
مسئول برگزاري جشنواره گل و 
گلدان گفت: نخستين جشنواره 
گل و گلدان از س��وم خرداد ماه 
سال جاري آغاز ش��ده و تا روز 
گل 25 خ��رداد در اصفهان براي 
بازديد عالقه مندان ادامه دارد. شيوا 

بحريني درباره برگزاري نخستين جشنواره گل و گلدان اظهار داشت: اين 
جشنواره بهانه ايي براي آشتي با طبيعت است...

رئيس ش��وراي اس��المي ش��هر 
شهركرد گفت: مجتمع فرهنگي 
مذهب��ي اميركبي��ر در زميني به 
مساحت يك هزار و 200 مترمربع 
در اين ش��هر احداث مي ش��ود. 
امامقلي باللي اظهار داش��ت: اين 

مجتم��ع فرهنگي مذهبي در مجاورت كاربري ورزش��ي واقع در خيابان 
اميركبير اين شهر احداث مي شود...

از سوم تا 25 خردادماه؛
برپایی جشنواره گل و گلدان  

در اصفهان

در زميني به مساحت 1200 مترمربع؛
 مجتمع فرهنگي اميركبير شهركرد

 احداث مي شود

صفـحهصفـحه
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نماينده مردم خمیني شهر در مجلس:
تسهيالت مسكن مهر 

افزايش يابد
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 شهرستان    صفحه 4

رئيس قوه قضائيه با اشاره به تأكيدات رهبر معظم انقالب خواستار شد؛

برخورد با زمين خواري و تخريب جنگل ها 
صفحه2

صفحه4

رشيد خدابخش، مديركل تربيت 
بدني اس��تان اصفهان در اولين 
نشست مطبوعاتي سال 90 كه 
باس��عادت حضرت  با والدت 
زه��را)س( و حض��رت ام��ام 
خميني )ره( تقارن پيدا كرده بود 

 اظهار داشت: تا يك ماه ديگر اصفهان داراي مجهزترين آكادمي ورزش 
مي شود. در اين كنفرانس...

مديركل تربيت بدني استان اصفهان:
راه اندازي مجهزترین آكادمي ورزش

 در اصفهان 

شهرستان    صفحه 4

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي خبر داد؛
افزايش هزينه سفر عمره

 از 500 به 800 هزار تومان

صفحه آخر  صفحه 8

راه اندازي 
بانك هویت ژنتيكي  

در چهارمحال و بختياري
مديركل پزش��كي قانوني چهارمحال و بختياري 
گفت: تا پايان سال جاري بانك هويت ژنتيكي اين 

استان راه اندازي مي شود. 
منصور فيروزبخت اظهار داش��ت: تشكيل بانك 
هويت ژنتيكي در حوادث غيرمترقبه كاربرد بسياري 
دارد كه اين مهم مستلزم ارائه اعتبارات الزم از سوي 
دستگاه هاي مرتبط است. وي تشكيل بانك هويت 
ژنتيكي را در پيش��گيري از وقوع جرم و جنايات 
بس��يار ضروري دانست و گفت: با برخورداري از 
بانك هويت ژنتيكي اين امكان را ميس��ر مي شود 
ت��ا اقدامات علمي و تخصص��ي نوين در صحنه 
جرم و كش��ف حقيقت با سرعت و دقت بيشتر 
صورت بگيرد. وي افتتاح آزمايش��گاه سم شناسي 
و آسيب شناسي را از مهم ترين برنامه هاي اجرايي 
سال جاري پزش��كي قانوني اين استان برشمرد و 
گفت: ج��ذب نيروهاي متخص��ص در صورت 
ارائ��ه اعتبارات الزم و افزودن تخت تش��ريح، در 
سالن تشريح از ديگر برنامه هاي اين اداره كل است. 
فيروزبخت كمبود نيروي انس��اني به ويژه پزشك 
متخصص را از عمده مشكالت پزشكي قانوني اين 
استان برشمرد و گفت: كمبود امكانات و تجهيزات 
كافي، كمبود اعتبارات مالي، حقوق كم و سختي 
كار از ديگر اين مش��كالت محس��وب مي شود. 
فيروزبخت با اشاره به وظايف مهم پزشكي قانوني، 
گفت: معاينات اجساد با هويت نامشخص، معاينات 
سرپايي نزاع، تصادف، حوادث كار، تعيين نقص 
عضو، ديه و ارش، بررس��ي س��المت جسماني، 
صدور مجوز سقط جنين، بررسي از كارافتادگي، 
انجام كميسيون هاي اختصاصي، معاينه در راستاي 
تحمل كيفر، تعيين انواع صدمات و جراحات و زمان 
وقوع آنان از مهم ترين اين وظايف است. وی ادامه 
داد: تأييد استراحت پزشكي، معاينات روان پزشكي، 
كارشناسي سالمت پيش از استخدام، كارشناسي 
تطبيقي آالت جرم با نوع صدمه، تشخيص قطعي 

مواد مخدر در افراد از ديگر اين وظايف است.

مدرس زاده- شهردار کاشان

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم
شماره 90/22 

شرکت توزيع نيروي برق استان اصفهان
امور تدارکات و انبارها

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي

ش��ركت توزيع برق استان اصفهان در نظر دارد خدمات عمومي، نگهداري و حفاظت 
فيزيكي و نگهباني مجموعه ويالهاي صنعت برق استان اصفهان را از طريق مناقصه 

عمومي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. 
تاريخ برگزاري شماره مناقصهموضوع مناقصهرديف

مناقصه
ساعت برگزاري 

مناقصه
مبلغ ضمانتنامه )ريال(

1

مناقصه خدمات عمومي، نگهداري، 

حفاظت فيزيكي و نگهباني مجموعه 

ويالهاي صنعت برق استان اصفهان

995/9090/03/2110:30122/000/000.

متقاضي��ان ش��ركت در مناقص��ه مي توانند از روز س��ه ش��نبه م��ورخ 90/03/10 لغايت 
90/03/21 در ساعات اداري در قبال فيش بانكي به مبلغ يكصد هزار ريال واريز شده 
بحس��اب جاري سپهر صادرات به ش��ماره 0101673314007، به نام شركت توزيع برق 
اس��تان اصفهان واريز نمايند و مدارك مناقصه را از امور تداركات اين ش��ركت واقع در 
اصفهان خيابان شريعتي دريافت و پيشنهادات خود را با توجه به مندرجات دفترچه حداكثر 

تا يك ساعت قبل از ساعت بازگشايي به دبيرخانه اين شركت تحويل نمايند.
1- خريدار در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

2- هزين��ه درج آگهي مناقصه در صفحات داخلي روزنامه هاي اطالعات و زاينده رود بعهده 
برنده مناقصه مي باشد.

3- داوطلبان مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 13-6273011 داخلي 
270 واحد مناقصات تماس حاصل نمايند.

4- اس��ناد و م��دارك كامل اين مناقصات در س��ايت اينترنتي معام��الت توانير به آدرس 
http://tender.tavanir.org.ir قابل دسترس��ي مي باش��د همچني��ن آگهي اين مناقصات 
در س��ايت پايگاه ملي مناقصات ايران به آدرس http://iets.mporg.ir و س��ايت شركت 

توزيع برق استان اصفهان به آدرس www.epedc.ir قابل دسترسي مي باشد.

آگهی مناقصه لوله گذاری فاضالب
ش��ركت آب و فاضالب استان اصفهان درنظر دارد پروژه های ذيل را از طريق مناقصه عمومی 
با فهرس��ت بهای سال 1388 س��ازمان مديريت و برنامه ريزی به پيمانكار دارای رتبه بندی و 

واجد صالحيت واگذار نمايد. 

1- موض��وع مناقصه: تأمين لودر و كمپرس��ی به منظور كن��دن، بارگيری و حمل مصالح 
زيرس��ازی و خاك و نخاله به صورت تن- كيلومتر براس��اس ش��رح خدم��ات مندرج در 

اسناد و مدارك مناقصه
2- مهلت دريافت اسناد مناقصه: حداكثر تا تاريخ 90/3/24 از اداره پيمان و رسيدگی 

واقع در خيابان اباذر، ساختمان شهرداری
3- مهلت قبول پيش��نهادات: حداكثر تا تاريخ 90/3/25 به صورت الك و مهر شده و 

تحويل به دبيرخانه مركزی
4- بازگشايی پاكات: پيشنهادات رسيده در تاريخ 90/3/28 در محل شهرداری كاشان 

باز و قرائت خواهد گرديد.
5- كارفرما در رد يا قبول يك يا كليه پيش��نهادات مختار و هزينه چاپ آگهی دو نوبت 

به عهده برندگان مناقصه می باشد.
تلفاكس: 0361-4465858

برآورد )ريال(تضمين )ريال(نوع بودجهمحل اجراشماره مناقصه

شبكه جمع آوری 90-1-130
فاضالب ايمانشهر

111/500/0002/971/913/281جاری

اصالح شبكه آب و 90-1-131
انشعابات منطقه يك 

اصفهان

38/500/000765/043/078جاری

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1390/3/21
تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز يك شنبه 1390/3/22

 www.abfaesfahan.ir دريافت اسناد: سايت اينترنتی
www.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن: 0311-6680030
شركت آب و فاضالب استان اصفهان 

شركت توزيع برق استان اصفهانشركت آب و فاضالب استان اصفهان

شهرداری كاشان

تشريح برنامه های بيست و دومين سالگرد ارتحال امام خمينی )ره( 
در اصفهان 

س
فار

س: 
عک
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
Tuesday 31 MAY 2011 

سراسری
جهان نماجهان نماجهان نماجهان نما

رئي��س قوه قضائي��ه گفت:  همه دس��تگاه هاي نظ��ام بايد با پديده ش��وم 
زمين خ��واري و تخري��ب جنگل ها برخ��ورد كنند و س��ازمان ثبت نقش 
 عم��ده اي در اي��ن زمينه دارد. آي��ت ا... ص��ادق آملي الريجان��ي، رئيس 
قوه قضائيه صبح روز گذش��ته در همايش بزرگداش��ت يكصدمين س��ال 
تأسيس س��ازمان ثبت اسناد و امالك كشور با اعالم اين مطلب، افزود: در 
جهاني كه به س��رعت در حال تحول اس��ت و نيازهاي مردم متنوع شده و 
ابزارها نيز نو گش��ته است، بايد تالش كنيم وضعيت خودمان را نسبت به 
جغرافياي موجود به درستي ارزيابي كنيم و سپس در پي اصالح ساختارها 
باش��يم تا بتوانيم پاس��خگوي نياز شهروندان باش��يم. وي ادامه داد: مسأله 
تثبيت مالكيت و نظم حقوقي از نيازهاي مهم مردم است و امروز بسياري 
از دعاوي موجود در محاكم قضايي ناش��ي از اختالفات ملكي است. وي 
گفت: ثبت درس��ت معامالت به صورت رسمي و امكان دسترسي سريع به 
اطالعات آن مي تواند موجب كاهش دعاوي و س��بك شدن بار موجود در 
دستگاه قضايي شود. رئيس دستگاه قضا گفت: به طور كلي نظم حقوقي به 
عنوان مصلحت بايد مدنظر باشد و در سايه نظم حقوقي مي توان به عدالت 
رسيد و ثبت رسمي به ارتقای دستگاه قضا كمك مي كند. آملي الريجاني با 
اشاره به اين مطلب كه همه قوا بايد به موضوع ثبت رسمي ورود پيدا كنند 
و س��ازمان ثبت را كمك كنند كه به مسئوليت هاي خود برسد، گفت : البته 
مس��ئوليت قوه قضائيه در اين امر روشن تر از بقيه است و بايد در موضوع 
تعيين و تكليف اختالفات ملكي و مبارزه با پديده زمين خواري ورود پيدا 
كند و راه كارهاي مناس��ب اتخاذ كند. الريجاني با اش��اره به اين مطلب كه 
اجراي طرح كاداستر از جمله طرح هايي است كه مي تواند ثبت مالكيت را 
رس��مي كند، گفت: اميدواريم با تأمين منابع، آموزش نيروي انساني متبحر 
و همت بلند مس��ئوالن اين س��ازمان، اين طرح به طور كامل اجرا ش��ود، 
البته اجراي اين طرح تاكنون باعث دلگرمي ما بوده است. وي به موضوع 
زمين خواري نيز اش��اره كرد و گفت: در س��فري كه به مازندران داشتم به 
وضوح ش��اهد آن بودم كه تخريب جنگل ها با س��رعت انجام مي ش��ود و 
واقعًا تأس��ف بار اس��ت كه جنگل هايي كه صد سال طول مي كشد تا رشد 
كنند يك ش��به تراش��يده مي ش��وند و اثري از آنها نمانده و تنها بلوك هاي 

سيماني حد و مرز زمين هاي عاري از جنگل را نشان مي دهد. 
رئيس دس��تگاه قضا به جلس��ه اي كه با رهبر انقالب داشته اند اشاره كرد و 
گفت: ايشان تأكيد كردند تا به هر وسيله ممكن همه دستگاه ها با يكديگر 

هم��كاري كنند تا جلوگيري از تخريب جنگل ها اجرايي ش��ود. الريجاني 
ب��ه تكاليفي كه بر اس��اس برنامه پنجم توس��عه به عهده دس��تگاه قضايي 
نهاده ش��ده اش��اره كرد و گفت: اين تكاليف به نوعي مس��ئوليت هس��تند 
و ب��ه نوعي ديگ��ر فرصت. وي ادامه داد: ايجاد پاي��گاه اطالعات حقوقي 
ام��الك، الكترونيكي كردن مراحل نقل و انتقاالت و ثبت اس��ناد مالكيت، 
ايجاد س��امانه الكترونيكي اطالعات امالك، صدور سند مالكيت براي كليه 
اراضي كشاورزي، تعويض اس��ناد مالكيت به صورت تك برگي، نوسازي 
و توس��عه فضاهاي فيزيكي و راه اندازي مركز داده هاي ثبتي تا پايان س��ال 
دوم برنامه پنجم از جمله اين تكاليف اس��ت. وي با اش��اره به اين مطلب 
كه در يك برهه زماني برخي از اين تكاليف به صورت اولويت بندي اجرا 
 مي شد، گفت: با تالش گسترده و حمايت مقام معظم رهبري اين تكاليف 
به صورت تكليف ماند و مقرر شد تا دولت اعتبارات الزم را در بودجه هاي 
س��نواتي ارائه شده به مجلس ببيند. آملي الريجاني در خاتمه سخنان خود 
ب��ه موضوع 14 خرداد و س��الروز ارتحال ملكوت��ي بنيانگذار كبير انقالب 
اس��الم و لزوم زنده نگه داش��تن ياد امام )ره( اشاره كرد و گفت: امام )ره( 

فارغ از شخصيت علمي و رهبري خود، در زمان ما نوعي نشانه بود.

نماينده مردم خميني ش��هر در مجلس گفت: به دليل افزايش اعتبار براي 
س��اخت مسكن مهر در شهرستان خميني شهر بايد تسهيالت مسكن مهر 
افزايش يابد. محمد جواد ابطحي با اش��اره به س��اخت واحدهاي مسكن 
مهر در شهرس��تان خميني ش��هر بيان داش��ت: به دليل عدم وجود زمين 
براي ساخت مسكن مهر در شهرستان خميني شهر، اين امر موجب بروز 
مش��كالتي براي ساخت مسكن مهر در اس��تان اصفهان شده است. وي 
افزود: با رايزني ها و گفتگوهايي كه با مس��ئوالن انجام شد، هفت هكتار 
زمين به سازمان مسكن و شهرسازي استان اصفهان براي ساخت مسكن 

مهر در شهرستان خميني شهر اختصاص داده شد. 
نماينده مردم خميني ش��هر در مجلس ش��وراي اس��المي ادامه داد: مكان 
س��اخت واحدهاي مس��كن مهر در نزديك جاده كمربندي خميني شهر 
واقع ش��ده كه در ابتدا اداره كل راه و ترابري اس��تان اصفهان به داليلي 
با س��اخت مس��كن مهر در اين مكان موافقت نكرد، اما با جلس��اتي كه 
ص��ورت گرفت موافقت اين اداره هم براي ساخت وس��از در اين مكان 
جلب ش��د. وي با اشاره به تعداد واحدهاي مسكن مهر در حال ساخت 
در شهرستان خميني شهر، اظهار داشت: در پي تصميمات صورت گرفته 
از س��وي مسئوالن مقرر ش��ده يك هزار و 250 واحد مسكن مهر در اين 

شهرستان ساخته شود.
ابطح��ي ب��ا توجه ب��ه الزامات ش��هرداري خميني ش��هر براي س��اخت 
س��اختمان هاي مس��كوني ب��ه تع��داد 20 طبقه، بيان داش��ت: س��اخت 
آپارتمان ه��اي20 طبقه اي مس��كن مهر س��بب افزايش چش��مگير هزينه  
اين واحدها براي متقاضيان ش��ده كه با موافقت شهرداري تعداد طبقات 
س��اختمان به 9 طبقه كاهش يافت. وي ادامه داد: اين در حالي اس��ت كه 
وزارت مسكن و شهرسازي اجازه ساخت ساختمان هاي چهار طبقه اي را 

براي ساخت مسكن مهر در اين مكان به مسئوالن استان داده بود. 
نماينده مردم خميني ش��هر در مجلس با اشاره به گودبرداري هاي صورت 
گرفته براي س��اخت مس��كن مهر و بازديد وزير مسكن و شهرسازي در 
روزهاي گذشته از اين مكان، اظهار داشت: با وجود گودبرداري هاي عميق 
كه در اين مكان ها ايجاد ش��ده، وزير مسكن نيز به ساخت ساختمان هاي 

9 طبقه رضايت داد. وي تأكيد كرد: در حال حاضر نيز تصويب س��اخت 
آپارتمان ه��اي 9 طبقه ، موج��ب افزايش دو برابري هزينه هاي س��اخت 
واحدهاي مس��كن مهر براي متقاضيان ش��ده اس��ت. ابطحي با اشاره به 
اعتبار الزم براي س��اخت مسكن مهر افزود: متقاضيان مسكن مهر كه در 
گذشته هشت ميليون براي س��اخت اين واحدها پرداخت مي كردند، در 
ح��ال حاضر به دليل افزايش تعداد طبقات س��اختمان در اين مكان، بايد 
دو برابر مبلغ معمول را براي س��اخت واحدهاي مس��كن مهر پرداخت 
كنن��د. وي بيش��تر افراد متقاضي مس��كن مهر را از قش��ر محروم جامعه 
دانس��ت و تأكيد كرد: اين قبيل افراد به دليل عدم توانايي مالي خود قادر 
به پرداخت اين چنين مبالغ هنگفتي براي ساخت مسكن نيستند. نماينده 
خميني شهر در مجلس با اشاره به عدم توانايي مالي بيشتر افراد متقاضي 
مس��كن مهر، افزود: بيشتر متقاضيان مس��كن مهر از قشر محروم جامعه 
هستند اگر كسي مبلغی پس انداز براي خريد مسكن در اختيار داشت، با 
استفاده از تس��هيالت بانكي مي توانست در مكاني مناسب ديگري براي 
خود مس��كن مهيا كند. وي با اش��اره به هزينه س��نگين مس��كن مهر در 
شهرستان خميني شهر تأكيد كرد: وزارت مسكن بايد شرايطي براي خريد 
اين واحدهاي مس��كوني براي متقاضيان مس��كن مهر فراهم كرده و اين 
مورد را خاص پنداش��ته و تسهيالت مس��كن را به مبلغ30تا 35 ميليون 

افزايش دهد. 
ابطحي افزود: در حال حاضر بعضي از نماكاري هاي واحدهاي مس��كن 
مهر در شهرس��تان خميني شهر به پايان رسيده، اما به دليل عدم اعتبارات 

الزم، ساخت واحدهاي مسكن مهر در طول كار متوقف شده است. 
وي با اش��اره به اعتبارات الزم براي س��اخت مس��كن مهر ادامه داد: اگر 
هزينه هاي الزم از طرف متقاضيان مس��كن مهر براي ساخت اين واحدها 
پرداخت ش��ود، تا پايان سال جاري اين طرح به بهره برداري مي رسد.اين 
نماينده مجلس ش��وراي اسالمي اظهار داشت: همزمان با ساخت مسكن 
مهر بايد فضاهاي آموزش��ي و تفريحي نيز براي متقاضيان فراهم شود كه 
در ح��ال حاضر هيچ گونه اقداماتي براي فعاليت اين قبيل خدمات انجام 

نشده است.

رئيس قوه قضائيه با اشاره به تأكيدات رهبر معظم انقالب خواستار شد؛

برخورد با زمين خواري و تخريب جنگل ها 

نماينده مردم خميني شهر در مجلس:
تسهيالت مسكن مهر افزایش یابد

فرماندار موتور سوار؛ 
زنی در آرزوی ریاست جمهوری

هر چند كه بيش از يك س��ال به انتخابات رياست جمهوری آمريكا باقی 
مان��ده، ولی از چند ماه قبل رقابت ها آغاز ش��ده و هر روز يك نفر نامزد 
شركت در اين انتخابات می شود، اما اقدامات سارا پيلين در ميان تمام اين 
چهره ها حكايت ديگری اس��ت. جمه��وری خواهان آمريكا تا اين لحظه 
همانند يك جريان بی نظم عمل كرده، به طوری كه هر روز يك چهره از 
تصميم خود برای ش��ركت در انتخابات سال آتی خبر می دهد و البته در 
اين ميان اعالم آمادگی ميت رامنی برای شركت در انتخابات كه البته اعالم 
رسمی آن امروز خواهد بود، اميد تازه ای به جمهوری خواهان داده است. 
به غير از ميت رامنی، جمهوريخواهان از ماه ها قبل، حتی قبل از آغاز رسمی 
رقابت های رياس��ت جمهوری به دنبال متقاعد كردن سارا پيلين فرماندار 
سابق آالسكا برای شركت در انتخابات بودند، زيرا وی به علت انتقادهای 
پ��ی در پی از سياس��ت های جاری آمريكا محبوبي��ت دارد، اما در كمال 
 تعجب پيلين تا كنون به طور رس��می از وارد شدن به عرصه رقابت های

انتخاباتی س��خنی نگفته اس��ت. با اين وجود اقدام��ات او در چارچوب 
فعاليت ه��ای جنبش جديد تی پارتی اين امي��د را به جمهوری خواهان 
داده كه در انتخابات س��ال آتی چهره ای قدرتمن��د در برابر باراك اوباما 
داشته باشند. در همين رابطه سارا پيلين در اقدامی عجيب همه نگاه ها را 
متوجه خود كرد. او با سوار شدن در يك اتوبوس كه با رنگ های مختلف 
تزئين ش��ده بود، سفر به اياالت های شرقی آمريكا را آغاز كرد و البته در 
اين ميان ابتدا با يك موتورس��يكلت اقدام به گش��ت زنی در خيابان های 
واش��نگتن كرد. برخی از كارشناسان آمريكايی معتقدند كه اقدام پر سر و 
صدای پيلين در س��فر به ايالت های ش��رقی، می تواند آغازی بر نامزدی 
وی برای انتخابات رياست جمهوری باشد، زيرا اين سياستمدار كهنه كار 
با س��نجيدن محبوبيت خود در ايالت ه��ای مختلف، به ارزيابی خوبی از 
موقعيت خود در آمريكا می رس��د. سارا پيلين در انتخابات سال 2008 از 
س��وی سناتور جان مك كين رقيب اوباما، به عنوان معاون انتخاب شد و 
برخی معتقدند كه رقابت نزديك مك كين با اوباما در برخی از ايالت ها 
به دليل انتخاب پيلين بود. پيلين س��ابقه فرمانداری آالس��كا را در پرونده 
خ��ود دارد و اقدامات متفاوت او همچون ش��كار گوزن موجب ش��ده تا 
چهره ای ش��ناخته شده در سراس��ر آمريكا باشد. پيلين، درانتخابات سال 
گذش��ته ميان دوره ای كنگره، به ياری تی پارتی آمد و بدين ترتيب چند 
نف��ر از نامزدهای اين جريان توانس��تند به كنگره آمريكا راه بيابند. س��ارا 
پيلين در فروردين ماه سال جاری سخنانی را در ويسكانسين در انتقاد از 
اوباما ايراد كرد كه از اين سخنان به عنوان اعالم آمادگی وی برای شركت 
در انتخابات 2012 تعبير شد. عالوه بر آن پيلين در سال گذشته كتابی را 
منتش��ر كرد كه همچون تمرينی برای نمايش اصلی حمله به باراك اوباما 

برای تسخير كاخ سفيد در سال 2012 بود.

راهبرد جدید ناتو برای ترور قذافی؛
استفاده از بمب ضد استحكام 4 متری

 مناب��ع آگاه از م��ورد اس��تفاده ق��رار گرفت��ن بمب های ضد اس��تحكام 
چهار متری در عمليات جديد نيروهای انگليسی در راستای كشتن معمر 
قذاف��ی در طرابلس خبر می دهن��د. به گزارش روزنام��ه النهار، نظاميان 
انگليس��ی در حمالت اخير خود عليه قذافی كه بيشتر بر طرابلس متمركز 

است، از بمب های ضد استحكام برای ترور وی استفاده كرده اند. 
بناب��ر اي��ن گزارش، نيروه��ای هوايی انگلي��س تصميم گرفت��ه اند برای 
وي��ران ك��ردن مقرهای اصلی حض��ور احتمالی قذاف��ی از اين بمب های 
بس��يار پرقدرت اس��تفاده كنند. بمب های ضد اس��تحكام مورد اس��تفاده 
توس��ط انگليس تا مس��افت 61 كيلومتری قابليت كنترل با اش��عه ليزر را 
 دارد و ط��ول هر كدام از آنها به چهار متر می رس��د. اين بمب ها توانايی 
فوق العاده ای در نابود كردن استحكامات قوی و پناهگاه های مجهز دارد 
كه گفته می ش��ود قذافی اين روزها در آنها پناه گرفته است.منابع خبری 
پيش از اين اعالم كردند كه معمر قذافی به علت نگرانی از ترور، هر شب 
در يك بيمارس��تان مختلف در طرابلس می خوابد و از رفتن به مقرهای 

فرماندهی اجتناب می ورزد.

حقوقدان فرانسوي: 
كشورهاي عضو ناتو قاتل هستند

ژك ورژس وكي��ل بين المللي و حقوقدان ش��ناخته ش��ده فرانس��وي در 
انتق��اد از حمالت نظامي نيروهاي فرانس��وي و ناتو به مردم ليبي، گفت: 

كشورهاي عضو پيمان آتالنتيك شمالي )ناتو( قاتل هستند.
 به گزارش پايگاه اطالع رس��اني فرانس��وي زبان راديو، تلويزيون بلژيك 
ورژس  در پايان يك س��فر دو روزه به ليبي، افزود: ما سكوت را خواهيم 
شكست. پيش از اين نيز سراسيمگي فرانسه در آغاز حمله نظامي به ليبي 
و همچنين دخالت نظامي فرانس��ه در س��احل عاج و افغانس��تان بارها با 
انتقاد ش��خصيت ها و احزاب مخالف دولت فرانسه رو به رو شده است. 
گزارش هاي رسيده از فرانسه حاكي است كه ورژس به همراه روالن دوما 
وزير خارجه اس��بق فرانس��ه كه او نيز يك وكيل بين المللي است، قصد 
دارند وكالت خانواده هاي كش��ته ش��دگان تج��اوز نيروهاي ناتو به خاك 
ليب��ي را برعهده بگيرند و از نيكال س��اركوزي، رئيس جمهوري فرانس��ه 
 به جرم جنايت عليه بش��ريت در ليبي ش��كايت كنند. بنابر اين گزارش، 
30 نماين��ده خان��واده قربانيان دادخواس��تي را امضا كرده ان��د و اين دو 
 وكي��ل قرار اس��ت كارهاي حقوق��ي و قضايي الزم را براي ش��كايت از 

رئيس جمهوري فرانسه انجام دهند. 
 روالن دوم��ا نيز گفته اس��ت از اين ك��ه مأموريت نات��و در ليبي كه گفته 
مي شد در حمايت از غيرنظاميان صورت مي گيرد، در حال كشتن آنهاست 
به شدت شگفت زده شده ام. وي با محكوم كردن تجاوز وحشيانه به يك 
كش��ور مس��تقل، در عين حال در يك موضع گيري جانبدارانه از سرهنگ 
قذاف��ي اعالم آمادگي كرد تا از او نيز در صورت معرفي ش��دن به دادگاه 

كيفري بين المللي، دفاع كند.

