل كه تنها 
ناو هس��ته اي هواپيمابر فرانسه محسوب 
مي شود، به زودي به دو ناو آمريكايي ملحق 
خواهد ش��د. چهاردهم اسفندماه الكسي 
موخين رئي��س مركز مطالعات سياس��ي 
روس��يه، گفت: مأموران س��رويس هاي 
امنيتي آمريكا براي پيشبرد اهداف و برنامه 
هاي واش��نگتن و تأمين منافع اين كشور 
خود را در ميان نيروهاي مخالف قذافي جا 
زده اند. وي احتمال دخالت نظامي آمريكا 
و انگليس در ليبي براي دستيابي به ذخاير 
نفتي اين كشور را منتفي ندانست. وزارت 
دفاع انگليس تأييد كرد كه نيروهاي نظامي 
اين كشور در حال آماده باش به سر مي برند 
ت��ا در صورت نياز ب��راي انجام مأموريت 
هاي انسان دوس��تانه به ليبي اعزام شوند. 
روزنامه انگليسي ديلي تلگراف نيز نوشت: 
منابع آگاه تأييد كرده اند گردان سوم هنگ 
سلطنتي اسكاتلند در آماده باش كامل به سر 
مي برد تا در عرض 24 س��اعت به شمال 
آفريقا اعزام شود. گرچه حضور نيروهاي 
بين المللي و غربي در قالب گروه هاي امداد 
رسان و براي اهداف به ظاهر بشردوستانه 
در آفريقا س��ابقه اي طوالني دارد، اما اينك 
حماي��ت از ب��ه اصطالح حقوق بش��ر و 
صف آراي��ي مقابل رهبران چندين س��اله 
منطقه براي برپايي نظام هاي جديد، بهانه اي 
به ظاهر موجه را در اختيار اين كشورها قرار 
داده اس��ت. كشورهاي منطقه و رژيم هاي 
وابسته به آنان در منطقه هم اكنون حضور 
نظامي را به عنوان پشتوانه براي تأمين منافع 
خود پيش كشيده اند. از همين رو، تسلط بر 
آب هاي بين المللي و همچنين گذرگاه هاي 
استراتژيك، وزنه حضور نظامي كشورهاي 
غرب��ي را س��نگين تر كرده اس��ت. به هم 
ريختگي هاي اخير كشورهاي منطقه شمال 
آفريقا و جن��وب خاورميانه نيز گرچه در 
ابتدا دس��تپاچگي مقام هاي غرب��ي را در 
اتخاذ مواضع رسمي آنان به همراه داشت 
ام��ا در ادامه، غرب كوش��يد در ميان پازل 
نامرتب موجود، شكل مورد دلخواه خود 
را در لفافه اي از دموكراسي نمادين بجويد. 
به نظر مي رس��د عالوه بر آينده سياسي و 
اجتماعي كش��ورهاي منطقه، اين روزها، 
بخش��ي از آينده اقتصادي و امنيتي جهان 
در شاهراه هاي آبي مجاور آن در حال رقم 
خوردن است. بايد ديد پس از فرو نشستن 
گرد و خاك ها، س��هم مالكان پيش��ين و 
همجواران كنوني اين گلوگاه هاي اقتصادي 
از اين آينده چقدر مي ش��ود و دندان هاي 
 طم��ع غرب ت��ا چه ميزان ب��رش خواهد 

داشت. 
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مديرترافيك ش��هري شهرداري 
اصفه��ان گف��ت: ب��ا هماهنگي 
اصفهان،  استان  ترافيك  شوراي 
طرح تردد زوج و فرد خودروها، 
پنج��م  ت��ا   8۹ اس��فند   2۹ از 
فروردي��ن ۹0 اجرا نمي ش��ود. 
مس��عود بنده خ��دا در گفتگو با 
فارس، با بيان اينكه طرح زوج و 
فرد كردن خودروها در اصفهان 
موفقيت آميز بوده اس��ت، اظهار 
با هماهنگي ش��وراي  داش��ت: 
ترافيك اس��تان از 2۹ اسفند 8۹ 
تا پنج فروردي��ن ماه ۹0، طرح 
زوج و ف��رد در ش��هر اصفهان 
براي رفاه حال شهروندان و ايام 

ديد و بازديد اجرا نمي شود. 
وي ب��ا بيان اينك��ه اين طرح تا 
روزهاي آخر س��ال ب��ه منظور 

كاه��ش بار ترافيك در ش��هر اصفهان با جديت 
دنبال مي ش��ود، افزود: با توجه به افزايش تردد 
شهروندان در روزهاي پاياني سال در خيابان ها 
تا اوايل س��ال جديد هيچ گون��ه محدوده جديد 
طرح زوج و فرد و يا يك طرفه شدن خيابان در 
نقاط اصلي ش��هر همانند سال گذشته نخواهيم 
داش��ت. بنده خ��دا تصري��ح ك��رد: از تمهيدات 
وي��ژه اي كه در روزه��اي پاياني س��ال در نظر 
گرفت��ه ش��ده، پاكس��ازي ظرفيت ش��بكه معابر 
و گلوگاه هاي ش��هري اس��ت. وي با بيان اينكه 
در مراك��ز پرترافيك و مركزي ش��هر تابلوهاي 
هش��دار دهنده و حمل با جرثقي��ل با مديريت 

پارك حاشيه اي با همكاري پليس راهور در نظر 
گرفته شده است، اضافه كرد: به دنبال آن هستيم 
كه افزايش ظرفيت تردد را به س��مت خيابان ها 
هدايت كنيم و توقف در حاش��يه هاي خيابان و 
دوبله پ��ارك كردن كه يك��ي از عوامل ترافيك 

است را كاهش دهيم. 
 مدير ترافيك ش��هري ش��هرداري اصفهان تأكيد 
و  ف��رد  و  زوج  ط��رح  اطالع رس��اني  ك��رد: 
ورودي  در  ش��هر  ترافيك��ي  محدوديت ه��اي 
و خروجي ه��اي ش��هر اصفه��ان در تابلوه��اي 
اس��تاندارد شناخته شده براي اطالع مسافران در 
روزهاي پاياني س��ال و مس��افرت هاي نوروزي 

نص��ب خواه��د ش��د. وي ب��ا 
اشاره به اينكه طرح محدوديتي 
ت��ردد از چه��ار باغ عباس��ي با 
ممنوعيت تردد موتورسيكلت ها 
اس��ت، خاطرنشان   شروع شده 
كرد: با نزديك ش��دن به ش��ب 
عي��د، زمان بن��دي تقاطع ه��ا با 
توجه به حجم ترافيك روزهاي 
پايان��ي بهينه و چراغ هاي س��ر 
چهارراه ها بازنگري و متناس��ب 
با حجم ترافيك تنظيم مي شود. 
بنده خ��دا در ادام��ه ب��ه توقف 
عمراني  عملي��ات  كارگاه ه��اي 
و  ك��رد  اش��اره  اس��فند   20 از 
گفت: تمام��ي عمليات عمراني 
ش��هر و كارگاه ه��اي عمليات��ي 
ايمن س��ازي و در اي��ن م��دت 
 ايام نوروز متوقف و پاكس��ازي 

مي شوند. 
وي تصريح كرد: به منظور زيباس��ازي ش��هري 
و اس��تقبال از مس��افران ن��وروزي خط كش��ي 
معابر، هش��دار نقاط حادثه خيز در گلوگاه هاي 
ش��هري در دس��تور كار ق��رار گرفت��ه اس��ت. 
 مدير ترافيك ش��هري ش��هرداري اصفهان بيان 
داش��ت: باتوج��ه ب��ه اينك��ه نيمي از ش��لوغي 
بزرگراه ه��اي اصفه��ان مربوط به س��ردرگمي 
مسافران براي اسكان است، تابلوهاي راهنمايي 
مس��ير مسافران نوروزي در ابتداي بزرگراه ها به 
 ويژه در امتداد رينگ سوم ترافيك شهري نصب 

مي شود.

از 29 اسفند تا 5 فروردين ماه؛

طرح زوج و فرد خودروها در اصفهان  اجرا  نمي شود 

با واگذاري قطار شهری به دولت؛

مترو تعطيل می شود 

مديركل راه و ترابري استان اصفهان:

90 درصد از راه های روستاهای باالی 50 خانوار در اصفهان روكش آسفالت هستند 
مديركل راه و ترابری اس��تان اصفهان گفت: اجرای 
عمليات طرح روكش آس��فالت راه های روستاهای 
باالی 50 خانوار جزو وظايف وزارت راه و ترابری 
است كه تاكنون ۹0 درصد اين روستاها در اصفهان 

زير پوشش همين طرح قرار گرفته اند.   
هوشنگ عش��ايری در گفتگو با ايمنا، با بيان اينكه 
اس��تان اصفهان در اجرای عمليات��ی طرح روكش 
آسفالت راه های روس��تاهای باالی 50 خانوار جزو 
استان های پيشتاز است، اظهار داشت: تاكنون برای 
اج��رای اين پروژه اعتباری بالغ بر 30 ميليارد تومان 

هزينه شده است. وی اجرای طرح روكش آسفالت 
راه های روستاهای بااليی 50 خانوار در استان اصفهان 
را طی مدت چهار سال بيان كرد و افزود: تاكنون ۹0 
درصد از اين راه ها در استان دارای روكش آسفالت 
شدند و تنها سه تا چهار روستای ديگر باقی مانده كه 
هنوز عمليات اجرايی اين پروژه در آنها آغاز نشده 
اس��ت. مديركل راه و ترابری استان اصفهان اجرای 
عمليات طرح روكش آس��فالت راه های روستاهای 
ب��االی 20 خانوار را يكی ديگ��ر از طرح های مهم 
وزارت راه و تراب��ری عنوان ك��رد و گفت: تاكنون 

روكش آسفالت 82 درصد از اين روستاها در استان 
اصفهان نيز عملياتی و انجام شده است. وی با اشاره 
به اينكه ساالنه بين 5 تا 6 ميليارد تومان برای اجرای 
عمليات طرح روكش آسفالت راه های روستايی در 
نظر گرفته می ش��ود، اظهار داشت: روكش آسفالت 
تمامی راه های اين روستاها با استاندارد متناسب انجام 
می شود و اميدواريم كه با اجرای آسفالت روستاهای 
ب��االی 50 و 20 خان��وار باقی مان��ده در اصفهان تا 
حدودی بتوانيم مش��كالت و دغدغه های اين افراد 

زحمتكش را برطرف كنيم

ذوب آه��ن اصفه��ان و راه آه��ن جمهوري 
اس��المي با امضاء توافقنامه اي يك گام مهم 

ديگر در راستاي توليد ريل ملي برداشتند. 
س��عادت مدير كل دفتر مهندس��ي و نظارت 
تأسي�����سات زير بنايي راه آهن جم��هوري 
اس��المي و هيأت همراه براي دومين بار طي 
هفته گذشته از خط توليد ذوب آهن اصفهان 
 بازديد كرده و با مسئوالن اين شركت مذاكره 

كردند. 
 در اين نشس��ت ك��ه خس��روي راد )معاون 
به��ره ب��رداري(، يزدي زاده )مع��اون فروش 
و ص��ادرات(، فيض بخش��يان )مدير ارش��د 
تولي��د( و تني چن��د از ديگ��ر مديران ذوب 
 آه��ن اصف�����ه��ان حض��ور داش�����تند، 
صورتج�لس��ه اي به امضاي دو طرف رسيد 
كه براساس آن ذوب آهن اص����فهان و راه 
آهن جم��هوري اس��المي تعهدات متقابلي 

را در راس��تاي توليد ريل ملي پذيرفتند تا به 
اين آرزوي چند ساله صنعت كشور به زودي 
رنگ واقعيت زده ش��ود. ) الزم به ذكر است 
كه اين توافقات در راستای توافقنامه قبلی دو 
شركت در سال 87 می باشد كه موارد مربوط 

به ذوب آهن تاكنون عملی شده است(. 
مدير كل دفتر مهندس��ي و نظارت تأسيسات 
زيربناي��ي راه آه��ن جمهوري اس��المي پس 
 از امضاي اي��ن توافقنامه گف��ت: با توجه به 
مناقص��ه اي ك��ه ذوب آهن اصفه��ان براي 
تجهيز ن��ورد 650 برگزار ك��رده و همچنين 
خريد سيس��تم هاي جديد و برخي اقدامات 
اصالحي كه در اين توافقنامه به آن اشاره شده 
است، به زودي اين اطمينان حاصل مي شود 
كه توليد ريل مطابق اس��تاندارد مورد نظر راه 
آهن در اين مجتمع عظيم صنعتي صورت مي 
 گيرد. وي با تقدير از تالش، همت و پيگيري 

دست اندركاران ذوب آهن اصفهان براي توليد 
ريل ملي گفت: يك س��ري اقدامات تكميلي 
مورد نياز مي باش��د كه در اي��ن توافقنامه به 
آن اشاره شده اس��ت. در اين شرايط تكليف 
همه ما اين اس��ت كه از اين پتانسيل مهم در 
كش��ور براي توليد ريل به عنوان يك كاالي 
مهم و اس��تراتژيك حمايت كنيم. س��عادت 
تصريح كرد: ايران از جايگاه استراتژيكي در 
جهان برخوردار اس��ت و اين جايگاه ايجاب 
م��ي كند كه راه ه��اي ارتباطي گس��ترده تري 
داش��ته باشيم. در واقع شبكه راه هاي ايران بر 
 توسعه منطقه تأثيرگذار است و در اين راستا، 
راه آهن جمهوري اسالمي ساالنه هزار كيلومتر 
توسعه ش��بكه ريلي را در برنامه دارد. ضمن 
 اينكه بازسازي اين شبكه و جاي���گزين كردن 
ري��ل ه��اي جدي��د ني��ز از اهمي��ت زيادي 

برخوردار است.

استاندار اصفهان: 

حفاري هاي طرح مترو نبايد باعث دغدغه مردم شود 

امضاي تفاهم نامه توليد ريل ملی

اس��تاندار اصفهان با بيان اينك��ه نبايد اجراي 
خط��وط و حفاري ها در اج��راي طرح مترو 
اصفهان ب��ه دغدغه م��ردم بينجام��د،  گفت:  
گسترش روزافزون شهر و مشكالت ترافيكي 
ضرورت اجراي اين طرح را دو چندان نموده 
است. به گزارش ايرنا به نقل از روابط عمومي 
استانداري اصفهان، عليرضا ذاكر اصفهاني در 
جلسه شوراي س��ازمان قطار شهري اصفهان 
افزود: ج��اي، جاي اصفهان به لحاظ تاريخي 
بودن، موزه طبيعي و تاريخي است و حفاظت 
از اين ميراث گرانبها مسئوليتي مهم مي باشد. 
وي اضافه كرد:  مديريت عالي اس��تان مجدانه 
و لحظ��ه به لحظه تح��والت در اين بخش را 

رص��د مي كند و بر رون��د فعاليت هاي مترو 
نظارت جامع دارد. وي نظارت عالي بر روند 
فعاليت هاي استان را از وظايف استانداري و 
مديريت استان دانست و  گفت:  با قاطعيت از 
حق��وق مردم در همه بخش ها دفاع مي كنيم. 
ذاكر اصفهاني اظهار داشت:  در راستاي توسعه 
حمل و نقل عمومي در كالنشهر اصفهان بايد 
گزينه هاي قابل اجراي ديگر همچون منوريل 
ني��ز مورد توجه و بررس��ي كارشناس��ي قرار 
گيرد. وي پرهيز از حاش��يه سازي در فضاي 
رو به تعالي و پيش��رفت استان را خاطرنشان 
ساخت و توجه مس��ئوالن و رسانه ها به اين 

مهم را خواستار شد. 

همچنين در اين جلس��ه س��يد جم��ال الدين 
صمص��ام ش��ريعت مع��اون ام��ور عمران��ي 
اس��تانداري اصفه��ان ب��ا بيان اينك��ه اجراي 
هرگون��ه ط��رح عمراني همچون مت��رو بايد 
متناس��ب با نيازهاي جامعه و ش��رايط ش��هر 
تاريخ��ي اصفه��ان باش��د،  گف��ت:  همكاري 
مسئوالن براي اجراي چنين طرحي ضروري 
اس��ت. وي به صدور مجوز براي اس��تفاده از 
فاينانس به منظور خريد واگن هاي مورد نياز 
 قطار شهري اصفهان اشاره كرد و افزود:  براي 
راه اندازي خط اول قطار ش��هري اصفهان به 
طول 10 كيلومتر با استفاده از واگن هاي موقت 

به يكصد ميليارد ريال اعتبار نياز است.

