
مديرعام��ل پارك ه��ا و فضاي 
سبز ش��هرداري شهركرد گفت: 
در س��ال جاري با اتمام عمليات 
بوستان ش��هداي ش��هركرد در 
ه��زار   120 ح��دود  مجم��وع 
مترمربع به فضاي سبز اين شهر 

افزوده مي شود. حميد فتح اللهي هدف از احداث اين پارك را عالوه بر 
كاركرد فرهنگي و ارزشي، افزايش...

پنجمين همايش مشترك ساالنه 
انجمن مهندس��ان متال��ورژي و 
انجمن ريخته گري ايران، س��وم 
و چهارم آبان ماه س��ال جاري با 
همکاري دانشگاه صنعتي اصفهان 
و شركت ايران ذوب در دانشکده 

 مهندس��ي مواد دانشگاه صنعتي اصفهان برگزار مي شود. محمود مرآتيان، 
دبير علمي اين همايش با اعالم اين خبر...

با تكميل عمليات بوستان شهدا؛
12 هكتار به فضاي سبز شهركرد

افزوده مي شود

در دانشگاه صنعتي اصفهان برگزار مي شود؛
پنجمين همايش مشترک مهندسان 

متالورژي و ريخته گري

صفـحهصفـحه

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

رئیس كل بانك مركزي خبر داد:
پيشنهاد بازگشت نرخ سود سپرده هاي بانكي 

به ارقام سال 89
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 شهرستان    صفحه 4

سقوط بالگرد آموزشي ارتش در اصفهان
صفحه4

منطق��ه اي  آب  مديرعام��ل 
بختي��اري گفت:  و  چهارمحال 
تا پايان س��ال 91 ساختمان سد 
س��ورك واقع در شهرستان كيار 
از تواب��ع اين اس��تان، تکميل و 
به بهره برداري مي رسد. شکراله 

عباسي در نشست بررسي مش��کالت پروژه هاي آبرساني اين شركت، 
اظهار داش��ت: اعتبار مصوب پروژه احداث سد سورك 43 هزار ميليون 

ريال در نظر گرفته شده كه ...

مديرعامل آب منطقه اي چهارمحال و بختياري:
سد سورک بهره برداري مي شود

شهرستان    صفحه 4

سرپرست ایمیدرو:
 رشد توليد فوالد خام 

در كشور دو رقمی شد

شهرستان    صفحه 4

فرمانده انتظامي چهارمحال و بختیاري:
باز شدن جاده ها يک تهديد 
جدی براي استان دربحث 

مواد مخدر است
فرمانده انتظامي چهارمحال و بختياري گفت: باز 
شدن جاده ها يک تهديد جدی دربحث مواد مخدر 
برای استان است و افزايش 71 درصدی كشفيات 
مواد مخدر در دو ماهه امس��ال نس��بت به مدت 
 مشابه سال گذشته، نشانه ورود بيشتر مواد مخدر
از جمله ترياك، هروئين و حشيش به استان است.  
س��ردار عبدالرضا آقاخاني تبديل مواد س��نتی به 
صنعتی را تهديد جدی برای نسل حاضر دانست 
و اف��زود: ه��ر چند كارگاه تبديل مواد س��نتی به 
صنعتی در استان وجود ندارد، اما اين مواد از خارج 
استان وارد می شود؛ بنابران الزم است خانواده ها 
نظارت بيشتری بر فرزندان خود داشته باشند. وی 
چهارمح��ال وبختياری را در بح��ث مواد مخدر 
استانی پاك دانست واظهار داشت: در حال حاضر 
اس��تان رتبه اول را در ساماندهی 10 كمپ ترك 
اعتياد دارد و امس��ال نيز شش كمپ به آن اضافه 
خواهد شد كه هر چند اين كمپ ها نقش مؤثری 
در درمان بيماران دارند، ولی نياز به كار بيشتري در 

اين زمينه وجود دارد.
 وي خاط��ر نش��ان ك��رد: برگ��زاري آم��وزش 
چهره به چهره در بيشتر مراكز فرهنگی- آموزشي 
و برگزاري كالس هاي پيشگيري از اعتياد توسط 
آم��وزش و پرورش، از مهم تري��ن اقدامات انجام 
گرفته در حوزه پيشگيري از اعتياد در سال گذشته 

است كه امسال نيز اين روند ادامه دارد.  
سردار آقاخاني با بيان اين كه رويکرد نيروي انتظامي 
در سال هاي اخير بسيار تغيير كرده است، تصريح 
كرد: با پيچيده ش��دن جراي��م، پليس نيز با تغيير 
رويکرد خود براي به روز ش��دن، پليس��ي به نام 
فتا را در جنگ ها س��ايبري راه اندازي كرده است، 
چرا كه امروز جامعه در تهديد جنگ نرم دشمن 
قرارگرفته و تمامي جريانات سوء از بيرون مرزها 

هدايت مي شوند.

شورای هماهنگی تبليغات اسالمی استان اصفهان

سالم و درود خدا بر آن عبدصالح كه ياد و خاطره اش همواره 

جاويدان است.

ضمن عرض تس�لیت مراسم بیست و دومین سالگرد رحلت ملکوتی 

امام )قدس سره(

س
فار

س: 
عک

رهبر معظم انقالب اسالمی حضرت آيت ا... خامنه ای )مدظله العالی(:
»در غم از دس��ت دادن وجود مبارک حضرت امام هيچ تساليی 

برای ما وجود ندارد«

السالم علیک یا روح اهلل

السالم علیک یا روح اهلل

السالم علیک یا روح اهلل

از قشرهای مختلف مردم عزيز اصفهان به ويژه جوانان، دعوت می نمايد كه 

با حضور پرشور در مراسم سالگرد ارتحال امام خمينی )ره( ديگر بار ياد آن 

عزيز سفر كرده را زنده بدارند و با آرمان های او تجديد عهد نمايند.

ميعاد: شنبه 1390/3/14 ساعت 9:30 صبح

ميقات: مسجد سيد اصفهان

سخنران: حضرت حجت االسالم والمسلمين حاج آقا قرائتی

اداره روابط عمومی آموزش و پرورش استان اصفهان

آگهی

آگهی مناقصه عمومی 
یک مرحله ای شماره 190/579 

مناقصه گذار: شرکت آب و فاضالب روستايی استان چهارمحال و بختياری
الف( مشخصات پروژه: اجرای عمليات محوطه سازی و احداث ساختمان های جنبی چشمه پروز مجتمع پشتكوه 
فالرد از توابع شهرس��تان لردگان با مبلغ برآورد تقريبی 1/666/363/100 ريال را طبق فهارس بهاء خطوط 

انتقال آب، ابنيه، تأسيسات برقی و مكانيكی سال 1388 بدون تعديل و مدت اجرا چهار ماه.
ب( مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه 50/000/000 ريال دارای سه ماه اعتبار

ج( صالحيت موردنياز: رشته آب پايه 5 برای اشخاص حقوقی
د( مح��ل دريافت و تحويل اس��ناد مناقصه: ش��هرکرد- بل��وار طالقانی- خيابان 9 دی- ش��رکت آب و فاضالب 

روستايی استان- اداره حقوقی و قراردادها
ن( ارائه معرفی نامه کتبی برای نماينده پيمانكار، تصوير برگه صالحيت شرکت و فيش واريز مبلغ 100/000 

ريال زمان دريافت اسناد الزامی می باشد. اطالعات کامل در اسناد مناقصه موجود می باشد.
و( مهلت دريافت اسناد مناقصه: از تاريخ اين آگهی لغايت 90/3/19، تحويل: 1390/3/30، تاريخ بازگشايی 

90/3/31 اعتبار پيشنهاد قيمت 3 ماه از تاريخ پيشنهاد
 اين آگهی در پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به آدرس iets.mporg.ir درج گرديده است. 

تلفن:7 يا 0381-2245186

 اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان درنظر دارد امور خدمات بهداشتی کلينيک های
 فرهنگيان و دندانپزش��كی را از طريق مناقصه به ش��رکت های واجد شرايط که دارای 
تأييد صالحيت و س��ابقه کار باش��ند واگذار نمايد. ل��ذا از متقاضيان دعوت می گردد با 
واريز مبلغ 150/000 ريال به حس��اب 2173120211001 بانک ملی شعبه اصفهان 
جه��ت دريافت اوراق مناقصه به تفكيک کلينيک فرهنگيان و دندانپزش��كی حداکثر به 
مدت هفت روز از زمان درج آگهی در ساعت اداری به اداره تدارکات آموزش و پرورش 

استان واقع در بلوار هشت بهشت مراجعه نمايند.
1- مهلت دريافت اسناد مناقصه پنج شنبه 90/3/19

2- آخرين مهلت تحويل پيشنهادها: يک شنبه 90/3/29 )پايان وقت اداری(
3- محل تحويل پيشنهاد: اداره تدارکات آموزش و پرورش استان اصفهان

4- زمان بازگشايی: دوشنبه 90/3/30
5- هزينه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب روستايی استان چهارمحال و بختياری

شرکت آب و فاضالب 
استان چهارمحال و بختياری

»در راستای اصالح الگوی مصرف با همت و تالش مضاعف عزم جهاد اقتصادی كنيم.«

م الف: 3311
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
Wednesday 1 JUNE 2011 

سراسری
جهان نماجهان نماجهان نماجهان نما

رئيس كل بانک مركزي از پيش��نهاد تعيين نرخ سود سپرده بانکي سال 90 
همانند سال گذشته به شوراي پول و اعتبار خبر داد.

محمود بهمني با اش��اره به ارائه پيش��نهاداتي به ش��وراي پول و اعتبار در 
مورد اصالح و تغيير برخي بندهاي بس��ته سياستي سال 90 سيستم بانکي 
گفت: اين پيشنهاد مطرح شده كه بايد بررسي و در صورت حصول توافق، 

تصويب خواهد شد. 
نرخ س��ود سپرده پنج س��اله 15 درصد، چهار ساله 14/5 درصد، سه ساله 
14درصد، دو س��اله 13 و يک س��اله 12/5 درصد در بسته سياستي امسال 
بانک مركزي تعيين ش��ده اس��ت. اين نرخ ها سال گذشته براي سپرده هاي 
پنج س��اله 17 درصد، چهار ساله 16 درصد، سه ساله 15 درصد، دو ساله 

14/5 و يک ساله 14 درصد تعيين شده بود.
به نظر مي رس��د اعضاي ش��وراي پول و اعتبار در جلس��ه خود تغييرات 
احتمالي در برخي از مواد بس��ته اي سياس��تي نظارتي س��ال 90 را بررسي 
كنند. اين امر از آنجا داراي اهميت مي ش��ود كه محمود بهمني رئيس كل 
بانک مركزي از ارائه نامه اي به ش��وراي پول و اعتبار براي تغيير نرخ سود 
س��پرده ها خبر داده بود. بسته سياستي نظارتي سال جاري موجب اعتراض 
مديران بانک هاي خصوصي شده بود و همين امر يکي از داليل ارائه نامه 
از سوي كانون بانک هاي خصوصي به رئيس كل بانک مركزي بود. پس از 
ابالغ بسته سياس��تي نظارتي سال جاري نه تنها بانک هاي خصوصي بلکه 

بازار نيز تا حدودي دچار التهاب شد. 

نوس��انات ماه هاي قبل بازار س��که به حدي بود كه مسئوالن بانک مركزي 
نيز اذعان كردند اين نوسانات به خاطر تغييرات بسته سياستي نظارتي سال 
جاري اس��ت. خروج سپرده ها از بانک ها به علت كاهش نرخ سود و عدم 
انگيزه براي سپرده گذاري در بانک ها از مهم ترين داليلي بود كه مورد انتقاد 

بانک هاي خصوصي قرار گرفته بود. 