با هدف اعتراض به شرايط نامناسب آموزشي؛
فراخوان برگزاري اعتصاب عمومي 

در فرانسه
اتحاديه همبس��تگي فرانسه در اعتراض به ش��رايط نامناسب تحصيل در 
فرانس��ه، خواس��تار برگزاري اعتصاب عمومي در بخ��ش آموزش در ماه 
سپتامبر آينده شد. به گزارش روزنامه فرانسوي چلنج، اتحاديه همبستگي 
فرانس��ه )FSU( در پيش��نهادي به اتحاديه هاي همپيمان خود، خواستار 
برگزاري اعتصاب عمومي در بخش آموزش در ماه سپتامبر آينده همزمان 
با بازگش��ايي مدارس در اين كش��ور شد. فدراس��يون آموزش فرانسه در 
بياني��ه اي در اين خصوص اعالم كرد: ما قصد داريم اعتصاب و تظاهرات 
ملي را در در ماه سپتامبر آينده در بخش آموزش فرانسه برگزار كنيم و به 
اين ترتيب اعتراض خود را به ش��رايط بد و نامناسب تحصيل در فرانسه 
اعالم كنيم. فدراس��يون فوق طي اين بيانيه افزود: ش��رايط تحصيل براي 
دانش آموزان و آموزش براي معلمان امروز ديگر غير قابل تحمل و نابرابر 

است و در سال آينده تحصيلي وضع از اين هم بدتر خواهد شد.

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي خبر داد؛
افزایش هزینه سفر عمره از 500 به 800 هزار تومان

وزير جهاد كشاورزی:
قيمت پایه شير خام به 4900 ریال افزایش می یابد

وزي��ر فرهن��گ و ارش��اد اس��المي از آغ��از ثبت ن��ام جديد عم��ره مفرده 
از نيم��ه نخس��ت امس��ال خب��ر داد و گفت: هزين��ه ثبت نام عم��ره مفرده 
احتم��االً از 500 ه��زار توم��ان ب��ه 800 ه��زار توم��ان افزاي��ش خواه��د 

 

يافت. سيد محمد حسيني با بيان اين كه در جلسه اخير هيأت دولت گزارشي 
 از وضعيت عمره مفرده ارائه ش��د، اظهار داش��ت: مقرر ش��ده است امسال 
700 هزار نفر به عمره مفرده مشرف شوند و امسال 97 هزار نفر نيز به حج 
تمتع اعزام خواهند شد.  وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي يادآور شد: همچنين 
در خصوص اعزام زائران بيشتر به عتبات عاليات تصميم گيري شد؛ هر چند 
كه اين اقدام مس��تلزم تهيه امكانات مورد نياز زائران در ش��هرهاي نجف و 

كربالس��ت . الزم به توضيح است با تصويب شوراي عالي حج و زيارت كه 
روز يك شنبه به رياست احمدي نژاد برگزار شد، ثبت نام از متقاضيان جديد 
عمره مفرده به زودي آغاز مي شود. بر اساس مصوبه اين شورا، سازمان حج و 
زيارت موظف شد شرايط و چگونگي ثبت نام از متقاضيان جديد عمره مفرده 
را هر چه سريع تر اعالم كند. در اين جلسه همچنين مقرر شد سازمان حج و 
زيارت با همكاري سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي نسبت 
به توسعه زير ساخت هاي خدماتي، اقامتي و حمل و نقل براي زائران ايراني 
عتبات عاليات را فراهم كند. افزايش انتقال هوايي زائران به عتبات عاليات از 

ديگر مصوبات جلسه شوراي عالي حج و زيارت بود .

وزير جه��اد كش��اورزی در ديدار با كش��اورزان 
شهرستان های خوانسار و گلپايگان گفت: قيمت 
ش��ير خام ب��ه 4900 ريال افزايش پي��دا می كند و 
اين قيمت تا حدودی مش��كالت دامداران را حل 
خواهد كرد. خليليان با اشاره به ممنوعيت ورود شير 
خشك به كشور از فروردين امسال، اظهار داشت: 
تنها راهكار مناسب برای نجات بخش توليد شير، 
ممنوعيت واردات شير خشك بود و افزايش تعرفه 
واردات نمی توانس��ت نتيجه بخش باش��د.وی به 
مشكالتی كه پس از اجرای هدفمندی يارانه ها برای 
زنبورداران پيش آمده اشاره كرد و افزود: بسته های 
جديد حمايتی ويژه زنبورداران در آينده نزديك در 

اختيارشان قرار می گيرد.
آغاز عرضه تسهیالت با نرخ سود 4 درصد 

به کشاورزان
خليليان با اشاره به اين كه قبوض برق با مستندات 

مكتوب در اين زمينه در ستاد هدفمندسازي يارانه ها 
مطرح مي ش��ود، گفت: بايد متوسط هر كيلووات 
برق كش��اورزي هشت تومان باش��د، در صورتي 
كه بر خالف اين تعرفه محاس��به شود با متخلفان 
برخورد خواهد شد. وی در ادامه به تسهيالت بانك 
كشاورزي اشاره كرد و بيان داشت: با هماهنگي هاي 
به عمل آمده كشاورزاني كه بدهي دارند بايد براي 
تعيين تكلي��ف به بانك مراجعه كنند و وام جديد 
4 درص��دي به منظور اصالح س��اختار توليد در 
بخش هاي گلخانه اي و دامداري در اختيارشان قرار 
خواهد گيرد. وزير جهاد كشاورزی نرخ پيشنهادي 
براي ش��ير را حدود 490 توم��ان به ازاي هر كيلو 
عنوان كرد و ادامه داد: با رايزني هايي كه با وزارت 
صنايع صورت گرفته است، پرداخت وجه دامداران 

نبايد بيش از يك ماه به تأخير بيفتد. 
وزير جهاد كش��اورزی خواستار در اختيار گرفتن 

مديري��ت آب كش��اورزی توس��ط وزارت جهاد 
كش��اورزی ش��د. وی اظهار داش��ت: با توجه به 
خشكسالی ها و مشكالت تأمين آب كشاورزی با 
وزير نيرو و دولت برای در اختيار گرفتن مديريت 
 آب كش��اورزی مذاك��ره ش��د كه نظ��ر مثبت آن 

دو مجموعه اخذ شده است.

دست های خالی اوباما از سفر به اروپا

سفر ش��ش روزه رئيس جمهور آمريكا 
به اروپا، ديروز در آخرين ايستگاه خود 
لهس��تان به پايان رسيد. اين سفر كه از 
ايرلند آغاز و در ورش��و خاتمه يافت، 
مجموع��ه ای از تالش ه��ای اوباما در 
دامنه ديپلماسی قدرت گيری و وحدت 
اروپاي��ی – آمريكاي��ی ب��ود. در اي��ن 
س��فر اوباما تالش كرد ت��ا با همگرايی 
ب��ا قدرتمن��دان جهان��ی، راهكارهايی 
ب��رای خطرات��ی چ��ون گس��ترش و 
 نف��وذ قدرت های ن��و ظهور، مس��ائل 
خ��اور ميانه، امنيت و گس��ترش ناتو تا 

مرزهای روسيه و... را بررسی نمايد.
اگرچه هدف عمده از اين سفر شركت 
در نشس��ت س��ران گروه جی 8 عنوان 
شده بود، اما مذاكرات با كشوری چون 
انگلستان و ديدار با رؤسای كشورهای 
ش��رق اروپا در لهستان، نشانگر اهداف 

امنيتی مهم تری برای آمريكاست.
در انگلي��س اوبام��ا ت��الش ك��رد ت��ا 
ديدگاه های نظامی و امنيتی مقامات اين 
كشور را كه در حال دوری و جدايی از 
استراتژی نظامی اين كشور است تعديل 
نمايد. شايد بتوان  علت جدايی آمريكا 
از انگليس را اين دانست كه آمريكايی ها  
شريك ويژه خود را به فراموشی سپرده 
و س��عی می كنند در حوزه های ديگری 
از جهان همكاران خود را تعريف كنند 
و ن��گاه جدي��دی به آس��يا و همچنين 
اهميت موازنه ب��ا قدرت هايی همچون 
 روس��يه داش��ته باش��ند. همكاری اين 
دو كشور در قالب ناتو و حضور نظامی 
گس��ترده در عراق و افغانستان با توجه 
به ناكامی های گسترده، نياز به بازنگری 
و ب��از تعري��ف دارد. اوبام��ا همچنين 
نگ��ران مش��اركت هاي بع��دي خود با 
انگليس نيز هس��ت؛ به ويژه كه ديويد 
كامرون نخست وزير انگليس ضمن آن 
كه بر اهمي��ت اتحاد انگليس – آمريكا 
انگشت تأكيد مي نهد، اما قول كاستن از 

هزينه هاي نظامي را داده است.
مهم تري��ن روي��داد اي��ن س��فر يعنی 
 نشست گروه جی 8 همراه با مذاكرات 
رئي��س جمه��ور آمريكا با دوس��تان و 
دشمنان ديرينه خود بود. در اين نشست 
كه تالش شد تا حمايت همه جانبه ای 
از تحوالت خاورميان��ه صورت گيرد، 
اتف��اق نظر وي��ژه ای ميان كش��ورهای 
ش��ركت كننده در آن به وج��ود نيامد. 
روسيه همچنان مخالفت خود را درباره 
عمليات نظامی نات��و در ليبی ابراز كرد 
و اعضای اي��ن گروه حتی نتوانس��تند 
 برای انتخ��اب رئيس جدي��د صندوق 
بين المللی پول به نتيجه مثبتی برس��ند. 
اين ناكامی ها موجب شد تا بيانيه پايانی 
 اين نشس��ت از يك س��ری توصيه ها
و حمايت ه��ای تو خال��ی صرف فراتر 

نرود.
آمريكا در حاش��يه اين نشس��ت تالش 
كرد تا با رئيس جمهور روسيه در قبال 
مهم ترين مس��أله مورد مناقش��ه اين دو 
كشور يعنی س��پردفاع موشكی گفتگو 
نماي��د. ب��اراك اوباما بع��د از ديدار با 
همتاي روس��ي خود به روزنامه نگاران 
در ش��هر دوويل فرانسه گفت: عملكرد 
روس��يه و آمريكا در زمينه س��پر دفاع 
ضد موش��كي به نفع دو طرف اس��ت. 
اوبام��ا تأكيد كرد: ما مذاكرات و گفتگو 
در خص��وص دف��اع ضد موش��كي را 
ادام��ه دادي��م و توافق كردي��م كه كار 
خ��ود را به گونه اي پي��ش ببريم كه با 
منافع طرفين هماهنگ باش��د و توازن 
 ق��درت اس��تراتژيك دو طرفه را حفظ 
كند. رئي��س جمهوري آمري��كا افزود: 
م��ا طي دو س��ال اخير رواب��ط خود را 

با روس��يه به گون��ه اي بهبود داديم كه 
م��ي توانيم از تنظيم دوباره روابط خود 

سخن بگوييم.
اوبام��ا در آخرين مرحله از س��فر خود 
در حالی به لهس��تان وارد ش��د كه اين 
كش��ور بع��د از روی كار آم��دن اوباما 
با ب��ی مهری آمريكا مواجه ش��ده بود. 
لغو اس��تقرار س��پر دفاع موشكی برای 
كش��وری كه خود را از دامان همس��ايه 
قدرتمند خود يعنی روسيه جدا كرد و 
به سوی رقيب ديرينش آمريكا متمايل 
شده اس��ت، چندان خوشايند نبود. اين 
كش��ور به واس��طه همكاري تمام عيار 
سياسي، اطالعاتي و نظامي با آمريكا در 
واق��ع همه اعتبار خود را به پاي اياالت 
متحده قمار كرده اس��ت، ب��ه گونه اي 
كه ديميت��ري مدوديف، رئيس جمهور 
روس��يه، اواخر سال 2008 در سخناني 
گفت لهس��تان با ميزباني سپر موشكي 
آمريكا، خود را به يك هدف مش��روع 

براي درگيري نظامي تبديل مي كند.
بسياری در لهستان تصميم باراك اوباما 
مبنی بر لغو برنامه آمريكا برای استقرار 
س��پر دفاع موشكی در خاك لهستان را 
نوع��ی بی اعتنايی به اين كش��ور تلقی 
كردند. رهبران لهس��تان اميدوار بودند 
كه اوباما برای رفع احساس ناخشنودی 
كه از اين بابت در ميان لهس��تانی ها به 
وجود آمده اقدامی صورت دهد. اوباما 
در اين س��فر برای دلجويی از لهستان، 
اين كش��ور را نمونه ای خ��وب برای 
 كش��ور های تح��ول يافت��ه خاورميانه 

دانست. 
اوبام��ا همچني��ن بر نقش لهس��تان در 
نش��ان دادن راه به س��وی دموكراسی و 
اصالحات دموكراتيك به كش��ورهايی 
مانند اوكراين تأكيد كرد. لهستان عالوه 
بر پتانس��يل ها امنيت��ی از لحاظ انرژی 
 ني��ز می تواند ب��رای آمريكا س��ودمند 

باشد. 
اي��ن كش��ور ك��ه دارای ذخاي��ر عظيم 
نف��ت و گاز اس��ت، می توان��د منب��ع 
خوبی برای تأمي��ن انرژی و جايگزين 
مناسبی برای خليج فارس باشد. آلمان 
و روس��يه، هر دو مخالف بهره برداری 
از اين ذخاير هس��تند؛ آلم��ان به دليل 
نگرانی های زيس��ت محيطی و روسيه 
ني��ز احتم��االً به دليل نگران��ی از لطمه 
 دي��دن ص��ادرات گاز اي��ن كش��ور به 

منطقه.
اوبام��ا در حالی اروپ��ا را ترك كرد كه 
چي��زی جز چند توصي��ه و لبخندهای 
س��رد و س��خنان تو خال��ی چيزی در 
چنت��ه نداش��ت. در اي��ن ميان ش��ايد 
مهم ترين دستاورد اوباما تلطيف فضای 
كش��ورهايی باش��د كه از وی به عنوان 
ي��ك رئيس جمهور با وعده های تغيير 

نااميد شده بودند.
اوباما در اين س��فر بيشتر از هر چيز به 
دنبال يارگيری و احيای متحدان پيشين 
خود بود. آمريكا كه امروز در دنيا بيشتر 
از ه��ر زم��ان ديگری حض��ور نظامی 
دارد و همچني��ن با ركود و مش��كالت 
اقتصادی نيز دست و پنجه نرم می كند، 
ب��رای ادامه راه و رس��يدن ب��ه اهداف 
اس��تراتژيك خود، نيازمن��د همراهانی 
قدرتمند است. به نظر می رسد با توجه 
به منافع متضاد كش��ورهای اروپايی و 
آمري��كا و نيز بح��ران هايی كه هر يك 
از اين كش��ورها با آن دست به گريبان 
است، آمريكا نتوانس��ته است همراهی 
آنها را ب��ا اهداف و برنام��ه های خود 
ب��ه دس��ت آورد و اين س��فرها چيزی 
جز يك ژست ديپلماتيك برای آمريكا 

نبوده است.

نصف النهارنصف النهارنصف النهارنصف النهار

استاندار تهران:
تصميم جدید براي نرخ حمل و نقل عمومي 

در تهران به زودي اعالم مي شود
اس��تاندار تهران گفت: تصميم جديد در 
خصوص مصوبه شوراي شهر تهران مبني 
بر افزايش نرخ كرايه ها در بخش حمل و 
نقل عمومي كه از سوي فرمانداري تهران 
رد ش��ده بود، به زودي اعالم مي ش��ود. 
مرتضي تمدن افزود: شوراي شهر تهران 
مصوباتي درباره افزايش نرخ حمل و نقل 
عمومي داشت كه ما هم اين مصوبه را رد 
كرديم و مخالف افزايش قيمت ها در اين 

بخش بوديم. 
وي گفت: اين موضوع به دليل اين كه بين 
فرمانداري و شوراي شهر تهران اختالف 
نظر وجود داشت، به وزارت كشور ارجاع 
شد و همچنان در حوزه معاونت عمراني 
اين وزارتخانه در دس��ت بررس��ي است.  
استاندار تهران گفت: نشست مشتركي با 
حضور تمام دست اندركاران از استانداري، 
فرمانداري، شهرداري و شوراي شهر تهران 
تشكيل و نظرات، پيشنهادات و بحث ها 

در اين خصوص دريافت شد و اكنون در 
آستانه اعالم تصميم جديد هستند.  تمدن 
افزود: پيش بيني اين است چنانچه استدالل 
منطقي و قابل قبول در خصوص افزايش 
قيمت بليت اتوبوس هاي تحت پوش��ش 
س��ازمان اتوبوسراني و مترو وجود داشته 
باشد، متناسب با آن تصميم گرفته شود. 
وي تصريح ك��رد: چنانچه درباره قيمت 
جديد و اصالح ش��ده در اين بخش ها به 
تفاهم برسيم، از طريق رسانه ها به اطالع 
مردم رسانده مي ش��ود. استاندار تهران با 
تأكيد بر اين كه ابتدا فقط موضوع افزايش 
قيمت بليت اتوبوس مطرح است، گفت: 
اين موض��وع اكنون در ح��وزه معاونت 
عمراني وزارت كش��ور در دست بررسي 
اس��ت و داليل مخالفت در فرمانداري و 
اصرار در شوراي شهر تهران براي افزايش 
قيمت بليت اتوبوس، اخذ شده و در حال 

ارزيابي براي جمع بندي نهايي است.

  زاینده رود

پایتخت
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رحم��ت  و  م��ودت  كان��ون  را  خان��واده 
معرف��ی می كنند و زن و ش��وهر براس��اس 
 مه��رورزی و دلس��وزی ب��ا ه��م زندگ��ی 
می كنند و در حقيق��ت دوگانگی را در همه 
ابع��اد ت��ا آنجايی كه می توانن��د از بين خود 
برمی دارن��د. خانواده مطل��وب، خانواده ای 
اس��ت كه زن و ش��وهر و در پی آن فرزندان، 
احس��اس آرامش كنند. بنابراي��ن در خانواده 
ای كه در آن نيازهای انس��ان برآورده شود و 
زن و شوهر بتوانند نيازهای مختلف روحی، 
عاطفی، جس��می و جنس��ی خود را با كمك 
يكديگر برآورده س��ازند، اين آرامش حاصل 
می ش��ود. بنابراي��ن اگر فرهن��گ ازدواج به 
درستی در جامعه تبيين و تبليغ شود آسايش 
و آرام��ش جامعه را در پی خواهد داش��ت. 
در فرهن��گ اس��المی »آس��ايش« مص��داق 
راحت��ی جس��م و »آرامش« مص��داق راحتی 
روح آدم��ی را در برمی گي��رد و اين دو فقط 
 با ي��ك ازدواج موفق كه مطابق با آموزه های

دينی باش��د؛ ب��ا يكديگر ت��وام خواهد بود. 
اف��راد بس��ياری هس��تند ك��ه در انتخ��اب 
 همس��ر خود اعتق��ادات را در اولويت های
بعدی قرار داده و به خيال خود گمان می كنند 
اين عامل نقش چندان موثری در روابط آنها با 
همسرشان ندارد. در حالی كه اعتقادات هر فرد 
می تواند ارزش ها و خوب و بد شخصيت او را 
شكل دهد و در مجموع اين اعتقادات است كه 
 ايدئولوژی و نگرش افراد را نسبت به زندگی 
م��ی س��ازد. اختالف��ات عقيدتی و ارزش��ی 
می توان��د به ص��ورت مختلفی پدي��د آيد. 
 آنچه مسلم اس��ت اين كه اگر انتخاب هايی
شايسته و بجا و با دقت نظر انجام پذيرد می 
تواند درصد بااليی از اختالفات و ناسازگاری 
های بعدی را حذف نم��وده و ثبات زندگی 
مشترك را تضمين نمايد. در برخی اوقات نيز 
اين نوع اختالفات به تغييرات پس از ازدواج 
و رويداده��ای آن زمان برم��ی گردد كه البته 

احتمال چنين وقايعی اندك است. 
ازدواج بس��يار فراتر از يك انتخاب كاال و يا 
خريداری يك جنس مورد نظر است. ازدواج 
عالوه بر همراهی ظاهری به پيوند روح افراد 
منجر می شود و در اين پيوند رشد و ارتقای 
طرفين نقشی مهم و اساسی را در هرچه عميق 
تر شدن آن ايفا می كند. اما در اين ميان افرادی 
هس��تند كه مصرانه در پی ايجاد تغييرات در 
همسر خود می باش��ند. در اين مطلب قصد 
نداريم باز هم در مورد مضرات  عدم پذيرش 
صحب��ت كنيم بلكه س��عی داريم ش��ما را با 
خصوصيات افرادی آش��نا كني��م كه بيش از 
ديگران در صدد تغيير همس��ر خود هستند و 
سپس راهكارهای مفيدی را برای چگونگی 
مواجهه ب��ا اختالفات فكری و عقيدتی برای 

شما بيان كنيم.
کمال گراها:

افراد كمال گرا، شخصيت هايی هستند كه در 
هر تصميم خود به بهترين ها فكر می كنند و 
به هيچ وجه پذيرای نواقص و يا مغايرتهايی 
با ميل درونی خود نيستند. آن ها هر موضوعی 
را در بهتري��ن وضعيت ممكن می خواهند و 
در بس��ياری مواقع حتی از اقدام خود بدليل 
ترس از بهتر نشدن صرف نظر می كنند. اين 
افراد در ازدواج نيز با مشكل انتخاب مواجهند 
و چني��ن امری برای آنها س��خت و دش��وار 
است.  همچنين آنها حتی پس از انتخاب هم 
درصددند تا اشكاالت موجود را رفع نمايند و 
همسر خود را به كمياب ترين ها تبديل كنند.

كاری كه البته غير ممكن است.
افراد با اعتماد به نفس ضعیف:

افرادی كه ضعف شديدی در اعتماد به نفس 
خود دارند به ميزان بااليی در پی كسب تاييد 
از اطرافيان خود هستند. اينان به صورت مداوم 
س��عی دارند آن طوری رفتاركنند كه اطرافيان 
می پسندند. آن طوری زندگی كنند كه تاييد 
و تمجيد ديگران را دريافت كنند. بهتر است 
بگوييم آنها به خاطر ديگران زندگی می كنند 
و كمتر زمانی خودش��ان هستند. اين افراد در 
مواجهه با همسرشان نيز چنين توقعاتی دارند 
و مدام از همسر خود انتقاداتی مبنی بر تغيير 
برای شبيه ش��دن به ديگران و مورد رضايت 

آنها قرار گرفتن را دارند. 
افراد با اعتماد به نفس کاذب:

 بس��ياری از افراد فكر م��ی كنند از اعتماد به 
نفس باالي��ی برخوردارند در حالی كه درون 
آنها ضعف وسيع و ناتوانی گسترده ای وجود 
داش��ته و برای جبران اين كمبودهای درونی 
سعی دارند قدرت و سلطه خود را برای تغيير 
همسر نش��ان دهند.افرادی كه با بهانه راحت 
گيری و ممتنع بودن به زندگی مشترك وارد 
می ش��وند ممكن اس��ت پ��س از ازدواج با 
تفاوت ها و اختالفات فراوانی روبرو ش��وند 
كه با يك ش��ناخت بجا می توانست پيش از 

ازدواج خود را نمايان سازد
سطحی نگرها: 

با وجود اين كه روان شناس��ان سعی دارند به 
جوانان بياموزند از س��خت گيری و افراط در 
انتخاب بپرهيزند، اما به هيچ عنوان س��طحی 
نگری و عدم دقت را به آنها توصيه نمی كنند. 
هر انتخاب مس��تلزم دقت بجا و ش��ناخت و 
آگاهی است. افرادی كه با بهانه راحت گيری 
و ممتن��ع بودن به زندگی مش��ترك وارد می 
شوند ممكن اس��ت پس از ازدواج با تفاوت 
ها و اختالفات فراوانی روبرو شوند كه با يك 
شناخت بجا می توانست پيش از ازدواج خود 
را نمايان س��ازد.كمی فكر كنيد اگر جزء آن 

دسته از همسرانی هس��تيد كه مشغله اصلی 
 ش��ما ايجاد روال ن��و و ت��ازه در رويه های
همسرتان اس��ت بايد خود را در يكی از اين 
چهار گروه بيابيد و در وهله نخست به اصالح 

و تغيير خود بپردازيد.
ــات اعتقادی از  ــه با اختالف الگوی مواجه

ديدگاه مذهب: پذيرش، انعطاف، ارتقا
اختالفات فكری و عقيدتی، از واقعيت های 
زندگی زناشويی اس��ت بنابراين پرسش اين 
است كه در مواجهه با اين پديده چه بايد كرد؟ 
پيش از پرداختن به اين مسأله، چند اصل پايه 
را بايد مورد توجه قرار داد: يكی اين كه حفظ 
خانواده و پاسداری از آن، از اصول اساسی می 
باشد و جز در مواردی خاص، نبايد اجازه داد 
تا كانون خانواده از هم پاشيده شود. دوم اين 
 كه فراتر از حفظ، كارآمدی خانواده  احساس 
رضايت از زندگی و س��كونت و آرامش در 
خانواده نيز نبايد فراموش شود و سوم اين كه 
همه اينها در حالی است كه در محدوده دين 
قرار داش��ته باشد؛ به اين معنا كه تا جايی دو 
اصل پيش گفته مورد تأييد است كه موجب از 
دست رفتن دين نشود. حفظ خانواده نبايد به 

قيمت از دست دادن دين تمام شود. 
 با اين توصيف، به بيان الگوی مواجهه با اختالفات 

می پردازيم:
تفاوت ها را به رسمیت بشناسید

الگوی ارزيابی برخی افراد از دينداری ديگران 
بدين شكل است كه دين و ايمان را امری تك 
مرتبه ای می دانند و آن مرتبه را نيز مرتبه ای 
می دانند كه خود در آن قرار دارند و بنابراين 
هر كس��ی را كه همانند آنان نينديشد و باور 
نداشته باشد و رفتار نكند، معتقد به شمار نمی 
آورند. اين در حالی اس��ت كه دين و ايمان، 
دارای مراتبی اس��ت كه ممكن است هر كس 

در مرتبه ای از آن قرار داشته باشد. 
از روش »ارتقای نرم« استفاده کنید

پذيرش و مدارا به معنی بی تفاوتی نيست. انسان 
مؤمن نمی تواند نسبت به سرنوشت ديگران، 
به ويژه همسر و فرزندانش بی تفاوت باشد. 
اگر تش��خيص می دهيد كه همسرتان اشتباه 
می كند و يا عالقه مندي��د كه وی را به رتبه 
باالتری برسانيد، به نرمی و آرامی، وی را رتبه 
به رتبه ارتقا دهيد و از ارتقای س��خت و يك 
مرتبه خودداری نماييد. اگر شما اين كار را به 

درستی انجام داديد، وظيفه ديگری نداريد. اگر 
ارتقا اتفاق افتاد كه بايد سپاسگزار از خداوند 
 ب��ود و اگر اتفاق نيفتاد، از منطق »لكم دينكم 
)سوره كافرون(« اس��تفاده نمايد و اين يعنی 
»هر ك��س بر آئين خ��ود«. همس��ران موفق 
كسانی هس��تند كه با پرهيز از خودخواهی و 
تعصب، در تفاوت ها و زمينه های اختالف، 
س��ازگاری نش��ان داده و از بروز مشكل در 

روابط جلوگيری می كنند.
مدارا کنید

در فرهن��گ اس��المی، مدارا كردن واكنش��ی 
مناسب به تضادها و اختالف ها دانسته شده 
است. مدارا يعنی نرمی و انعطاف پذيری در 
برابر اختالف ها و تضادها. سرسختی در برابر 
اختالف ها و تضادها موجب بروز درگيری و 

همسر آزاری می گردد.
مدارا و س��ازگاری يك توانمندی است. اگر 
همس��ران بخواهند بر مواضع خود پافشاری 
ك��رده و نظر خود را به ديگری تحميل كنند، 
عواطف منفی آنان نسبت به يكديگر برانگيخته 
می ش��ود. امام صادق )ع( زن س��ازگار را از 

جمله عوامل خوشبختی شمرده است.