رئيس ش��ورای اسالمی شهر اصفهان در واكنش به 
اظه��ارات برخي مديران دولتي مبن��ي بر واگذاري 
مديريت مترو به دولت گفت: تحقق اين امر عقبگرد 
به گذشته اس��ت و مغاير با اصل 44 قانون اساسی 
می باش��د و حت��ی به معنای تعطيلی مترو اس��ت. 
ب��ه گزارش ايمنا، عباس حاج رس��وليها با بيان اين 
مطل��ب اظهاركرد: اين گونه اظهارات از نظر قانوني 
و منطقي درس��ت نيست و افرای كه چنين نظراتی 
دارند تاكنون كار اجرايی انجام نداده اند. وی افزود: 
 در اين ش��رايط كه قانون بسيار مهم هدفمند كردن 

ياران��ه ها درح��ال اجراس��ت، بايد هم��ه به فكر 
خدمت رس��اني به مردم باش��يم تا كام ش��هروندان 
 را ب��ه موفقي��ت ه��اي اي��ن قان��ون در ح��وزه 
خدمت رساني شيرين كنيم. وی تأكيد كرد: بهتر است 
مديريت مترو همچنان توسط شهرداری  اداره شود، 
چرا كه اين طرح محلی و از جنس مردمی اس��ت و 
تنها مديريت شهری كه از نمايندگان مردم است می 
تواند مشكالت عديده آن را رفع نمايد.حاج رسوليها، 
با اعالم اينكه سيستم قطارهاي درون شهري در همه 
جاي دنيا توس��ط مديريت ش��هري اداره مي شود و 

واگذاري آن به دولت يك كار غيركارشناس��ي بوده 
تصريح كرد: دولت در ساير كشورها از تصدي خود 
كم مي كند و با پرداخت��ن به امورات كالن و اصلي 
مديريت نامحس��وس خود را اعم��ال مي كند. وی 
واگذاري مترو به دولت را غيرقانوني دانست و اذعان 
داشت: چرا كه براساس قانون، حمل و نقل شهري 
بر عهده شهرداري هاست و مترو هم بخشي از حمل  
و نقل شهري است. همچنين طبق ماده 136 برنامه 
چهارم هر ميزان تصدي گري هاي دولتي كه قابليت 

واگذاري به شهرداري است بايد واگذار شود.
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برگي از تاریخآژیر

س��يدجمال الدي��ن اس��دآبادی متولد 
1254 ه���. ق ب��ود. در پنج س��الگی 
ق��رآن را آموخت، در 10 س��الگی به 
قزوين رفت و مش��غول تحصيل علوم 
دينی ش��د. در 12 س��الگی وارد تهران 
ش��د و اقام��ت گزيد. وی ب��ا پدرش 
به زي��ارت عتبات عالي��ات رفت. در 
نجف اش��رف به خدمت شيخ مرتضی 
انصاری رسيد و در سن 17 سالگی به 
دست مبارك ايش��ان به اجتهاد رسيد. 
س��يدجمال با راهنمايی شيخ مرتضی 
انص��اری از نج��ف ب��ه بوش��هر و از 
بوشهر به هندوستان سفر كرد. در سن 
1۹ س��الگی به مكه مش��رف می شود، 
س��پس از مكه عازم ايران و به زيارت 
ام��ام رضا)ع( می رود. از خراس��ان به 
 كابل م��ی رود. مجدد به هندوس��تان 
م��ی رود و پس از م��دت كوتاهی از 
 آنجا اخراج می ش��ود. بعد وارد مصر 
می ش��ود و در دانش��گاه االزهر مصر 
كرس��ی تدريس را به عهده می گيرد. 
در اين زمان كشيش معروف مسيحيان 
مصر به دس��ت سيدجمال مسلمان می 
ش��ود. بعد از چهل روز از اين واقعه ، 
دولت مص��ر او را اخراج می كند ولی 
پس از 2 س��ال دوب��اره وارد مصر می 
شود. س��يدجمال در مصر وارد حزب 
معروف فراماس��ون می شود و پس از 
مدتی كتابی عليه فراماس��ونری به نام 
ماسون می نويسد، حزب فراماسون به 
وی اتهام كفر می بندد و همين باعث می 
 شود كه سيدجمال مجدد از مصر اخراج 

شود. 
وی پس از ۹ سال كه در مصر زندگی 

كرد به جده و مكه می رود. 
 پس از م��دت كوتاهی به هندوس��تان 
م��ی رود و در س��ال 1300 ه. ق ب��ه 
امري��كا و از آنج��ا به لن��دن و از لندن 
ب��ه پاريس می رود. طی س��ه ماه زبان 
فرانس��ه را ياد می گيرد. محمد عبدوه 
در پاري��س ب��ه او ملحق می ش��ود و 
سيدجمال مجله عروه الوثقي را منتشر 
می كند. سيدجمال بالفاصله از لندن به 
ايران می آيد و بعد از كمتر از يك سال 
به روس��يه می رود و 2 س��ال در آنجا 
 زندگی م��ی كند. از روس��يه به آلمان 

م��ی رود. در زمان��ی كه امتي��از تنباكو 
منعقد می شود، س��يدجمال نامه ای به 
مرج��ع تقليد وقت، مرح��وم آيت اله 
ش��يرازی می نويس��د و جريان انعقاد 
امتي��از تنباكو را به ط��ور مفصل برای 
وی تشريح می كند كه منجر به فتوای 

تحريم توتون و تنباكو می شود. 
س��يدجمال از آلمان به ايران می آيد و 
در ارتباط با فس��اد موج��ود در دربار، 
س��خنرانی می كند و در حرم حضرت 
عبدالعظي��م تحصن م��ی گزيند كه به 
دستور ش��اه وقتی كه سيدجمال بيمار 
بود او را كشان كشان از تحصن خارج 
و از ايران اخراج می كنند. س��پس در 
تركيه مس��موم می شود و در قبرستان 
ماچ��كا ب��ه خاك س��پرده می ش��ود. 
سيدجمال كه صاحب انديشه ای بيدار 
و آشنا به مس��ائل روز جامعه و جهان 
بود ريشه مشكالت و دردهای جامعه 
اسالمی را به چند دسته تقسيم می كند 
ك��ه عبارتند از: جهال��ت و بی خبری 
مس��لمانان و عقب مان��دن آنها از علم 
و تمدن، نفوذ عقايد خرافی در انديشه 
مس��لمانان و دور افتادن آنها از اسالم 
نخستين، جدايی و تفرقه بين مسلمانان 
به عناوين مذهبی و غيرمذهبی و نفوذ 

استعمار. 
سيدجمال در طول عمر 60 ساله خود 
برای چاره اين دردها از همه وس��ايل 
ممكن اس��تفاده كرد. نمون��ه هايی از 
چاره دردهايی كه سيدجمال ارايه داده 

است عبارت است: 
 مبارزه با خودكامگی مستبدان توسط 
مردم ، با ايمان به اينكه مبارزه سياسی 

يك وظيفه شرعی و مذهبی است.
 مجهز ش��دن به علوم و فنون جديد 

در هر باب. 
 بازگش��ت به اس��الم نخستين و دور 
ريخت��ن خرافات. از نظر س��يدجمال 
بازگش��ت به اس��الم يعنی بازگش��ت 
به قرآن و س��نت معتبر و س��يره ائمه 

اطهار)ع(.
 مبارزه با اس��تعمار خارج��ی اعم از 

سياسی ، اقتصادی و فرهنگی.
 مب��ارزه با خ��ود باختگ��ی در برابر 

غرب .

چگونه تغییر كنیم
رش��ته تحصيلی مان را دوست نداريم اما می ترسيم كه 
 تغيي��رش بدهيم! از رفتارهای دوس��ت مان خوش مان 
نمی آيد، اما نمی توانيم توی دوس��تی مان تجديد نظر 
بكنيم! هميشه دوست داريم يك جای مشخص بخوابيم، 
توی اتوبوس روی يك صندلی خاص بنشينيم، دل مان 
می خواهد ماشين مان را يك جای مشخص پارك كنيم 
 و اگ��ر هيچ كدام از اين ها اتفاق نيفتد دچار اس��ترس 
م��ی ش��ويم و ان��گار آرام��ش م��ان از بين م��ی رود. 
 هم��ه اي��ن ها يعنی ما ع��ادت كرده ايم به يك س��ری 
برنامه های خاص توی زندگی مان كه باعث می ش��ود 
زندگی روتين و تكراری داش��ته باشيم و اصرار داريم 
آن ه��ا را همان طوری كه هس��ت حف��ظ كنيم. اين ها 
يعنی كه ش��ما از تغييرات می ترس��يد و فكر می كنيد 
تغيي��ر باعث بر هم زدن آرامش می ش��ود. اما حقيقت 
اين اس��ت كه زندگی موفقيت آمي��ز بدون تغيير امكان 

پذير نيست. 
از تکرار و عادت تا تغییر و پیشرفت 

حوصله نداريم و دنبال دردس��ر نمی گرديم. تنبلی مان 
می ش��ود و حس تغيير نداريم. می ش��ود خيلی چيزها 
را تحم��ل كرد و با خيلی چيزها كن��ار آمد اما زحمت 
تغيير به خودمان بدهيم يا كس��ی به ما نگويد در مورد 
فالن كار يا فالن ش��خص يا فالن موضوع تجديد نظر 
كنيم! چون تغيير رفتار، تغيير فكر، تغيير ش��غل و رشته 
تحصيلی همه ش��ان دردسرساز هستند و شايد چون ما 
به داش��ته های گذشته مان خيلی عالقه مند هستيم و با 
وجود آن ها احس��اس امنيت می كنيم دوس��ت نداريم 
كه آن ها را تغيي��ر دهيم. اما اگر كمی واقعی فكر كنيد 
و دوس��ت داشته باش��يد توی زندگی پيشرفت كنيد و 
به موفقيت های باالتری دس��ت پي��دا كنيد بايد خيلی 
چيزه��ا را از خود جدا كنيد و بی خي��ال خيلی كارها 
و حتی آدم هايی كه فكر می كنيد نمی ش��ود بدون آن 
 ها زندگی كرد بش��ويد. آدم هايی كه اهل تغيير هستند 
آدم ه��ای موفق تری هس��تند چون می توانند ش��رايط 
جدي��د را تجربه كنند و می توانند با تجربه های جديد 
به آگاهی و اطالعات و البته موفقيت های جديد دست 
پي��دا كنند. اما آدم هايی كه حس و حال تغيير ندارند و 
يا زيادی به زندگی گذش��ته خود دلبستگی دارند ديگر 
جايی برای پيش��رفت برای خودشان نمی گذارند. اين 
آدم ها زندگی تكراری و خس��ته كننده ای دارند اجازه 
نمی دهند فكر و ذهن و رفتارش��ان وارد دنيای جديد 
شود و اين ممكن است باعث اتفاقات تلخ تری بشود. 
اگر قرار است آدم ها، چيزهای جديد به دست بياورند 

بايد به خودشان چنين اجازه ای را بدهند. 
چرا دل مان تغییر نمی خواهد؟! 

چرا ما تغييرات را دوس��ت نداريم و بيشتر از آن كه از 
آن اس��تقبال كنيم از آن فرار می كنيم، اين نوع رفتار ما 
 می تواند داليل مختلفی داش��ته باش��د كه ما چند تا از 

آن ها را يادآور می شويم: 
 ما از تغيير می ترسيم و دليل اين ترس ما از تغييرات، 
به خاطر اين اس��ت كه ما چون تصوير روشنی از آينده 
نداريم و نس��بت ب��ه اتفاقی كه بعد م��ی افتد اطالعی 

نداري��م از آن فرار می كني��م. خيلی از ترس های ما به 
خاطر همين ناآگاهی اس��ت و به اش��تباه فكر می كنيم 
اين ترس ما به خاطر آمادگی نداشتن است اما در واقع 
به خاطر اين اس��ت كه دلهره ما بيشتر به دليل ناشناس 

بودن موقعيت آينده است. 
 اين كه تغيير نمی كنيم و از تغييرات استقبال نمی كنيم 
يك دليل مهمش اين اس��ت كه احساس می كنيم هنوز 
زود اس��ت و منتظر يك زمان ويژه و مناس��ب هستيم، 
برای همين كارهايی كه مدت هاست می خواهيم انجام 
شان بدهيم را به همين دليل دايم به تأخير می اندازيم. 
اما راس��تش تنها زمانی شما می توانيد يك كار را انجام 

دهيد كه شهامت آن را داشته باشيد و از آن نترسيد. 
 خيلی از آدم ها هم به اين دليل بی خيال تغييرات در 
زندگی خودش��ان می شوند چون هرگز نمی دانند چه 
چيزی م��ی خواهند يعنی به طور مثال ما می دانيم اين 
ش��غل به درد ما نمی خورد و بايد آن را تغيير دهيم اما 
گاه��ی با خودمان می گويي��م در واقع بايد آن را تغيير 
دهيم؟ چه ضرورتی دارد كه ما ش��غل مان را از دست 
بدهيم و... همين افكار جلوی رش��د و پيش��رفت را از 

ما می گيرد. 
دل به تغییر بدهید 

تغييرات هميش��ه خوب نيس��تند همين طور كه هميشه 
بد نيس��تند! ام��ا اهميت پذيرفتن تغيي��رات و دل دادن 
به آن ه��ا می تواند يك اصل برای رش��د و ارتقای ما 
باش��د به همين دليل فكر می كنيم برای اين كه بتوانيد 
 اين تغييرات را بپذيريد بهتر اس��ت به روش زير عمل 
كنيد: مش��خص كنيد چه چيزی را م��ی خواهيد. يعنی 

ش��ما دوس��ت داريد در زندگی تان پيش��رفت كنيد يا 
راض��ی به همين چيزهايی كه داريد هس��تيد. آن وقت 
اس��ت ك��ه حاضريد برای رس��يدن به اه��داف تان هر 
تغييری را بپذيريد. اين مش��خص كردن هدف، به شما 
اعتماد به نفس��ی می دهد كه نمی گذارد بی خيال تغيير 
ش��ويد. ما آدم هايی هستيم كه زود به هر چيزی عادت 
م��ی كنيم و ب��ه آن دل می بنديم. ب��ه آدم های اطراف 
مان، به كارها، به ش��غل مان، به دوس��تی های مان و... 
برای همين خيلی برای مان س��خت اس��ت كه از آن ها 
بگذريم خيلی وقت ها همين دلبستگی های احساساتی 
ما باعث عدم پيش��رفت می ش��ود. ب��رای اين كه تغيير 
كنيم بايد هم ش��هامت جدايی از خيلی چيزها را داشته 
باشيم و هم از تغييرات نترسيم. خيلی وقت ها از دست 
دادن چيزهايی كه فقط خوش��حال كننده هس��تند و به 
 دردتان نمی خورند باعث می شود موقعيت های جديد 
 ب��رای ت��ان پي��ش بيايد پ��س ش��هامت آن را داش��ته 
باش��يد. برای اين كه بتوانيد تغيير كنيد بايد هدف های 
كوچك را بی خيال ش��ويد. فكر نكنيد همه چيز همان 
طور كه هس��ت باقی می ماند، ش��ايد فردا از شغل تان 
اخراج ش��ديد، ش��ايد كاری كه امروز داريد انجام می 
دهيد هرگز موفقيت آميز نباش��د، اين كه فكر كنيد همه 
چيز ت��ا آخر زندگی تان همين طور خوب و آرام باقی 
می ماند يا همه اهداف ش��ما به نتيجه می رسند باعث 
می ش��ود كه از تغيير دوری كنيد. قرار نيس��ت شما تا 
آخ��ر عمر يك جا كار كني��د يك مدل فكر كنيد و يك 
ج��ور رفتار كنيد و نش��ود آن را تغيي��ر داد. برای تغيير 

كردن نشدنی وجود ندارد.

جامعه

15 تا 25 ساله ها، بیشترين آسیب ديدگان 
در ميان هشدار هاي مختلف درباره حوادث چهارشنبه آخر 
سال، هشدار به خانواده ها در خصوص آسيب هاي جوانان 
از موضوعاتي اس��ت كه كمتر به آن توجه مي شود. رئيس 
اورژانس تهران با بيان اينكه سوختگي ها، بيشترين حوادث 
مربوط به چهارشنبه آخر سال را به خود اختصاص مي دهند، 
 ميانگين سن آسيب ديدگان حوادث چهارشنبه آخر سال را

 15 تا 25 س��ال عنوان مي كن��د. رضا دهقان پور مي گويد: 
بيشترين آسيب هاي ش��ب چهارشنبه آخر سال سوختگي 
است؛ اين در حالي است كه قطع عضو، آسيب هاي ضربه اي، 
چش��مي و آسيب هايي كه بر اثر انفجار به وجود مي آيند از 
ديگر حوادثي است كه در چهارشنبه سوري رخ مي دهد. به 
گفته رئيس اورژانس تهران در شب چهارشنبه آخر سال 87، 

60 درصد از آسيب ديدگان مرد و 40 درصد زن بودند. 
آرامش، شرط اصلي مراسم چهارشنبه آخر سال 

سرهنگ محسن خانچرلي، معاون عمليات فرماندهي انتظامي 
تهران بزرگ نيز با اشاره به اينكه نيروي انتظامي در تعامل با 
 س��اير دستگاه هاي اجرايي به وظيفه خود عمل خواهد كرد، 
مي گويد: با توجه به اقدامات و هماهنگي هاي صورت گرفته، 
پليس با افرادي كه قصد داش��ته باشند، آرامش جامعه را به 
ه��م زده و اقدام به اخاللگري كنند، برخورد قاطعي خواهد 
كرد. وي ادامه مي دهد: پيشگيري از راهبندان ها و ترافيك هاي 
مصنوعي، همچنين شناس��ايي و دستگيري افرادي كه اقدام 
به س��اخت، توزيع و فروش مواد محترقه مي كنند، از جمله 
اقدامات پليس براي حفظ امنيت و آرامش در شب چهارشنبه 
آخر سال است. س��رهنگ خانچرلي مي گويد: تمامي مواد 
منفجره نظامي و صنعتي ش��امل باروت، تي ان تي، ديناميت 
و غي��ره، مواد تركيبي از بنزين، الكل و غيره براي س��اخت 
مواد محترقه نيز به عنوان مواد غيرمجاز مطرح هستند. معاون 
عمليات فرماندهي انتظامي تهران بزرگ با بيان اين كه ستاد 
بحران با حضور نمايندگان و دس��تگاه هاي امنيتي، نظامي و 
س��ازمان هاي ذيربط در ارتباط با مراسم چهارشنبه آخر سال 
تشكيل خواهد شد، اضافه مي كند: طرح ويژه ترافيكي در يك 

روز پيش از مراسم چهارشنبه آخر سال اجرا خواهد شد. 
برخورد قاطعانه دستگاه قضا با متخلفان چهارشنبه آخر 

سال 
اما يكي از هش��دارهاي جدي در آس��تانه چهارش��نبه آخر 
سال، برخورد با متخلفان و برهم زنندگان آرامش جامعه در 
چهارشنبه آخر سال است. رئيس كل دادگستري استان تهران 
مي گويد: در صورت بروز تخلف از س��وي افراد، دستگاه 
انتظامي و قضايي با تمامي ظرفيت هاي موجود با اين مسأله 
برخورد مي كند. عليرضا آوايي مي افزايد: چنانچه عده اي در 
چهارشنبه آخر سال بخواهند، اموال عمومي را آتش بزنند، 
عقل نمي پذيرد و عرف جامعه نيز قبول نمي كند و دستگاه 
انتظام��ي و قضايي از تمامي ظرفيت هاي موجود اس��تفاده 

خواهد كرد. 

هشداري از جنس آخر سال
)قسمت دوم( 

زیر پوست شهر

آغاز اجراي طرح سرويس دهي 
شبانه اتوبوسراني در كاشان 

خدمت رساني 80 داروخانه 
چهارمحال و بختياري در نوروز 

مديرعامل س��ازمان اتوبوسراني كاش��ان، از آغاز 
اج��راي ط��رح س��رويس دهي ش��بانه ن��اوگان 
اتوبوس��راني اين شهرستان در آس��تانه ايام نوروز خبر 
داد.محس��ن عرف��ان، در گفتگ��و ب��ا ايرنا، با اش��اره به 
اس��تمرار اجراي اين طرح تا 2۹ اسفند ماه سال جاري، 
اظهار داش��ت: اين طرح در سه مسير پرتردد و مركزي 
ش��هر شامل باغ فين و فازهاي 1و 2ناجي آباد اين شهر 
اجرا خواهد ش��د. وي افزود: پيش از اجراي اين طرح، 
خدم��ات اين ناوگان تا س��اعت 20 و 30 دقيقه ش��ب 
ادام��ه داش��ت كه بر اس��اس اين طرح س��رويس دهي 
ناوگان مس��افربري درون شهري كاشان تا ساعت 22 و 
30 دقيقه ش��ب ادامه دارد. وي، رفاه حال ش��هروندان، 
تس��ريع و تس��هيل در حمل و نقل مسافران با توجه به 
تراك��م جمعيت در روزه��اي پاياني س��ال را از جمله 
اه��داف اجراي اي��ن طرح بيان ك��رد. عرفان،  ش��مار 
اتوبوس هاي اين س��ازمان را 105 دس��تگاه ذكركرد و 
 گف��ت: اي��ن ن��اوگان در 22 مس��ير مختلف اق��دام به 

جابه جايي و انتقال مسافران مي كند.

