
  تا پايان امسال؛
بهره برداري از 26 پروژه 

مخابراتي در كوهرنگ
مديرعام��ل ش��ركت مخاب��رات چهارمحال و 
بختياري گفت: تا پايان س��ال جاري 26 پروژه 
مخابرات��ي در شهرس��تان كوهرن��گ تكمي��ل 
می ش��ود و به بهره برداري مي رس��د. عليرضا 
فتحي در نشس��ت بررسي پروژه هاي مخابراتي 
شهرس��تان كوهرنگ اظه��ار داش��ت: تاكنون 
به منظ��ور اج��را و تكمي��ل اين تع��داد پروژه  
 مخابرات��ي، اعتب��اري افزون ب��ر 14 ميليارد و
500 ميلي��ون ريال تخصيص يافته اس��ت. وي 
با اشاره به پروژه هاي مخابراتي اين شهرستان، 
گف��ت: تكميل پوش��ش ج��اده اي كوهرنگ � 
فارس��ان، مس��ير كوهرنگ � صمصامي، جاده 
چمن گل��ي � مسجدس��ليمان از مهم ترين اين 

پروژه ها به شمار مي رود.
فتحي بهينه سازي سايت هاي سرآقاسيد و خويه 
و اجراي 15 كيلومتر فيبرنوري در اين مسير را 
از ديگ��ر اين پروژه ه��اي مخابراتي عنوان كرد 
و گفت: ش��ركت مخابرات اس��تان ب��ه منظور 
برق��راري ارتباط ب��ا دو روس��تاي پرجمعيت 
سرآقاس��يد و خويه تاكنون دو ايس��تگاه تلفن 
هم��راه راه اندازي ك��رده و م��ورد بهره برداري 
قرار داده اس��ت. وي با اشاره به طوالني بودن 
مس��افت، صعب العب��ور ب��ودن و وضع خاص 
جغرافيايي اين منطقه، بيان داشت: با راه اندازي 
اين ايس��تگاه ها عالوه بر روستاهاي سرآقاسيد 
و خويه، روستاي س��وه و جاده هاي اطراف و 
همچنين گردنه عسل كش��ان نيز زير پوش��ش 
تلف��ن همراه قرار مي گيرد. مديرعامل ش��ركت 
مخاب��رات چهارمحال و بختي��اري در ادامه با 
تأكيد بر اهميت نق��ش تكنولوژي ارتباطات و 
اطالعات در توس��عه استان، گفت: هر كشوري 
كه به وس��ايل ارتباطي و اطالعاتي پيش��رفته تر 
مجهز باش��د، مي تواند آن را در راستاي اهداف 
 خود به كار ببرد و به رش��د و توس��عه س��ريع

دست يابد. 

رئيس اداره بازرسي و مبارزه با 
كاالي قاچاق اداره كل بازرگاني 
چهارمحال و بختياري گفت: با 
انجام بازرسي، اصناف متخلف 
ب��ه پرداخ��ت 456 ميلي��ون و 
نقدي  ري��ال جريمه  949هزار 

محكوم شدند. بيژن بهرامي در بازرسي از ...

ش��هردار اصفه��ان با اش��اره به 
خشک شدن 12 هزار درخت در 
محدوده پااليشگاه اصفهان گفت: 
در صورت��ی كه مرگ درختان در 
اين منطقه به دليل نشت مواد نفتی 
از س��وی كارشناسان تأييد شود، 

فاجعه بزرگ زيست محيطی در اين كالنشهر رخ داده است.  سيد مرتضی 
سقائيان نژاد با بيان اين مطلب افزود: ...

در چهار محال و بختیاری ؛
اصناف متخلف 456 ميليون ريال 

جريمه شدند 

در صورت تأيید مرگ درختان به دلیل نشت 
مواد نفتی؛

فاجعه ای بزرگ در كمين اصفهان است

صفـحهصفـحه
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رئیس سازمان حج و زيارت خبر داد:
نام نويسي بيش از 90 هزار زائر ايراني
در كاروان هاي حج امسال
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شهرستان    صفحه 4

    شهرستان   صفحه 4

نماينده ولی فقیه در استان اصفهان:

تشريفات زايد جايي در ساخت
صفحه 4سالن اجالس سران ندارد

بح��ران  مديري��ت  مدي��ركل 
استانداري چهارمحال و بختياري 
گفت: متأسفانه با توجه به اقليم  
تر اس��تان، كاه��ش بارندگی و 
خشكسالي بيش��ترين خسارت 
مالي را براي استان به همراه داشته 

است. ستار فرهادي اين استان را ششمين منطقه ...

در چهارمحال و بختیاري 
كاهش بارندگی و خشكسالي بيشترين 

خسارت مالي را در بر داشته است 

 شهرستان    صفحه 4

معاون وزير بهداشت:
اجرای آيين نامه حجاب از امسال
در دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور

آگهي مزايده عمومي
نوبت اول

شهرداري شاهین شهر به استناد مجوز شماره 2-31/ش مورخ 89/2/23 شوراي 

محترم اسللامي شهر در نظر دارد مالكیت يك باب مغازه واقع در شاهین شهر بلوار 

عطار- مجموعه تجاري چهار راه عطار را به قیمت پايه 300/000/000 ريال از طريق 

مزايده به فروش برساند.

متقاضیان مي بايسللتي تا آخر وقت اداري روز شنبه مورخ 90/03/7 جهت اطاع از 

شرايط و شركت در مزايده به واحد اماك شهرداري شاهین شهر مراجعه نمايند.

ناصر نفري
شهردار شاهین شهر

آگهي مزايده عمومي شماره 90/17
1- موضوع مزايده: واگذاري حق بهره برداري سللرقفلي 2 قطعه زمین فاز دو میدان میوه و تره بار واقع در بلوار 

شهید علي تبار با حفظ مالكیت شهرداري جهت احداث غرفه براساس شرايط مندرج در اسناد مزايده.

2- میزان سپرده شركت در مزايده: بابت هر يك از قطعات مبلغ 38/500/000 ريال بصورت نقدي يا ضمانتنامه 

بانكي در وجه حساب جام بانك ملت به شماره 66400288/73 به نام شهرداري كاشان.

3- مهلللت دريافت اسللناد مزايللده: حداكثر تا تاريخ 90/3/2 از اداره پیمان و رسللیدگي واقع در خیابان اباذر، 

ساختمان شهرداري.

4- مهلت قبول پیشنهادات: حداكثر تا تاريخ 90/3/3 بصورت الك و مهر شده و تحويل به دبیرخانه مركزي.

5- بازگشايي پاكات: پیشنهادات رسیده در مورخ 90/3/4 در محل شهرداري كاشان باز و قرائت خواهد گرديد.

6- شللهرداري در رد يا قبول يك يا كلیه پیشنهادات مختار و كلیه هزينه هاي چاپ آگهي به عهده برندگان مزايده 

مي باشد.

تلفاكس: 4465858 )0361(

سعید مدرس زاده - شهردار كاشان 

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي
نوبت اول

مناقصه گذار: شركت آب و فاضاب شهري استان چهارمحال و بختیاري

1- خريللد كنتللور آب مولتللي جت كاس c خشللك با پوسللته برنجي و رنگ 

اپوكسي 1/2 اينچ به تعداد 3600 دستگاه

2- مبلغ ضمانتنامه معتبر بانكي شركت در مناقصه 60.000.000 ريال

 از محل منابع عمراني شركت

3- نوع اعتبار از محل منابع عمراني شركت مي باشد- تاريخ واگذاري اسناد 

مناقصه 90/2/24 لغايت 90/2/27 ، تاريخ تحويل اسناد 90/3/8، تاريخ 

بازگشايي اسناد 90/3/9، تاريخ اعتبار پیشنهادات 90/8/30

4- ارائه فیش واريزي به مبلغ 200.000 ريال به حسللاب سللیبا شللماره 

0105547714007 الزامي مي باشد. مدت تحويل: 4 ماه 

آدرس دريافللت اسللناد مناقصلله: شللهركرد میللدان قللدس واحللد امور 

قراردادهاي شركت- تلفن تماس: 3342497 - 0381

ضمناً هزينه هاي آگهي روزنامه و هفته نامه به عهده برنده مناقصه مي باشد.

سايت انتشار آگهي

http//:iets.mporg.ir-www.abfa-chb.ir 

روابط عمومي و آموزش همگاني شركت آب و فاضاب چهارمحال و بختیاري

نوبت دوم
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
Thursday 12 MAY 2011 

سراسری
جهان نماجهان نما

پایان سارکوزی نزدیک است

جهان نما

  زاینده رود

انتخاب��ات س��ال 2007  زمانی ك��ه در 
فرانس��ه، نيكال ساركوزی با پيروزی بر 
رقيب خود س��گولن روي��ال از حزب 
سوسياليس��ت ب��ه رياس��ت جمهوری 
اين كش��ور برگزيده ش��د، كمتر كسی 
اقدام��ات و تصميم��ات وی را تا اين 
 ح��د س��طح پايي��ن و ضعي��ف تصور

می كرد.
مس��ائل جنجالی زندگی خصوصی وی 
و مش��كالت عدي��ده ای ك��ه در زمينه 
داخل��ی و بي��ن المللی با آن دس��ت به 
گريبان ب��وده، دورنمای انتخاب دوباره 
وی ب��ه عن��وان رئيس جمه��ور آينده 
 فرانس��ه را بس��يار تيره و نامعلوم كرده

است.
 در فرانس��ه ساركوزی با مسائلی چون 
بيكاری، اعتراض��ات طبقه ای، افزايش 
ماليات ه��ا و محدوديت های اجتماعی 
 چون ايج��اد تبعيض��ات ن��ژادی ميان
س��فيد پوس��تان و رنگي��ن پوس��تان و 
ممنوعي��ت حجاب در س��طح جامعه، 

ضعيف و غير قابل قبول عمل كرد.
ممنوعيت پوش��ش در مدارس و اماكن 
عموم��ي براي مس��لمانان فرانس��وي، 
طرحی بود كه ب��ا اجرای آن در حدود 
2500 زن مس��لمان پ��س از اي��ن حق 
اس��تفاده از حج��اب در اين كش��ور را 

ندارند. 
ب��ه گ��زارش فران��س 24، س��اركوزي 
تبليغ��ات زود هن��گام خ��ود را در بين 
طبق��ه كارگ��ر در حالي ش��روع كرده 
اس��ت كه اين اقدامات بي اثر هس��تند، 
زي��را م��ردم بع��د از پنج س��ال بر اين 
باورند ك��ه او هيچ تغييري ب��راي آنها 
در خص��وص نرخ بي��كاري و كاهش 
فقر انجام نداده اس��ت. از س��وي ديگر 
با استناد به بررسي هاي دفتر حسابرسي 
فرانس��ه، هزينه ه��اي غيرضروري  كل 
زيادي كه س��اركوزي ب��ا بي توجهي و 
بي اعتنايي فراوان در بحبوحه كس��ري 
بودجه شديد و شرايط وخيم اقتصادي 
كش��ورش و علي رغم كاهش چشمگير 
قدرت خريد مردم به بار مي آورد، دليل 
ديگر براي اثبات عدم صالحيت وي بر 

رياست جمهوري فرانسه است .
در صحن��ه بي��ن الملل نيز س��اركوزی 
كارنام��ه درخش��انی ن��دارد. در همين 
زمين��ه روزنامه آلمان��ي دويچه، خلف 
وعده س��اركوزي درب��اره بازپس گيري 
مستعمره س��ابق فرانس��ه در قاره سياه 
مهم تري��ن وع��ده ه��اي از  يك��ي   را 

تحقق نيافته ساركوزي عنوان می كند.
به نوشته اين روزنامه، او وعده داده بود 
كه روابط بين فرانسه و مستعمره سابقش 
را عادي كرده و سياست آفريقايي خود 
را از خواسته ها و مداخله هاي بي مورد 
در اين منطقه رها كند. س��اركوزي قول 
داده بود كه فرانس��ه ديگر نقش ژاندارم 
آفريق��ا را ب��ازي نخواهد ك��رد؛ حتی 
ژست های آزاديخواهانه و دموكراتيک 
وی در قبال تحوالت اخير خاورميانه و 
آفريقا نيز س��ودی به حال وی نداشت 
 و ب��ه رس��وايی های بيش��تری برای او

انجاميد. 

نكته بارز در دوران رياس��ت جمهوری 
س��اركوزی تمايل و دنبال��ه روی زياد 
سياس��ت های وی از آمري��كا بود. اين 
تمايل، وی را در براب��ر اذهان عمومی 
رأی دهندگان فرانس��وی منفور نموده 
است. در واقع ساركوزی و دستيارانش 
تالش كردن��د كاهش اعتم��اد عمومی 
ب��ه دول��ت فرانس��ه و همچنين كاهش 
محبوبي��ت س��اركوزی را ب��ا حمايت 

خارجی جبران كنند.
سياست نگرش به واشنگتن و سفرهای 
متعدد ساركوزی به آمريكا و اظهارات 
حقارت آمي��ز وی در ديدار با بوش، با 
اين هدف صورت گرفت كه ساركوزی 
ب��ه تدريج بتواند حمايت واش��نگتن را 
در زمين��ه ه��ای مختلف جل��ب كند و 
آن را در صحن��ه داخلی فرانس��ه خرج 
نمايد. تمايل به واش��نگتن در زمانی از 
سوی ساركوزی به شدت دنبال شد كه 
عماًل نس��خه دولت هايی چون انگليس 
و اس��پانيا با اين رويه در بستر سياسی 
كشورهايش��ان پيچي��ده ش��د و بل��ر با 
يک پيشينه سی س��اله حكومتی حزب 
متبوعش از صحنه سياسی بريتانيا كنار 

گذاشته شد.
اگرچه فرانس��ه به عنوان يكی از اصلی 
تري��ن و قدرتمندترين اعضای اتحاديه 
اروپ��ا قادر نيس��ت تا حض��ور خود را 
 در عرص��ه بين الملل محدود نمايد، اما
رأی دهندگان فرانس��وی احراز هويت 
مس��تقل فرانس��ه در اي��ن ارتباطات را 

خواستار هستند.
 نتايج نظرس��نجی ها در پاريس نش��ان
می دهد كه نيكوال س��اركوزی شانسی 
برای پي��روزی در مب��ارزات انتخاباتی 

آينده را ندارد.
انتخابات رياس��ت جمهوری سال آتی 
مي��الدی اس��ت و ب��ا اين هم��ه نتيجه 
نظرس��نجی ها حاكی از اين اس��ت كه 
آق��ای رئيس جمه��ور در هم��ان دور 

نخست حذف خواهد شد.
در صورت حضور دومينيک اشتراوس 
كان، رئي��س صندوق بين المللی پول و 
مرين لوپن، رهبر حزب راست افراطی 
فرون ناس��يونال در انتخابات رياس��ت 
جمهوری سال 2012 ، نيكال ساركوزی 
بازنده خواهد ش��د و ب��ه دور دوم راه 
نمی يابد.بر اس��اس اين نظرسنجی ، در 
انتخابات رياس��ت جمهوری  دور اول 
فرانسه، دومينيک اشتراوس كان ، مرين 
لوپ��ن و نيكال س��اركوزی، ب��ه ترتيب 
قادر به كس��ب 2۳، 17 و 16 درصد آرا 

خواهند بود.
آينده سياسی فرانس��ه نيز همانند ساير 
كش��ورهای ش��اخص اروپاي��ی تنه��ا 
معط��وف به امور داخل��ی آنها نخواهد 
ب��ود؛ مطمئن��ًا رفتاره��ای ديپلماس��ی

 

بين المللی و نيز تغييرات در كشورهای 
مه��م مورد توجه فرانس��ه به خصوص 
كشورهای ش��مال آفريقا، در اين روند 

تأثيرگذار خواهد بود.
ش��ايد در زم��ان باقيمانده، س��اركوزی 
بتواند بهان��ه ای ب��رای توجيه حضور 
خود در عرصه سياس��ی فرانس��ه بيابد؛ 
مستمس��كی كه مردم فرانس��ه را برای 

ابقای وی متقاعد نمايد. 

جهان نما

 رئيس جمهوري اسالمي ايران گفت: رئيس محترم مجلس ظاهراً فكر مي كنند 
عين قانون هستند كه اين تصور درستي نيست و بايد توجه داشت كه نبايد فضاي 

كشور را بي جهت آلوده و مشوش كرد. 
به گزارش پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري، محمود احمدي نژاد در جلسه 
هيأت دولت با بي��ان اين كه دولت نهم و دهم قانونمندترين دولت هاي تاريخ 
كشور هستند و از لحاظ تكليف قانوني و اعتقادي احترام زيادي براي قانون قائل 
هستند، تصريح كرد: متأسفانه عده اي با طرح برخي مطالب، در تالش هستند كه به 
زعم خود دولت را به اقدام خالف قانون متهم كنند، اما تاكنون كسي نتوانسته اين 
موضوع را اثبات كند كه نمونه آن، موضوع اختالف حساب يک ميليارد دالر بود 

كه در نهايت مشخص شد اشتباه از سوي ناظرين بوده است. 
رئيس جمهور با اشاره به ماده 5۳ برنامه پنجم پيشرفت و عدالت مبني بر تكليف 
دول��ت به كاهش تعداد وزراتخانه ها گفت: م��اده 5۳ برنامه براي رعايت قانون 
اساسي تنظيم شده و دولت انتظار دارد قانونگذار بيش از همه پايبند قوانين باشد. 
از اين رو طرح برخي تقاضاهاي غيرقانوني از دولت درست نيست، چرا كه اجراي 

قانون بر عهده قوه مجريه است. 
احمدي نژاد با تأكيد بر اين كه همه دستگاه هاي اجرايي كشور بسيج شده اند تا 
قانون به شكل دقيق و درست اجرا شود، گفت: ماده 5۳ قانون برنامه پنجم، دولت 
را مكلف كرده چند وزارتخانه را به تشخيص خود ادغام كرده و اگر وزارتخانه 

جديدي تأسيس شد، شرح وظايف آن را به مجلس ارائه دهد. 
رئيس جمهور با بيان اين كه قانون اساس��ي تعداد وزارتخانه ها و شرح وظايف 
آنها را به طور كامل و قانوني مشخص كرده است، اظهار داشت: قانون دولت را 
مكلف كرده كه تعداد وزارتخانه ها را به 17 وزارتخانه كاهش داده و براساس آن 
ش��رح وظايف وزارتخانه هاي جديد را به مجلس شوراي اسالمي ارسال كند و 
دولت در حال حاضر مشغول اين كار است و متهم كردن دولت در اين شرايط 
كار درستي نيست. رئيس جمهور گفت: در گذشته ادغام وزارتخانه ها سابقه داشته 
و وزارت معادن با وزارت فلزات و صنايع سنگين در هم ادغام شد و هيچ مشكلي 
هم وجود نداشت. احمدي نژاد ادامه داد: مگر مي شود هشت وزارتخانه را براي 
ادغام معطل كرد و سپس چند ماه ديگر نيز اين پروسه در مجلس ادامه پيدا كند؟ 
اين بدان معناس��ت كه يک سال هيچ كاري از سوي اين وزارتخانه ها در كشور 

انجام نشود. 
احمدي نژاد با بيان اين كه قانون تكليف همه را روشن كرده است، گفت: متأسفانه 
عده اي چنين معتقدند كه آنها بايد چگونگي اجراي قانون را مشخص كنند كه 
خود اين س��خن نقض قانون و تخريب آن اس��ت. اين كه هنوز سه ماه از ابالغ 
قانون برنامه پنجم به دولت نگذشته عليه آن سخن به ميان آيد، درست نيست، 
زيرا اگر تكليف مشخص نباشد، دولت نمي تواند به درستي كشور را اداره كند. 
رئيس جمهور خاطرنشان كرد: دولت به گونه اي برنامه ريزي كرده است كه با ادغام 
وزارتخانه ها اخاللي در وظايف و مسئوليت هاي آنها ايجاد نشود و با توجه به اين 
كه وزارتخانه نبايد بدون مسئول بماند، رئيس جمهور مي تواند تا تعيين وزير، خود 

سرپرستي آن را برعهده بگيرد.
احمدي نژاد افزود: فضاسازي هايي كه عليه دولت صورت مي گيرد صحيح نيست، 
زيرا در كشور مرجع رسيدگي به تخلفات قانوني وجود دارد و نمي شود رئيس 
مجلس بخواهد به صورت شخصی به تخلفات رسيدگي كند اين وظيفه برعهده 
ديوان عدالت اداري كشور است و اگر اختالفي نيز بين قوا بروز كرد، رهبر معظم 

انقالب اين مسأله را حل مي كنند. 
احمدي نژاد با بيان اين كه دولت از همان ماده قانوني كه مجلس محترم تصويب 
كرده اس��ت دفاع حقوقي مي كند، گفت: قانونگذار، قانون را نوشته است و بهتر 

اس��ت امروز يک بار ديگر آن قانون را بخواند. منطق مديريتي هم اقتضا مي كند 
كه اين قانون به همين شكل كه نوشته شده اجرا شود و دولت به طور كامل از 

آن دفاع مي كند. 
رئيس جمهور با اظهار اميدواري از اين كه رئيس مجلس و قانونگذاران پايبند به 
قانون باشند و اجازه ندهند كه هر روز اتفاق جديدي بيفتد، گفت: در فضاي ثبات 

است كه مي توان كشور را در مسير پيشرفت و عدالت قرار داد. 
احمدي نژاد در ادامه به قانون برنامه سوم و چهارم و اصل 44 قانون اساسي اشاره 
كرد و گفت: در اجراي اين دو قانون، آنقدر اصالحيه به آنها اضافه شد كه شكل آن 
به طور كلي تغيير كرد و متأسفانه در مورد اصل 44 قانون اساسي نيز اين تغييرات 

باعث شد كه قانون اصل 44 ديگر شبيه اصل خود قانون نباشد. 
رئيس جمهور تأكيد كرد: دولت انتظار دارد كه قانون درست نوشته و محكم نيز 
اجرا شود. دولت با كسي مشاجره بي مبنا و بي حاصل ندارد، زيرا دستگاه اجرايي با 

جديت دنبال اين است كه بار سنگين مسئوليت خود را به مقصد برساند. 
احمدي نژاد افزود: برخي ها تصور مي كنند كه آنها صاحب كار هستند و دولت 
كارگر آنان اس��ت، ولي بهتر است مجلس محترم وظايف خود را انجام دهد و 
اجازه دهند قوه مجريه نيز وظيفه اش را براساس قانون انجام دهد تا بار سنگين 
ساختن و اداره كشور به مقصد برسد. رئيس جمهور با تأكيد بر اين كه چند نماينده 
نمي توانند به نمايندگي از س��اير اعضاي محترم مجلس سخن بگويند، گفت: 
اجراي قانون برنامه پنجم شروع شده و با بهترين روش در حال اجراست. دولت، 
 قانون را محترم مي شمارد و تالش خواهد كرد كه به شكل دقيقي اجرايي شود. 
احمدي نژاد در ادامه با بيان اين كه اگر چه اين حق نمايندگان است كه طرح ارائه 
دهند، اما اين كار هم از مبنا و اصولي برخوردار است، گفت: نقشه اي به نام برنامه 
پنجم پيشرفت و عدالت در اختيار است كه بايد براساس آن عمل كنيم و در اين 
راستا اگر بنا باشد اعالم كنيم كه چه كساني خالف قانون عمل مي كنند، مستنداتي 
داريم كه مي توان آن را ارائه كرد، ولي فكر مي كنيم كه كشور نيازمند كار و تالش 

است و همه بايد در راستاي آباداني كشور حركت كنيم. 

رئیس جمهور:

قانونگذار، قانون را دوباره بخواند
نصف النهارنصف النهارنصف النهارنصف النهار

رئیس سازمان حج و زيارت:
نام نویسي بيش از 90 هزار زائر ایراني در کاروان هاي حج امسال

رئيس سازمان حج و زيارت گفت: از آغاز ثبت 
ن��ام زائران در كاروان هاي ح��ج تمتع تا كنون، 
حدود 92 هزار مش��مول حج تمتع سال 90، در 

كاروان ها نام نويسي كرده اند. 
عل��ي ليالي افزود: ثبت نام مش��موالن حج تمتع 
س��ال 90 طبق اعالم س��ازمان حج و زيارت، از 
24 فروردين ماه آغاز ش��د و تا 1۳ ارديبهش��ت 
جاري، ح��دود 67 هزار نف��ر در كاروان ها نام 

نويسي كردند. 
اين مقام مس��ئول ادامه داد: ب��ا توجه به تكميل 
نش��دن ظرفيت كاروان ها در مرحله نخست نام 

نويسي، سازمان حج و زيارت اقدام به فراخوان 
اولويت هاي بعدي براي نام نويس��ي در كاروان 
هاي حج تمتع 90 كرد. ليالي خاطر نش��ان كرد: 
بر اين اس��اس، اولويت هاي جديد اعالم ش��ده 
از س��وي س��ازمان حج و زي��ارت از 14 تا 24 
ارديبهش��ت م��اه ج��اري، براي نام نويس��ي در 

كاروان هاي حج امسال فرصت دارند. 
رئيس س��ازمان حج و زيارت ب��ا بيان اين كه با 
فراخ��وان اولويت هاي جديد براي نام نويس��ي 
در كاروان هاي ح��ج تمتع 90، ظرفيت كاروان 
ها تكميل مي ش��ود، اف��زود: درصورتي كه در 

پاي��ان زمان اعالم ش��ده، رديف��ي در كاروان ها 
خال��ي بماند، ب��ه روزها و رديف ه��اي بعدي 
رجوع مي شود. ليالي ادامه داد: اگر پس از پايان 
زمان اعالم ش��ده، زائري براي ثبت نام مراجعه 
كند، پذيرفته نخواهد ش��د و بايد براي تش��رف 
 به س��رزمين وحي تا حج تمتع س��ال 91 منتظر

بماند. 
بنابر اعالم سازمان حج و زيارت، 97 هزار زائر 
ايران��ي در دوره جديد اعزام به حج تمتع كه از 
مهر ماه امس��ال آغاز مي ش��ود، به زيارت خانه 

خدا مشرف خواهند شد.