سرپرس��ت س��ازمان توس��عه و نوس��ازی معادن و صنايع معدنی ايران 
)ايميدرو( گفت: ميزان توليد فوالد خام در كش��ور تا پايان ارديبهش��ت 

امسال با رشدی دو رقمی به دو ميليون و 330هزار تن رسيد. 
محمد مسعود سميعی نژاد با بيان اين كه ميزان توليد فوالد خام در كشور 
تا پايان ارديبهشت امسال از رشد دو رقمی برخوردار شد، اظهار داشت: 

چنين عملکردی در نتيجه راه اندازی كارخانه های جديد بوده است.
وی افزود: در دو ماه نخس��ت س��ال جاری ميزان توليد فوالد خام كشور 
ب��ا افزايش 10/6 درصدی به بيش از دو ميليون و 330 هزار تن رس��يد. 
سرپرس��ت ايميدرو خاطرنش��ان كرد:  رقم توليد فوالد خ��ام در ماه های 
فروردين و ارديبهشت س��ال گذشته دو ميليون و 107هزار تن بود. وی 
ادام��ه داد:  يکی از ويژگی های عملکرد اين صنعت، رش��د 44 درصدی 
ميزان توليد بخش خصوصی نس��بت به مدت مش��ابه سال گذشته است، 

به طوری كه در دو ماه نخست سال شركت های اين بخش 165هزار تن 
انواع ش��مش فوالدی توليد كردند. سميعی نژاد، درباره سهم شركت های 
داخلی در توليد شمش، گفت: شركت های فوالد مباركه،  فوالد خوزستان 

و ذوب آهن رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.
وی تأكي��د كرد: از اين پس كارخانه های جديد تأثير مضاعفی بر رش��د 
عرض��ه فوالد،  تأمين ني��از مصرف كننده و متعادل نگه داش��تن قيمت ها 
خواهند داش��ت. سرپرس��ت ايميدرو با بيان اين ك��ه توليد محصوالت 
فوالدی نيز در كشور طی همين مدت از افزايش 6/2 درصدی برخوردار 
ش��د گفت: تا ابتدای خرداد ماه رقم توليد محصوالت فوالدی )ميلگرد، 
 ورق،  نبشی و ...( از دو ميليون و 680 هزار تن عبور كرد. وی ادامه داد: 
در دو ماه نخس��ت سال گذش��ته، ميزان توليد به دو ميليون و 523 هزار 

تن رسيده بود.

رئيس کل بانک مرکزي خبر داد:

پیشنهاد بازگشت نرخ سود سپرده هاي 
بانكي به ارقام سال 89

سرپرست ايميدرو:
رشد توليد فوالد خام در كشور دو رقمی شد

توطئه اي ديگر براي يهودي سازي قدس
اطالق اسامي عبري به مناطق 
فلسطيني نشين شرق قدس

يک نماينده مجلس رژيم صهيونيس��تي )كنيس��ت( پيش نويس قانوني را 
در زمينه جايگزيني اس��امي مناطق شهر قدس از جمله محالت فلسطيني 

نشين شرق اين شهر با اسامي عبري ارائه كرده است.
 روزنام��ه فرامنطق��ه اي الق��دس العرب��ي به نق��ل از روزنام��ه يديعوت 
احارانوت چاپ فلس��طين اش��غالي گ��زارش داد، تصوي��ب پيش نويس 
تس��يپي حوتوول��ي نماين��ده ح��زب ليک��ود در كنيس��ت، اس��تفاده از 
 اس��امي غيرعب��ري مناط��ق و محالت ش��رق و غرب ق��دس را ممنوع 

مي كند.
براس��اس اين پيش نويس كه بررس��ي و راي گي��ري در خصوص آن به 
زودي صورت مي گيرد، الزم است براي هر منطقه اي در شهر قدس كه 
س��اكنان يهودي دارد، اس��م عبري در نظر گرفته شود و شهرداري قدس 
و مقامات رژيم صهيونيس��تي بايد از اس��تفاده از اس��امي عربي آن مناطق 

خودداري كنند. 
براس��اس اين گزارش، از جمله اس��م منطق��ه راس العام��ود كه هزاران 
فلس��طيني را در خود جا داده است، به نام شهرك صهيونيست نشيني كه 
چند س��ال قبل در مركز اين منطقه ايجاد ش��د و كمتر از يکصد يهودي 
س��اكن آن هس��تند، به معالي��ه زيتيم تغيي��ر مي كند. رژيم صهيونيس��تي 
پيش از اين نيز اس��امي مناطق عرب نش��ين غرب قدس را كه س��اكنان 
 آن در س��ال 1948 ناگزير از واگذاري خانه هاي ش��ان شدند، تغيير داده 

بود.
رژيم اش��غالگر قدس براي مناطق و ش��هرهاي اشغال ش��ده ديگري نيز 
در اراض��ي اش��غال ش��ده در س��ال 1948 و يا 1967، اس��امي عبري در 
 نظر گرفته اس��ت كه از آن مي��ان مي توان به بيت المقدس )اورش��ليم(، 
ام الرشراش)ايالت(، بيت حانون)ايريز(، كرانه باختري)يهودا و سامره( و 

اريحا )جريکو( اشاره كرد.

يک تاجر از نامزد فرانسوي رياست 
صندوق بين المللي پول شكايت مي كند

يک تاجر فرانس��وي قصد دارد از كريس��تين الگارد وزير دارايي فرانسه 
و نام��زد رياس��ت صندوق بي��ن المللي پول ش��کايت كند. ب��ه گزارش 
خبرگزاري رويترز خبر داد: ژان ماري كان از ديوان عالي فرانسه خواسته 
ك��ه در مورد نقش وزير اقتصاد كه از ش��ركت گاز فرانس��ه موس��وم به 
ژ. د. اف. س��وئز )GDF Suez( خواس��ته اس��ت تا 25 درصد از سهام 
)Caisse des dépôts ( خ��ود از انتق��ال گاز را به صن��دوق س��پرده 

بفروشد، تحقيق كند. 
اين تاجر فرانسوي خانم الگارد را به سوء استفاده از قدرت متهم و اعالم كرده 
 است كه وزير اقتصاد فرانسه از قدرت خود براي تحقق اين سرمايه گذاري
ك��ه به عقيده وي نه اقدامي راهبردي بوده و نه در زمينه خدمات عمومي 

است، استفاده كرده است. 
وي كه دادخواست هاي متعددي را در مورد سرمايه گذاري هاي صندوق 
س��پرده براي ارائه به دادگاه آماده كرده اس��ت، همچني��ن الگارد را متهم 
 ك��رد كه در مزايده مذكور ب��ه نفع يک گروه به نام آلب��ر فرر اقدام كرده 

است. 
كريس��تين الگارد ب��ه تازگ��ي نامزدي خ��ود را براي رياس��ت صندوق 
بي��ن المللي پول و جانش��يني دومينيک اس��تروس كان كه پس از مطرح 
 ش��دن اتهام فساد اخالقي از سمت خود اس��تعفا كرد، اعالم كرده است.
فس��اد هاي اخالقي و مالي مقام هاي كشورهاي غربي از جمله فرانسه كه 
بيش��تر در حال و ه��واي رقابت هاي انتخاباتي و حزبي از س��وي رقيبان 
آنان فاش مي ش��ود در افکار عمومي اين كشورها به صورت امري عادي 

درآمده است.

نماينده پارلمان سوريه:
سوريه به دليل حمايت از مقاومت هدف 

عربستان قرار گرفته است
نماين��ده پارلم��ان س��وريه با اش��اره به تالش عربس��تان س��عودي براي 
جلوگيري از انقالب هاي مردمي در منطقه و برخورد متفاوت اين كش��ور 
 با تحوالت سوريه آن را ناشي از حمايت دمشق از مقاومت ملت فلسطين 

دانست.
موفق الحبش��ي درباره حمايت عربس��تان از ناآرامي س��وريه گفت: يکي 
از اص��ول سياس��ت خارجي دمش��ق، دفاع از آرمان هاي ملت فلس��طين، 
بازگش��ت آوارگان فلس��طيني به س��رزمين اجدادي خود، تشکيل دولت 
فلس��طين اس��ت و براي تحقق اين اهداف، مقاومت بنيانگذاري ش��د تا 
 عليه اش��غالگران صهيونيس��تي و هرگونه توطئه قدرت هاي فرا منطقه  اي 

بايستد. 
اين نماينده پارلمان س��وريه تصريح كرد: بيشتر دسيسه ها و توطئه ها عليه 
مردم منطقه از سوي قدرت هاي خارجي طراحي و به اجرا گذاشته مي شد 
اما در اي��ن مرحله توطئه هاي آمريکايي و صهيونيس��تي با همکاري هاي 
برخي كش��ورهاي عربي عليه مردم خاورميان��ه طراحي و به مرحله اجرا 
گذاش��ته شده اس��ت هدف اين دسيسه ها سوريه است كه يکي از حاميان 

مهم مقاومت در منطقه است.

آتن صحنه اعتراض خانوادگی يونانيان
روز خشم در يونان پايان ندارد

تظاهرات گسترده مردم يونان تحت عنوان خشم مردم كه در ميدان اصلی 
ش��هر آتن و با حضور اعضای خانواده ها برپا ش��د هشتمين روز خود را 

پشت سر گذاشت.
ب��ه گ��زارش روزنام��ه گاردين، از اوايل دوش��نبه ش��ب هفته گذش��ته 
مردم ش��هرهای مختل��ف يونان به ف��را خوانی كه ش��هروندان از طريق 
في��س بوك ب��رای حض��ور در تظاهرات خش��م در يونان منتش��ر كرده 
 بودن��د، پاس��خ مثبت دادند و ب��ه خيابان ه��ا و ميادين اصلی ش��هرهای

يونان ريختند. معترضان يونانی ديشب بار ديگر در ميدان »سينتاگما« واقع 
در مركز ش��هر آتن كه يکی از مهم ترين و بزرگ ترين ميادين اين ش��هر 
اس��ت، پارچه نوشته های بزرگی را عليه سياست رياضت اقتصادی دولت 

سوسياليست در مقابل پارلمان اين كشور برافراشتند.
حض��ور ش��ه��روندان در 
ميدان س��ينتاگما در ش��ب 
تر  گسترده  بس��يار  گذشته 
بود و برگ��زار كنندگان به 
تمام  خودج��وش  صورت 
تداركات الزم از قبيل ايجاد 
چ��ادر، امدادگر پزش��کی، 
دفت��ر  موس��يقی،  گ��روه 
رسانی  اطالع  و  مطبوعاتی 
 و م��واد غذاي��ی را تدارك

ديده بودند.