مع��اون غذا و داروي دانش��گاه علوم پزش��كي و 
خدم��ات بهداش��تي،درماني ش��هركرد گفت: هم 
اكنون 80 داروخان��ه در چهارمحال و بختياري فعاليت 
 م��ي كنن��د ك��ه در اي��ام ن��وروز ب��ه ص��ورت وي��ژه 

خدمات دهي خواهند كرد. 
رضا محم��دي در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار ايرنا 
افزود: از اين تعداد حدود هش��ت داروخانه به صورت 
ش��بانه روزي در شهرهاي ش��هركرد،بروجن، فارسان، 
فرخشهر، سامان و لردگان در حال ارايه خدمت هستند. 
وي اظهار داشت: به منظور تأمين داروي بيماران نيازمند 
در شهرهاي فاقد داروخانه شبانه روزي،داروخانه هاي 
روزان��ه در ايام نوروز به صورت كش��يك ارايه خدمت 
خواهن��د كرد. محمدي تصريح ك��رد: همچنين داروي 
مورد نياز بيماران بستري اين ايام نيز پيش بيني و تأمين 
ش��ده اس��ت . وي از چاپ وتوزيع قريب به سه هزار 
بروش��ور در زمين��ه ارايه اطالعات داروي��ي خبر داد و 
گف��ت: اطالعات الزم در زمينه تأثير انواع داروها،زمينه 
مص��رف و ع��وارض دارويي، ش��ماره تم��اس مراكز 
 درماني و بيمارس��تان ها در اين بروش��ورها ارايه شده 

است. 
اين مقام مس��ئول خاطر نش��ان كرد: نظارت بيش��تر و 
مس��تمر كارشناس��ان معاونت دارو بر مراكز توليد مواد 
غذاي��ي و حض��ور در نمايش��گاه هاي به��اره از ديگر 
اقدامات اين معاونت در راس��تاي حفاظت از س��المت 
مردم و مس��افران نوروزي است. به گفته محمدي طرح 
كنترل مواد غذايي و دارويي ويژه ايام نوروز از بيس��ت 
و ششم اسفند ماه سال جاري تا پانزدهم فروردين سال 

آينده اجرا مي شود.

نگاهی به زندگی 
سيد جمال الدين اسد آبادی   

احس��اس می كردم ايستاده ام روی لبه پرتگاهی 
عمي��ق كه به زودی م��ن و خانواده ام را خواهد 

بلعيد. 
ب��ه زودی زود، همه چيز از هم خواهد پاش��يد 
و زندگ��ی ...فكر م��ی كردم به پل��ی كه تازگی 
روی بزرگراه زده اند، به س��رعت خودروها، به 
 ارتفاع س��اختمان ها، به قرص های خواب، همه 
قرص ها، فكر می كردم به نبودن، ديگر نبودن و 
از آن لذت می بردم و دلم می خواس��ت ترافيك 
 گ��ره بخورد، س��اعت ها بگذرد و ب��ه هيچ جا 

نرسم. 
كشمكش ها و اختالف های اعضای خانواده ام، 
هر چقدر بيش��تر طول می كش��يد، من نااميدتر، 
خس��ته تر و دلمرده تر می شوم. كم كم به همه 

چيز بی توجه و به زندگی بی اعتنا شدم. 
زمس��تان بود، بعد از چن��د روز بارندگی، صبح 
روز اول هفت��ه، از خانه زدم بيرون. آس��مان به 
 ط��ور وصف ناپذي��ری آبی بود. گل��ه های ابر، 
بی اندازه س��فيد بودند. همه چيز تميز بود. همه 
 چيز ب��رق می زد. تصاوير چن��ان پاكيزه بود كه 
بی اختيار از ديدنش��ان لبخند زدم. شيش��ه ها و 

اشيای براق نورآفتاب را منعكس می كردند. 
اما اين انعكاس هرگز دل آزار نبود. انگار نسيمی 
كه به صورتم خورد الي��ه ای از گرد وغبار دلم 
را گرف��ت و فرصتی به م��ن داد. فرصتی كه هر 
چند كوتاه بود، ام��ا برای ورود به باريكه نوری 

به دلم كافی بود. 
آرامش بيش��تری پيدا كردم. بيرون از من زندگی 
جريان داشت. می توانس��ت زيبا هم باشد. نور 
هميش��ه هس��ت، بايد آن را ب��ه دل راه داد. من 
 كه ت��ا آن لحظه مدام پيش بين��ی اتفاق هايی را 

م��ی كردم ك��ه هيچ وقت رخ نم��ی داد و ذهنم 
را آش��فته می كرد، تصمي��م گرفتم اين وضع را 

تغيير دهم. 
سری به يك كتابفروشی زدم، چند كتاب مرتبط 
با وضعی كه داشتم خريدم. سری به يك مشاور 
خانواده زدم و وقت برگش��تن به خانه، س��ری 
 به يك مغازه ش��يرينی فروش��ی زدم. نخس��تين 
برنامه ام را همان روز عصر اجرا كردم. داس��تان 

تغيير با تغيير دكور خانه كليد خورد. 
جابه جايی چند شی، حركت و حس تغيير را به 
جای رخ��وت و دل مردگی به فضای خانه وارد 

كرد. 
ب��رای ايجاد ارتباطي بهت��ر و صميمی تر تالش 
كردم. حس می كردم ايس��تاده ام ميان يك جمع 
و به ي��ك نقطه ارتباطی تبديل ش��ده ام. چيدن 
ميز صبحانه، روشن كردن راديو، پخش موزيك، 

گرفت��ن فيل��م از كلوپ فيلم مح��ل، پختن يك 
ش��ام من درآوردی با كمك بقيه، پختن شيرينی 
با كمك بقيه، پي��ك نيك در پارك محل، گوش 
دادن ب��ه ح��رف های بقيه ط��وری كه هر وقت 
همراهی بخواهند همراهش��ان باشی و هر وقت 
فقط بخواهند چيزی را تعريف كنند تا ذهنش��ان 
را مرت��ب كنند، آن قدر س��اكت بمانی كه حس 

كنند، نيستی. 
كمی بعد، همه می دانستيم كه نبايد دنبال مقصر 
بگرديم، باي��د دنبال هدف و بهتري��ن راه برای 
رس��يدن به هدف باش��يم. می دانستيم كه بحث 
درب��اره آنچه گذش��ته و خطاها و اش��تباه های 
گذش��ته آن قدر فاي��ده ندارد كه بح��ث درباره 
پيش��نهادها و برنامه هايی كه م��ی تواند، همين 
حاال در زندگی مان مؤثر باش��د. می دانستيم كه 
ب��رای همين حاال فكر ك��ردن و در لحظه بودن 

چقدر خوب است. 
بهار س��ال بعد، يك روز عصر ديرتر از هميش��ه 
به خانه رسيدم. كارم طول كشيده بود. پدر و دو 
برادرم مس��افرت بودن��د. روی يك كاغذ مادرم 

نوشته بود: سالم. خسته نباشی. 
 م��ن و پريس��ا رفتيم خون��ه خاله گيتا. ش��ام بر
می گرديم. گلدونی كه پارس��ال دوس��تت برات 
خري��ده بود يادت��ه؟ گل داده. گلدان، با گل الله 
ارغوان��ی رنگ، روی ميز بود. س��ال پيش آنقدر 
اوضاع خانه آش��فته بود كه گل��دان را فراموش 
كرده بودم. پيام خيلی ساده بود، خشكيدن آسان 
اس��ت اما نتيجه اش بيهودگی است، جوانه زدن 
 س��خت اس��ت. تالش و مقاومت می خواهد اما 
روزی ثم��ر خواه��د داد، آن س��ال، زندگی گل 

داد.

خداحافظ دلبستگی ها! 

پنجره

وقتی برای نخستين بار كسی را مالقات 
می كنيد، نمی توانيد مطمئن باش��يد كه 
او می تواند دوس��ت خوبی برای شما 
باشد يا نه. درست مثل اين است كه به 
طور اتفاقی يك دانه پيدا كرده باشيد و 
آن را در زمين بكاريد. حتی اگر شما از 
دانه كاشته شده به بهترين شكل مراقبت 
كنيد نمی توانيد مطمئن باش��يد كه چه 
چيزی خواهد روييد. شايد هرگز چيزی 
نرويد يا حاص��ل كار يك گياه ضعيف 
و خراب يا حتی يك علف هرز باش��د 
كه مجبور ش��ويد آن را از ريشه بكنيد، 
ش��ايد هم تبديل به يك گياه زيبا شود 
ك��ه هرچه بهتر به آن برس��يد و هرچه 
 زمان بيش��تری بگذرد، بيش��تر رش��د 
می كند و تنومندتر و زيباتر می ش��ود. 
اگر م��ی خواهي��د مطمئن باش��يد كه 
باالخره صاحب يك گياه زيبا می شويد، 
بايد دانه های زيادی را در زمين بكاريد 
 و از همه آنها به بهترين ش��كل مراقبت 

كنيد. 
يعنی اين كه سعی كنيد با تعداد زيادی 
از همكالسی هايتان ارتباط برقرار كنيد 
و ب��ا رفت��ار خوبتان ت��الش كنيد كه با 
همه آنها دوست ش��ويد. بعد از مدتی 
خودتان متوجه خواهيد ش��د كه كدام 
ي��ك از آنها می توانند دوس��ت خوبی 
برای شما باش��ند. گاهی اوقات مسائل 
بسيار كوچك می تواند تأثير زيادی بر 
ارتباط شما با ديگران بگذارد. اگر هنگام 
راه رفتن در حياط مدرس��ه يا راهروها 
به آسفالت، موزاييك يا كفش خودتان 
نگاه می كنيد، بهتر اس��ت سرتان را باال 

بگيريد و دنبال چهره های آشنا بگرديد. 
 ب��ه هم��ه لبخند بزني��د و هر ك��دام از 
همكالسی هايتان را كه ديديد، سالم و 
احوالپرسی كنيد. اگر فكر می كنيد كه او 
شما را نمی شناسد، خودتان را معرفی 
كنيد. س��عی كنيد هميش��ه برای شروع 
مكالمه و دوس��ت شدن با بقيه پيشقدم 
باشيد. از هر موقعيتی برای باز كردن سر 
صحبت با ديگران اس��تفاده كنيد. شايد 
كس��ی كه در آبخوری، حياط مدرسه، 
سرصف يا در سرويس كنار شما است 
بتواند در آينده بهترين دوس��ت ش��ما 
ش��ود. بهتر است با لبخند با آنها حرف 
بزني��د و از آنها تعريف كنيد. زمانی كه 
ديگران با ش��ما حرف می زنند، سعی 
كنيد كه ش��نونده خوبی باش��يد. وسط 
حرف شان نپريد، به چشم هايشان نگاه 
كني��د و خودتان هم نظ��ر بدهيد. هيچ 
وقت برای پذيرفته شدن در يك گروه 
دوستی برخالف آنچه دوست داريد يا 
فكر می كنيد درست است عمل نكنيد. 
زيرا ادامه اين ش��رايط در آينده برايتان 
بسيار سخت خواهد ش��د. سعی كنيد 
دوس��تانتان را نيز همان طور كه هستند 
بپذيريد. دليلی ندارد كه آنها همان طور 
كه شما فكر می كنيد فكر كنند يا اين كه 
هميشه مطابق ميل شما عمل كنند. حتی 
صميمی ترين دوس��ت ها هم گاهی با 
يكديگر اختالف نظر دارند. بهتر است 
به نظر دوس��ت تان احت��رام بگذاريد و 
بدانيد كه حتی اگر هميشه هم بايكديگر 
ه��م عقيده نباش��يد باز هم م��ی توانيد 

دوستان خوبی برای يكديگر باشيد.

دوستی، بذری است كه بايد آن را كاشت سالی كه زندگی گل داد  

جناب آقاي سیاوشي
كس��ب رتبه دوم ششمين جش��نواره ملي 
انتش��ارات روابط عمومي ها را به شما و 
كليه همكاران پر تالش شركت مخابرات 

استان تبريك مي گوييم.
توفيق روزافزون شما را از درگاه خداوند 

متعال خواهانيم.
 روزنامه زاينده رود

مدير عامل محترم
 شركت پااليش نفت اصفهان

موفقيت كسب رتبه دوم انتخاب صد شركت 
برتر ايران از نظر ميزان فروش توسط شركت 
پاالي��ش نفت اصفهان را به ش��ما و تمامي 

همكاران گرامي تبريك عرض مي نماييم.

 روزنامه زاينده رود

جناب آقاي آمهدي
مديرمحترم روابط عمومي ذوب آهن اصفهان 

موفقيت هفته نامه آتش��كار و دريافت لوح سپاس 
جش��نواره ملي انتش��ارات روابط عمومي سراسر 
كش��ور در بين 150 روابط عمومي شايسته شما و 
روابط عمومي پرتالش ذوب آهن اصفهان مي باشد. 
اين موفقيت را به شما و تمامي همكارانتان تبريك 

عرض مي كنيم.
 روزنامه زاينده رود
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
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شهرستان

برگزاري همايش ملی عفاف و حجاب 
در دانشگاه اصفهان 

اولين همايش ملی حجاب و عفاف با هدف بصيرت افزايی دانشگاهيان 
و تعالی بخشی به فرهنگ پوشش دانشجويان در دانشگاه اصفهان برگزار 

گرديد.
مدير كل امور فرهنگی دانشگاه اصفهان با اعالم اين خبر گفت: دانشگاه 
اصفهان با توجه به اينكه فرهنگ غرب در حال حاضر هجمه سنگينی 
را به فرهنگ اسالمی وارد می كند، در جهت منويات مقام معظم رهبری 
و بصيرت افزايی دانش��گاه و دانش��گاهيان، تعالی بخشيدن به فرهنگ 
دانش��جويان در زمينه پوشش و پياده سازی نظرات اسالم در خصوص 
حجاب در دانش��گاه به عنوان مهد روش��نفكری اقدام به برگزاری اين 
همايش نمود. ابراهيم رضايی با اعالم اين نكته كه فعاليت در خصوص 
برگزاری اين همايش از حدود 12 ماه پيش آغاز شد، گفت: محورهای 
همايش در 50 محور جداگانه از جمله فلس��فه حجاب، نحوه پوشش، 
پوشش احسن و مواجهه ما با فرهنگ بيگانه بوده است كه كميته های 
مختلف اجرايی و علمی در اين زمينه تشكيل شد و نزديك به 120 مقاله 

از 800 مقاله ارسالی، برای ارايه در همايش برگزيده شد. 
وی ضمن اشاره به حضور فضالی حوزه و دانشگاه از شهرهای مختلف 
 كش��ور و حضور 500 نفر ش��ركت كنن��ده، افزود: با وج��ود برگزاری 
هماي��ش هاي های متعدد منطقه ای و دانش��گاهی با عنوان حجاب و 
عفاف، تا كنون همايش��ی در اين زمينه با اين تعداد شركت كننده، اين 
مي��زان مقاالت ب��ه همراه كيفيت باالی آنها و در اين س��طح داوری در 
كشور برگزار نشده است. دبير اجرايی همايش ملی حجاب و عفاف به 
همكاری بس��يار زياد اساتيد شركت كننده كه هركدام به همراه يكی از 
دانشجويان به ارايه مقاالت پرداخته بودند، اشاره كرد و در اين راستا هر 
دانشجو را نماينده فرهنگ يك خانواده و هر خانواده را نماينده فرهنگ 

يك جامعه دانست. 
رضايی با بيان اين مطلب كه دانشگاه اصفهان رياست شورای هماهنگی 
فعاليت های فرهنگی اس��تان را در دس��ت دارد تصريح كرد: ما پس از 
برگزاری همايش ملی حجاب و عفاف، تصميم داريم هر شش ماه يك 
بار چنين همايشی را با اين قدرت و عظمت برگزار كنيم، نقاط ضعفمان 
را اصالح و نقاط قوتمان را افزايش دهيم و به اين ترتيب طرح مباحث 
حجاب در دانش��گاه به يك فرهنگ تبديل شده و به آسيب ها و نقاط 
 ضعف در اين حوزه توجه ش��ود و در نح��وه اجرا نيز بازبينی صورت 

گيرد. 
وی در ادامه خاطرنشان ساخت: ما در اين همايش عالوه بر سخنرانی، 
ارايه مقاالت و داوری آنها، بحث كرس��ی آزاد انديش��ی را در راستای 
منويات مقام معظم رهبری برگزار نموديم كه برای اولين بار در س��طح 
استان و حتی كشور انجام گرفت و طی آن دانشجويان مخالف و موافق 
به اعالم نظرهای مختلف در خصوص حجاب و عفاف پرداختند. مدير 
كل امور فرهنگی دانش��گاه اصفهان اعالم كرد: فاتحی زاده رئيس امور 
بانوان اس��تانداری، امين مجد از فضال و محققين مركز مطالعات بانوان 
قم و يزدخواس��تی عضو هيأت علمی دانشگاه اصفهان از داوران طراز 
اول كش��ور در اين همايش، نظرات مخالفين و موافقين را ش��نيده و به 

آنها پاسخ دادند.

اولتیماتوم اداره كل استاندارد
به كلیه تولیدكنندگان صنعتي 

ب��ه گفته صالح زاده مدي��ركل اداره اس��تاندارد و تحقيقات صنعتي 
استان اصفهان به دنبال عملياتي نمودن طرح توسعه جامع استاندارد 
»تجا« در اس��تان اصفهان و در راستاي اجراي ماده 3 قانون ارتقاي 
كيفي خودرو و ساير توليدات صنعتي، كليه محصوالت صنعتي توليد 
داخل كش��ور فقط به اخذ نشان استاندارد و عرضه محصول مطابق 
استانداردهاي الزم و استمرار ارتقاي كيفيت توليدات خواهند بود.

صالح زاده افزود: با عنايت به اينكه از تاريخ 13۹0/3/10 هيچ گونه 
محصول صنعتي توليد داخل، بدون نش��ان اس��تاندارد قابل توزيع 
نخواهد بود بنابراين ايجاب مي نمايد كه كليه توليدكنندگان صنعتي 
اس��تان كه تاكنون نسبت به دريافت پروانه كاربرد عالمت استاندارد 
اقدام ننموده اند ضمن مراجعه به س��ايت اداره كل اس��تاندارد استان 
اصفهان به آدرس ISIRISF.IR و دريافت فرم ها و اطالعات الزم، 

از تاريخ 8۹/12/10 حضوري به اين اداره كل مراجعه نمايند.
وي با اشاره به حساسيت مبحث واردات كاال گفت: براساس تبصره 
يك ماده 2 همين قانون كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مكلفند قبل 
از واردات كاال نس��بت به ارائه گواهي مؤسس��ات استاندارد جهاني 
مورد تأييد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران يا ارايه نمونه 
جهت دريافت گواهي اس��تاندارد، اقدام و نسبت به الصاق برچسب 

گواهي مذكور بر روي كاالهاي وارداتي اقدام نمايند.

ترويج فرهنگ استاندارد، از 
طريق برگزاري سمینارهاي 

آموزشي 
به گفته صالح زاده مديركل اداره استاندارد و تحقيقات صنعتي استان 
اصفهان اين اداره كل در راستاي مأموريت ذاتي و هدف هاي نهايي 
خود مبني بر ترويج فرهنگ اس��تاندارد، در قالب يك تفاهم نامه با 
اداره كل آموزش و پرورش اس��تان، اقدام به برگزاري س��مينارهاي 
آموزشي جهت معلمان و مديران مدارس شهرستان هاي اصفهان در 

سطوح مختلف نموده است.
صالح زاده با اش��اره به لزوم آگاه سازي مصرف كنندگان از حقوق 
خود در قبال محصوالت و كاالهاي مختلف و ضرورت آش��نايي با 
مقوله اس��تاندارد افزود: بهترين راه آموزش ه��اي زيربنايي و انتقال 
مفاهيم ريش��ه اي و عميقي همچ��ون فرهنگ اس��تاندارد، آموزش 
كس��اني است كه نقش تربيت فرزندان و آينده سازان اين مرز و بوم 

را برعهده دارند.
وي در ادامه افزود:  تاكنون بالغ بر 3000 نفر از معلمان و مس��ئوالن 
مدارس شهرس��تان هاي برخوار، زرين ش��هر، خميني شهر، شاهين 
ش��هر و مباركه در اين س��مينارهاي آموزش��ي ش��ركت داش��ته و 
ضمن آش��نايي با الگوهاي اس��تاندارد مصرف و نقش استاندارد در 
هدفمندس��ازي يارانه ها، نسبت به آموزش دانش آموزان نيز به طور 
كامل توجيه گرديده اند و ناحيه هاي پنجگانه شهرس��تان اصفهان نيز 
تا پايان امسال تحت پوشش اين سمينارهاي آموزشي قرار خواهند 

گرفت.