معاون وزير بهداشت:
اجرای آیين نامه حجاب از امسال

در دانشگاه هاي علوم پزشكي کشور
معاون دانشجويي و فرهنگي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از اجرايي 
شدن آيين نامه حجاب در دانشگاه هاي علوم پزشكي از مهر امسال خبر داد. 
فرحناز تركس��تاني افزود: اين آيين نامه در شوراي معاونان وزارت بهداشت 
مطرح و تكميل شده است و اكنون سرگرم نگارش شيوه نامه حجاب هستيم. 
وي خاطرنشان كرد، مسائل مربوط به حجاب و عفاف در دانشگاه هاي علوم 
پزشكي به صورت كلي در آيين نامه حجاب آمده و ثابت است. معاون وزير 
بهداشت، اظهار داشت: جزئيات مربوط به مسائل حجاب در دانشگاه هاي علوم 
پزشكي نيز در شيوه نامه حجاب تعريف خواهد شد و طبق شرايط مي تواند 
تغيير كند. تركس��تاني گفت: حجاب در دانشگاه هاي علوم پزشكي بايد در 
حد شئونات دانشجويي باشد تا امنيت اجتماعي در معرض خطر قرار نگيرد. 
وي تأكيد كرد: پايش و نظارت بر اجرايي ش��دن آيين نامه حجاب بر عهده 
معاونت آموزش��ي وزارت بهداشت است و معاونت فرهنگي اين وزارتخانه، 

فقط گزارش هاي اين آيين نامه را رصد مي كند.

نماينده دائم روسیه در سازمان ملل:
اظهارات نمایندگان ناتو درباره تحقق 

قطعنامه شوراي امنيت در ليبي
خالف واقعيت است

نماينده دائم روسيه در سازمان ملل متحد اعالم كرد: اظهارات نمايندگان سازمان 
پيمان آتالنتيک شمالي )ناتو( مبني بر تحقق قطعنامه 197۳ شوراي امنيت عليه 
ليبي خالف واقعيت است. ويتالي چوركين، در نشست شوراي امنيت سازمان 
ملل با موض��وع حمايت از غيرنظاميان در درگيري هاي نظامي، گفت: هدف 
اصيل حفاظت از جمعيت غير نظامي نبايد با تالش براي دس��تيابي به اهداف 
خاص غيرمرتبط با اين فرآيند به خطر بيفتد. وي افزود: ما نيز در نگراني والري 
آموس هماهنگ كننده امور بشر دوستانه و كمک هاي اضطراري سازمان ملل 
درباره وضعيت حاكم بر ليبي سهيم هستيم. آموس در اين نشست اعالم كرد كه 
كشتار غيرنظاميان به واسطه درگيري ميان نيروهاي قذافي و مخالفان در مصراته 
و منطقه كوهستاني نافوسا در غرب ليبي و نيز حمالت موشكي نيروهاي ناتو 
ادامه دارد. چوركين اضافه كرد: به رغم تالش ها براي حفاظت از غيرنظاميان در 
ليبي هنوز هزاران نفر كه بخش عمده شان را گروه هاي آسيب پذير اجتماعي 
ش��امل كودكان، زنان و سالخوردگان تش��كيل مي دهند، بر اثر درگيري ها و 
بمباران جان خود را از دس��ت مي دهند. نماينده دائم روس��يه در سازمان ملل 
ادامه داد: محافظت از غيرنظاميان در مقطع كنوني به ويژه در برخي كشورهاي 
جهان مانند افغانستان، ليبي و ساحل عاج، از اهميت ويژه اي برخوردار است. 
وي تأكيد كرد: روسيه ، تمام حمالت عمدي به غيرنظاميان و استفاده خارج از 
قاعده از نيروي نظامي را نقض آشكار قوانين بين المللي مرتبط با كمک هاي 

بشردوستانه مي داند و آن را محكوم مي كند. 

توافق کامبوج و تایلند
درباره عقب نشيني و آتش بس

تاني تونگپاكدي، سخنگوي وزير امور خارجه تايلند از توافق كشورش با كامبوج 
مبني بر مشخص كردن مرزهاي عقب نشيني نيروهاي نظامي دو طرف خبر داد. 
تونگپاكدي، گفت: در نشستي كه بين كاسيت پيرومايا، وزير امور خارجه تايلند 
و هور نامهونگ، وزير امور خارجه كامبوج برگزار شد، دو طرف توافق كردند 
كه قبل از اعزام نيروهاي ناظر اندونزي به منطقه مذكور، مرزهاي مورد مناقشه 
تعيين شوند. بر اساس اين گزارش، زمان قطعي مشخص كردن اين مرزها به 
دليل نيازمند بودن توافق كلي دو كشور در اين مورد، همچنان نامشخص است 
و زمان به پايان رسيدن درگيري هاي دو طرف نيز به انجام اين توافقات بستگي 
دارد. تايلند و كامبوج در ماه فوريه )دي ماه( توافق كردند كه اندونزي به عنوان 
ناظر بين دو كشور در مرزها مستقر باشد، اما پس از اين كه تايلند از عقب نشيني 

نيروهاي خود خودداري كرد، اين اقدام به تأخير افتاد.

خبرنگار رویترز از بحرین اخراج شد
خبرگ��زاري رويترز گزارش داد كه در ادامه س��ركوب رس��انه ها در بحرين، 
خبرنگار اين خبرگزاری از اين كشور پادشاهي خليج فارس اخراج شده است. 
بر اساس اين گزارش، فردريک ريچر خبرنگار رويترز كه از سه سال پيش در 
منامه مستقر بود، چند روز پس از اين كه مقام هاي بحرين به گزارش هاي وي از 

قيام مردم مسلمان بحرين اعتراض كردند، از اين كشور اخراج شد.

واشنگتن پست:
مخارج سنگين ومرگ بن الدن، خروج 
آمریكا از افغانستان را ضروري مي کند

واشنگتن پست نوشت: هزينه ماهانه 10 ميليارد دالري جنگ افغانستان و كشته 
ش��دن اس��امه بن الدن رهبر القاعده، توجيه منطقي براي ادامه حضور پرهزينه 
نيروهاي آمريكايي در افغانس��تان باقي نمي گذارد و بحث ها بر سر تعجيل در 
خروج اين نيروها را داغ تر كرده است. روزنامه واشنگتن پست در گزارشي به 
بررسي ديدگاه هاي مقامات آمريكايي درباره طرح خروج نيروهاي آمريكايي 
از افغانستان پرداخت و نوشت: مقامات دولت آمريكا و نمايندگان كنگره اعالم 
كردند كه مرگ رهبر القاعده و فشارهاي فزاينده كنگره براي محدود كردن حضور 
نظامي و كاستن از مخارج آمريكا در افغانستان، دولت باراك اوباما را به صرافت 
افكنده است تا به بررسي كاهش نيروهاي آمريكايي درافغانستان بنشيند. ديدگاه 
 برخي اعضاي دولت اوباما اين اس��ت كه دولت به جاي ش��ركت در عمليات
برون مرزي مبارزه با شورشيان، اقدام به كشتن هدفمند رهبران شورشيان بنمايد. 
اي��ن افراد مطرح مي كنند كه مرگ رهبر القاعده، مصداقي گوياس��ت بر اين كه 
مبارزات ضدتروريسم تاكتيكي قابل اعتمادتر و كم هزينه تر براي مرحله آتي 
يک دهه دوران جنگ سرد است. حتي قبل از مرگ بن الدن هم موضوع لزوم 
كاستن از وسعت حضور نظامي و مخارج آمريكا در افغانستان مطرح بود. باتوجه 
به بحران ملي ديون دولت، انتخابات 2012 و س��اير تحوالت، اين بحث داغ تر 
هم ش��ده و مطرح مي كند كه طرح هاي دولت براي بازسازي دولت و اقتصاد 
افغانستان بسيار فراتر از اهداف اوليه اي است كه تأمين اهداف امنيتي آمريكا بود. 
سناتور جان كري از منتقدان گسترش حضور آمريكا در افغانستان در اين باب 
اظهار داشته است: مخارج كنوني جنگ افغانستان ماهانه 10 ميليارد دالر است كه 
دولت تاب تحمل آن را ندارد و بايد هرچه سريع تر اهداف اين مأموريت و برنامه 
خروج خود را مشخص كند. وي از عدم شفافيت دولت اوباما در گفتگوهاي 
آشتي با طالبان و طرح كلي يک راه حل سياسي كه از اولويت هاي اصلي سال 
جاري دولت آمريكا بوده، انتقاد كرده است. يكي از مقامات بلندپايه دولت آمريكا 
درگير در سياست افغانستان هم در اين زمينه گفته است: استراتژي افزايش نيروي 
۳0 ه��زار نفري و اعزام صدها ديپلمات ديگر آمريكايي به مناطق جنگي كه از 
اوايل سال گذشته ميالدي به اجرا در آمده است، دوباره مورد بررسي قانوني قرار 
نگرفته است. وي تصريح مي كند كه كشته شدن بن الدن امكان دارد تأثير بسزايي 
بر نحوه پيشرفت كار برجاي گذارد، اما مسئوالني از دولت اوباما بدون ذكر نام 
مي گويند كه اوباما و تيم امنيت ملي اش، بحث  راجع به عقب نشيني و يا ارائه 
دستوراتي جديد به دستگاه نظامي را آغاز نكرده اند. يک مقام دولت اوباما هم 
گفته است كه معلوم نيست مرگ بن الدن موجب جدا شدن طالبان از القاعده 
خواهد شد يا خير، اما به احتمال قوي امكان آن قابل پيش بيني است و موجبات 

آشتي ميان طالبان و دولت افغانستان را فراهم خواهد ساخت. 

ابراز تمایل پادشاه بحرین براي گفتگو با ایران
 حمد بن عيس��ي آل خليفه، پادشاه بحرين، طي اظهاراتي در رياض گفت كه 
كش��ورش خواهان گفتگو با جمهوري اسالمي ايران براي حل مشكالت خود 
است. به گزارش شبكه خبري الجزيره ، وي در پايان سيزدهمين نشست مشورتي 
سران كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس كه در پايتخت عربستان 
برگزار شد، اين مطلب را در جمع خبرنگاران عنوان كرد. اعضاي شوراي همكاري 
خليج فارس در نشست اخير خود افزون بر ارزيابي اوضاع در كشورهاي بحرين 
و يمن، به بررسي مناس��بات خود با جمهوري اسالمي ايران پرداختند. پادشاه 
بحرين اضافه كرد: تا حد امكان تالش مي كنيم دست دوستي به سوي برادران 
ايراني خود دراز كنيم . بحرين طي دو ماه اخير شاهد تظاهرات و قيام مردمي عليه 

رژيم ديكتاتوري آل خليفه بوده است . 
نيروهاي امنيتي بحرين در اين مدت با كمک نظاميان سعودي به شدت معترضان 
را سركوب و شمار زيادي از آنها را كشته و يا زخمي كرده اند. در زمان حاضر 
 بس��ياري از فعاالن سياس��ي در بحرين تحت تعقيب و يا در زير ش��كنجه در

زندان هاي اين كشور به سر مي برند.

عضو كمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسامی:
دولت جلوی اخراج کارگران باسابقه را بگيرد 

عضو كميس��يون اجتماعی مجلس شورای اس��المی با انتقاد از عدم عقد 
قرارداد مس��تقيم برای كارگران كشور از س��وی كارخانه ها، گفت: دولت 
بايد هرچه س��ريع تر از تعديل، برون س��پاری و اخراج كارگران باسابقه و 
زحمتكش جلوگيری كند. س��يد علی محمد موس��وی با بيان اين كه طبق 
مصوب��ه دولت، كارخانه ه��ا بايد با همه كارگران مجموع��ه خود قرارداد 
مس��تقيم منعقد كنند، اظهار داش��ت: اين در حالی اس��ت كه نه تنها عقد 
قرارداد مس��تقيم برای كارگران صورت نگرفته اس��ت، بلكه بس��ياری از 

كارگران باسابقه كارخانه ها برون سپاری يا اخراج شده اند.
وی با اشاره به فراگير بودن معضل بيكاری در كشور تأكيد كرد: كارگرانی 
كه از كارخانه ها اخراج می شوند، هيچ شانسی برای يافتن شغل جديد و 
مرتبط نخواهند داش��ت و اين مسأله بر مشكالت بيكاری جامعه خواهد 
افزود . نماينده مردم مباركه در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: ضروری 
اس��ت دولت كارگروه تخصصی و فعالی را مسئول رسيدگی به وضعيت 

قراردادها و اخراج كارگران قرار دهد. 

 مع��اون وزي��ر نف��ت از صنعت نفت ب��ه عنوان
مردمی ترين صنعت ايران نام برد و تبعات ادغام 
شتابزده نفت و نيرو را تشريح كرد و گفت: ايران 

محوری ترين كشور نفت خيز جهان است. 
محمدرض��ا مقدم با اش��اره ب��ه تصويب كليات 
ادغ��ام وزارت نفت و نيرو، گفت: قطعًا تغييرات 
س��اختاری و ادغ��ام بن��گاه های اقتص��ادی در 
بلندمدت، دستاوردهای اقتصادی قابل توجه ای 

برای كشور به همراه دارد.
 مع��اون پژوهش��ی وزي��ر نف��ت ب��ا تأكي��د بر
اين كه ادغام شتابزده وزارت نفت و نيرو تمامی 
دس��تاوردهای آينده اين تغييرات س��اختاری را 
تحت تأثير قرار خواهد داد، اظهار داشت: امكان 
ادغام يک شبه صنعت نفت به عنوان يک مزيت 

نسبی اقتصاد ايران وجود ندارد.

وی ب��ا يادآوری اين كه ه��م اكنون نفت خام و 
گاز طبيعی يک مزيت نس��بی، فرصت رقابتی و 
اقتصادی برای ايران به ش��مار می رود، تصريح 
كرد: برای انجام اين تغييرات ساختاری بايد پس 

از يک كار كارشناس��ی، اس��تراتژی تدوين شود 
و س��پس با تعريف نقش��ه راه و در نظر گرفتن 
 تمامی تبعات مثب��ت و منفی اين تغييرات انجام

شود.
اين مقام مسئول با اعالم اين كه ذخاير نفت خام 
به تمامی نسل ها و مردم ايران تعلق دارد، تأكيد 
كرد: مديريت در صنعت نفت به معنای مديريت 

بر انفال و ثروت ملی است.
اي��ن مقام مس��ئول با بي��ان اين ك��ه مزيت های 
صنع��ت نفت و گاز ايران ب��ه كل تاريخ و ملت 
 ايران تعلق دارد، بيان كرد: بر اين اس��اس تمامی
تصمي��م گي��ری هاي��ی كه ب��رای اي��ن صنعت 
استراتژيک انجام می شود، بايد با كمترين ضريب 
خطا همراه باشد، زيرا در غير اين صورت منافع 

ملی به خطر خواهد افتاد.

تبعات ادغام شتابزده نفت و نیرو
معاون وزیرنفت: ادغام، نقشه راه می خواهد

رد پای اختاف مخابرات و زيرساخت
تأخير در یكسان سازی کدهای مخابراتی تهران

مديرعامل ش��ركت مخابرات استان تهران 
از تأخير اجرای يكس��ان س��ازی كدهای 
مخابراتی تهران كه قرار بود از امروز انجام 
شود، خبرداد و گفت: مجموعه ای كه قرار 
بود آمادگی خ��ود را در زمينه اجرای اين 
طرح اعالم كند، اين اق��دام را انجام نداده 

است.
طرح يكسان س��ازی كدهای مخابراتی و 
تغيير پيش شماره های خطوط تلفن ثابت 
شهرستان های استان تهران در راستای طرح 
هم كدی و هشت رقمی شدن تلفن ثابت 
تهران، قرار بود از 21 ارديبهشت ماه انجام 
پذيرد، اما مديرعامل شركت مخابرات استان 
تهران از تأخير اجرای اين طرح به دليل عدم 
هماهنگی با يكی از مجموعه های ذيربط 

خبر داد.
محمد روح اللهی تأكيد كرد كه امور فنی 
و اجرايی اين طرح به صورت كامل آماده 
اس��ت، اما زمان اجرای آن فعالً مشخص 
نيس��ت و تا زمانی كه مجموعه مورد نظر 
آمادگی خ��ود را اعالم نكند، نمی توان در 

مورد زمان اجرای آن اطالع رسانی كرد.
وی با پيش بينی اين كه اين هماهنگی ظرف 
چند روز آينده انجام خواهد ش��د گفت: 
در اين صورت ش��ركت مخابرات تهران 
آمادگ��ی آن را دارد كه تمام��ی 795 هزار 
شماره مشمول اين طرح را همزمان تغيير 

دهد. 
 مديرعام��ل ش��ركت مخاب��رات اس��تان 
تهران از اعالم ن��ام مجموعه ای كه هنوز 
 آمادگی خود را ب��رای اجرای طرح تغيير

پيش ش��ماره های ته��ران اع��الم نكرده 
خودداری كرد، اما ش��نيده ها حاكی از آن 
است كه شركت ارتباطات زيرساخت كه 
در كشمكش با شركت مخابرات ايران برای 
 اخذ بدهی اس��ت، زيرمجموعه مورد نظر
باش��د. روز گذشته ش��ركت زيرساخت 
در اطالعيه ای كوتاه با اخطار به ش��ركت 
مخابرات اي��ران اعالم كرد كه در صورتی 
كه اين ش��ركت بدهی خود را با ش��ركت 
ارتباطات زيرساخت تسويه نكند، ارتباطات 
مخابرات اي��ران در آينده ای نزديک قطع 
خواهد ش��د كه اين ارتباط��ات مربوط به 
اينترنت بين الملل، مكالمات بين استانی و 
مكالمات بين الملل مخابرات كشور خواهد 

بود.
 گفته می شود كه شركت مخابرات ايران 
از زم��ان تفكي��ک از ش��ركت ارتباطات 
زيرس��اخت كه به سال 1۳87 برمی گردد، 
هيچ ق��راردادی بابت درياف��ت خدمات 
 از زيرس��اخت، امض��ا نك��رده و بيش از
700 ميليارد تومان به اين شركت بدهكار 
اس��ت. اين در حالی اس��ت كه مسئوالن 
ش��ركت مخابرات اي��ران معتقدند كه اين 
ش��ركت در نيمه دوم اس��فندماه 89 طی 
برگزاری نشس��ت با هيأت مديره شركت 
ارتباطات زيرساخت، بدهی خود را تا پايان 
س��ال 89 با اين شركت تسويه كرده است 
و از اي��ن رو بدهی به ش��ركت ارتباطات 
زيرساخت نداشته و اگر بدهی وجود دارد، 
مربوط به دو ماه فروردين و ارديبهش��ت 

است كه رقم چندانی نخواهد بود.

پایتختنصف النهارنصف النهارنصف النهار
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گروهی مشكل اعتياد را به روش تربيت و پرورش نامناسب 
والدين نس��بت می دهند، اگرچه تربيت و مراقبت ناكافی 
فرزندان توس��ط پدر و م��ادر می تواند به مش��كل اعتياد 
بينجام��د، اما برخی خان��واده ها دارای فرزن��دی معتاد، با 
 وجود داشتن فرزندان ديگری كه در شرايط يكسان زندگی 
می كنند، چنين مشكلی ندارند. پس اگر شما از عدم اعتياد 
فرزند خود اطمينان داريد، يا شک داريد كه او معتاد باشد، يا 
می دانيد كه او معتاد است، با دقت اين مطلب را بخوانيد. به 
طور حتم برای كمک به شناخت اعتياد راهی خواهيد يافت 
و ي��اد خواهيد گرفت برای از بين بردن آن چه اقداماتی و 
چه كارهايی می توانيد انجام دهيد تا به شما و فرزندتان در 

برخورد با آن كمک شايانی كند. 
معتادان در پنهان كردن اعتيادشان به مواد مخدر از والدينشان 

بس��يار ماهرند اما والدين نمی خواهند وجود اين موضوع 
را باور كنند. به عالوه، رويك��ردی داورانه هم وجود دارد 
كه مصرف مواد مخدر نتيجه تربيت نامناسب والدين است 
كه بيش��تر پدر و مادرها، حتی با وجود شواهد محكم آن 
را ان��كار می كنند. انجام آنچه به ش��ما و فرزندتان كمک 
می كند: بعد از اين كه دريافتيد فرزند ش��ما معتاد اس��ت، 
پيش از هرگونه تصميم گيری ش��تابزده ای، خوب است 
به خاطر داش��ته باشيد معتاد بيماری اس��ت كه برای روبه 
رو ش��دن با مسائل بی ش��مار مربوط به اعتياد آماده شده 
 اس��ت. ش��ما يا بايد او را به يک گروه پش��تيبان با روش 
12 مرحل��ه ای، يا يک مش��اور ماه��ر در زمينه اعتياد و يا 
ه��ر دو را انجام دهيد. همراه درمان فرزندتان بايد به دنبال 
فردی باشيد كه ش��ما را در برخورد با درد، عدم اطمينان، 

ترس و جنون كه برای والدين فرزندان معتاد امری طبيعی 
اس��ت، ياری كند. نخستين فكر س��المی كه بايد به سوی 
 خود بكشيد اين است كه شما باعث معتاد شدن فرزندتان 

نبوده ايد. شما نمی توانيد اعتياد را درمان و كنترل كنيد.
برخی از مسائل خاصی که می توانید انجام دهید:

برای ايجاد يک فضای سالم عاطفی در خانه تمركز كنيد. 
 بر اين كه منظورتان از اين عمل چيس��ت، هدفتان از آنچه 
می گوييد چيست و عدم بی ارزش بودن آن پافشاری كنيد.

 بر خود تمركز كنيد نه بر فرزندتان. حال او و شما بهتر 
خواهد شد. تنها به جای تس��لط بر فرزندتان، بر خودتان 

مسلط باشيد.
 هم��كاری پدر و مادر برای تعيي��ن حد و مرزهايی كه 
مشخص كننده بايدها و نبايدها در خانه و پيامدهای رفتاری 

غيرقابل قبول آنها هستند، اهميت فراوانی دارد.
 صبور باش��يد و از اين ش��يوه بهبود خشمگين نشويد. 
كمک ش��ما به درمان اعتياد شايد محقق شود و شايد هم 
نشود. سرنوشت اين است. اگر بهبودی حاصل شد، نتيجه 
آنچه ش��ما انجام داده ايد نخواهد بود بلكه اين مس��أله در 
نتيجه روش 12 مرحله ای اس��ت ك��ه معتاد ديگری برای 
اجرای پيام تجربه، مقاومت و اميدواری به اشخاص معتاد 

انجام می دهد، است.
 حس شوخ طبعی و حق شناسی خود را حفظ كنيد. اين 

موارد هنگام مواجهه با بحران به شما كمک می كند.
 به ياد داشته باشيد كه فرزندتان توانايی و قدرت بااليی 

دارد.
 اميدوار باشيد كه همه چيز درست می شود. اميدواری، 
ش��ما را از نظر روانی، س��المت نگه می دارد و در انجام 

وظايفتان به شما كمک می كند.
 در برنامه 12 مرحله ای درمان، برای مهار اعتياد همكاری 
كنيد و يک پشتيبان بگيريد. با اين كار متوجه خواهيد شد كه 
تنها نيستيد و راه نجاتی وجود دارد. رنجش، شرم و خشم، 
مواردی است كه با مشاهده فرزندتان در اين وضعيت فكر 
ش��ما را به خود مشغول می كند. با اين حال با ذكر مسائل 
فوق و ايجاد تعهد به روند بهب��ودی، چه اعتياد فرزندتان 
ادامه داشته باشد چه نداشته باشد، آرامش، شادی و آزادی 
را خواهيد يافت. گاهی فرزند شما پس از مشاهده تغييرات 
رفتاری ش��ما رو به بهبودی می رود. ش��ايد اعتيادی كه به 
بهبودی منجر می ش��ود، انگيزه شما برای شروعی دوباره 
در زندگی و تمركز دوباره بر مس��ائلی كه واقعا با اهميت 
است، مانند خدمت رسانی به ديگران، همدردی، تصديق 

و صداقت، باشد.
 والدين چگونه می توانن��د به فرزند معتاد خود كمک 
كنن��د؟ هنگامی كه يكی از فرزندان اعتياد داش��ته باش��د، 
كل افراد خانواده تحت تأثير قرار می گيرند. ش��ما بايد با 
خونسردی به آنها كمک كنيد تا بتوانند بهبودی خود را به 
دس��ت آورند. اگر فرزندی داريد كه معتاد است و نتوانيد 
ابزاری اساسی برای نجات او به كار ببريد، به زندگی شما 

نيز آسيب جدی وارد خواهد شد.
از انجام اين کارها بپرهیزيد:

 امكان��ات رفاهی فراهم نكنيد! امكانات رفاهی ش��امل 
تمامی صورت های حمايت مالی است. تا زمانی كه همه 
چي��ز را برای فرزندتان آماده كنيد، نه تنها وضعيت او بهتر 

نمی شود بلكه بدتر هم می شود. بديهی است كه وقتی او 
درخواست كمک می كند، شما به عنوان والدين نمی توانيد 
او را نااميد كنيد. به هر حال شما بايد نه گفتن را بياموزيد 
زي��را از اين كار هدف خاص��ی داريد. در عوض به فرزند 
خود بگوييد ك��ه او را از لحاظ عاطفی، روحی و اخالقی 
حمايت خواهيد كرد، نه از لحاظ مالی. اگر در بازگو كردن 
اين جمالت مش��كل داريد، ابتدا پي��ش از آنكه بخواهيد 
صحبت كنيد، گفتن آنها را تمرين كنيد. به محض گفتن اين 
س��خنان، بيشتر به اين باور می رسيد كه كار درستی انجام 
می دهيد و آنها نمی توانند شما را از عقيده خود برگردانند، 

وگرنه نمی توانيد جدی باشيد.
 ب��ه آنها دروغ نگوييد و چي��زی را از آنها پنهان نكنيد! 
اگر فرزند ش��ما غيرقابل كنترل است، بايد با پليس تماس 

بگيريد.
کارهايی که می توانید انجام دهید:

 به آنها اطالعات مفيد بدهيد. آنها را تش��ويق كنيد تا با 
انجمن ترك اعتياد همكاری كنند يا در جلسات توانبخشی 

مخصوص معتادان شركت كنند.
 ب��ه حرف های آنها گوش كنيد. به جای اين كه آنها را 
 نصيحت كنيد، ياد بگيريد وقتی فرزندتان از ش��ما كمک 
می خواهد بدون اين كه در برابر او تسليم شويد يا از نظر 

مالی به او كمک كنيد، به حرف هايش گوش دهيد.
 قواع��دی تنظيم كني��د. اگر فرزندتان با ش��ما زندگی 
می كند و به مواد مخدر معتاد است، به او هشدار دهيد كه 
بايد آنجا را ترك كند. سپس، اگر از قانون شما اطاعت نكرد، 
 وارد عمل شويد. اگرچه بيرون كردن فرزندتان از خانه كار 
س��اده ای نيس��ت اما اگر او بی احترامی كردن به شما را با 
مقاومت در برابر استانداردها و قوانينی كه شما برای خانه 
خود می گذاريد، انتخاب كرده است، شما مجبور به انجام 

اين كار هستيد.
 اجازه دهيد برود. اگر می بينيد فرزندتان در حال سقوط 
است، زود برای او جای نرمی آماده نكنيد. بگذاريد بيفتد. 
بيش��تر اوقات معتادان قبل از اين كه ب��رای بهبودی آماده 
شوند، نياز به يک شوك يا يک ضربه دارند. خالصه اين كه 

آنها خودشان بايد اين بهبودی را بخواهند.
به خودتان کمک کنید

اگر فردی در خانواده شما مشكل استعمال مواد مخدر دارد، 
اين مشكل نه تنها مشكل اوست، بلكه همه نزديكان او هم 
تحت تأثير قرار دارند. در واقع، بيشتر والدين از وابستگی 
فرزند خود ب��ه مواد مخدر رنج می برند و خواهان كمک 

به او هستند.
ــی را به پايان می  زمانی که فرزندتان مرحله توانبخش

رساند
خانه هايی وجود دارد كه به خانه  بهبودی معروفند كه به 
طور معمول  براس��اس روش 12 قدم به سوی ترك اعتياد 
عم��ل می كنند و برای معتادانی كه قصد ترك اعتياد دارند 

محيطی امن و محبت آميز ايجاد می كنند. 
بس��يار مهم اس��ت كه معت��ادان بهبود يافته قب��ل از ورود 
دوباره به زندگی عادی از جلس��ات گفتگو و روانشناسی 
بهره مند ش��وند. صرف نظ��ر از اين كه چقدر فرزند خود 
 را دوس��ت داريد، ش��ما برای  ياری به او شخص مناسبی 

نيستيد . 