نظرمعاون وزيرعلوم درباره پوشش چادر در دانشگاه ها؛
مصاديق حجاب دانشگاهيان

تقواي سياسي داشته باشيد
انتقاد »آجورلو« از اظهارت اخير »مصباحي مقدم« عليه رئيس جمهور

معادلی برای »پليس« انتخاب نخواهد شد

معاون فرهنگی و اجتماعی وزير علوم در تشريح سخنان اخير وزير علوم 
مبنی بر اين كه دانشگاه نبايد سالن مد و آرايش باشد، گفت: شورای عالی 
انقالب فرهنگی درباره مصاديق پوشش مصوبه دارد كه دانشگاهيان اعم 

از دانشجويان، استادان و كاركنان بايد آن را رعايت كنند.
غالمرضا خواجه س��روی اف��زود: آنچه مالك عم��ل در زمينه عفاف و 
 حج��اب اس��ت و بايد در همه مجموعه های دانش��گاهی رعايت ش��ود
دو مصوب��ه ش��ورای عال��ی انق��الب فرهنگ��ی اس��ت ك��ه مصوب��ه 
 ش��ورای عال��ی انق��الب فرهنگ��ی ب��ه حداق��ل در حج��اب اكتف��ا

كرده است.
مع��اون فرهنگ��ی و اجتماعی وزير عل��وم اضافه كرد: مصوبه ش��ورای 
عالی انقالب فرهنگی، حجاب چادر را برای دانش��گاه ها اجباری نکرده 
منتها اگر كس��ی در محيط دانشگاه خودش حجاب برتر را پوشيد مورد 
تقديرمان نيز است و عالقه مند هم هستيم كه خانم ها در دانشگاه چادر 

سرشان كنند اما اجباری نيست.
خواجه سروی افزود: اجبار در زمينه عفاف و حجاب در محيط دانشگاه 
در همان حد است كه مقررات و مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی 
گفته اس��ت، نه بيش��تر از آن و نه كمتر از آن. بنابراين اگر در دانشگاهی 
خالف مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی عمل شود بررسی می شود 
بنابراين آنچه مالك عمل در دانش��گاه اس��ت دو مصوبه ش��ورای عالی 

انقالب فرهنگی است. 
مع��اون فرهنگی و اجتماعی وزي��ر علوم درباره دانش��گاه هايی كه راه 
اجب��اری فراتر از مصوبات ش��ورای عالی انق��الب فرهنگی را در زمينه 
پوش��ش دانش��جويان در پيش می گيرند نيز گف��ت: در مصوبه هر چه 
گفته اند همان بايد عمل ش��ود و اگر دانش��گاهی بيش از مصوبه شورای 

عالی انقالب فرهنگی اجبار كرده است خالف آن مصوبه است.

نماينده مردم كرج در مجلس شوراي اسالمي تهمت زدن به رئيس جمهور 
را مغاير با توصيه هاي اخير رهبر معظم انقالب دانست و گفت: اين رفتارها 

نشان مي دهد كه تقواي سياسي در كشور حاكم نيست.
فاطمه آجورلو با اشاره به متهم كردن رئيس جمهور به ديکتاتوري از سوي 
غالمرضا مصباحي مقدم نماينده تهران اظهار داشت: واليتمداري بايد در زبان 
و عمل ديده ش��ود. اين نماينده اصولگراي مجلس ديدار اخير نمايندگان با 
رهبر معظم انقالب اسالمي را يادآور شد و گفت: رهبر فرزانه انقالب در اين 

ديدار همگان را به همدلي و همگرايي و تقواي جمعي دعوت كردند. 
نماينده مردم كرج در مجلس افزود: يکي از محورهايي كه ايشان مورد تاكيد 
ق��رار دادند، پرهيز از تهمت زدن به افراد ب��ود و رهبر انقالب از نمايندگان 

خواستند تا با عمل و زبان خود سبب ايجاد تفرقه در جامعه نشوند. 
آجورل��و تاكيد كرد: همه نمايندگان بايد ب��راي اجرايي كردن منويات رهبر 
معظم انقالب اسالمي پيشقدم باشند و پيروي از بيانات ايشان را حداقل در 
گفته هاي خود نش��ان دهند. نماينده مردم كرج در مجلس با تأكيد بر اين كه 
سخنان نمايندگان بايد مستند باشد، گفت: درست يک روز بعد از سخنراني 
رهبر معظم انقالب براي نمايندگان، تهمت زدن به ديگران منطبق با روحيه 

واليتمداري افراد نيست. وي گفت: رهبر معظم انقالب راه سعادت را براي 
همه مس��ئوالن نظام از جمله نمايندگان و دولتمردان تبيين كردند و با مثبت 
و قابل قبول دانس��تن عملکرد دولت و مجلس آن را به س��مت همگرايي و 
وح��دت دعوت كردند. آجورل��و در عين حال وجود برخي اختالف نظرها 
بين دولت و مجلس را طبيعي دانست و گفت: اين اختالف ديدگاه ها الزمه 
پويايي دو قوه است. نماينده مردم كرج با يادآوري سخنان رهبر معظم انقالب 
مبني بر ايجاد آرامش و حفظ وحدت در جامعه اظهار داشت: دوري از تهمت 

و پرهيز از فضاي ابهام و اتهام، اعتماد مردم به نظام را افزايش مي دهد. 
وي گفت: اگر قرار باشد مجلس و دولت يکديگر را متهم و تخريب كنند، 
مردم به عنوان ش��اهدان و ناظران بر اعمال قواي كش��ور اعتمادشان به نظام 
كمرنگ مي ش��ود. آجورلو تاكيد كرد: اينگونه تهمت  زدن ها و اين شکل از 
رفتارهاي سياسي زيبنده نظام نيست و نشان دهنده حاكميت نداشتن تقواي 
سياسي در كشور است. اين نماينده اصولگراي مجلس شوراي اسالمي بيانات 
رهبر معظم انقالب را براي همه ملت و به خصوص نمايندگان و دولتمردان 
فصل الخطاب دانس��ت و گفت: بايد اوامر ايشان را در قول و عمل به اجرا 

درآوريم.

رئيس فرهنگس��تان زب��ان و ادب فارس��ی از 
ع��دم اب��الغ واژه ای جايگزين ب��رای »پليس« 
خب��ر داد و گف��ت: مع��ادل »پاس��ور« ك��ه به 
جای »پليس« پيش��نهاد ش��ده بود، حذف شده 
 و ق��رار نيس��ت معادل��ی هم برای اي��ن كلمه

انتخاب شود.
فرهنگس��تان زبان و ادب فارسی در يک سال 
گذش��ته تالش زي��ادی برای انتخ��اب واژه  ای 
مع��ادل »پلي��س« ص��ورت داد و آن ط��ور كه 
 مس��ئوالن دفت��ر واژه گزين��ی نظام��ی گفته اند

156 واژه جايگزين پيش��نهاد شد و در نهايت 
تنها گزينه ای كه نظر مسئوالن دفتر واژه گزينی 
نظامی نيروهای مس��لح را جلب كرد »پاسَور« 
ب��ود. با اين حال به دلي��ل اين كه كلمه »پليس« 
از گذشته رايج بوده، جايگزينی آن با »پاسَور« 

دشوار به نظر می رسيد.
 از س��وی ديگر تلفظ »پاس��َور« قدری سخت 
بود و به همين دليل مس��ئوالن دفتر واژه گزينی 
نظام��ی در نيروهای مس��لح پيش��نهاد كردند 
اين كلمه با جدانويس��ی مي��ان »پاس« و »ور« 

)پاس ور( استفاده شود. 
مس��ائلی از اي��ن دس��ت روند بررس��ی واژه 
جايگزي��ن را ب��رای »پليس« طوالن��ی كرد تا 
اين ك��ه روز گذش��ته غالمعل��ی ح��داد عادل 
به ح��رف و حديث ها در اين ب��اره پايان داد. 
وی اف��زود: فرهنگس��تان ه��م ب��ا تمکي��ن به 
اين نظ��ر اعالم می  كن��د كه »پلي��س« معادلی 
ن��دارد و جايگزين��ی ه��م براي��ش انتخ��اب 
 نخواه��د ش��د و همچن��ان بايد از اي��ن واژه

استفاده شود.

تعظيم اوباما به البي صهيونيست آمريكا

ب��اراك اوباما، رئيس جمه��ور آمريکا دو 
روز پس از آنکه در نطق س��اليانه خود در 
وزارت خارجه اين كشور به دفاع از حقوق 
ملت فلسطين در برابر رژيم صهيونيستي 
پرداخت، در سخنراني ديگري در اجالس 
آيپک حرف هاي خ��ود را پس گرفت و 
سر تعظيم در مقابل البي صهيونيسم فرود 
آورد. باراك اوباما رئيس جمهور آمريکا، در 
سخنراني ساليانه خود در وزارت خارجه 
كشورش به حمايت گس��ترده از حقوق 
ملت فلس��طين در برابر رژيم اش��غالگر 
صهيونيستي پرداخت. وي در اين سخنان 
با تأكيد بر لزوم به رس��ميت شناختن يک 
دولت فلس��طيني، بازگش��ت به مرزهاي 
1967 را ب��ا پ��اره اي تغيي��رات جزئي و 
ضمن در نظر گرفتن مبادله زمين، راهکار 
حل نزاع ديرينه اسرائيلي- فلسطيني عنوان 
كرد. وي در اين س��خنان ملت فلس��طين 
را ملتي توصيف كرد كه س��ال هاست در 
تحقير و اشغال سرزمينشان به سر مي برند. 
اين در حالي است كه تاكنون هيچ يک از 
دولت هاي آمريکا در تاريخ مداخالتشان 
 در ام��ور خاورميان��ه، ب��ه صراح��ت از
رژيم صهيونيستي نخواس��ته بودند كه به 
مرزهاي 1967 بازگردد. روزنامه آمريکايي 
نيويورك  تايمز در تحليل س��خنان اوباما 
اينطور نوشت: باراك اوباما رئيس جمهور 
آمريکا در سخنراني خود درباره تحوالت 
خاورميانه و شمال آفريقا با اشاره به بحران 
فلسطين در چند سال اخير اعالم كرد كه 
آرزوي دول��ت يه��ودي و دموكراتيک با 
اشغالگري دايمي حاصل نمي شود. رئيس 
جمهور آمريکا در سخنراني خود كه از ديد 
تحليلگران به نطقي تبليغاتي شبيه است، با 
اشاره به بحران فلسطين در چند سال اخير 
بدون اش��اره به مس��أله آوارگان و قدس 
اشغالي خواستار تش��کيل دولت مستقل 

فلسطيني بر اساس مرزهاي 1967 شد.
اما نکته قابل توجه آن اس��ت كه تنها چند 
روز پس از نطق س��االنه اوباما در وزارت 
خارج��ه اين كش��ور، وي در س��خنراني 
ديگري در آيپک )كميته امور عمومي آمريکا 
و اسرائيل( به نقض آشکار اظهارات قبلي 
خود در خصوص صلح فلسطين و رژيم 
صهيونيستي پرداخت. بي ترديد تصميمات 
البي صهيونيسم كه گفته مي شود آيپک را به 
طور كامل تحت نفوذ خود دارد، عامل موثر 
بر تغيير ناگهاني موضع اوباما بوده است. 
گفتني است بنيامين نتانياهو نخست وزير 
رژيم صهيونيستي در واكنش به اظهارات 
رئيس جمهور آمريکا، درباره تشکيل دولت 
فلسطيني در مرزهايي مشخص اعالم كرد 
كه هرگز به تشکيل دولتي فلسطيني به ضرر 

منافع تل آويو اجازه نخواهد داد. 
در اين خصوص مازيار بهروز كارشناس بي 
بي سي در مصاحبه با اين شبکه درست پس 
از اجالس آيپک گفت: سياست خارجي 
آمريکا تحت تأثير البي اس��رائيلي آيپک 
كه انحصار در قدرت دارد تعيين مي شود 
كه در بعضي موارد به ضرر آمريکا است. 
وي در ادامه افزود: هيچ يک از سياس��ت 
م��داران آمريکايي )چه جمهوري خواهان 
و چ��ه دمک��رات ها( ش��انس حضور در 
 اجالس آيپک را از دست نمي دهند و رفتن