آژیر

جامعه

يك استاد دانشگاه معتقد است: طالق، 
فقر، بيكاری والدين و خش��ونت های 
خانوادگی از مهم ترين عللی اس��ت كه 
زمينه را برای بروز پديده فرار از خانه 
فراهم می كند. مهدی زاير با اش��اره به 
اين كه، خان��واده گرمتري��ن و مطمئن 
تري��ن كانون برای زندگ��ی جوانان و 
نوجوان��ان اس��ت و تعامل ب��ا والدين 
 نيز از ش��يرين ترين و دلنش��ين ترين
تعامالت برای نوجوانان است، توضيح 
داد: امروز در بيشتر كشورهای جهان، 
فرار از خانه ب��ه يك معضل اجتماعی 
تبدي��ل ش��ده اس��ت و در اي��ران نيز 
تحقيق��ات انجام ش��ده در اي��ن زمينه 
رشد روزافزون اين آسيب اجتماعی را 

نشان می دهد. 
وی عن��وان ك��رد: گرفت��ار ش��دن در 
باندهای قاچاق مواد مخدر، سرقت و 
فحش��ا، بيماری های مهلك نظير ايدز، 
امكان كشته ش��دن به داليل مختلف، 
از دس��ت دادن آينده و ب��ی هويتی از 
پيامدهای فرار دختران از خانه اس��ت. 
اين استاد دانش��گاه عنوان كرد: محيط 
نامناس��ب خانواده، تناس��ب نداش��تن 
فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی والدين 
و ش��يوه های تربيت��ی متف��اوت آنها و 
برخورده��ای ضد و نقيضی كه ممكن 
اس��ت با فرزندان شان داش��ته باشند، 
نوجوان��ان را دچ��ار تض��اد می كن��د؛ 
ممكن اس��ت در اين ش��رايط، بهترين 
راه را برای ب��رون رفت و خالصی از 
اي��ن محيط، فرار از خان��ه ببينند. زاير 
تصري��ح كرد: فرار دختران در س��نين 
نوجوان��ی رخ می دهد چ��را كه آنها به 
دنبال هويت خودش��ان هس��تند و از 
آنجا كه راه درست را نمی دانند سردر 
گم می ش��وند. وی با بي��ان اين كه هر 
اتفاق��ی كه در پيرامون اي��ن نوجوانان 
رخ بده��د، فكر می كنن��د مقصر، آنها 
هس��تند، اف��زود: اين اف��راد در چنين 
شرايطی ممكن است تحمل مشكالت 
را نداش��ته و احس��اس ناامنی كنند و 
چون فضای خانه نيز نمی تواند به آنها 
 آرام��ش بدهد، بنابراي��ن خانه را ترك 

می كنند.
اين جامعه ش��ناس با بيان اين كه يكی 

از مهم ترين علل فرار دختران از خانه، 
ناس��ازگاری ب��ا والدين اس��ت، اظهار 
داش��ت: طبق بررس��ی های انجام شده 
58/9 درصد ناس��ازگاری ب��ا والدين، 
16 درصد اغفال، 13 درصد احس��اس 
امنيت نك��ردن در خانواده، 15 درصد 
وضعيت اقتصادی ،5/12 درصد طالق 
والدين، هفت درصد گرايش به مسايل 
ازدواج های  انحراف��ی، 5/12 درص��د 
ناموف��ق، 5/12 درصد اعتي��اد، و 0/5 
درصد مش��كالت روانی عام��ل فرار 
دختران بوده اس��ت. وی با اش��اره به 
اين كه طبق بررسی های انجام شده تنها 
در 14 درصد موارد و پس از بازگشت 
فرزن��دان، خان��واده، رفتار مناس��بی با 
دخت��ر ف��راری داش��ته اس��ت، افزود: 
نكت��ه مهم تر اين اس��ت كه بس��ياری 
از اي��ن افراد برای اولين بار از س��وی 
نزديكان خود م��ورد تعرض قرار می 
گيرند. وی تصريح كرد: طبق آمار ارايه 
ش��ده 36 درصد دخترانی كه برای بار 
دوم از خان��ه فرار می كنند از س��وی 
 اعضا خانواده مورد س��وء استفاده قرار 
می گيرند؛ 33 درصد تنبيه، 6 درصد به 
گدايی و 13 درصد به خريد و فروش 
مواد مخدر وارد می شوند. وی با اشاره 
به اين كه سن فرار دختران از 16 سال 
به 14 س��ال كاهش يافته است، عنوان 
كرد: با وجود آن كه مس��ئوالن س��عی 
دارن��د با اين معضل برخ��ورد نمايند، 
اما آمار نش��ان می دهد كه پديده ای به 
نام فرار دختران رو به افزايش است به 
طوری كه هر ساله 15 تا 20 درصد به 
آمار قبلی اضافه می ش��ود. مهدی زاير 
خاطرنش��ان كرد: برخوردهای جبری، 
انتظام��ی و مح��دود ك��ردن، ازجمله 
شيوه های سنتی برخورد با اين پديده 
است كه تجربه نش��ان می دهد درصد 
زيادی از دختران تحت اين ش��يوه ها 
پس از بازگش��ت دوباره اقدام به فرار 
می كنند، اما شيوه های جديد، آموزش 
مهارت ه��ای زندگی ب��ه خانواده ها و 
نوجوان��ان، آم��وزش راه ه��ای تربيت 
نوجوان��ان و تربيت فرزن��د كه منجر 
به هوي��ت يابی صحيح اي��ن دختران 

می شود، اثرات مناسب تری دارد.

سن فرار دختران از 16 سال به 14 سال 
كاهش یافته است

انتقادهای والدين از فرزندان اغلب كارساز 
نيس��ت. اين انتق��ادات باعث عصبانيت، 

رنجيدگی و عقده های درونی می گردند. 
حتی تأثي��رات نامطلوب تری نيز برجای 
می گذارد وقتی كه نوجوانی به طور دائم 
مورد انتق��اد قرار گيرد، می آموزد كه خود 
را محكوم كند، عالج ناپذير بداند و گناه 
را به گردن ديگران بيندازد. او می آموزد كه 
در مورد ارزش های خويش ترديد نمايد 
و شخصيت ديگران را نيز تحقير كند. او 
به ديگران مشكوك است و با بی تفاوتی 

سرنوشت خويش را انتظار می كشد. 
انتقاد از ش��خصيت، احساسات منفی در 
 نوجوان پديد می آورد. نسبت دادن صفت های
ناروا در ش��خصيت او تأثير مخربی دارد. 
وقتی كه ما جوانی را احمق يا بی دس��ت 
و پا يا زشت می خوانيم عكس العمل هايی 
همراه با رنجيدگ��ی، عصبانيت و آرزوی 
انتق��ام جوي��ی در او پدي��د می آوريم. او 
ممكن است در آينده نسبت به بديهايش 
احساس گناه كند و با تكرار آن ها در انتظار 
تنبيه ش��دن باشد. گذشته های او، او را به 
انتقاد شدن،  تنبيه شدن و ميل به انتقام جويی 

سوق می دهد. 
نوجوانی كه مدام مجبور ش��ده احساس 
حماق��ت كند به تدريج اين احس��اس را 
به عنوان يك واقعيت خواهد پذيرفت. او 
از كارهايی كه مس��تلزم ذكاوت و زرنگی 
اس��ت می گريزد. چون مواجه ش��دن با 
مشكالت برای او به معنای شكست است،  
امنيت را در  تالش نكردن می جويد. در 
مدرس��ه هرگز داوطلب كاری نمی شود. 
از امتحان��ات می گريزد. از انجام تكاليف 
اجتن��اب م��ی ورزد و قب��ل از امتحانات 
مريض می ش��ود. او ممكن اس��ت تا ابد 
به يك ش��عار غلط معتقد باشد كه تالش 
من بی فايده اس��ت يك نوجوان اگر بی 
عرضه و بی مهارت خطاب ش��ود،  چنين 
ارزيابی جزء شخصيت و تصور وجودی 

او می گردد و ممكن است ورزش و ديگر 
كارهای اجتماعی را كه نيازمند چابكی و 
زرنگی است برای هميشه كنار بگذارد.در 
اين جا می خواهيم به دو نوع انتقاد بپردازيم 

كه عبارتند از : 
انتقاد سازنده 

انتقاد ريش��ه ای يك هدف اصلی را در بر 
دارد. مش��خص نمودن كاری كه بايد در 
آن زمان به خصوص انجام داد. انتقاد مؤثر 
شخصيت هيچ كس را زير سوال نمی برد 
بلكه با وقايع دشوار برخورد می كند. اين 
نوع انتقاد، هرگز به شخصيت فرد حمله 
نم��ی كند بلكه ب��ا موقعي��ت او رودررو 
می گردد. نوجوانی كه مجبور شده احساس 
حماقت كند به تدريج اين احساس را به 
عنوان يك واقعيت خواهد پذيرفت. او از 
كارهايی كه مستلزم ذكاوت و زرنگی است 
می گريزد. چون مواجه شدن با مشكالت 

برای او به معنای شكست است.
انتقاد مخرب 

انسان برای مؤثر بودن به عنوان پدر و مادر، 
بايد بعضی از آموخته های دوران كودكی 
خود را كه در ذهنش��ان حك شده است 
فراموش كنند. كسانی كه گذشته را درك 
نكرده اند، به صورت اجب��ار آن را تكرار 
می كنند. به طور كلی انتقاد از ش��خصيت 
افراد مثل عمل جراحی است. عمل جراحی 
هميشه آزاردهنده و در عين حال خطرناك 
خواهد ب��ود. در مواردی ن��ادر، جراحی 
ضروريست و به عنوان آخرين وسيله و به 
خاطر نبودن راهی ديگر برگزيده می شود. 
الزمه عمل جراحی يك مراقبت و آمادگی 
كامل برای بيمار و طلب نياز دارد. پزشك 
بايد خونس��رد و كوشا باش��د و مريض 
مشتاق و آماده بدترين نوع انتقاد آن است 
كه به مجموعه شخصيت صفات مخرب 
نسبت دهنده، چون برحسبی يك خطا و 
توهين مسلم است كه موجب خشمگين 

نمودن شخص می شود.

شروط ضمن انتقاد سازنده

پنجره

يك��ی از دغدغه های فكری والدين انجام تكاليف مدرس��ه فرزندان در 
آخر س��ال است كه بيش��تر آنها با آن درگير بوده و می خواهند فرزندان 
متكی به خود داش��ته باش��ند. اتخاذ بعضی روش ها گاهی نتيجه عكس 
می دهد و مشكل را بيشتر می كند ولی با در نظرگرفتن روش مناسب و 

مشاركت صحيح والدين می توانيم به هدف فوق برسيم. 
مدت زمان الزم برای انجام تكاليف: اساس��ی ترين موضوعی كه بايد در 
نظر داش��ت مدت زمانی است كه برای هر درس می بايست اختصاص 
يابد كه اين مدت برحسب نوع درس و سن و شرايط دانش آموز تفاوت 
م��ی كند. دانش آم��وزان مقطع ابتدائی و آمادگی تحم��ل انجام تكاليف 
را ب��ه م��دت زياد ندارند، پس باي��د توانائی دانش آم��وز را نيز در نظر 
 بگيريد و با سختگيری و توقع بی جا، موجبات دلزدگی كودك را فراهم 

نكنيد. 
ــئولیت پذيری: اگر م��ی خواهيد در كنار فرزند خ��ود يكبار ديگر  مس
همه س��ال های مدرس��ه را تجربه كنيد و يك ديپلم ديگر بگيريد! او را 
به خودتان وابسته كنيد. البته نتيجه آن خواهد شد كه فرزند شما ممكن 

است به هيچ عنوان ديپلم نگيرد. 
برخ��ی از والدي��ن خ��ود را مس��ئول انج��ام تكاليف فرزند م��ی دانند 
و در كن��ار او ب��رای انج��ام تكالي��ف ج��ا خ��وش می كنند. س��اعت 
ش��روع و خاتم��ه انجام تكالي��ف را تعيين می كنن��د و...، به طوری كه 
اگ��ر ي��ك روز در كنارش نباش��ند فرزند انج��ام تكالي��ف را فراموش 
م��ی كن��د. هرچن��د والدي��ن الزم اس��ت در س��ال های اول دبس��تان 
 نظ��ارت كافی داش��ته باش��ند اما برنامه ري��زی و مس��ئوليت پذيری را 

می بايست به كودك آموزش دهند. 
پس والدين با نظ��رات مفيدی كه بر انجام تكاليف دارند كم كم كودك 
را مسئوليت پذير بار می آورند و به اين ترتيب در صورت عدم حضور 
والدين نيز احس��اس مس��ئوليت برای انجام تكاليف وجود دارد و نتيجه 
آن خواهد ش��د كه در سال های بعدی نيز كودك خودجوش و خودكار 

خواهد بود و با افت تحصيلی مواجه نمی شود. 
كودك چگونه تكاليف خ��ود را انجام می دهد؟ در بين كودكان تفاوت 
در انجام تكاليف وجود دارد، بنابراين می بايس��ت قبل از اين كه نس��خه 
خاصی را برای كودك تجويز كنند به نحوه و روش انجام تكاليف توسط 

آنان توجه ش��ود و دقت كنيد در چه وق��ت و درچه مدت زمانی بدون 
كمك شما تكاليفش را انجام می دهد و در حين انجام كار دچار حواس 

پرتی وخيالبافی می شود يا خير؟ 
ارتباط والدين با اولیاء مدرسه 

در دوران ابتدائی ارتباط والدين و معلم مدرس��ه می بايس��ت بيش��تر از 
مقاطع باالتر باش��د. چرا كه در اول يادگيری هس��تند و آشنائی با روش 
معلم در ياری فرزند می تواند بسيار موثر باشد. هدف معلم را بشناسيد 

و مشكالت و ضعف های فرزند خود را نيز شناسائی نمايد. 
نحوه هماهنگی والدين در دروس 

وقتی فرزند ش��ما در انجام تكاليف كمك خواست پاسخ سواالت را به 
راحت��ی در اختيارش ق��رار ندهيد بلك��ه او را راهنمائی كنيد تا خودش 
 بتواند به جواب برس��د به اين ترتيب او را فعال كنيد تا از توانائی های
خ��ود اس��تفاده نمايد و اعتماد به نفس��ش نيز افزايش ياب��د و همچنين 

مطالب، بيشتر در خاطرش باقی می ماند. 

برنامه ريزی 
برای رس��يدن به هدف در همه كارها نياز ب��ه برنامه ريزی وجود دارد. 
يك برنامه منظم برای انجام تكاليف او را از بالتكليفی خالص می كند 
پس برنامه را توس��ط خودش بنويس��يد و در جائی مناسب كه بيشتر به 

نظر می رسد، نصب كنيد. 
هدايت تشويقی 

يكی از مهم ترين عوامل كمك كننده به موفقيت كودك در زمينه های مختلف، 
تشويق است. چنانچه در مقابل انجام به موقع و درست برنامه ريزی، در حد 
قابل قبول مورد تشويق قرار گيرد )دادن ستاره، برچسب و پس از اين كه به حد 
نصاب رسيد، دادن جايزه در حد معقول – نه افراط ونه تفريط( موجب دلگرمی 

و جديت بيشتر در انجام وظيفه می گردد. 
ايجاد فضای مناسب برای انجام تکالیف 

بعض��ی افراد ب��رای درس خواندن به محيط اط��راف توجه نمی كنند و 
ترجي��ج می دهن��د در مقابل تلويزيون ، روی تختخ��واب و ... اقدام به 
درس خوان��دن كنند در صورتی كه بخش زيادی از حواس آنان متوجه 
محيط و انجام تكاليف طوالنی و طاقت فرس��ا خواهد ش��د . پس مكان 
ثابت ،حتی المقدور س��اكت ،ب��ا نور و حرارت مناس��ب ،نتايج بهتری 
خواهد داشت. گذاشتن دفتر و كتاب روی ميز تحرير و يا سطحی كه از 

زمين باالتر باشد و به كمرآسيب نرساند، توصيه می شود. 
بررسی عملکرد 

پ��س از مدت��ی نه چندان زياد ب��ا حضور فرزند عملكردش را بررس��ی 
و نق��اط ضع��ف و قوت را در كمال مهربانی ياد آور ش��ويد از تخريب 
ش��خصيت، تأكيد بركم كاری ه��ا و ناتوانی هايش جدا خودداری كنيد، 

صبور باشيد و سعی كنيد تغييرات را در او كم كم به وجود آوريد. 
برنامه ريزی والدين 

در ط��ول مدت تحصي��ل فرزندان، خ��ود را با آنها وف��ق دهيد و برای 
گردش، تفريح و ديد و بازديد هر زمانی را اختصاص ندهيد. سعی كنيد 
اي��ن گونه برنامه ريزی ها مقارن با زمان انجام تكاليف فرزندان نباش��د. 
برهم زدن برنامه درسی فرزندان موجب می شود نظم آنها مختل شده و 
در ادامه مس��ير تمايلی به انجام برنامه نداشته باشد. پس همه بايد با هم 

در اجرای برنامه ها نقش داشته باشند.

دث
حوا

اجازه دهيد فرزندتان خودش دیپلم بگيرد نه شما!

در راس��تاي ارتقاي امنيت اجتماعي و اخالقي و اجراي 
طرح پاكسازي واحدهاي صنفي پوشاك از مظاهر علني 
فساد طي يك هفته گذشته 32 واحد صنفي متخلف در 

اصفهان پلمب شدند.
سرهنگ ميرعباس صوفي وند رئيس پليس امنيت عمومي 
استان اصفهان اظهار داش��ت: در راستاي تشديد ارتقاي 
امنيت اجتماعي و اخالقي در اس��تان طرح پاك س��ازي 
واحدهاي صنفي پوشاك از مظاهر علني فساد توسط اين 

پليس به مدت يك هفته در اصفهان به اجرا گذاشته شد.
وي افزود: اين طرح با هدف رعايت ظواهر اس��المي و 
عفاف و حجاب توس��ط متصدي��ان واحدهاي صنفي، 
بررس��ي وضعيت پروانه كس��ب، جمع آوري البس��ه و 
كاالهايي كه مبين مظاهر علني فس��اد و فرهنگ منحط 
غربي برابر ماده 28 آيين نامه اماكن عمومي توسط مأموران 
اداره نظارت بر اماكن عمومي پليس امنيت عمومي استان 

به اجرا درآمد.
اين مقام مسئول تصريح كرد: در راستاي انجام اين طرح 
از يك هزار و 497 واحد صنفي بازديد و متصديان 742 
واح��د صنفي در محل مورد توجيه، ارش��اد و آموزش و 

آگاه سازي قرار گرفتند.
رئيس پليس امنيت عمومي اس��تان گفت: در اين ارتباط 
براي 78 واحد صنفي بعلت ارتكاب يكس��ري تخلفات 
اخطاري��ه پلمب ص��ادر 32 واحد صنف��ي متخلف نيز 
پلمب شدند.س��رهنگ صوفي وند در پايان با بيان اين كه 
در اين طرح تعداد 446 دس��ت پوش��اك با تصاوير، آرم 
و عالمت هاي شيطان پرستي و گروه هاي منحرف و 76 
قطعه انواع تصاوير غيرمجاز كش��ف و ضبط شده است. 
خاطرنشان كرد: متصديان واحدهاي صنفي پلمب شده 
به همراه پرونده جهت سير مراحل قانوني تحويل مراجع 

قضايي شدند.

وبالگ نويسي كه در وبالگ خود اقدام به نشر اكاذيب و 
مسايل غيراخالقي در مورد يكي از شهروندان اصفهاني 
كرده بود توس��ط مأم��وران پليس فتا اس��تان اصفهان 
شناسايي و دستگير شد. سرهنگ ستار خسروي رئيس 
پليس فتاي اصفهان اظهار داشت: در پي دادخواهي يكي 
از شهروندان اصفهاني مبني بر انتشار اكاذيب و مسائل 
غيراخالقي درباره وي در وبالگي اينترنتي موضوع در 
دس��تور كار مأموران اين پليس قرار گرفت. وي افزود: 
با توجه به اين كه انتش��ار اين گونه مس��ائل در وبالگ 
مذكور موجب س��لب آرايش و ايجاد مزاحمت براي 
اين ش��هروند شده بود تيم ويژه و مجربي از كارآگاهان 
پليس فتا اصفهان مأموريت شناس��ايي عامل يا عامالن 
اين امر را به عهده گرفتند. اين مقام مسئول تصريح كرد: 
با به كارگيري اقدامات خاص و ويژه پليس��ي سرانجام 
كارآگاهان س��رنخ هايي از اين وبالگ نويس در محيط 

مجازي اينترنت به دست آوردند.

رئيس پليس فتا استان به دستگيري متهم در يك عمليات 
غافلگيرانه با هماهنگي مقام قضايي اشاره كرد و گفت: 
در تحقيقات اوليه متهم پس از مواجه ش��دن با اسناد و 
مدارك الكترونيكي موجود به بزه انتسابي اقرار و انگيزه 
خ��ود را از اين اقدام گرفتن انتق��ام به دليل اختالفات 
خانوادگي گذشته عنوان كرد. سرهنگ خسروي در پايان 
با بيان اين كه متهم به همراه پرونده جهت س��ير مراحل 
قانوني تحويل مراجع قضايي ش��ده است،  به مجرمان 
فضاي مجازي اينترنت هش��دار داد: پليس فتا اصفهان 
با ب��ه كارگي��ري مجرب ترين، فني تري��ن و زبده ترين 
كارآگاهان پليس و اس��تفاده از پيشرفته ترين تجهيزات 
روز اجازه نخواهد داد كه افراد ش��ياد و فرصت طلب 
با اس��تفاده از فضاهاي مجازي موجب سلب آرامش و 
آسايش شهروندان در راه تأمين امنيت مطلوب در اين 
گونه فضاها براي ش��هروندان از هيچ خدمتي فروگذار 

نخواهد بود.

به دنبال پاك سازي واحدهاي صنفي از مظاهر علني فساد:
32 واحد صنفي متخلف در اصفهان پلمپ شد

دستگيري وبالگ نویس متخلف توسط پليس فتاي اصفهان

آسايش و آرامش دو مصداق مهم!
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
Tuesday 31 MAY 2011 

شهرستان
چهارمحال و بختیاریاصفهانص معاون صنايع دستي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان اصفهان:

به جز در ميدان نقش جهان، مخالفتي با فروش 
صنايع دستي خارجي نداريم

معاون صنايع دستي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان اصفهان 
گفت: با فروش صنايع دستي خارجي در ميدان امام )ره( مخالف هستيم اما با فروش 
آن در نقاط ديگر ش��هر مخالفتي نداريم. احمد اديب با بيان اين كه ميدان امام )ره( به 
عنوان هويت تاريخي و فرهنگي اصفهان محسوب مي شود، اظهار داشت: در گذشته 
ميدان تاريخي امام مملو از صنايع دستي خارجي و تقلبي بود اما با تدابير سياست هاي 
خ��اص در جهت پاك س��ازي و احقاق حق هنرمندان صنايع دس��تي اصفهان تالش 
كرديم. وي با اشاره به اين كه سازمان ميراث فرهنگي با فروش صنايع دستي خارجي 
مخالف نيس��ت، تصريح كرد: اما هيچ فروشنده اي حق عرضه صنايع دستي خارجي 
 را با عنوان صنايع دس��تي ايراني ندارد. معاون صنايع دستي سازمان ميراث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردشگري استان اصفهان افزود: در راستاي اجراي ممنوعيت فروش 
 صنايع دس��تي خارج��ي در اماكن تاريخ��ي و نيز فروختن صنايع خارجي به اس��م 

صنايع دستي ايراني تاكنون 10 باب مغازه پلمپ شده است. 
پاکسازي 90 درصد میدان امام از صنايع دستي خارجي 

وي تاكيد كرد: در حال حاضر بيش از 90 درصد از صنايع دستي خارجي از بازارها و 
فروشگاه هاي ميدان تاريخي امام )ره( جمع آوري شده است. اديب تصريح كرد: در 
ايام نوروز نيز با تشكيل كميته نظارتي بر اين مصوبه تعداد 226 كيف قلمكار پاكستاني، 
110 طاقه شال ترمه قلمكار، 58 دست مانتو قلمكار پاكستاني، 28 جام فلزي مخلوط 
با س��رب چيني و 192 مجسمه برنجي از سطح ميدان جمع آوري شد. وي ادامه داد: 
 به دنبال توقيف صنايع دس��تي نامبرده چهار تبعه پاكستاني نيز دستگير شدند. معاون 

صنايع دستي س��ازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان اصفهان با 
اشاره به اين كه حدود يك هزار مورد تذكر شفاهي و كتبي به فروشندگان مختلف داده 
شد، اضافه كرد: در ايام نوروز يك باب مغازه كه اقدام به فروش صنايع دستي خارجي 

كرده بود را پلمپ كرديم و سه فروشگاه نيز جريمه نقدي شدند.

با وجود استقبال گسترده از طب گياهي؛
فقط 30 درصد از عطاري هاي اصفهان مجوز 

فعاليت دارند
معاون غذا و داروي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان گفت: با وجود استقبال 
گسترده از طب گياهي و س��نتي در اصفهان، تنها 30 درصد از عطاري ها 
مجوز داشته و مابقي به صورت غيرمجاز دارو تجويز مي كنند. محمد حسين 
صادقيان در نشست كارگروه سالمت و امنيت غذاي استان با اشاره به اين كه 
بسياري از عطاري هاي سطح شهر با تبليغات سوء خود موجب فريب مردم 
ش��ده اند، اظهارداشت: بسياري از عطاري ها زير نظر صنف خود به عنوان 
سقط فروش��ي  فعاليت مي كنند كه طبق ضوابط مربوط بايد قسمت هاي 
خشك گياه دارويي را عرضه كنند. وي افزود: برخي از افراد غير متخصص 
اقدام به فروش و اخاذي از مردم مي كنند، به نحوي كه با تجويز اشتباه خود 

بسياري از مردم را اغفال و دچار مشكالت بيشتري كرده اند. 
معاون غذا و داروي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان با تاكيد بر اين كه برخي از 
اين مراكز انواع دردهاي مختلف و بيماري ها را درمان مي كنند تصريح كرد: 
مهم ترين امر در اين قضيه بحث تشخيص، تجويز و درمان نادرست بيماري 
است كه به جاي اين كه قسمت هاي خام گياه را تجويز كنند، قسمت هايي 
كه جنبه دارويي ندارند را هم اس��تفاده و تجويز مي كنند. وي ضمن ابراز 
نگراني از وضعيت موجود از تهيه فرم تزريقي غير مجاز گفت: برخي از 
نظر بهداشتي اشكال مختلف دارويي و حتي فرم تزريقي تهيه مي كنند كه 
عدم تش��خيص نادرست در مدل تزريقي موجب بيماري جديد مي شود.  
صادقيان با بيان اين كه گزارش��ات مردمي در خصوص سوءاستفاده برخي 
عطاري ها داشته ايم، اضافه كرد: بايد با همكاري قوه قضائيه اين قضيه حل و 
مصوبه اي براي رسيدگي به اين صنوف به تصويب رسيده و عامل بازدارنده 
در نظر گرفته شود. وي ادامه داد: ساماندهي اين صنوف بايد به زودي انجام 
و فرهنگ سازي استفاده از داروهاي گياهي تصويب و رويكرد عطاري ها 

مشخص شود.