آژیر

عزي��ز احدي، مدرس دانش��كده خبر 
اردبي��ل، با اش��اره به تأثي��ر تلويزيون 
ب��ر ك��ودكان، تصريح ك��رد: كودكان 
در خردس��الي بيش��تر تح��ت تأثي��ر 
آموخته ه��اي رس��انه ه��ا از جمل��ه 
تلويزيون قرار گرفته اند و كودكان به 
دليل كمي س��ن، در برخي مواقع نمي 
توانن��د جدول خيال را با قوانين خيال 
واقعي��ت الزم تش��خيص دهن��د و به 
همين دليل هنگام تماش��اي تلويزيون 
پرخاشگري را از ديگر رفتارها بيشتر 

ياد  مي گيرند.
بيش��تر  ام��روزه  داد:  ادام��ه  اح��دي 
برنام��ه ه��اي تلويزيون با خش��ونت 
و  اس��ت  هم��راه  پرخاش��گري  و 
 اغلب داس��تان هاي فيل��م ها و حتي 
انيميش��ن ها و كارتون ها با رفتارهاي 
خش��ونت آميز و وحشتناك و مسائلي 
همچون مناقش��ه قدرت و همبستگي 

بشري را مطرح مي سازند.
وي تصريح كرد: رسانه ها به خصوص 
تلويزيون، وحشت و خشونت را ساده 
گوي كرده و آنها را به عنوان بخشي از 
آداب و رسوم روزمره زندگي بسياري 

از خانواده ها قرار مي دهند. 
ش��امل  جس��ماني  ه��اي   خش��ونت 
ضرب��ه زدن، چن��گ زدن، لگ��د زدن، 
جن��گ تن به تن، ش��الق زدن و حتي 
خشونت كالمي ش��امل تهديد كردن، 
متلک گفتن، ناسزاگويي و تحقير جزء 
رفتارهاي الينفک برنامه هاي رسانه اي 

شده است.
اين مدرس دانشكده خبر اردبيل مدعي 
شد: برخي تحقيقات گوياي اين واقعيت 
است كه فرستنده هاي تلويزيون آمار 
 جرائم را به طورمحسوسي بيشتر كرده 

است. 
دركش����ورهاي غربي ب��ه خصوص 
آمري��كا تحقي��ق نش��ان داده كه س��ه 
 ش��بكه تلويزيون��ي دراين كش��ور در 
برنام��ه هاي خود در هرهفته 92 مورد 
حمله با اسلحه گرم،11۳صحنه تجاوز 
به عن��ف، 9فقره خفه كردن، 128فقره 
ن��زاع ب��ا مش��ت ولگ��د، 179م��ورد 
داده  نش��ان  را  قان��ون  از   تخل��ف 

است. 

وي ادامه داد: ازسوي ديگر هر كودك 
تا رس��يدن به 14سالگي 1۳هزار مورد 
قتل و تجاوزات مش��اهده كرده است. 
نگران��ي از خش��ونت در برنامه هاي 
تلويزيوني به طور مش��خصي با زمينه 
رش��د اخالقي كودك مرتبط اس��ت. 
متأسفانه رسانه ها در بسياري ازمواقع 
بر پدرها، مادرها، معلم، مدرسه، كتاب 
و دفت��ر تربيت كودكان پيش��ي گرفته 
است و در حقيقت مي توان جامعه ما 
را تلويزيون ساالر ناميد.احدي افزود: 
آمار نشان مي دهد كه استفاده كودكان 
از تلويزيون درسال هاي اخير افزايش 

چشمگيري داشته است. 
طبق اين آمار در س��ه س��الگي ازس��ه 
كودك يک نفر، در پنج سالگي از پنج 
كودك چهار نف��ر و در كالس اول از 
هر 10كودك 9 نفر به تلويزيون تماشا 
م��ي كنن��د. وي اظهار كرد: در س��ال 
هاي اول تحصيل زمان متوس��طي كه 
يک كودك صرف تماش��اي تلويزيون 
مي كند، دو س��اعت در روز اس��ت و 
 از اين س��ال ها ب��ه بعد تعداد فوق در 
كالس ه��اي راهنمايي به اوج س��ه تا 
چهار ساعت مي رسد.اين روانشناس 
درپاي��ان تصريح كرد: راه پيش��گيري 
 از اين خش��ونت ه��ا و تأثيرات منفي 
رس��انه ه��ا در كودك، اين اس��ت كه 
دوران اولي��ه زندگ��ي، تلويزي��ون را 
جانشين مادر نكنيم و بيشتر سعي كنيم 
كه كودكان احس��اس كنند در خانواده 
مورد عالقه هس��تند و به وجودش��ان 
احتياج است و تا آنجا كه ممكن است 
آنان را با دوستان و فعاليت هاي ديگر 

سرگرم كنيم.

جامعه

هشدار يك روانشناس:

تأثير تلویزیون در افزایش آمار جرم

پيرامون ما مش��كالت زيادی وجود دارد 
اما نحوه برخورد و توان مقابله با آنها در 
همه يكسان نيست. آنچه در مرحله اول 
اهميت قرار دارد اين اس��ت كه مشكل 
خود را بشناسيم و از جزء به كل برسيم. 
مش��كالت هركس می تواند از خانواده، 
دوستان، عش��ق، زودپنداری، بداخالقی، 
ترس، وضعيت جسمانی و غيره باشد كه 

در زير به چند توصيه اشاره می كنيم:
 وقتی مشكلی داريد، به جای مناسبی 
برويد و كمی ق��دم بزنيد، وقتی به خانه 
بر می گرديد، متوجه می شويد كه ديدتان 

به كلی عوض شده  است.
 وقتی زندگی سخت می شود و راه های 
ارتباطی بسته می ش��وند، وضعيت را با 

شوخی و خنده روشن كنيد.
 روب��ه رو ش��دن با مش��كل، پيروزی 
بزرگی اس��ت، سعی كنيد با هر مشكلی 
كه روبه روی می شويد، راه حلی برای آن 

پيدا كنيد.
 بازن��دگان در هر جواب مش��كلی را 

می بينند، ولی برنده در هر مشكلی، جوابی 
را می بيند، مثل برنده ها فكر  كنيد.

 هميش��ه راه برای همه هموار نيست، 
زندگی برخورد با موان��ع، غلبه بر آن و 

حركت است.
 فرار از مشكالت يكی از خصوصيت های
طبيع��ی انس��ان ها اس��ت. ب��رای تغيير 
اي��ن خصوصيت، برای انج��ام كارهای 
پيچيده تر ارجحيت قايل ش��ويد و آن ها 
 را ت��ا زم��ان اتمام ش��ان نيم��ه كاره رها 

نكنيد.
 بازگو كردن مشكالت، بيش تر وقت ها 

نيمی از حل آن است.
 تمرك��ز در كار، باع��ث موفقيت و به 
سرانجام رس��يدن هر كاری بدون دوباره 

كاری می شود.
 هميشه به ياد داشته باشيد كه شما اليق 

موفقيت هستيد.
 ام��ام علی)ع( می فرمايند: از س��قوط 
و شكس��ت ديگران ش��ادی مكن، زيرا 
نمی دانی روزگار بر سر تو چه می آورد. 

اصح��اب  ب��ا  اس��الم)ص(   پيامب��ر 
خ��ود به گرد هم نشس��ته بودن��د ناگاه 
بانويي به نام اس��ما دختر يزيد انصاري 
ب��ه حض��ور آن حضرت آم��د و گفت: 
رس��ول  اي  بفداي��ت  م��ادرم  و   پ��در 
خدا! من به نمايندگي از زنان به حضور 
شما براي طرح يک سئوال آمده ام، سئوالم 
اين اس��ت كه: خداوند ت��و را به عنوان 
پيامبر، به س��وي انس��ان ها از مرد و زن 
فرستاده است، ما به تو و خداي تو ايمان 
آورديم، ولي دستورات شما ما زنان را در 
خانه ها محبوس كرده و دس��تمان را از 
امور اجتماعي و سياسي كوتاه نموده و در 
خانه ها خزيده ايم و وسيله اطفاء شهوت 
 م��ردان، و حمل فرزندان آنها ش��ده ايم،
ولي ش��ما م��ردان ب��ه خاط��ر تجمع، 
جماعات، عيادت بيمار، تشييع جنازه و 
ح��ج بعد از حج بر م��ا برتري يافته ايد، 
و از همه اينها باالت��ر، جهاد در راه خدا 
 اس��ت، كه ما از ش��ركت در آن محروم 
 هس��تيم و اگ��ر ش��ما م��ردان، از خانه 
خود براي شركت در حج و جهاد بيرون 
 رفتيد، ما در غياب ش��ما اموال ش��ما را 
نگه  مي داريم، لباس براي شما مي بافيم، 

و كودكان ش��ما را پرورش مي دهيم. آيا 
ما در پ��اداش كارهاي نيک )اجتماعي و 

سياسي( شما شركت نداريم؟! 
پيامب��ر )ص( ب��ا تمام رخ ب��ه اصحاب 
رو ك��رد و فرم��ود: آيا ش��ما ت��ا كنون 
س��ئوالي از بانويي ش��نيده اي��د كه بهتر 
 از س��ئوال مذهب��ي اي��ن بانو )اس��ماء( 

باشد؟! 
اس��ماء رو  ب��ه   س��پس آن حض��رت 
كرد و فرمود: اي بانو بشنو و به زناني كه 
ب��ه نمايندگي آنها به اينجا آمده اي ابالغ 
كن كه: پاداش ش��وهرداري نيک زن، و 
كوشش او براي تحصيل خشنودي شوهر 
و پيروي او از ش��وهرش، برابر همه اين 
پ��اداش هاي )جماع��ات و حج و جهاد 

و...( مردان است. 
 اس��ماء ب��ه س��وي زن��ان باز گش��ت، 
 در حال��ي ك��ه ذك��ر خ��دا م��ي گفت، 
و  رس��ي�د  ب�ان����وان  جم���ع   ب��ه 
س��خن پيامب��ر)ص( را ب��ه آنه��ا ابالغ 
 نم��ود، هم��ه ش��ادمان ش��دند و از آن 
 پ��س، اس��ماء را ب��ه عن��وان نماين��ده 
 خ��ود ب��ه س��وي رس��ول خ��دا )ص( 

ناميدند.

چگونه با مشكالت کنار بيایيم 

خشنودی شوهر، جهاد زن

پنجره
واقعبين باش��يد، خانم ها خيلی بهتر از آقايون می دانند كه 
چطور ديگران را به خود جذب كنند. اش��كال از ما نيست. 

خانم ها سال های زيادی را صرف اين كرده اند كه به چشم ديگران بيايند. 
. آنها تجربه های زيادی از تالش برای عالقه مند كردن آقايون به خودشان 
داشته اند. به عبارت ديگر: آنها تمرين داشته اند. اما نكته خنده دار در مورد 
جاذبه اين اس��ت كه آقايون هم می توانند رم��ز و راز آنرا ياد بگيرند و به 

نتيجه ای كه می خواهند دست پيدا كنند.
حاال رازهای مهم جاذبه را برايتان عنوان می کنیم:

بدانید که چه می خواهید
خيلی از مرد ها اين مش��كل را دارند كه فقط به همان چيزی كه عايد شان 
می شود راضی می شوند. اما خانم ها به طور معمول خواستگاران بيشتری 
دارند به همين خاطر می توانند در انتخاب خود سخت گيرتر باشند. وقتی 
بدانيد كه از طرف مقابل خود چه می خواهيد، نه تنها كانديد های احتمالی 
را بررس��ی می كنيد بلكه قطعيت بيشتری هم در كار تان داريد. با اين كار 
نش��ان می دهيد كه نااميد و بيچاره نيس��تيد. و اين ش��ما هستيد كه قدرت 
داريد و انتخاب به عهده شماس��ت. و وقتی قدرت دس��ت شما باشد، اين 

طرف مقابل تان است كه دنبال تان می افتد.
با ارزش باشید

اين كه كس��ی دنبال تان بيفتد يعنی در نظر ديگ��ران ارزش خاصی داريد. 
آنها ش��ما را می خواهند، به هر دليلی و اين ديگر كار آنهاس��ت كه تالش 
كنند و ش��ما را به دست بياورند. برای اين كه اين اتفاق بيفتد، بايد ارزش 
خاصی برای خودتان قائل ش��ويد. بايد خودتان احس��اس كنيد كه ارزش 
اي��ن را داريد ك��ه ديگران دنب��ال تان بيفتند و ب��ا رفتار هايت��ان بايد اين 
مس��أله را به ديگ��ران بفهمانيد. دختر ها به طور معم��ول خيلی مرد ها را 
دور و ب��ر خود دارند كه س��عی می كنند او را تحت تاثي��ر قرار دهند. اما 
 خودشان فقط می خواهند كسی را تحت تاثير قرار دهند كه مثل خودشان 

باشد.

خوب لباس بپوشید
خان��م ها اهميت زيادی برای ظاهر خود قائل هس��تند. اين يكی از داليل 
مهمی اس��ت كه می توانند خيلی راحت توجه هر مردی را به خود جلب 
كنند. خانم ها اين را می دانند كه لباس پوشيدن شان می تواند باعث شود 
به چشم ديگران برسند. در واقع، چون خيلی از مد سر در می آورند راحت 
می توانند طريقه لباس پوش��يدن شما را وارس��ی كنند .مردی كه می داند 
 چطور بايد خوب لباس بپوش��د به ط��ور معمول مورد توجه خانم ها قرار 
می گيرد. اما دليل آن فقط اين نيست كه ظاهر خوبی دارد، بلكه با اين كار 

خود نشان می دهد كه از اهميت ظاهر برای خانم ها آگاه است.
خوشبو باشید

بيش��تر اوقات مرد ها حس بويايی را فراموش می كنند و يادش��ان می رود 
كه از عطر و افترش��يو اس��تفاده كنند. اما خانم ها می دانند كه اگر بخواهيد 
كس��ی را به س��مت خود جذب كنيد، بايد نظر همه حواس بدن را به خود 
جلب كنيد. به عطر هايی فكر كنيد كه خانم ها اس��تفاده می كنند و ش��ما 
را ديوانه می كند ، آنوقت می فهميد كه بو چقدر می تواند اهميت داش��ته 
باش��د. استفاده از عطر های خوشبو در مواجهه با خانم ها، حضور شما را 

پررنگ تر می كند.
جالب توجه باشید

با وجود همه ويژگی های ظاهری كه در جذب كردن ديگران موثر اس��ت، 
فقط ظاهر خوب خيلی زود تكراری خواهد ش��د. به همين خاطر اس��ت 
كه داش��تن ش��خصيتی جالب اهميت زيادی دارد. جالب بودن يعنی بدانيد 
با چه كس��ی در مورد چه موضوعاتی حرف بزنيد كه نظر او را جلب كند 
 . بايد در مورد وقايع روز، موس��يقی، هنر و فرهنگ و هر چيز ديگری كه 
خانم ها را سرگرم كند اطالعات داشته باشيد. اما عالوه بر اين كه بدانيد در 
 م��ورد چه صحبت كنيد، بايد بتوانيد به حرف های طرف مقابل هم گوش 

دهيد.

کارهای غیر منتظره انجام دهید
سرانجام كاری كه از ش��ما انتظار نمی رود می تواند در طرف 
 مقابل هيجان ايجاد كند و باعث ش��ود از كنار شما بودن لذت ببرند. البته نبايد 
كار های غير منتظره مضحک انجام دهيد. به عنوان مثال يكدفعه بلند فحش بدهيد 

يا كار مسخره ديگری مثل اين انجام دهيد. بايد برخالف انتظار ديگران باشيد.
هم گرم باشید هم سرد

برای جذب كردن بايد احساس��ات را تحريک كنيد. بدون احساس، جاذبه 
غير ممكن اس��ت. اما زياد بودن يک احساس درست به اندازه بی احساس 
بودن بد است . وقتی هميشه خوب باشيد يا هميشه بد باشيد، از كسی كه 
می خواهيد دور تان می كند. وقتی احساس��ات گرم و س��رد را به تناسب 
داشته باشيد، يک ترن هوايی احساسی می سازيد كه همه چيز را برای فرد 
مقابل تان جالب و جذاب می كند. خانم ها خودش��ان هميش��ه همين كار 
 را می كنند. يک روز آنقدر خوب رفتار می كنند كه خودش��ان را به ش��ما 
عالقه مند نشان می دهند كه بهترين احساس را عايد تان می كند، يک روز 

هم ناديده تان می گيرند و باعث می شود حس بدی پيدا كنيد.
سخت تالش کنید تا به دست آوريد

 هيچكس هيچوقت برای چيزی كه آس��ان به دس��ت بي��اورد ارزش قائل 
نمی ش��ود. خانم ه��ا اين را بهتر از هر كس ديگری م��ی دانند. اگر خيلی 
راحت جلوه كنند اين امكان وجود دارد كه مرد خيلی زود آنها را ترك كند. 
وقتی تالش كنيد تا آنچه كه می خواهيد را به دست آوريد باعث می شود 

برای نتيجه ای كه عايد تان می شود ارزش بيشتری قائل باشيد.
ماجراجو باشید

ماجراجو بودن با انجام كار های غير منتظره فرق دارد. ماجراجويی يعنی گذشتن 
از مرز ها و انجام كار های جديد و غير عادی است. زن های ماجراجو مرد ها 
را به س��مت خود جذب می كنند. آنها باعث می شوند با بودن كنار آن دختر 
احساس سرزندگی بيشتری كنند. اين برای مرد ها هم صدق می كند. يک مرد 

ماجراجو خيلی راحت می تواند دختر ها را به سمت خود جلب كند.

دث
حوا

سرهنگ محمدعلی بختياری اظهار داشت: در پی كسب خبری مبنی بر اين 
كه زنی در داخل مغازه خياطی خود درخصوص رمالی فعاليت گس��ترده 
ای دارد موضوع در دس��تور كار مأموران كالنتری 21 اين فرماندهی قرار 
گرفت. وی افزود: پس از انجام تحقيقات ميدانی و كسب اطمينان از درستی 
موضوع با هماهنگی مقام قضايی مأموران به محل موردنظر اعزام ش��دند. 
اين مقام مسئول تصريح كرد: اين زن كه فاطمه-ش نام دارد به اتهام رمالی 
و سوءاس��تفاده از ش��هروندان دستگير و در بازرسی از محل مذكور تعداد 
زيادی آالت و ادوات رمالی كشف و ضبط شد. رئيس پليس مركز استان با 
بيان اين كه متهمه به همراه پرونده جهت سير مراحل قانونی تحويل مراجع 
قضايی شده است، گفت: جرايمی مانند »رمالی«ف عين كالهبرداری است 
و فريب افراد از جرايمی اس��ت كه امروزه مجرمان با اش��كال مختلف در 
جامعه مرتكب می ش��وند. اين مقام انتظام��ی در پايان طرح آموزش های 
روان شناس��ی و روانكاوی، هيپنوتيزم، آموزش فنون يوگا، ادعای احضار 
روح و ط��رح موضوع پيش گويی و فال گي��ری را از جمله مصاديق اين 
سوءاستفاده ها برشمرد و افزود: به منظور پيشگيری از آسيب های روحی 
و روانی ناشی از اين امر بايد پليس و دستگاه قضايی وارد ميدان شوند تا 
بخش مهمی از كار با افزايش آگاهی های عمومی شهروندان انجام و بخش 
ديگر نيز با برخوردهای قهری و قاطعانه، صورت پذيرد و دست اين گونه 

افراد شياد بسته شود.

مأموران فرماندهی انتظامی نايين در بازرسی از دو دستگاه خودروی سواری 
و يک دستگاه موتورسيكلت مقدار بيش از 55 كيلوگرم موادمخدر از نوع 
ترياك را كش��ف و ضبط كردند. س��رهنگ محمدعلی يوسليانی فرمانده 
انتظامی شهرستان نايين اس��تان اصفهان با اعالم اين مطلب اظهار داشت: 
مأموران انتظامی مس��تقر در ايست و بازرسی شهيد شرافت اين فرماندهی 
حين كنترل خودروهای عبوری به دو دس��تگاه خودروی س��واری پژو و 
پرايد مش��كوك و آنها را متوقف كردند. وی افزود: در بازرسی از پژو ۳2 
كيلو ۳00 گرم و در بازرس��ی از پرايد ني��ز 19 كيلوگرم موادمخدر از نوع 
ترياك كشف و ضبط شد. اين مقام مسئول تصريح كرد: مأموران مستقر در 
س��ه راهی چوپانان نيز در حين كنترل وسايل نقليه عبوری به يک دستگاه 
موتورسيكلت مشكوك و در بازرسی از آن مقدار چهار كيلوگرم ترياك را 
كشف و ضبط كردند. فرمانده انتظامی شهرستان نايين به كشف 55 كيلو و 
۳00 گرم ترياك در اين سه عمليات اشاره كرد و گفت: در اين دو دستگاه 
ارتباط دو دستگاه خودروی سواری و يک دستگاه موتورسيكلت متعلق به 
قاچاقچيان مواد توقيف و به پاركينگ منتقل شد. سرهنگ يوسليانی در پايان 
با بيان اين كه در اين عمليات ها هفت قاچاقچی مواد به نام های )پيمان-م(، 
)س��ميه-ك(، )فاطمه-ع(، )ونوس-ر(، )امي��د-س(، )محمدعلی-ف( و 
)بيدی- ا( دستگير شده اند، خاطرنشان كرد: متهمان به همراه پرونده جهت 

سير مراحل قانونی تحويل مراجع قانونی شدند.

زاینده رود

فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: از ابتدای سال تاكنون طی برخورد پليس 
با ش��ركت های هرمی 21 نفر دستگير شدند. سردار كرمی خاطرنشان كرد: 
س��ال گذشته در برخورد با 67 ش��ركت هرمی، 561 نفر دستگير شدند كه 
مجموع كالهبرداری های كشف شده توسط نيروی انتظامی دو ميليارد و 500 
ميليون تومان بوده است. وی همچنين به 28 پرونده اختالس از بانک ها در 
سال گذشته اشاره و تصريح كرد: از مجموع اين پرونده ها 48 ميليارد تومان 

اختالس گزارش شده است. 
فرمانده انتظامی اس��تان اصفهان درخصوص فعاليت های پليس فتا نيز ابراز 
داشت: اين پليس دو ماه است كه در اصفهان پس از تهران فعال و راه اندازی 
شده است. سردار كرمی گفت: تاكنون ۳4 پرونده به پليس فتا ارجاع شده كه 
عمده جرايم انتشار عملكردهای خانوادگی، كالهبرداری های اينترنتی و ... 
بوده است. وی افزود: از اين تعداد پرونده كه شاكی خصوصی داشته اند 28 

پرونده به نتيجه رسيده و مجرمين دستگير و تحويل مقامات قضايی شدند. 
فرمانده انتظامی استان اصفهان درخصوص پرونده های تجاوز به عنف نيز 
گفت: در س��ال گذشته 11۳ پرونده تجاوز به عنف داشتيم كه شاخص آنها 
مربوط به فرد معتادی بود كه در هشت مورد تجاوز به عنف اقدام كرده بود كه 

طی عمليات ويژه ای دستگير شد. 