رئيس جمهور آمريکا به اين اجالس تنها 
به دليل كمک هاي مالي آيپک به نمايندگان 
كنگره و كانديداهاي رياس��ت جمهوري 
آمريکا نيس��ت، بلکه علت اصلي آن نفوذ 
اين البي در آمريکا اس��ت. ب��ه گفته اين 
كارش��ناس: آيپک نه تنها در كنگره بلکه 

در قوه مجريه آمريکا هم نفوذ دارد و آنجا 
هم البي مي كند. اعضاي اين س��ازمان جز 
مش��اورهاي ارش��د اوباما و ديگر روساي 
جمهور آمريکا بوده اند، اين سازمان يهودي 
حتي در بيشتر رسانه هاي آمريکا نفوذ دارد 
و آنجا نيز تأثيرگذار هستند و البي مي كنند.
بهروز در پايان اين مصاحبه تأكيد كرد: در 
مسأله به رسميت شناختن كشور فلسطين 
منافع ملي آمريکا ايجاب مي كند كه آمريکا 
به آن پاس��خ مثبت دهد و براي اين كار يا 
بايد قدرت انحصاري البي آيپک شکسته 
ش��ود يا اين البي قانع شود كه آمريکا اين 
كشور را به رسميت بشناسد، براي همين 
اس��ت كه اوباما در اين اجالس سخنراني 
مي كند و سعي دارد به نحوي با آنها معامله 
كند. در حالي كه اوباما در سخنراني خود 
از توافق ميان فتح و حماس براي تشکيل 
دولت يکپارچه فلس��طيني تقدي��ر و آن 
را گامي به س��وي صلح دانست، در نطق 
آيپک با برگش��ت از موض��ع خود، توافق 
اخير بين فتح و حم��اس را مانعي بزرگ 
براي صلح قلم��داد و تأكيد كرد؛ حماس 
بايد مسئوليت هاي اساسي صلح از جمله 
به رسميت شناختن اسرائيل، كنار گذاشتن 
سالح و پايبندي به توافقنامه ها را بپذيرد. 

اما بازگشت اوباما از اظهارات خود و تسليم 
آمريکا در برابر فش��ار البي صهيونيسم در 
خصوص مرزه��اي 1967 در اين بخش 
از س��خنراني رئيس جمهور آمريکا بيشتر 
مشخص مي ش��ود: اين ها اش��اره من به 
خطوط مرزي سال 1967 و معاوضه هاي 
م��ورد تواف��ق بودند كه بخ��ش زيادي از 
توجه��ات را به خود جلب ك��رد. اكنون 
هم اين بخش مورد توجه زياد قرار گرفته 
است. ازآنجا كه موضع من چندين بار به 
صورت نادرست معرفي شد، مي خواهم 
بار ديگ��ر تأكيد كنم كه معن��ي مرزهاي 
1967 و معاوضه هاي مورد توافق چيست. 
تعريف اين مس��أله يعن��ي اين كه طرفين 
خودشان، يعني اسرائيلي ها و فلسطيني ها 
درب��اره م��رزي مذاكره خواهن��د كرد كه 
متفاوت با مرزهايي اس��ت كه در چهارم 
ژوئن 1967 وجود داش��ت. معاوضه هاي 
موردتوافق متقابل معني اش همين است. 
در حال��ي كه باراك اوباما مدعي ش��د كه 
بسياري سخنان او در مورد روابط فلسطين 
و رژيم صهيونيس��تي بد تعبي��ر كرده اند، 
سايت وزارت خارجه اسرائيل با استقبال از 
عقب نشيني اوباما اعالم كرد: اوباما معتقد 
است سخنانش بد تعبير و باعث سوتفاهم 
شده است. او معتقد است پيوندهاي ميان 
آمريکا و اسرائيل ناگسستني است و تعهد 
آمريکا به امنيت اسراييل قاطع و پوالدين 

خواهد بود. 
تارنماي صداي آمريکا هم با انتشار اظهارات 
رئيس جمهور آمريکا و تأكيد بر عقب نشيني 
اوباما در البي صهيونيستي )آيپک( نوشت: 
س��خنان جديد اوباما بالفاصله پس از آن 
ايراد شد كه وي خواس��تار مبنا قرار دادن 
مرزهاي 1967 براي مذاكرات اس��رائيل و 
فلسطين شد و واكنشي توأم با خشم را در 
ميان اسرائيلي ها برانگيخت. اوباما گفت در 
برداشت از سخنانش سوتفاهم شده است. 
خبرنگار صداي آمريکا در فلسطين اشغالي 
نيز در تحليلي در مورد عقب نشيني عجيب 
اوباما نوش��ت: رهبران يهوديان آمريکا كه 
حاميان مهم باراك اوباما در انتخابات 2008 
بودند، گفته اند كه ممکن اس��ت حمايت 
خ��ود را از اوباما در انتخابات 2012 مورد 

بازنگري قرار دهند.
نتانياهو در همايش آيپک با استقبال بسيار 
گرم رهبران اين س��ازمان روبه رو شد در 
حالي كه سران اين نهاد پرقدرت طرفدار 
اس��رائيل، امس��ال چندان روي خوشي به 
باراك اوباما نش��ان نداده اند. اين خبرنگار 
بي بي س��ي مي افزايد: ناظران سياسي در 
اس��رائيل معتقدند باراك اوباما با حضور 
خود در آيپک و س��خنراني در آن، تالش 
دارد ت��ا اث��رات بحران به وج��ود آمده در 
مناس��بات ش��خصي خود ب��ا نتانياهو را 
بزداي��د و از انتقاده��اي يهوديان آمريکا و 

جمهوري خواهان كم كند. 

نصف النهارنصف النهارنصف النهارنصف النهار

در صورت موافقت شوراي عالي ترافيک
طرح زوج و فرد كردن موتورسيكلت ها امسال 

اجرا مي شود
معاون عمراني اس��تاندار تهران گفت: در 
صورت موافقت ش��وراي عالي ترافيک 
محدود ش��دن ت��ردد موتورس��يکلت ها 
 در مح��دوده زوج و ف��رد و ترافي��ک از
ش��ش ماه��ه دوم س��ال اجرا مي ش��ود. 
محمدرضا محمودي در خصوص اجراي 
طرح محدود كردن تردد موتورسيکلت ها 
در مح��دود زوج وف��رد و ترافيک اظهار 
داشت: در اين خصوص پيشنهادي در حال 
تهيه و ارسال به شوراي عالي ترافيک است. 
وي ادامه داد: با توجه به دوربين هايي كه 
در معابر شهر نصب شده و همکاري پليس 
راهنمايي و رانندگي مي توان محدوديت 
 ت��ردد موتورس��يکلت ها را در مح��دوده

زوج و ف��رد و ترافي��ک را اجراي��ي كرد. 
معاون عمراني استاندار تهران با بيان اين كه 
در حال حاضر موتورسيکلت هايي كه فاقد 
پالك جديد هستند جمع آوري مي شوند، 
گفت:  موتورسيکلت هاي بسياري به دليل 
تخل��ف در پاركينگ ها وج��ود دارند كه 
صاحبان براي ترخيص به پاركينگ مراجعه 
نمي كنند. بنابراين از مقامات قضائي براي 
حراج اين موتورس��يکلت ها حکم گرفته 
ش��ده اس��ت. محمودي بيان داشت: در 
صورت موافقت شوراي عالي ترافيک زير 
س��اخت هاي الزم را براي اجراي محدود 
كردن تردد موتورس��يکلت ها در محدوده 

زوج و فرد و ترافيک را داريم.

پایتخت
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اگر م��ا خودمان را مدير خود، سرنوش��ت و 
زندگی م��ان بدانيم، آن گاه خود، سرنوش��ت 
و زندگ��ی مان پويا و زن��ده خواهند ماند. ما، 
انسان های اجتماعی هستيم و برای ادامه حيات 
و رفع نيازهای مان ب��ه يکديگر محتاجيم. به 
همين علت، با همنوع های خود ارتباط برقرار 
ك��رده و اثرات رفت��ار و ارتباط ب��ا آنها را در 
ذهنمان ثبت می كنيم. اين امر باعث می ش��ود 
تا نس��بت به همديگر احس��اس پيدا كنيم. به 
عبارتی، اگر فردی برخوردش با ما مناس��ب 
باش��د، در ما حس ش��ادی ايجاد می كند و ما 
هم به او محبت می كنيم. اما اگر برخوردش بد 
باش��د، نفرت را در ما ايجاد كرده و با او رفتار 
بدی را در پيش می گيريم. در ميان، اگر جنس 
مخالف با ما برخورد مناس��بی داشته باشد، ما 
اثرات آن برخ��ورد را در خود حفظ می كنيم. 
كم كم نس��بت به او، در ما احس��اس خوب و 
شادمانی ايجاد می شود. در اين جا ما به آستانه 
عشق می رس��يم. آن گاه احساس می كنيم در 
كنار اين فرد برای هميش��ه خوشبخت و شاد 
خواهيم بود. پس برای ماندن در كنار او ازدواج 
را در نظر می گيريم. ازدواج كردن راه بس��يار 
خوب و علمی است كه باعث می گردد از نظر 
روحی � روانی و جسمانی شاد و سالم بمانيم. 
برای رسيدن به اين هدف نياز است بدانيم، فرد 
مقابل برای ما مناسب است. حسی كه نسبت 
به او پيدا كرديم، حس مناسب و درستی است. 
برای اين كار دوره ای به نام نامزدی را در پيش 
می گيريم. بنابراين، دوره نامزدی دوره ای برای 
ش��ناخت ما و فرد مقابل از يکديگر اس��ت. 
اما برخ��ی از افراد كه در ازدواجش��ان موفق 
نمی شوند و در زندگی مش��ترك خود دچار 
دردس��ر و مش��کالت عدي��ده ای می گردند. 
شايد به اين علت است كه اين دوره را بدون 
داشتن مهارت مديريت به منظور شناخت از 
يکديگر سپری می كنند. اين افراد به هيچ عنوان 
نمی دانند مديريت چيس��ت؟ تا آن را در دوره 
نامزدی و كل زندگی ش��ان اجرا كنند. در اين 
مطلب، س��عی كرديم مديريت را برای ش��ما 
شرح دهيم. تا بتوانيد از آن برای دوره نامزدی 

و كل زندگی تان استفاده كنيد.
علت ازدواج های ناموفق

هم��ان طور ك��ه گفتم، برخ��ی از اف��راد در 
ازدواج شان ناموفق هستند. می توان چند علت 
براي آن كه ريش��ه در دوره نامزدی شان دارد 

را بيان نمود:
آنها دوران نامزدی را دوران خوشگذرانی 
می دانند: درست است دوره نامزدی می تواند 
خود شيرين ترين دوره های زندگی هر كسی 
باش��د. اما برخ��ی آن را دوره عش��ق و حال 
می دانند. اين در حالی اس��ت ك��ه اين دوره، 
دوره شناخت و معرفت آنها نسبت به يکديگر 

است.
نظام باورها: برخی از اين افراد دارای باورهای 

غلط و نادرستی هستند.
ــزدی: برخی  ــت در دوره نام ــود مدیری نب
نمی دانند چگون��ه در اي��ن دوره از يکديگر 
شناخت پيدا كنند. روی همين حساب سردرگم 
و گيج اين دوره را پش��ت س��ر می گذارند و 

دست آخر هم به نتيجه مثبتی نمی رسند.