از سوم تا 25 خردادماه؛
برپایی جشنواره گل و گلدان در اصفهان 

مسئول برگزاري جش��نواره گل و گلدان گفت: نخستين جشنواره گل و 
گلدان از سوم خرداد ماه سال جاري آغاز شده و تا روز گل 25 خرداد در 
اصفهان براي بازديد عالقه مندان ادامه دارد. ش��يوا بحريني درباره برگزاري 
نخستين جشنواره گل و گلدان اظهار داشت: اين جشنواره بهانه ايي براي 
آش��تي با طبيعت اس��ت. وي با اشاره به ماشيني ش��دن زندگي روزمره و 
خستگي مفرط حاصل از آن تصريح كرد: با زياد شدن دغدغه هاي روزانه 
به قدري همه به فكر نان هس��تند كه ديگر گل را به فراموشي سپرده اند و 
اين نمايشگاه به منظور فرهنگ سازي مردم با گل و گياه و آشتي با طبيعت 
است. مسئول برگزاري جشنواره گل و گلدان افزود: آموزش خانواده ها با 
چگونگي نگهداري گل و همچنين نحوه پرورش آن از جمله خدماتي است 
كه در اين نمايشگاه ارائه مي شود. وي با اشاره به اين كه تمام كاركنان اين 
جشنواره را خانم ها تشكيل مي دهند، تاكيد كرد: نمايشگاه مذكور از سوم 
خرداد به مناسبت بزرگداشت روز زن آغاز و تا 25 خرداد ماه سال جاري 

كه به نام روز گل است، ادامه دارد. 
بحريني عالوه بر بخش بزرگساالن موجود در اين نمايشگاه به بخش كودكان 
اشاره كرد و ادامه داد: در اين قسمت با زبان كودكانه به بچه ها آموزش داده 
مي شود كه چگونه گل بكارند و به چه صورت از آن نگهداري كنند و با 
دست خود گلي را در كوزه ايي سفالي كه خود رنگ آميزي كرده اند، مي كارند. 
وي با بيان اين كه جش��نواره زير نظر سازمان رفاهي و تفريحي شهرداري 
اصفهان برگزار مي ش��ود، اضافه كرد: به غير از بخش آموزشي چگونگي 
كشت و نگهداري گل و گياه براي كودكان و بزرگساالن، غرفه هاي گريم 
صورت كودكان و همچنين عكاسي نيز در كنار اين نمايشگاه داير است. 
مسئول برگزاري اين جشنواره گفت: جشنواره گل و گياه براي نخستين بار 
به اين صورت و براي ارائه بهتر در مكان توليد گل است تا همشهريان با 
انواع گل هاي آپارتماني، باغچه ايي، انواع كاكتوس و همچنين گياهان باغي 
آشنا شوند. وي بيان داشت: مكان برگزاري اين نمايشگاه در خيابان آتشگاه 

حد فاصل منارجنبان و كوه آتشگاه سمت چپ واقع شده است.

رئيس اتحاديه صنايع دستي استان اصفهان:
واردات صنایع خارجي به كشور نظام مند 

انجام نمي شود
رئيس اتحاديه صنايع دستي استان اصفهان گفت: درباره ورود صنايع خارجي 
به كشور اقدامات نظام مند وجود ندارد و هركس اراده كند قادر به واردات 
صنايع دس��تي خارجي در بازارهاي داخلي است. غالمعلي فيض اللهي با 
بيان اين كه در س��ه دهه اخير وضعيت صنايع دستي در استان تأسف آور 
بود، تصريح كرد: در حال حاضر تحوالتي در جهت حمايت از هنرمندان 
صنايع دستي در استان انجام گرفته كه مديون انجام رسالت اصحاب رسانه 
در حمايت از اين قشر هستيم. وي تاكيد كرد: اصفهان به دليل اين كه لقب 
پايتخت فرهنگي جهان اس��الم را يدك مي كشد، بنابراين مسئوليت هاي 
بزرگي را نيز بايد به دوش بكشد و در حوزه صنايع دستي انجام وظيفه براي 
اين مسئوليت بزرگ بيشتر از ساير بخش ها ملموس است. رئيس اتحاديه 
صنايع دستي استان اصفهان يادآور شد: فروش محصوالت صنايع دستي 
خارجي در ميدان نقش جهان از زمان صفويه مرسوم بوده، اما روش ها به 
گونه اي بود كه صنايع دستي اصفهاني و هنرمندان آن بدنام نمي شدند. وي 
اظهار داشت: بحث جمع آوري و ساماندهي صنايع دستي خارجي در ميدان 
نقش جهان تا زماني كه اين مكان به قلب تپنده صنايع دستي تبديل شود، 
ادامه مي يابد. فيض اللهي با اشاره به اين كه عرضه صنايع دستي در كشورهاي 
ديگر به صورت قانونمند و منسجم صورت مي گيرد، تصريح كرد: اين در 
حالي است كه در كشور ما براي اين موضوع اقدامات نظام مند وجود ندارد و 
هركس اراده كند قادر به واردات صنايع دستي خارجي و بازاريابي و فروش 

آن در بازارهاي داخلي است. 
وي با بيان اين كه صنايع دستي و توريست همچون آب و ماهي به يكديگر 
وابسته هستند، تصريح كرد: توريست و صنايع دستي الزم و ملزوم يكديگرند 
و اگر توريست به اصفهان سفر نكند، هر قدر هم كه صنايع دستي را تقويت 

كنيم راه به جايي نمي بريم. 
رئيس اتحاديه صنايع دس��تي استان اصفهان بيان داش��ت: در سال 89، 56 
نمايش��گاه خارجي در 226 غرفه تش��كيل ش��ده و 73 هنرمند به هشت 
نمايشگاه خارجي اعزام شده و آثار خود را به مردم ديگر شهرها و كشورها 

معرفي كرده اند. 
وي اضافه كرد: در س��ال گذشته آثار هنرمندان صنايع دستي اصفهاني در 
نمايش��گاه هاي صنايع دستي در كشورهايي نظير آلمان، چين، بالروس و 
ديگر كش��ورها به نمايش در آمده اس��ت. فيض اللهي در ادامه با انتقاد از 
بي توجهي صنعت گران به بسته بندي توليدات خود تاكيد كرد: در بازارهاي 
امروز دنيا بسته بندي به عنوان صنعتي مهم در جذب مشتري و فروش به 
ش��مار مي رود و اين در حالي اس��ت كه هنرمندان ايراني به اين موضوع 
اهميت نداده و توليدات صنايع دستي خود را در كاغذ و نايلون به مشتري 
ارائه مي دهند. وي افزود: بسته بندي يك موضوع حياتي در بازاريابي جهاني 
محسوب مي شود و در طول ساليان زياد از اين موضوع غافل مانده ايم و تا 
اين بحث را حل نكنيم صنايع دستي بي نظير اصفهان قابل رقابت با كاالهاي 

موجود در بازارهاي جهاني نخواهد بود. 

در زميني به مساحت 1200 مترمربع؛
 مجتمع فرهنگي اميركبير شهركرد

 احداث مي شود
رئيس شوراي اسالمي شهر شهركرد گفت: مجتمع فرهنگي مذهبي اميركبير 
در زميني به مساحت يك هزار و 200 مترمربع در اين شهر احداث مي شود. 
امامقلي باللي اظهار داش��ت: اين مجتمع فرهنگ��ي مذهبي در مجاورت 
كاربري ورزشي واقع در خيابان اميركبير اين شهر احداث مي شود تا مردم 
اين منطقه عالوه بر استفاده از كاربري ورزشي از فضاهاي فرهنگي و مذهبي 
از جمله مس��جد نيز بهره مند ش��ود. وي در ادامه از رنگ آميزي ميادين و 
جداول شهركرد خبر داد و گفت: اين طرح با اختصاص 370 ميليون ريال 
اجرايي مي شود. باللي خاطرنش��ان كرد: شركت پيمانكار مجري اجراي 
طرح رنگ آميزي ميادين و جداول شهركرد انتخاب شده است كه به زودي 

عمليات اجرايي اين طرح آغاز خواهد شد. 
وي كيفيت گرايي را شاخصه اصلي در انتخاب پيمانكار اين طرح عنوان كرد 
و گفت: برهمين اساس شركت پيمانكار با تعهد پنج ساله به شهرداري بر 

مطلوبيت اجراي اين طرح تأكيد كرده است. 
باللي توجه به زيبايي و نماي شهر را از مهم ترين اهداف اجراي اين طرح 
برشمرد و گفت: باتوجه به فرارسيدن تعطيالت تابستانه و ورود مسافران به 
اين شهر توجه به نماي ظاهري شهري به عنوان يكي از مولفه هاي اصلي در 
شهرسازي بيش از پيش الزم و ضروري است. وي در ادامه از واگذاري دو 
دستگاه آمبوالنس به مراكز بهداشتي و درماني شهركرد خبر داد و گفت: اين 
دو دستگاه آمبوالنس با هدف گسترش عدالت در حوزه سالمت به مراكز 

بهداشتي و درماني اين شهرستان اهدا شده است. 
رئيس شوراي اسالمي شهر ش��هركرد خاطرنشان كرد: با توجه به قانون، 
توزيع خدمات درماني و بهداش��تي بايد به نحوي مطلوب صورت بگيرد 
و اميد است متوليان امر با تامين نيازمندي ها و رفع كمبودها، سالمت مردم 
را در همه شرايط اعم از حوادث و باليا و شرايط طبيعي تضمين و تامين 
كنند. وي با تأكيد بر ضرورت ارتقاي شاخص هاي بهداشتي و درماني در 
اين شهر گفت: برهمين اساس الزم است تا متوليان بهداشت و درمان در 
راستاي ترويج فرهنگ بهداشت و سالمت در جامعه تالش كنند تا بتوان به 
استانداردهاي سازمان بهداشت جهاني نزديك شويم. باللي همچنين با تأكيد 
بر اين كه محاس��به تراكم سطح ملك پيش از عقب نشيني ضروري است، 
گفت: مساحت ملك قبل از هرگونه عقب نشيني مالك محاسبه خواهد بود، 
برهمين اساس شهرداري شهركرد بايد پيش از تراكم زمين، تراكم در سطح 

را براي احداث ساختمان محاسبه و پس از آن دستور عقب نشيني بدهد. 

باهدف ساماندهي واحدهاي صنفي نيمه آالينده؛
احداث مجتمع واحدهاي صنفي فارسان

مديركل بازرگاني چهارمحال و بختياري گفت: باهدف ساماندهي واحدهاي 
صنفي نيمه آالينده و مزاحم در خارج از محدوده ش��هري مجتمع جديد 
صنفي فارسان احداث مي شود. اسماعيل كاوياني در ديدار با مديران اصناف 
اين استان اظهار داشت: در حال حاضر زيرسازي، محوطه سازي و انشعاب 
گاز، آب و برق اين ش��هرك صنفي فراهم شده است. وي افزود: بر همين 
اساس شهرداري فارسان هفت هكتار زمين براي ايجاد اين مجتمع صنفي 
اختصاص داده اس��ت كه تاكن��ون 86 قطعه زمين تفكيك و به متقاضيان 

واحدهاي صنفي آالينده و نيمه مزاحم واگذار شده است. 
كاوياني اعتبار مورد نياز براي س��اخت و تكميل واحدهاي صنفي جديد 
در اي��ن شهرس��تان را 186 ميليارد ري��ال اعالم كرد و گف��ت: باتوجه به 
برنامه ريزي هاي صورت گرفته تسهيالت ساخت و ساز به متقاضيان ايجاد 
محل كس��ب در شهرك جديد صنفي فارسان پرداخت مي شود. مديركل 
بازرگاني چهارمحال و بختياري در ادامه با اشاره به تغييرات قيمتي برخي از 
كاالها در اين استان، گفت: برخي از تغيير قيمت ها مبتني بر قوانين و شرايط 
ويژه نوع معيني از كاال اس��ت. وي با بيان اين كه قيمت ها توس��ط سازمان 
حمايت از مصرف كنندگان و بانك مركزي رصد مي شود، افزود: آثار اجراي 
قانون هدفمندي يارانه ها در ميان مدت تاثير خود را بر بازار مي گذارد و ما نيز 
بايد بپذيريم كه شرايط قيمتي كاالها متاثر از بازار است. كاوياني در ادامه بر 
ضرورت ساماندهي واحدهاي صنفي بدون پروانه كسب در اين استان تأكيد 
كرد و گفت: عدم وجود زيرس��اخت هاي بخش بازرگاني از جمله سيلو، 
انبار مكانيزه، انبار سرد، فروشگاه بزرگ، عدم وجود صنايع تبديلي و مكمل 
در اين استان، عدم وجود زيربخش هاي حمل و نقل كاال از جمله ريلي و 

جاده اي از مهم ترين مشكالت فراروي بازرگاني اين استان است. 
وي در ادامه سرانه باالي واحدهاي صنفي موجود در اين استان را از ديگر 
 اين مش��كالت برش��مرد و گفت: برخي از واحده��اي صنفي واحدهاي 
غير اقتصادي هستند كه اين موضوع تنش در اقتصاد را موجب شده است. 

دیدار اعضاي شوراي حل اختالف گلستان
از چهار محال و بختياري

به منظور تبادل نظر و تجربيات اعضاي شوراي حل اختالف استان گلستان 
از استان چهار محال و بختياري ديدن كردند.

معاون قضايي و رئيس شوراي حل اختالف استان گلستان در ديدار با رئيس 
شوراهاي حل اختالف استان چهار محال و بختياري با اشاره به اجراي طرح 
ساماندهي شعب شهري استان گفت: اجراي اين طرح عالوه بر ساماندهي 

شعب، كيفيت رسيدگي به پرونده ها در شعب را افزايش داده است.
احمد جعفري افزود: با هماهنگي كه با دادس��تان هاي حوزه هاي قضايي 
استان انجام شده است از ورود پرونده هايي كه فاقد صالحيت رسيدگي 
در شعب ش��وراي حل اختالف است جلوگيري شده است كه اين اقدام 
 بستر براي تمركز بيشتر اعضاي شورا بر روي سوق دادن پرونده به سمت 

صلح و سازش را فراهم كرده است.
 وي تصريح كرد: تش��كيل ش��وراي حل اختالف، زمينه را براي شناسايي 
چهره هاي شاخص و تاثيرگذار در همه حوزه هاي قضايي استان فراهم كرده 
است كه اين امر پتانسيل خوبي براي سازش در پرونده هاي مهم در استان 
اس��ت. جعفري در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به تالش شورا 
براي ايجاد انگيزه در بين اعضا گفت: برگزاري اردوهاي زيارتي- سياحتي، 
متناسب كردن پرداخت پاداش ، متناسب با عملكرد اعضا و پيگيري بيمه، از 

برنامه هاي اين شورا در سال جاري است.
وي همچنين گفت: در صدديم در تعامل با ش��وراهاي حل اختالف ساير 
استان ها، از تجربيات سازشي آنان در حل پرونده ها و مناقشات استفاده كنيم. 
معاون قضايي و رئيس شوراي حل اختالف چهار محال و بختياري نيز در 
اين ديدار، ضمن خيرمقدم به اعضاي شوراي حل اختالف استان گلستان، 
آمادگي خود را براي هرگونه تبادل تجربه با اعضاي شوراي حل اختالف 

استان گلستان اعالم كرد.
 زيباي��ي ف��ر، اب��راز اميدواري ك��رد با تعامل ايجاد ش��ده بين دو اس��تان 
چهارمحال و بختياري و گلستان در آينده شاهد تحوالت خوبي در شعب 
اين دو استان باشيم. زيبايي فر افزود: به دليل حضور عشاير و بافت جمعيتي 
استان چهار محال و بختياري از گذشته تاكنون استفاده از روش هاي كدخدا 
منش��ي براي حل و فصل مشكالت مرسوم بوده است و تشكيل شوراي 
حل اختالف توانست با استفاده از اين پتانسيل تجربه ي موفقي را در اين 
استان، پشت سر بگذارد. وي در ادامه به اجراي طرح تعديل شعب شوراي 
حل اختالف اين استان اشاره كرد و گفت: با اجراي اين طرح اعضاي فاقد 
شرايط عضويت، و شعب نيمه فعال و غير فعال تعديل شدند كه اين اقدام 

سبب بهبود كيفيت رسيدگي به پرونده ها شده است.

مسئول شورای هماهنگی تبليغات اسالمی استان اصفهان:
امسال 50 هزار نفر از اصفهان به مرقد امام خمينی )ره( اعزام می شوند

جعفر عس��گری در مصاحبه رادي��و تلويزيونی و 
مطبوعاتی كميته های س��تاد برگزاری بيس��ت و 
دومين سالگرد ارتحال امام خمينی )ره( در جمع 
خبرنگاران گفت: به مناسبت سالگرد ارتحال امام 
خمينی )ره( امس��ال 50 هزار نفر از بين داوطلبان 
مردمی كه از طريق بس��يج ثب��ت نام كرده اند، در 
قالب كاروان به مرقد مطهر امام خمينی )ره( اعزام 

می شوند. 
وی تصري��ح كرد: به منظور اعزام كاروان به مرقد 
مطه��ر امام خمينی )ره(، 1200 دس��تگاه اتوبوس 
 پيش بينی ش��ده اس��ت، البت��ه افرادی ك��ه اعزام 
می شوند به جز افرادی هستند كه از طريق ادارات 
و نهادها و يا اين كه به صورت ش��خصی به مرقد 

مطهر می روند. 
مس��ئول ش��ورای هماهنگی تبليغات اس��المی و 
كميته مراسم ستاد س��الگرد ارتحال حضرت امام 
خمينی )ره( استان اصفهان افزود: به علت كثرت 
تعداد داوطلب ثبت نام اعالم عمومی نمی ش��ود 
و اين 50 هزار نفر افرادی هس��تند كه در مساجد 
ثبت نام كرده اند و سازمان ها برای اعزام ثبت نام 
داخلی خود را انجام داده اند. جعفر عس��گری به 
برنامه های بيس��ت و دومين سالگرد ارتحال امام 
خمينی )ره( در ش��هر اصفهان اشاره كرد و گفت: 

اين برنامه ها شامل 
 اعزام كاروان عاش��قان ام��ام خمينی)ره( ياران 

امام خامنه ای )جامعه ورزش استان( 
 همايش امام خمينی )ره( و جهاد و شهادت

 اعزام كاروان دوی امدادی دانش��جويان مجتمع 
دانش��گاهی اميرالمؤمنين به مرق��د مطهر با عنوان 

»عاشقان حسينی، زائران خمينی«
 همايش حضرت امام خمينی )ره( و خانواده

 همايش امام خمينی )ره( و واليت فقيه
 مراس��م ويژه س��الگرد ارتحال حض��رت امام 

خمينی)ره( و تجليل از شهدای پانزدهم خرداد
 نشست ويژه ائمه جماعات

 همايش امام خمينی )ره(- قرآن و عترت
 مراس��م ويژه در نماز عبادی- سياس��ی جمعه 
همراه با س��خنرانی قبل از خطبه های نماز جمعه 

به مناسبت چهاردهم و پانزدهم خرداد
 اعزام كاروان عاشقان حسينی، زائران خمينی به 
مرقد مطهر كه كميته اعزام س��تاد سالگرد، مسئول 

اجرای آن است.
 ت��الوت نور جهت ش��ادی روح حضرت امام 

خمينی )ره( و شهدای پانزدهم خرداد
 مراس��م گراميداشت بيس��ت و دومين سالگرد 

ارتحال ملكوتی حضرت امام خمينی )ره( 
 مراسم تجليل از شهدای پانزدهم خرداد

مس��ئول شورای هماهنگی تبليغات اسالمی استان 
اصفهان همچنين درباره برنامه های بيست و دومين 
 سالگرد ارتحال امام خمينی )ره( در شهرستان های
ه��ا برنام��ه  اي��ن  ك��رد:  خاطرنش��ان   اس��تان، 
ش��امل س��خنرانی ائمه جماع��ات، فرمان��داران 
و مس��ئوالن ادارات و نهاده��ا و اع��زام كاروان و 
برگزاری مراسم در شهرستان های لنجان، دهاقان، 
تيران و كرون، گلپايگان، كوهپايه، خوروبيابانك، 
 نايين، بهارس��تان، شاهين ش��هر و ميمه و برخوار 

می باشد. 
در ادامه اين نشس��ت خبری رئيس دانشگاه علوم 
پزشكی اصفهان نيز گفت: اصولی در هر  انقالبی 
وجود دارد كه بايد ياد و خاطره بنيانگذاران انقالب 
زنده نگه داش��ته ش��ود و اين يك وظيفه شرعی 
 و اس��المی اس��ت كه در ادامه هم��ان آرمان های
انق��الب انجام می ش��ود. ش��يرانی تصريح كرد: 
ب��ا آن كه 32 س��ال از پي��روزی انقالب اس��المی 
می گ��ذرد، هر روز خروش��ان تر و برنده تر از قبل 

جلو می رويم. 
وی درب��اره برنامه های دانش��گاه علوم پزش��كی 
 درخصوص برگزاری مراسم سالگرد امام خمينی )ره(
 افزود: طبق سنوات قبل فعاليت هايی در حوزه های
فرهنگ��ی و خدم��ت رس��انی در دانش��گاه علوم 

پزشكی انجام می شود.
به عنوان نمونه برگزاری سمينار در ارتباط با ابعاد 
شخصيتی حضرت امام )ره( و توجه روی محتوی 
موضوع ازجمله كارهای فرهنگی و ش��ناختی اين 
حوزه است. همچنين اعزام تيم پزشكی، آمبوالنس 
و ... هم��راه كاروان اعزام��ی ب��ه مرق��د امام)ره( 
 از م��وارد خدمت رس��انی اين حوزه محس��وب 

می شود. 
رئيس دانش��گاه علوم پزشكی اصفهان خاطرنشان 
ك��رد: با هم��كاری هالل احمر و دانش��گاه علوم 
پزش��كی سعی می ش��ود س��المت كاروان تأمين 
ش��ود، به طوری كه گروه بهداشت محيط، تغذيه 
و مب��ارزه ب��ا بيم��اری ه��ا، اورژان��س 115 و ... 
 همراه كاروان هس��تند. همچنين مقداری دارو نيز 

پيش بينی و فراهم شده است. 
 شايان ذكر است سيستم بهداشتی تمام شهرستان ها
نيز اين رون��د را اجرا می كنند. در ادامه مس��ئول 
واحد خبر صداوس��يمای مرك��ز اصفهان و كميته 
 اطالع رس��انی س��تاد س��الگرد امام خمينی )ره( 
گفت: برنامه های راديوي��ی، تلويزيونی و خبری 

جهت بزرگداشت امام خمينی )ره( در نظر گرفته 
 ش��ده اس��ت؛ از س��ويی دفترهای خبری در 22 
شهرس��تان اس��تان ني��ز آم��اده انع��كاس خبری 
 رويداده��ای اي��ن مناس��بت در شهرس��تان ه��ا 

هستند.
ناظ��ر خاطرنش��ان كرد: رس��انه ه��ای مكتوب و 
الكترونيكی هم وظيفه شرعی خود را در اين باره 
انج��ام خواهن��د داد و باتوجه به وجود س��ه روز 
تعطيل رس��می، رسانه های مكتوب سعی می كنند 
در اين چن��د روز باقيمانده م��وارد را به صورت 
پيش خبر كار كنن��د. وی تصريح كرد: باتوجه به 
اين كه بايد ابعاد مختلف انقالب به نس��ل جوان و 
 نوجوان نش��ان داده ش��وند و انتقال اين ارزش ها
بايد توسط پيشگامان انقالب انجام پذيرد، بنابراين 
در برنامه های شبانه در تلويزيون از ياران انقالب 
 دعوت به عمل آمده و اميد است كه ساير رسانه ها
نيز به اين نكته توجه ويژه داش��ته باش��ند. معاون 
فرهنگ��ی- اجتماعی ش��هرداری اصفه��ان نيز در 
اين نشس��ت خبری گفت: حركت ه��ای تبليغی 
مرتب��ط با س��الگرد ارتحال امام خمين��ی )ره( بر 
دو محور اساس��ی برنامه ريزی ش��ده كه ش��امل 
وصيتنامه سياسی- الهی امام )ره( در سطح شهر و 
واليت و رهبری می باش��د. تحويل پور به تعريف 
14 فصل در اين زمينه اش��اره و خاطرنشان كرد: 
ب��ا همراهی كليه ادارات و س��ازمان ها آذين بندی 
تصاوير حضرت امام)ره( در سردر ادارات همراه 
با بخش��ی از س��خنان آن بزرگوار و اس��تفاده از 
 گزي��ده ای از وصيتنامه حض��رت امام )ره( انجام 

می پذيرد.
وی اف��زود: برای فضاس��ازی ش��هری 14 محور 
انتخاب ش��ده كه اين كار از س��وم خرداد شروع 
شده و ش��امل س��ازه های چند طبقه ای متشكل 
از گل در زيرگذرهاس��ت و تصاوير امام )ره( هم 
در اين نقاط كار می ش��ود. در واقع اين كار شامل 
14 بنر، 14 زيرگذر، 14 محور پياده و 14 روگذر 

است. 
مع��اون فرهنگ��ی- اجتماعی ش��هرداری اصفهان 
گفت: نصب پوس��تر، پخش موس��يقی متناسب با 
ايام ارتحال امام )ره( توسط 23 هزار تاكسيران و 
 نيز نصب پوستر و پخش بروشور در اتوبوس های
س��طح ش��هر و پيش بين��ی برنامه هايی توس��ط 
 تلويزيون های سطح شهر و ... از ديگر برنامه های
مرتبط با س��الگرد ارتحال امام )ره( است كه اجرا 

خواهد شد. 
همچنين جانش��ين مس��ئول كميته ترابری س��تاد 
ارتحال ام��ام )ره( در اين نشس��ت خبری گفت: 
تأمين ن��اوگان برای زائران و عاش��قان مرقد امام 
)ره( توس��ط اين كميته انجام می ش��ود و امس��ال 
دومين سالی است كه تأكيد شده از ناوگان شهری 
بدين منظور اس��تفاده نشود و بايد از ناوگان برون 
شهری استفاده شود كه اگر اينگونه نباشد كاروان 
در استان قم متوقف می شود و صورت وضعيت 
مس��افری صادر نمی گردد و ديگر كاروان، تحت 

پوشش بيمه نيست. 
س��عيد تائبی افزود: سال گذش��ته 800 دستگاه از 
ن��اوگان عمومی درنظر گرفته ش��ده ب��ود كه 32 
هزار نفر توس��ط اين دس��تگاه ها اعزام شدند كه 
امسال نيز پيش بينی ما اين است كه سپاه صاحب 
الزمان)عج( همان 800 دستگاه را از ما درخواست 
كند؛ ضمن اين كه كانتينرهای يخچال دار نيز با اين 

كاروان ها اعزام می شوند.

مديرعامل ش��ركت توزيع نيروي برق استان اصفهان 
گفت: هزينه انشعاب هاي برق از محل اعتبارات مسكن 
 مهر پرداخت شده و مشترك وجهي در اين باره پرداخت 
نمي كند. حميدرضا پيرپيران با اشاره به اين كه در هر 
شهري كه واحدهاي مسكوني مهر قابل واگذاري باشد، 
انشعاب آن به سرعت برق دار مي شود، اظهار داشت: در 
طرح برق رساني به پروژه مسكن مهر اصفهان، تاكنون 
هفت هزار و 700 ميليون ريال از محل اعتبارات مسكن 
مهر هزينه شده كه اين ميزان تا 10ميليارد ريال افزايش 
مي يابد. وي با بيان اين كه در طرح برق رساني سه هزار 

و 544 واحد مسكوني احداث و برق دار مي شوند كه 
از اين تعداد، تاكنون 544 انشعاب فروخته و مدارك آن 
تكميل شده است، افزود: تا 15 روز آينده يك هزار و 408 
خانوار برق دار و بقيه اين خانوارها نيز به محض اعالم 
 سكونت، در كمتر از 24 ساعت به شبكه برق سراسري 
مي پيوندند. مديرعامل ش��ركت توزي��ع نيروي برق 
اس��تان اصفهان هزينه تامين برق هر واحد مسكوني 
را اف��زون بر هف��ت ميليون ريال دانس��ت و تصريح 
ك��رد: هزينه انش��عاب هاي ب��رق از مح��ل اعتبارات 
مسكن مهر پرداخت ش��ده و مشترك وجهي در اين 

باره پرداخت نمي كند درحالي كه طرح برق رساني به 
 مس��كن مهر در 22 شهرستان استان اصفهان در حال 
اجراست. وي تعداد پس��ت هاي انتقال برق را هفت 
پست كه شامل دو پست زميني و پنج پست كامپكت 
كه هر يك داراي ظرفيت 500 كيلو ولت آمپر عنوان 
ك��رد و افزود: در حال حاضر اين پس��ت ها از طريق 
ش��بكه سراس��ري از دو پس��ت 63 كيلو ولت جاده 
قمصر � كاش��ان و راوند � كاش��ان برق دار مي شوند 
 و در آينده نيز پس��ت ناجي آباد، برق اين مجموعه را 

تأمين مي كند.