 دستگيری زن رمال 
در اصفهان

 کشف بيش از 55 کيلوگرم تریاک 
در نایين

از ابتدای سال تاكنون

 دستگيری 21 کالهبردار 
شرکت های هرمی

رازهایی که خانم ها می دانند ولی آقایان نه !

اگر فرزند معتاد داريد...
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شهرستان
چهارمحال و بختیاریاصفهانص نماينده ولی فقیه در استان اصفهان:

تشريفات زايد جايي در ساخت
سالن اجالس سران ندارد 

نماينده ولی فقيه در اس��تان و امام جمعه اصفهان گفت: در س��الي كه به نام سال 
جهاد اقتصادي نام گذاري گرديده اس��ت به متوليان امر تاكيد ش��ود در س��اخت 
سالن و برگزاري اجالس از محصوالت داخلي استفاده كرده و از هرگونه اسراف 

جلوگيري كنند. 
نماين��ده ولی فقيه در اس��تان و امام جمعه اصفهان در دي��دار با رئيس نمايندگی 
 وزارت ام��ور خارج��ه اصفه��ان و س��اير اعض��ای نمايندگ��ی اظه��ار داش��ت: 
فعاليت های اين نمايندگی در استان اصفهان منشاء خدمت رسانی به بخش مهمی 

از مردم است. 
وی تصري��ح كرد: اي��ن نمايندگی وظيفه دارد در امور افرادی كه از خارج ش��هر 
اصفه��ان برای انجام امور خود به اين مركز مراجعه می كنند س��رعت بخش��د تا 
بدين وس��يله هم نمايندگی رونق بيش��تری بگيرد و هم مراعات راه طوالنی آنان 

شده باشد. 
آيت ا... س��يد يوسف طباطبايی نژاد با تأكيد بر اين كه توانايي صنعتي كشور بايد 
در اجالس سران عدم تعهد به نمايش گذاشته شود،  عنوان كرد: در زمينه استفاده 
از خودروهاي تش��ريفات از خريد خودروهاي گ��ران قيمت خارجي خودداري 

شود. 
طباطبايي ن  ژاد نگراني متوليان امر س��اخت و برگزاري س��الن اجالس را بي مورد 
دانس��ت و گفت: معتقدم شهرداري اصفهان اين سالن را به خوبي خواهد ساخت 

ولي نگراني در مورد تشريفات آن زائد است. 
وي با بيان اين كه كش��ورهاي حاضر در اجالس س��ران عدم تعهد ها بيش از هر 
چيز به محتواي اين اجالس توجه دارند، خاطرنش��ان كرد: اس��تفاده از تشريفات 
زائد و به كار بردن آن در س��اخت س��الن اجالس نبايد دغدغه مسئوالن ما گردد. 
نماينده ولی فقيه در اس��تان اصفهان با اشاره به اهميت و شانيت حسينيه جماران 
و حس��ينيه امام خميني )ره( گفت: اگر چه اين دو حسينيه بسيار كوچک و محقر 

هس��تند اما مش��اهده كرديم كه س��ران كش��ورهاي دنيا در اين چنين مكان هايي 
پذيرايي شده و مالقات هاي مهمي در آنها انجام شده است. 

طباطبايي نژاد در پايان بر لزوم اس��تقرار نمايندگي وزارت امور خارجه در محلي 
مناس��ب تأكيد كرد و ضمن تش��كر براي تالش هاي صورت گرفته در زمينه اخذ 
زمين در س��ايت اداري جديد منطقه ش��هيد كشوري، بيان داشت: اين مكان محل 
مناسبي براي استقرار نمايندگي دستگاه ديپلماسي است چرا كه در نزديكي محل 

سالن اجالس تعبيه شده است.

در صورت تأيید مرگ درختان به دلیل نشت مواد نفتی؛

فاجعه ای بزرگ در کمين اصفهان است

شهردار منطقه ده اصفهان اعام كرد:
مهلت یک ماهه به بخش خصوصی 

برای آغاز ساخت شهرک سالمت
ش��هردار منطقه ده اصفهان با اشاره به تعلل بخش خصوصی در آغاز 
عمليات اجرايی س��اخت شهرك س��المت، گفت: بخش خصوصی 
برای آغاز عمليات اجرايی ش��هرك س��المت فق��ط يک ماه فرصت 
دارد. بهم��ن احمدی با تأكيد بر اين كه بيش از 95درصد زمين مورد 
نياز پروژه ش��هرك س��المت تا كنون توسط ش��هرداری تملک شده 
است، اظهار داشت: اجرای اين پروژه به صورت مشاركتی در دستور 
كار ق��رار گرفت و باوجود اين كه ش��هرداری تملک زمين و صدور 
پروان��ه را تامي��ن كرد، بخش  خصوصی مورد نظ��ر تاكنون عمليات 
اجرايی آن را ش��روع نكرده اس��ت و اگر تا يک م��اه ديگر نيز آغاز 
 به كار نكند قرارداد ش��هرداری با اين بخش خصوصی فسخ خواهد 

شد. 
وی از تملک زمينی با وس��عت ۳4 هزار مترمربع برای س��اخت اين 
ش��هرك سخن به ميان آورد و اظهار داشت: در صورت فسخ قرارداد 
اين ش��ركت خصوصی، ساخت شهرك سالمت به بخش خصوصی 
ديگری محول خواهد ش��د و اميد است اين شهرك با سرعت هرچه 
بيش��تر در كنار اتوبان شهيد آقابابايی ساخته و در دسترس شهروندان 
قرار گيرد. ش��هردار منطقه ده افزود: در اين شهرك امكاناتي همچون 
مطب ه��ای تخصص��ی، آزمايش��گاه، راديول��وژی و تمامي خدمات 

درمانی مورد نياز پيش بينی شده است. 
وی ب��ا تأكيد بر اين كه ش��هرك س��المت ش��هر اصفه��ان مطابق با 
اس��تانداردهای جهانی س��اخته می ش��وند، تصريح كرد: دسترس��ی 
 م��ردم به مراك��ز درمانی و بهداش��تی، كاهش مش��كالت ترافيكی و 
تمركز زدايی مطب ها و مراكز درمانی و بهداشتی در مركز اين شهر 

را از جمله مزايای احداث شهرك های سالمت است. 
احمدی با اشاره به اين كه الزم است هر چه سريع تر شهرك سالمت 
در شهر اصفهان احداث شود،  اظهار اميدواری كرد: با ايجاد جاذبه ها 
و استقبال شهروندان از اين طرح، مطب پزشكان هسته مركزی شهر 
 به ويژه خيابان های آمادگاه و ش��مس آبادی به شهرك سالمت انتقال 

مي يابند.

سرپرست اداره راه وترابري سمیرم:
بهره برداري از باند دوم جاده ورودي 

سميرم- شهرضا
سرپرس��ت اداره راه وترابري شهرستان س��ميرم از بهره برداري باند 

دوم جاده ورودي سميرم- شهرضا تا دو ماه آينده خبرداد. 
غالمرضا طايي اظهارداشت:  طول اين پروژه  1800متر مي باشد، كه 
اكنون 1400متر از اين مس��ير به اتمام رسيده است ومابقي آن نيز به 

طور رسمي تا دو ماه آينده به بهره برداري خواهد رسيد. 
وي افزود: عمليات اجرايي ورودي سميرم ازطرف شمال ازسال 87 
آغاز شده است اما متاسفانه كوهستاني بودن منطقه وهمچنين وجود 
تاسيسات ش��بكه آب، برق وفيبرنوري درمحل اجراي پروژه، باعث 

تاخير در اجراي اين پروژه شده است. 
طاي��ي خاطر نش��ان كرد: همزمان ب��ا اجراي اين پ��روژه اصالح  و 
 جا به جايي ش��بكه آب شرب ش��هري، برق و فيبر نوري نيز توسط 
اداره هاي مربوط انجام ش��د. وي گفت: تاكنون بيش از يک ميليارد 
و 2500 ميلي��ون تومان از محل اعتبارات شهرس��تاني در اين پروژه 

هزينه شده است. 
وي با بيان اين كه اكنون به دليل اجراي اين پروژه، ورودي سميرم از 
طرف ش��هرضا  مسدود است و تمام ترددهاي جاده اي از كمربندي 
ش��مالي اين ش��هر انجام مي ش��ود، گفت: تا پنجم خ��رداد ماه يک 
الين اين مس��ير بازگش��ايي خواهد ش��د و الين ديگر نيز در دو ماه 
 آين��ده همزمان با اجراي پروژه بازگش��ايي و مورد بهره برداري قرار

خواهد گرفت.

مديرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان:
آسفالت بلوار فرزانگان 
با هزینه 30 ميليارد ریال

پروژه اصالح روس��ازی و اجرای زهكش��ی بل��وار فرزانگان ) جاده 
تاكسيرانی( به همت س��ازمان عمران شهرداری اصفهان با هزينه ۳0 

ميليارد ريال در دست اجراء می باشد. 
مديرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان با اعالم اين خبر افزود: 
اصالح روسازی و اجرای زهكشی بلوار فرزانگان در منطقه هفت در حال 
 انجام  است كه طول اين محور  با احتساب دو باند شش هزار و400 متر 

می باشد.
اصغر كش��اورز با بيان اين كه اجرای ط��رح ترافيكی به دليل ازدياد 
تردد خودروهای  س��نگين در بلوار فرزانگان زمانبندی ش��ده است 
پي��ش بينی كرد: س��ازمان عم��ران با ت��الش و برنامه ري��زی دقيق 
اي��ن پ��روژه  را زودت��ر از زمان موعد مق��رر به اتمام  می رس��اند. 
وی اظه��ار امي��دواری ك��رد: اصالح روس��ازی و اجرای زهكش��ی 
 بل��وار فرزانگان، نقش مهم��ي در ايمنی و تس��هيل در تردد خواهد 

داشت.
مديرعامل سازمان عمران شهرداری با اشاره به اين كه تاكنون شهرداري 
هزينه هاي گزافي را براي لكه گيري بلوار صرف كرده اس��ت، اضافه 
كرد: شركت هاي خدماتي با حفاري هاي متعدد براي عمليات عمراني 
خود معضالتي در اين بلوار ايجاد كرده اند، اين درحالي است كه هر 
ساله شهرداري براي ترميم آن اقداماتي را انجام داده، اما بي نتيجه بوده 
كه اميد اس��ت با اجراي رينگ چهارم ترافيكي و همكاري ارگان  هاي 
 ذي نفع راهكار اساس��ي و اصولی ايمن س��ازي بلوار فرزانگان انجام 

شود.

در بخش صنعت؛
سهميه سوخت چهارمحال و بختياري 

جوابگو نيست
 رئي��س اداره ام��ور مع��ادن و اكتش��افات س��ازمان صناي��ع و معادن 
چهارمحال و بختياري گفت: با وجود كس��ب رتبه چهاردهم كشوري 
در توليدات صنعتي سهميه اختصاص يافته به بخش صنعت اين استان 

جوابگوي نياز صنعتگران نيست.
بهزاد ابراهيمي در نشست كميته حمل و نقل اين استان اظهار داشت: در 
حال حاضر يک هزار و 200 واحد صنعتي در بخش معادن اين اس��تان 
فعال است كه از اين تعداد 2۳0 واحد مصرف كننده عمده گازوئيل در 

اين استان هستند. 
وي افزود: با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها ميزان س��وخت در بخش 
صنعت اين اس��تان 1/6 درصد كاهش يافته اس��ت. ابراهيمي س��هميه 
بخ��ش صنعت اين اس��تان را ماهانه 25 هزار ليت��ر اعالم كرد و گفت: 
تخصيص اين ميزان سهميه در فصل زمستان مشكلي براي صنعتگران 

ايجاد نمي كند. 
 رئي��س اداره ام��ور مع��ادن و اكتش��افات س��ازمان صناي��ع و معادن 
چهارمحال و بختياري ادامه داد: اين در حالي است كه در حال حاضر 
باتوجه به فصول گرم سال و آزادسازي فعاليت اكتشافات معادن ماهانه 
افزون بر 67 هزار ليتر در بخش صنعت اين استان مصرف مي شود. وي 
فصول گرم س��ال را اوج مصرف س��وخت بخش صنعت و معدن اين 
اس��تان اعالم كرد و گفت: باتوجه به گسترش تعداد واحدهاي صنعتي 
در اين اس��تان ميزان سهميه تخصيص يافته به اين بخش افزايش نيافته 
كه اين مسأله موجب بروز مشكالتي براي واحدهاي صنعتي اين استان 

شده است. 
ابراهيمي در ادامه با اش��اره به عمده ترين مواد استخراجي از معادن اين 
استان، گفت: انواع سنگ هاي تزئيني و نما، الشه اي، گچ، سيليس، خاك 
نس��وز و مواد اوليه س��يمان عمده مواد معدني استخراج شده از معادن 

اين استان است. 
وي در ادامه صنعت را موتور محركه زيربناي تحريكات توس��عه اي در 
هر كش��ور دانس��ت و گفت: در دوران كنوني كشورهاي توسعه يافته 
با اتكا بر صنعتي س��ازي اقتصاد خود توانسته اند مراحل پيشرفت را به 

سرعت بپيمايند و در مسير زمان پيش روند. 
ابراهيمي افزود: در جهان امروزي كشورهاي توسعه يافته، تكنولوژي هاي 
جديد صنعتي را در س��ايه نوآوري هاي جامعه خ��ود خلق و آن را در 
پروسه هاي توليدي خود استفاده مي كنند. وي خاطرنشان كرد: در سال 
گذش��ته در بخش صنعت اين اس��تان يک هزار و 7۳6 فرصت ش��غلي 
ايجاد ش��د كه اين ميزان اش��تغال ايجاد شده در مقايسه با مدت مشابه 
س��ال گذشته از رشد 18 درصدي برخوردار است. ابراهيمي از صدور 
1۳2 فقره پروانه بهره برداري در اين اس��تان در سال  گذشته خبر داد و 
گفت: اين تعداد پروانه بهره برداري با سرمايه گذاري بيش از دو هزار و 

94 ميليارد ريال صادر شده است.

 دبیر ستاد هدفمندي يارانه ها:
یكي از چالش هاي عمده سطح استان، 

دستكاري در کنتور گاز است
دبير س��تاد هدفمندي يارانه هاي چهارمحال و بختياري گفت: يكي از 
چالش هاي عمده س��طح استان، دس��تكاري در كنتور گاز است. علي 
اصغر فتاحي در جلسه ستاد هدفمندي يارانه ها با بيان اين كه دستكاري 
در كنتور گاز بيشتر در بخش خانگي مشاهده شده است، افزود: تعداد 
موارد دستكاري كنتور گاز خانگي در استان 270 مورد بوده كه كل مبلغ 

آن ها ۳۳ ميليون تومان است.
وي تصريح كرد: از كس��اني كه در كنتور گاز خود دس��تكاري كرده و 
موجب شده اند مبلغ گاز مصرفي مشخص نشود شكايت خواهد شد. 
فتاحي اظهار داش��ت: همچنين خانوارهايي كه سال 87 براي دريافت 
ياران��ه نق��دي ثبت نام ك��رده و تا كن��ون يارانه دريافت نك��رده اند با 
مراجعه به واحد انفورماتيک بانک مي توانند از واريز ش��دن يا نش��دن 
مبلغ يارانه به حس��اب واسطه يا سازمان هدفمند كردن يارانه ها مطلع 
ش��وند. به گفته وي، نداش��تن حس��اب بانكي، اش��تباه بودن حساب 
بانكي و اش��تباه بودن اطالع��ات خانوار از مهم تري��ن داليل دريافت 
نش��دن يارانه برخي از خانوارها است بنابراين سرپرست هاي خانوار 
ب��راي رفع اي��ن معضل بايد به فرمانداري شهرس��تان ها مراجعه كنند. 

مديركل امور اقتصادي استانداري:
ستاد پدافند غيرعامل 

در چهارمحال و بختياري تشكيل شود
مديركل امور اقتصادي اس��تانداري چهارمحال و بختياري بر ضرورت 
تشكيل ستاد پدافند غيرعامل در اين استان تأكيد كرد. علي شهريارپور 
در جلسه پدافند غيرعامل در اين استان اظهار داشت: عدم وجود ستاد 
پدافند غيرعامل در اين استان موجب شده است تا نظارتي بر اقدامات 

و برنامه هاي دستگاه ها وجود نداشته باشد.
وي با بيان اين كه تشكيل اين ستاد بهره وري جلسات را افزايش خواهد 
داد، گفت: پدافند غيرعامل مجموعه اقداماتي اس��ت كه انجام مي شود 
 تا در صورت بروز جنگ، خس��ارات احتمالي ب��ه حداقل ميزان خود 
برسد. شهريارپور ادامه داد: هدف از اجراي طرح هاي پدافند غيرعامل 
كاس��تن از آسيب پذيري نيروي انساني و تاسيسات و تجهيزات حياتي 
و حس��اس و مهم كشور باوجود حمالت خصمانه و مخرب دشمن و 
استمرار فعاليت ها و خدمات زيربنايي و تامين نيازهاي حياتي و تداوم 

اداره كشور در شرايط بحراني ناشي از جنگ است. 
مديركل امور اقتصادي اس��تانداري چهارمحال و بختياري با اش��اره به 
نامگذاري سال جديد به نام سال جهاد اقتصادي، گفت: پدافند غيرعامل 
يک دفاع همه جانبه از جمله در جنبه اقتصادي به شمار مي رود كه بايد 

امنيت اقتصادي افزايش يابد. 

شهردار اصفهان با اش��اره به خشک شدن 12 هزار 
درخ��ت در محدوده پااليش��گاه اصفهان گفت: در 
صورت��ی كه م��رگ درختان در اي��ن منطقه به دليل 
نش��ت مواد نفتی از س��وی كارشناس��ان تاييد شود 
فاجعه بزرگ زيس��ت محيطی در اين كالنشهر رخ 
داده اس��ت.  سيد مرتضی س��قاييان نژاد با بيان اين 
مطل��ب افزود: علت خش��ک ش��دن 12 هزار اصله 
درخ��ت  در محدوده پااليش��گاه اصفه��ان در حال 

بررسی  و كارشناسی است. 
 وی ب��ا تأكي��د بر اي��ن كه اگ��ر درختان ب��ه دليل 
 آلودگ��ی ه��ای آب، خ��اك و ه��وای اي��ن منطقه 
بر اثر نش��ت مواد نفتی خشک شده باشد فاجعه ای 
بزرگ  زيس��ت محيطی در اصفهان به وقوع پيوسته 

اس��ت اذعان داشت: با توجه به اين كه  فضای سبز 
محدوده پااليش��گاه در كاهش  آالينده های متعدد  
نقش بسزايی دارد در صورتی كه موضوع مرگ 12 
هزار اصله درخت در اين منطقه به دليل نشت نفت 
تاييد ش��ود به طورحتم در محافل و مجامع قضايی 
مطرح خواهد ش��د همچنين سازمان محيط زيست 

در اين ارتباط پيگيری های الزم را خواهد كرد. 
ش��هردار اصفهان ادام��ه داد: در صورتی كه تخلف 
پااليشگاه اصفهان در اين خصوص اثبات شود، اين 
نهاد بايد پاس��خگوی مردم شهر اصفهان باشد. وی 
اضافه كرد: اين موضوع در حال بررس��ی می باشد 
و هنوز كار كارشناس��ی به اتمام نرس��يده  و قطعی 

نشده است.  

س��قاييان ن��ژاد درباره توس��عه پااليش��گاه اصفهان 
تصري��ح كرد: اگر بدون توس��عه پااليش��گاه چنين 
مش��كل زيس��ت محيطی ايجاد ش��ده باش��د الزم 
است مس��ئوالن استان و شهر اصفهان برای حفظ و 
حراست از مردم اين كالنشهر تدابيری را بينديشند 
 تا سالمت شهروندان به علت توسعه ناپايدار تهديد 

نشود. 
وی با تأكيد بر اين كه در توس��عه پايدار می بايست 
تمام جوانب انس��انی، زيس��ت محيطی و اقتصادی 
مدنظ��ر قرار گيرد خاطرنش��ان كرد: ش��هرداری در 
ارتباط با توس��عه  پااليش��گاه از حق و حقوق مردم  
دفاع خواهد كرد  زيرا س��المت ش��هروندان از هر 

مسأله ای برای ما مهم تر است.

 كاهش محسوس میزان مصرف گاز
در گلپايگان 

سرپرس��ت اداره گاز گلپايگان گفت: كاهش ميزان مصرف گاز درشهرس��تان 
محسوس است ولی در شرايط فعلی اندازه گيری آن امكان پذير نيست. حميد 
رضا اشرف الكتابی اظهار داشت: در حال حاضر ۳۳ هزار مشترك گاز در شهرستان 
گلپايگان و روستاهای تابعه از نعمت گاز برخوردارند. وی افزود: اين مشتركين 
شامل مصرف كنندگان خانگی، تجاری و صنعتی هستند. اشرف الكتابي خاطر 
نشان كرد: با توجه به شروع اجرای قانون هدفمندي يارانه ها در اواخر آذرماه سال 
گذشته، نياز شديد مردم در اين زمان به استفاده ازميزان مصرف گاز در شهرستان به 
دليل اوج سردي هوا به شدت باال بود، اما با شروع فصل بهار و افزايش و اجرای 
قانون هدفمندي ميزان مصرف كاهش بسيار محسوسي داشت. وی تصريح كرد: 
ميزان كاهش مصرف گاز بايد توسط سيستم های اندازه گيری گاز در دوره زمانی 

خاص بررسی شود و در حال حاضر اين امر امكان پذير نيست. 

مانور بزرگ امداد و نجات 
در دانشگاه شهركرد 

 همزمان با هفته هالل احمر، مانور بزرگ امداد و نجات، با مش��ارك سازمان 
جوانان هالل احمر در دانشگاه شهركرد برگزار شد. روز گذشته همزمان با ايام 
هفته هالل احمر، مانور بزرگ امداد و نجات، با همكاري سازمان جوانان هالل 
احمر استان چهار محال و بختياري و دانشگاه شهركرد در اين دانشگاه برگزار 
شد. در اين مانور كه به منظور آموزش نحوه مقابله با حوادث و همچنين ايجاد 
آمادگي در برابر بروز حوادث و بالياي طبيعي برگزار شد، تيم هاي ارزيابي، 
امداد كوهس��تان، امداد جاده اي، تخليه، درمان و اس��كان متشكل از اعضاي 
كانون هاي دانشجويي هالل احمر دانشگاه هاي استان چهار محال و بختياري 
و همچنين تيم غنچه هاي هالل احمر متشكل از كودكان و نونهاالن، عمليات 
مرتبط با وظايف خود را پس از اعالم زلزله، آتش س��وزي و تصادف فرضي 

به سرعت به اجرا درآورند.

بهره برداری از چهارمین 
ورزشگاه سرپوشیده منطقه ده

 ش��هردار منطقه ده از بهره برداری چهارمين ورزشگاه سرپوشيده اين منطقه در 
آينده ای نزديک خبر داد و گفت: ورزشگاه سالمت كه پانزدهمين ورزشگاه بزرگ 
شهر اصفهان است به زودی در شهرك حصه جنوبی در اختيار شهروندان قرار 
خواهد گرفت. بهمن احمدی با اشاره به پيشرفت 90 درصدی فيزيكی و عمرانی 
اين پروژه، اظهار داش��ت: ورزشگاه سالمت با اعتباری بالغ بر ده ميليارد ريال در 
 زمينی به وس��عت يک هزار و 800 مترمربع احداث ش��ده اس��ت و به زودی به 
بهره برداری خواهد رسيد. وی از امكانات اين ورزشگاه سخن به ميان آورد و گفت: 
اين ورزشگاه شامل زمين های چند منظوره ورزشی نظير فوتبال، بسكتبال، واليبال، 
هندبال و ورزش های رزمی نظير تكواندو، كاراته، و ووشو با دارا بودن جايگاه ويژه 
vip، سكوهای نشيمن، رختكن، دوش حمام، سرويس های بهداشتی و پاركينگ 

است كه می تواند در دو سانس ويژه بانوان و آقايان مورد استفاده قرار گيرد. 