مدیریت چیست؟ اين كه چرا مديريت مهم 
اس��ت؟ می توان برای آن هزاران پاسخ آورد. 
ام��ا آن چه اهميت دارد و بايد ب��ه آن بها داد 
يک چيز اس��ت. برای رس��يدن به اين هدف، 
ابتدا الزم اس��ت معنای مديريت را درس��ت 
درك كنيم و بررس��ی نماييم آيا مدير هستيم 
يا نه؟ به گفته استاد عالقه مند »مديريت فعاليتی 
اس��ت منظم و در جهت اهداف معينی، كه از 
طريق ايجاد روابط بي��ن منابع موجود، انجام 
دادن كار با مش��اركت ديگران و شركت فعال 
در تصميم گيری ه��ا ص��ورت می گيرد.« پس 
مديري��ت دارای ويژگی هاي��ی چون فعاليتی 
منظم، اهدافی مشخص، ايجاد روابط بين منابع 
موجود، مش��اركت با ديگران در انجام كار و 
تصميم گيری ها است. ما در اينجا يک به يک 
آنها را برای شما توضيح می دهيم و با هم آنها 

را در ارتباط با ازدواج در نظر می گيريم.
فعالیتی منظم: وقتی ما بدانيم در دوره نامزدی 
و ازدواج مان بايد چه كارهايی را انجام دهيم 
و چط��ور اين كارها را ب��ه مراحل ريز تبديل 
نماييم، موفق می شويم تا به اهدافمان برسيم. 
در واق��ع، مديری موفق اس��ت ك��ه بداند از 
خ��ود چ��ه انتظاراتی دارد و چ��ه كارهايی را 
بايد انجام دهد. چگونه و از چه راهی بگذرد 
تا به اهدافش برس��د. زمانی كه ما بدانيم چه 
می خواهيم و چه كار بايد بکنيم. ديگران هم ما 
را درك می كنند. اين مسأله زمانی مهم می شود 
كه ما قصد ازدواج با كس��ی را داش��ته باشيم. 
اگر ما بدانيم انتظاراتمان از خود چيست و چه 
بايد ك��رد؟ آن گاه می توانيم بفهميم انتظارات 
ف��رد مقابل ما با ما يکی اس��ت يا نه؟برای آن 
كه در دوره نامزدی تشخيص دهيم فرد مقا بل 
برای ما مناسب است. ابتدا بايد خويشتن های 
گوناگون يا زير ش��خصيت های خود، كه كل 
شخصيت ما را می سازد را درك كنيم. زيرا اين 
شخصيت است كه باعث می شود ما انتظارات 
خود را بشناسيم. خويشتن های گوناگون همان 
خصوصيات و ويژگی های شخصيت ما مانند 
صبر، عصبانيت، ش��ادی و ... هس��تند كه در 
ما ذخيره ش��ده اند و از م��ا انتظاراتی متفاوت 
می طلبند. حال اگ��ر از خودمان به طور دقيق 
شناخت پيدا نکنيم، انتظاراتمان را نمی شناسيم 
و نمی تواني��م آن را برآورده كنيم. از س��ويی 
توجه كنيم انتظارات بيش از حد و يا كم تر از 
خود، ما را از مسير درست و هدايت خودمان 
دور نکند. وقتی به اين مرحله از رشد رسيديم، 
می توانيم معيار و مالك های همسر آينده خود 
را شناس��ايی كنيم و در دوره نامزدی فرد را بر 
اس��اس اين معيارها بس��نجيم كه آيا او فردی 

مناسب برای ما است يا خير؟
هدف معین: وقتی خود را كامل ش��ناختيد و 
انتظاراتتان از خود را، در فعاليت های منظم در 
آورديد. به عبارتی، مالك و معيارهای همسر 
آينده خود را كس��ب كردي��د. بايد حركت به 
س��وی هدف يعنی انتخاب شريک مناسب را 
آغاز و فعاليت هايتان را به مراحل ريز تقسيم 
كني��د و به دقت بر اين مراحل نظارت كنيد تا 
اگر در مرحل��ه ای به خطا رفتيد آن را اصالح 
كني��د. هدف، س��وخت و انگي��زه حركت و 
خصلت مدير موفق است. وقتی به آن می رسد 

احساس شادی و شعف می كند. هر چه هدف 
واقع بينانه تر، عميق و روشن تر باشد و انتظارات 
در آن مش��خص  تر باش��د، فرد از سردرگمی، 
پريشانی فکر، هدر رفتن زمان و نيروی مثبت 
خود و كارهای نامربوط خ��ودداری می كند. 
همچنين، قدرت خالقيت و كارايی اش افزايش 
می يابد. مثل يک مدير بايد بدانيم برای رسيدن 
به هدف، قص��د آموختن و انج��ام دادن چه 

چيزهايی را داريم. 
ــع: فعاليت ه��ای منظم ش��ما در جهت  مناب
اهدافت��ان از طريق روابط معينی كه بين منابع 
و امکانات موجود در وجودتان است، صورت 
می گيرد. دقت كنيد شما، دارای نيروهای بالقوه 
عقل، عاطفه، معنويت و جسمانی هستيد. هر 
كدام از آنها وظايفی را به عهده دارند. وقتی آنها 
را پرورش دهيد دارای صفاتی چون مهربانی، 
دانايی، توانايی، قدردانی، حسادت، عصبانيت 
و ... می شويد. روابط بين آنها باعث می  شود كه 
فرد دستخوش تغييراتی گردد. وقتی شما مثل 
يک مدير بتوانيد همه نيروهای جسمانی، ذهنی 
و روحی خود را برای حل مشکالت متمركز 
كنيد، به طور ش��گفت انگيزی توانايی های تان 
چندين برابر می ش��ود و از شکس��تتان پرهيز 
می كنيد. اين زمانی مؤثر اس��ت كه ش��ما بايد 
بداني��د ك��ه نيروهای درونی ش��ما هم مثبت 
و هم منفی اند. مثل صبر در مقابل حس��ادت 
و... پس بايد اين نيروه��ای متضاد وجودتان 
را بپذيرد و درس��ت را پرورش و نادرست را 
رفع كنيد. آنها را س��ركوب ننماييد. چون اگر 
در وجودتان جمع شوند يک باره خودشان را 
چون آتشفشان بروز می دهند. بين اين نيروها 
روابط مثبت و مؤثر برقرار كنيد. بدانيد پرورش 
يکی زيان زيادی به شما می رساند. اگر مابقی 
اس��تعدادهای خود را فراموش يا كم اهميت 

تلقی كنيد باز هم زيان می بينيد. 
ــاركت دیگران: شما به دنبال يک هدف  مش

فردی � اجتماعی هس��تيد. يعن��ی اين هدف 
عالوه بر اين كه بر شما تأثير می گذارد، بر روی 
اجتماعی مؤثر است. از سوی ديگر شما برای 
ادامه حياتتان نيازمند حمايت ديگران هستيد و 
نمی توانيد در اين وادی خودسرانه و به حالت 
خودكفا اقدام كنيد. البته شما از مشاوره ديگران 
به��ره می بريد. ام��ا در تصميم گيری خودكفا 
رفتار می كنيد. بايد بدانيد تنهايی نمی توان در 
مورد اين مس��أله به اين مهم��ی يعنی ازدواج 
كاری ك��رد. پس نياز داري��د از ديگران كمک 
بخواهي��د. البت��ه در زمان انتخ��اب نظام های 
حمايتی خود بايد بسيار دقيق و محتاط باشيد. 
يعنی بدانيد چه كسانی را بايد برای مشورت 
و كمک انتخاب كنيد. برای اين كه بفهميد آيا 
از حمايتگر مناسب برخورداريد. هر وقت با 
او مش��ورت می كنيد بايد احس��اس قدرت، 
س��رزندگی و آرامش نمايي��د و تجربه مثبتی 
عايدتان گردد. در مورد مش��ورت با خانواده 
و دوستان بايد دانس��ت آنها بسيار عالقه مند 
به خوش��بختی و سعادتمندی شما هستند، از 
همين رو مش��اوره های خوبی برای شمايند. 
اما آنها به علت وابس��ته بودن به زندگی شما 
نمی توانن��د ديدگاه مورد نظر و بدون قصد را 
به شما بدهند. در اين شرايط بايد از نيروهای 
متخصص چون مشاوره های مجرب استفاده 
كنيد. در زمان جستجوی حمايتی بايد بدانيد 
تقريباً نيازتان چيست؟ يعنی برای چه نيازی از 
حمايت و پشتيبانی ديگران می خواهيد استفاده 
كنيد. به طور مثال، شايد نياز داريد يک ارتباط 
مؤثر را بياموزيد تا به فرد مورد نظر ارتباط مفيد 
و شايسته تر به منظور ازدواج برقرار كنيد. پس 
برای هر دو مسأله از حمايتگر مناسب استفاده 
كنيد تا نيازتان برآورده شود. وانگهی به گواهی 

دلتان هم اعتماد كنيد.
ــری: مرحل��ه بع��دی مديري��ت  تصمیم گی
تصميم گيری اس��ت. وقتی خوب خودتان را 

ش��ناختيد، معيارهايتان را هدف قرار داديد و 
از حمايت و مشورت ديگران استفاده نموديد. 
حال نوبت اين اس��ت كه با توج��ه به داده ها 
و اطالع��ات به دس��ت آم��ده تصميم قطعی 
خود را بگيريد. ش��ما مثل ي��ک مدير بايد به 
ارزش��يابی داده ها، اقدمات و اطالعات كسب 
شده توس��ط خود و ديگران بپردازيد. در باز 
خورد )ارزيابی( شما اين نکته را به ياد داشته 
باشيد، هر مرحله از انتخاب همسرتان را مورد 
ارزيابی قرار دهيد. تا بدانيد در مس��ير هدفتان 
هستيد يا اين كه منحرف شده ايد. اگر احساس 
كرديد، دچار خطا ش��ده ايد با آرامش، صبر و 
اس��تفاده از حمايت و راهنمايی ديگران آن را 
جبران كنيد و به مس��ير اصلی برگرديد. شايد 
زمان خطا دچار احس��اس ناراحتی شويد. اما 
يک مدير احس��اس خودش را درك می كند، 
آن را می پذيرد، انگيزه ای برای حل مشکلش به 
دست می آورد و سعی می كند حس ناراحتی را 
با حس شادی تغيير دهد. شما بايد بدانيد وقتی 
خطا كرديد كارتان را مورد س��رزنش كوتاهی 
قرار دهيد. زيرا ش��ما از رفتارتان جدا هستيد 
و از طرف��ی هي��چ كس كامل نيس��ت. با اين 
طرز تفکر از اذيت و خودخوری خود پرهيز 
می كنيد و در فضای آرام و با انگيزه مشکالتان 
را حل می نمايد. در هر مرحله كه كار را درست 
انجام داديد، خودتان را تشويق كنيد. تا انگيزه 
ادامه كار را پيدا نمايد و ديد مثبت تری نسبت 
به مس��ائل به دست آوريد. نسبت به اهدافتان 
مسئول پذير باشيد و بدانيد شکست و موفقيت 
هر دو درسی هس��تند تا رشد و تکامل يابند. 
اكنون كه فهميديم، مديريت يک مهارتی مهم 
است كه اگر بتوانيم آن را درست درك كنيم، 
می توانيم آن را درس��ت اجرا كنيم. همچنين، 
درس��ت اجرا كردن آن به ما قدرت می دهد تا 
تمام مراحل زندگی خودمان به ويژه ازدواج را 

به شيوه زيبا بنا كرده و رشد دهيم.