گرامیداشت ياد و خاطره شهید 
همت در دانشكده فنی شهركرد

هم زمان با ايام س��الگرد شهادت ش��هيد همت يادواره شهيد همت 
و ش��هدای گلگون كفن استان در دانش��كده فنی خواهران شهركرد 

برگزار شد.
به گزارش بس��يج اس��تان چهارمحال و بختياری، اين مراسم كه در 
س��الن ورزشی دانش��كده با حضور خواهران دانش��جو برگزار شد 
فرمانده س��پاه ناحيه ش��هركرد به ويژگی های س��ردار شهيد همت 
اشاره كرد و گفت: ش��هيد همت قبل از پيروزی انقالب اسالمی با 
بی توجهی به اخطارهای س��اواك، از تربيت جوانان و آموزش آنان 
در مس��ير اس��الم لحظه اي درنگ نكرد به گونه ای كه با گسترش 
تدريجي انقالب اس��المي، اين ش��هيد بزرگوار را پرچمدار جوانان 

مبارز لقب دادند.
س��رهنگ پاس��دار ايوب زمانی، افزود: شهيد همت پس از پيروزي 
انق��الب در جهت ايج��اد نظم و دفاع از ش��هر و راه اندازي كميته 
انقالب اس��المي ش��هرضا نقش ويژه ای برعهده داشت و از جمله 
كس��اني بود كه سپاه پاس��داران انقالب اسالمی شهرضا را با كمك 

برادران خود و دوستانش تشكيل داد. 
وی ادامه داد: شهيد همت با سامان بخشيدن به فعاليت هاي فرهنگي، 
تبليغي منطقه در آگاه س��اختن جوانان و ايجاد شور انقالبي تأثير به 

سزايي داشت.
س��رهنگ زمانی صالبت، اقتدار و اس��تقامت فراموش نشدني اين 
ش��هيد و االمقام و رزمندگان لش��كر محمد رس��ول ال��ه در جريان 
عملي��ات خيب��ر در منطقه طالئيه و تص��رف جزاير مجنون و حفظ 
آن با وجود پاتك هاي ش��ديد دش��من را از افتخارات تاريخ جنگ 
دانس��ت. پخش نماهنگ، مداحی و قرائت وصيتنامه و زندگی نامه 

اين شهيد بزرگوار از ديگر برنامه های اين مراسم بود.

خبرروي ميز

س��امانه اينترنتی بانك جامع اطالعات خبرنگاران با 
حضور حس��ينی وزير فرهنگ و ارش��اد اسالمی در 

مراسمی رونمايی شد. 
در اي��ن مراس��م ك��ه ش��ماری از مديران مس��ئول 
نش��ريات و خبرگزاری ها نيز حضور داشتند سامانه 
اينترنتی بانك جامع اطالعات خبرنگاران به نش��انی 
saman-gov.ir رونمايی ش��د. معاون مطبوعاتی 
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی در حاشيه اين مراسم 
به خبرنگار ما گفت: اين س��امانه تحت وب طراحی 

ش��ده است و خبرنگاران در سراس��ر كشور با گذر 
واژه ای كه در اختيارش��ان قرار می گيرد می توانند 
به اين سامانه مراجعه و اطالعات خود را در آن ثبت 

و يا تكميل كنند. 
محمد ج��واد محمد زاده با بيان اينكه خبرنگاران از 
اي��ن پس موظفن��د كارهای خود را ه��ر ماه در اين 
س��امانه قرار دهن��د، افزود: اين س��امانه به صورت 
هوشمند با ارزيابی فعاليت های خبرنگاران، آنها را 
به س��ه طبقه خبرنگار فعال، نيم��ه فعال و غيرفعال 

تقس��يم می كن��د. وی وجود مش��كالتی در حوزه 
خبرنگاری را ناش��ی از نبود چنين س��امانه دانست 
و گفت: ثبت و تكميل اطالعات خبرنگاران در اين 
س��امانه امكان ارايه خدمات به اين قش��ر را تسهيل 

می كند. 
در اي��ن مراس��م، ن��ام و اطالعات مربوط به س��يد 
محم��د حس��ينی وزير فرهنگ و ارش��اد اس��المی 
 به عنوان نخس��تين خبرن��گار در اين س��امانه ثبت 

شد.

راهكار كاهش و برون رفت از خشكسالی های مستمر 
حاكم بر استان اصفهان، مديريت صحيح بر منابع آب و 
خاك است. استاندار اصفهان در آغاز هفته منابع طبيعی 
و روز درختكاری كه همزمان با آغاز س��اخت 15000 
واحد مسكونی مهر در شهر جديد بهارستان انجام شد 
با بيان اين مطلب خشكس��الی را چال��ش اصلی امروز 
اس��تان اعالم كرد و گفت: اين موضوع انرژی زيادی از 
مديريت استان گرفته است و ديگر دستگاه ها نيز درگير 
اين شرايط هستند. ذاكر اصفهانی با اشاره به اين كه در دو 
دهه گذش��ته، حفاظت از منابع طبيعی مثل امروز نگران 
كننده نبود اظهار داشت: در دهه 60 جمعيت كشور چهل 

ميليون بوده است ولی امروز باالی 70 ميليون نفر جمعيت 
داريم، بنابراين برای حيات منابع طبيعی بايد يك برنامه 
ويژه به اجرا در آيد. استاندار اصفهان بيان داشت: به نظر 
من س��ال آينده را بايد س��ال حفاظت از منابع طبيعی و 
محيط زيست نام گذاری نماييم. مدير كل منابع طبيعی و 
آبخيزداری استان اصفهان نيز افزايش آلودگی های صوتی 
و هوا، گازهای گلخانه ای و بيماری تنفس��ی را ناشی از 
 به��ره برداری بی رويه از منابع طبيعی دانس��ت و افزود:
 عده ای منابع طبيعی را متعلق به خود می دانند در حالی 
كه منابع طبيعی امانتی اس��ت در دست ما كه بايد آن را 
برای نسل آينده حفظ كنيم. وی با اشاره به اين كه نگرش 

 به منابع طبيعی فقط زمين اس��ت اف��زود: افرادی تصور
 می كنند منابع طبيعی بايد بدون ضابطه واگذار ش��ود. 
مدير كل منابع طبيعی و آبخيزداری استان اصفهان، قانون 
گريزی را از مشكالت حفاظت منابع طبيعی دانست و 
گفت: قوانين منابع طبيعی و محيط زيست با سفارش های 
مختلف دور زده می شود. رهنما، بي توجهي به ساختار 
اجتماعي، اقتصادي جامعه روستائيان و جامعه بهره بردار 
را از ديگر مشكالت و تهديد منابع طبيعي اعالم كرد و 
افزود: جامعه روستايي و جامعه بهره بردار از منابع طبيعي، 
جامعه اي ضعيف هستند و هيچ برنامه اصولي براي تأمين 

و تغيير معيشت آنها تدوين نشده است.

رئيس س��ازمان نظام مهندسی اصفهان گفت: مشكالت 
حاشيه نش��ينی در س��طح  شهر ها و كش��ور رو به رشد 
اس��ت و رفع اين مش��كل تنها با برخ��ورد قانونی يك 
نهاد حل نخواهد ش��د. غالمحس��ين عس��گری با بيان 
اينكه حاشيه نشينی در شهر اصفهان نسبت به سال های 
گذش��ته رون��د رو ب��ه رش��دی داش��ته اس��ت، اظهار 
داش��ت: بايد برای مش��كل و معضل حاشيه نشينی در 
ش��هرها اقدامات اساس��ی صورت بگيرد چ��را كه تنها 
 با برخ��ورد قانونی يك نهاد اين مس��أله به راحتی رفع 
نمی شود. وی ساختمان های ساخته شده در حاشيه شهرها 
را فاقد پروانه ساختمانی دانست و افزود: اين ساختمان ها به 
دليل اينكه بدون رعايت استانداردهای الزم ساخته می شوند 

 هيچ گونه اس��تحكام كافی و مناس��بی را برای سكونت 
ندارند. رئيس س��ازمان نظام مهندسی اصفهان تصريح 
كرد: از آنجا كه س��اختمان های س��اخته شده در حاشيه 
ش��هرها فاقد هرگونه پروانه س��اختمانی اس��ت و اين 
س��ازمان نمی تواند در س��اخت و س��از آنها دخالت و 
نظارت كن��د عالوه بر ايجاد مش��كالت س��كونتی از 
 لح��اظ اجتماعی ني��ز ش��هرها را دچار معض��ل كرده 
است. وی با اشاره به اينكه سازمان نظام مهندسی با توجه 
به تكاليف و وظايف تعيين ش��ده برای آن نمی تواند در 
جلوگيری از ساخت و سازهای حاشيه شهرها دخالتی 
داشته باشد، بيان داشت: معضل حاشيه نشينی در شهرها 
ش��ديدتر از آن است كه با برخوردهای قانونی تنها يك 

نهاد حل و رفع شود. 
عس��گری گفت: هم اكنون نظارت ساخت و سازها در 
حاشيه شهرها برعهده واحد كنترل ساختمان در شهرداری 
اس��ت و مهندسان سازمان نظام مهندسی حق هيچ گونه 

نظارتی را بر ساختمان های فاقد پروانه ساخت ندارند. 
وی با بيان اينكه روس��تاهای اطراف كالن ش��هرها بايد 
از امكان��ات مناس��ب و كافی برای زندگ��ی برخوردار 
باش��ند، اظهار داش��ت: زمانی كه وضعيت اش��تغال و 
خدمات رس��انی مناسب در روس��تاها به نحو مطلوبی 
ص��ورت بگي��رد در آن هنگام معضالت و مش��كالت 
خواه��د برط��رف  ني��ز  ش��هرها  در   حاشيه نش��ينی 

شد.

كنفرانس خبري هیات رئیسه 
دانشگاه آزاد شهرضا 

رويش جوانه ها بهترين زمان 
روغن پاشي باغ ها

در سال جاري؛
رشد 10 درصدي اعتبارات قرآني بروجن

برگزاري اولین كنفرانس منطقه اي 
 صنعت توريسم در دانشگاه 

خمیني شهر كنفرانس خبري اعضاي هيات رئيسه دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهرضا 
با حضور خبرنگاران و فعاالن عرصه اطالع رس��اني در س��الن كنفرانس 

دانشكده فني و مهندسي اين دانشگاه برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومي دانش��گاه : به مناسبت بيست و سومين سالگرد 
تأس��يس دانشگاه آزاد اسالمي واحد ش��هرضا كنفرانس خبري با حضور 
دكتر علي شريف زاده رئيس دانشگاه و معاونين وي در حوزه آموزشي- 
پژوهش��ي، اداري و مالي- عمراني و فرهنگي به مدت دو ساعت برگزار 
ش��د. در ابتداي اين جلس��ه دكتر علي ش��ريف زاده گ��زارش جامعي از 
فعاليت هاي دانش��گاه در حوزه هاي مختلف و پيشرفت هايي كه دانشگاه 
شهرضا تاكنون داشته اس��ت ارايه نمود، سپس خبرنگاران سئواالت خود 
را ب��ه صورت اختصاصي از اعضاي هيات رئيس��ه بيان كردند. در انتهاي 
اين جلس��ه خبرنگاران ش��ام را به همراه مسئوالن دانشگاه صرف نمودند 
و رياست دانشگاه به جهت همكاري اصحاب رسانه با دانشگاه با اهداي 

لوح سپاس از آنان تجليل نمود. 
گفتني اس��ت: دانش��گاه آزاد شهرضا در اس��فند ماه سال 1367 تأسيس و 
از نيمس��ال اول س��ال تحصيلي 6۹-68 فعاليت خود را با پذيرش 35 نفر 
دانش��جو در رشته فيزيك در يك ساختمان اس��تيجاري آغاز نموده و در 
حال حاضر اين دانشگاه با 7500 نفر دانشجو و20 رشته كارشناسي ارشد 
و دكترا و 35 رشته كارشناسي و چهار دانشكده در زميني با 60 هكتار به 

عنوان بزرگ ترين مركز آموزش عالي شهرستان تبديل شده است.

مديرحفظ نباتات س��ازمان جهاد كش��اورزي چهارمحال و بختياري گفت: 
بهترين زمان روغن پاشي زمستانه عليه آفات مكنده مانند شپشك هاي نباتي 
در باغ هاي ميوه هسته دار و دانه دار، هم زمان با متورم شدن جوانه ها تا پيش 

از باز شدن آنها است. 
شهناز ايزدي نژاد اظهار داش��ت: بدين منظور باغداران دو ليتر روغن ولك 
را در 100 ليتر آب مخلوط و براي مبارزه آفات مكنده اس��تفاده كنند. وي 
افزود: به جز در باغ هاي هلو كه آلوده به كرم س��ر ش��اخه خوار هلو است 
در بقيه موارد نيازي به مخلوط كردن س��م حش��ره كش با روغن نيس��ت. 
مديرحفظ نباتات س��ازمان جهاد كش��اورزي چهارمحال و بختياري با بيان 
اينكه اين آفت در بيش��تر منطقه هاي سيب كاري وجود دارد، گفت: ميزبان 
اصلي درخت س��يب اس��ت و به گالبي، آلو، بادام، زردآل��و، به، زالز الك 
و حتي بي��د حمله مي كند. وي اضافه كرد: الروها در تمامي قس��مت هاي 
ب��رگ تغذيه مي كنند و فقط رگبرگ ها را باقي مي گذارند و تارهايي را دور 
درخ��ت مي تنند كه در صورت ش��دت، درخت عاري از برگ مي ش��ود و 
چنين درختاني ضعيف ش��ده، ميوه ها ريخت��ه و در صورت باقي ماندن بر 
روي درخت كوچك و غير قابل اس��تفاده مي ش��وند. ايزدي نژاد با اشاره به 
راهكاره��اي مبارزه با ليس��ه چادرك، گفت: باغداران ب��ه منظور مبارزه با 
ليسه)چادرك( در باغ هايي كه پيش از اين مشاهده شده است پس از متورم 
شدن جوانه ها و قبل از باز شدن گل ها با سموم مناسب در يك نوبت اقدام 

به سم پاشي كنند. 

رئي��س اداره تبليغات اس��المي شهرس��تان بروجن گفت: در س��ال جاري 
اعتبارات قرآني اين شهرس��تان 10 درصد رش��د داش��ت. حجت االس��الم 
 مجيد الهيان كمبود اعتبار را مهم ترين مش��كل كانون قرآن دانست و اظهار 
داش��ت: باتوجه به استقبال جوانان از برنامه هاي قرآني بايد بودجه بيشتري 

به كانون قرآن اختصاص يابد. 
 وي برگ��زاري كالس و اجراي��ي همايش ه��اي قرآني را يك��ي از راه هاي 
غني س��ازي اوقات فراغت جوانان برش��مرد و گفت: برهمين اساس الزم 
است تا مس��ئوالن اعتبارات افزون تري را به مراكز قرآني اختصاص دهند. 
الهي��ان تصري��ح كرد: جذب جوانان ب��ه فعاليت هاي فرهنگ��ي و قرآني و 
جلوگيري از انحرافات اخالقي آنان از ثمره هاي اجراي فعاليت هاي قرآني 
است. رئيس اداره تبليغات اسالمي شهرستان بروجن در ادامه با بيان اينكه 
در سال جاري 46 كالس قرآن در بروجن برگزار شده است، گفت: از اين 
تعداد 30 كالس در مناطق روستايي و 16 كالس در مناطق شهري برگزار 
شد. وي با بيان اينكه كالس هاي قرآني در نيمه نخست و دوم سال برگزار 
مي ش��ود، افزود: از اين تعداد 22 كالس در نيمه نخس��ت و مابقي در نيمه 
دوم سال برگزار شده است. الهيان در ادامه از فعاليت 50 مربي قرآن در اين 
شهرستان خبر داد و گفت: اين افراد با داشتن اطالعات كامل قرآني كالس 
آموزش قرآن برگزار مي كنند. وي با ارزيابي استقبال جوانان و نوجوانان از 
كالس هاي قرآن، تأكيد كرد: يك هزار نفر در اين كالس ها حضور داشتند 

كه از اين تعداد 700 نفر خواهران بودند. 

اولين كنفرانس منطقه اي صنعت توريس��م با حضور مديران اجرايي اس��تان 
اصفهان، معاون س��ازمان ميراث فرهنگي و گردش��گري اس��تان چهارمحال 
و بختياري، معاون س��ازمان ميراث فرهنگي و گردش��گري اس��تان اصفهان، 
دانش��جويان و استادان دانش��گاه هاي مختلف و با مشاركت دانشگاه پيام نور 
فارسان، دانشگاه آزاد اسالمي خوراسگان، دانشگاه شيخ بهايي، دانشگاه جامع 
علمي- كاربردي، س��ازمان ميراث فرهنگي اصفهان وچهار محال بختياري و  
همچنين دفتر تحقيقات كاربردي نيروي انتظامي اصفهان در سالن همايش هاي 

شهيد آويني دانشگاه آزاد خميني شهر برگزار گرديد.
در مراس��م افتتاحيه كنفرانس حجت االس��الم سالمي نماينده ولي فقيه و امام 
جمعه خميني شهر سخناني در خصوص توصيه به گردشگري به استناد آيات 
قرآن كريم بيان فرمود و در ادامه صالحي )فرماندار خميني ش��هر( س��خناني 
در خصوص رونق صنعت توريس��م و راه هاي جذب گردش��گر و همچنين 
حمايت هاي دولت از صنعت توريسم ايراد نمود. در بخش ديگري از مراسم 
خليفه سلطاني رئيس دانشگاه آزاد خميني شهر، اظهار داشت: اصفهان به عنوان 
هفتمين شهر گردشگر جهان با 273 اثر تاريخي ثبت شده در جهان شناخته شده 
و در رونق صنعت توريسم كشور سهم به سزايي دارد. خليفه سلطاني با اشاره 
به اينكه 70 مقاله به دبيرخانه كنفرانس واصل گرديد اظهار داشت: 10 مقاله به 
ص��ورت درج در مجموعه مقاالت، 18مقاله به صورت پوس��تر و 23 مقاله به 

صورت سخنراني در دو نوبت صبح و عصر ارايه خواهد شد. 