در چهارمحال و بختیاري؛
اصناف متخلف 456 ميليون ریال جریمه شدند

رئي��س اداره بازرس��ي و مب��ارزه ب��ا كاالي قاچاق 
اداره كل بازرگاني چهارمح��ال و بختياري گفت: با 
انجام بازرس��ي، اصناف متخلف ب��ه پرداخت 456 
ميلي��ون و 949 ه��زار ريال جريم��ه نقدي محكوم 
شدند. بيژن بهرامي در بازرسي از واحدهاي صنفي 
شهركرد اظهار داشت: از ابتداي سال جاري تاكنون 
يک هزار و 428 واحد صنفي در اين استان بازرسي 
شده اس��ت. وي افزود: با انجام اين تعداد بازرسي  
از واحدهاي صنفي اين اس��تان براي متخلفان 649 
پرونده تشكيل كه براي طي مراحل قانوني به اداره 

كل تعزيرات حكومتي معرفي شدند. 
بهرامي درج نش��دن قيمت ها و گران فروشي را از 
بيشترين موارد تخلفات واحدهاي صنفي اعالم كرد 
و گفت: متخلفان براي ط��ي مراحل قانوني پس از 

تشكيل پرونده به اداره كل تعزيرات حكومتي معرفي 
شدند. رئيس اداره بازرسي و مبارزه با كاالي قاچاق 
اداره كل بازرگان��ي چهارمح��ال و بختي��اري خاطر 
نش��ان كرد: فعاليت بازرس��ان در س��طح اين استان 
شبانه روزي است كه اين عملكرد با برخورد قاطع و 
پيش��گيرانه شعب تعزيرات حكومتي موجب امنيت 

بيش از پيش بازار اين استان خواهد بود. 
وي تصريح كرد: در راستاي اهميت  دهي ساماندهي 
و تنظيم بازار كاال و خدمات و تش��ديد برخورد با 
متخلفان و س��ودجويان؛ بازرسان سازمان بازرگاني 
و اصن��اف به صورت منس��جم و هماهنگ بر نحوه 
عملكرد تمام واحدهاي توليدي، توزيعي و خدماتي 
در س��طح اس��تان نظارت ويژه و مس��تمر خواهند 
داش��ت. بهرامي با اش��اره به اثربخشي فعاليت هاي 

نظارت��ي در بازار، گف��ت: اگر محيط ب��راي واحد 
صنفي متخلف ناامن باش��د و بداند كه در صورت 
تخلف با او برخورد خواهد شد و در صورت تكرار 
ممكن اس��ت واحد او تعطيل ش��ود ديگر به خود 
اج��ازه تخلف را نمي ده��د. وي حمايت از حقوق 
مصرف كنن��دگان را اصلي تري��ن وظيفه بازرس��ان 
برشمرد و گفت: تاكنون بازرسان اصناف و بازرسان 
و كارشناسان س��ازمان بازرگاني تالش مضاعفي را 
در زمينه نظ��ارت كه يكي از مهم ترين اركان تنظيم 
بازار اس��ت، انجام دادند. بهرامي خاطرنش��ان كرد: 
پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها و با حضور 
فع��ال بازرس��ان بازار به ص��ورت مطلوب پايش و 
آرامش به صورت كامل در بازار اين اس��تان فراهم 

شده است.

معرفي كارگران نمونه شركت آب و فاضاب 
استان چهارمحال و بختیاري

به مناس��بت روز جهاني كارگر مراسم بزرگداشتي در شركت آب و فاضالب استان 
چهارمحال و بختياري برگزار شد. 

 در اي��ن مراس��م ك��ه مدي��ران، معاون��ان و كاركن��ان ش��ركت حض��ور داش��تند 
حجت االسالم خادميان از شخصيت هاي كشوري در سخنان به سال جهاد اقتصادي 
اش��اره كرد و گفت: جهاد اقتصادي با تالش شما كارگران عزيز تحقق مي يابد. وي 
گفت: پيش��رفت ها و ش��كوفايي كش��ور مرهون تالش كارگران است و مسئوالن 
 بايد قدر اين قش��ر زحمت كش را بيش��تر بدانند و در رفع مشكالت معيشتي آنان 

بكوشند.
در ادامه اين مراسم مسعود حسين زاده، سيد ولي اله هاشمي، منوچهر ارزنده، خدامراد 
صدري، پرويز مرادي و فرهاد محمدي به عنوان كارگران پرتالش و نمونه انتخاب و 

لوح تقدير مديرعامل شركت به همراه هدايايي به آنان اهدا شد.

مديركل مديريت بحران استانداري چهارمحال و بختياري گفت: متاسفانه با توجه به 
اقليم  تر استان، كاهش بارندگی و خشكسالي بيشترين خسارت مالي را براي استان 
به همراه داشته است. ستار فرهادي استان را ششمين منطقه حادثه خيز كشور دانست 
و افزود: 75 درصد وسعت استان با توجه به شرايط طبيعي و وضعيت تپوگرافی، 
كوهستاني و به تبع آن حادثه خيز است. وي با بيان اين كه استان از نظر فراوانی وقوع 
سيل و زلزله جزء 10 استان حوادثي كشور است، تصريح كرد: با توجه به فراواني 
بارندگی استان از 250 ميلی متر تا هزار و400 ميلی متر و وجود بيش از۳0 نوع گسل 
فرعی و اصلی، استان هر سال شاهد فراواني سيل و وقوع زلزله است. فرهادي اظهار 

داشت: هرچند تعداد زلزله ها ي استان زياد است ولي وقوع ريشتر آن كم است.
به گفته وي، در راس��تاي پيش��گيری و مقابله با حوادث، در برنامه پنج ساله استان 
نزديک به 1700 پروژه با بيش از 500 ميليارد تومان اعتبار پيش بيني ش��ده كه در 
صورت انجام شدن نه تنها پيشگيری و آمادگی استان در برابر حوادث بيش از 60 

درصد ارتقا مي يابد بلكه تا افق 1404 نيز از بالهای طبيعی ايمن مي شود.

معاون دانش��جويي دانش��گاه صنعتي اصفهان با اش��اره به عم��ر بيش از۳0 
ساله خوابگاه ها، گفت: فرسودگي س��اختمان ها، هزينه زيادي براي دانشگاه 
در برداش��ته اس��ت. احمدزاده با بيان اين كه براس��اس ابالغيه وزارت علوم 
خوابگاه ه��اي جدي��د دولتي احداث نمي ش��ود، عنوان كرد: م��ا منتظر ابالغ 
 قواني��ن و مق��ررات خوابگاه  داران خصوصي هس��تيم و باي��د اين وام ها به 
س��رمايه گذاران خصوصي اختص��اص يابد تا جذب اين س��رمايه داران در 

دانشگاه ها صورت گيرد. 
وي ب��ا اش��اره به باالب��ودن س��ن خوابگاه هاي دانش��گاه صنعت��ي اصفهان، 
اظهارك��رد: بحث تجهيزات و تعميرات اين خوابگاه ها بس��يار جدي اس��ت 
و ه��ر س��اله اين اقدامات به ص��ورت روتين در خوابگاه ها انجام مي ش��ود. 
 معاون دانشجويي دانشگاه صنعتي اصفهان افزود: همچنين با توجه به اسكان 
بالغ بر هزار دانش��جو در تابس��تان در خوابگاه ها اين تعميرات مشكالتي را 

ايجاد مي كند.

در چهارمحال و بختیاري:
کاهش بارندگی و خشكسالي بيشترین 

خسارت مالي را در بر داشته است 

معاون دانشجويي دانشگاه صنعتي اصفهان:
فرسودگي  خوابگاه ها، هزینه زیادي براي 

دانشگاه داشته است
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پرسش
خبر

می گوین��د کس��انی ک��ه جذاب ترن��د، 
درآمد بیش��تری نسبت به دیگران دارند. 
می گویند افرادی که زیباترند، با کسانی 
که مانند خودشان زیبا هستند، معاشرت 
می کنند یا کسانی که زیبا هستند، دوست 
دارن��د همس��ری پیدا کنند ک��ه زیبایی 
ظاه��ری کمتری نس��بت به خودش��ان 
داش��ته باش��د و... از این حرف ها شما 
هم زیاد ش��نیده اید. ش��اید نظر شما هم 
همین باش��د ول��ی کدام چه��ره از نظر 
همه جذاب اس��ت؟ زیبایی از آمریکا تا 
کانادا تا چین و استرالیا تفاوت می کند؟ 
اگر از ش��ما بخواهند به ژاپن سفر کنید 
و از میان چهره هایی با چش��مان بادامی 
بگویی��د کدام ها زیباتر ن��د، به طور دقیق 
روی همان چهره هایی دست  می گذارید 
که خود ژاپنی ها و حتی سایر مردم کره 
زمین آنها را زیبا می دانند. این را محققانی 
می گویند که اعتقاد دارند چهره ای زیبا و 
جذاب از نظر هم��ه افراد زیبا و جذاب 
است. محققان افرادی را از سنین متفاوت 
و فرهنگ ها و نژادهای گوناگون انتخاب 
کردند و از آنها خواس��تند درباره زیبایی 
ظاهری تصاویر صورت زنان و مردانی 
قضاوت کنند و رای بدهند که کدام یک 
زیبا هستند و کدام یک زیبا نیستند. جالب 
اینجا بود که محققان متوجه ش��دند که 
صورت هایی را که چینی ها زیبا می دانند، 
اروپایی��ان ه��م زیبا می دانن��د. محققان 
می گویند بخشی از مغز که در پشت سر 
و درس��ت باالی نخاع واقع شده است، 
مح��ل قضاوت مغ��ز ما درب��اره زیبایی 
چهره افراد اس��ت. این منطقه از مغز که 
فوزی فرم نامیده می شود، همان منطقه ای 
اس��ت که ما تصاویر اعض��ای خانواده، 
دوس��تان و افرادی را که می شناسیم در 
آن ذخیره می کنیم و هنگام دیدن شان آنها 
را می شناسیم. محققان می گویند هنگامی 
که این بخش از مغز آس��یب ببیند، فرد 
قادر نخواهد بود افراد را به یاد بیاورد و 

بشناسد.
قرینگی؛ رکن نخست زیبایی

چهره هایی که می��ان اجزای آن قرینگی 
وج��ود دارد از نظر ما زیباترند. قرینگی 
صورت هر کس��ی به ژنتیک او و رشد 
مناس��ب و س��الم فک و ص��ورت وی 

بستگی دارد. ولی در صورت همه کسانی 
ک��ه هر روز آنه��ا را در کوچه و خیابان 
و مح��ل کار می بینیم حتی آنهایی که از 
نظر ما بسیار جذاب اند، اندکی ناقرینگی 
وجود دارد. اگر از یک صورت عکسی 
تهیه کنید و به وسیله فتوشاپ آن عکس 
را نصف کنید و تالش کنید با اس��تفاده 
از عک��س یک نیمه صورت، نیمه دیگر 
را ترسیم کنید، مشاهده خواهید کرد که 
عکس حاضر با صورت طبیعی تفاوت 
دارد و این نشان می دهد که صورت هیچ 

انسانی به طور دقیق قرینه نیست.
کدام مردان زیباترند؟ در یک مطالعه 
دانشمندان عکس چهره مردی را انتخاب 
کردند که صورت��ی با خصوصیت های 
زنانه، مانند بینی کوچک، فک ظریف و 
چش��مان درشت داشت. سپس با برنامه 
فتوشاپ چهره او را مردانه تر کردند یعنی 
آرواره هایش را قوی و مربعی شکل، بینی 
را بزرگ ت��ر و چش��مانش را کوچک تر 
کردند. این تصاویر را به گروهی از بانوان 
برای ارزیابی زیبایی آن چهره نشان دادند. 
از سوی دیگر، محققان از این بانوان در 
هنگام دیدن این دو تصویر درباره سیکل 
باروری ش��ان پرس��ش کردند تا س��طح 
استروژن خون شان را ارزیابی کنند. نتیجه 
این مطالعه نشان داد که بانوان در دوران 
بارداری سیکل قاعدگی خود، چهره ای 
را که مردانه تر بود جذاب دانس��ته بودند 
پس از گذر ای��ن زمان، چهره ظریف تر 
و ب��ا خصوصی��ت ه��ای زنان��ه را زیبا 
ارزیابی کردند. میزان هورمون های بدن 
 در ارزیابی ما درب��اره زیبایی افراد موثر 

است. 
کدام  زن��ان  جذاب ترند؟ بانوان کمتر 
معیارهای خود را برای انتخاب همس��ر 
براساس جذابیت های فیزیکی می گذارند 
و این ش��اید بخت و اقبالی برای مردان 
نه چندان خوش تیپ باشد. اما چهره زیبا 
و جذاب برای بانوان دارای خصوصیت 
های مش��ترکی است که شامل استخوان 
گونه برجس��ته، چش��مان درشت، فک 
ظریف و باریک است. نسبت های میان 
اعضای صورت بانوان عامل دیگری در 
زیبایی صورت است که طی رشد و بلوغ 
براساس ترشح هورمون ها تغییر می کند.  

ش��اید امروزه نام و عالمت آدیداس برای کس��ی ناآشنا نباشد. نام و عالمتی که 
هرکس��ی را ناخودآگاه بیاد ورزش می ان��دازد. اما این که این عالمت و نام چه 
مفهومی دارد و از کجا آمده برای بیشتر ما سئوال است. نام آدیداس امروزه نه فقط 
برای ورزش��کاران و عالقه مندان به ورزش، بلکه برای اشخاص دیگر به عنوان 

استاندارد کیفیت لباس و تجهیزات ورزشی شناخته می شود.
آدیداس یکی از بزرگ ترین شرکت های تولید کننده وسایل ورزشی در دنیاست. 
این شرکت شامل چند شرکت کوچک تر است که عبارت اند از شرکت ریبوک 
که لباس ورزشی تولید می کند و شرکت تیلور مید و مکس فلی که توپ و وسایل 

گلف تولید می کنند.
شرکت آدیداس دومین  تولید کننده لباس های ورزشی در جهان است و تولید 
کنن��ده توپ های جام جهانی فوتبال ۲۰۰۶ و یورو ۲۰۰۸ و جام جهانی فوتبال 

۲۰۱۰ بوده  است.
در س��ال ۱۹۲۰ آدولف داسلر )Adolf Dassler( جوان بیست ساله آلمانی با 
کمک برادرش رودولف، شروع به ساخت کفش های ورزشی در هرتزوگن آوراخ 
نزدیک شهر نورنبرگ کرد و سعی کرد که کفش های زیبا و با کیفیت را تولید 

کند. 
پس از استقبال خوب و شناخته شدن محصوالت او، آدولف به فکر ثبت شرکت 
و پیدا کردن نامی برای محصوالت خود افتاد. چون خانواده و دوستان او را آدی 
)Adi( صدا می کردند او از کلمه Adi و سه کلمه از نام خانوادگی خود استفاده 
ک��رد و نام Adidas را برای ش��رکت و محص��والت خود برگزید.او همچنین 
برای محصوالت خود که در آن زمان فقط کفش های ورزش��ی بودند، لوگویی 
را طراحی کرد. ش��رکت آدیداس و لوگوی آن در س��ال ۱۹۴۸ به ثبت رسیدند.
نوجوانی آدولف در آلمان و در دوران رکود اقتصادی پس از جنگ جهانی اول 
س��پری ش��د. او در همین دوران به خانواده اش کمک می کرد که با اس��تفاده از 
باقیمانده های کیف های ارتش��ی خود دمپایی درست کنند، ولی عالقه و اشتیاق 
او همیش��ه ورزش و به خصوص فوتبال بود. در سال ۱۹۲۰ ساخت کفش های 

ورزشی را شروع کرد. 
او عالوه بر استفاده از تجربیات شخصی اش با تعداد زیادی پزشک، مربی ورزشی 
و کارشناس ورزشی هم مشورت می کرد و از همان ابتدا روی کارآیی هر کفش 
برای هر ورزش به خصوص تأکید داشت. بنابراین برای انواع گوناگون ورزش 
مثل دو، تنیس یا فوتبال، کفش های متفاوتی طراحی کرد. در سال ۱۹۴۹ بود که 

آدیداس گروپ به عنوان یک شرکت به ثبت رسید. 
داس��لر با نوآوری های پیوس��ته و پایبندی به طراحی کفش های مناس��ب برای 

ورزش های مختلف، توانست آدیداس را پیشاپیش دیگران قرار دهد. 
به عنوان مثال در زمینه فوتبال دس��لر متوجه ش��د که اگر زمین مرطوب باشد، 
کفش ه��ای معمولی فوتبال کارآیی کافی ندارد، بنابراین به فکر افتاد که به کف 
کفش ها، میخ های مخصوصی اضافه کند که به فوتبالیست ها کنترل و دقت عمل 
بیشتری بدهد و با همین کفش های جدید بود که تیم آلمان در جام جهانی ۱۹5۴ 
به مقام قهرمانی رسید. درست مثل میخ های ته کفش های فوتبال این دسلر بود 
که برای اولین بار آج ویژه ای برای کفش های مخصوص ورزش دو طراحی کرد 
که به واسطه آن دوندگان می توانستند برای دویدن به دور محوطه، کنترل بیشتری 

داشته باشند. 
هدف دیگر او این بود که کفش هایش از بهترین مواد اولیه، متناسب با نوع حرکت 
س��اخته ش��وند و به همین دلیل روی انواع مواد اولیه ای که ممکن بود برتری یا 
ویژگی خاصی داشته باشند، از جمله پوست کوسه ماهی و حتی چرم کانگورو، 
هزاران آزمایش انجام داد و نتیجه مهم ترین اختراع او کفش های ورزشی نایلونی 

بود. 
دسلر تنها یک مخترع موفق نبود، بلکه از شم اقتصادی قوی هم برخوردار بود. 
او می دانس��ت که اگر قرار باش��د آدیداس کفش های متفاوت برای ورزش های 
مختلف ارائه دهد، می باید در تمامی آنها یک عنصر مشترک وجود داشته باشد. 
بنابراین به فکر س��اختن سه نوار در کناره کفش ها افتاد، به طوری که هر کسی 
تنها با نگاه کردن به کفش بتواند تشخیص دهد که آنها آدیداس هستند. امروزه 
این سه نوار به عنوان لگوی شرکت آدیداس شناخته می شوند و دیگر کسی نیاز 
ندارد نام آدیداس را روی محصوالت آن ببیند تا متوجه شود که این محصول را 

آدیداس تولید کرده است. 
امروز میراث دسلر هنوز به قوت خود باقی است و هنوز آدیداس تأکید زیادی 
روی جنبه کارآیی هر کدام از محصوالتش دارد )که در حال حاضر تمامی انواع 
پوش��اک و کفش های ورزشی را شامل می ش��ود( و در عین حال بازار آدیداس 
دیگر محدود به ورزشکاران نیس��ت. در واقع امروز آدیداس به همان اندازه که 
یک نام ورزش��ی است، در زمینه مد هم نام معتبری محسوب می شود. در حال 
حاضر آدیداس تالش می کند که بین مد بودن کفش ها و لباس هایش و کارآیی 
عملی و ورزشی آنها، تعادل برقرار کند و به جای این که سعی کند این موارد را 
درهم ادغام کند، برای تولیدات خود سه شاخه کارآیی ورزشی، میراث ورزشی 
و مد ورزشی را در نظر گرفته است. بخش کارآیی ورزشی، بر کارآیی و نوآوری 

متمرکز است، همان چیزی که آدیداس به واسطه آن معروف شده است. 
در بخ��ش می��راث ورزش��ی، آدیداس مده��ای قدیمی تر را که ح��س و حال 
دوران مدرس��ه را الق��ا می کن��د را به ب��ازار می دهد و در بخش مد ورزش��ی، 
تولی��دات آدیداس به طور مس��تقیم برای خریداران پیرو م��د روز و با طراحی 

یوهیج��ی یاماموتو طراح معروف مد تهیه می ش��ود. عمده ترین بخش آدیداس 
ب��ه بخش کارآیی ورزش��ی اختصاص دارد که 7۰ درصد کل فروش را ش��امل 
می ش��ود. میراث ورزش��ی ۲5 درصد و مد ورزش��ی 5 درص��د از بازار فروش 
آدی��داس را تش��کیل می دهن��د. پ��س از این ک��ه در دهه ۸۰ داس��لر پایه گذار 
 آدی��داس از دنی��ا رف��ت، کتی همس��ر او و فرزندان��ش اداره ام��ور را بر عهده 

گرفتند. 
پس از آن در دهه ۹۰، آدیداس تحت مدیریت اجرایی جدید خود یعنی لویس 
دریفوس دچار تحول شد و از تمرکز بر تولید و فروش به بازاریابی روی آورد. 
در زمینه بازاریابی آدیداس بر رخدادهای ورزشی تمرکز دارد. آدیداس اسپانسر 
رسمی جام جهانی فوتبال است و به طور انفرادی هم پشتیبان ستارگان ورزشی 
دنیا مثل دیوید بکهام )که به عنوان سخنگوی آدیداس با آنها یک قرارداد دائمی 
به مبلغ ۱۶۱ میلیون دالر امضا کرده است( و ستاره بسکتبال آمریکا، تیم دانکن 
اس��ت. آدیداس در سال ۱۹۹5 مانند بس��یاری دیگر از برندهای موفق که ورود 
به دوران مدرن را با ارائه س��هام در بازار بورس تجربه کردند، س��هام خود را در 
ب��ازار بورس فرانکفورت و پاریس عرضه کرد. در ادامه این روند مدرن س��ازی 
آدی��داس به تع��دادی ادغام و تصاحب دس��ت زد که از آن جمل��ه می توان به 
خرید سالومون گروپ و سپس فروش آن و همچنین خرید تیلر مید و ریبوک 
اش��اره کرد. ادغام آدیداس با ریبوک در س��ال ۲۰۰۶ را می توان فصل جدیدی 
در تاریخ آدیداس دانس��ت. ادغ��ام این دو برند مطرح با یکدیگر، به ش��رکت 
ای��ن فرصت را می دهد که با ایجاد ویژگی های مکم��ل در این دو برند به بازار 
 گسترده تری دس��ت یابد و توانایی ارائه محصوالت متنوع تری را به بازار داشته 

باشد.

زنان و مردان چگونه درباره زیبایی 
قضاوت می کنند؟ 

آدیداس کیست یا چیست؟ 

مزایده
۲/3۲3 ش��ماره: ۱۴57 آگهي مزایده پرونده اجرایي کالس��ه ۲۶-5۸۶/۸۸ ششدانگ یک قطعه 
زمین  )قطعه شش��م تفکیکي( که به صورت کارخانه مي باش��د به مساحت ۱۰۰7۲ مترمربع به 
ش��ماره پالک ۲۰۹3 فرعي مفروز و مجزي شده از ش��ماره پالک ۲۰7۶ فرعي از شماره پالک 
۱۹۹۶ فرعي از ۹- اصلي واقع در کوي علیاء جزء بخش ۹ حوزه ثبتي شهرستان نطنز به آدرس 
شهرس��تان نطنز- شهرک صنعتي اوره که سند مالکیت آن به شماره چاپي ۲۱۱۸7۱ سري الف 
۸۰ در صفحه 3۰۸ دفتر ۱35 ذیل ثبت ۱۶5۹3 بنام ش��رکت شهرک هاي صنعتي استان اصفهان 
صادر گردیده و پالک یاد شده طبق قرارداد واگذاري شماره ۰۸/۲5۸7/و ج مورخ ۱37۶/۰۴/۱۸ 
به شرکت اکریل ریس سهامي خاص منتقل شده است و محدود است شماالً به طول ۱۱5/۸۰ 
متر دیوار به دیوار پالک ۲۰۹5 فرعي شرقاً به طول ۸7/7۰ متر دیواریست به پالک هاي ۲۰۹۱-
۲۰۹۲ و ۲۰۹3 فرع��ي جنوب��اً اول به طول ۱۰5/3۰ متر و دوم که پخي اس��ت به طول ۱۴/۸۰ 
متر درب و دیواریس��ت به خیابان احداثي غرباً به طول 77 متر دیواریس��ت به خیابان ۲۰ متري 
حقوق ارتفاقي و صاحبان آن ندارد و طبق نظر کارش��ناس رسمي دادگستري کلیه مستحدثات 
و اعیاني پالک فوق بدین ش��رح مي باشد: الف( س��اختمان اداري به ابعاد ۸/۶۰*۱7/7۰ متر و 
مس��احت ۱5۲/۲ مترمربع، ساختمان یک طبقه با ستون هاي فلزي و دیوارهاي آجري و سقف 
و نماي آجر 3 س��انتي متري و درب هاي داخلي چوبي و پنجره ها فلزي اجرا ش��ده است کف 
اتاق ها س��رامیک و دیوارها تا یک متر سرامیک و مابقي سفیدکاري شده و درب ورودي فلزي 
و پوش��ش بام ایزوگام است. ب( س��اختمان اداري مسکوني به ابعاد ۱۰*۲۰/5 متر و مساحت 
۲۰۱/3 مترمربع در ۲ طبقه در مجاورت سوله اصلي اجرا شده است این ساختمان با ستون هاي 
فلزي و دیوارهاي آجري باربر و س��قف طاق ضربي و در دو طبقه احداث ش��ده اس��ت. نماي 
خارجي پالستر سیمان سفید و پوشش بام ایزوگام است طبقه اول اداري است و شامل دفتر کار 
+ اتاق تأسیسات + رختکن مردانه و زنانه+ سرویس بهداشتي مردانه و زنانه مي باشد کف راهرو 
و دفتر کار و س��رویس ها و کف اتاق تأسیسات و رختکن ها موزائیک اجرا شده است. دیوارها 
تا ۱/۲ متر سرامیک و دیوار سرویس تا سقف کاشي و درب ها و پنجره ها فلزي مي باشد. طبقه 
دوم مسکوني است کف اتاق ها موزائیک و دیوارها سفیدکاري و نقاشي شده و داراي آشپزخانه 
و س��رویس بهداشتي اس��ت که کف و دیوار آن سرامیک اجرا ش��ده است. 3- سوله اصلي به 
ابعاد ۲۰/5*۶۰/۱ متر و مس��احت ۱۲3۲ مترمربع، سوله با اسکلت فلزي شامل خرپا به ارتفاع 
۸-۶ متر که با ستون ها، تیر ورق ها و تیرهاي فرعي و کلیه اتصاالت فلزي و سقف شیرواني با 
عایق حرارتي و دیوارهاي جانبي آجري اجرا شده است نماي داخلي سفیدکاري شده و نماي 
خارجي پالستر سیمان سفید اجرا شده است. کف سوله موزائیک و درب و پنجره ها فلزي است 
ماشین آالت ریسندگي در این سالن تعبیه شده است. ۴- اتاق تأسیسات )موتورخانه( به ابعاد 
5/۹۰*۱۲/۱۰ متر و مساحت 7۱/۴ مترمربع،  دیوارهاي جانبي آجري و سقف خرپاي فلزي و 
پوش��ش کف، بتن اجرا شده اس��ت درب و پنجره ها فلزي و پوشش دیوارهاي داخلي پالستر 
س��یمان و نماي خارجي پالس��تر سیمان سفید مي باشد. 5- س��وله فرعي )بچه سوله( به ابعاد 
۶/۱۰*۶۰/۱ متر و مساحت 3۶۶/۶ مترمربع، این قسمت در مجاورت سوله اصلي و دیوار غربي 
کارخانه احداث شده است که داراي سقف خرپاي فلزي با پوشش شیرواني مشابه سوله اصلي 
مي باشد پوشش کف بتن و دیوارهاي جانبي آجري و درب ورودي آهني است. ۶- استخر بتني 
به ابعاد 5*۱۲/۹۰ متر و مساحت ۶۴/5 مترمربع و عمق متوسط 3/5 متر در محوطه حیاط اجرا 
شده و در زمان بازدید پر از آب بود. 7- منبع آب هوایي فلزي شامل چاه آب به عمق ۶۰ متر 