آژیر

جامعه

زندگ��ی با ي��ک فرد س��يگاری به منزله 
مصرف مس��تقيم س��االنه 80 نخ سيگار 
است و استنشاق غيرداوطلبانه دود ناشی 
از س��وختن س��يگار،  به معنی سيگاری 
تحميلی بودن اس��ت. مس��ئول دبيرخانه 
س��تاد كش��وری كنترل دخانيات، ضمن 
بيان اين مطلب اظهار داش��ت:  بر اساس 
اطالعات مس��تند،  حتی بوی سيگار نيز 
مي تواند به اطرافيان فرد سيگاری آسيب 
برس��اند و دودی كه از كناره س��يگار به 
محيط وارد مي ش��ود بسيار خطرناكتر از 
دود استنش��اقی سيگار اس��ت. خديجه 
محصلی افزود:  حرارت بسيار باالی نوك 
سيگار در مقايسه با فيلتر خطرناك تر بوده 
و همچنين دودی كه وارد ريه فرد مي شود 
با مرطوب ش��دن و تغيير دما شرايطی را 
برای ايجاد مواد شيميايی جديد و مضرتر 

از دود اوليه فراهم مي كند.
اف��راد ريه ه��ای  ك��رد:   تصري��ح   وی 

غير س��يگاری كه در كنار فرد س��يگاری 
زندگ��ی مي كنند ب��ه مرات��ب عملکرد 
ضعيف تری نس��بت به افراد س��الم غير 
س��يگاری دارند و همچنين قرار گرفتن 
در معرض دود سيگار، خطر بيماری های 
تنفس��ی را در بالغين تا حدود 25 درصد 
و در بچه ها تا ح��دود 50 تا 100 درصد 

افزايش خواهد داد.
كش��وری  س��تاد  دبيرخان��ه  مس��ئول 
 كنت��رل دخاني��ات ب��ا تأكيد ب��ر اين كه
دود م��واد دخان��ی كه بر روی وس��ايل 
ش��خصی، وس��ايل اطراف و يا بر بدن و 
لباس فرد مصرف كننده باقی مانده است 
بسيار خطرناك اس��ت، ابراز داشت:  دود 
دست سوم نيز مانند دود مستقيم سيگار 
و ديگر انواع دخانيات خطرناك اس��ت 
كه اطالع��ات اندك م��ردم از آن باعث 
آسيب رسانی ناخواسته به ديگر افراد به 

خصوص كودكان مي شود. 

س��تاد ويژه مب��ارزه با جراي��م خاص در 
دادگستری كل استان تشکيل جلسه داد. 
به گزارش روابط عمومی دادگستری كل 
استان اصفهان، در اين نشست كه حبيبی، 
دادستان عمومی و انقالب اصفهان، بنيمی، 
معاون قضائی رئيس كل و رئيس حفاظت 
و اطالعات دادگستری كل، حسين زاده، 
رئيس اداره آگاه��ی اصفهان، و چند تن 
را در ص��دور رأی داراي اهميت بس��يار 
دانست و از معاونان خود خواست كه در 
پرونده های مهم نظارت ويژه داشته باشند 
و پرونده را حتی پس از ارجاع به دادگاه 

نيز پيگيری نمايند. 
در ادام��ه، نوري��ان، معاون دادس��تان به 
مصوبات جلسات قبلی ستاد پرداخت و 
با ذكر آم��اری 55 درصد جرايم ارتکابی 
را شامل شش عنوان مجرمانه به اين شرح 
اعالم كرد: 1- موادمخدر و روانگردان ها 
2- ح��وادث رانندگی، كه به گفته وی با 
فعاليت های صورت گرفته در كميسيون 
پيش��گيری از جرايم رانندگی امس��ال به 
ميزان 38 درصد از ميزان تصادفات منجر 
به فوت در نوروز كاس��ته شد 3- سرقت 
4- ض��رب و ج��رح عم��دی و منازعه 

5- توهين و فحاش��ی و افتراء كه در اين 
خصوص نيز اقداماتی با همکاری آموزش 
و پرورش و وزارت بهداش��ت در قالب 
كميته كاهش خشونت شروع شده است 
و از كمک روانشناسان و روانپزشکان نيز 
بهره گيری مي ش��ود. 6- چک بالمحل 
پس از آن حسين زاده، رئيس اداره آگاهی 
اصفهان، با اش��اره ب��ه محورهای كاری 
س��تاد و با ارائه گزارشی به دستگيری 30 
درصد از محکومان غايب اش��اره كرد و 
خواستار عدم اعطای امتيازات قضايی به 
مجرمان سابقه دار ش��د. وی با ذكر آمار 
افزاي��ش بي��ش از 50 درصدی بعضی از 
جرايم در فروردين ماه امسال به ارتکاب 
نزديک ب��ه 50 درصد جرايم ارتکابی در 
استان به دست افراد غيربومی اشاره كرد 
و خواس��تار تدبيری جهت كاهش تردد 

اينگونه مجرمان در ميان استان ها شد.
همچنين اميری، مديركل زندان های استان، 
با ارائه آماری از وضعيت زندان ها، كمبود 
فضا را عاملی برش��مرد كه مجالی برای 
اصالح زندانی در زندان باقی نمی گذارد و 
خواستار تسريع در راه اندازی بازداشتگاه 

جرايم خاص شد. 

زندگی با يک فرد سيگاری به منزله مصرف 
مستقيم ساالنه 80 نخ سيگار است

رسيدگی به جرايم خاص

دوره آموزش��ی مهارت ه��ای زندگ��ی 
در كشورهای توس��عه يافته چيزی در 
حدود سی چهل سال است كه به طور 
جدی تدريس و مورد توجه قرار گرفته 
اس��ت. از اين رو به نظر می رسد برای 
داش��تن توانمندی الزم در قرنی كه به 
نام »عص��ر اطالع��ات« از آن نام برده 
می ش��ود، توجه جدی به آموزش همه 
جانبه الزم باش��د. آموزش همه جانبه 
كه از اهداف اساس��ی آموزش مهارت 
های زندگی است، بر چهار محور زير 

استوار است:
ــات  ــب اطالع ــری و كس ۱- یادگی
ــش: بدي��ن معنا كه م��ا دريابيم،  و دان
آموزش، پديده ای مادام العمر و مستمر 
اس��ت و می بايس��ت هميش��ه خود را 
ب��رای آموخت��ن راهکارهای مناس��ب 
برای س��ازگاری با ناماليمات زندگی 
 مهيا س��ازيم و آماده تغيير باشيم، زيرا 
در غي��ر اين صورت ممکن اس��ت به 
آموخته های قبلی و غلط خود بچسبيم 
و آنها را در حلق��ه ای معيوب تکرار و 

تکرار كنيم.
ــه كار بندیم:  ــاد بگیریم كه ب ۲- ی
ه��دف از اين عبارت آن اس��ت كه، ما 
ت��ا نتوانس��تيم آنچه را ك��ه آموخته ايم 
ب��ه كار بندي��م، تفاوت��ی با ف��ردی كه 
فاق��د اي��ن دان��ش اس��ت نخواهي��م 
داش��ت. به عبارت س��اده تر: هدف از 
آم��وزش، كس��ب اطالع��ات و به كار 
 بس��تن آن اطالعات در صحنه زندگی

است.
تجربه نشان می دهد كه بين سه بعد مهم 
شخصيت يعنی س��طح آگاهی، نگرش 
و رفتار، ارتباط های زير برقرار اس��ت: 
سطح آگاهی ما وس��يع تر از آن چيزی 
اس��ت كه در رفتارمان تظاهر می يابد. 
برای مثال بسياری از افرادی كه سيگار 
می كشند به ضررها و آسيب های ناشی 
از آن آگاهند- چه بسا بيشتر از يک فرد 
غيرسيگاری- ولی واقعيت آن است كه 
اين آگاهی نتوانس��ته به رفت��ار تبديل 
 ش��ود و از طرفی هميش��ه ما نسبت به
آنچ��ه ك��ه م��ی داني��م و از آن آگاهی 
داريم، الزاماً نگرش��ی مثبت و يا منفی 
نداريم. برای مثال ممکن است بسياری 
از م��ا بداني��م كه رش��ته ك��وه آلپ در 
اروپا در طول س��ال هميشه پوشيده از 
برف اس��ت، اما اين آگاه��ی منجر به 
 نگ��رش مثب��ت و يا حتی منف��ی در ما

نگردد. يادگيری برای ما به كار بس��تن 
آنچ��ه كه م��ی دانيم به عن��وان هدف 
دوم آم��وزش همه جانبه، بر آن اس��ت 
 تا اين داناي��ی و اطالعات را تبديل به

رفتار كند.
۳- یاد بگیریم تا بهتر زندگی كنیم: 
اي��ن مقوله بيش��تر به افزاي��ش كيفيت 
زندگ��ی و چگونگی بهره ب��رداری از 
امکانات آن اشاره دارد. مهارت الزم برای 
داش��تن زندگی بهتر، گستره وسيعی از 
چگونگی صرف غذا و درك مواد سالم 
و ناس��الم خوراكی گرفته تا برنامه های 
مفي��د ب��رای اوقات فراغ��ت و صرف 
 وق��ت كافی در كنار اعضای خانواده را 
ش��امل می ش��ود. در خالل كار بالينی 
در كلينيک های مشاوره، بارها و بارها 
ش��اهد اين قبيل پدران ب��وده ايم كه با 
وجود زحمت و تالش بی وقفه ش��ان 
برای زندگ��ی خانوادگ��ی، از جايگاه 
مطمئن��ی در قل��ب و عواطف اعضای 

خانواده برخوردار نبوده اند.
دلي����ل چني����ن حقيق����ت تل��خ و 
غيرمنصفان��ه ای را ش��ايد بايد در عدم 
آگاهی و كم توجهی چنين پدری برای 
داشتن زندگی با كيفيت و صحيحی در 
قالب خانواده جس��تجو كرد. به همين 
منظور در آموزش مهارت های زندگی، 
سرفصل مهمی از اين دوره اختصاص 
ب��ه همدلی و برق��راری ارتب��اط مؤثر 

خواهد داشت.
ــار یکدیگر و  ــم در كن 4- یادبگیری
ــی كنیم: اين مفهوم  با هم بهتر زندگ
اندكی وس��يع تر از گفتار قبل به كيفيت 
ارتباط��ات در پهن��ه روابط اجتماعی و 
س��ازگاری و انتخاب روش های سالم 
برای مواجهه با مش��کالت و اختالف 

بين فردی است.
در اين حوزه مخاطبان آموخته خواهد 
ش��د، كه »تکامل آزاد هر فرد، ش��رط 
تکام��ل آزاد هم��گان اس��ت« و برای 
حصول چنين پيش ش��رط با ارزش��ی، 
بايد از »مناسبات كهنه اجتماعی« مبنی 
ب��ر تحمل عقاي��د و چارچ��وب های 
ذهن��ی خويش به ديگ��ران پرهيز كرد 
و به رای و انتخ��اب يکديگر تا جايی 
 كه مانع انتخاب و آزادی ديگران نباشد

احترام گذاش��ت. تنه��ا با درك حضور 
ديگری اس��ت كه حقوق انسان تعيين 
می ش��ود و نقد، توهين قلمداد نخواهد 

شد.

مهارت های زندگی را بياموزيم !

پنجره

عضو ش��ورای اسالمی ش��هر اصفهان هش��دار داد: اگر انرژی نهفته در 
جوانان مديريت و كنترل نش��ود برای ش��هر و ش��هروندان مشکل ساز 

خواهد بود.
غالمرضا ش��يران در نطق پيش از دس��تور جلس��ه علنی اين هفته شورا، 
خواستار تشکيل ستادی به منظور بررسی چگونگی ساماندهی موضوعات 
شبانه جوانان و تفريحات خطرناك آنها به خصوص در رانندگی و ارائه 
راهکاره��ای اجرايی با حضور ارگان هاي��ی همچون پليس، فرمانداری، 
صدا و سيما، دانشگاه ها، دادگستری و شورای اسالمی شهر و شهرداری 
اصفهان شد و افزود: مديريت مسائل و مشکالت شهر خود يک پروژه ای 
بزرگ و چند وجهی اس��ت كه حمايت و همفکری و تالش بسياری از 
دستگاه ها را طلب می كند اما شورای اسالمی شهر و شهرداری بايد در 

اين راه پيش قدم شوند.