با حضور وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی؛
رونمايی از بانك جامع اطالعات خبرنگاران 

جشن درختكاري در استان اصفهان برگزار شد 

رئیس سازمان نظام مهندسی اصفهان: 
معضل حاشيه نشينی در شهرها با برخورد قانونی يك نهاد رفع نمی شود 

ش��هردار اصفهان از تعطيلی ش��هربازی آبش��ار به دليل 
غيراستاندارد بودن و ايمن نبودن وسايل و تجهيزات آن 
خبرداد و گفت: مكان اين شهربازی در اختيار شهرداری 
قرار گرفته و مباحث حقوقی آن در حال پيگيری است. 

 س��يدمرتضي س��قائيان ن��ژاد ب��ا اع��الم اي��ن خب��ر 
افزود: باتوجه به اين كه ش��هربازي آبش��ار غيراستاندارد 
و در شأن شهروندان نيست، شهرداري اصفهان تعطيلي 
اين ش��هربازي را در دس��تور كار خود ق��رار داد. وي با 
اش��اره به رفع معارضات ملكی ش��هربازی آبش��ار ادامه 
داد: مش��كالت مالكيت ش��هربازي آبش��ار رفع شده و 
 در ح��ال حاضر اين محل در اختيار ش��هرداری اصفهان 
است.  ش��هردار اصفهان تصريح كرد: اين مكان به دليل 
اس��تفاده از وسايل غيراستاندارد به فضاي مناسبي تبديل 
خواهد ش��د و در اختيار شهروندان قرار خواهد گرفت. 

وي به احداث بزرگ ترين ش��هربازي در شرق اصفهان 
اش��اره و اعالم كرد: اين ش��هربازي با مشاركت شركت 
چيني در زمينی به مساحت 170 هزار متر مربع با هزينه 

100 ميليارد تومان آغاز شده اين در حالي است كه بيش 
از 3 هزار طرح در اين ش��هربازي از سوي شركت چيني 
 طراحي ش��ده است. س��قاييان نژاد افزود: در شهر بازي 
بي��ن المللي اصفهان با در نظر گرفتن نياز مخاطبان بيش 
از 70 جاذبه متنوع در فضاهاي باز و بسته از قبيل سينما، 
بازي هاي رايانه اي، ماش��ين سواري چهاربعدي، گردش 
فضايي، اس��توديوي جلوه هاي وي��ژه، بازي هاي آبي و 
بازي در فضاي باز ايجاد مي ش��ود و اين جاذبه در كنار 
كاربردهاي متنوع ديگر از قبيل فضاهاي تجاري ورزشي 
و اقامتي در اختيار عالقمندان قرار خواهد گرفت. وي با 
بيان اين كه ش��هربازي اصفهان بزرگ ترين شهربازي در 
خاورميانه خواهد ب��ود، ادامه داد: به گفته چيني ها طرح 
ش��هربازي اصفهان منحصر به فرد و خاص اس��ت و در 

خاورميانه حرف اول را خواهد زد.

شهردار اصفهان:

واگذاري شهربازی آبشار به مدیریت شهری اصفهان

فراخوان همكاري شركت هاي واجد 
شرايط بازرسي فني و كاال

 زاينده رود
اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان اصفهان طی فراخوانی  
اعالم كرده است: »در راستاي اصل 44 قانون اساسي و واگذاري برخي از 
امور به بخش خصوصي و نيز اجراي قانون ارتقاي كيفيت خودرو و ساير 
توليدات صنعتي،  در نظر دارد با همكاري شركت هاي مجاز به بازرسي هاي 
فني و كاال، بعد نظارتي وكنترلي خود را ارتقا داده و جهت اين مهم از توان 
بخش خصوصي استفاده نمايد.« همچنين در اين فراخوان آمده: »از كليه 
شركت هاي واجد شرايط بازرسي فني و كاال مي توانند از سايت سازمان 
 WWW.ISIRI.ORG اس��تاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به آدرس
فرم ها و اطالعات مربوطه را دريافت نموده و با مراجعه حضوري به اداره 
كل استاندارد استان اصفهان نسبت به تكميل مدارك الزم اقدام تا پس از 
تأييد صالحيت توسط اين اداره كل به عنوان شركت بازرس همكار اداره 

كل استاندارد در سطح استان اصفهان فعاليت نمايند.«
عالقه من��دان مي توانند در صورت هر گونه س��ئوال و يا جهت كس��ب 

اطالعات بيشتر با شماره تلفن هاي 7-681۹0۹1 حاصل نمايند.

نواختن زنگ سبز در مدارس اصفهان 
در نخستين روز از هفته منابع طبيعی زنگ سبز در مدارس استان اصفهان به 
صدا درآمد. به گزارش مهر از اصفهان، در مراسمی نمادين، زنگ سبز در مدرسه 
دخترانه بوعلی اصفهان نواخته شد. اين مراسم با حضور رئيس اداره ناحيه سه 
آموزش و پرورش استان اصفهان و معاون اداری و پشتيبانی منابع طبيعی و 
آبخيزداری اين اس��تان برگزار شد. رئيس اداره آموزش و پرورش ناحيه سه 
استان اصفهان در اين مراسم گفت: درختكاری از نظر دين اسالم از اهميت 
بااليی برخوردار است و به اندازه بخشيدن حيات به يك فرد مورد تأكيد قرار 

گرفته است.

معاون اجتماعي فرمانده انتظامي چهارمحال و بختياري 
گفت: براي مقابله با حوادث احتمالي چهارشنبه آخر 

سال، آمادگي 100 درصدي دارد. 
محمدرضا رمضان��ي وي افزود: باتوج��ه به تجارب 
سال هاي گذشته و آموزش هايي كه در سطح مدارس، 
دانشگاه ها، مساجد و صدا و سيما داده شده هر سال، 
مراس��م چهارشنبه پايان سال از سال هاي گذشته بهتر 

برگزار شده است. 
رمضاني تأكيد كرد: برخورد قاطع با فروشندگان مواد 
محترق��ه غيرمجاز يك��ي از اولويت هاي كاري نيروي 
انتظامي در ايام پايان سال است و براساس تصميمات 

گرفته ش��ده كساني كه در روز چهارشنبه آخرسال به 
هر نح��و در نظم جامعه اخالل ايجاد كرده يا س��بب 
ايج��اد مزاحمت ب��راي ش��هروندان ش��وند، تا آخر 
تعطيالت ميهمان مراجع قضاي��ي و انتظامي خواهند 

بود. 
مع��اون اجتماع��ي فرمان��ده انتظام��ي چهارمحال و 
بختي��اري در ادام��ه با بي��ان اينكه ما با ش��ادي مردم 
مخالف نيس��تيم، گفت: ولي نگران خطراتي هس��تيم 
ك��ه جان آن��ان را تهدي��د مي كند برهمين اس��اس به 
م��ردم توصي��ه مي كني��م با رعاي��ت م��وارد ايمني و 
 اس��تفاده از م��واد مج��از از فرزن��دان خ��ود مراقبت 

كنند. 
وي با اعالم آمادگي كامل نيروي انتظامي در مراس��م 
چهارشنبه آخر سال گفت: اميدواريم اتفاق خاصي در 
اين ش��ب رخ ندهد و چهارشنبه آخرسال با خوبي و 

خوشي برگزار شود. 
رمضان��ي با تأكيد بر اينكه نيروي انتظامي با مزاحمان 
ج��دي برخورد مي كند، گفت: مأم��وران انتظامي اين 
اس��تان با حض��ور تأثيرگذار خ��ود در صحنه، تأمين 
نظ��م و امنيت عمومي به هيچ ك��س اجازه نمي دهند 
 كه به بهانه هاي واهي، خدش��ه در امنيت جامعه ايجاد 

كند. 

معاون فرمانده انتظامي چهارمحال و بختیاري:
آمادگي 100 درصدي براي حوادث احتمالي چهارشنبه آخر سال
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ابالغ 
12/272 در خص��وص پرون��ده كالس��ه 88-۹4۹ خواه��ان فرش��ته خانيچه 
دادخواستی مبنی بر تجديد نظرخواهی نسبت به رای شماره 35-8۹/1/25 از 
ش��عبه 25 شورای حل اختالف به طرفيت يوسف حاج حيدری تقديم نموده 
اس��ت. وقت رسيدگی تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن تجديد 
نظر خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر، تا خوانده ظرف 
ده روز از تاريخ نش��ر آگهی به اين ش��عبه مراجعه شود قبل از وقت رسيدگی 
به اين شعبه واقع در خيابان محتشم كاشانی جنب بيمه ايرانی- مجتمع شماره 
يك اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمايد. در 
صورت عدم حضور پرونده به دادگاه عمومی ارس��ال خواهد ش��د و تصميم 

مقتضی اتخاذ می شود.
م/الف 16۹37 

                مدير دفتر 25 مجتمع شماره يك شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ 
12/21۹ در خصوص پرونده كالسه ۹77/8۹ خواهان صندوق قرض الحسنه 
ياران مهدی )عج( دادخواس��تی مبنی بر مطالبه وجه به طرفيت داوود احمدی 
تقديم نموده اس��ت. وقت رسيدگی برای مورخ ۹0/1/20 ساعت 3/30 عصر 
تعيي��ن گرديده، ب��ا توجه به مجه��ول المكان بودن خوانده حس��ب تقاضای 
خواهان مراتب در جرايد منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه 
واقع در خيابان محتشم كاشانی جنب بيمه ايران- مجتمع شماره يك اصفهان 
مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم 

حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. 
م/الف 15883 

               مدير دفتر 27 مجتمع شماره يك شورای حل اختالف اصفهان 

تحديد حدود اختصاصی 
12/253 ش��ماره : 14578 چون تحديد حدود ششدانگ زمين مخروبه محل 
طويله و مس��تراح و مخروبه در كوی س��ر زيره شماره پالك 751 فرعی از 1 
اصلی واقع در فريزهند جزء بخش 10 حوزه ثبتی شهرس��تان نطنز بنام جواد 
عبداللهی مفخم در جريان ثبت می باشد و بعلت عدم حضور مالك در آگهی 
قبلی بايس��تی تجديد گردد اينكه به موجب دس��تور اخي��ر از ماده 15 قانون 
ثبت و تقاضای نامبرده، تحديد حدود پالك مرقوم در س��اعت 10 صبح روز 
۹0/1/25 در مح��ل ش��روع و به عمل خواهد آمد، ل��ذا بموجب اين آگهی به 
كليه مالكين و مجاورين و صاحبان امالك اخطار می گردد كه در ساعت و روز 
مق��رر در اين آگهی در محل حضور بهمرس��انند. ضمنًا اعتراضات مجاورين 
و صاحبان امالك مطابق م��اده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس 

تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. تاريخ انتشار: 8۹/12/18 
م/ الف 683                          شادمان- رئيس ثبت اسناد و امالك نطنز 

تاسيس 
12/265 ش��ماره: 452۹/ث8۹/103 آگهی تاسيس شركت بهين كار باغ اناری 
با مسئوليت محدود. شركت فوق در تاريخ 138۹/12/7 تحت شماره 43257 
و شناس��ه مل��ی 10260611038 در اي��ن اداره ب��ه ثبت رس��يده و در تاريخ 
138۹/12/7 از لح��اظ امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده و خالصه ش��ركتنامه 
آن به ش��رح زير جهت اطالع عموم در روزنامه رس��می آگهی می ش��ود. 1- 
موضوع ش��ركت: ساختمان س��ازی، انجام امور تاسيساتی س��اختمان از قبيل 
لوله كش��ی،برق كاری، نقاش��ی، نجاری، پيمانكاری و انجام عمليات مربوط 
به س��اخت س��اختمان ها و ابنيه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، 
طراحی، محاس��به، نظارت و اجراء مربوط به س��اخت س��اختمان ها و ابنيه، 
سيس��تم های سرد كننده س��اختمان، تاسيس��ات و تجهيزات ساختمان )آب، 
گاز، برق و فاضالب(، تجهيزات آش��پزخانه و سلف سرويس و رخشويخانه، 
سيستم های ارتباطی داخل ساختمان )شبكه(، تهيه و توزيع، خريد و فروش، 
ص��ادرات و واردات كلي��ه كاالهای مجاز بازرگانی، ش��ركت در مناقصات و 
مزايدات ارگان های دولتی و خصوصی، انعقاد قرارداد با اش��خاص حقيقی و 
حقوقی، اخذ وام و تس��هيالت و اعتبارات از بانكهای دولتی و خصوصی در 

جهت تحقق اهداف ش��ركت، اخذ نمايندگی از شركتهای دولتی و خصوصی 
در داخل و خارج از كشور، اعطای نمايندگی به شركتهای دولتی و خصوصی 
در داخل و خارج از كش��ور، ش��ركت در نمايش��گاه های داخلی و خارجی، 
مش��اركت در امر توليد كلي��ه كاالهای مجاز بازرگانی، تامين نيروی انس��انی 
م��ورد نياز اش��خاص حقيقی و حقوق��ی به صورت موقت و ه��ر آنچه كه با 
موضوع ش��ركت مرتبط می باشد. 2- مدت ش��ركت: از تاريخ ثبت به مدت 
نامحدود. 3- مركز اصلی ش��ركت: 1-3- استان اصفهان، شهر اصفهان خيابان 
آبش��ار سوم، مجموعه شهيد كشوری )شهرك اسپادانا(، بلوك 44آ، طبقه اول، 
واحد 3. 4- سرمايه شركت: مبلغ 1/000/000 ريال می باشد. 5- اولين مديران 
شركت: 1-5- آقای جعفر كشاورز به سمت رئيس هيات مديره. 2-5- آقای 
منصور منوری به س��مت عضو هيات مديره. 3-5- آق��ای منصور منوری به 
س��مت مدير عامل به مدت نامح��دود انتخاب گرديدن��د. 6- دارندگان حق 
امضاء: كليه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شركت با امضای مدير عامل منفرداً 

و با مهر شركت معتبر است. 7- اختيارات مدير عامل: طبق اساسنامه. 
م/الف16۹60/4 

           آذری- رئيس اداره ثبت شركت ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان.

تاسيس 
12/266 ش��ماره: 4558/ث8۹/103 آگهی تاس��يس ش��ركت بهين بازرگانی 
پرديس با مسئوليت محدود. شركت فوق در تاريخ 138۹/12/۹ تحت شماره 
43283 و شناسه ملی 10260611270 در اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 
138۹/12/۹ از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده و خالصه شركتنامه آن 
به شرح زير جهت اطالع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1- موضوع 
ش��ركت: خريد و فروش، پشتيبانی، صادرات و واردات سيستم های رايانه و 
الكترونيكی و ماش��ين های اداری رايانه ای و ديجيتالی، س��اخت، نصب و راه 
ان��دازی، تعميرات و س��رويس نگهداری در زمينه كامپيوت��ر )فقط مربوط به 
س��خت افزار( و سيستم های الكترونيكی و اتوماسيون صنعتی و اداری و ابزار 
دقيق رايانه ای، مشاوره، اجرا سيستم های رايانه ای )فقط امور مربوط به سخت 
افزار( و پياده س��ازی ش��بكه های نوين رايانه ای )فقط امور مربوط به سخت 
افزار( ارائه هر نوع خدمات پس از فروش ماش��ين های اداری و سيستم های 
كامپيوتری )فقط س��خت افزار( ارائه كليه خدمات س��خت افزار كامپيوتری و 
قطعات مربوطه، ارائه كليه فعاليت های بازرگانی اعم از صادرات و واردات و 
خريد و فروش كليه كاالهای مجاز، ترخيص كاال از گمركات كشور، شركت 
در مناقصات و مزايدات دولتی و خصوصی، اخذ وام از كليه بانكهای دولتی و 
غير دولتی جهت تحقق اهداف شركت، اخذ و اعطای نمايندگی از شركت های 
دولتی و خصوصی و تامين نيروی انسانی موقت متخصص و غير متخصص، 
انعقاد قرارداد با ش��ركتها ادارات و ارگانها و اشخاص حقيقی و حقوقی و هر 
گونه اموری كه به نحوی با موضوع شركت مرتبط می باشد. 2- مدت شركت: 
از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز اصلی شركت: 1-3- استان اصفهان، 
ش��هر اصفهان خيابان آپادانا دوم )15 خرداد(، كوچه الفت، پالك 7، واحد3، 
كدپستی 81357۹51۹3. 4- سرمايه شركت: مبلغ 1/000/000 ريال می باشد. 
5- اولين مديران ش��ركت: 1-5- آقای محمد فلسفين به سمت رئيس هيات 
مديره. 2-5- آقای بهنام نادری زيارتگاهی به سمت عضو هيات مديره. 5-3- 
آقای بهنام نادری زيارتگاهی به س��مت مدير عامل به مدت نامحدود انتخاب 
گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شركت 
با امضای مدير عامل و رئيس هيات مديره متفقًا و با مهر شركت معتبر است. 

7- اختيارات مدير عامل: طبق اساسنامه. 
م/الف16۹60/5 

           آذری- رئيس اداره ثبت شركت ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان.