که در محوطه اجرا شده است.
محوطه سلزي

محوطه س��ازي شامل احداث دیوار آجري دور- درب ورودي آ هني ماشین رو- خاکبرداري- 
خاکریزي- ش��ن ریزي جدولکاري- س��کوي بتني ب��ه ابعاد ۶/5*۴۸- باغچه و... مي باش��د. 
دیوارسازي دور محوطه شامل پي کني و پي سازي و دیوار آجري با آجر گري و مالت ماسه و 
س��یمان به ضخامت 35 سانتي متر و نماي پالستر سیماني در دو طرف دیوار به شرح زیر اجرا 
شده است: دیوار سمت شمال: دیوار آ جري 35 سانتي متري به طول 3۹/5 و ارتفاع ۶ متر و ۴۹ 
متر نیز فاقد دیوارسازي است+ آجري 35 سانتي متري به طول ۲۶/5 متر و ارتفاع ۴ متر. دیوار 
سمت شرق: دیوار آجري 35 سانتي متري به طول ۸7 متر و ارتفاع 3 متر. دیوار سمت جنوب: 
دیوار آجري 35 سانتي متري به طول ۹7/۶ متر و ارتفاع ۴-3 متر+ پخ دیوار به طول ۱۴/۸ متر 
و ارتفاع 5-۴+ درب ورودي فلزي ماش��ین رو به طول 7 متر. دیوار سمت غرب: دیوار آجري 
35 سانتي متري به طول 7۶/۶ متر و ارتفاع ۶-5 متر. دیوارهاي آجري دور به طول 3۴۱/5 متر 
شامل پي کني و پي سازي با آجر 35 سانتي متري اجرا شده است. بخشي از کف محوطه حیاط 
بتني و بخش نیز خاکي اس��ت محوطه بتني مجاور س��وله اصلي به مس��احت ۲۹۰ مترمربع در 
س��مت شرق سوله اصلي اجرا شده است. مشترکات شامل 3 فاز صنعتي + چاه آب )۱ حلقه( 
+ خطوط تلفن + علمک گاز که نصب شده و لیکن گاز دایر نیست و طبق سند رهني 7۸۲۸۶ 

مورخ ۱3۸5/۰۸/۰۸ دفتر اسناد رسمي 7 نطنز در رهن بانک صادرات ایران شعبه میدان انقالب 
به آدرس اصفهان میدان انقالب مي باشد. از ساعت ۹ الي ۱۲ روز دوشنبه مورخ ۱3۹۰/۰3/۱۶ 
در اداره ثبت اسناد و امالک نطنز واقع در شهرستان نطنز پارک اداري به مزایده گذارده مي شود 
و مزایده از مبلغ پایه 7/5۹7/755/۰۰۰ ریال ش��روع و به هر کسي که خریدار باشد به باالترین 
قیمت پیشنهادي فروخته مي شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهي هاي مربوط به آب- برق و 
گاز اعم از اینکه حق انش��عاب و یا حق اش��تراک و مصرف و نیز بدهي هاي مالیاتي و عوارض 
شهرداري و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعي آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده 
برنده مزایده اس��ت ضم��ن اینکه پس از مزایده در صورت وجود م��ازاد وجوه پرداختي بابت 
هزینه هاي فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مي گردد ضمناً این آگهي در یک نوبت در 
روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ ۱3۹۰/۰۲/۲۲ )روز پنج شنبه( درج و منتشر مي گردد و 

در صورت تعطیلي روز مزایده به روز بعد موکول مي گردد.
م الف/ ۶۹                                                   شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

 
تأسيس

۲/37۸ ش��ماره: ۱53۰ آگهي تأسیس شرکت راه و س��اختماني زاگرس کویر سپاهان )سهامي 
خاص( خالصه اساس��نامه و اظهارنامه شرکت راهو س��اختماني زاگرس کویر سپاهان سهامي 
خاص که در تاریخ ۹۰/۲/۲5 تحت شماره 7۸۶ با شناسه ملي ۱۰۹۸۰۱5۹۱۸۲ در این اداره به 
ثبت رسیده و در تاریخ ۹۰/۱/۲5 از لحاظ امضاء ثبت تکمیل گردیده است و براي اطالع عموم 
در روزنامه رسمي کشور و روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان آگهي مي شود. ۱- موضوع شرکت: 
انجام کلیه امور راهس��ازي و راهداري پل س��ازي،  تونل و روکش آسفالت زیرسازي، بزرگراه، 
باند فرودگاه و راه هاي اصلي و فرعي، عملیات سدسازي و سازه هاي آبي، کانال کشي، تصفیه 
خانه هاي آب و شبکه هاي آب و فاضالب، تونل هاي انتقال آب، تسطیح اراضي،  عقد قرارداد با 
کلیه اش��خاص حقیقي و حقوقي،  اخذ وام و تسهیالت از کلیه بانک ها و هر گونه اموري که با 
موضوع شرکت مرتبط باشد. ۲- مرکز اصلي شرکت : اردستان- فلکه مدرس، بلوار معلم کوچه 
برهاني کدپستي ۸3۸7۱۴33۴۴، 3- سرمایه شرکت: یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده 
هزار ریالي تقسیم که 35% آن نقداً پرداخت و مابقي در تعهد صاحبان سهام مي باشد. ۴- مدت 
شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود، 5- اولین مدیران و صاحبان امضاء: آقاي سید مجتبي 
هاش��مي اونجي به سمت مدیرعامل و آقاي سید عباس هاشمي اونجي به سمت رئیس هیئت 
مدیره و آقاي احسان مالئي به سمت نائب رئیس هیئت مدیره براي مدت دو سال انتخاب شدند 
و کلیه اوراق و اسناد مالي و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکي از اعضاي هیأت مدیره و 
مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۶- اختیارات مدیرعامل: آقاي سید مجتبي هاشمي اونجي نامبرده 
مجري مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. 7- بازرس��ان اصلي و علي البدل: آقاي س��ید مهدي 
قاسمي فرزند سید اسماعیل به سمت بازرس اصلي و آقاي سید علي اکبر علي نقي پور فرزند 
سید مرتضي به سمت بازرس علي البدل شرکت براي مدت یکسال انتخاب شدند. ۸- روزنامه 

زاینده رود جهت درج در آگهي هاي شرکت انتخاب گردید. 
م الف/ 57                                           فدائي- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان

 
تأسيس

۲/37۹ شماره: ۱5۲۴ آگهي تأسیس شرکت ساختماني سازه گستر کرکس نطنز سهامي خاص به 
شماره ثبت ۶5۹ و شناسه ملي ۱۰۹۸۰۱7۶۸37 خالصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت ساختماني 
سازه گستر کرکس نطنز سهامي خاص که در تاریخ ۱3۹۰/۰۲/۱۰ تحت شماره ۶5۹ در این اداره 
به ثبت رس��یده جهت اطالع عموم در روزنامه رسمي کشور و روزنامه کثیراالنتشار زاینده رود 
آگهي مي شود. ۱- موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت هاي عمراني شامل ساختمان سازي اعم 
از اس��کلت بتني و فلزي- راهس��ازي سدسازي، پل سازي، زهکش��ي، احداث آب بند، نقشه 
برداري، نقش��ه کش��ي، نظارت و اجرا، تولید تیرچه و اجراي آن و ساخت قطعات پیش ساخته 
بتني،  کانال کشي، ساخت جوي سیماني، محوطه سازي، ساخت استخر،  ساخت فضاي سبز و 
طراحي آن،  نصب جداول، عایق کاري و ساخت منبع آب، آسفالت ریزي، خیابان کشي، دیوار 
کشي، نصب شیرواني و احداث سوله، نقشه برداري طرح هاي هادي روستاها، اجراي تأسیسات 
س��اختماني. ۲- مرکز اصلي ش��رکت: شهرس��تان نطنز- خیابان امام خمیني )ره(- کوچه رضا 
زاده- روبروي کلوپ ورزش��ي- کدپستي ۸7۶۱۶۸7۹7۱، 3- سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون 
ریال که 35% آن برابر گواهي ش��ماره ۸۸ مورخ ۱3۹۰/۰۱/۲۹ بانک ملي شعبه نطنز به حساب 
جاري ش��ماره ۰۱۰757۴۶5۲۰۰۲ به نام شرکت واریز گردیده است و مابقي در تعهد صاحبان 
سهام مي باشد. ۴- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 5- مدیران و صاحبان امضاء 
ش��رکت: آقاي رحمت اله مرادي به سمت رئیس هیأت مدیره- خانم الهام کشمیري به سمت 
نای��ب رئیس هیأت مدیره و آقاي علیرضا بامیري به س��مت عضو هی��أت مدیره و مدیرعامل 

ش��رکت براي مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت 
از قبیل چک- سفته- بروات- عقود اسالمي و مشارکت هاي مدني و آنچه براي شرکت ایجاد 
تعهد نماید و یا شرکت را بري سازد همچنین کلیه اوراق عادي و اداري شرکت با امضاء منفرد 
مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر مي باشد. ۶- بازرسان شرکت: آقایان محمد حاجي حسیني 
و مجتبي شریف خفري به ترتیب به سمت بازرسان اصلي و علي البدل شرکت براي مدت یک 

سال مالي انتخاب گردیدند.
م الف/ 77                                                     شادمان- کفیل ثبت اسناد و امالک نطنز

 
اخطار اجرایي

۲/۴۰۰ ش��ماره: ۸۹-۴۴۸ ش/ ۱۶ بموجب رأي غیابي ش��ماره ۸۲۱ تاریخ ۸۹/7/۲۹ حوزه ۱۶ 
ش��وراي حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه نعمت اله اسرعي 
مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و 3۴/۰۰۰ 
ریال بابت هزینه دادرسي و همچنین خسارت تأخیر و تأدیه از تاریخ ۱/-/۸۹ تا تاریخ وصول که 
محاسبه آن براساس نرخ اعالمي از سوي بانک مرکزي برعهده اجراي احکام مي باشد در حق 
محکوم له علي رمضاني نش��اني محل اقامت: اصفهان- دستگرد- خ کشاورزي پالک ۱۲۹. به 
استناد ماده ۱۹ آئین نامه اجرائی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی 
محکوم علیه مکلف اس��ت: پس از ابالغ این اخطار اجرایی ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا 
بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد ومفاد رأی بدهد در غیر اینصورت 

پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل خواهد شد.
شعبه ۱۶ حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأي
۲/۴۰۱ کالس��ه پرونده: ۱۲۱۴/۸۹، ش��ماره دادنامه: 3۹-۹۰/۱/3۰، مرجع رس��یدگي: شعبه ۲۰ 
شوراي حل اختالف اصفهان، خواهان: مجید اکبري نشاني: اصفهان بلوار کشاورز- خ کشاورزي 
نبش بن اندیشه مشاور امالک، خوانده: نعمت اله اسدي مجهول المکان. با عنایت به محتویات 
پرونده و نظریه مش��ورتي اعضا شورا ختم رسیدگي را اعالم و به شرح آتي مبادرت به صدور 

رأي مي نماید.
رأي قاضي شورا

دعوي مجید اکبري لنگرشاهي بطرفیت نعمت اله اسدي بخواسته مطالبه مبلغ چهل و دو میلیون 
و پانصد هزار ریال ۴۲/5۰۰/۰۰۰ ریال وجه چک شماره ۹۹۱۹۱5 عهده بانک صادرات ایران به 
انضمام مطلق خسارات قانوني- با توجه به بقاي اصول مستندات در ید خواهان و گواهي عدم 
پرداخت صادره از سوي بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه خواس��ته دارد و اینکه خوانده با توجه به ابالغ نش��ر آگهي در جلسه رسیدگي 
حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه اي به این شعبه ارائه ننموده بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 
3۱۰ و 3۱3 قانون تجارت و ۱۹۸ و 5۱۹ و 5۲۲ قانون آئین دادرسي مدني حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ ۴۲/5۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و 3۰/۰۰۰ سي هزار ریال بابت 
هزینه دادرسي و همچنین خسارت تأخیر و تأدیه از تاریخ ۸۹/۸/۱ تا تاریخ وصول که محاسبه 
آن براس��اس نرخ اعالمي از سوي بانک مرکزي برعهده اجراي احکام مي باشد در حق خواهان 
ص��ادر و اعالم مي نماید. رأي صادره غیابي و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابالغ قابل واخواهي 

در این شعبه مي باشد.
شعبه ۲۰ حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأي
۲/۴۰۲ کالس��ه پرونده: ۱۲۱5/۸۹، ش��ماره دادنامه: 5۰-۹۰/۱/3۰، مرجع رس��یدگي: شعبه ۲۰ 
شوراي حل اختالف اصفهان، خواهان: علي محمد رمضاني نشاني: خ کشاورزي- پالک ۱3۱، 
خوانده: نعمت اله اسدي مجهول المکان. با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتي اعضا 

شورا ختم رسیدگي را اعالم و به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نماید.
رأي قاضي شورا

دعوي علي محمد رمضاني بطرفیت نعمت اله اس��دي بخواس��ته مطالبه مبلغ سي میلیون ریال 
3۰/۰۰۰/۰۰۰ ری��ال وجه چک ش��ماره ۹۹۱۹۰۸ عهده بانک ص��ادرات ایران به انضمام مطلق 
خسارات قانوني- با توجه به بقاي اصول مستندات در ید خواهان و گواهي عدم پرداخت صادره 
از سوي بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
خواسته دارد و اینکه خوانده با توجه به ابالغ نشر آگهي در جلسه رسیدگي حاضر نگردیده و 
الیحه دفاعیه اي به این شعبه ارائه ننموده بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 3۱۰ و 3۱3 قانون 
تجارت و ۱۹۸ و 5۱۹ و 5۲۲ قانون آئین دادرسي مدني حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 

مبلغ س��ي میلیون ریال 3۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواس��ته و سي هزار ریال 3۰/۰۰۰ ریال 
بابت هزینه دادرس��ي و همچنین خسارت تأخیر و تأدیه از تاریخ ۸۹/5/3۰ تا تاریخ وصول که 
محاس��به آن براساس نرخ اعالمي از سوي بانک مرکزي برعهده اجراي احکام مي باشد در حق 
خواه��ان صادر و اعالم مي نماید. رأي ص��ادره غیابي و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابالغ قابل 

واخواهي در این شعبه مي باشد.
شعبه ۲۰ حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرایي
۲/۴۰3 ش��ماره:  ۱5۹/۸۹ به موجب رأي ش��ماره 3۶۲ تاریخ ۸۹/۴/3۰ حوزه ۲۹ ش��وراي حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه رستم عسگري یودنجاني فرزند 
یونس مجهول المکان محکوم است به: الزام به حضور در دفترخانه اسناد رسمي و انتقال سند 
رسمي خودرو کامیون کمپرسي مدل ۱۹7۸ سیستم شورلت کالشوم به شماره انتظامي ۱53۲۱-
شهرکرد ۹۲ در حق خواهان غالمرضا توانایي نام پدر: اسماعیل، شغل: راننده نشاني محل اقامت: 
اصفهان- شهرک کاوه- کوي بوستان نبش بوستان ۴- پالک ۱۱۰. ماده 3۴ قانون اجراي احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد 
صریحاً اعالم نماید. هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که محکوم 
علیه قادر به اجراي حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن براي فرار از آن اموال خود را معرفي 
نکرده یا صورت خالف واقع از دارائي خود داده به نحوي که تمام یا قس��متي از مفاد اجرائیه 

متعسر گردیده باشد به حبس جنحه اي از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.
م الف/ ۲۲۰5                                        شعبه ۲۹ حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

 
ابالغ وقت رسيدگي

۲/۴۰۴ در خص��وص پرون��ده کالس��ه ۹۰-۱3۲ خواهان اله کرم رضایي دادخواس��تي مبني بر 
مطالبه به طرفیت رمضانعلي لطفي تقدیم نموده است. وقت رسیدگي براي روز سه شنبه مورخ 
۹۰/3/3۱ ساعت 3/3۰ تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضاي 
خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگي به این شعبه واقع در خیابان 
محتش��م کاشاني جنب بیمه ایران- مجتمع شماره یک شوراي حل اختالف اصفهان مراجعه و 
نس��خه ثاني دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگي ابالغ 

شده تلقي و تصمیم مقتضي اتخاذ مي شود.
م الف/ ۲۲۱۲           دفتر شعبه ۲۴ حقوقي مجتمع شماره یک شوراي حل اختالف اصفهان

 
ابالغ وقت رسيدگي

۲/۴۰5 در خصوص پرونده کالس��ه ۹۰-۲۶۲ خواهان سجاد قاسمي دادخواستي مبني بر الزام 
به انتقال سند یک دستگاه خودرو سواري پژو به شماره ۱7۱ ب 73- ایران ۸۴ به طرفیت امید 
علي عاش��وري نژاد فرزند س��لمان تقدیم نموده است. وقت رسیدگي براي روز دوشنبه مورخ 
۹۰/3/۲۱ س��اعت ۱۱ تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضاي 
خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگي به این شعبه واقع در خیابان 
محتش��م کاشاني جنب بیمه ایران- مجتمع شماره یک شوراي حل اختالف اصفهان مراجعه و 
نس��خه ثاني دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگي ابالغ 

شده تلقي و تصمیم مقتضي اتخاذ مي شود.
م الف/ ۲۲۲3           دفتر شعبه ۴5 حقوقي مجتمع شماره یک شوراي حل اختالف اصفهان 
 

ابالغ وقت رسيدگي
۲/۴۰۶ در خصوص پرونده کالسه ۹۰-۲۴۹ ش/ 33 خواهان مرتضي محمد شریفي دادخواستي 
مبني بر الزام به انتقال سند خودروي پراید به شماره انتظامي ۲۸۲ ص ۶3-ایران ۱3 به انضمام 
کلیه خس��ارات وارده به طرفی��ت ابوالفضل موجودي- زهرا صباغ تقدیم نموده اس��ت. وقت 
رس��یدگي براي مورخ ۹۰/۴/۴ س��اعت ۸ صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگي به این 
شعبه واقع در خیابان محتشم کاشاني جنب بیمه ایران- مجتمع شماره یک شوراي حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 

رسیدگي ابالغ شده تلقي و تصمیم مقتضي اتخاذ مي شود.
م الف/ ۲۲3۱           دفتر شعبه 33 حقوقي مجتمع شماره یک شوراي حل اختالف اصفهان
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
Thursday 12 MAY 2011 

زاینده رود
حدود هزار واحد مسکونی مهر با حضور آیت ا... محالتی، نماینده ولی 
فقیه در بنیاد مسکن انقالب اسالمی، رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی و 

جمعی دیگر از مسئوالن، در استان اصفهان کلنگ زنی شد. 
در مراسم کلنگ زنی واحدهای مسکن مهر، رئیس بنیاد مسکن انقالب 
اس��المی در گفتگو ب��ا خبرنگار ما تصریح کرد: مس��کن مهر در بخش 
روس��تایی از سال ۸5 شروع شده اس��ت و ما متعهد شده ایم که سالیانه 
 ۲۰۰ ه��زار واحد مس��کونی بس��ازیم و تاکنون این هدف محقق ش��ده 

است. 
 تابش افزود: البته خوش��بختانه در سال گذشته به جای ۲۰۰ هزار واحد، 
۴۰۰ هزار واحد س��اخته ایم و تاکنون در سراس��ر کشور یک میلیون و 
۴۰۰ هزار واحد مس��کونی عقد قرارداد کرده ایم و از این تعداد یک در 
 یک میلیون واحد مردم س��اکن شده اند. گفتنی است در مجموع بیش از 

هفت هزار میلیارد تومان تسهیالت به مردم داده شده است. 
وی درباره روند ساخت واحدهای مسکن مهر در شهرها نیز خاطرنشان 
کرد: در شهرها نیز یکی دو سالی است که کار با سرعت هرچه تمام تر 
در حال انجام اس��ت. در ش��هرهای باالی ۲5 هزار نفر، این روند توسط 
مس��کن و شهرسازی انجام می شود و در شهرهای زیر ۲5 هزار نفر نیز 

بنیاد مسکن اقدام می کند. 
 رئی��س بنیاد مس��کن انقالب اس��المی گفت: ظرف این یکی دو س��ال 
گذش��ته ما براس��اس آنچه ثبت نام کرده بودند، سهمیه ۲5۰ هزار واحد 
در نظ��ر گرفته ایم که از این تعداد چیزی حدود ۱۸۰ هزار واحد را عقد 

قرارداد کرده ایم و اتمام حدود ۱5۰ هزار واحد آن در برنامه است. 
 تابش درباره این که آیا واحدهای مسکن مهر قابل واگذاری است، تصریح کرد: 
نمی توانیم بگوییم که این واحدها قابل واگذاری به غیر نیست، ولی اساسًا 

مسکن از آن حالت سرمایه ای خارج شده است. 
وی خاطرنشان کرد: هنوز این که چگونه بتوانیم مسکن جایی را که با زمین 
۹۹ ساله است، واگذار کنیم و افراد آن را به دیگران منتقل کنند را مشخص 
 نکرده ایم، ولی آن بخش که خود مالکان هستند و تسهیالت گرفته اند، 

می توانند به دیگران واگذار کنند.
 رئی��س بنیاد مس��کن انقالب اس��المی درب��اره ارائه تس��هیالت برای 
خانه دار ش��دن مردم، افزود: مردم از هر قشری می توانند صاحب خانه 
شوند. اگر در روستاها ساکن هستند، می توانند از وام ده میلیون تومانی 
 با س��ود ۴ درصد اس��تفاده کنند و در شهرهای زیر ۲5 هزار نفر تا سقف
 ۲۰ میلیون تومان وام می دهیم. تابش گفت: خیرین مسکن ساز هم تاکنون 
فعالیت های زیادی کرده اند و امس��ال هم ح��دود ۲۰ تا ۲5 هزار واحد 
مس��کونی س��اخته اند. حتی افرادی که آورده اولی��ه ندارند، خیرین به 
 کمکش��ان می آیند و آن بخش را هم تقس��یط می کنن��د و یا بالعوض 
می دهند و این گامی است برای خانه دار شدن افراد. در واقع االن مسکن 

کاالیی شده که در دسترس افراد ضعیف قرار گرفته است.
وی در پاسخ به این سئوال که برای روستاییان در سال ۹۰ چه هدیه ای 
دارید، خاطرنشان کرد: ما در سال ۹۰ هم ۲۰۰ هزار واحد مسکونی را در 
 دستور کار داریم و تسهیالت می دهیم و آنهایی که مشکل وثیقه داشتند، 
می توانند از سفته زنجیره ای استفاده کنند. در واقع ازدحام جمعیت از بین 

رفته و پشت نوبت هم نمی مانند.
رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی درباره کلنگ زنی پروژه های مسکن 
مهر در اس��تان اصفهان، افزود: یک پ��روژه ۴۹۰ واحدی را کلنگ زدیم 
که متعهد ش��دند ظرف مدت دو سال تحویل بدهند و در کل در حدود 
هزار واحد مسکن مهر کلنگ زنی شده است. تابش به زوج های جوان 
ه��م این م��ژده را داد که م��ی توانند صاحب خانه ش��وند و گفت: این 
 افراد در اولویت اند و در روس��تاها به زوج ها تس��هیالت مس��کن داده 

می شود. 
در ش��هرهای زی��ر ۲5 ه��زار نف��ر ه��م ش��رط بچ��ه داش��تن و دیگر 
 م��وارد وجود ندارند و می توانند از تس��هیالت مس��کن مهر اس��تفاده 

کنند. از سویی زیربنای خانه ها هم کاهش داده شده است. 
وی درباره اجرای طرح هادی نیز خاطرنشان کرد: تاکنون در سطح کشور 
۲۴ هزار و 5۰۰ روس��تا تهیه طرح ش��ده و طرح هادی حدود ۱۰ هزار 
روس��تا اجرا شده اس��ت که امیدواریم با بودجه امسال وسعت عملی در 
اجرای طرح هادی در روس��تاها نیز داشته باشیم. در واقع االن خانه های 
مردم ساخته شده است و منتظر آن هستند که معابرشان آماده شود و منتظر 
امکانات هس��تند. در ادامه معاون امور بازسازی و مسکن روستایی بنیاد 
مسکن کشور نیز گفت: اقدام بنیاد مسکن در طول برنامه چهارم و پنجم 

توسعه، گستردگی ویژه ای پیدا کرد. 
در س��ال ۸۴ حدود ۲۰ تا ۲5 هزار مس��کن در روستاها ساخته می شد، 
اما بعد از آن این رقم به ۲۰۰ هزار مس��کن افزایش پیدا کرد که البته این 
اقدام با کمک بانک های کشور به ویژه بانک مسکن و نیز مردم صورت 