وی ب��ا بيان اين كه رفت��ار و ادب و فرهنگ مردم ب��ه خصوص جوانان 
يک ديار از س��رمايه های هر شهری اس��ت تأكيد كرد: باتوجه به اين كه 
مس��ئوليت فرهنگسازی و اخالق س��ازی جامعه مدنی برعهده مديريت 
ش��هرها اس��ت ما نمی توانيم جوانان كه انحراف آنها برای دولت ها و 

مديريت شهرها هزينه ساز است را فراموش كنيم.
ش��يران به بودجه 15 ميليارد تومانی ش��هرداری در بخش فرهنگ اشاره 
كرد و افزود: اين هزينه ها بايد قادر باشد مشکالت فرهنگی- اجتماعی 
را بکاهد و برای مردم فوايد ثانويه و مثبت داش��ته باش��د. وی به برخی 
ناهنج��اری های جوانان در ش��يوه های رانندگی اش��اره ك��رد و افزود: 
مس��ئوالن و مديران فرهنگی- اجتماعی مالحظه كنند كه برخی جوانان 
ما كه می توانند هركدام انس��ان هايی فرهيخته، مؤمن و انقالبی باش��ند 
ب��ا اين نح��وه رانندگی خود به طرز خطرناك با مردم و ش��هروندان چه 

می كنند؟
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان، سخت گيرانه تر شدن قوانين پليس 
راه��ور را در جهت رفاه ح��ال مردم و افزايش ايمن��ی و رعايت قانون 
دانس��ت و گفت: با وجود اين كه حضور فعال پليس در ش��هر، همچنان 

لجبازی ها و ماشين بازی های جوانان بی محابا ادامه می يابد.
وی در همي��ن بخ��ش خواس��تار اختص��اص زمين��ی جه��ت پيس��ت 
اتومبيلرانی و موتورس��يکلت س��واری و حتی تک چ��رخ زدن موتور و 
دوچرخ��ه ش��د و گفت: خدم��ات و نظارت های جانبی توس��ط پليس 
و حت��ی هداي��ت و آم��وزش آنها م��ی توان��د در همان م��کان ترتيب 
داده ش��ود ت��ا ديگ��ر خيابان ه��ا و اتوبان ه��ای ما جاي��گاه تک چرخ 
 زدن موتورس��يکلت ه��ا و ترمزكش��ی و ح��ركات نابخردان��ه جوانان

اتومبيل ران نشود.

دث
حوا

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان:
تفريحات شبانه جوانان بايد كنترل شود

كارآگاه��ان اداره مب��ارزه ب��ا جرايم خ��اص و رايانه ای 
پليس آگاهی اصفهان س��ه ش��ركت هرمی ديگ��ر را در 
اصفه��ان پلمپ و 70 نفر اعضا و سرش��اخه های آن را 
دستگير كردند. به گزارش اطالع رسانی پليس اصفهان، 
 س��رهنگ حسين حسين زاده رئيس پليس آگاهی استان
اظهار داش��ت: با عنايت به نامگذاری س��ال 1390 به نام 
جهاد اقتصادی از سوی رهبر معظم انقالب و عزم جدی و 
جهادگونه پليس اصفهان برای برخورد با جرايم اقتصادی 
و به ويژه پديده نامبارك شركت های هرمی، روز گذشته 
در پی كس��ب خبری مبنی بر فعاليت سه شركت هرمی 
به صورت گس��ترده در سطح شهر اصفهان، موضوع به 
صورت ويژه در دستور كار مأموران اداره مبارزه با جرايم 
خ��اص و رايانه ای اين پليس قرار گرف��ت.  وی افزود: 
با شناسايی محل فعاليت اين شركت ها كه مکانی برای 
فريب شهروندان و تاراج سرمايه های اقتصادی كشور بود، 
طی سه عمليات همزمان، تعدادی از سرشاخه های اصلی 
و اعضای آنها دستگير شدند. اين مقام مسئول درخصوص 
نحوه فعاليت اين ش��ركت ها گفت: اين س��ه شركت با 

نام های گاما، كوئست و مگاهولدينگ، در زمينه گردشگری 
 و ف��روش فضاه��ای مج��ازی فعاليت هرمی داش��تند.
رئيس پليس آگاهی استان تصريح كرد: شركت های مذكور 
از طريق عضوگيری و بس��ت و توس��عه زيرشاخه های 
خود، تعداد زيادی از ش��هروندان را با دلخوش كردن به 
س��راب های واهی اغفال كرده بودن��د. اين مقام انتظامی 
در ادامه بيان داش��ت: در اين عمليات ها تعداد 70 نفر از 
سرشاخه ها و فعاالن اين شركت ها دستگير كه با حکم 

قضايی 30 نفر از آنها روانه زندان شدند.
سرهنگ حسين زاده با بيان اين كه پليس آگاهی با قاطعيت 
و به صورت مستمر به مبارزه با اين شركت ها تا ريشه كنی 
كامل اين آفت از جامعه ادامه خواهد داد، به ش��هروندان 
توصيه كرد: برابر قانون، فعاليت در قالب ش��ركت های 
هرمی جرم تلقی و محل فعاليت آنان نيز به حکم قانون 
پلم��ب و مالکان آن تحت پيگرد قضاي��ی قرار خواهند 
گرفت. بنابراين از ش��هروندان تقاضا می شود فريب اين 
ش��ركت ها و وعده های آنها را نخورند و با دست خود 

سرمايه های خود را ضايع نکنند.

ب��ا تالش مأم��وران فرمانده��ی انتظامی شهرس��تان 
اصفهان، دو دس��تگاه كاميون حام��ل 10 تن و 600 

كيلوگرم برنج قاچاق توقيف شد.
به گ��زارش مرك��ز اطالع رس��انی پلي��س اصفهان 
س��رهنگ محمدعل��ی بختي��اری فرمان��ده انتظامی 
شهرس��تان اصفهان با اعالم اين خبر، اظهار داشت: 
مأموران اين فرماندهی طی ايس��ت بازرسی در يکی 
از محورهای ورودی ش��هر، به دو دس��تگاه كاميون 

حامل بار مشکوك می شوند.
وی افزود: مأموران بالفاصله اقدام به توقيف هر دو 
دستگاه كاميون كردند كه در بازرسی صورت گرفته 
موفق به كش��ف تعداد 1060 كيسه 10 كيلويی برنج 

فاقد مجوز گمركی شدند.
اي��ن مقام مس��ئول تصريح ك��رد: در اين خصوص 
رانن��دگان به ن��ام ه��ای »ناصر- الف« 32 س��اله و 
»عليرضا- ك« 44 س��اله و سرنشينی »مرتضی-ك« 
30 س��اله، توسط مأموران دس��تگير شدند. سرهنگ 
بختي��اری در پاي��ان خاطرنش��ان ك��رد: دو كاميون 

حام��ل برنج قاچاق به اداره مب��ارزه با كاالی قاچاق 
اس��تان انتق��ال و متهمان پ��س از تش��کيل پرونده 
 جه��ت س��ير مراح��ل قانونی ب��ه مراج��ع قضايی

معرفی شدند.

توقيف بيش از ده تن برنج قاچاق در اصفهانوقتی هرم ها واژگون می شود!

چگونه مدیری موفق، برای ازدواجی موفق شوم؟ 



 4Wednesday 1 JUNE 2011 Wednesday 1 JUNE 2011      چهارشنبه 11 خرداد1390/ 28 جمادی الثانی 1432/ شماره 535             

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
Wednesday 1 JUNE 2011 

شهرستان
چهارمحال و بختیاریاصفهانص نماينده مجلس:

از نگاه بخشي به مكان نمایشگاه هاي اصفهان
باید پرهیز كرد

نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسالمي گفت: از نگاه بخشي و انتفاعي به مکان 
جديد نمايشگاه هاي بين المللي اصفهان بايد پرهيز كرد. محمد كريم شهرزاد افزود: نگاه 
بخشي و انتفاعي به موضوع نمايشگاه بين المللي اصفهان و ايجاد درگيري و صرف انرژي 
در اين مسير باعث مي شود كه مديران از كارهاي بزرگتر غافل بمانند. نماينده مردم اصفهان 
در مجلس با تأكيد بر اين كه رونق نمايشگاه باعث توسعه و رشد شهر و استان و شکوفايي 
اس��تعدادها خواهد ش��د، تاكيد كرد: در شرايطي كه سرمايه عظيمي براي احداث سالن 

اجالس سران غير متعهدها وارد استان شده، انتظار ملي نيز از ما افزايش يافته است. 
ش��هرزاد افزود: نمايش��گاه بين المللي اصفهان نمودي از همکاري هاي بين بخش��ي و 
مديريتي و وحدت بين نهادهاي مدني در س��طح اس��تان است كه بايد به اين موضوع 
توجه ويژه كرد. وي با اشاره به اين كه پاسخگو نبودن مکان فعلي نمايشگاه هاي اصفهان 
بدفعات مطرح ش��ده اس��ت، خاطرنشان كرد: نمايش��گاه فعلي به صورت موقت و به 
 اجبار تا زمان احداث نمايش��گاه جديد در منطقه روش��ن دشت اصفهان مورد استفاده 

قرار مي گيرد. 
ش��هرزاد گفت: بسياري از استان هاي كش��ور كه در رده هاي بعد از اصفهان قرار دارند، 
صاحب نمايشگاه هاي وسيع تر و مجهزتر از نمايشگاه بين المللي اين استان شده اند. وي 
خواستار تش��کيل يک كارگروه با حضور نمايندگاني از استانداري، شهرداري، شوراي 
اسالمي شهر و شركت نمايشگاه هاي بين المللي اصفهان به منظور حل و فصل اين مساله، 
با تفاهم و هماهنگي شد. وي تاكيد كرد: الزم است كار ساخت محل جديد نمايشگاه هاي 

بين المللي اصفهان با تسريع صورت گيرد و از همه ظرفيت هاي موجود استفاده شود.
 شركت نمايشگاه هاي استان اصفهان در زميني به مساحت حدود 13 هزار متر مربع داراي 
سه سالن نمايشگاهي به متراژ هشت هزار و 500 متر مربع و فضاي باز نمايشگاهي، در 
محدوده پل تاريخي شهرستان اصفهان واقع است. قرار است نمايشگاه جديد در زميني به 

وسعت 77 هکتار در منطقه روشن دشت ساخته شود. 
به گفته مدير عامل اين نمايشگاه، سهامداران شركت نسبت به تأمين منابع مالي پروژه طي 
حداكثر 18 ماه و با هدف بهره برداري از بخش نخست پروژه شامل 23 هزار متر مربع 
فضاي بسته نمايشگاهي قول مساعد داده اند و در صورت صدور مجوزهاي الزم، اين 
پروژه آماده اجراست. اختالف نظر شهرداري اصفهان و شركت نمايشگاه هاي بين المللي 

استان در باره ميزان عوارض ساخت محل جديد، تاكنون مانع ساخت نمايشگاه در منطقه 
روشن دشت شده است. 