تغييرات
12/267 ش��ماره: 1871/ت8۹/103 آگه��ی تغييرات ش��ركت فنی مهندس��ی 
الوند صنعت اس��پادانا با مس��ئوليت محدود به ش��ماره ثبت 37۹38 و شناسه 
مل��ی 10260555204 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی ش��ركا مورخ 
138۹/11/26 تصميمات ذيل اتخاذ ش��د: 1- اعضاء هيات مديره برای مدت 
نامحدود به قرار ذيل انتخاب گرديدند: آقای ش��هزاد شهرياری و خانم فريده 

مس��تاجران گورتان��ی. 2- س��مت اعضای هي��ات مديره به ق��رار ذيل تعيين 
گرديدند: آقای ش��هزاد ش��هرياری به سمت رئيس هيات مديره و خانم فريده 
مستاجران گورتانی به سمت عضو هيات مديره و آقای امير حسين مستاجران 
)خارج از اعضاء هيات مديره( به س��مت مدير عامل. 3- كليه اوراق و اسناد 
مالی و تعهدات ش��ركت با امضای مدير عامل و رئيس هيات مديره و با مهر 
شركت معتبر است. در تاريخ 138۹/12/۹ ذيل دفتر ثبت شركتها و موسسات 

غير تجاری ثبت و مورد تاييد و امضاء قرار گرفت.   م/الف16۹60/6 
            آذری- رئيس اداره ثبت شركت ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان

تاسيس 
12/268 ش��ماره: 4552/ث8۹/103 آگهی تاس��يس شركت نيلوفر سنگ زنده 
رود سهامی خاص. شركت فوق در تاريخ 138۹/12/۹ تحت شماره 4327۹ و 
شناسه ملی 10260611228 در اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 138۹/12/۹ 
از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده و خالصه اظهارنامه آن به شرح زير 
جهت اطالع عموم در روزنامه های رس��می و كثيراالنتش��ار زاينده رود آگهی 
می شود. 1- موضوع شركت: اجرا، طراحی، انجام، مشاوره، محاسبه و نظارت 
كليه پروژه های پيمانكاری س��اختمانی فنی، عمرانی و تاسيس��ات، انجام امور 
مربوط به فرآوری مواد معدنی، اس��تخراج، بهره برداری، اكتش��اف و فرآوری 
كانی ه��ا و مواد معدنی، تهي��ه طرحهای معدنی و صنعتی، آناليز مواد معدنی و 
كانی ها، ش��ركت در نمايشگاه  ها، خدمات مشاوره، خدمات تحقيق، خدمات 
پژوهش در زمينه آبهای زير زمينی، حفر چاه، انجام فعاليت های كشاورزی و 
دامداری و دامپروری، خريد و فروش، صادرات و واردات كليه كاالهای مجاز 
بازرگان��ی، تحصي��ل وام و اعتبارات داخلی و خارج��ی صرفًا جهت موضوع 
ش��ركت، عقد قرارداد با اش��خاص حقيقی و حقوقی، ش��ركت در مزايدات و 
مناقص��ات دولت��ی و خصوصی، اخذ و اعطای نمايندگ��ی در داخل و خارج 
كش��ور و هر آنچه با موضوع شركت مرتبط باش��د و در صورت لزوم در هر 
مورد كس��ب مجوزه��ای الزم از مراجع ذيصالح ضروری اس��ت. 2- مدت 
شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز اصلی شركت: 1-3- استان 
اصفهان، ش��هر اصفهان دروازه ش��يراز، خيابان هزار جريب، فرعی دوازدهم، 
پالك30. 4- س��رمايه ش��ركت: مبلغ 1/000/000 ريال منقسم به يكصد سهم 
10/000 ريالی كه تعداد يكصد س��هم با نام می باش��د ك��ه مبلغ 1/000/000 
ريال توس��ط موسس��ين طی گواهی بانكی ش��ماره 1276 مورخ 138۹/11/2 
نزد بانك سپه ش��عبه خيابان شهيد خطيبی اصفهان)نيروگاه( پرداخت گرديده 
است. 5- اولين مديران شركت: 1-5- خانم صفورا عمو سلطانی فروشانی به 
س��مت رئيس هيات مديره. 2-5- آقای حميد صلصالی به سمت نائب رئيس 
هي��ات مديره. 3-5- خان��م مهين منصوری اصفهانی به س��مت عضو هيات 
مديره. 4-5- خانم مهين منصوری اصفهانی به س��مت مدير عامل به مدت 2 
س��ال انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اس��ناد مالی و 
تعهدات ش��ركت با امضای نايب رئيس هيات مديره و با مهر ش��ركت معتبر 
اس��ت. 7- اختي��ارات مدير عامل: مدير عامل مج��ری مصوبات هيات مديره 
می باشد. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- آقای محمد سعادت به عنوان 

بازرس اصلی. 2-8- خانم الهام فرشيد به عنوان بازرس علی البدل.
م/الف 16۹60/7 

             آذری- رئيس اداره ثبت شركتها و موسسات غير تجاری اصفهان

تغييرات 
12/26۹ ش��ماره: 1874/ت8۹/103 آگهی تغييرات ش��ركت كيان ساين پانيز 
سهامی خاص به شماره ثبت 4257۹ و شناسه ملی 10260603۹07 به استناد 
صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده م��ورخ 138۹/12/4 تصميمات ذيل 
اتخاذ ش��د: 1- محل ش��ركت در واحد ثبتی اصفهان به آدرس شهر اصفهان، 
اتوبان چمران، خيابان آل محمد، خيابان فالطوری، پاساژ پاسارگاد، طبقه دوم، 
واح��د ۹، كدپس��تی: 81۹3۹151۹۹ تغيير يافت و ماده مربوطه در اساس��نامه 
بش��رح فوق اصالح گرديد. در تاريخ 138۹/12/۹ ذيل دفتر ثبت ش��ركتها و 

موسسات غير تجاری ثبت و مورد تاييد و امضاء قرار گرفت.
م/الف16۹60/8 

               آذری- رئيس اداره ثبت شركتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان

ابالغ 
12/270 در خصوص پرونده كالس��ه 8۹-1۹3۹ ش33 خواهان يداله سعيدی 
دادخواس��تی مبنی بر الزام خواندگان به نقل و انتقال س��ند مالكيت يكدستگاه 
خودروی تويوتای هايس به شماره شهربانی ) ايران 13- 211 ق 78 به طرفيت 
1- حسين اشكيان 2- مجيد فردوسی تقديم نموده است. وقت رسيدگی برای 
مورخ ۹0/1/31 ساعت 11/30 تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن 
خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتش��ر، تا خوانده قبل از 
وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان محتشم كاشانی جنب بيمه ايران- 
مجتمع ش��ماره يك اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را 
اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم 

مقتضی اتخاذ می شود.
م/الف1704۹ 

                مدير دفتر 33 مجتمع شماره يك شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ 
12/271 در خص��وص پرون��ده كالس��ه 1285/8۹ خواه��ان رض��ا رضايی 
دادخواس��تی مبنی بر اس��ترداد يك دس��تگاه اتومبيل به طرفيت بهزاد عمرانی 
ني��ا تقديم نموده اس��ت. وقت رس��يدگی برای روز ۹0/1/30 س��اعت 3/15 
عصر تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حس��ب تقاضای 
خواهان مراتب در جرايد منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه 
واقع در خيابان محتشم كاشانی جنب بيمه ايران- مجتمع شماره يك اصفهان 
مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم 

حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. 
م/الف 17050  

                           شعبه شماره 20 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

آگهی تحديدحدوداختصاصی  
11/357 چون تحديد حدود شش��دانگ يك قطعه زمين پالك ش��ماره 83 / 
106  واق��ع  در ارش آباد بخش يك ثبتي ش��هرضا ك��ه طبق پرونده ثبتی بنام 
آقاي حسين محمدرجبي وغيره فرزند يداله درجريان ثبت است به علت عدم 
حضورمتقاض��ی ثبت به عمل نيامده اينك بنابه دستورقس��مت اخيرازماده 15 
قان��ون ثبت وبرطبق تقاضای نامب��رده تحديدحدودملك مرقوم درروز 18 / 1 
/ 138۹ س��اعت 8 صبح درمحل شروع وبعمل خواهدآمد0 لذابه موجب اين 
آگهی بكليه مالكين ومجاورين اخطارمی گردد كه درروزوساعت مقرردرمحل 
حضوريابن��د0 اعتراض��ات مجاورين وصاحبان امالك مطاب��ق ماده 20 قانون 
ثبت ازتاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدی تا 30 روزپذيرفته خواهدشدوطبق 
تبص��ره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده های معترضی ثبت،معترض 
می بايس��ت ظرف مدت يكماه ازتاريخ تس��ليم اعتراض خ��ودرا به اين اداره 
گواه��ی تقديم دادخواس��ت را ازمرجع ذيصالح قضايی اخ��ذ و به اين اداره 
ارائه نمايد ضمنًا چنانچه روز تحديد مواجه با تعطيلی پيش بينی نش��ده گردد 

تحديد حدود در روز بعد از تعطيل انجام خواهدشد0 
تاريخ انتشار  18 / 12 /  138۹

مير محمدی- رئيس ثبت اسنادوامالك شهرضا 

آگهي ابالغ اخطاريه افراز
12/274 آقاي هيبت اله الهامي فرزند ولي اله چون آقاي فتح اله سامي وغيره 
فرزند غالمحس��ين شريك ش��ما درشش��دانگ پالك 184۹ / 1 واقع درابنيه 
بخش يك ثبتي ش��هرضا به اس��تناد آئين نامه قانون افرازفروش امالك مشاع 
مص��وب آذرماه 1357 تقاضاي افرازس��هم خودازپالك فوق الذكررانموده اند 
وش��مارامجهول المكان اعالم نموده اندودرتاريخ 2۹ / 1 / ۹0 ساعت ۹ صبح 
ب��ه اتفاق نماينده و مهندس ثبت در مح��ل مورد تقاضاي افراز حاضرخواهند 
ش��د لذا بدينوسيله به اطالع مي رساند كه جهت تنظيم صورتمجلس وامضاء 
آن درروزوس��اعت مقرردرمحل حاضرش��ويد0 عدم حضورمانع از رسيدگي 

نخواهد شد.
تاريخ انتشار 14 / 12 / 138۹   

ميرمحمدي – رئيس اداره ثبت واسنادوامالك شهرضا

گزارش

  الدن سلطاني

مدي��ركل كميته ام��داد امام خمين��ي)ره( اس��تان اصفهان 
گف��ت: امس��ال به مناس��بت جش��ن نيك��وكاري در روز 
1۹ اس��فند ب��ا ش��عار س��يره نب��وي، رفتار عل��وي 3۹00 
 پاي��گاه كمك هاي م��ردم اس��تان اصفه��ان را جمع آوري 

مي كنند.
محم��د جواد ص��دق تصري��ح ك��رد: امس��ال 50 پايگاه 
 اصل��ي ش��امل 15 پاي��گاه در اصفه��ان و 35 پاي��گاه در 
درياف��ت  را  مردم��ي  كمك ه��اي  شهرس��تان ها   س��اير 

مي كنند.
وي ضمن اشاره به ايجاد 250 پايگاه فرعي در سطح استان 
خاطرنشان كرد: از اين تعداد 100 پايگاه در شهر اصفهان و 

200 پايگاه در شهرستان هاي استان مستقر هستند.
اس��تان  )ره(  خمين��ي  ام��ام  ام��داد  كميت��ه   مدي��ركل 
افزود: 100 پايگاه بس��يج، س��ه هزار و 500 مدرس��ه و در 
نهاي��ت در هفته احس��ان و نيكوكاري س��ه ه��زار و ۹00 
 مكان در س��طح اس��تان جمع آوري كمك ه��اي مردمي را 

برعهده دارند.
محمد ج��واد صدق با بيان اينكه امس��ال ب��راي كل هفته 
نيكوكاري برنامه ريزي ش��ده، گفت: هر ي��ك از روزهاي 

هفته به منظوري نامگذاري شده كه به ترتيب از 14 اسفند 
لغايت 1۹ اسفندماه عبارت است از: 

 احسان و نيكوكاري و مساجد.
 احسان و نيكوكاري و بانوان.

 احسان و نيكوكاري و اصناف، صنايع و بازار.
 احس��ان و نيك��وكاري و كاركنان دس��تگاه ها، نهادها و 

شركت ها.
 احسان و نيكوكاري و مراكز علمي.

و سرانجام جشن نيكوكاري.
وي پايگاه هاي اصلي دريافت كمك هاي مردمي در اصفهان 
را واقع در ۹ ميدان ش��هر دانست كه عبارتند از: ميدان امام 
حسين، ميدان انقالب، ميدان احمدآباد، ميدان آزادي، ميدان 

جمهوري اسالمي، فلكه ارتش، ميدان شهدا و ميدان الله.
مدي��ركل كميت��ه امداد ام��ام خميني )ره( اس��تان مجموع 
كمك هاي مردمي در جش��ن نيكوكاري س��ال گذش��ته را 
485 ميلي��ون تومان عنوان و خاطرنش��ان كرد: از اين رقم 
113 ميلي��ون تومان كمك هاي نق��دي، 238 ميليون تومان 
كمك هاي غيرنقدي، 42 ميليون تومان تعهدات، 71 ميليون 
توم��ان كمك مدارس و 21 ميلي��ون تومان نيز كمكي بوده 
كه توسط بسيج جمع آوري شده است. اين در حالي است 
كه اين رقم نسبت به رقم كمك هاي جشن نيكوكاري سال 

87، 117 درصد رشد داشته است.
محمد جواد صدق ضمن اشاره به 184 هزار نفر مددجوي 
تحت پوش��ش كميته امداد افزود: از اين تعداد، 12۹ هزار 
نفر مددجوي عادي هس��تند كه زنان سرپرس��ت خانوار را 
هم ش��امل مي شوند و بقيه افراد تحت پوشش طرح شهيد 

رجايي هستند.
 وي تصري��ح ك��رد: در ه��ر دوره ب��ه مددجويان اس��تان 
 3/5 ميلي��ارد تومان پرداخت مي ش��ود ام��ا گاهي به علت 
 كمب��ود اعتب��ار پرداخ��ت مس��تمري ب��ا تأخي��ر انج��ام 

مي شود.
امس��ال ه��م مس��تمري ها تا پاي��ان دي ماه به ط��ور كامل 
پرداخت شده و مستمري مربوط به بهمن ماه نيز اين روزها 
پرداخت مي ش��ود و مبلغ ماه اس��فند هم تا پايان همين ماه 

واريز خواهد شد.
مديركل كميته امداد امام خميني )ره( تعداد زنان سرپرست 
خان��وار زير پوش��ش كميت��ه ام��داد را 1280 زن عنوان و 
خاطرنش��ان كرد: مجموع خدمات ارايه شده تحت پوشش 
نيازمند در س��ال جاري نزديك ب��ه 471 ميليارد ريال بوده 

است.
محمد ج��واد ص��دق ضمن اش��اره به اينك��ه كمك هاي 
مردمي،  اعتبارات و درآمده��اي جاري براي خانواده هاي 
تحت پوش��ش صرف مي ش��ود و طرح اكرام خاص ايتام 
اس��ت. درباره درآمده��اي صندوق صدق��ات نيز تصريح 
كرد: در 11 ماه گذش��ته 10/5 ميلي��ارد تومان از 500 هزار 
مش��تركي كه از م��ا صندوق صدقات دارند اخذ ش��ده كه 
 اي��ن رقم نس��بت به س��ال قبل 11 درصد رش��د داش��ته 

است. 
مجم��وع  م��دت  اي��ن  در  ك��ه  داده  نش��ان  بررس��ي ها 
 كمك ه��اي مردم اس��تان و خيران 23 ميلي��ارد تومان بوده 
اس��ت.وي افزود: طي 11 ماه گذشته كل هزينه هاي صرف 
 ش��ده ب��راي مددجويان ۹25 ميلي��ارد ريال يا ب��ه عبارتي 
۹2 ميلي��ارد و 500 ميلي��ون تومان در قب��ال تمام خدماتي 
ب��وده ك��ه ارايه ش��ده اس��ت و انتظ��ار م��ي رود اين رقم 
 از س��وي مرك��ز و خي��ران ب��ه 120 ميليارد توم��ان ارتقا 

يابد.
مدي��ركل كميته امداد ام��ام خميني )ره( اس��تان گفت: در 
11 م��اه گذش��ته 471 ميليارد ريال ب��ه نيازمندان خدمات 
رس��اني كرده ايم.ص��دق با بي��ان اينكه س��رفصل خدمات 
در توس��عه عم��ران اس��ت، اف��زود: 41 ميلي��ارد ريال در 
حوزه درمان براي 68 هزار خانوار صرف ش��ده اس��ت. از 
 س��ويي 1۹6 ه��زار مددجو داريم و 67 ه��زار نفر نيز بيمه 

شده اند. 

البته براي روس��تا اعتباري در نظر گرفته نشده و فقط براي 
ش��هري ها 5 ميلي��ارد و 500 ميليون توم��ان خدمات بيمه 

درماني در نظر گرفته ايم.
وي خاطرنش��ان ك��رد: همچنين در 11 ماه گذش��ته 450 
واح��د مس��كوني ب��ا ص��رف هزين��ه 2 ميلي��ارد و 700 
 ميلي��ون تومان جهت افراد تحت پوش��ش احداث ش��ده 

است.
مدي��ركل كميته امداد امام خميني )ره( نيز تصريح كرد: در 
س��رفصل حوزه حمايتي خدمات 6000 جهيزيه به ارزش 
حدودي 3 ميليارد تومان تهيه شده، براي بن هاي غيرنقدي 
ني��ز به مبلغ 12 ميليارد تومان تا  آخر س��ال از طريق مراكز 

فروشگاه رفاه در اختيار خانواده ها قرار داده مي شود.
ص��دق اف��زود: در بحث اك��رام ايت��ام مش��اركت خوبي 
وج��ود داش��ته و نزدي��ك ب��ه 5 ميلي��ارد توم��ان كمك 
جه��ت اين موضوع دريافت ش��ده اس��ت. ب��ه عبارتي از 
 س��وي مردم ه��ر ماه به هر يتي��م 41 ه��زار و 400 تومان 

مي رسد.
وي با بيان 18000 دانش آموز تحت پوش��ش خاطرنش��ان 
كرد: 5306 دانش��جو نيز تحت پوشش كميته امداد هستند 
ك��ه نزديك به يك ميلي��ارد تومان براي اين اقش��ار هزينه 
و از س��ويي ب��ه دانش��جويان تس��هيالت وام خوبي داده 

ش��ده اس��ت.مديركل كميته امداد امام خميني )ره( ضمن 
اش��اره به اينك��ه 10 درصد از مدد جويان ما كم ش��ده اند، 
 اف��زود: امس��ال 36۹5 فرص��ت ش��غلي ايج��اد كرديم كه

 25 ميليارد نيز تسهيالت اشتغال براي آن در نظر گرفته شده 
اس��ت.صدق با اش��اره به 15 هزار طرح اش��تغال در سال 
جاري گفت: از س��ال 70 تاكنون 45 هزار فرصت ش��غلي 
ايجاد نموديم، اين در حالي اس��ت كه طرح هاي اش��تغال 
ايجاد ش��ده در سال جاري منجر به اشتغال 4400 نفر شده 
و اين بدان معناس��ت كه 21۹ درصد س��هميه براي استان 

محقق شده است.
وي در ادام��ه با فراگير خواندن خدم��ات كميته امداد امام 
خمين��ي )ره( تصريح ك��رد: اين مجموعه در بس��ياري از 
صحنه ها در كنار دولت اس��ت و خدمات ارايه مي دهد و 
هر جا كه احساس ش��ود، به وسيله تركيب نيروي انساني 

خود در برابر سوانح و حوادث حضور دارد.
درب��اره  )ره(  خمين��ي  ام��ام  ام��داد  كميت��ه  مدي��ركل 
 نمون��ه اي از خدم��ات اراي��ه ش��ده در ح��وادث طبيعي 
 گفت: كمك رساني به زلزله زدگان در حادثه زلزله بم و نيز 
 آس��يب ديدگان از سيل پاكس��تان از جمله مواردي بود كه 
انج��ام  ارگان ه��ا  س��اير  پ��اي  ب��ه  پ��ا  ام��داد   كميت��ه 

مي داد.