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان اصفهان:
هزینه انشعاب هاي برق مسكن مهر رایگان است
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اطالع رساني
احضار

11/353 شماره درخواست: 8910460354400023
چون آقاي محمدرضا رفيعي فرزند غالمعباس شكايتي عليه آقاي امير كياني مبني بر خيانت در امانت 
مطرح نموده اند كه پرونده آن به كالسه 891397 اين دادگاه ثبت وقت رسيدگي براي روز 1390/04/22 
ساعت 9/30 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان و متواري ميباشد لذا حسب ماده 180 
قانون آئين دادرس��ي كيفري مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار محلي طبع و نشر 
مي شود و از متهم مذكور دعوت بعمل مي آيد جهت رسيدگي در وقت مقرر حاضر شويد و در صورت 

عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقي و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 16240 
اكباتاني- مدير دفتر شعبه 118 دادگاه عمومي جزايي اصفهان
 

احضار
11/356 شماره درخواست: 8910460354400025

شماره پرونده: 8809980358301492
شماره بايگاني شعبه: 891392

چون  آقاي امين دادخواه تهراني فرزند يداله ش��كايتي عليه آقاي محمدرضا فراهاني روحاني مبني بر 
تحصيل مال از طريق نامش��روع مطرح نموده اند كه پرونده آن كالس��ه 891392 اين دادگاه ثبت وقت 
رس��يدگي براي روز 1390/04/21 س��اعت 9 صبح تعيين ش��ده نظر به اينكه متهم مجهول المكان و 
متواري ميباشد لذا حسب ماده 180 قانون آئين دادرسي كيفري مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي 
كثيراالنتشار محلي طبع و نشر مي شود و از متهم مذكور دعوت بعمل مي آيد جهت رسيدگي در وقت 
مقرر حاضر شويد و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقي و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ 

خواهد نمود. م الف/ 16242
اكباتاني- مدير دفتر شعبه 118 دادگاه عمومي جزايي اصفهان
 

احضار
12/141 چون  آقاي قدرت اله شاه ميوه فرزند علي اكبر شكايتي عليه آقاي موسي برين مبني بر افترا و 
نشر اكاذيب مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 891476 ك 104 اين دادگاه ثبت، وقت رسيدگي براي 
روز 90/4/19 ساعت 10/30 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان مي باشد لذا حسب ماده 
180 قانون آئين دادرسي كيفري مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار محلي طبع و نشر 
مي شود و از متهم مذكور دعوت به عمل مي آيد جهت رسيدگي در وقت مقرر حاضر شود و در صورت 

عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقي و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 16599
دفتر شعبه 104 دادگاه عمومي جزايي اصفهان
 

ابالغ وقت دادرسي
12/142 كالسه پرونده: 89-1273 ح/ 10
وقت رسيدگي: 90/4/19 ساعت 10/30

خواهان: كبري اعرابي به وكالت فرهاد تيموري، خوانده: محمود زينعلي، خواسته: ابطال سند، خواهان 
دادخواس��تي تسليم دادگاه هاي عمومي نموده كه جهت رسيدگي به شعبه 10 ارجاع گرديده و وقت 
رسيدگي تعيين شده به علت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به 
تجويز ماده 73 قانون  آيين دادرسي مدني مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار محلي آگهي 
مي شود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهي ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني 
كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگي حضور 

به هم رساند. م الف/ 16598 
مدير دفتر شعبه 10 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

ابالغ وقت دادرسي
12/202 كالسه پرونده: 89-793 ح/ 10

وقت رسيدگي، 1390/4/22 ساعت 11 صبح
خواهان: مهدي كاظمي، خوانده: محبوبه عرفان،  خواس��ته: مطالبه وجه، خواهان دادخواس��تي تسليم 
دادگاه هاي عمومي نموده كه جهت رسيدگي به شعبه 10 ارجاع گرديده و وقت رسيدگي تعيين شده 
به علت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون 
آيين دادرسي مدني مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار محلي آگهي مي شود تا خوانده از 
تاريخ نشر آخرين آگهي ظرف يك ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگي حضور به هم رساند. 

م الف/ 16744 
مدير دفتر شعبه 10 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

احضار
12/212 چون آقاي حميدضا بوالحسني فرزند غالمحسين شكايتي عليه آقاي پروا ساكتي مبني بر فريب 
در ازدواج مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 891500 ك 104 اين دادگاه ثبت، وقت رسيدگي براي 
روز 90/4/22 ساعت 10/30 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان مي باشد لذا حسب ماده 
180 قانون آئين دادرسي كيفري مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار محلي طبع و نشر 
مي شود و از متهم مذكور دعوت به عمل مي آيد جهت رسيدگي در وقت مقرر حاضر شود و در صورت 

عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقي و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 16737 
مدير دفتر شعبه 104 دادگاه عمومي جزايي اصفهان
 

احضار
1/267 چون خانم مينا ش��يراني فرزند كمال شكايتي عليه آقاي محمد افقري مبني بر مزاحمت براي 
بانوان در معابر عمومي مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 891620 ك 106 اين دادگاه ثبت، وقت 
رسيدگي براي روز 90/4/21 ساعت 10:30 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان مي باشد، 
لذا حسب ماده 180 قانون آيين دادرسي كيفري مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار 
محلي طبع و نشر مي شود و از متهم مذكور دعوت به عمل مي آيد جهت رسيدگي در وقت مقرر حاضر 
شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقي و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.  

م الف/ 294
مرادي- مدير دفتر شعبه 106 دادگاه عمومي جزايي اصفهان
 

احضار
2/119 چون آقاي سيد ابوالفضل طباطبايي فرزند ابراهيم شكايتي عليه آقاي 1- سيد شهرام صالحي 
2- سيد مهدي صالحي مبني بر خيانت در امانت و فروش مال غير مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 
891262 ك 116 اين دادگاه ثبت، وقت رسيدگي براي روز 90/4/18 ساعت 9/5 صبح تعيين شده نظر 
به اينكه متهم مجهول المكان مي باشد لذا حسب ماده 180 قانون آيين دادرسي كيفري مراتب يك نوبت 
در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار محلي طبع و نشر مي شود و از متهم مذكور دعوت به عمل مي آيد 
جهت رسيدگي در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقي و دادگاه 

تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 1183 
دفتر شعبه 116 دادگاه عمومي جزايي اصفهان
 

احضار
2/266 چون آقاي محمد رسول شاه مهدي و عليرضا رضوي شكايتي عليه آقاي حميد چراغي و عباس 
شكرالهي مبني بر توهين و تهديد وتخريب مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 900132 ك 112 اين 
دادگاه ثبت، وقت رسيدگي براي روز 90/4/18 ساعت 12 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول 
المكان مي باشد لذا حسب ماده 180 قانون آئين دادرسي كيفري مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي 
كثيراالنتشار محلي طبع و نشر مي شود و از متهم مذكور دعوت بعمل مي آيد جهت رسيدگي در وقت 
مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقي و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ 

خواهد نمود. م الف/ 1710 
مدير دفتر شعبه 112 دادگاه عمومي جزايي اصفهان
 

احضار
2/302 چون خانم ها 1- سهيال شيراني فرزند علي داد 2- آزيتا اميني شكايتي عليه آقاي محسن اميني 
مبن��ي بر ت��رك انفاق مطرح نموده كه پرونده آن به كالس��ه 900180 ك 108 اي��ن دادگاه ثبت وقت 
رسيدگي براي روز 90/4/22 ساعت 9/30 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان مي باشد، 
لذا حسب ماده 180 قانون آيين دادرسي كيفري مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار 
محلي طبع و نش��ر مي ش��ود و از متهم مذكور دعوت به عمل مي آيد جهت رسيدگي در وقت مقرر 
 حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ ش��ده تلق��ي و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ

خواهد نمود. م الف/ 1844 
مدير دفتر شعبه 108 دادگاه عمومي جزايي اصفهان
 

احضار
2/303 چون آقاي مهدي س��رخي خوزاني فرزند يدا... شكايتي عليه آقاي حميد باقري مبني بر ايراد 
ضرب و جرح عمدي مطرح نموده كه پرونده آن به كالس��ه 900144 ك 112 اين دادگاه ثبت، وقت 
رس��يدگي براي روز 90/4/20 ساعت 9 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان مي باشد، 
لذا حسب ماده 180 قانون آيين دادرسي كيفري مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار 

محلي طبع و نش��ر مي ش��ود و از متهم مذكور دعوت به عمل مي آيد جهت رسيدگي در وقت مقرر 
 حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ ش��ده تلق��ي و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ

خواهد نمود. م الف/ 1840 
مدير دفتر شعبه 112 دادگاه عمومي جزايي اصفهان
 

ابالغ اجرائيه
3/137 آگهي ابالغ اجرائيه كالسه: 4127-112751 

شماره: 11681
بدينوس��يله به آقاي عليرضا فاتحي پيكاني فرزند حسين به شماره شناسنامه 4088 صادره از اصفهان 
ساكن اصفهان، خانه اصفهان، مقابل كارواش سپاهان بدهكار پرونده كالسه فوق كه برابر گزارش واحد 
ابالغ اصفهان شناخته نگرديده ايد ابالغ مي گردد كه برابر قرارداد شماره 1776-85/11/30 بين شما و 
مديريت شعب بانك سپه منطقه اصفهان مبلغ 65/491/509 ريال اصل طلب و مبلغ 30/887/179 ريال 
خسارت تأخير و تأديه تا تاريخ 89/9/20 بانضمام ذمه روزانه به مبلغ 36/783 ريال بدهكار مي باشيد 
كه بر اثر عدم پرداخت وجه بستانكار درخواست صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانوني اجرائيه 
صادر و به كالسه فوق در اين اجراء مطرح مي باشد لذا طبق ماده 18 آئين نامه اجرائي مفاد اسناد رسمي 
بشما ابالغ مي گردد از تاريخ انتشار اين آگهي كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است فقط يك نوبت در 
روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان درج و منتشر مي گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهي 
خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتش��ار آگهي ديگري عمليات اجرائي طبق مقررات عليه شما 

تعقيب خواهد شد. م الف/ 3107
اسدي- سرپرست اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان
 

احضار
3/138 در پرونده كالس��ه 900170 ب 4 شعبه 4 بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان آقايان 
ابوالفضل بديعي گورتي فرزند علي و عبدالمجيد بديعي گورتي شكايتي عليه آقايان ناصر و حسن اميني 
والشاني فرزندان رسول داير بر ضرب و جرح عمدي، تهديد و فحاشي- ورود به عنف مطرح نموده 
كه در جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع گرديد، نظر به اينكه متهمين مجهول المكان مي باشد، حسب 
ماده 115 آئين دادرسي كيفري مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شود تا متهمين 
از تاريخ نشر آگهي ظرف مدت يكماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشاني كامل خود جهت 
پاسخگويي به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گردد. در صورت عدم حضور، دادسرا تصميم مقتضي 

را اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 3147
زماني- مدير دفتر شعبه 4 بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان

 
احضار

3/141 در پرونده كالس��ه 881142 ب 4 ش��عبه 4 بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان آقاي 
محمد وفادار فرزند عبدالكريم شكايتي عليه آقايان محمد عشوريون فرزند منصور و حميد دهقاني فرزند 
غالمرضا داير بر اخالل در نظام اقتصادي مطرح نموده كه در جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع گرديد، 
نظر به اينكه متهمين مجهول المكان مي باشد، حسب ماده 115 آئين دادرسي كيفري مراتب يك نوبت 
در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شود تا متهمين از تاريخ نشر آگهي ظرف مدت يكماه به شعبه 
مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشاني كامل خود جهت پاسخگويي به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر 

گردد. در صورت عدم حضور، دادسرا تصميم مقتضي را اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 3150
زماني- مدير دفتر شعبه 4 بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان
 

احضار
3/142 در پرونده كالس��ه 891382 ب 4 ش��عبه 4 بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان خانم 
مهتاب چمن شاهي فرزند محمدمهدي شكايتي عليه آقاي محمدرضا شهبازي فرد داير بر اخالل در 
نظام اقتصادي مطرح نموده كه در جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع گرديد، نظر به اينكه متهم مجهول 
المكان مي باشد، حسب ماده 115 آئين دادرسي كيفري مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار 
آگهي مي شود تا متهم از تاريخ نشر آگهي ظرف مدت يكماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم 
نشاني كامل خود جهت پاسخگويي به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گردد. در صورت عدم حضور، 

دادسرا تصميم مقتضي را اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 3149
زماني- مدير دفتر شعبه 4 بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان
 

احضار
3/143 در پرونده كالسه 891786 ب 4 شعبه 4 بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان آقاي كريم 
رحيميان كرمانشاهي فرزند غالمحسين شكايتي عليه آقاي داود غزالي داير بر اخالل در نظام اقتصادي 
مطرح نموده كه در جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع گرديد، نظر به اينكه متهم مجهول المكان مي باشد، 
حسب ماده 115 آئين دادرسي كيفري مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شود تا 
متهم از تاريخ نشر آگهي ظرف مدت يكماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشاني كامل خود 
جهت پاسخگويي به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گردد. در صورت عدم حضور، دادسرا تصميم 

مقتضي را اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 3148
زماني- مدير دفتر شعبه 4 بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان
 

تغييرات
3/144 شماره: 378/ت 90/103

آگهي تغييرات ش��ركت شاد س��المت ايرانيان سهامي خاص به ش��ماره ثبت 43724 و شناسه ملي 
10260615941 به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1390/02/25 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد: 1- موضوع شركت به شرح ذيل تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد: انجام 
خدمات تحقيق و پژوهش و ارزشيابي در زمينه هاي علمي و بهداشتي تجهيز نمودن مراكز بهداشتي 
و درماني و بيمارس��تان به وسايل بهداشتي اداري پزشكي و آزمايشگاهي طبق استانداردهاي وزارت 
بهداشت و درمان مشاوره در زمينه هاي موضوع شركت- انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي 
شركت در مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي- اخذ وام و تسهيالت از بانك ها و مؤسسات مالي 
و اعتباري داخلي و خارجي صرفاً در جهت اهداف شركت- در هر مورد كسب مجوز و پروانه هاي 
الزم از وزارت بهداشت و درمان و ساير مراجع ذيصالح ضروري مي باشد. انجام خدمات پشتيباني مركز 
بهداشتي درماني و برگزاري همايش ها و سمينارها و كنگره ها و كارگاه هاي مربوطه در راستاي موضوع 
شركت. در تاريخ 1390/03/02 ذيل دفتر ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري ثبت و مورد تأييد و 

امضاء قرار گرفت.  م الف/ 3140
آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان
 

تغييرات
3/148 شماره: 388/ ت 90/103 

آگهي تغييرات شركت توليدي تجاري مارال مهر صفاهان سهامي خاص به شماره ثبت 42380 و شناسه 
ملي 10260601768 به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1390/03/02 تصميمات ذيل اتخاذ شد: 
1- سمت اعضاء هيئت مديره به قرار ذيل تعيين گرديدند: آقاي فرهاد گمين چي به سمت رئيس هيئت 
مديره و آقاي فرهاد وفائي به سمت نائب رئيس هيئت مديره و آقاي فرهود وفائي به سمت عضو هيئت 
مديره و آقاي محمد فروزنده )خارج از اعضاء هيئت مديره( به سمت مديرعامل تا تاريخ 1390/09/01. 
در تاريخ 1391/03/03 ذيل دفتر ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري ثبت و مورد تأييد و امضاء قرار 

گرفت. م الف: 3130
آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان
 

تأسيس
3/150 شماره: 817/ث90/103 

آگهی تأسيس شركت فنی مهندسی بازرگانی نوين اتحاد چهلستون سهامی خاص. شركت فوق در تاريخ 
1390/3/2 تحت شماره 44090 و شناسه ملی 10260619717 در اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 
1390/3/2 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده و خالصه اظهارنامه آن به شرح زير جهت اطالع 
عمومی در روزنامه های رسمی و كثيراالنتشار زاينده رود آگهی می شود. 1- موضوع شركت: اجرا- 
طراحی- انجام- محاسبه- نقشه كشی و نقشه برداری و نظارت و مشاوره كليه پروژه های پيمانكاری 
ساختمانی و عمرانی- فنی و صنعتی و تاسيسات- ابنيه و محوطه سازی- راهسازی- سد و پل سازی- 
حفظ و نگهداری تجهيزات كارخانه ای- خريد و فروش آهن آالت و فلزات- كنترل پروژه های صنعتی 
نفت و گاز و عمرانی- برق ساختمان- سيستم های تهويه مطبوع- سرمايشی و گرمايشی- خدمات 
آبرسانی شهری و روستايی- مخابرات )غير از آنچه در انحصار شركت مخابرات ايران است( زهكشی- 
كانال كشی- حفظ و نگهداری فضای سبز- خريد و فروش- صادرات و واردات كليه كاالهای مجاز 
بازرگانی- تحصيل وام و اعتبارات بانك های داخلی و خارجی صرفا جهت موضوع ش��ركت- عقد 
قرارداد با اش��خاص حقيقی و حقوقی- شركت در مناقصات و مزايدات دولتی و خصوصی- اخذ و 
اعطای نمايندگی در داخل و خارج از كشور و هرآنچه با موضوع شركت مرتبط باشد. 2- مدت شركت: 
از تاريخ ثبت به مدت نامحدود 3- مركز اصلی ش��ركت: 1-3- اس��تان اصفهان- شهر اصفهان ميدان 
شهدا- ابتدای كاوه- طبقه فوقانی داروخانه دكتر كمالی- كدپستی 8138683764، 4- سرمايه شركت: 
مبلغ 1/000/000 ريال منقسم به يكصد سهم 10/000 ريالی كه تعداد يكصد سهم با نام می باشد كه مبلغ 
350/000 ريال توسط موسسين طی گواهی بانكی شماره 92056/40 مورخ 1390/2/19 نزد بانك ملت 
شعبه ميدان شهدا پرداخت گرديده است و الباقی سرمايه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5- اولين 
مديران ش��ركت: 1-5- آقای علی فقيه حبيب آبادی به سمت رئيس هيئت مديره 2-5- آقای حميد 

عسكری پردنجانی به سمت نايب رئيس هيئت مديره 3-5- آقای مهرداد حقيقت منش به سمت عضو 
هيئت مديره 4-5- آقای مهرداد حقيقت منش به سمت مديرعامل به مدت 2 سال انتخاب گرديدند. 
6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اسناد مالی تعهدآور شركت با امضای هر سه نفر اعضای هيئت 
مديره متفقاً و با مهر شركت معتبر است. 7- اختيارات مديرعامل: مديرعامل مجری مصوبات هيأت 
مديره مي باشد. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- آقای عرفان مروجی االحكامی به عنوان بازرس 

اصلی 2-8- خانم فريده السادات مهدوی به عنوان بازرس علی البدل. م الف:3130/2 
 آذری رئيس اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري اصفهان
 

ابالغ رای
3/151 شماره دادنامه: 9009970352800260

شماره پرونده: 8909980359800873 
شماره بايگانی شعبه: 890996

شاكی: آقای محمود كيوان پور با وكالت آقای يونس افشاری به نشانی اصفهان خ شيخ صدوق شمالی 
خ شيخ مفيد ساختمان گنجينه طبقه اول متهم: آقای اكبر كيوانداريان به نشانی مجهول المكان اتهام: 
خيانت در امانت گردشكار: دادگاه با بررسی محتويات پرونده و انجام مشاوره ختم رسيدگی را اعالم و 

با استعانت از خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به انشاء رای می نمايد.
رای دادگاه

درخصوص اتهام آقای اكبر كيوانداريان فرزند غالمرضا كه به لحاظ متواری بودن مشخصات بيشتری 
از وی در اختيار نمی باشد و بدين لحاظ از طريق نشر آگهی به جلسه دادرسی دعوت به حضور شده 
است مبنی بر خيانت در امانت نسبت به تعداد پنجاه عدد سكه تمام بهارآزادی موضوع شكايت آقای 
محمود كيوان پور با وكالت بعدی آقای يونس افشاری با عنايت به شكايت شاكی و مالحظه اصل مستند 
مورد شكايت كه طی آن متهم اقرار نموده تعداد پنجاه عدد سكه تمام بهار آزادی را از شاكی به رسم 
امانت تحويل گرفته تا در مورخه 89/4/9 تحويل مشاراليه نمايد. به لحاظ متواری بودن متهم و در نتيجه 
عدم دفاع مؤثر و مؤيداً به ساير قرائن و امارات قويه منعكس در پرونده مجرميت وی به اعتقاد دادگاه 
ثابت تشخيص فلذا دادگاه به استناد ماده 674 قانون مجازات اسالمی نامبرده را به تحمل مدت شش ماه 
حبس تعزيراً محكوم می نمايد. رای صادره غيابی و در مهلت ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين 
دادگاه و سپس وفق مقررات قانونی در مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل رسيدگی تجديدنظرخواهی 

در دادگاه تجديدنظر مركز استان می باشد. م الف/ 3154 
حمصيان رئيس شعبه 102 دادگاه عمومی جزايی اصفهان
 

فقدان سند مالكيت
3/153 نظر به اينكه خانم زهرا عرفان باارائه دو برگ استشهاديه محلي كه هويت شهود رسماًگواهي 
شده مدعي مفقود شدن سند مالكيت سه دانگ مشاع ازششدانگ پالك 123 فرعي از 19 اصلي واقع 
درمزرعه زرهه ش��ده اس��ت كه سند مذكور در صفحه 351 دفتر 189 به نام طلعت امين بيطرف ثبت 
وسندصادرشده سپس طلعت امين بيطرف به موجب سندرسمي شماره 75312 – 61/12/2 دفترسه 
شهرضا سه دانگ رابه خانم زهراعرفان انتقال داده اينك زهراعرفان درخواست صدورسندمالكيت المثني 
نموده است لذادراجراي ماده 120آئين نامه اصالحي قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهي مي شود كه 
هر كس نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي كرده كه درفوق به آن اشاره اي نشده ويا مدعي وجود 
سند مالكيت نزد خود مي باشد مي بايست ظرف مدت ده روز پس از انتشار اين آگهي به ثبت محل 
مراجعه واعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد واگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضي نرسدويا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالكيت 
المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسليم خواهد كرد .در صورت ارائه سند مالكيت يا سند معامله 
صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظيم ويك نسخه آن به متقاضي المثني 

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

فقدان سند مالكيت
3/154 نظر به اينكه خانم زهرا عرفان باارائه دو برگ استشهاديه محلي كه هويت شهود رسماًگواهي شده 
مدعي مفقود شدن سند مالكيت دوازده سهم ويك شانزدهم سهم مشاع از 26/5 سهم ششدانگ پالك 
146 فرعي از سه اصلي واقع درموغان شده است كه سندمذكوربه ميزان دوازده سهم ويك شانزدهم 
س��هم درصفحه 145 دفتر 200  امالك به نام علي عرفان ثبت وسندصادرش��ده سپس علي عرفان به 
موجب سندرسمي شماره 85748 – 64/1/6 دفترسه شهرضا تمامت مالكيت خودرابه خانم زهراعرفان 
انتقال داده اينك زهراعرفان درخواست صدورسندمالكيت المثني نموده است لذادراجراي ماده 120آئين 
نامه اصالحي قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهي مي شود كه هر كس نسبت به ملك مورد آگهي معامله 
اي كرده كه درفوق به آن اشاره اي نشده ويا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد مي بايست 
ظرف مدت ده روز پس از انتشار اين آگهي به ثبت محل مراجعه واعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند 
مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدويا در صورت اعتراض اصل 
سند مالكيت معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالكيت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسليم 
خواهد كرد .در صورت ارائه سند مالكيت يا سند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض 

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

فقدان سند مالكيت
3/155 نظر به اينكه خانم زهرا عرفان باارائه دو برگ استشهاديه محلي كه هويت شهود رسماًگواهي 
ش��ده مدعي مفقود ش��دن س��ند مالكيت دو دانگ مش��اع ازپالك 3382 فرعي ازيك اصلي شده كه 
س��ندمذكوردرصفحه 382 دفتر 373 به نامش ثبت وسندصادرش��ده اس��ت اينك نامبرده درخواست 
صدورسندمالكيت المثني نموده است لذادراجراي ماده 120آئين نامه اصالحي قانون ثبت مراتب يك 
نوبت آگهي مي شود كه هر كس نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي كرده كه درفوق به آن اشاره اي 
نشده ويا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد مي بايست ظرف مدت ده روز پس از انتشار اين 
آگهي به ثبت محل مراجعه واعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد 
واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدويا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت معامله ارائه نشود اداره 
ثبت سند مالكيت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسليم خواهد كرد .در صورت ارائه سند 
مالكيت يا سند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظيم ويك نسخه آن 

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

فقدان سند مالكيت
3/156 نظر به اينكه خانم زهرا عرفان باارائه دو برگ استشهاديه محلي كه هويت شهود رسماًگواهي شده 
مدعي مفقود شدن سند مالكيت ده سهم مشاع از بيست سهم ششدانگ پالك 564 فرعي از سه اصلي 
شده است كه سند مذكور در صفحه 84 دفتر 33  امالك به نام صغري رضائيان بوده كه نامبرده به موجب 
سندرسمي شماره 11679 – 47/9/6 دفترسه شهرضا تمامت ده سهم رابه علي عرفان انتقال داده كه علي 
عرفان هم به موجب سندرس��مي شماره 85748 – 64/1/6 دفترسه شهرضا ده سهم مذكوررابه خانم 
زهراعرفان انتقال داده اينك زهراعرفان درخواست صدورسندمالكيت المثني نموده است لذادراجراي 
ماده 120آئين نامه اصالحي قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهي مي شود كه هر كس نسبت به ملك 
مورد آگهي معامله اي كرده كه درفوق به آن اشاره اي نشده ويا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود مي 
باشد مي بايست ظرف مدت ده روز پس از انتشار اين آگهي به ثبت محل مراجعه واعتراض خود را 
ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدويا در 
صورت اعتراض اصل سند مالكيت معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالكيت المثني را طبق مقررات 
صادر وبه متقاضي تسليم خواهد كرد .در صورت ارائه سند مالكيت يا سند معامله صورت مجلس مبني 
بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظيم ويك نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده 

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

ابالغ وقت رسيدگي
3/157 در خصوص پرونده كالس��ه 90-424 ش 7 خواهان مقداد ميرزايي دادخواس��تي مبني بر الزام 
خواندگان به انتقال سند يك دستگاه موتورسيكلت به طرفيت 1- مصطفي عسگري 2- جعفر كوده اي 
تقديم نموده است. وقت رسيدگي براي روز شنبه مورخ 90/5/15 ساعت 9 صبح تعيين گرديده، با توجه 
به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسيدگي به اين شعبه واقع در خيابان محتشم كاشاني جنب بيمه ايران- مجتمع شماره يك اصفهان 
مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگي ابالغ 

شده تلقي و تصميم مقتضي اتخاذ مي شود. م الف/ 3190
دفتر شعبه هفتم حقوقي مجتمع شماره يك شوراي حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرائيه
3/158 به موجب رأي شماره 1314 تاريخ 90/12/18 حوزه 28 شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 
كه قطعيت يافته است محكوم عليه سيد سعيد موسوي نيا نام پدر: سيد اميدعلي نشاني محل اقامت: 
اصفهان – ملك شهر- خ مطهري كوي نيما پالك 18 محكوم است به: پرداخت مبلغ سي ميليون ريال 
بابت اصل خواسته و سي هزار ريال بابت هزينه دادرسي و همچنين خسارت تأخير و تأديه از تاريخ 
سررسيد تا تاريخ وصول در حق خواهان مجتبي هنري فرد نام پدر: مهدي شغل: آزاد نشاني محل اقامت: 
خ رباط اول روبروي كوچه مسجد حجت موبايل متين، ماده 34 قانون اجراي احكام: همين كه اجرائيه 

به محكوم عليه ابالغ شد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا 
ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استيفاء محكوم به از آن 
ميسر باشد و در صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحاً اعالم نمايد. هرگاه ظرف سه 
سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه محكوم عليه قادر به اجراي حكم و پرداخت محكوم 
به بوده ليكن براي فرار از آن اموال خود را معرفي نكرده يا صورت خالف واقع از دارائي خود داده به 
نحوي كه تمام يا قسمتي از مفاد اجرائيه متعسر گرديده باشد به حبس جنحه اي از شصت و يك روز 