می گیرد. 
مهدیان افزود: تا تاریخ شش��م اردیبهشت ماه امسال سهمیه یک میلیون 

و ۴3۰ ه��زار و ۹۹5 واح��د در کل روس��تاها اختصاص داده ش��ده که 
از ای��ن تعداد یک میلی��ون و ۲۱3 هزار واحد، عقد قرارداد ش��دند. وی 
اعتب��ار واحدهای مذک��ور را ۹۰ هزار میلیارد ریال عنوان و تصریح کرد: 
کار یک میلیون و ۱۱۱ هزار واحد ش��روع ش��ده و ۹۰۶ هزار واحد نیز 
 کارشان تمام شده و مابقی در دست اجراست که تا پایان امسال به اتمام 

می رسد.
معاون امور بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور، تصریح کرد: 
 برای همه واحدهای مس��کونی مهندس��ان دارای صالحیت نقشه تعیین 
کرده اند. بیش از ۲۰۰۰ دفتر فنی، طراحی مسکن روستایی را برعهده دارند 
 که بیش از ۱۰ هزار مهندس و تکنس��ین در آنها فعالند و بر کار نظارت 
می کنند. مهدیان افزود: در روستاها مطالعات کلی برای نوع مسکن، شرایط 
اقلیم، مشخصات مصالح و ... انجام و ۱5۰ الگوی مسکن طراحی و توسط 
مشاوران به دفاتر تقدیم شده تا برای طراحی اقدام گردد. همچنین معاون 
عمرانی استانداری اصفهان در حاشیه مراسم کلنگ زنی پروژه مسکونی 
جلوان گفت: عملیات اجرایی این پروژه در بلوک های ۱3 و ۱۱ واحدی 
 در محله جلوان جنب اتوبان فرودگاه که از مناطق محروم شهر اصفهان 

می باشد، آغاز شده است. 
صمصام ش��ریعت خاطرنش��ان کرد: این پروژه در جهت تولید مسکن 
برای قشر نیازمند در قالب خود مالکی احداث می شود و با اجرای این 
پروژه تحولی در منطقه ایجاد می گردد. وی درباره کلنگ زنی فاز س��وم 
 پروژه فجر نیز افزود: کلنگ احداث ۱۰۰ واحد مسکونی در منطقه ۱۰ در 

منطقه ای منتهی به خیابان جی نیز زده شد.
معاون عمرانی استاندار تصریح کرد: این پروژه ها ظرف مدت دو سال به 
بهره برداری می رسد و شروع آن از محل اعتبارات بنیاد مسکن با مشارکت 
 ش��رکت توسعه مسکن اس��ت و س��پس با وام به مصرف کننده واگذار 

می شود. 
در ادامه مدیرکل بنیاد مس��کن انقالب اس��المی اس��تان اصفهان درباره 
پروژه مس��کونی ۴۹۰ واحد جلوان، خاطرنش��ان کرد: زیربنای کل این 
پروژه 57 هزار و ۴5۰ مترمربع اس��ت که مس��احت تجاری )۱۲ واحد( 
 5۸۰ مترمربع و مس��احت فضای س��بز مرکزی دو ه��زار و ۶۰ مترمربع 
 A اس��ت. مس��تولی زاده افزود: این پروژه در ۴۴ قطعه زمین به دو تیپ
)چهار طبقه روی پیلوت( و B )سه طبقه روی پیلوت( طراحی شده است. 
وی گفت: این پروژه در بلوک های ۱۱ و ۱3 واحدی احداث می شود که 
مفید هر واحد ۲ خوابه بین 7۰ تا ۹5 مترمربع است. مدیرکل بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی استان اصفهان، در خاتمه خاطرنشان کرد: پروانه 3۲ واحد 

این پروژه آماده شده و مابقی در حال آماده سازی است. 
در ادامه از پروژه ۱۰۴ واحدی مس��کن مهر در ش��هر علویجه بازدید به 
عمل آمد و کلنگ ۱7۶ واحد مس��کن مهر نیز به زمین زده شد و نیز در 
 ادامه پروژه ۱۰۴ واحد مس��کن محرومان در این شهر به دست حضرت 

آیت ا... محالتی افتتاح شد. 
همچنین از پروژه مسکن مهر شهرستان تیران و کرون بازدید شد. شایان 
ذکر اس��ت ۱۴۸7 واحد مسکن مهر در شهرستان تیران و کرون در حال 
ساخت می باشد. همچنین کلنگ زنی 7۲ واحد مسکونی خیرین مسکن 
س��از در ش��هر رضوانش��هر و بازدید از پروژه های اجرای طرح هادی 
روستایی در شهرستان فالورجان و افتتاح بیست و شش هزار و دویست 
و نودمین واحد مسکونی از محل اعتبارات طرح ویژه بهسازی در استان 
از دیگر برنامه های دو روزه س��فر رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی و 

هیأت همراه به استان اصفهان بود. 
گفتنی است مسئوالن در ادامه از مصلی نماز جمعه فالورجان که توسط 
بنیاد مسکن در حال ساخت می باشد بازدید کردند. این مصلی در زمینی 
 به مس��احت ۴5۰۰ مترمرب��ع و زیربنا ۶5۰۰ مترمربع در حال س��اخت 
می باش��د. همچنین از پروژه ۸3۱ واحدی مس��کن مه��ر در فالورجان 
بازدی��د ش��د. بازدید از پروژه مس��کن مهر ش��هر فوالدش��هر از برنامه 
 روز دوم س��فر مس��ئوالن بنی��اد مس��کن کش��ور ب��ه اس��تان اصفهان 

بود. 
این پروژه در زمینی به مساحت ۲7۲ هکتار در حال اجرا می باشد که کلیه 
عملیات آماده سازی آن به عهده بنیاد مسکن بوده است که عبارت است از 
اجرای عملیات خاکی، اجرای شبکه برق فشار متوسط، اجرای پست برق، 
اجرای کانال بتنی ورودی برق، اجرای شبکه انتقال برق به برزن، اجرای 
شبکه فاضالب، اجرای جوی و جدول محورهای اصلی و فرعی، ساماندهی 
مس��تقیم دفع آب های س��طحی، تأمین برق موقت مجموعه واحدهای 
 مسکونی در حال احداث، اجرای شبکه آب فضای سبز، اجرا و نگهداری 
فض��ای س��بز بل��وار اصلی، اج��رای زیر اس��اس و اس��اس محورهای 
اصل��ی، اجرای آس��فالت محورهای اصلی، اجرای سیس��تم روش��نایی 
 در محوره��ای اصلی، احداث مس��یر دسترس��ی به برزن ش��امل بلوار 
5۰ متری با کلیه امکانات، تدارک ساختمان اداری و ستادی جهت نهادهای 
 کنترلی، اجرای شبکه آب ش��رب، اجرای خط انتقال تأمین آب، اجرای 

فضای سبز. 

هزار واحد مسکن مهر در استان اصفهان کلنگ زنی شد

اطالع رسانی
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ورزش

خیری:
بازی با استقالل 
سخت تر از بازی 
با النصر است 

وقتي
دروغ گو
رسوا مي شود 

16 ابهام
در تشكيل وزارت 
ورزش و جوانان 

هافبک تیم ذوب آهن اصفهان گفت: اگر در بازی حذفی به استقالل 
تهران بخوریم، قطعاً بازی س��خت تری در پیش خواهیم داشت.  
شاهین خیری پیرامون بازی ذوب آهن مقابل الشباب عربستان اظهار 
داشت: بازی خوبی بود و به نظر من مقابل الشباب بد بازی نکردیم؛ 
مه��م این بود که به عنوان تیم اول از گروه خود صعود کنیم.  وی 
در مورد حریف احتمالی تیمش در مرحله حذفی مسابقات لیگ 
قهرمانان آس��یا بیان داشت: باید ببینیم بین النصر و استقالل کدام 
یک راهی مرحله بعد می شوند؛ اگر استقالل در مرحله حذفی به 
ما بخورد، از این که یک تیم ایرانی بیهش��ت هش��ت تیم می رود 
خوشحال می شوم اما مطمئنم بازی برابر استقالل برای ما سخت تر 
خواهد بود زیرا آنها در ایران احساس غریبی نمی کنند و شناختشان 
از ما بیشتر است اما مطمئن باشید اگر النصر به ما بخورد، ما راهی 
دور بعد می شویم. وی در مورد قهرمان نشدن ذوب آهن در فصل 
جاری اضافه کرد: ما خوب شروع کردیم اما در هفته های پایانی بد 
تمام کردیم و همین مسأله دلیل قهرمان نشدن ما بود؛ دو بازی دیگر 
مانده و تالش می کنیم که در این دو بازی با کسب بیشترین امتیاز 

حداقل مقام دومی را ازآن خود کنیم.

روغن گلبهار نماینده قدرتمند س��منان ک��ه با یک امتیاز کمتر از 
پایتخت اصفهان رده س��وم جدول رقابت ها را در اختیار داش��ت 
مي توانست در دیدار با پایتخت اصفهان یک گام دیگر به قهرماني 
نزدیک تر شود اما سمناني ها که گفته مي شود از تقابل با نماینده 
اصفهان و شکست احتمالي در این دیدار که حتي منجر به دست 
رفتن امیدهاي قهرماني آنها نیز مي شد ترس دارند در عین ناباوري 
از حضور در این مسابقه انصراف دادند و از فدراسیون خواستند تا 
زمان دیگري براي برگزاري این دیدار تعیین شود. دلیل ارائه شده 
به فدراسیون حضور علي شاه حسیني ملي پوش و تأثیر گذارترین 
بازیکن این تیم در رقابت هاي دبي بود. اما نکته جالبي که دست 
نماینده متخلف سمنان را رو کرد این بود که فدراسیون در بررسي 
این اتفاق به این نتیجه رس��ید که شاه حسیني باالجبار به رقابتي 
غیررسمي اعزام شده است تا با بهبود مصدومیت بازیکنان کلیدي 
این تیم، زمان دیگري نماینده سمنان به مصاف پایتخت اصفهان 
بروند. سازمان لیگ فدراسیون هم در پاسخ به این اقدام غیر ورزشي 
نتیجه بازي برگزار نش��ده را پنج بر صفر به سود نماینده اصفهان 

اعالم کرد.

علي س��عیدلو، رئیس سازمان تربیت بدني با بیان این که براي 
تشکیل وزارت ورزش و جوانان ۱۶ ابهام وجود دارد، گفت: 
قرار اس��ت دولت با هماهنگي مجلس جهت رفع این ابهام ها 
اقدام کند. علي سعیدلو در پایان جلسه روز چهارشنبه هیأت 
دولت درجمع خبرنگاران اف��زود: یکي از مهم ترین ابهامات 
مش��خص نبودن ش��رح وظایف ادغام حاصل از دو سازمان 
تربی��ت بدن��ي و ملي جوانان اس��ت. وي با اش��اره به اعالم 
مجلس شوراي اسالمي مبني بر غیرقانوني بودن اقدام دولت 
در ع��دم معرفي وزی��ر ورزش و جوانان ب��راي راي اعتماد 
ب��ه مجلس گفت: تا وقتي که س��اختار و ش��رح وظایف این 
وزارتخانه مش��خص نشود، چگونه وزیر پیشنهادي را دولت 
ب��ه مجلس معرفي کند. س��یعدلو با تأکید بر ای��ن که تا رفع 
مش��کالت و ابهام ها در این زمینه نمي توان ورزش کشور را 
معطل گذاش��ت، تصریح کرد: بعد از مشخص شدن ساختار 
و ش��رح وظایف وزارتخانه جدید و توافقات انجام شده بین 
دول��ت و مجلس، در آن صورت، نتیجه و راي نهایي هر چه 

باشد اجرا مي کنیم.

رئیس هیأت تکواندو اصفهان:خبر

فقر اسپانسر نداریم
  زاینده رود

گفتگو با رئیس هیات تکواندو استان به جهت مطرح شدن 
بسیاري از مسائل که شاید کمتر در روزنامه و مطبوعات 
قابل مطرح اس��ت در نوع خود جالب و خواندني ش��ده 

است که در ادامه مي خوانید.
 رئیس هیأت تکواندو اس��تان اصفه��ان در مورد جذب 
اسپانس��ر در س��ال های گذش��ته و فقر اسپانسر تکواندو 
اصفهان مي گوید: اگر اسپانس��رها طرف حس��اب هیأت 
تکواندو باش��ند ما هیچ مش��کلی نداش��تیم و نه تنها فقر 
اسپانسر نداریم بلکه بیشتر باشگاه ها با ما همکاری خوبی 
دارند. اما اگر منظورتان اسپانسرهایی هستند که مربیان ما 
را تغذیه می کنند بنده هیچ مسئولیتی در مورد پاسخگویی 
ب��ه این موضوع ندارم و ش��اید عملکرد مربی در رفتار با 
این اسپانسر ها و نوع معرفی مربیان به هیات درست نبوده 
بسیاری از مربیان خودشان نیامدند اسپانسرشان را معرفی 
کنند ما در سال گذشته توسط کمیته مسابقات به تعدادی 

از اسپانسر ها نشان شایستگان دادیم.
مصطفی رئیسی افزود: فقر اسپانسر ارتباطی به من ندارد 
من باید به فقر اسپانسر سازمانی و رده باال بپردازم ضمن 
این که ما با نداش��تن اسپانس��ر افتخارات زیادی کس��ب 

کردیم. 
رئیس هیأت تکواندو با اشاره به این که با حمایت مربیان 
اس��تان به دوازدهمین س��ال حضورش در تکواندو وارد 
شده افزود ما فقر اسپانسر نداریم و هچنین سازمان به من 

اختیار نداده روی اسپانسر مربیان خودم کار کنم.
وی ادامه داد: من انس��ان قانون مندی هس��تم و در چهار 
چ��وب ظوابط عم��ل می کنم پس در ام��وری که مربوط 
به هیات تکواندو نیس��ت دخالت نمی کنم. وي در پاسخ 
به این س��ئوال که آیا ش��ما متولي تکواندو نیستید گفت: 
متولی تکواندو با دخالت تفاوت دارد همچنین بنده متولی 
تکواندو برای اعزام به مسابقات قهرمانی کشور هستم که 

یا اسپانسر می آورم یا از بودجه هیأت تأمین می کنم.
اگر مربی خواس��ت اسپانس��ری را پیدا کند و از توان آن 
استفاده نماید باید طی نامه رسمی آن را به هیأت معرفی 
نموده و اطالع رسانی کند البته اسپانسر باید در شأن هیأت 
باشد. هیأت تکواندو با ۶۰ هزار جمعیت اجازه نمی دهد 

هر اسپانسری وارد صحنه رقابت ها شود.
 رئیس��ی افزود: امسال در س��اختار کمیته اقتصادی دنبال 
جذب باش��گاه های بزرگ اس��تان برای حضور قدرتمند 
در صحنه تکواندو کش��ور هس��تیم. وی همچنین خبر از 
پی گیری های زیاد برای زدن اردو در یکی از کش��ورهای 
خلیج فارس داد که متأسفانه با مخالفت فدراسیون مواجه 
ش��د چرا که رئیس فدراس��یون بر این باور بود که سطح 

تکواندو ایران باالتر از این مراتب است.
عضو مجمع فدراسیون تکواندو تصریح کرد: لیگ کشور 
و استان بس��یار از نظر فنی باالتر از مسابقات بین المللی 
است. مصطفی رئیس��ی درباره خروج اسپانسر ها از لیگ 
اس��تان و به عنوان مثال تیم سالم رو س��پاهان که بعد از 
همایش تجلیل 3۱ سال اتفاق افتاد اینگونه توضیح داد: در 
ابتدا مش��کل اصلی از مربی آن تیم بوده اما شاید در روز 

همایش تجلیل، یا سیاست این نبوده از ایشان تجلیل شود 
یا ایشان را نشناختیم. وی ادامه داد خبرنگار به عنوان فکر 
آزاد می تواند هرچه بخواهد بنویسد اما اعضای رسمی من 
باید به من اطالع دهند و من براساس تحلیل آدم ها کاری 
انجام نمی دهم. بنده برای علت بیرون رفتن تیم سالمرو از 

لیگ تکواندو شخصاً اقدام می کنم. 
رئیس��ی اضافه کرد: هیات تکواندو س��اختار دارد و همه 
چیز بر اس��اس س��اختار در جایگاه خودش ق��رار دارد. 
 رئی��س هی��أت تکوان��دو در پاس��خ به س��ئوالی که چه
برنام��ه ریزی برای حمایت از مربیان��ی که با تالش های 
زیاد و با اسپانسر ها تعداد افراد بیشتری را در لیگ کشور 
معرفی می کنند دارید پاس��خ داد: اگر یک اسپانسر از تیم 
نجف آباد آمد این وظیفه هیأت نجف آباد اس��ت که آن 
را حفظ کند اگر نتوانس��ت باید سراغ هیأت استان بیاید. 
پس نگه داشتن اسپانسر و مربیان برعهده هیأت شهرستان 
است اما حمایت آن به عهده من است. وی ادامه داد یک 
مورد پیدا نمی شود که یک مربی آمده باشد و به من عنوان 
کرده باشد از اسپانسر من حمایت شود. اسپانسر ها همگی 
قابل احترامند به عنوان مثال ما مدیر عامل باشگاه مقاومت 
را به عنوان هیأت رئیس��ه انتخاب کردیم تا ایش��ان را در 

تکواندو حفظ کنیم
همچنین پنج بازیکن مقاومت در کمیته انضباطی مشمول 
حکم انضباطی شدند که بنده برابر قانون به حرمت باشگاه 
مقاومت این حکم را اجرا نکردم. رئیسی در مورد حضور 
بازیکنان اصفهان در لیگ کشور نیز گفت: ما در سال ۸۹ 
بیشترین بازیکن را در لیگ داشتیم اما سیاست هیأت در 
س��ال قبل ورود به مسابقات بین المللی بود که انجام شد 
اما باید بدانیم که نباید ب��رای نتایج برد و باخت ظاهری 
واکنش نشان دهیم که اگر کسی مدال نیاورد بگوییم کار 

انجام نشده است.
در لیگ س��ال گذش��ته ما اعضای خوبمان را به تیم های 
دیگر دادیم و اگر کارشناسی درست انجام شود باید لیگ 
کشور را لیگ اصفهان نامید چون در تمام بازی های مهم 
اصفهانی ها حضور داشتند. رئیس هیأت تکواندو اطمینان 
داد بر اس��اس سیاست گزاری های انجام شده در سال ۹۰ 
در سه گروه در لیگ کشور تیم خواهیم داد یا با اسپانسر 
یا بدون اسپانس��ر و از هزینه هیأت اما اگر برایمان مسأله 

حاشیه ای پیش نیاید.
مصطفی رئیس��ی در مورد برنامه های سال قبل گفت: ۹5 
درصد برنامه ها انجام شده و فقط با امتیاز بسیار نزدیک با 
تهران اصفهان دوم شد آن هم به دلیل مدال المپیک. پس 
اگر ما در لیگ کش��ور نبودیم فق��ط چون هدف ما نبوده 
اس��ت که در لیگ باشیم ولی امسال جزء اهداف ما لیگ 

کشور می باشد.
هدف ما در س��ال ۹۰ این اس��ت که پومسه را به یکی از 
مناطق داده تا آنها در لیگ کشور حاضر شوند و موضوع 
کشف استعدادها را به یکی دیگر از مناطق واگذار کردیم. 
رئیس هیأت تکواندو اظهار داش��ت: اسپانسر های داخلی 
بر عهده هیأت نیست و ما مسئولیتی در این زمینه نداریم 
به دس��ت آوردن و از دست دادن اسپانسر ها به عهده من 
و سازمان نیس��ت. رئیس تکواندو اصفهان در مورد عدم 
پویایی لیگ استان اصفهان و برنامه ریزی هر ساله خاص 
در لی��گ و ح��ذف لیگ نونهاالن در س��ال قبل به عنوان 
مثال اینگونه پاس��خ گفت: لیگ اصفهان از قدیمی ترین 
لیگ هاس��ت که هر س��اله با برنامه پیش م��ی رود و ما با 
برنامه کار می کنیم س��ال گذشته هدف گزاری به شکلی 
بوده که اینگونه برگزارکنیم و از امس��ال شروع کرده و تا 
چند س��ال آینده مس��ابقات و لیگ باید در مناطق برگزار 
 ش��ود تا اس��تعداد هایی ک��ه در شهرس��تان ها دور انجام

شود.
در تکواندو کسانی عقب می افتند که با سرعت تکواندو 
حرکت نکنند. رئیس��ی در مورد تقسیم مناطق شهرستان 
توضیح داد: این یک کار بسیار ارزشمندی است. به عنوان 
مثال اگر ش��خصی در دو منطقه از شهرداری اصفهان دو 
ملک داش��ت برای هر ملک به همان ش��هرداری مراجعه 
می کند در هیأت مناطق هم بایس��تی مربیان اینگونه عمل 
کننده باشند. همچنین استعداد های نهفته در شهر های دور 
با این سیاس��ت پیدا شده و رش��د می کنند. استعداد های 
مدیریتی هم در این زمینه رش��د کرده و آش��کار می شود 
چرا که انسان های بیشتری به کار گرفته می شوند. البته با 
این طرح سرانه ورزشی ما هم بیشتر خواهد شد و مناطقی 
چون رهنان بهارس��تان جرقویه فعالیت بیشتری صورت 
می گیرد و با برنامه ریزی این مناطق در حال فعال ش��دن 
هس��تند. بنده به دنبال این هستم با استفاده از ناحیه ویژه 
بودن کاشان اس��تفاده کرده و در مسابقات کشوری با دو 

تیم حاضر شویم.
پیگیری بنده برای میزبانی مس��ابقات پومسه این بود که 
به دلیل س��همیه ای بودن مسابقات بتوانم افراد بیشتری را 
در این رویداد مهم ش��رکت دهم. رئیس هیأت تکواندو 
اعالم کرد در س��ال ۹۰، نود طرح سازنده اجرا می کنیم. 
رئیس��ی در پایان استفاده از تمام استعدادها و نیرو ها را به 
عنوان ش��اخص اعالم کرد و افزود به این که بسترسازی 
انجام دادم افتخار می کنم. وی س��اختن اتوبان تکواندو را 
که هر کس می تواند در آن با هر س��رعتی حرکت کند و 
حدود قرمز را رعایت کند را بهترین کار خویش توصیف 
کرد و گفت افتخارم این اس��ت که برای همکارانم زمین 
 هس��تم نه آسمان تا بتوانند محکم به من تکیه کرده و گام

بردارند.

دیدار اهالی کشتی با استاندار اصفهان:

بازوبن�د پهلوان�ی و جوانمردی 
اهالی کشتی بر بازوی استاندار 
در ای��ن نشس��ت که در ت��االر اجتماعات ش��ماره یک 
اس��تانداری اصفهان با حضور علیرض��ا ذاکر اصفهانی 
اس��تاندار اصفهان، داود ش��یران رئیس هیأت کشتی و 
جمعی از پیشکس��وتان، مربیان و قهرمانان کشتی استان 
حضور داشتند، اهالی کشتی نشان پهلوانی و جوانمردی 
را بر بازوی استاندار بستند. همچنین استاندار اصفهان با 
تجلیل از فعالیت های کشتی، از قهرمانان و پیشکسوتان 
این رش��ته ملی با اه��داء لوح یادبود تقدی��ر و تجلیل 

کرد.
علیرض��ا ذاکر اصفهان��ی در نشس��ت صمیمانه خود با 
اهالی کش��تی استان اظهار داش��ت: البته همه رشته های 
ورزشی دارای اهمیت هستند اما چون کشتی با ملیت و 
فرهنگ ایرانی پیوند دارد پس بنابراین این رشته با روح 

و روان ایرانیان سازگارتر است.
وی اف��زود: جوانمردی روح کش��تی می باش��د و این 
رشته با آیین تش��یع آمیخته است. ذاکراصفهانی با بیان 
این ک��ه ورزش در دنی��ای امروز از ه��ر لحاظ یک نیاز 
اس��ت تصریح کرد: انسان هم از جهت روحی و هم از 
 نظر جس��می به ورزش نیاز مبرم دارد و اگر ورزشکار
می خواهد در رشته اش موفق باشد باید اعتماد به نفس 
داش��ته باشد. استاندار اصفهان با بیان این که در اصفهان 
باش��گاه های قدرتمن��دی وجود دارند اف��زود: ورزش 
اصفهان نس��بت به گذش��ته پیش��رفت های چشمگیری 
داش��ته اس��ت که کس��ب ۲۰ درصد مدال های آسیایی 

توسط ورزشکاران اصفهانی نشانگر این امر است.
ذاکراصفهانی تس��ریع در عملیات س��اخت خانه کشتی 
اصفه��ان را م��ورد تأکید ق��رار داد و ضم��ن تجلیل از 
فعالیت های داود ش��یران رئیس هیأت کش��تی اس��تان 
اف��زود: امیدواریم اعتبار الزم جه��ت تکمیل این طرح 
ارزشمند به زودی تامین شود و با پیگیری هیات کشتی 
و کمک اس��تانداری این خانه در اختیار اهالی کش��تی 

قرار گیرد.
وی نق��ش بخش خصوصی در پی��ش رفت ورزش را 
بس��یار مهم ارزیابی و خاطرنش��ان کرد: ما همواره این 
بخش را به سرمایه گذاری در ورزش تشویق کرده ایم و 
خوشبختانه بخش خصوصی در ورزش های پرطرفدار 

سرمایه گذاری خوبی کرده است.
استاندار اصفهان گفت: مشکل سربازی قهرمانان کشتی 
باید به ش��کل اصولی حل و فصل شود به گونه ای که 
این ورزش��کاران در صورت رفتن به س��ربازی بتوانند 
برای بخش های مختلف نظامی افتخارآفرینی کنند و از 

تخصص ورزشی آنها به نحو احسن استفاده شود.
داود شیران: سال سختی را گذراندیم

داوود ش��یران، رئیس هیأت کشتی اس��تان اصفهان نیز 
در این مراس��م اظهار داشت: مش��کالت مالي و کمبود 
بودجه س��بب شد تا سال گذش��ته براي کشتي اصفهان 

سال سختي باشد. 
وي در ادام��ه با اش��اره ب��ه این که حدود ۴5۰ س��الن 
بدنسازي در استان اصفهان وجود دارد، افزود: ورزشي 
همچون کش��تي که زادگاهش ایران اس��ت، تنها هفت 

سالن در استان اصفهان دارد.
رئیس هیأت کشتي استان اصفهان با اشاره به این که در 
سه سال گذشته سرانه سالن کشتي شهرستان هاي استان 
افزایش خوبي پیدا کرده اس��ت، تصریح کرد: شهرستان 
اصفه��ان بیش��ترین مش��کل را در کش��تي دارد. وي به 
س��اخت خانه کشتي اصفهان اش��اره و تاکید کرد: کار 
ساخت خانه کش��تي اصفهان که به مراحل نازک کاري 
رس��یده تاکنون یک میلی��ارد و 3۰۰ میلیون تومان هزینه 

در بر داشته است. 
شیران در حالي که خانه کشتي اصفهان توسط یک خیر 
در حال ساخت اس��ت، بیان داشت: تا اتمام این پروژه 
حدود 3۰۰ میلیون تومان نیاز اس��ت که از استانداري و 
تربیت بدني استان اصفهان خواستاریم تا این مبلغ را به 

خانه کشتي اختصاص دهند. 
وي در بخش دیگري از صحبت هاي خود با اش��اره به 
این که قهرمانان کش��تي اصفهان مشکالت فراوان مالي 
دارند، اضافه کرد: یداله عرب جعفري س��ال گذشته در 
مسابقات جهاني کشتي فرنگي جوانان نفر سوم شد، اما 

هیچ کمکي از سیستم دولتي به او نشد. 
رئیس هیأت کش��تي اس��تان اصفهان س��ال ۸۹ را سال 
بس��یار س��ختي براي کش��تي اصفهان دانس��ت و ادامه 
داد: با وجود مش��کالت فراوان کشتي در سال گذشته، 
ح��دود یکهزار و ۶۰۰ دانش آموز را از مدارس اصفهان 

استعدادیابي کردیم.
وي با بیان این که رش��ته کش��تي بیش��ترین مدال را در 
المپیک براي کش��ور به ارمغان آورده است، یادآور شد: 
بای��د حداقل ها را براي قهرمانان این رش��ته در اس��تان 
اصفهان فراهم کنیم تا ش��رمنده آنها نباش��یم. شیران با 
اش��اره به این که به همت جمعي از خیرین، چهار خانه 
کش��تي را در شهرس��تان ها کلنگ زن��ي کرده ایم، افزود: 
ظرفیت هاي ورزش��ي در استان ها باید ریزتر دیده شود. 
وي با بیان این که کشتي پیشکسوتان استان اصفهان چند 
سال نایب قهرمان کش��ور بوده است، گفت: باید روي 
کش��تي پایه و پیشکسوتان کار کنیم تا معضالت کشتي 

استان اصفهان بر طرف شود.