به مناسبت جشن نیکوكاري؛

3900 پایگاه، كمك هاي مردم استان اصفهان را جمع آوري مي كنند
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گزارش

زاينده رود
رئيس فني مهندس��ي اداره كل تربيت بدني اس��تان با اع��الم اينكه در دهه 
مبارك فجر از 73 پروژه عمراني بهره برداري صورت گرفته است، اظهار داشت: 

با افتتاح اين تعداد پروژه، 36 درصد به سرانه ورزشي استان اضافه شد.
س��يد حسين محمديه افزود: سرانه ورزشي استان تا پايان اسفندماه 88 و با ۹00 
هزار مترمربع زيرس��اخت ورزش��ي  21صدم مترمربع  به ازاي هر ش��هروند بود 
كه خوش��بختانه در طول سال جاري و با اضافه كردن 300 هزار متر مربع فضاي 
ورزش��ي به اين زيرس��اخت ها، سرانه ورزشي اس��تان با 36 درصد رشد به 2۹ 

صدم متر مربع رسيد.
وي تصريح كرد: از ابتدا تا پايان سال 88، تنها ۹00 هزار مترمربع سرانه ورزشي 
در اصفهان وجود داشت كه طي تالش هاي شبانه روزي و عزم جمعي و توجه 
و تأكيد مديركل اداره تربيت بدني به توس��عه زيرساخت ها، 300هزار متر مربع 
در يك س��ال به فضاي  ورزش��ي استان اضافه شد كه در واقع به ميزان يك سوم 

فضاي قبلي، در طول يك سال فضاي ورزشي اضافه كرده ايم.
رئيس دفتر فني مهندسي اداره تربيت بدني استان همچنين اضافه كرد: 21 پروژه 
تا پايان آذرماه 8۹ افتتاح و بهره برداري از 73 پروژه در دهه فجر صورت گرفت. 
وي با اعالم اينكه از ميان 150 هزار مترمربع فضاي ورزشي  اضافه شده در دهه 
مبارك فجر، بيش از نيمي از آن به فضاي سرپوش��يده اختصاص پيدا كرده است 
افزود: به طور معمول ميان فضاهاي س��رباز و سرپوشيده با توجه به هزينه باالتر 
فضاهاي سرپوشيده نسبت هايي را قائل مي شوند و بين 25 تا 30 درصد از فضا 
به مكان هاي سرپوش��يده اختصاص مي يابد اما در پروژه هاي عمراني سال 8۹، 

بيش از نيمي از زيرساخت ها به فضاي هاي سرپوشيده تعلق گرفت. 
محموديه تصريح كرد: در حال حاضر و از ميان 150هزار مترمربع فضاي ورزشي 
ايجاد ش��ده، 70 هزار مترمربع به فضاي هاي سرپوش��يده و 80 هزار مترمربع به 

فضاي روباز تعلق گرفته است.
وي ب��ا بيان اينك��ه اين تعداد پروژه نزدي��ك به 200 ميليارد ري��ال اعتبار در بر 
داش��ته است اظهار داشت: خوشبختانه از ميان مصوبه هاي دور اول سفر رياست 
جمهوري و با افتتاح پروژه هايي كه ذكر ش��د نزديك به ۹8 درصد از مصوبه ها 
تحقق يافته است. رئيس دفتر فني مهندسي بيان داشت: پيش بيني مي كنيم سرانه 
ورزشي استان را تا پايان سال مالي 8۹ )تيرماه ۹0( به 31 صدم متر مربع برسانيم  
و با اين روند سرانه ورزشي استان در طول يكسال يك و نيم برابر خواهد شد.

وي با اعالم اينكه اين سرانه ورزشي در مقايسه با جمعيت استان همچنان پايين 
اس��ت افزود: در دور س��وم س��فر رئيس جمهور مقرر گرديد كه سرانه ورزشي 
اصفهان بايد به ميانگين كشوري دست يابد كه اين ميزان 65 صدم مترمربع به ازاي 
 هر شهروند است و براي رسيدن به اين هدف بايد سرانه موجود استان سه برابر 
شود. محموديه اضافه كرد: براي رسيدن به اين مهم بايد 600 پروژه جديد را تعريف 
 كرد كه چيزي حدود 2500ميليارد ريال اعتبار الزم دارد. وي با اعالم اينكه سرانه موجود 
در خور استان و شهر اصفهان نيست افزود: با توجه به پتانسيل باالي اصفهان در ورزش 
با 13صدم مترمربع، كمترين سرانه به شهر اصفهان تعلق دارد كه اين موضوع در شأن 
 اين شهر نيست به ويژه آنكه بيش از نيمي از بيمه شدگان ورزشي هم از شهر اصفهان 

هستند.
 رئي��س فني مهندس��ي اداره تربيت بدني اس��تان ابراز اميدوراي كرد: در س��ال 
آين��ده ن��گاه ويژه و خ��اص تري به اصفهان خواهيم داش��ت ك��ه احداث خانه 
وزن��ه برداري اصفهان يكي از اين پروژه ها اس��ت كه با ب��ه كارگيري فناوي و 
تجهي��زات روز دنيا به زودي به بهره برداري خواهد رس��يد، ضمن آنكه به گفته 
مس��ئوالن فدراس��يون اين خانه با توجه به تمهيداتي كه ب��راي آن درنظر گرفته 
ش��ده  نس��بت به خانه وزنه برداري پايتخت از ش��رايط بهتري برخوردار است. 
وي در ادامه به بهس��ازي و اس��تفاده مطلوب از س��رانه موجود اشاره و توضيح 
داد: با صرف س��ه و نيم ميليارد تومان هزينه، اماكن س��طح ش��هر را بازس��ازي 
مي نماييم كه ورزش��گاه تختي، انقالب، ش��هيد س��جادي، ملك ش��هر و شهيد 
 نص��ر  از جمل��ه اماكن بزرگ ورزش��ي اصفهان بودند كه ش��امل اين طرح قرار  
گرفته اند. مهندس محموديه افزود: در كنار افزايش س��رانه و توسعه زيرساخت 
ها با اس��تفاده از  تكنولوژی های روز دنيا، نس��بت به زيباس��ازي اماكن ورزشي 
اقدام نموده ايم كه از اين طريق جذابيت و ميل جوانان نسبت به ورزش بيش از 
گذشته برانگيخته شود. وي در پايان ابراز اميدواري كرد: اميد است با حمايت و 
توجه مديركل تربيت بدني استان نسبت به توسعه زيرساخت ها و استانداردهاي 
ورزش��ي استان، تا تيرماه سال ۹0، س��رانه ورزشي استان رشد يك و نيم برابري 

داشته باشد.

با بهره برداري از 73 پروژه عمراني در دهه فجر؛

36 درصد به سرانه ورزشي استان اصفهان اضافه شد
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نصر:
»زمانی« می گويد 
برايم پاپوش 
درست كرده اند 

حمايت از بسكتبال 
به سبک فوتبال

محرومیت 
يک هاكي باز 
اصفهاني 

سرپرس��ت هيأت هاكی استان اصفهان گفت: وحيد زمانی 
 هاك��ی ب��از دوپينگی اصفهان م��ی گويد از اي��ن موضوع 
بی اطالعم و برای من پاپوش درست كرده اند. مهدی نصر اظهار 
داش��ت: بنده حدود دو ماهی است كه مسئوليت هيأت هاكی را 
پذيرفته ام، بنابراين اين اتفاق در زمان مديران قبلی روی داده و من 
در جريان نبوده ام. وی ادامه داد: وحيد زمانی ملی پوش نيست و 
در يكی از تيم های اصفهان كه فصل پيش چندان هم موفق نبوده 
فعاليت می كند. البته بعد از اين جريان او را فراخوانديم و توضيح 
خواستيم كه گفت من از اين موضوع بی اطالع هستم و برای من 
پاپوش درست كرده اند. سرپرست هيأت هاكی استان اصفهان با 
اشاره به اينكه به زودی كميته انضباطی هيأت نيز برای رسيدگی به 
اين اتفاق تش��كيل خواهد شد گفت: زمانی در حال حاضر نه در 
بخ��ش فنی و نه در اجرايی هيأت دخيل نيس��ت اما به زودی با 
جلسه ای كه برگزار خواهيم كرد دقيق تر به اين مسأله رسيدگی 
می كنيم. نصر اضافه كرد: نه من و نه هيچ مدير ورزش��ی ديگر به 
وجود اينگونه مسائل در ورزش خوشبين نيستيم و اميدوارم ديگر 

شاهد اين اتفاقات در ورزش نباشيم.

كنفدراسيون بسكتبال آسيا در گزارشی حمايت همه جانبه 
تماش��اگران اصفهانی در ديدار ذوب آهن و الجال را ستود.  
كنفدراس��يون بسكتبال آسيا در گزارشی به تحليل بازی تيم های 
بس��كتبال ذوب آهن ايران و الجال س��وريه پرداخت و از نمايش 
مقتدرانه ذوب آهن و حمايت همه جانبه هواداران اصفهانی تجليل 
كرد. در بخش هايی از اين گزارش آمده است: ذوب آهن در خانه 
با نمايشی برتر اولين شكست فصل الجال را رقم زد. اصفهانی ها 
كه در حلب 8۹ بر 7۹ نتيجه را واگذار كرده بودند بار ديگر به اين 
شهر برمی گردند تا در بازی سوم فيناليست مشخص شود. حامد 
آفاق كه در بازی رفت در س��وريه مصدوم ب��ود، در اين بازی به 
ميدان آمد و الهام بخش تيمش بود. آفاق با كس��ب 14 امتياز و 3 
ريباند نقشی مؤثر در اين پيروزی داشت. پس از او كارلوس پاول 
آمريكايی كه در امتياز 25 به زمين وارد شد 8 ريباند به دست آورد 
و ياری دهنده تيمش ش��د. بعد از پ��اول، عثمان، كرم احمديان و 
اوش��ين ساهاكيان برترين های ذوب آهن در اين ديدار بودند. در 
نهايت برد به نام ميزبان ثبت شد. مايكل مادانلی و جمال ميلر هم 

در الجال بيشترين امتيازات را جمع كردند.

رئيس فدراس��يون هاكی گفت: ورزش��كار دوپينگی هاكی 
اصفهان هيچ ارتباطی با فدراسيون نداشته است. در خصوص 
اطالعيه اي كه به تازگي از س��وي فدراسيون پزشكي، ورزشی و 
س��تاد مبارزه با دوپينگ )ن��ادو( در مورد ص��دور رأي براي يك 
 ورزش��كار هاكي، بهرام ش��فيع، رئيس فدراس��يون هاكي، اظهار 
داشت: اين بازيكن اصفهاني در هيچ يك از رده هاي ملي حضور 
نداشته است. بهرام شفيع افزود: وحيد زماني بازيكن سطح اولي در 
اين رشته ورزشي به حساب نمي آيد. نامبرده در ليگ برتر امسال 
ك��ه حدود پنج ماه پيش به پايان رس��يد در تيم اصفهان بازي مي 
كرده كه البته اين تيم نيز چندان در مسابقه ها موفق نبوده و در قعر 
جدول قرار داشته است. وي همچنين بيان داشت: فدراسيون هاكي 
همواره در پاكي و سالمت اين ورزش تأكيد دارد و در ظرف چند 
سال اخير تنها اين يك مورد ديده شده كه آن هم مرتبط با بازيكنان 
شاخص هاكي نبوده و بر اثر يك اشتباه و ندانم كاري از سوي اين 
بازيكن مبتدي صورت پذيرفته است. اين ورزشكار هيچ ارتباط 
مس��تقيمي با فدراسيون نداشته است. در خاتمه رئيس فدراسيون 

هاكي از عزم جدي نادو براي مبارزه با اين پديده قدرداني كرد.

ورزش

استمرار پيروزي هاي 
توزين الكتريك و صدرنشيني 

پتروشيمي
 زاينده رود 

ليگ برتر بس��كتبال ايران در حالي هفته هشتم دور 
برگش��ت خود را ب��ا برگزاري 4 ديدار در ش��هرهاي قم، 
ش��يراز، شهركرد و كاشان پشت س��ر گذاشت كه از يك 
س��و 3 هفته اخير اين رقابت ها با فشردگي هر چه تمام تر 
و طي 5 روز برگزار ش��د و از سوي ديگر هفته هاي هفتم 
و هشتم دور برگشت غايبان سرشناسي همچون مهرام و 
ذوب آهن )به علت حضور در ليگ غرب آسيا( داشت. در 
هفته هشتم جدال راه و ترابري قم و بانك سامان تهران كه 
اولي هفته قبل با استراحت رو به رو شد و دومي نخستين 
پيروزي اش را مقابل حفاري جشن گرفت؛ به پيروزي 75 
بر 56 قمي ها منجر ش��د. در شيراز نبرد B.A اين شهر و 
پتروشيمي بندر امام در حالي با برتري 8۹ بر 75 شاگردان 
مصطفي هاشمي در پتروشيمي به پايان رسيد كه شيرازي ها 
هفته قبل در جدالي بسيار نزديك و ميليمتري در تهران ۹۹ 
بر 100 مغلوب دانشگاه آزاد شدند و پتروشيمي قدرتمند 
در حالي از ش��يراز با دست پر خارج شد كه از بازي دور 
برگشت 2 شكست برابر نمايندگان قم و كاشان در پرونده 
خود مي بيند. در ش��هركرد رقابت 2 تيم هيأت بس��كتبال 
ش��هركرد و ملي حفاري ايران كه از لحاظ شرايط تيمي و 
فني، موقعيت يكساني دارند با اختالف 8 امتياز به سود ملي 
حفاري خاتمه يافت و آنها 78 بر 70 برابر ميزبان خود به 
پيروزي رسيدند. در آخرين بازي توزين الكتريك كاشان 
كه هفته گذشته با تعويق ديدار خانگي اش برابر مهرام رو به 
رو شد، با روحيه اي دو چندان حاصل از پيروزي پنجشنبه 
گذشته مقابل شهرداري در گرگان، اين بار در تاالر كتابچي 
كاشان موفق به شكست مجدد كاسپين قزوين با نتيجه 73 

بر 62 شد.
كاشاني ها كه در بازي رفت با اختالف 1۹ امتياز بر ميزبان 
غلب��ه كرده بودند، در اين ب��ازي نيز مطابق ديدارهاي اين 
فصل با اس��تفاده از بازي خوب بازيكناني نظير يوانوويچ، 
سعيد داورپناه و وحيد حاجيان و به خصوص با بهره بردن 
از پرت��اب هاي 3 امتيازي يوانوويچ خوب و ريزنقش، به 

چهارمين پيروزي خود در اين فصل دست پيدا كردند.
ش��ايد ضعف عمده توزين الكتريك در اين بازي دست 
كم گرفتن حريف با توجه به پيروزي دور رفت بود تا در 
نتيجه قزوين در كوارترهاي سوم و چهارم،  ابتدا 16 بر 14 
به پيروزي برسند و سپس در كوارتر چهارم 40 امتياز را به 
تساوي بين خود تقسيم كنند. در جدول پس از پتروشيمي، 
توزين الكتريك و راه و ترابري در رده هاي دوم و سوم قرار 
دارند. ضمن اينكه كاشاني ها در هفته نهم دور برگشت در 
جدالي حساس و به عبارتي دربي گونه ميهمان ذوب آهن و 

شاگردان فرزاد كوهيان خواهند بود.

تحقير الجالء در اصفهان

تيم بس��كتبال ذوب آهن اصفهان در دومين ديدار 
مرحله نيمه نهايي مسابقه هاي غرب آسيا توانست 
با حس��اب ۹3 بر 76 در سالن ملت تيم الجالء سوريه 
را با شكس��ت بدرقه كن��د تا يكي از فيناليس��ت ها در 
س��وريه از بين اين دو تيم مشخص شود. در اين ديدار 
ف��رزاد كوهيان، حامد آف��اق و آرن داودي را در اختيار 
داش��ت و اين دو بازيكن را به هم��راه كارلوس پاول، 
اوش��ين س��اهاكيان و عثمان بارو را به زمين فرستاد كه 
در كوارتر نخس��ت آفاق و بارو فوق العاده ظاهر شدند 
و به ترتيب ۹ و 8 امتياز را به دست آوردند. هر دو تيم 
زير س��بد موفق بودند و جمال ميلر بازيكن الجالء تنها 
بازيكن��ي بود كه دو پرتاب س��ه امتيازي در اين كوارتر 
وارد س��بد ك��رد و ذوب آهن با حس��اب 1۹ بر 17 به 
كوارتر دوم پاي گذاش��ت، كوارت��ري كه ذوب آهن با 
آمدن كرم احمديان ب��ا پرتاب هاي 3 امتيازي عنان كار 
را از شاگردان بايراموويچ ربود و در اين كوارتر نماينده 
س��وريه حرفي براي گفتن نداش��ت و عل��ي باهران با 
توپ گيري مطلوب مانع از آن شد كه بازيكنان اين تيم 
بازي س��ازي خوبي در زمين داشته باشند و ذوب آهن 
كار را در اي��ن نيم��ه تمام كرد و ب��ا نتيجه 52 بر 27 به 
رختكن رفت و ذوب آه��ن در نيمه دوم بازي را اداره 
 ك��رد و در كوارت��ر س��وم ب��ازي 73 بر 55 ب��ه پايان 

رسيد. 
در پايان كوارتر چه��ارم نيز تيم ميهمان با نتيجه 21 بر 
20 به پيروزي رسيد. اما در مجموع بازي را به شاگردان 
كوهيان واگذار كرد در اين مس��ابقه ميش��ل معدنلي با 
24 امتياز پرامتيازترين بازيكن ميدان به حساب آمد كه 
كارلوس پاول نيز با 22 امتياز براي ذوب آهن بيشترين 

امتياز را كسب كرد. 
در اين ديدار نزديك به 35 نفر تماش��اگر سوريه اي كه 
در اصفهان زندگي مي كنند خود را به س��الن رسانده و 
با در دس��ت داشتن پرچم كشور سوريه و عكس بشار 
اس��د به تش��ويق الجالء پرداختند و ب��ه نوعي به آن ها 
روحي��ه مي دادند، در مقابل ه��واداران ايراني يك صدا 
س��رود ايران را در س��الن طنين ان��داز كردند كه باعث 

غرور ايراني هاي حاضر در سالن ملت شد.