تا شش ماه محكوم خواهد شد.
شعبه 28 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرائيه
3/159 به موجب رأي شماره 1305 تاريخ 90/12/18 حوزه 28 شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 
كه قطعيت يافته است محكوم عليه سيد سعيد موسوي نيا نام پدر: سيد اميدعلي نشاني محل اقامت: 
اصفهان – ملك شهر- خ مطهري كوي نيما پالك 18 محكوم است به: پرداخت مبلغ پنجاه ميليون ريال 
بابت اصل خواسته و سي هزار ريال بابت هزينه دادرسي و همچنان خسارت تأخير و تأديه از تاريخ 
سررسيد تا تاريخ وصول در حق خواهان مجتبي هنري فرد نام پدر: مهدي شغل: آزاد نشاني محل اقامت: 
خ رباط اول روبروي كوچه مسجد حجت موبايل متين، ماده 34 قانون اجراي احكام: همين كه اجرائيه 
به محكوم عليه ابالغ شد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا 
ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استيفاء محكوم به از آن 
ميسر باشد و در صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحاً اعالم نمايد. هرگاه ظرف سه 
سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه محكوم عليه قادر به اجراي حكم و پرداخت محكوم 
به بوده ليكن براي فرار از آن اموال خود را معرفي نكرده يا صورت خالف واقع از دارائي خود داده به 
نحوي كه تمام يا قسمتي از مفاد اجرائيه متعسر گرديده باشد به حبس جنحه اي از شصت و يك روز 

تا شش ماه محكوم خواهد شد.
شعبه 28 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرائيه
3/160 به موجب رأي شماره 1313 تاريخ 90/12/18 حوزه 28 شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان 
كه قطعيت يافته است محكوم عليه علي ميرعالي نام پدر: ناكه نشاني محل اقامت: اصفهان ملك شهر خ 
هفتم كوي طلوع پالك 28. محكوم است به: پرداخت مبلغ بيست و پنج ميليون ريال بابت اصل خواسته 
و س��ي هزار ريال بابت هزينه دادرسي و همچنين خسارت تأخير و تأديه از تاريخ سررسيد تا تاريخ 
وصول در حق خواهان مجتبي هنري فرد نام پدر: مهدي شغل: آزاد نشاني محل اقامت: خ رباط اول 
روبروي كوچه مسجد حجت موبايل متين، ماده 34 قانون اجراي احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه 
ابالغ شد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت 
محكوم به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتي 
ك��ه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به 
قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحاً اعالم نمايد. هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت 
مذكور معلوم شود كه محكوم عليه قادر به اجراي حكم و پرداخت محكوم به بوده ليكن براي فرار از آن 
اموال خود را معرفي نكرده يا صورت خالف واقع از دارائي خود داده به نحوي كه تمام يا قسمتي از مفاد 

اجرائيه متعسر گرديده باشد به حبس جنحه اي از شصت و يك روز تا شش ماه محكوم خواهد شد.
شعبه 28 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

فقدان سند مالكيت
3/163 شماره: 2406 آقاي اصغر زينالي طرقي فرزند علي باستناد دو برگ استشهاد محلي كه هويت 
و امضاء شهود رسماً گواهي شده مدعي است كه سند مالكيت ششدانگ يكباب انباري مساحت 87 
مترمربع پالك شماره 193/2999 واقع در طرق بخش 9 كه در صفحه 541 دفتر 37 امالك ذيل ثبت 
8515 بنام اصغر زينالي طرقي فرزند علي ثبت و صادر و تسليم گرديده و در اثر اسباب كشی ازبين رفته/ 
مفقود شده است چون درخواست صدور المثني سند مالكيت نامبرده را نموده طبق تبصره يك اصالحي 
ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي شود كه هر كس مدعي انجام معامله )غير از آنچه در اين 
آگهي ذكر شده( نسبت به آن يا وجود سند مالكيت مزبور نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهي تا 
ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتباً ضمن ارائه اصل سند مالكيت و سند معامله تسليم 
نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند يا ارائه كننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي 
نرسد يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثني سند مالكيت مرقوم صادر و به متقاضي تسليم 

خواهد شد. م الف/ 109
شادمان- رئيس ثبت اسناد و امالك نطنز
 

ابالغ وقت رسيدگي
3/168 در خصوص پرونده كالسه 90-25 خواهان ابراهيم مستأجران دادخواستي مبني بر الزام به انتقال 
س��ند خط تلفن همراه ثابت به شماره 09131026345 به طرفيت رسول جمارني تقديم نموده است. 
وقت رسيدگي براي روز دوشنبه مورخ 90/4/20 ساعت 8:30 تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان 
بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگي به اين 
شعبه واقع در خيابان محتشم كاشاني جنب بيمه ايران- مجتمع شماره يك اصفهان مراجعه و نسخه ثاني 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگي ابالغ شده تلقي و تصميم 

مقتضي اتخاذ مي شود. م الف/ 3209 
دفتر 45 حقوقي مجتمع شماره يك شوراي حل اختالف اصفهان
 

فقدان سند مالكيت
3/169 نظر به اينكه آقاي علي چراغي فرزند حاتم باارائه دو برگ استشهادمحلي كه هويت وامضاءشهود 
رس��ماًگواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالكيت شش��دانگ يك قطعه زمين پالك 12136 فرعي 
ازدواصلي مجزي ش��ده از 5768 واقع درفضل آباد دواصلي بخش يك ش��هرضا بمساحت 5 / 161 
مترمربع شده كه تمامت شش��دانگ پالك فوق درصفحه 278 دفتر465 ذيل ثبت شماره 79029 بنام 
شركت تعاوني مسكن كاركنان شهرداري شهرضا ثبت وسندصادرگرديده كه شركت تعاوني فوق تمامت 
مالكيت خودرابموجب سند 10444 – 19 / 8 / 88 دفتر 40 شهرضابه علي چراغي انتقال داده  اينك 
نامبرده درخواست صدور سندمالكيت المثني نسبت به ششدانگ پالك فوق رانموده است لذا دراجراي 
ماده 120آئين نامه اصالحي قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهي مي شود كه هر كس نسبت به ملك 
مورد آگهي معامله اي كرده كه درفوق به آن اشاره اي نشده ويا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود مي 
باشد مي بايست ظرف مدت ده روز پس از انتشار اين آگهي به ثبت محل مراجعه واعتراض خود را 
ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدويا در 
صورت اعتراض اصل سند مالكيت معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالكيت المثني را طبق مقررات 
صادر وبه متقاضي تسليم خواهد كرد .در صورت ارائه سند مالكيت يا سند معامله صورت مجلس مبني 
بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظيم ويك نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده 

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

فقدان سند مالكيت
3/170 نظر به اينكه آقاي نصراله كريمي باغسرخي فرزند غالمحسين باارائه دو برگ استشهادمحلي كه 
هويت وامضاءشهود رسماًگواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالكيت شش دانگ پالك 88 / 36 واقع 
دربخش يك ثبتي شهرضاگرديده كه سندمذكورذيل ثبت 81239 در صفحه 441 دفتر476 بنام وي ثبت 
وسندصادرگرديده اينك نامبرده درخواست صدور سندمالكيت المثني نموده لذا دراجراي ماده 120آئين 
نامه اصالحي قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهي مي شود كه هر كس نسبت به ملك مورد آگهي معامله 
اي كرده كه درفوق به آن اشاره اي نشده ويا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد مي بايست 
ظرف مدت ده روز پس از انتشار اين آگهي به ثبت محل مراجعه واعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند 
مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدويا در صورت اعتراض اصل 
سند مالكيت معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالكيت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسليم 
خواهد كرد .در صورت ارائه سند مالكيت يا سند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض 

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

حصر وراثت
3/171 آقاي اصغر وحيدي دستجردي داراي شناسنامه شماره 26 به شرح دادخواست به كالسه 90-

1015 ح/ 10 از اين ش��ورا درخواس��ت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان 
حيدرعلي وحيد دستجردي بشناسنامه 112 در تاريخ 90/2/13 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته 
ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- اصغر وحيدي دستجردي ش ش 26 پسر متوفي، 2- 
احمدرضا وحيدي دستجردي ش ش 34 پسر متوفي، 3- مجيد وحيدي دستجردي ش ش 1489 پسر 
متوفي، 4- عزت وحيدي دستجردي ش ش 19909 دختر متوفي، 5- گوهربيگم جالالني دستجردي 
ش ش 107 عيال متوفي و الغير. اينك با انجام تشريات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت 
آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف 

يك ماه به شورا تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. م الف/ 3197
شعبه دهم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان 
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
Tuesday 31 MAY 2011 جوان و خانواده

جامعه ايرانی مثل س��اير كش��ورهای جهان سوم از 
جمعيتی جوان تش��كيل شده است. متوسط سن اين 
 جمعيت 24 سال و از اين 69 ميليون نفر، 25 درصد
 در س��نين زير 16 س��ال هس��تند. البت��ه پيش بينی 
می ش��ود كه ب��ا افت فعلی زاد و ولد در كل كش��ور 
)از 3/6 درص��د به 1/1 درص��د( كه رقمی در حدود 
كش��ورهای اروپايی است، تدريجا از قاعده اين هرم 
كم ش��ده و به ميانه و در نهاي��ت رأس آن بيفزايد. با 
وجود حضور گس��ترده جوانان، تحقيقات راجع به 
خواس��ت ها، تمايالت سياس��ی و اجتماعی و حتی 
وضعيت گ��ذران اوقات فراغت و اش��تغال آنان در 
دسترس نيست. تحقيقات در اين زمينه عمدتاً دولتی 
است و بخشی از آن كه در دسترس عموم است، گاه 
از لحاظ رعايت اصول تحقيق بيطرفانه، قابل سئوال 
است. مثاًل س��ازمان ملی جوانان يكی از عمده ترين 
مؤسس��ات تحقيقی در اين زمينه است. بررسی چند 
س��ئوال از يكی از نظرسنجی های اخير اين سازمان 
 تا ح��دودی اين نقيصه را باز می نمايد. بخش��ی از

21 سئوال پرسشنامه از اين قرار است: 
 جامعه ای كه در آن ارزش های اسالمی حاكم باشد 

بهتر از جوامع غربی است 
 آزادی به ش��كل غربی آن موجب ب��ی بندوباری 

است. 
 پيشرفت های غرب به قيمت استعمار كشورهای 

جهان سوم تمام شده است.
 كشورهای غربی خواهان استقالل كشورهای جهان 

سوم نيستند. 
 زمانی می توانيم در راه توس��عه گام برداريم كه از 

غرب قطع اميد كنيم. 
واقعیت های مخفی

در عين حال، از ورای همين سئواالت بعضی از حقايق 
اجتماعی آشكار می ش��ود. به طور مثال پرسشگران 
 از اين كه جوانان مس��أله تهاج��م فرهنگی را جدی 
نمی گيرن��د، اظهار نگران��ی كرده ان��د )59 درصد 
مخال��ف و 40 درص��د موافق( و همچني��ن اين كه 
55 درص��د جوانان معتقدند ك��ه در غرب جوانان به 
آنچه می خواهند دسترسی پيدا می كنند. عدم آينده 
ش��غلی مطمئن باعث نشده اس��ت كه بازار تحصيل 
از رون��ق بيفتد و دخت��ران به خصوص در اين زمينه 
 كوشاترهس��تند؛ ب��ه لحاظ اين كه تحصي��ل هم تنها
راه يافتن ش��غل برای اين گروه اس��ت و هم به باور 
بسياری احتمال يافتن همسر مناسب را افزايش می دهد. 
محققان سازمان ملی جوانان از اين كه حتی 39 درصد 
گفته اند كه خوشبختی انسان ها در غرب تأمين شده 
است، بيشتر نگران شده و خواستار اجرای برنامه های 
علمی الزم برای هدايت جوانان شده اند. جوانان ضمنًا 
از سرمايه گذاری غرب و مشاركت غرب در صنايع 

ايران استقبال كرده و مخالفت 60 درصدی خود را با 
س��خت گيری بيش از حد مدارس نسبت به پوشش 
دان��ش آموزان ابراز كرده اند. 51 درصد هم گفته اند 
كه دانش آموزان نمی توانند آزادانه عقايد خود را در 
مدارس بيان كنند. شايد به لحاظ همين نگرانی هاست 
كه دولت جديد به حجت االسالم حاج علی اكبری 
مأموريت داده است كه مسئوليت سازمان ملی جوانان 
را بپذيرد. علی اكبری از اول ريش��ه فساد را اينترنت 
تشخيص داده و معتقد اس��ت كه توجه دولت های 
قبلی به ماهواره آنان را از اثرات زيان بخش اينترنت 
غافل كرده است، حال آنكه اينترنت در تسخير شيطان 
اس��ت و بايد س��ايت های دينی بيشتر و بيشتری در 

دسترس جوانان قرار گيرد. 
تحقیقات دانشگاهی 

ام��ا تحقيقات دانش��گاهی غيردولت��ی، مثل تحقيق 
علمی و موثق منوچهر محس��نی، در زمينه رفتارهای 
اجتماعی- فرهنگی در ايران وجه ديگری از رويكرد 
جوانان را نشان می دهد. بر اساس اين تحقيق، گروه 
سنی 24-16 ساله از تمام گروه های سنی ديگر بيشتر 
به تماشای ويدئو می پردازد، بيشتر مطالعه می كند و 
منبع اطالعات او عمدتاً تلويزيون است. در عين حال 
رويكردهای اين گروه س��نی آميزه ای از سنت گرايی 
و تجدد خواهی اس��ت. اين گ��روه - اعم از دختر و 
پسر- نسبت به مهريه سنگين نظر مساعدتری از ساير 
گروه های سنی دارد، ولی درصد مخالفت آن با تعدد 
همسر از گروه های ديگر بيشتر است؛ عالقه مند است 
كه بچه اول پسر باشد، ولی در مقابل اين سئوال كه آيا 
زندگی ماشينی عاطفه ها را از بين برده است، كمتر از 
گروه های سنی ديگر نظر موافق نشان می دهد. نهايتاً، 
در مقابل اين سئوال كه نبايد از هر قانونی دفاع كرد، 

اين گروه سنی از هر گروه ديگر بيشتر به طور مثبت 
جواب داده است. 

نسل سوخته
به نظر می رس��د با وجود اين كه در آمارهای موجود، 
والدي��ن اولين افراد م��ورد اطمين��ان نوجوانان برای 
مشاورت در امور روزانه معرفی شده اند، با اين وجود 
 نوعی ع��دم اطمينان به صحت تصمي��م گيری های
آنان در اظهارات جوانان به چشم می خورد. آنان حتی 
با س��رزنش نسل پيشين، خواستار امتيازات نامعقولی 
هس��تند. پدری می گفت كه تنه��ا خط تلفن خانه در 
اش��غال كامپيوتر نوجوان خانواده اس��ت و در مقابل 
اعت��راض خانواده، نوجوان مدعی می ش��ود كه »اگر 
آن��ان اين وضعي��ت را در مملكت به وج��ود نياورده 
بودند، اكنون در خانواده بيش از يك خط تلفن وجود 
 داش��ت و لزومی برای اين برخوردها نبود!« اينترنت و 
چت روم، مثل س��اير كش��ورها، از مشغوليات عمده 
 نوجوان��ان و جوان��ان ش��هری به خص��وص تهران 

است. 
محدوديت س��ايت ها و كم كردن س��رعت اينترنت 
از ط��رف ش��ماری از نوجوانان و جوان��ان به عنوان 
محدودي��ت حق��وق آنها تلق��ی می ش��ود. در عين 
ح��ال، به نظ��ر نمی رس��د كه آنه��ا از اين ش��رايط 
باك��ی ب��ه دل راه دهند. گفتگو ب��ا جوانان و مالحظه 
 تحقيقات موج��ود در اين زمينه تناق��ض جامعه ای
را آش��كار می كند كه از يك طرف در مس��ير افزايش 
جمعيت جوان و انفجار اطالعات و گسترش نجومی 
وس��ايل ارتباط جمعی قرار گرفت��ه و از طرف ديگر، 
دولت، با تكيه بر نقش خود به عنوان هادی و راهنمای 
جامعه، می كوشد با ايجاد ضوابط و كنترل تكنولوژی به 

اهداف ويژه خود نزديك شود.

مارانتا
اس��م علم��ی اي��ن گي��اه Maranta leuconeura ، از خانواده 
Marantaceae اس��ت. اي��ن جن��س دارای 25 گون��ه از گياهان 
هميش��ه س��بز دائمی اس��ت. گونه مذك��ور بومی برزيل اس��ت و 
 ارتفاع آن 15 تا 20 س��انتی متر و گس��ترش آن به 30 س��انتی متر 

می رسد.
برگ ه��ای آن تخم مرغی و س��بز روش��ن با لكه ه��ای قهوهای و 
ارغوان��ی بي��ن رگبرگ ه��ای فرعی ب��وده و هنگامی ك��ه برگ ها 
 ب��ه حد بلوغ می رس��ند، ب��ه رنگ خاكس��تری با لكه ه��ای تيره 

درمی آيند. 
واريته ديگر اين گونه، برگ های س��بز روشن دارند كه در قسمت 
مرك��زی س��بز تيره می ش��وند و رگبرگ اصل��ی و فرعی به رنگ 
عاجی هس��تند و يا در واريته ديگر ، برگ ها حاش��يه زرد – سبز و 
 قس��مت ميانی س��بز تيره دارند و همچنين رگبرگ ها به رنگ قرمز 

هستند.
مراقبت: مارنتا به سايه تا نور معمولی، گرمای زياد، آبياری فراوان، 
رطوبت هوای 70 تا 90 درصد و خاك كمی اسيدی احتياج دارد.

کود: كود مورد نياز اين گياه را می توان به ميزان يك گرم در ليتر، 
هردو هفته يك بار، از ارديبهشت تا شهريور مصرف كرد.

خ��اک: مخلوطی از خاك جنگلی، خاك برگ وكمی ماس��ه برای 
رشد اين گياه مطلوب به نظر می رسد.

ازدیاد: مارنتا در ش��رايط رطوبتی باال رشد خواهد كرد و در زمان 
تكثير گياه بايد به اين نكته توجه داش��ته باش��يد. تكثير اين گياه به 
دو روش تقسيم بوته و قلمه گيری، زمانی كه گياه كاماًل رشد كرده 
و انبوه اس��ت، صورت می گيرد. البته تكثير از راه تقسيم آسان تر و 

شانس موفقيت آن بيشتر است.
عوارض و درمان: هوای تاريك و يا كمبود عناصر غذايی، برگ ها 
را رنگ پريده می كند و باعث زايل ش��دن رگبرگ ها می ش��ود. در 
اين صورت يا گلدان را به محل روشن تر، اما دور از اشعه مستقيم 
آفتاب ببريد و يا ه��ر دو هفته يك بار تغذيه مصنوعی انجام دهيد. 
زخم های س��فيد پنبه ای ش��كل در محل اتصال دمبرگ به ساقه در 
اثر فعاليت حشر آفت به وجود می آيند. بايد هردو هفته يك بار با 
 سم حش��ره كش نفوذی، سمپاشی كنيد. شدت نور زياد، برگ ها را 

رن��گ پريده م��ی نمايد. 
زيباي��ی  اين ك��ه  ب��رای 
گلدان شما حفظ شود آن 
را به محل ك��م نورتری 
منتقل كني��د. در صورتی 
كردي��د  مش��اهده  ك��ه 
پيچيده  و  پژمرده  برگ ها 
بدهيد  احتمال  می شوند، 
دم��ای محيط برای مارنتا 
س��رد اس��ت و يا اين كه 
تش��نگی روی آن تأثي��ر 
گذاشته است. غبار پاشی 
در آفتاب هم روی گياه، 

ايجاد سوختگی می كند.

گلخند
جوان ایرانی؛ انتظارات و نیاز ها  مصرف سیگار در دوران بارداری؛

 زمینه ساز بروز اختالالت روانی در كودك
يك روانش��ناس گف��ت: دوران جنينی 
نخس��تين محيط زندگی كودك اس��ت 
و تغذيه مادر، اس��ترس، نحوه تغييرات 
هورمون��ی، مص��رف س��يگار و الكل 
توس��ط مادر و بيماری های ژنتيكی، در 
بروز اخت��الالت روانی در كودك مؤثر 

است. 
س��يدجواد آرامی در گفتگو با فارس   با 
بيان اين ك��ه عوامل متع��ددی در بروز 
اختالالت روانی در كودكان نقش دارند، 
اظه��ار داش��ت: وج��ود ژن اختالالت 
روانی در پدر و مادر می تواند زمينه ساز 
ابتالی ك��ودك به اين ن��وع از اختالل 
باش��د. وی گفت: اخت��الالت ژنتيكی 
يك��ی ديگر از عوامل ب��روز اختالالت 
روانی در كودكان اس��ت ك��ه می تواند 
عقب ماندگی ذهنی، اختالالت شنوايی 

و بينايی را به وجود آورد.
اي��ن كارش��ناس ارش��د روانشناس��ی، 
خان��واده را از ديگ��ر عوام��ل ابت��الی 

كودكان ب��ه اختالالت روانی دانس��ت 
و اف��زود: وجود اضط��راب در خانواده 
از ديگ��ر عوام��ل ابت��الی ك��ودك به 
اختالالت روانی به شمار می رود؛ البته 
در خانواده هاي��ی ك��ه اختالف و جر و 
بحث در آنها زياد اس��ت يا پدر و مادر 
از هم جدا ش��ده اند، اين اختالل بيشتر 

ديده می شود. 
آرامی اضافه كرد: اگر اختالالت روانی در 
كودكان به موقع شناسايی و درمان نشود، 
 عواق��ب جبران ناپذيری را برای كودك 
به وج��ود می آورد، ضم��ن اين كه اين 
مس��أله از نظ��ر اقتص��ادی و روح��ی 
خواه��د  وارد  ضرب��ه  خان��واده   ب��ه 

كرد. 
بسياری از خانواده ها به دليل تعصبات 
و ترس از انگ اختالل روانی، مش��كل 
ك��ودك خ��ود را پنهان ك��رده و همين 
مسأله زمينه ساز اختالالت روانی بيشتر 

در بزرگسالی می شود.

نکتهنصف النهارنصف النهارنصف النهار

نقش مهم كارشناسان مامایی
در كاهش مرگ و میر مادر و نوزاد

ايران  رئي��س انجمن علم��ی ماماي��ی 
گف��ت: حض��ور مؤثر ماماه��ا در طرح 
پزشك خانواده موجب ارتقای خدمات 
ب��اروری و كاهش مرگ ومي��ر مادران 
 و نوزادان در مناطق روس��تايی  ش��ده 

است. 
ناهيد خداكرمی ضمن بيان اين مطلب، 
اظهار داش��ت:  ماما به عنوان حلقه مهم 
ارتباط��ي و هماهنگ كننده بين اعضای 
خانواده و اعضای تيم بهداشتی درمانی، 
نقش بس��يار مهمی در تأمين س��المت 
زنان ايف��ا می كند، به ط��وری كه ارائه 
مراقبت های مامايی با كيفيت باال، عامل 
 بالق��وه ای در كاهش مرگ و مير مادران 

دارد.
وی با اش��اره به اجرای طرح پزش��ك 
خانواده در مناطق روستايی و شهرهای 
كمت��ر از 50 هزار نفر و حضور حداقل 
دو ماما در اين گروه ها، اظهار داش��ت: 

بر اساس نظرس��نجی های انجام شده، 
از  روس��تاييان  درص��د   80 از  بي��ش 
خدمات مربوطه توس��ط ماماها در تيم 
 پزش��ك خانواده در روس��تاها رضايت 

داشته اند.
ايران  رئي��س انجمن علم��ی ماماي��ی 
گف��ت: در ح��ال حاضر ب��ا وجود زير 
پوشش قرار نداشتن خدمات مامايی و 
هزينه های تحميلی از اين بابت، بيماران 
كمتر به مطب های مامايی مراجعه دارند 
و اين از مشكالت موجود در اين رابطه 

است.
 ناهي��د خداكرمی اف��زود: ماما می تواند
عالوه ب��ر انجام زايم��ان طبيعی، تمام 
ب��ارداری،  دوران  ع��ادی  مراقبت های 
ب����ارداری،  دوران  مش����اوره ه��ای 
را  پي��ری  دوران  و مش��كالت  بل��وغ 
 ارائ��ه ده��د و ني��ز راهنم��ای خانواده

باشد.

رئيس س��ازمان نظام مهندسی س��اختمان اس��تان اصفهان كه خود ميزبان همايش بود، با 
خيرمقدم به همه ميهمانان كه از اس��تان های مختلف ب��ه اصفهان آمده بودند، با تأكيد بر 
ضرورت برگزاری اين همايش گفت: هر نوآوری و صنعتی نيازمند آموزش بوده و امروز 
ما شاهد آن هستيم كه  در كشور از انواع فن آوری ها در ساختمان استفاده می شود، ولی 

در كاربرد آنها دقت كافی صورت نمی گيرد.
غالمحس��ين عسگری به مهندسين ناظر ساختمان هم هش��دار داد كه مراقب باشند، زيرا 
در قال��ب ف��ن آوری ها و عدم اجرای صحيح روش های اجرايی، ممكن اس��ت در آينده 
با مش��كالتی مواجه ش��وند. بنابراين الزم و ضروری است تا از آيين نامه ها و روش های 
اجرايی كه س��ازمان نظام مهندسی س��اختمان به آنان ابالغ می كند بهره گيری كنند كه در 
برخی موارد نيز اين اصول مدنظر قرار نمی گيرد و با اس��تفاده از بلوك های پلی استايرن 

)كندسوز( كه نوع خوب نبوده، حوادثی را به وجود می آورند.
وی به مهندس��ين ناظر توصيه كرد كارها را جدی گرفته و بخشنامه ها را به نحو مطلوبی 
اجرا كنند تا دچار مشكلی نشوند. عسگری استفاده از فن آوری های نوين را بسيار خوب 
دانس��ت و افزود: فن آوری های نوين، ما را در صنعتی س��ازی و سوق به سوی ساخت 
س��اختمان های خ��وب هدايت می كند و اين همه در صورتی اس��ت كه همه مقررات و 
استانداردها رعايت شود، چرا كه عدم رعايت موازين ممكن است در دراز مدت برای ما 

خسارت هايی به همراه داشته باشد.
در هفته گذش��ته سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان ميزبان دو همايش بزرگ 
كش��وری با عنوان »اجالس چهارم گروه تخصصی عمران« با حضور نمايندگان س��ازمان 

نظام مهندس��ی ساختمان استان های سراسر كش��ور و نماينده شورای مركزی و همايش 
»كارب��رد مصالح و فناوری های نوين در صنعت س��اختمان« ب��ود. در چهارمين اجالس 
تخصصی عمران مهندس غالمحس��ين عسگری، رئيس س��ازمان نظام مهندسی ساختمان 
اس��تان اصفهان در ارتباط با علل برگزاری اين همايش گفت: پيشرفت های تكنولوژی و 
رش��د فناوری های نوين در صنعت س��اختمان، سبب شده تا در جهت به روز كردن علم 
مهندس��ين، قدم های محكم و مهمی برداش��ته ش��ود كه بر اين اساس هر سه ماه يك بار 
همايش تخصصی گروه عمران در يكی از اس��تان های كش��ور برگزار می ش��ود و در آن 
همايش، آخرين پيش��رفت های علمی و همچنين مش��كالت موجود در مس��ير راه مورد 

بررسی قرار می گيرد. 
وی يادآور ش��د: باتوجه به اين كه باال بودن قيمت زمين باعث ش��ده اس��ت كه مردم به 
صورت گودبرداری در عمق، اقدام به س��اخت و س��از نمايند و اين مسأله باعث ريزش 
س��اختمان می ش��ود، بنابراين در چهارمين اجالس گروه تخصصی عمران كه در اصفهان 
برگزار ش��د، پيش نويس اعطای آيي��ن نامه صالحيت به مهندس��ان عمران درخصوص 
نظ��ارت بر گودبرداری ها مطرح و مورد ارزيابی قرار گرفت كه اين امر باعث جلوگيری 
از تخريب و ريزش س��اختمان خواهد ش��د. مهندس عسگری اذعان داشت: اين همايش 
تاكنون در استان های تهران، قزوين و قم و اصفهان برگزار شده است و بعد از اصفهان، 
 اس��تان های خراس��ان رضوی و همدان ب��رای ميزبانی دوره های بع��دی اعالم آمادگی 

كرده اند. 
در اين مراس��م نيز بابك زالكی زاده، نايب رئيس س��ازمان نظام مهندسی ساختمان استان 
اصفهان به عنوان اولين سخنران به ايراد سخن پرداخت و اذعان كرد: يكی از موضوعاتی 
كه در جامعه امروزی بر روی زندگی مردم تأثير فراوان دارد، بحث مس��كن و كمبود آن 

است كه بايد برای رفع اين معضل فكر اساسی شود. 
وی افزود: علت اصلی اين مس��أله نوع نگرش و ديدگاهی اس��ت كه همگان به صورت 
س��نتی به مقوله مس��كن دارند و متأسفانه هنوز دنبال آن هس��تيم كه با نگرش سنتی، اين 
مسأله را بهبود ببخشيم، در صورتی كه در دنيای امروزی ديگر اين موضوع شدنی نيست 

و بايد زاويه ديد را از نگاه سنتی به نگاه صنعتی تغيير داد. 
وی افزايش كيفيت، سرعت در ساخت و ساز و كاهش قيمت تمام شده را از جمله مزايای 
اين امر برش��مرد و گفت: بايد با بهره گيری از اصول مهندس��ی بر پايه مديريت صنعتی 
صرفه جويی در انرژی، مقاومت و استحكام بخشی، كنترل كيفيت مصالح ساختمانی و ... 