گزارش

اصغر نکوگل به مسند ریاست
هیات ژیمناستیك استان بازگشت 

اصغ��ر نکوگل ب��ا رأي اعضاي مجم��ع انتخاباتي هیات ژیمناس��تیک 
اس��تان اصفهان بار دیگر ریاست این هیات را بر عهده گرفت.  مجمع 
انتخاباتي هیات ژیمناس��تیک اس��تان اصفهان با انتخاب اصغر نکوگل 
برگزار ش��د. در این مجمع که با حضور جعفر درویش زاده سرپرست 
فدراس��یون و هیات همراه و علیرضا غیور معاون توسعه ورزش اداره 
کل تربی��ت بدني اصفهان برگزار ش��د اصغر نکوگل که تنها کاندیداي 
این مجمع بود با کسب ۱۸ رأي از مجموع ۱۹ رأي ماخوذه براي چهار 
س��ال ریاس��ت این هیات را برعهده گرفت. نکوگل در دهه ۸۰ نیز در 
دوره اي ریاس��ت این هیات را برعهده داشت. پیش از نکوگل محمد 

اقبالي سرپرست هیات ژیمناستیک استان را برعهده داشت.

آغاز دور برگشت لیگ برتر واترپلو
ماهان میهمان جنوبي ها، 

خانه شناگران میزبان شمالي ها 
پس از دو ماه تعطیلي لیگ برتر واترپلوي باش��گاه هاي کشور با برگزاري 
دیداره��اي هفته دوازدهم پیگیري مي ش��ود. ۲۰ اس��فند م��اه با برگزاري 
دیدارهاي هفته یازدهم، نیم فصل نخست لیگ برتر واترپلو به پایان رسید. 
جمعه هفته جاري پس از دو ماه تعطیلي، این رقابت ها با برگزاري دیدارهاي 
هفته دوازدهم وارد دور برگش��ت مي شود. در این هفته از رقابت ها فوالد 
ماهان که صدرنشین دور رفت شد در گچساران با نفت و گاز دیدار مي کند. 

خانه شناگران اصفهان نیز در این هفته میزبان هیات شناي گیالن است. 

  زاینده رود

ش��اید وقتی خیلی ها وعده عل��ی دائی و بازیکنانش را در دف��اع از حیثیت فوتبال 
ایران، قبل از بازی س��ه شنبه ش��ب مقابل الوحده امارات شنیدند، امیدوار شدند تا 
حداقل در این بازی تش��ریفاتی که هیچ نفعی ب��رای دو تیم به همراه ندارد و هیچ 
اس��ترس و نگرانی پش��ت سر یاران دائی نیست، ش��اهد یک بازی سراسر هجومی 
 از سرخپوش��انی باش��ند که بدون اس��تثنا به هیچ ناکامی در این فصل )۸۹-۹۰( نه

نگفتند... 
وقتی مهاجم پا به توپ الوحده در دقیقه ۱3 از میان مدافعان بی تفاوت پرس��پولیس 
 عب��ور کرد و با آن ش��کل و ش��مایل رحمان احم��دی را مغلوب هن��ر خود کرد،
عل��ی دائی نیز ایس��تادن در کنار خط طولی را به کناری گذاش��ت و روی نیمکت 
آرام گرف��ت تا همچنان که از روی نیمکت به 77 دقیقه باقیمانده بازی فکر مي کند 
به مرور ناگواری هایی که در طول این ۱/5 س��ال چش��ید و به هواداران تیمش نیز 

چشاند بپردازد.
 پرس��پولیس س��ه ش��نبه ش��ب دو بر صفر به الوحده ای ک��ه او نی��ز مانند حریف
 ایران��ی اش هیچ امی��دی برای صعود نداش��ت، باخت تا پرون��ده بازی های بدون
م��رزی اش مانن��د لی��گ برت��ر داخلی بس��ته ش��ود و ح��اال فقط طب��ق قولی که 
از مدت ه��ا پی��ش کاش��انی و دائی به ه��واداران تیمش��ان داده اند، فق��ط و فقط 
ج��ام حذفی مان��ده، جامی که چند تیم گرس��نه فتح آن در کمینش نشس��ته اند و 
اس��تقالل، فوالد و البته سپاهان از آن جمله اند... شکست سه شنبه شب پرسپولیس 
 مقاب��ل الوح��ده از دو منظ��ر در کارنامه عل��ی دائی دو نمره به ش��دت منفی ثبت

کرد.
تی��م علی دائی به الوحده ای بازی را دو بر صفر باخت که در ته جدول گروه C با 
س��ه شکست و تنها سه امتیاز به زنگ تفریح مطلق این گروه تبدیل شده بود و این 
برای شهرداری که قبل از بازی وعده اعاده حیثیت در مقابل این حریف مي داد یک 

ناکامی مطلق محسوب مي شود.
از منظری دیگر شکست دیگری در مقابل حریفان عربی که دائی همیشه روی آنها 

حساس��یت خاصی داشت، برای او منظور شد. یادمان نرود که بدترین خاطره بهار 
دو سال پیش در مقابل عربستان در تهران رقم خورد، شکستی که باعث خلع او از 
رهبری کادر فنی تیم ملی ش��د و دائی پ��س از آن هربار در مقابل حریفان عربی با 

جدیت و انگیزه خاصی به میدان مي رفت.
هرچند پرسپولیس موفق شد االتحاد عربستان را در تهران سه بر دو مغلوب کند و به 
نوعی عقده های فروخورده دائی را بیرون بریزد اما چه سود که حذف قرمزها از دور 
 گروهی پس از آن بازی مسجل شد و آخرین ناکامی آنها در مقابل الوحده در امارات رقم

خورد.
ناکام��ی ای ک��ه احتماالً ب��ا آن پرونده بازی ه��ای برون مرزی دائ��ی روی نیمکت 

پرسپولیس بسته شد...
صعود بی دردسر

منص��ور ابراهی��م زاده مصلح��ت اندیش��ی به خ��رج داد و خیلی ب��ه آب و آتش 
 ن��زد ت��ا توان��ش را به نوعی ب��رای دو جبه��ه لیگ برت��ر و لی��گ قهرمانان حفظ

کند.
 شکس��ت خانگی مقابل الش��باب عربستان شاید برای تئوریس��ین اصفهانی فوتبال 
ایران کارنامه چندان خوبی محس��وب نش��ود، اما وقتی مي بینی��م که ذوبی ها پیش 
 از قبول شکس��ت در فوالدش��هر مقابل الش��باب با چهار پی��روزی از پنج بازی و
۱3 امتی��از و البته صدرنش��ینی مطلق ب��ار خود را برای صعود بس��تند، آن وقت به 
ابراهی��م زاده و بازیکنان آینده نگرش حق مي دهیم که خیلی به آتش بازی دس��ت 
نزنند و به حریفان بزرگتر از الشباب فکر کنند، حریفانی بزرگ که از شرق آسیا به 

انتظار ذوبی ها نشسته اند.
افتخ��ارات ریز و درش��ت ابراهیم زاده با ذوب آهن در س��ال های گذش��ته )نایب 
قهرمان��ی آس��یا، نای��ب قهرمانی لیگ برتر( با ع��ده ای بازیکن کم نام و نش��ان به 
ج��ز چه��ار، پن��ج نف��ر آنقدرها چش��مگیر و قاب��ل توجه بوده اس��ت که کس��ی 
بابت شکس��ت مقابل الش��باب عربس��تان ب��ه آنها خ��رده ای نگیرد. هرچه نباش��د 
 ت��ا اینج��ای کار آنه��ا بهتری��ن نماین��ده ای��ران در دور گروه��ی لی��گ قهرمانان

بوده اند...

صعود بی دردسر ذوبی ها در آخرین روز دور گروهی لیگ قهرمانان
حراج اعتبار سرخ ها در امارات؛ سقوط شاهزاده

به مناسبت روز زن
جشن بزرگ ملی بانوان ورزشکار در اصفهان 

همزمان با سراس��ر کش��ور جش��ن بزرگ ملی بانوان ورزش��کار سوم 
 خ��رداد به مناس��بت روز بزرگداش��ت مق��ام زن در اصفه��ان برگزار

می شود. 
س��ازمان تربی��ت بدنی برای نخس��تین بار جش��ن بزرگ مل��ی بانوان 
ورزش��کار را به مناسبت والدت حضرت فاطمه)س(، روز مادر و روز 

گرامیداشت مقام زن در سراسر کشور برگزار می کند.
همزم��ان ب��ا 3۰ اس��تان کش��ور معاون��ت ورزش بان��وان اداره کل 
تربیت بدنی اس��تان نیز این جش��ن ب��زرگ ملی را با حض��ور بانوان 
 ورزش��کار اس��تان در س��الن ورزش��ی ۱7 ش��هریور اصفهان برگزار

می نماید.
به همین منظور جلسه کمیته برگزاری این مراسم با حضور نمایندگان 
ورزش بانوان اداره کل تربیت بدنی استان، اداره کار و امور اجتماعی، 
سپاه صاحب الزمان، معاونت بهداشت و درمان، شهرداری و استانداری 
در دفتر معاونت ورزش بانوان اداره کل تربیت بدنی اس��تان اصفهان و 

به ریاست صدیقه کعبی زاده برگزار شد.

لیگ برتر هندبال بانوان
نگاه ذوب آهن به صدر

در روز استراحت فارس 
هفته شش��م از دور برگش��ت لیگ برتر هندبال بانوان با مصاف حس��اس 

شهرداری کرمان و ذوب آهن اصفهان پیگیری می شود.  
 لیگ برتر هندبال بانوان باشگاه های کشور به هفته های حساس پایانی نزدیک 
می شود و فاصله کم تیم های صدر جدول ممکن است هر تغییری را در 
رده بندی رقابت ها در دو هفته پایانی ایجاد کند. هفته ششم از دور برگشت 
این رقابت ها جمعه با برگزاری سه دیدار و غیبت فارس، صدرنشین فعلی 
لیگ پیگیری می شود. ذوب آهن که هفته پیش با شکست تیم صدرنشین 
فارس امیدوار به تکرار قهرمانی در این فصل از رقابت ها شد در مصاف با 
شهرداری کرمان نیاز به یک پیروزی دارد تا موقتاً صدرنشین رقابت ها شود. 
ذوب آهن پس از رس��یدن به صدر باید منتظر از دس��ت دادن امتیاز در دو 
هفته پایانی از سوی فارس شود. اما سپاهان که رده سوم جدول رقابت ها را 
در اختیار دارد با نماینده هرمزگان دیدار می کند. سپاهان اگر در این رقابت 

موفق به پیروزی شود می تواند امیدوار به حفظ جایگاه سومی اش باشد.

مسابقات دو و میدانی روستایی کشور
اصفهان بر سکوی سوم ایستاد 

مسابقات دوومیدانی روستایی کشور با ایستادن تیم های نوجوانان و جوانان 
اصفهان بر سکوی سوم خاتمه یافت.  

 در این رقابت های یک روزه که با حضور نمایندگان 3۱ اس��تان کش��ور 
در زنجان برگزار ش��د تیم های نوجوانان و جوانان استان اصفهان موفق به 
ایستادن بر سکوی سوم شدند. در رده نوجوانان استان البرز عنوان قهرمانی را 
کسب کرد. زنجان دوم و اصفهان و گلستان به صورت مشترک سوم شدند. 
در رده سنی جوانان هم زنجان عنوان قهرمانی را کسب کرد. البرز در جای 
دوم ایستاد و اصفهان مقام س��وم را به خود اختصاص داد. در رقابت های 
انفرادی مهدی الماسی در دوی ۶۰ متر در رده سنی جوانان قهرمان شد. در 
پرش طول فاطمه فنایی در رده س��نی جوانان مدال نقره را به دست آورد. 
مرجان حبیبی در رده سنی نوجوانان و در دوی ۶۰ متر صاحب گردن آویز 
برنز شد. سهیال کافیان در رده سنی نوجوانان و در دوی ۸۰۰ متر بر سکوی 
قهرمانی ایستاد و اعظم ذاکر زاده در پرش طول پنجم شد. اصفهان همچنین 

موفق به دریافت کاپ اخالق این دوره از رقابت ها نیز شد.
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امام علی )ع(:
خوش اخالقی روزی هارازیاد
می کند و میان دوستان
انس والفت پدیدمی آورد.

 با توجه به موقعیت تاریخي و گردشگري میدان امام )ره( کمیته اي
متش��کل از میراث فرهنگي، مجمع امور صنف��ي ، اتحادیه 
 هاي مربوطه، نیروي انتظامي و شهرداري تشکیل مي شود تا
به طور مکرر رفع معضل سد معبر را به کسبه تذکر و ابالغ و 
نسبت به رفع آن اقدام گردد. معاون خدمات شهري شهرداري 
اصفهان در جلسه هماهنگی جهت ساماندهی و رفع سد معبر 
میدان امام )ره(، با اش��اره به درخواس��ت هاي مکرر مردم ، 
کسبه و همچنین مکاتبات سازمان میراث فرهنگي جهت رفع 
س��د معبر، اظهار داشت: در ابتداي سال گذشته کسبه میدان 
امام)ره( در طوماري از شهرداري درخواست نمودند بر طبق 
قانون عمل نموده و با دستفروشي و سد معبر برخورد نماید.

محس��ن رنجبر با بیان این که س��د معبر در می��دان امام)ره( 
معضل دیرینه اي است که بایستي به صورت اصولي برطرف 
شود گفت: ساماندهي میدان امام)ره( در دو برنامه دراز مدت 
 و کوت��اه مدت صورت م��ي گیرد، به طوري ک��ه در برنامه

دراز مدت ساماندهي میدان در تمامي ابعاد انجام و به میدان 
امام علي)ع( نیز گسترش مي یابد.

معاون خدمات شهري شهرداري اصفهان با بیان این که کمیته 

باید در میدان مس��تقر ش��ود، تصریح کرد: 
میدان امام)ره( خاص ترین نقطه شهر است 
و ض��رورت دارد تا جهت رفع تخلفات این 

میدان به طور جدي عمل کرد.
ارگان هاي مرتبط با ش��هرداري همكاري 

كنند
مدیر حراست شهرداري اصفهان با تأکید بر 
موقعیت جهاني و بین المللي میدان امام)ره( 
گفت: براي س��اماندهي میدان امام)ره( همه 
ارگان هاي مرتبط همچون میراث فرهنگي، 
مجمع ام��ور صنف��ي، اتحادیه ه��ا، نیروي 
انتظامي و ش��هرداري بایستي باهم همکاري 

داشته باشند.
اکبر معتمدي با اش��اره ب��ه این که وضعیت 
موجود میدان امام)ره( در شأن شهر اصفهان 
نیست، ادامه داد: همه ارگان ها باید به وظایف 

قانوني خود عمل کنند تا وضعیت موجود ساماندهي شود.
وي ب��ا تأکید بر این که نباید ب��ه راحتي از کنار این موضوع 

گذشت، افزود: روند برخورد با متخلفان در 
این میدان تاریخي بایس��تي استمرار یابد، در 

غیر این صورت بي نتیجه خواهد بود.
فرصت 72 ساعته براي رفع سد معبر

مدی��ر پیش��گیري و رفع تخلفات ش��هري 
ش��هرداري اصفهان با اشاره به رفع سد معبر 
در بازارهاي می��دان امام)ره( گفت: با توجه 
به این که روزانه حجم زیادي از ش��هروندان 
 و گردش��گران داخلي و خارج��ي از میدان
امام )ره( بازدید مي کنند، ایجاد محیطي آرام، 
زیبا و در شأن پایتخت فرهنگ و تمدن ایران 

اسالمي ضروري است.
احمدرضا ش��فیعي با بیان این که از یک ماه 
قبل براي رفع س��د معبر برنامه ریزي ش��ده 
اس��ت، افزود: طي هماهنگي انجام ش��ده با 
مقام قضایي و اخذ دستورات الزم مدیریت 
پیشگیري و رفع تخلفات شهري شهرداري با همکاري فرمانده 
انتظامي شهرستان اصفهان، مجمع امور صنفي، کالنتري بازار، 

با سدمعبر در میدان امام)ره( برخورد کرد.
وي با اش��اره به این که از 7۲ س��اعت قبل از رفع سد معبر 
ابالغیه و اخطارهایی به اتحادیه ها و مجمع امور صنفي داده 
ش��د، تصریح کرد:  مأموران رفع تخلفات ش��هري با اجرای 
ط��رح های متعدد ضربت و ارائه ابالغ و اخطارهای قانونی، 
درصدد رفع سد معبر نه تنها در میدان امام)ره(، بلکه در سطح 

شهر هستند.
مدیر پیشگري و رفع تخلفات شهري با اشاره به این که طرح 
ساماندهي و رفع سد معبر میدان امام)ره( ادامه خواهد داشت، 
از کس��به خواست نسبت به رفع س��د معبر و جلوگیري از 

تضییع حقوق شهروندان اقدام نمایند.
اتحادیه خواستار رفع سد معبر است

رئیس اتحادیه صنایع دستي اصفهان با اشاره به این که اتحادیه، 
خود، خواستار رفع س��د معبر در میدان امام)ره( بوده است، 
گفت: هر عملي که موجب س��د معبر شود، به لحاظ شرعي 
و قانوني جایز نیس��ت و به منظور حفظ حقوق ش��هروندان 

پیشگیري و برخورد با این معضل ضروري است. 
غالمعلي فیض الهي با بیان این که بعضي از واحد هاي صنفي 
در میدان امام )ره( با اجاره دادن ستون هاي مقابل مغازه خود 
باعث ایجاد سد معبر شده بودند، افزود: با توجه به موقعیت 

خاص میدان امام)ره( و حضور گردشگران داخل و خارجي 
این وضعیت زیبنده این میدان تاریخي نیست.

 وي با تأکید بر این که در قانون براي رفع س��د معبر نیاز به 
اخطار نمي باشد، ولي بهتر است در مرحله دوم ابتدا  اخطار 
۴۸ س��اعته به مغازه داران داده ش��ود، بیان داشت: اتحادیه و 
مجمع امور صنفي آمادگي دارد با شهرداري و دیگر ارگان ها 

جهت رفع سد معبر همکاري داشته باشد.
اكثر كسبه موافق اجراي طرح هستند

فی��ض الهي گفت: با توجه به این که می��دان امام)ره( قطب 
گردش��گري ش��هراصفهان اس��ت و روزانه تعداد زیادي از 
 گردش��گران داخلي و خارج��ي از این مکان تاریخي بازدید

مي کنند، ساماندهي آن ضروري است.
رئیس اتحادیه صنایع دستي اصفهان اظهار داشت:  بي توجهي 
و نادیده انگاش��تن حقوق شهروندي در مرحله اول، موجب 
به هم خوردن نماي ظاهري شهر شده و همچنین نارضایتي 
 و مش��کالت فراوان��ي را براي زندگي روزم��ره مردم ایجاد

مي کند. 
وي با اش��اره به این که اکثر کس��به موافق این طرح هستند، 

تصریح کرد: قرار شده هیأت مدیره اي متشکل از کسبه میدان 
تشکیل شود، تا زیر نظر اتحادیه انجام وظیفه کنند.

تصمیمات راهبردي براي رفع سد معبر 
جانشین فرماندهي انتظامي شهرستان اصفهان با بیان این که 
نیروي انتظامي براي رفع سد معبر از قانون و مقررات مربوط 
به رفع سد معبر حمایت خواهد نمود، افزود: شهرداري براي 

رفع سد معبر به وظیفه قانوني خود عمل کرده است. 
س��رهنگ حس��یني تصریح کرد: با هماهنگي همه ارگان ها 

بایستي براي رفع سد معبر تصمیمات راهبردي گرفته شود.
چنین تخلفاتي در شأن و جایگاه اصفهان نیست

نماینده س��ازمان میراث فرهنگي با اش��اره به این که میدان 
امام)ره( ثبت جهاني اس��ت، گفت: وجود ویترین ها داخل 
میدان، در شأن این میدان تاریخي نیست و رفع کامل سد معبر 
ضروري است. وي اظهار داشت: میدان امام )ره(یکی از آثار 
شاخص گردش��گری در اصفهان و ایران به شمار می رود و 
روزانه تعداد زیادي توریست و گردشگر از این مکان تاریخي 
بازید مي کنند، بنابراین انجام چنین تخلفاتي در شأن وجایگاه 

اصفهان نیست. 

خداحافظی از سد معبر در میدان امام)ره(

کمیته ساماندهي میدان امام)ره( تشکیل مي شود 
با توجه به این که 
میدان امام)ره( 
قطب گردشگري 

شهراصفهان 
است و روزانه 
تعداد زیادي از 

گردشگران داخلي 
و خارجي از این 
مکان تاریخي 

بازدید مي کنند، 
ساماندهي آن 
ضروري است.

آگهي مناقصه دو مرحله اي
خرید لوله هاي آزبست و پلي اتیلن و محرك برقي

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق خریدهاي ذیل 

را مطابق جدول زیر و موردنیاز مناطق مختلف خود را از فروشنده ذیصالح 

خریداري نماید.

مهلت تحویل اسناد فراخوان به دبیرخانه کارفرما:
 تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 90/3/7

گشایش پاکات فراخوان:
از ساعت 8:30 صبح روز یکشنبه مورخ 90/3/8

محل دریافت اسناد فراخوان: 
WWW.abfa-esfahan.com پایگاه اینترنتي

تلفن تماس: 0311-6680030
www.iets.mporg.ir پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شماره 
مبلغ تضمین )ریال(نوع بودجهموضوع مناقصهمناقصه

90-1-98
خرید لوله آزبست سیمان ضد 

سولفات آب شرب قطر 100 تا 400 
میلیمتر )ستاد و شهر اصفهان(

954/700/000جاري و عمراني

90-1-99
خرید محرك برقي شیرخانه هاي 

129/000/000عمرانيآبرساني اصفهان بزرگ

آگهي فراخوان ارزیابي کیفي
 نظارت کارگاهي بر حفاري 

و نصب انشعابات آب و فاضالب مناطق پنجگانه شهر اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد فراخوان نظارت کارگاهي 

بر حفاري و نصب انشعابات آب و فاضالب مناطق پنجگانه شهر اصفهان را از 

محل اعتبارات جاري به شرح جدول ذیل برگزار نماید:

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه خریدار:
تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 90/3/7

گشایش پاکات مناقصه:
از ساعت 8/30 صبح روز یکشنبه مورخ 90/3/8، 

تلفن تماس: 0311-6680030

دریافت اسناد مناقصه:

www.abfa-esfahan.com پایگاه اینترنتي

www.iets.mporg.ir پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

مبلغ تضمین بودجهشماره فراخوانفراخوانردیف
)ریال(

1
فراخوان نظارت کارگاهي بر حفاري و 
نصب انشعابات آب و فاضالب مناطق 

پنجگانه شهر اصفهان
----جاري90-1-102
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