توپ و تور خبر

يك اس��تاد اقتصاد و ورزش گفت: در رأس 
نظام استراتژي  ورزشمان مشخص است اما 

زيردستان نمي دانند چه كار كنند.
علي اصغر بيگدلي درباره اس��تراتژي ورزش 
در اي��ران عنوان ك��رد: ما برنام��ه نداريم و 
وقتي برنامه نداشته باشيم درباره زيرشاخه ها 
صحبت مي كنيم در حالي كه اصل قضيه اين 
نيس��ت. هر چيزي در دني��ا، بازار و تعريف 
مشخصي دارد، به فرض بازار خودرو،  نفت 
و  اقتصاد تعاريفي دارد. اين اس��تاد دانشگاه 
ادامه داد: بازار ورزش در دنيا هم مش��خص 
است و وقتي به زيرشاخه تبديل مي شود آن 
زيرش��اخه ها نيز براي خ��ود تعاريفي دارد. 
خيلي ها تصور مي كنند فوتبال خيلي درآمد 
دارد اما فوتباليس��ت ها نس��بت به امكانات 
و طرفداران��ش درآم��د كمتري نس��بت به 
تنيس��ورها يا گلف بازها دارن��د. وي اظهار 

داشت: ما براساس دانش خود فكر مي كنيم در حالي كه 
اگر علمي نگاه كنيم قضايا را بهتر خواهيم ديد. به همين 
دليل اس��ت كه برنامه ريزي هايمان دچار اشكال مي شود 
 و در نتيجه فاقد اس��تراتژي مي ش��ويم. بيگدلي تصريح 
ك��رد: ورزش ما خ��ودش نمي داند چ��ه مي خواهد. اگر 
مي گوييم ورزش ما فرهنگي- مذهبي است پس چرا در 
الگوهاي ورزش هيچ توجهي به اصول انقالب اسالمي 
در ارتباط با مس��ائل فرهنگي ورزش نش��ده است؟ پس 
چرا تاكنون س��ازمان تربيت بدني در راستاي فرمايشات 
مقام معظم رهبري حركت نكرده است؟ چرا نتوانسته ايم 
كش��ورهايي كه از نظر فرهنگي به ما نزديك و وابس��ته 
هس��تند را به سمت خودمان بكشيم؟ براي عراق و لبنان 

چه كاري كرديم؟ 
اس��تاد اقتصاد و ورزش خاطرنشان كرد: اگر مي خواهيم 
بگويي��م ورزش ما حرفه اي اس��ت، اين س��ئوال مطرح 
مي ش��ود كه ما كج��اي دنيا قرار داري��م و جايگاه ما در 
ورزش حرفه اي دنيا كجاست؟ اين استاد دانشگاه اضافه 
كرد: مقام معظم رهبري دستوري مي دهند مبني بر اينكه 
امثال ناصر كاظمي ها را الگو كنيد و مسابقه هايي را تحت 
اين عنوان برگزار كنيد. دس��تور كتبي ايشان در سازمان 
قهرمانان موجود است. سازمان تربيت بدني در اين زمينه 

چه كار كرده است؟ 
بيگدلي يادآور ش��د: اگر قرار است فرهنگي باشيم چرا 
تاكنون س��ازمان تربيت بدني چهره هاي خوب مذهبي- 
ورزش��ي دنيا را به ايران دعوت نكرده است؟ چرا زيدان 
ب��ه قطر مي رود اما ب��ه ايران نمي آيد؟ چ��را در ايران از 
ورزش��كاران بين المللي مثل كانوته بازيكن س��ويا كه از 
مردم غزه دفاع كرد، تجليل نمي شود و چرا صدا و سيما 

در اين باره كوتاهي كرده است؟ 

وي گفت: همه اين موارد نشأت گرفته از برنامه نداشتن 
اس��ت. سازمان تربيت بدني بايد دس��تاورد بزرگ ما در 
گوانگ��ژو كه حض��ور بانوان با حجاب اس��المي بود را 
تبليغ مي كرد. اين ورزش��كاران نشان دادند كه با پوشش 
اس��المي هم مي توان مدال گرفت. سازمان در اين زمينه 
چه كرده اس��ت؟ م��ن حاضرم با هر فردي در س��ازمان 

تربيت بدني درباره اين مسائل مناظره كنم. 
بيگدل��ي در پاس��خ به اين س��ئوال ك��ه آيا اي��ن موارد 
 را ب��ه مس��ئوالن س��ازمان گفته اس��ت يا خي��ر، اظهار 
داش��ت: چندين بار قصد صحبت با آقاي نياكي مسئول 
دفتر آقاي سعيدلو را داشتم اما آنها استقبال نكردند و دو 
طرح نيز به آقاي قاس��مي دادم كه اين مورد نيز به نتيجه 
نرس��يد. اين اس��تاد دانشگاه درباره تأس��يس وزارتخانه 
ورزش و جوانان عنوان كرد: با تأس��يس اين وزارتخانه 
مسئوالن پاس��خگو مي شوند و از اين نظر فاكتور خوبي 
به ش��مار مي رود. به عنوان مثال سعيدلو جواب مي دهد 
كه مي خواهد سرانجام دو باشگاه استقالل و پرسپوليس 
را واگ��ذار كن��د يا خير؟ با وزارتخانه ش��دن، س��ازمان 
ديگر مجري نيست. مش��كل ما همين است كه سازمان 
خودش مجري اس��ت. اس��تاد اقتصاد و ورزش يادآور 
شد: پايين ترين س��طح ورزش حرفه اي بنگاه اقتصادي 
و باش��گاه هاي حرفه اي هس��تند و س��ازمان در ورزش 
هر كشوري باالترين س��طح سياست گذاري است. مگر 
مي شود سازمان هم سياست گذار باشد هم مجري؟ اين 
خلط مبحث است. با اين حال ادغام سازمان تربيت بدني 

با سازمان ملي جوانان اشتباه بود. 
دكت��ر بيگدلي تأكي��د كرد: اولين ش��اخصه ف��ردي كه 
مي خواه��د در رأس وزارتخان��ه ورزش و جوانان قرار 
بگيرد اين اس��ت كه مدير باش��د. افرادي همانند تركان، 
يزداني خرم، رحيمي و مشحون مدير بودند اما به عنوان 

مثال كفاش��يان مدير نيس��ت. من مشاور 
اتحاديه فوتبال هستم اما مي گويم كفاشيان 
مديري��ت ندارد. مدير باي��د كار را جمع 
كند البته شايد آنها مشكل اساسنامه اي در 
اين باره دارن��د. وي با بيان اينكه بايد ما 
الگويي را ارايه كنيم،  عنوان كرد: مشكل 
ما اين اس��ت ك��ه تاكنون الگوي��ي ارايه 
نكرده اي��م. مي توانيم با توجه به ش��رايط 
الگوس��ازي  خودم��ان   و خصوصي��ات 

كنيم. 
متأس��فانه سازمان تربيت بدني دستورات 
مقام معظم رهب��ري را اجرايي نكرد. من 
از مس��ئوالن س��ازمان مي خواهم كه اگر 
اين كار را كرده اند،  مثال بزنند و توضيح 

بدهند. 
عالقه من��دي  ب��ه  اش��اره  ب��ا  بيگدل��ي 
ف��ارس  ب��ه  ورزش  ب��ه   احمدي ن��ژاد 
گفت: احمدي نژاد ورزش��ي ترين رئيس جمهوري است 
ك��ه تاكنون داش��ته ايم اما اطرافيانش بلد نيس��تند از اين 
قدرت او اس��تفاده كنند. ورزش��ي ها چه خواسته اند كه 
احمدي نژاد نداده است؟ زماني بود كه رئيس جمهوران 
ايران مجب��ور بودند بين ن��ان و ورزش، نان را انتخاب 
كنند اما اكنون كه احمدي نژاد مي گويد هر چه قدر پول 
مي خواهي��د مي دهم و هر گونه امكاناتي كه بخواهيد در 
اختيارتان مي گذارم، نشان مي دهد كه عوامل پايين دستي 

او بلد نيستند از اين فرصت استفاده كنند. 
وي تأكيد كرد: اگر جايي ورزش ايران ناكام ش��ود، اين 
افراد بايد داوطلبانه اس��تعفا كنند و با اين كار شخصيت 
رئيس جمهور را حفظ كنند. دس��تگاه هاي پايين دس��تي 
فاقد به قابليت رس��اندن س��طح توق��ع رهبري و رئيس 
جمهوري هس��تند. در رأس نظام استراتژي مان مشخص 

است اما زيردستان نمي دانند چه كار كنند. 
اس��تاد اقتصاد و ورزش تصريح كرد: مقام معظم رهبري 
فرمودند الگوس��ازي و جام هايي نظير گراميداش��ت ياد 
ناصر كاظمي را برگزار كنيد. مسئوالن سازمان چه قدمي 
در اين راه برداشتند؟ مي توان با برگزاري يك تورنمنت 
بين المللي با حضور دو تيم بزرگ و دو تيم هم از عراق 
و لبنان در اين راه قدم برداش��ت اما مش��كل اين اس��ت 
كه عوامل پايين دس��تي نمي توانند چنين كاري را انجام 

دهند. 
بيگدلي خاطرنشان كرد: آنهايي كه دوچرخه سوار هستند 
مي دانند كه اگر جلو را نگاه كني و ركاب بزني مي تواني 
دوچرخه را هدايت كني اما اگر ركاب را نگاه كني فرمان 
دوچرخه از دس��تت در مي رود و روي زمين مي افتي. ما 
هم به جاي اينكه جلو را نگاه كنيم ركاب را نگاه مي كنيم 

و در نتيجه به اين شرايط دچار مي شويم. 

كاش��اني ها در هفته هشتم دور برگشت 
ليگ برتر بسكتبال ايران و در روزي كه 
بازيكن خارجي اين تيم )يوانوويچ( بازي 
دلپذيري اراي��ه داد، به پنجمين پيروزي 
متوالي خود در دور برگشت دست پيدا 
كردند تا ب��ا اس��تفاده از توفيق اجباري 
غيب��ت مهرام و ذوب آهن اصفهان بابت 
حضور در باشگاه هاي غرب آسيا، براي 
دومي��ن هفت��ه رده دوم خ��ود را پس از 
پتروش��يمي بندر امام دست نخورده نگه 
دارن��د. والدژورويچ صرب، )س��رمربي 
توزين الكتريك كاشان( پس از پيروزي 
خانگ��ي تيم��ش برابر كاس��پين قزوين 
گفت: تي��م حريف با وجود شكس��ت، 
ظاه��ر  باه��وش  خيل��ي  لحظات��ي   در 

شد. 
ما مي توانس��تيم ب��ا امتياز ب��اال بازي را 
به س��ود خود خاتم��ه دهي��م اما چون 
بازيكنان ما از اي��ن پيروزي تا حدودي 
آسوده خاطر بودند، كاسپين توانست در 
 2 كوارت��ر پاياني بر ما فش��ا زيادي وارد 

كند. 
م��ا تنها به اندازه 60 درصد در امر بازي 
خوب و رو به جلو موفق بوديم. ولي در 
مجموع به خاطر كسب پنجمين پيروزي 
متوالي خوشحالم. اگر بتوانيم به احتمال 
زياد برابر ذوب آهن در اصفهان و سپس 
بانك س��امان در كاشان پيروز باشيم، به 

موفقيت چش��مگيري مي رسيم. هر چند 
معتقدم برابر ذوب آهن در دور رفت نيز 
پيروز بوديم و ناداوري برنده بازي را در 

لحظات پاياني تغيير داد.
والدژوروي��چ مش��كل عم��ده تيمش را 
در بازي هاي آينده نداش��تن ذخيره هاي 
مطمئن بر روي نيمكت دانس��ت و ادامه 
داد: متأسفانه در ابتداي بازي آرمان زنگنه 
را به علت آسيب ديدگي از دست داديم 
ك��ه احتمال مي دهم حدود يك ماه او را 
در اختي��ار نخواهيم داش��ت و به ناچار 
باي��د از بازيكنان ديگري نظير موحدپور 
و محم��د حس��ن زاده ك��ه آنه��ا نيز در 
 اين فصل خوب ظاهر ش��ده اند استفاده 

كنيم. 
ولي مش��كل كمبود بازيكن كماكان در 
تيم م��ا پابرجاس��ت، به خص��وص كه 
نمي تواني��م براي دور پل��ي آف بازيكن 

جديد جذب كنيم.
والدژورويچ در پاي��ان ضمن تمجيد از 
بازي خوب يوانوويچ خوب و ريزنقش 
كه با پرتاب ه��اي 3 امتيازي خود نقش 
عم��ده اي در اي��ن ب��ازي و پي��روزي 
كاشاني ها ايفا كرد گفت: من طي سال ها 
مربي گري در بسكتبال چنين تماشاگران 
پرش��وري مانند هواداران بس��كتبال در 

كاشان نديده بودم. 
آنه��ا مانند بازي هاي خانگ��ي قبلي، در 
 اي��ن بازي ني��ز بهترين مش��وق براي ما 

بودند. 

ديدار سرد و كس��ل كننده ذوب آهن 
و تراكتورسازی تبريز به غير از تقسيم 
امتيازات بدون گل حواشی زيادی در 

بر داشت. 
حاشيه اخراج آندو تيموريان از زمين 
مس��ابقه به خاط��ر درگيری با س��ينا 
 عش��وری بيش��تر در كانون توجهات 
رس��انه ها ق��رار گرف��ت، ت��ا جايی 
ك��ه هضم اي��ن اخ��راج ب��رای آندو 
 تيموري��ان خيل��ی گ��ران تمام ش��ده 

است. 
ط��ی  تراكت��ور  دفاع��ی  هافب��ك    
مصاحبه ای به ابراهيم زاده )س��رمربی 
ذوب آهن( امر كرده درس اخالقيات 
بده��د  ش��اگردش  ب��ه  بيش��تر   را 
عش��وری، پيرام��ون درگي��ری اش با 
تيموريان چنين گفت: در طول مسابقه 
آن هم بيش��تر در كرنرهای ارسالی ما 
بر روی دروازه تراكت��ور تيموريان با 
من يارگيری می ك��رد و مدام با خطا 
مانع حركتم می شد، قبل از برخوردم 
ب��ا وی از جلوي��ش فرار ك��ردم كه با 
دس��تش ضربه ای به سينه ام زد، آب 
دهان به س��متم پرتاب نمود و با لگد 

به پايم كوبيد. 
او می گوي��د: در موقع زمين خوردنم 
ب��ا فحش و ناس��زاهای زش��ت كه از 
گفتن آن خجالت می كشم، خانواده ام 
را مورد خط��اب قرار داد. در اين بين 
تورج ح��ق وردی او را از زمين بازی 

اخراج كرد. 

در اينج��ا بايس��تی متذك��ر ش��وم كه 
متأس��فم ب��رای فوتبالی ك��ه اينگونه 
بازيكنان پيراهن مقدس تيم ملی را بر 
ت��ن می كنند و الگوي��ی برای جوانان 
 آين��ده س��از اي��ن فوتبال محس��وب 
می ش��وند، بايد فاتح��ه اين فوتبال را 

خواند. 
اي��ن بازيكن به اصط��الح در بهترين 
لي��گ فوتب��ال دني��ا )لي��گ جزيره ( 
تجرب��ه ان��دوزی ك��رده، اين اس��ت 
اخ��الق حرف��ه ای او؟ عش��وری در 
ادام��ه حرف هايش گفت: م��ن برای 
خان��واده و باش��گاهم احت��رام ويژه 
ای قائل��م، چني��ن بازيكن هاي��ی كه 
اخ��الق  مب��ارزه طلب��ی و   ظرفي��ت 
شايس��ته حرفه ای در زمين مس��ابقه 
 ندارن��د، نباي��د ب��ه تي��م مل��ی وارد 

شوند.

براي پنجمين پيروزي متوالي خوشحالم

ژورويچ: به قصد پيروزي 
به اصفهان مي رويم

كسانی كه به اشتباه 
الگو شده اند!

 زاينده رود 
س��ه تن از ورزشكاران نجف آباد به نام هاي حسن، رضا و عباس 
مؤمني از رزمي كاران ش��هر دهق نجف آباد در رقابت هاي انتخابي تيم 
ملي سبك موي تاي با كسب مقام اول به اردوي تيم ملي دعوت شدند. 

البته حسن مؤمني پيش از اين هم عضو تيم ملي بوده است. 

 س��رمربي تيم مل��ي فوتبال ايتالي��ا فوتبال اين كش��ور را مديون 
مجموعه فرهنگي ورزشي اينترميالن دانست. 

به گزارش خبرگزاري آنسا، چزاره پراندلي مربي 53 ساله تيم ملي فوتبال 
ايتاليا در بازديد از باشگاه اينترميالن و مجموعه بزرگ آكادمي هاي اين 
باش��گاه در رده هاي مختلف به خبرنگاران گفت: باش��گاه اينترميالن با 
مالكيت موراتي پيش��رفت عجيبي داش��ته و فوتب��ال مديون اين مرد و 
خانواده او اس��ت. كس��ي كه ثروتش را در فوتبال هزينه كند بايد مورد 

تمجيد اهالي فوتبال قرار گيرد. 
وي ادامه داد: موراتي مي توانس��ت با تأس��يس چند ش��ركت بزرگ در 
خاورميانه يا اروپا چند برابر س��ود امروز را داش��ته باش��د، اما عشق به 
اينترميالن او را در چنين جايگاهي حفظ كرده اس��ت. تيم ملي فوتبال 
كش��وري ك��ه آكادمي اينترمي��الن را در خاك خود دارد هميش��ه پر از 

پتانسيل هاي نهفته و قابل اتكا است. 

فهيم��ه قدي��ری، بازيكن و قهرمان اصفهانی رش��ته بوچيا به ديار 
باق��ي ش��تافت. وی كه از س��ال 84 با وجود محدوديت ش��ديد 
نخاع��ی به تالش و تمري��ن در كالس BC3 بوچيا پرداخته بود، بارها 
در رقابت های قهرمانی كشور صاحب عناوين مختلف گرديد. روزنامه 
زاينده رود ضمن عرض تس��ليت به جامع��ه ورزش، از خداوند متعال 

برای خانواده و بستگان اين بانوی ورزشكار طلب آرامش می نمايد.

س��رمربي سابق تيم ملي واليبال اسپانيا هدايت ملي پوشان ايران را 
برعهده گرفت. خوليو والسكوي آرژانتيني كه سابقه چندين دوره 
قهرماني جهان را در كارنامه دارد و پرافتخارترين مربي جهان ش��ناخته 
مي ش��ود، با عقد قراردادي هداي��ت تيم ملي واليبال اي��ران را برعهده 
گرف��ت. مدت قرارداد وي تا پايان المپيك 2012 خواهد بود. وي پيش 
از اين هدايت تيم ملي واليبال اس��پانيا را در جام جهاني 2010 برعهده 
داش��ت. پرن��دي هم يك��ي از نامزده��اي هدايت تيم ايران ب��ود كه با 

مسئوالن فدراسيون به توافق نرسيد.

 زاينده رود 
مس��ابقه هاي كاراته بانوان سبك شوتوكان ايران با حضور 65 نفر 
در س��الن تختي نجف آب��اد در بخش كاتا مورخ��ه 8۹/12/13 برگزار 

گرديد و در پايان رقابت ها به نفرات برتر حكم و مدال اهدا شد.
باش��گاه ايرانيان، سالن شهرداري گلدش��ت و باشگاه كوثر يزدانشهر به 

ترتيب عناوين اول تا سوم تيمي را به دست آوردند.
در انفرادي نيز مائده نجفي، مهس��ا كياني،  بهاره داوودي، ش��هال فدائي،  

سهيال پاليزبان، نگين دوستي نژاد، مريم مري و فاطمه باستاني اول.
مهسا غريبي، فاطمه عليان، محدثه فدائي، زهرا قالني،  محدثه نبي الهي، 

سميرا دادخواه، پريسا جالل الدين و مهناز عباد دوم.
زهرا اله وردي، زهرا اله بيگي، پريسا آدخ، فاطمه غريبي، صديقه فتحي 
زاده، س��اجده فاضل، اكرم اناري و مريم كرمي به عنوان س��وم دس��ت 

يافتند.

 زاينده رود 
به همت هيأت كبدي شهرس��تان، كالس مربيگري درجه 3 كبدي 
ويژه آقايان و بانوان با حضور 27 نفر در س��الن نش��اط يزدانش��هر به 
مدرس��ي اصغر كمالي مقدم از مدرسان فدراس��يون كبدي به مدت دو 

روز برگزار گرديد.

 زاينده رود 
به همت هيأت آمادگي جس��ماني و ايروبيك شهرس��تان، كالس 
مربيگ��ري درج��ه 3 ايروبيك بانوان با حضور 23 نفر در س��الن رزمي 
مجموعه انقالب به مدرس��ي اس��ماعيلي از مدرسان فدراسيون آمادگي 

جسماني و ايروبيك به مدت پنج روز برگزار گرديد.

حضور سه رزمي كار نجف آباد 
در اردوي تيم ملي

پراندلي:
 فوتبال ايتاليا مديون موراتي است

فهيمه قديری، ورزشكار معلول اصفهانی 
درگذشت

پرافتخارترين مربي جهان در ايران
والسكو سرمربي تيم ملي واليبال ايران شد

مسابقه هاي كاراته بانوان سبك شوتوكان 
ايران در نجف آباد

كالس مربيگري درجه 3 كبدي در نجف آباد

كالس مربيگري درجه 3 ايروبيك بانوان 
در نجف آباد

استاد اقتصاد و ورزش:

استراتژي ورزش در نظام مشخص است؛ زیر دست ها برنامه ندارند

  مهدي سلطاني راد

 پژمان سلطاني
گفتگو
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