را بيش از پيش محقق نماييم. 
شيخ االسالم، مدير پروژه های صنعتی سازی در كشور از ديگر سخنرانان در اين همايش 
بود. وی اصفهان را ستون و مبنای مهندسی عمران در كشور توصيف كرد و اذعان داشت: 
اين ش��هر به دلي��ل آثار تاريخی كه در خود جای داده، حقيقت��ًا يكی از موزه های بزرگ 
صنعت معماری در دنياس��ت و بناهای عظيم اين ش��هر، مهندس��ی تاريخی را به نمايش 
گذاش��ته است. شيخ االس��الم همچنين تأكيد داشت: در حال حاضر بحث صنعتی سازی 
در سراس��ر دنيا بسيار مورد توجه واقع شده، اما در كشور ما اين مسأله همچنان ابتر باقی 

مانده است. 
وی با اش��اره به اين كه يكی از مهم ترين اهداف صنعتی س��ازی در كنار توجه به كيفيت 
و س��رعت، قيمت آن اس��ت، اظهار داشت: در نقشه راه، ساخت سه هزار واحد مسكونی 
 در طول س��ال به صورت صنعتی س��ازی ديده شده اس��ت كه اين امر می تواند چهار تن 

صرفه جويی در فوالد را به همراه داشته باشد. وی در پايان سخنان خود با تأكيد بر اين كه 
قيمت صنعتی س��ازی با سنتی س��ازی تقريبًا در طراز مساوی قرار دارد، تصريح كرد: در 
بحث مصرف انرژی، در حدود 35 درصد از انرژی كش��ور صرف سنتی سازی می شود، 

ولی در صنعتی سازی اين موضوع در حدود 20 درصد است.
مهندس نيلوفر ش��اه منصوری، مدير روابط عمومی س��ازمان نظام مهندس��ی س��اختمان 
كش��ور درخصوص برگزاری اين هماي��ش علمی و تخصصی در اصفهان، خاطرنش��ان 
س��اخت: در اين همايش روش های ساخت و ساز و مصالح ساختمانی جديد در عرصه 
ساختمان س��ازی معرفی و مورد بحث قرار گرفت ك��ه به يقين می تواند نقش مؤثری در 

جهت ساخت و سازهای ساختمانی داشته باشد. 
ش��اه منصوری افزود: در اين همايش موضوعات مختلفی ازجمله فن آوری LSF توسط 
ش��ركت سی بن سازه، كنترل مصرف انرژی در س��اختمان ها و مبحث 19 مقررات ملی 
س��اختمان، همچنين فن آوری س��ازه های ICF توس��ط ش��ركت پايكار بنيان پانل، نحوه 
اجرای ديوارهای خش��ك توسط ش��ركت كناف، فن آوری سازه های قالب تونلی توسط 
ش��ركت پارس مسكن الوند و كاربرد نانو در صنعت ساختمان توسط شركت نانوزيست 

فناور آپادانا معرفی و ارائه گرديد.
وی همچني��ن تصري��ح ك��رد: نمايش��گاهی جانب��ی در حاش��يه اي��ن هماي��ش ني��ز 
برپا ش��د ت��ا آخري��ن تكنول��وژی ه��ای صنع��ت س��اختمان در موضوع��ات مختلف 
 ب��رای مهندس��ان ب��ه نماي��ش گذاش��ته ش��ود كه اي��ن نمايش��گاه ني��ز مورد اس��تقبال 

قرار گرفت.

اجالس گروه تخصصی عمران و همایش کاربرد مصالح و فن آوری نوین صنعت 
ساختمان در اصفهان برگزار شد

متأسفانه هنوز دنبال 
آن هستیم که با 
نگرش سنتی، معضل 
مسكن را بهبود 
ببخشیم، در صورتی 
که در دنیای امروزی 
دیگر این موضوع 
شدنی نیست و باید 
زاویه دید را از نگاه 
سنتی به نگاه صنعتی 
تغییر داد.
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ورزش

مسي
پروفسور فوتبال 
جهان

هادی عقیلی:
 برای تمدید 
قراردادم صحبتی 
نکرده ام

چهره  اسطوره اي آرژانتين و جهان مهاجم بارسلونا را به پروفسور 
فوتبال جهان از سياره اي ديگر تشبيه كرد. ديگو آرماندو مارادونا در 
يادداشتي كه در روزنامه الرازون آرژانتين منتشر شد، اظهار داشت: 
مسي، با بازي مقابل منچستريونايتد نشان داد پروفسور جديد فوتبال 
اس��ت كه آنقدر كالس بازي  اش فرات��ر از ديگران بوده كه گويي 
از س��ياره  اي ديگر آمده است. بارسلونا با بهره گيري از او و ديگر 
ستارگانش به آنچه لياقتش را داشت، رسيد. وي كه ماه گذشته با 
تيم الوصل امارات قرارداد مربيگري امضا كرد، افزود: جاي تعجب 
ندارد اگر كسي بگويد مسي بازيكني خارق العاده است. من كه به 
وجودش افتخار مي كنم. او بازيكني است كه حتي شخصيت بااليي 
دارد. يادم هست وقتي در جام جهاني 2010، مقابل آلمان با نتيجه 
چهار بر صفر مغلوب ش��ده و از گردونه مسابقات حذف شديم، 
اولين كسي بود كه به اتاقم آمد و به من دلداري داد. مارادونا ادامه 
داد: براي من مايه مباهات اس��ت كه موفقيتش را مي بينم. او واقعًا 
جواني خوب، سالم و محبوب است. در زماني كه مربي اش بودم 
واقعا از وجود چنين شاگردي لذت مي بردم.او يك استعداد ناب 

فوتبال است.

مدافع ملی پوش تيم فوتبال سپاهان بدشانسی را عامل از دست 
دادن ضربه پنالتی اش در جريان ديدار با پرسپوليس عنوان كرد.

هادی عقيلی پس از شكس��ت تيمش مقابل پرسپوليس ضمن 
بيان مطلب فوق گفت: متاس��فانه خستگی و فشار مسابقات به 
خصوص ديدار س��نگينی كه برابر بنيادكار ازبكستان پيش رو 
داشتيم، باعث شد نتوانيم در اين ديدار عملكرد گذشته را ارائه 
دهيم. وی اضافه كرد: من به طور معمول پنالتی خراب نمی كنم 
و اين بدشانسی ام بود كه در چنين ديداری ضربه پنالتی ام را به 
اوت بزنم. مدافع تيم فوتبال س��پاهان در مورد اين كه كادر فنی 
و بازيكنان اين تيم معتقدند گل سوم پرسپوليس از روی نقطه 
پنالتی با خطای محمد نوری به ثمر رسيده است، اظهار داشت: 
من وس��ط زمين بودم و چيزی نديدم پ��س در اين خصوص 
صحبت نمی كن��م. عقيلی در پاي��ان در م��ورد وضعيت ادامه 
همكاری اش با تيم فوتبال سپاهان گفت: هنوز هيچ صحبتی با 
مسئوالن نكرده ام اما پس از اينكه آنها با من وارد مذاكره شدند 
درخواستم را ارائه می كنم كه در صورت موافقت با پيشنهادم در 

مورد آينده ام فكر می كنم.

هافبك تيم سپاهان گفت: همه قبول دارند كه پنالتی در مسابقات 
حذفی به ش��انس بستگی دارد. فكر می كنم شب گذشته شانس 
با هادی عقيلی يار نبود. اميد ابراهيمی پيرامون بازی تيمش مقابل 
پرسپوليس و حذف سپاهان از جام حذفی اظهار دشت: می توان در 
مورد هر اتفاقی در زمين می افتد اظهار نظر كرد اما در مورد پنالتی 
نمی توان نظری داد زيرا پنالتی به شانس بستگی دارد و پرسپوليسی ها 
در بازی شانس داشتند. هافبك سپاهان با بيان اين كه عقيلی يكی از 
بهترين پنالتی زن های ايران است، تصريح كرد: هادی در بازی های 
حس��اس سپاهان پنالتی های مهمی را برای ما گل كرده اما در اين 
بازی به دليل بدشانسی نتوانست گل بزند. وی در مورد شعارهای 
هواداران سپاهان در اين بازی و اعالم سياسی بودن فوتبال گفت: 
هيچ يك از اعضای كادر فنی و بازيكنان در بازی كم نگذاش��تند 
و همه تالش خود را برای رس��يدن به پيروزی به كار گرفتند اما 
نتوانستند پيروزی را ازآن خود كنند. ابراهيمی گفت: سپس برای 
استراحت و ديدن خانواده به شهرم نكا می روم و اگرچه در فصل 
جاری تنها دو بار توانستم خانواده ام را مالقات كنم اما شيرين ترين 

ديدار با خانواده پس از يك سال دوری از شهر و ديارم است.

  زاینده رودخبر

يك رس��م كهن در ورزش كش��ورمان از ديرباز تاكنون برقرار 
بوده است و هرسال بالی جان يك باشگاه و يك تيم ورزشی 
 می ش��ود ك��ه امس��ال گريبانگير باش��گاه فرهنگی ورزش��ی 
ذوب آهن اصفهان شده اس��ت ! اين روزها باشگاه اصفهانی 

ذوب آهن حال و روز خوش��ی نداش��ته و هرروز از اين باشگاه خبرهای 
ناگوار و ناخوشايندی به گوش می رسد و برای حل اين اخبار و مشكالت 
انبوه در اين باش��گاه، هيچ مسئول و مديری قدم جلو نمی گذارد چرا كه 
تمامی اين مشكالت و اخبار ناخوشايند توسط خودی ها برای اين باشگاه 

به وجود آمده و در حال پيشرفت است !
 ك��ه اص��ل آن ب��ه ايجاد ش��كاف مي��ان مديران عامل ش��ركت س��هامی 
ذوب آهن و باش��گاه فرهنگی ورزش��ی ذوب آهن باز م��ی گردد، يعنی 
همان جايی كه صفرعل��ی براتی و اصغردليلی قرار گرفته اند و هيچكدام 
هم حاضر نيس��تند كه صندلی های رياس��ت را رها كرده تا اين باش��گاه 
خواب و روز راحتی برای خود فراهم نمايد. كشمكش ميان اين دو مدير 
پرت��وان و پرت��الش بايكديگركه بعضًا تفكرات يكديگ��ر را قبول ندارند 
باعث ش��ده تا جوی ناپايدار)به قول كارشناس��ان وضعيت آب وهوا( در 
باش��گاه فرهنگی ورزش��ی ذوب آهن حاكم ش��ده و وضعيت بغرنجی را 
 در اين باش��گاه به وجود آورده كه بی ش��باهت به س��ونامی 9 ريش��تری

نخواهد بود.
بدهی های کالن باشگاه!

درگيری های داخلی باش��گاه و شركت س��هامی ذوب آهن باعث شده تا 
اين باش��گاه بدهی های كالنی را به بار آورده و اين بدهكاری ها به جايی 
رس��يده كه هيچ فروشگاه ورزش��ی، آژانس هواپيمايی، رستوران، هتل و 
. . . حاضر نيس��تند كه به باش��گاه به صورت قرضی ومس��اعدتی جنس 
تحوي��ل داده ويا خدماتی رابه اين باش��گاه ارائ��ه دهند كه اين خود برای 
يك باشگاه فرهنگی ورزشی مثل ذوب آهن اصفهان كه به عنوان يكی از 
نمايندگان فوتبال كش��ورمان می بايستی در مرحله يك چهارم نهايی ليگ 
قهرمانان آس��يا به مصاف حريفان تا دندان مس��لح خ��ود برود، جالب به 
نظرنمی رس��د! معلوم نيست چرا اين مشكالت تا به اينجا رسيده است و 
 كس��ی نتوانسته آن را حل و فصل نمايد. شايد جنگ قدرت باعث شده تا

ذوبی ها بدهی های كالنی را به بار آورده و به خيل عظيم صنوف مختلف 
 در ب��ازار اصفه��ان و حتی تهران بده��كار و مقروض باش��ند! به هرحال
بدهی های آنچنانی باعث ش��ده تا كمر اين باش��گاه زير بار اين قرض و 

قروض خم گردد!
درگیری برای پست و سمت!

متأسفانه درگيری های افراد زيادی كه با اين باشگاه در تماس می باشند برای 
رسيدن به صندلی های رياست و پست و سمت های مختلف در اين باشگاه 
 باعث شده تا محيط داخلی اين باشگاه به محلی برای تسويه حساب های
شخصی و سياسی تبديل شده و بعضًا هم مشاهده می گرددكه هر شخصی 
كه می خواهد در اين باش��گاه به پست و مقامی برسد، با پا گذاشتن روی 
ديگران و خراب كردن اين و آن به دنبال تثبيت خود در جايگاهی خاص در 

اين 
باش��گاه م��ی باش��د و در اي��ن 

مي��ان نه از دس��ت مديرعامل باش��گاه كاری برمی آيد و نه از دس��ت 
مديرعام��ل ش��ركت س��هامی ذوب آهن! چراك��ه هر دوی اي��ن مديران 
در وضعي��ت ب��ه وجود آم��ده در باش��گاه فرهنگی ورزش��ی ذوب آهن 
مقص��ر می باش��ند و بايس��تی گف��ت كه مقص��ران اصلی اي��ن وضعيت 
 موج��ود ش��خص دو مديرعامل باش��گاه و ش��ركت س��هامی ذوب آهن

می باشند.
گزینه های مدیرعاملی !

 درحال��ی كه اصغر دليلی به عنوان مديرعامل باش��گاه فرهنگی ورزش��ی 
ذوب آهن پش��ت ميز كارش نشسته و در حال كار می باشد هردم خبری 
جدي��د مبنی بر انتصاب مديری جديد به جای وی به گوش می رس��دكه 
 در آخرين اخبار واصله از باش��گاه مظلوم واقع ش��ده ذوب آهن، ش��نيده 
می شود كه اصغر دليلی از باشگاه ذوب آهن به عنوان مديرعامل به باشگاه 
فرهنگی ورزش��ی مس كرمان انتقال خواهد يافت و به جای ايش��ان يكی 
از گزينه های حس��ين كفعمی، رضا مهنام، س��عيدآذری و يا . . . منصوب 
 خواهن��د گرديد البته اين اخباردرحد ش��ايعه وحواش��ی اطراف باش��گاه 
می باش��د ونه درستی آن ونه كذب بودن آن تائيد نگرديده است اما آنچه 

كه از اين باشگاه به بيرون درز يافته است درهمين حد بوده والغير ...!
جدایی احتمالی ستاره ها !

خبر ديگری كه از باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن به گوش ما رسيده 
اس��ت بدين مضمون اس��ت كه به احتمال فراوان و به دليل نبود وضعيت 
مالی مناس��ب، تعداد زيادی از بازيكنان تيم های مختلف ليگ برتری اين 
باشگاه از آن جدا خواهند شد و به تيم های ديگر خواهند پيوست! شنيده 
می ش��ود كه ستاره های تيم های فوتبال و بس��كتبال و حتی هندبال اين 
باش��گاه پس از مذاكره با باش��گاه های ديگر به زودی از اين باشگاه جدا 
گردي��ده و برای فصل و س��ال جديد ورزش��ی به باش��گاه های ديگر در 
 اقصی نقاط كش��ورمان خواهند پيوست كه در اين خصوص برخی از اين
پاي��ان انتظ��ار  در  و  ش��ده  قطع��ی  ش��ان  انتق��ال  ه��ا  س��تاره    

 رقابت های ورزشی شان می باشند.
سفر با جیب خالی به شرق آسیا !

درحالی كه باش��گاه با وضعيت نامساسب و نامساعد مالی در حال دست 
و پنجه نرم كردن می باش��د، تيم فوتبال اين باش��گاه می بايستی برای سفر 
به آس��يای دور و خاور دور و بازی با يكی از نمايندگان ش��رق آس��يا به 
يكی از دو كش��ور كره جنوبی و يا ژاپن س��فر نمايد و اين درحالی است 
 كه تيم فوتبال ذوب آهن می بايس��تی با جيب خالی عازم اين س��فرگردد!
 شنيده های ما از باشگاه حاكی از آن است كه شايد هيچ آژانس هواپيمايی 

نتوان��د به صورت قرضی و مس��اعدتی بليط س��فر 
كاروان 45 ت��ا 50 نفره اين تيم را تهيه نمايد ضمن 
آن كه بليط اين س��فر گران بوده و باشگاه در شرايط 
فعلی نمی تواند هزينه اين س��فر را تهيه نمايد! بايد 
 دي��د كه س��ردار براتی به داد اين تيم خواهد رس��يد

يا نه!؟
انتخاب هیات مدیره جدید!

طی روزهای ابتدايی هفته جاری باخبر شديم كه براتی 
ب��ه اتفاق تنی چند از دوس��تان كارخانه ای اش به دنبال 
انتخاب هيأت مديره جديدباشگاه ذوب آهن بوده و از اين رو قرار بر اين 
بودكه طی روزهای گذش��ته اين مهم صورت پذيرد كه البته تا اين لحظه 
هيچ خبری مبنی بر برقرار شدن اين جلسه و انتخاب هيات مديره جديد از 
باشگاه به بيرون درز پيدا نكرده است ضمن آنكه براتی مصراست كه هرچه 
سريع تر اين اتفاق بيفتد وهيات مديره ای جديد برای باشگاه ذوب آهن به 
روی كار بيايد. البته شايد دراين جلسه نسبت به انتخاب مديرعامل جديد 
 ني��ز اقداماتی صورت گيرد كه بايد ديد كدام گزينه جايگزين اصغر دليلی

خواهد شد؟
حقوق معوقه کارکنان باشگاه،کادرفنی و بازیکنان!

يكی از معضالت فعلی باش��گاه ذوب آهن ع��دم پرداخت حق و حقوق 
و مطالب��ات كاركن��ان باش��گاه و كادر فن��ی و بازيكن��ان بيش��تر تيم های 
ورزش��ی اش می باش��د كه باعث شده تا كاركنان س��رخورده شده و ديگر 
مثل س��ابق دل به كارنبندند البته ش��نيده می ش��ود كه كاركنانی كه با تيم 
ه��ای برون م��رزی در تم��اس می باش��ند از وضعيت بهتری نس��بت به 
س��ايركاركنان برخوردار می باش��ند كه دراين ميان می توان به نام رئيس 
 رواب��ط عموم��ی باش��گاه و مديا آفيس��ر تي��م فوتبال ذوب آهن اش��اره

كرد !
ت��ا كاركن��ان  باع��ث ش��ده  پ��ول درباش��گاه  نب��ود  ب��ه ه��ر ح��ال   
ش��ان  زندگ��ی  روزان��ه  مايحت��اج  تامي��ن  نيزب��رای  باش��گاه  اي��ن 
 بامش��كالت عدي��ده ای مواج��ه گردي��ده و نتوانن��د ب��ه درس��تی ب��ه

خانواده هايشان كمك نمايند !
ماجرای پرداخت پاداش های کالن به مدیرعامل ومعاونین !

يك��ی ديگر از مواردی كه اين روزه��ا دهان به دهان چرخيده و به گوش 
ما رس��يده است تقسيم پاداش سال گذش��ته كنفدراسيون فوتبال آسيا بعد 
از نايب قهرمانی تيم فوتبال ذوب آهن در ليگ قهرمانان آس��يا اس��ت كه 
اين مبلغ پس از واريزش��دن به حس��اب باشگاه توس��ط اصغردليلی ميان 
خود و چند تن از معاونينش تقس��يم ش��ده اس��ت ! البته با ش��ناختی كه 
از دليل��ی و حت��ی معاونينش داري��م اين خبر فقط در حد ش��ايعه بوده و 
 ب��ه هي��چ عنوان صحت و س��قم ندارد چرا ك��ه نه دليلی اه��ل اين گونه
برداشت ها اس��ت و نه كاًل اين هزينه اينگونه خرج گرديده است و طبق 
بررسی های به عمل آمده كل مبلغ اين پاداش صرف بدهی های قبلی باشگاه 
و اعزام های تيم فوتبال به سفرهای برون مرزی گرديده است ! به هرحال 
 هيچ پولی بدون حس��اب و كتاب به حس��اب هيچ مدير و معاونی واريز

 نگرديده است !

مرحله نیمه نهایي جام حذفي واترپلو
ماهان باخت، زنجان فینالیست شد

تيم هيات شنای زنجان با غلبه بر تيم فوالد ماهان سپاهان به فينال رقابت های 
واترپلوی جام حذفی باشگاه های كشور راه پيدا كرد.  در ديدار نيمه نهايی جام 
حذفی واترپلوی باشگاه های كشور تيم هيات شنای زنجان با غلبه بر فوالد 
ماهان س��پاهان، صدرنشين ليگ برتر موفق شد به ديدار فينال اين رقابت ها 
راه پيدا كند. در اين ديدار نزديك و نفسگير كه در استخر قهرمانی مجموعه 
ورزشی آزادی تهران برگزار شد تيم هيات شنای زنجان با نتيجه 11 بر 9 موفق 
شد فوالد ماهان سپاهان را از پيش رو بردارد و به فينال اين رقابت ها راه يابد. 
گفتنی است؛ ديدار فينال جام حذفی واترپلوی باشگاه های كشور روز دوشنبه 
23 خردادماه بين تيم هيات شنای زنجان و برنده ديدار تيمهای نفت اميديه و 

دانشگاه آزاد تهران كه تا ساعاتی بعد مشخص می شود برگزار خواهد شد.

هفت بازیكن سپاهان به اردوی تیم ملی دعوت شدند 
نویدکیا دعوت شد، ابراهیمی و جمشیدیان نه 
كارلوس كرش، سرمربی تيم ملی فوتبال كشورمان هفت بازيكن از تيم سپاهان 
اصفهان را به مرحله دوم اردوی آماده س��ازی اين تيم دعوت كرد. براساس 
اعالم، خس��رو والی زاده مدير رسانه ای تيم ملی سيدمهدی رحمتی، احسان 
حاج صفی، محسن بنگر، هادی عقيلی، سيدجالل حسينی، خسرو حيدری 
و محرم نويدكيا نفراتی هستند كه از تيم سپاهان به اردوی تيم ملی دعوت 
شده اند. اين بازيكنان بايد به همراه 19 بازيكن دعوت شده قبلی، ساعت 12 
ام��روز )ده��م خردادماه( خود را در محل هتل المپيك به كادر فنی تيم ملی 
معرفی كنند. مرحله دوم اردوی س��ه روزه تيم ملی ايران از روز سه شنبه تا 
پنجشنبه تشكيل می شود. جزييات برنامه اين سه روز متعاقبا اعالم خواهد شد. 
جالب اين كه در بين نفرات دعوت شده نشانی از اميد ابراهيمی ستاره فصل 
سپاهان و همچنين احمد جمشيديان ديده نمی شود. همچنين گفته می شود 

نويدكيا از حضور در تيم ملی عذرخواهی كرده است.

ابراهیمی:
من شانس داشتم 
اما عقیلی نداشت

آیا گیتی پسند در شمال جشن صعود می گیرد
کاروان تیم فوتبال گیتی پسند راهی 

بهشهر شد
تيم فوتبال گيتی پسند اصفهان به منظور كسب مجوز حضور در ليگ دسته 
دوم فوتبال ايران راهی بهشهر شد. تيم فوتبال گيتی پسند كه برای صعود به 
ليگ دس��ته دوم نياز مبرمی به پيروزی برابر ش��هرداری بهشهر دارد شامگاه 
يكشنبه راهی بهشهر شد تا امروز به مصاف شهرداری اين شهر برود. وضعيت 
حس��اس جدول موجب ش��ده تا ديدار تيم های شهرداری بهشهر و گيتی 
پسند و همچنين نفت محمود آباد و شهرداری الهيجان از حساسيت زيادی 
 برخوردار باش��د. پيروزی گيتی پسند در اين ديدار هيچ شانسی برای ديگر 
تيم ها نخواهد گذاشت. بازيكنان تيم گيتی پسند هم قسم شدند با پيروزی 
در اين ديدار، هم جبران شكست هفته گذشته را داشته باشند و هم به طور 
مس��تقيم راهی ليگ دسته دوم ايران شوند. ديدارهای ليگ دسته سوم امروز 

همزمان از ساعت 16:30 دقيقه آغاز خواهد شد.

سونامی درذوب آهن !

مديرعامل باش��گاه ذوب آهن اصفه��ان آخرين وضعيت 
س��رمربي و بازيكنان اين تيم براي ادامه همكاري را اعالم 

كرد.
تيم فوتبال ذوب آهن اصفهان در حالي كه 26 هفته در ليگ 
برتر دهم صدرنشين بود در نهايت به مقام سومي رضايت 
داد. برخ��ي اين عنوان را براي تي��م موفق ذوب آهن يك 
ناكام��ي تلقي مي كنند آن هم در حالي كه ذوب آهن س��ه 
فصل متوالي است كه در جمع سه تيم اول فوتبال ايران قرار 
مي گيرد. اصغر دليلي مديرعامل باشگاه ذوب آهن گفتگويي 

با فارس انجام داده كه در زير مي خوانيد: 
منصور ابراهیم زاده فصل آینده نیز سرمربي ذوب آهن 

خواهد بود یا نه؟ 
 اس��تراتژي م��ن در دو س��ال و نيم گذش��ته در باش��گاه 
ذوب آه��ن اين بوده كه به تركيب مجموعه موفق دس��ت 

نزنم. 
با توجه به این استراتژي ابراهیم زاده ذوب آهن را ترك 

نخواهد کرد؟ 
گزينه اول ما براي سرمربي گري منصور ابراهيم زاده است. 
تركيب تيم فوتبال ما نيز دس��ت نخورده باقي مي ماند زيرا 
به جز محمدرضا خلعتبري و فرشيد طالبي ساير بازيكنان 

ما با باشگاه ذوب آهن 
قرارداد دارند. بنابراين 

باش��گاه ها  ب��ه 
مي گويم اگر 

بازيكني 
ز  ا

مجموعه ذوب آهن مدنظرشان است بدانند كه به بازيكنان 
اصل��ي خود رضايتنامه نمي دهيم. هدف ما اين اس��ت كه 
مثل يكي دو س��ال گذشته كمترين تغيير را داشته باشيم و 
بازيكنان��ي را نيز جهت تقويت به تيم اضافه خواهيم كرد. 
خوشحاليم در زماني كه نياز به ثبات داريم تمامي بازيكنان ما 
قرارداد دارند كه اين نشان از آينده نگري باشگاه دارد. در يكي 
دو سال گذشته اسكلت استخوان بندي اصلي تيم همواره 
حفظ ش��ده است. در مورد ابراهيم زاده نيز بايد بگويم تازه 
ليگ برتر تمام شده و ما چند روز پيش بازي برابر النصر را 
هم در ليگ قهرمانان آس��يا با موفقيت پشت سر گذاشتيم. 
بنابراين چند روزي نياز به تنفس و استراحت داريم هم كادر 
فني، هم بازيكن��ان و هم خود من. ما با هيچ مربي مذاكره 

نكرديم تا همه به آرامش خاطر برسيم. 
اگر ابراهیم زاده نخواهد در ذوب آهن بماند آن موقع 

شرایط چگونه خواهد شد؟  
 هنوز به گزينه ديگري فكر نكرده ايم و اگر با ابراهيم زاده
چ��ه از طرف باش��گاه و چه از طرف ايش��ان به توافق 
نهايي نرسيم به گزينه ديگر فكر خواهيم كرد. عجله اي 
در كار نيس��ت و فرص��ت كاف��ي داريم ضم��ن اين كه 
باتوجه به عملكرد باش��گاه ذوب آهن خيلي از مربيان 
عالقه مند به همكاري با اين باشگاه هستند. همان طور 
كه فصل گذشته نيز تمامي بازيكنان ممتاز ليگ اشتياق 
 و اع��الم آمادگي خ��ود را براي حض��ور در مجموعه 

ذوب آهن اعالم كردند. 
اگ��ر خلعتبري و طالبي بخواهن��د از ذوب آهن جدا 

شوند چه کار خواهید کرد؟ 
فرش��يد طالبي صحبتي از ترك ذوب آهن نكرده است. 
در مورد خلعتبري، سال گذشته چند باشگاه خواهانش 
بودند و او با برخي از باشگاه ها مذاكره كرد. همان زمان 
هم گفتم خلعتبري در ذوب آهن مي ماند زيرا روحيات 
او متفاوت با ساير بازيكنان است. براي فصل آينده نيز 
اگ��ر من از خلعتبري بخواه��م، در ذوب آهن خواهند 
ماند و مانند سال گذشته اين تيم را ترك نخواهد كرد. 
فصل گذش��ته نيز چند باشگاه پيش��نهاد مالي بهتري به 
خلعتبري دادند اما او بازيكن بزرگي 

است و در ذوب آهن ماند. 

آی��ا از خلعتبري مي خواهید ک��ه فصل آینده در این 
تیم بماند؟ 

من همان طور كه به منافع باشگاه فكر مي كنم به منافع 
يك بازيكن ملي مانن��د خلعتبري هم فكر مي كنم. اين 
كه او چقدر از باشگاه هاي ديگر مي تواند دستمزد بگيرد 
و زندگي و آينده او نيز برايم مهم اس��ت ضمن اين كه 
بايد بدانم ميزان بودجه باشگاه چه ميزان است و اگر به 
اين نتيجه برسم كه حضور خلعتبري براي تيم ضروري 
اس��ت او را در تي��م حفظ مي كن��م. او از چند ليگ در 
كشورهاي حوزه خليج فارس پيشنهادهايي دارد، ضمن 
اين ك��ه از يكي دو تيم اروپايي نيز پيش��نهاد دارد كه از 
طريق مدير برنامه هايش اين مسأله را پيگيري مي كند. 

از منص��ور ابراهی��م زاده ب��راي فصل آینده لیس��ت 
بازیکنان جدید براي جذب را دریافت کرده اید؟ 

هنوز ليس��ت نگرفته ايم و ابتدا بايد تكليف س��رمربي 
مشخص شود. 

شایعه شده بود شهاب گردان و محمدرضا خلعتبري 
پی��ش از بازي ب��ا النصر عربس��تان اردوي تیم را به 
دلیل مشکالت مالي ترك کرده اند. این مسأله صحت 

دارد؟ 
آن بازيكن��ان اردو را ت��رك نكرده ان��د ام��ا نارضايتي 
بابت پرداخت نش��دن مطالباتشان داشتند. با آ نها تلفني 
صحبت كردم و آنها نيز بهترين بازي اين فصل خود را 

برابر النصر انجام دادند. 
با توجه به این که ذوب آهن اواخر این فصل دچار حاشیه 
شد تصور مي کنید بتواند به مقام قهرماني در لیگ قهرمانان 

آسیا که هدف شماست دست پیدا کند؟ 
خدا را شكر حواشي زماني پيش آمد و ما آنها را پشت 
س��ر گذاشتيم. دوران سختي بود. من تصور مي كنم 50 
درص��د راه را براي موفقيت در آس��يا ط��ي كرده ايم و 
فرصت خوبي نيز براي بازس��ازي تي��م داريم. ما يك 
تيم خوب و منس��جم هستيم كه اسكلت اصلي خود را 
حفظ كرده ايم و طبق اس��تراتژي دو سه سال گذشته به 

موفقيت فكر مي كنيم. 
اس��تراتژي شما این اس��ت که به مجموعه موفق 

دست نمي زنید اما آیا استراتژي مدیران 
باالدس��ت شما نیز همین گونه است و 

آنها شما را تغییر نخواهند داد؟ 
در اين زمينه من تصميم گيرنده نيستم 

ول��ي تا زماني كه بر روي صندلي مديرعاملي باش��گاه 
نشس��ته ام با همان استراتژي كار مي كنم و برنامه ريزي 
انج��ام مي دهم. اين كه مديران باالدس��ت چه تصميمي 
مي گيرن��د مربوط به من نمي ش��ود و آنها در اين زمينه 
ه  ن��د تصميم گير

هستند.

با حضور نماینده باشگاه ها
قرعه کشي بیست وچهارمین دوره لیگ برتر 

هندبال امروز برگزار مي شود
جلسه هماهنگي و قرعه كشي بيست وچهارمين دوره مسابقات ليگ برتر هندبال 
امروز )10 خردادماه( با حضور نمايندگان 12 تيم حاضر در ليگ برتر برگزار 
خواهد شد. در اين نشست در خصوص اسامي نهايي تيم هاي حاضر در ليگ 
برتر و نحوه برگزاري مسابقات بحث و تبادل نظر خواهد شد. در بيست وسومين 
 دوره ليگ تيم هاي س��پاهان و ذوب  آهن به ترتيب در مكان هاي اول و دوم 

قرار گرفتند.

مدیرعامل باشگاه خانه شناگران اصفهان:
برخالف میل باطني ورودي مسابقات 

را پرداخت کردیم
مديرعامل باشگاه خانه ش��ناگران اصفهان گفت: ورودي مسابقات ليگ را 
برخالف ميل باطني و فقط براي جلوگيري از انحالل باشگاه به فدراسيون 
پرداخت كرديم. مجيد اميني اظهار داش��ت: به دليل عدم پايبندي فدراسيون 
به تعهداتش كه قبل از آغاز ليگ با عدم پرداخت ورودي توس��ط باش��گاه 
خانه شناگران موافقت كرده بود، قصد كناره گيري از ليگ را داشتيم. وي ادامه 
داد: تركيت تيم واترپلوي خانه شناگران را جمعي از واترپلويست هاي جوان 
اصفهاني تشكيل مي دهند و در صورت منحل شدن تيم، در حق اين بازيكنان 
اجحاف مي شد، بنابراين تصميم گرفتيم همچنان در ليگ حضور داشته باشيم. 
مديرعامل باشگاه خانه شناگران اضافه كرد: رئيس فدراسيون قبل از ليگ به 
طور شفاهي قول داده بود كه بدون پرداخت هرگونه ورودي تيم خانه شناگران 
در ليگ شركت كند اما بعد وي به تعهد خود عمل نكرد و منكر هرگونه توافق 

در اين زمينه شد. 
وي با ابراز رضايت از عملكرد تيم خانه شناگران در مسابقات ليگ تاكيد كرد: 
تيم در نخستين فصل حضور نتايج خوبي كسب كرده و با توجه به ظرفيت 

تيم انتظار بيشتري نداشتيم. 
وي با بيان اين كه در س��ال هاي آينده نيز در ليگ واترپلو ش��ركت مي كنيم، 
تصريح كرد: تاكنون مذاكراتي با برخي از نهادها داشته ايم اما هيچ گونه حمايت 

و كمكي از اين تيم نشده است.

آخرین وضعیت ابراهیم زاده و خلعتبري براي ادامه حضور در ذوب  آهن
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پیامبر اکرم)ص(:
خواب با علم 
 بهتر از نماز با جهل 
است.

رش��يد خدابخش، مدي��ركل تربيت بدني اس��تان اصفه��ان در اولين 
نشس��ت مطبوعات��ي س��ال 90 ك��ه ب��ا والدت باس��عادت حضرت 
زه��را)س( و حضرت ام��ام خميني )ره( تقارن پيدا ك��رده بود اظهار 
 داش��ت: تا يك ماه ديگ��ر اصفهان داراي مجهزتري��ن آكادمي ورزش 

مي شود.
در اين كنفرانس مطبوعاتي كه با محوريت بحث اجرايي كردن برنامه 
راهبردي در تاالر اجتماعات اداره كل تربيت بدني تش��كيل يافته بود، 
مديركل به همراه معاونان و مشاوران خود در جمع خبرنگاراني كه از 
تهران و اصفهان دعوت ش��ده بودند، با بيان اين مطلب، از حل شدن 
مش��كالت معارضان ورزش��گاه بزرگ اصفهان خبر داد و افزود: طبق 
قانون و مصوبه مجلس ش��وراي اس��المي باي��د 300 هكتار زمين در 
اختيار ورزش��گاه بزرگ اصفهان قرار گيرد،  در حالي كه اكنون نزديك 

به 1300 هكتار زمين داراي معارض داريم. 
خدابخ��ش تصريح ك��رد: راه حل اين معضل كه گ��ره كورش بعد از 
18 سال باز نشده، تس��ريع در روند ساخت فضاهاي ورزشي اجراي 
 مصوبه مجلس ش��وراي اس��المي، تنها اختص��اص 300 هكتار زمين 
بي معارض و يا كم معارض اس��ت كه بايد توسط مسئوالن شناسايي 

شود.
وي با اشاره به اين كه در حال حاضر 1100 هكتار زمين مورد نياز اين 
ورزشگاه نيست، گفت: بهتر است عالوه بر 300 هكتار ورزشي، 200 
هكت��ار هم از كل 1300 هكتار تملك ش��ده به فضاي اطراف محوطه 
ورزش��گاه اختصاص پيدا كند و مابقي كه حدود 800 هكتار مي شود 
را با مديريت ش��هرداري به پارك جنگلي و فضاي سبز تبديل كنيم تا 
هم زيباترين ورزش��گاه جهان را در اصفهان داشته باشيم و هم مشكل 

معارضان حل شود.
خدابخش با س��وابق درخش��ان مديريت��ي در ادارات كل تربيت بدني 
استان هاي چهارمحال و بختياري،  آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي، 
ف��ارس و اصفهان و با كوله باري از تجربه و تخصص و اندوخته هاي 
علمي به ويژه در زمينه س��اخت و س��از اماكن ورزش��ي مانند سالن 
ش��ش هزار نفري اروميه و استاديوم 70 هزار نفري يادگار امام تبريز، 
با تحليلي از وضعيت نا بسامان و نامشخص ورزشگاه بزرگ اصفهان 
گف��ت: اصوالً براي احداث يك چنين ورزش��گاه ب��زرگ، ابتدا زمين 
تملك مي ش��ود، س��پس طراحي به عم��ل مي آيد و آنگاه ف��از به فاز 
عمليات س��اختماني پروژه را به اجرا درمي آورن��د كه گويا در پروژه 
ورزشگاه بزرگ اصفهان هر سه مرحله همزمان اتفاق افتاده و با وجود 
اين كه برخي از اماكن ورزشي اين ورزشگاه مثل استاديوم نقش جهان 
و سالن شش هزار نفري در حال تكميل و بهره برداري است، اما هنوز 
در چنبره مش��كالت قانوني گرفتار اس��ت و اين در شرايطي است كه 
متأس��فانه به تازگي مبلغ س��ه ميليارد تومان هم ب��راي پرداخت بهاي 
زمين هاي تملك شده توسط دادگاه از حساب اداره كل برداشت و به 
معارضان داده ش��ده اس��ت كه در حقيقت وقتي اين ميزان از حساب 
اداره كل كاه��ش پيدا كند، حدود 3 درصد از توان مالي ما براي انجام 
كارهاي عمراني از دس��ت رفته اس��ت و از طرفي مي بايست اوقات و 
ان��رژي زيادي را در دادگاه ها و صرف پاس��خگويي به ش��كايت هاي 

معارضان و حل و فصل اينگونه مسائل كنيم.
پایتختي ورزش اصفهان در سال 94

مدي��ركل تربيت بدني اس��تان با اظه��ار امي��دواري از اين كه ورزش 
اصفهان در س��ال 94 بايد پايتخت ورزش كشور باشد، با تشريح سند 
راهبردي ورزش اس��تان كه با 15 هزار نفر س��اعت كار، تدوين يافته 
تصريح كرد: تهيه و تنظيم اين س��ند در كش��ور بي سابقه بوده و در آن 
تم��ام ضوابط و قوانين يك برنامه راهبردي رعايت گرديده و به دقت 

قابليت اجرايي شدن را دارد.
خدابخش، مديركل تربيت بدني اس��تان در بخش ديگري از س��خنان 
خود ب��ه قانون منع هزينه دس��تگاه هاي دولتي در امر ورزش اش��اره 
 كرد و افزود: خوش��بختانه اين قانون ش��امل باش��گاه فوالد س��پاهان 
نمي ش��ود، زيرا بيش از 51 درصد سهام شركت فوالد مباركه تعلق به 
بخش خصوصي دارد و به همين خاطر باش��گاه سپاهان دولتي نيست 
 و ادامه فعاليت هاي ورزش��ي اين باش��گاه منوط به تأييد هيأت مديره 

است. 
ام��ا نگراني ما بيش��تر براي باش��گاه ذوب آهن اس��ت ك��ه از جمله 
باش��گاه هاي قديمي و ريش��ه دار كش��ورمان محس��وب مي ش��ود و 
فعاليت هاي بس��يار خوبي در زمينه هاي مختلف ورزشي طي سال هاي 
اخي��ر داش��ته و از موفق تري��ن باش��گاه هاي حال حاضر كش��ورمان 
اس��ت. مدي��ركل تربيت بدني با ذك��ر اين نكته ك��ه اداره كل در اين 
راس��تا رايزني هايي را با س��ازمان صنايع و معادن اس��تان داشته تا به 
گونه اي صنايع بخش خصوصي استان كه قابليت حضور در مسابقات 
 ليگ برتر كش��ور را دارند درگير ورزش ش��وند، گفت: تحت پوشش 
قرار دادن تيم هاي ورزشي استان توسط بخش خصوصي، از مهم ترين 
 اه��داف اي��ن اداره كل ب��ه ش��مار مي آيد ك��ه پيگي��ري آن را الزامي 

مي دانيم، زيرا اس��تان پهناور اصفهان اين پتانس��يل و توانايي را دارد 
تا در رش��ته هاي مختلف ورزشي كش��ور، با اقتدار حضور پيدا كند و 
م��دال آوري ك��رده و افتخار بيافرينند، اما متأس��فانه با وجود تمام اين 
قابليت ها، برخي از رش��ته هاي مهم ورزش��ي مثل تكواندو، ووش��و و 
وزنه ب��رداري در ليگ برتر نماينده اي ندارند كه به طور حتم ش��انس 

كسب مدال در بازي هاي المپيك را دارند.
220 هزار ورزشكار استان تحت پوشش بیمه ورزشي هستند

خدابخ��ش مديركل تربيت بدني اس��تان با بيان اي��ن مطلب كه هيأت 
پزش��كي ورزش��ي اس��تان اصفهان س��رآمد ديگر هيأت هاي پزشكي 

ورزش��ي كش��ور اس��ت،  اظهار داش��ت: تربيت بدني وظيفه دارد به 
عنوان متولي ورزش براي ارتقاي س��المتي و شادابي جامعه قدم هاي 
اساس��ي بردارد و ما بايد ش��رايط موردنياز مردم براي استفاده رايگان 
از تأسيسات ورزش��ي را فراهم آوريم. وي تصريح كرد: براساس بند 
3 اصل س��ه قانون اساس��ي،  دولت بايد امكان اس��تفاده بهينه مردم از 
خدمات ورزش��ي را به صورت رايگان فراه��م كند. خدابخش افزود: 
ما امس��ال در نظر داريم كليه اماكن ورزش��ي به اس��تثناي استخرها و 
زمين هاي چمن را به س��وي ارائه خدمات رايگان ببريم و اين خبر را 
هم بدهم كه مقدمات آن مهيا ش��ده و به همين دليل در شوراي عالي 
ورزش اس��تان مطرح و مقرر گرديده تا از امكانات موجود استاني در 
جهت اجراي اصل سوم قانون اساسي كه ارايه خدمات رايگان ورزش 

است، استفاده كنيم.
شهرداري مي تواند یاور خوبي براي ورزش باشد

خدابخش با قدرداني از خدمات رس��اني و همكاري شايسته معاونت 
ورزش��ي س��ازمان فرهنگي- تفريحي ش��هرداري در پاسخ به پرسش 
يكي از خبرنگاران كه به نقل قول از رئيس ش��وراي اس��المي ش��هر 
اصفهان مبني بر س��اخت ورزش��گاه نق��ش جهان 30 ت��ا 40 ميليارد 
توم��ان اعتبار ت��ازه نياز دارد، گفت: ش��هرداري با پتانس��يل قوي كه 
دارد مي توان��د ي��اور خوبي براي ورزش و تربيت بدني باش��د، ليكن 
اعالم مي كنيم تا اين لحظه هيچگونه پيش��نهادي از س��وي شهرداري 
براي تكميل ورزش��گاه نقش جه��ان دريافت نكرده اي��م، اما چنانچه 
مس��ئوالن اس��تاني در پي آن هس��تند كه ب��راي اجراي ف��از دوم اين 
پ��روژه ما را ياري بدهند و با اس��تاني كردن و س��رعت بخش��يدن به 
اج��راي پ��روژه نقش جهان ي��اور ما باش��ند، اس��تقبال مي كنيم. ولي 
 تاكنون حتي ش��وراي ش��هر هم اع��الم آمادگي در اي��ن زمينه نكرده 

است. 
 وي در ادام��ه ب��ا انتق��اد از عملكرد مدي��ران قبلي تربي��ت بدني بيان 
 داش��ت: سرانه ورزشي اس��تان اصفهان تنها 26 صدم متر مربع است، 
 در حال��ي ك��ه اين رقم در س��طح كش��ور به طور متوس��ط 65 صدم 
ام��ر  در  اخي��ر  س��ال هاي  در  اين ك��ه  يعن��ي  مي باش��د،   مترمرب��ع 
س��اخت و ساز فضاهاي ورزش��ي در اس��تان اصفهان كاري صورت 
 نگرفته و اهتمام جدي به عمل نيامده و اين اس��تان با وجود پتانس��يل 
 ب��اال و اس��تعدادهاي بالق��وه اي ك��ه دارد، ب��ه ش��دت در مضيق��ه 

بوده است.
مديركل تربيت بدني اس��تان با اش��اره به اجرايي شدن سند راهبردي 

ورزش اصفهان، گفت: براي اين كه بتوانيم جواب نيازهاي ورزش��ي 
م��ردم را بدهيم بايد از كليه مزيت هاي نس��بي بهره  ببريم، بنابراين در 
پي آن هستيم تا در تعاملي كه با مساجد، حسينيه ها و مدارس خواهيم 
داش��ت، آنها را به امكانات ورزشي تجهيز كنيم تا مردم مؤمن اصفهان 
بتوانند در محله هاي خود ب��ه امر ورزش بپردازند. خدابخش تصريح 
كرد: بهره گيري از حس��ينيه ها در سطح استان براي پرداختن به ورزش 
 مي تواند در س��المت جامعه مفيد و مؤثر واقع ش��ود و چنانچه امروز 
 5 درص��د م��ردم اس��تان يعن��ي 220 هزار بيمه ش��ده ورزش��ي را به 
50 درصد برس��انيم، مي توانيم ادعا كنيم كه توانسته ايم گام هاي مثبتي 
در جهت س��المت جامعه برداريم و من مطمئن هستم رسيدن به اين 

آمار و ارقام دور از دسترس نيست و قابل اجرا مي باشد.
خدابخ��ش آنگاه به قهرمانان مدال آور اس��تان اش��اره ك��رد و يادآور 
ش��د كه 20 درصد مدال هاي آس��يايي گوانگجو متعلق به ورزشكاران 
اصفهاني است و اس��تان اصفهان از اين بابت در جايگاه نخست قرار 
دارد كه متأسفانه بايد بگويم در هيچ جايي انعكاس نداشته است. وي 
ب��ا اطمينان اظهار امي��دواري كرد كه با اجراي برنامه س��ند راهبردي، 
ورزش اصفهان به طور محسوس و چشمگيري ارتقا پيدا مي كند و در 

سال 94 پايتخت ورزشي كشور خواهد شد.
وی به همكاري خوب اداره كل با ساير ارگان هاي دولتي و بخش هاي 
خصوص��ي به ويژه ش��هرداري، س��ازمان آموزش و پرورش،  بس��يج 
ورزش��كاران و باش��گاه ها اعم از حرفه اي و خصوصي اش��اره كرد و 
افزود: همه كس��اني كه در ورزش نقش دارند بسيجي وار بايد دست 
در دس��ت هم بگذارند تا اصفهان را در راستاي چشم اندازي كه براي 
چهار س��ال آينده ترسيم كرده ايم ياري دهند تا در برنامه راهبردي، به 
پايتختي ورزش ايران در س��ال 94 نزديك ش��ويم كه بدون شك اين 
برنامه متكي به ارزش هاي محوري است. البته بايد خاطرنشان كنم كه 
برخالف نوش��ته مغرضانه يكي از روزنامه ه��اي محلي كه گويا قصد 
»ش��انتاژ« و ايجاد تشويش عمومي عليه ما دارد، اداره كل تربيت بدني 
استان با هيچ يك از مديران باشگاه هاي ورزشي به ويژه فوالد سپاهان 
و ذوب آ هن اختالف نظر ندارد و بايد بگويم در قهرماني تيم سپاهان 
بنده هم نقش داش��تم و همكاري الزمه را در تمام زمينه ها با تك تك 

مديران باشگاه ها داشته ام. 

خدابخش اعالم كرد كه براي توس��عه ورزش اصفهان همه بايد تالش 
كنند و با هم متحد ش��وند و با همفكري و همكاري، بستر مناسبي را 
براي س��المت جامعه، توسعه ورزش و رس��يدن به پايتختي اصفهان 
در ورزش اي��ران فراهم كنيم و جديت نماييم تا به س��رمنزل مقصود 

برسيم.
معاون ورزش بانوان:

بانوان سرانه ورزشي مجزایي ندارند
خان��م صديقه كعب��ي زاده، معاونت امور ورزش بان��وان و هماهنگي 
فعاليت ه��اي رواب��ط عموم��ي اداره كل تربيت بدني اس��تان اصفهان 
ني��ز در اين كنفرانس مطبوعاتي با اش��اره به 25 ت��ا 30 درصد ميزان 
اس��تفاده بانوان از س��الن هاي ورزش��ي، گفت: بانوان، سرانه ورزشي 

مجزا و جداگانه اي ندارند و خوش��بختانه با برخورداري از سالن هاي 
اختصاصي در شهر اصفهان و 23 شهرستان تابعه استان،  ورزش بانوان 
نس��بت به گذشته از رشد و توسعه چشمگيري برخوردار بوده و ما از 

قهرمانان ورزشي حمايت كامل را به عمل مي آوريم.
معاون ورزش بانوان با اش��اره به توسعه ورزش هاي عمومي بانوان در 
ارگان ها و نهادهاي دولتي، خبر از الزامي ش��دن ورزش بانوان شاغل 
در ادارات را داد و اف��زود: ب��ا توجه به مصوبه ش��وراي برنامه ريزي 
استان، كليه بانوان شاغل ملزم به اجراي طرح ورزش هاي صبحگاهي 

هستند. 
كعبي زاده تصريح كرد: در هفته س��ه روز و هر روز يك س��اعت بايد 
بانوان ش��اغل در ادارات به ورزش صبحگاه��ي بپردازند. وي اضافه 
نمود: اين طرح در جلس��ه ش��وراي برنامه ريزي اس��تانداري پيشنهاد 
ش��د و مورد تصويب قرار گرفت و به زودي طي بخشنامه اي به كليه 
ادارات دولت��ي ابالغ خواهد ش��د و از اواخر تيرماه س��ال جاري اين 

طرح عملي مي شود.
معاون امور ورزش بانوان و هماهنگ كننده فعاليت هاي روابط عمومي 
اداره كل تربيت بدني كه با اطمينان چشم به افق روشن ورزش بانوان 
در سال هاي آتي دوخته، اظهار اميدواري كرد كه با اجرايي شدن طرح 
ورزش صبحگاهي بانوان شاغل نه تنها سالمت مادران جامعه امروزي 
تضمين مي شود، كه بي ترديد نشاط و شادابي نيمي از جمعيت جامعه 
را ه��م فراه��م مي كند و از طرفي زمينه مناس��بي براي رش��د ورزش 

قهرماني بانوان خواهد بود.
معاونت برنامه ریزي:

آغازس��ند راهب��ردي ورزش اصفهان در دو فاز هم��گام با برنامه 
پنجم

محسن س��االري، معاون برنامه ريزي ارتباطات و امور فرهنگي اداره 
كل تربيت بدني استان نيز در اين نشست خبري با تشريح كامل روند 
فعاليت هاي در حال اجراي س��ند راهبردي ورزش استان، گفت: سند 
راهبردي ورزش اصفهان با انجام 15 هزار نفر س��اعت كاري در سال 
1389 تهي��ه و تدوين يافت كه تمام قوانين علمي در آن لحاظ ش��ده 

است. 
وي افزود: اين س��ند در دو فاز همگام با برنامه پنجم آغاز مي ش��ود. 
س��االري تصريح كرد: اين كار بزرگ و حجيم داراي 1300 اس��اليد 
مي باشد و تاكنون هيچ يك از دستگاه هاي اجرايي كشور چنين برنامه 
كاماًل علمي و اجرايي را به انجام نرسانده اند و به جرأت مي توان ادعا 
كرد با تمام برنامه هاي گذش��ته تفاوت دارد. معاون برنامه ريزي اداره 
كل افزود: مأموريت ما توس��عه ورزش در استان و ترويج ارزش هاي 
اسالمي و ايراني در جامعه است و به طور كلي ما هدف هاي كالني را 

در اين راستا دنبال مي كنيم. 
البت��ه اين را هم اضافه كنم كه اين س��ند راهبردي داراي ش��ش نقطه 
ق��وت، 13 نقط��ه ضعف و 9 تهدي��د در ورزش و پن��ج هدف كالن 
ب��ا بهره  گي��ري از راهبردهاي منتخب را مدنظ��ر دارد و در حقيقت به 
دنب��ال ايجاد يك مديريت واحد در سياس��ت گذاري ورزش اصفهان 
اس��ت كه در اين راس��تا ن��گاه ويژه اي هم ب��ه نيروي انس��اني دارد. 
وي ب��ا پخش تصاوير اس��اليدهاي مرتبط، به طور جامع و مش��روح 
توضيحات��ي را در زم��ان يك س��اعت ارائه نم��ود و در خاتمه اظهار 
اميدواري كرد با اجرايي ش��دن اين سند راهبردي در چهارسال آينده، 
ورزش اصفه��ان به جايگاه رفيعي دس��ت پيدا كند و اصفهان س��هم 
بيشتري در كس��ب مدال هاي آسيايي،  جهاني و المپيك داشته باشد و 
 ب��ه حق لقب پايتختي اصفه��ان در ورزش ايران را به خود اختصاص 

دهد.
معاون توسعه امور ورزش:

براي رشد ورزش استان نگاه استراتژیك نیاز است
افش��ين ماليي، معاون امور توسعه ورزش اداره كل تربيت بدني استان 
نيز كه هفته گذش��ته طي حكمي از س��وي خدابخش به اين س��مت 
منصوب ش��ده، پنج عامل بلوغ، مخاطب، باور مديران ارش��د استان، 
نيروي انس��اني متخص��ص، منابع مالي و زم��ان را الزمه اجراي طرح 
جامع ورزش خواند و در پاس��خ به س��ئوال خبرگزاري ايمنا مبني بر 
اين كه چه تضميني براي اجرايي ش��دن برنامه س��ند راهبردي ورزش 
اس��تان وجود دارد كه به سرنوش��ت طرح جامع ورزش كشور دچار 
نش��ود، گفت: به نظر م��ن در ورزش اصفهان اين باور وجود دارد كه 
براي رش��د ورزش اين اس��تان نگاه اس��تراتژيك و بنيادي به ورزش، 
مورد نياز و الزمه كار اس��ت. معاون توسعه ورزش استان افزود: يقين 
بدانيد مس��ئوالن استان از ضعف هاي طرح جامع ورزش كشور درس 
گرفته اند و ضعف هاي آن طرح را در س��ند راهبردي ورزش اصفهان 
برطرف كرده اند تا با لحاظ نقاط قوت، برنامه راهبردي ورزش اس��تان 

اصفهان را اجرايي كنند.

مدیرکل تربیت بدني استان اصفهان:

راه اندازي مجهزترین آکادمي ورزش در اصفهان 
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