در همين حال رئيس خانه صنعت و معدن استان اصفهان در نخستين نشست مشترك 
مديران دستگاه هاي اقتصادي با تشکل هاي اقتصادي استان در سال جهاد اقتصادي، خطاب 
به رئيس شوراي اسالمي شهر اصفهان گفت: محل فعلي نمايشگاه بين المللي اين استان در 

شأن اصفهان به عنوان قطب صنعت كشور نيست. 
عبدالوهاب سهل آبادي افزود: با وجود تالش هاي انجام شده در سال هاي اخير متأسفانه 

اقدامي براي انتقال اين نمايشگاه نشده است.
وي همچنين از رئيس شوراي اسالمي شهر اصفهان خواست تا مشکالت مقابل روي 
انتقال شركت نمايشگاه هاي استان به محل جديد را رفع كند. استاندار اصفهان دراين باره 
معتقد است: تأخير در بهره برداري از نمايشگاه بين المللي استان اصفهان در محل جديد 
به ضرر همه دستگاه هاست و اختالفات موجود در مورد نمايشگاه اصفهان، تا حد چالش 

پيش رفته است. 

در اصفهان؛
نمايشگاه هنر چند رسانه اي برپا مي شود

مدير گالري آپادانا اصفهان گفت: فراخوان ش��ركت در نمايشگاه هنر 
چند رسانه اي توسط انجمن هنرمندان نقاش اصفهان اعالم شد و اين 

نمايشگاه مرداد ماه سال جاري در گالري آپادانا برگزار مي شود.
ژيال مناني از برگزاري نمايش��گاه هنر چند رس��انه اي با گرايش هاي 
ويدئو آرت، چيدم��ان، هنر اجرايي، هنر محيطي و هنرهاي ديجيتال 
خبر داد و اظهار داش��ت: از همه هنرمندان اصفهاني براي شركت در 
اين نمايش��گاه دعوت شده اس��ت. وي با بيان اهداف برگزاري اين 
نمايش��گاه گفت: فعال س��ازي و ارتباط هنرمن��دان عضو و غيرعضو 
در انجمن و شناس��ايي افراد درگي��ر با گرايش هاي مختلف هنر چند 

رسانه اي، از اهداف اساسي اين نمايشگاه محسوب مي شود.
وي افزود: متريال و اش��غال فضاي نمايشگاه محدوديت ندارد و هر 
ش��ركت كننده مي تواند سه طرح براي نمايش ارائه دهد. مناني درباره 
مزاياي اين نمايشگاه بيان داشت: سه اثر براي نمايشگاه ساالنه آينده 
انجمن در گالري وصال ش��يراز انتخاب خواهد ش��د و به تمام افراد 
گواهي ش��ركت در نمايشگاه هنر چند رس��انه اي اعطا مي شود. وي 
درباره مدت زمان برگزاري نمايش��گاه گفت: مدت كلي نمايش��گاه 
يک ماه اس��ت، اما ب��ه دليل محدوديت مکاني ب��ا برنامه ريزي كميته 
نمايش��گاه هاي فصل��ي، آث��ار در زمان هاي پنج روزه ب��ه نمايش در 

خواهد آمد.
زم��ان تحويل طرح هاي مکتوب حداكثر يکم مردادماه اس��ت و ايده 
آثار بايد تا زمان مشخص شده به صورت مکتوب با توضيحات الزم 
به دفتر انجمن تحويل داده ش��ود. مرتضي نعمت الهي، اكبر ميخک و 
علي محبوبي صوفياني كارشناس��ان و داوران اين نمايشگاه خواهند 

بود.

رئيس خانه صنعت و معدن اصفهان: 
نمايشگاه از مهم ترين اهرم هاي 

جهاد اقتصادي است 
رئي��س خان��ه صنع��ت و معدن اصفه��ان گفت: يک��ي از مهم ترين 
ملزوم��ات تحقق جه��اد اقتصادي، ايج��اد بازار و پيدا ك��ردن بازار 
مصرفي كاال و محصوالت اس��ت و اين امر به خوبي در نمايشگاه ها 

قابل دستيابي است. 
عبدالوهاب سهل آبادي در گفتگو با واحد رسانه شركت نمايشگاه هاي 
بي��ن المللي اس��تان اصفهان با اش��اره به اين كه جه��اد اقتصادي از 
پرمفهوم ترين شعارها و فرامين ملي است، افزود: خوشبختانه امسال 
 هم��ه صنعتگران و توليدكنندگان اس��تان و كش��ور به ل��زوم اين امر 
پي برده و خود را براي آن آماده كرده اند. وي با بيان اين كه كش��ور 
 در زمينه كس��ب بازار و ايجاد آن بس��يار ضعيف عمل كرده اس��ت،
اظهار داشت: آشنا ش��دن با فناوري هاي روز، از ديگر پيش نيازهايي 
اس��ت كه در مس��ير جهاد اقتصادي ضروري اس��ت و به همين دليل 

مي توان به نمايشگاه ها متکي شد.
س��هل آبادي با بيان اين كه نمايش��گاه اصفهان آن چه در توان داشته 
در اختيار صنعت اس��تان گذاشته است، حمايت مديران استان از اين 
مجموعه اقتصادي را خواس��تار ش��د. رئيس خان��ه صنعت و معدن 
اصفهان بهره هاي باالي بانکي و مش��کل دسترس��ي به تس��هيالت را 
از مهم ترين دغدغه هاي صنعتگران در مس��ير جهاد اقتصادي خواند 
و گف��ت: اين عوامل باعث عقب افتادگي جامعه صنعتي ايران ش��ده 
اس��ت. وي با بيان اين كه در بحث هدفمندس��ازي يارانه ها نيز بايد 
امکانات و حمايت ها را با تغيير قيمت ها مطابقت داد، اظهار داش��ت: 
برنامه ريزي هاي كارشناس��ي باعث مي شود صنعتگران خود را براي 

چنين شرايطي مهيا كنند.

مديرعامل جديد تاكسيرانی
شاهين شهر انتخاب شد

مراس��می كه اواخر ارديبهشت ماه س��ال جاري با حضور فرماندار، 
ش��هردار، فرماندهی نيروی انتظامی شهرس��تان شاهين شهر و ميمه، 
اعضای شورای شهر، بخشداری مركزی و جمعی از پرسنل شهرداری 
و س��ازمان تاكس��يرانی و ديگر ادارات شهرستان در تاالر شيخ بهايی 
برگزار ش��د كه هادی زاده فرماندار و نفری ش��هردار شهرستان ايراد 
س��خن كرده و از زحمات باقری مديرعامل قبلی اين سازمان تشکر 
و قدردان��ی نموده و عليرضا مجيدی را به عن��وان مديرعامل جديد 

معرفی كرده و انتصاب او را در اين جلسه تبريک گفتند.

برگزاری مراسم توديع و معارفه رؤسای 
پيشين و كنونی دادگستری فالورجان 

ب��ه گزارش روابط عمومی دادگس��تری كل اس��تان اصفهان، در اين 
مراس��م سيدجمال حسينی، قائم مقام رئيس كل دادگستری استان، با 
اشاره به رشد روزافزون پرونده های قضايی در كشور و عدم تناسب 
وضع موجود با ش��أن يک كشور اس��المی، يکی از داليل آن را عدم 
توجه به ندای درون و فطرت پاك الهی و انسانی، و فاصله گرفتن از 
اجرای دس��تورات شريعت و دوری جستن از اخالق حسنه دانست. 
وی طرح دعاوی بی اس��اس برخی اشخاص عليه يکديگر و توسط 
به انواع مراحل دادرس��ی اعم از تجديدنظ��ر و غيره را در عين علم 
ايشان به ذيحق نبودن خويش، ازجمله مصاديق و نتايج اين وضعيت 
برش��مرد و تقويت اخالق و گسترش آموزه های اسالمی را راهکار 
برون رفت از آن دانس��ت. گفتنی اس��ت در اين مراس��م از زحمات 
حجت االسالم و المسلمين حاجی حسينی، رئيس پيشين دادگستری 
شهرستان فالورجان، قدردانی و جناب آقای فرامرز نظافت به عنوان 

رئيس جديد اين دادگستری معرفی گرديد.

در چهارمحال و بختياري؛
اعزام تيم هاي درماني به مناطق محروم

مسئول س��ازمان بسيج جامعه پزش��کي چهارمحال و بختياري از اعزام 
تيم هاي درماني به منطقه عش��ايري و محروم اين استان خبر داد. حسن 
اس��حاقي در جمع كاركنان سپاه اين اس��تان، اظهار داشت: كانون جامعه 
پزش��کي اين اس��تان با اعزام تيم هاي پزشکي و آموزشي خود به منطقه 
بازفت، روستاهاي مورز و گزستان اقدام به درمان رايگان مردم اين منطقه 
كردن��د. وي افزود: تيم تخصصي جراحي و تيم آموزش��ي بهداش��تي با 
حضور ده نفر از كادر درماني در اين روز 22 عمل جراحي س��رپايي را 
به صورت رايگان انجام دادند. اسحاقي خدمات و داروهاي رايگان ارائه 
ش��ده به مردم نيازمند را در اين روز افزون بر 15 ميليون ريال اعالم كرد 
و گفت: همچنين دو تيم بهداش��تي، درماني آموزشي به منطقه دوپالن، 

روستاي بره مرده اعزام شدند. 
وي با بيان اين كه در اين روز 167 نفر از اهالي روستا ويزيت و داروهاي 
مرتبط را به صورت رايگان در يافت كردند، گفت: ارائه آموزش هاي الزم 
و مشاوره در پيرامون اعتياد و تحصيل، بهداشت محيط و درمان دهان و 
دندان از ديگر خدمات ارائه ش��ده به مردم اين منطقه بود. مسئول بسيج 
جامعه پزشکي چهارمحال و بختياري همچنين از اجراي طرح سنجش 
س��المت دانش آموزان در فارس��ان خبر داد و گفت: به منظور سنجش 
دانش آموزان، اكيپ بهداش��تي درماني مركز فارسان با حضور در مدرسه 
رودكي اين شهر نسبت به سنجش دانش آموزان اقدام كرد و براي 70 نفر 
از دانش آموزان كارت سالمت تکميل و صادر شد. وي افزود: همچنين 
اين مركز اقدام به آموزش بهداش��ت ده��ان دندان و معاينه دانش آموزان 
توس��ط اكيپ هاي دندان پزش��کي كرده و محموله هاي بهداشتي شامل 
مس��واك، خمير دندان بين دانش آموزان و مربيان توزيع شد. اسحاقي از 
اعزام تيم هاي بهداشتي درماني آموزشي فارسان به منطقه عشايري بيدگل 
خبر داد و گفت: در اين اقدام بيش از270 نفر معاينه و درمان و داروهاي 

مرتبط را به صورت رايگان در يافت كردند. 

مديرعامل آب منطقه اي چهارمحال و بختياري:
سد سورک بهره برداري مي شود

مديرعامل آب منطقه اي چهارمحال و بختياري گفت: تا پايان س��ال 91 
ساختمان سد سورك واقع در شهرستان كيار از توابع اين استان، تکميل 
و به بهره برداري مي رس��د. شکراله عباسي در نشست بررسي مشکالت 
پروژه هاي آبرس��اني اين ش��ركت، اظهار داش��ت: اعتبار مصوب پروژه 
احداث سد س��ورك 43 هزار ميليون ريال در نظر گرفته شده كه از اين 
ميزان تا پايان س��ال 88 افزون بر 152 ميليارد ريال آن هزينه شده است. 
وي افزود: در صورت تأمين 200 هزار ميليون ريال اعتبار مورد نياز ديگر 

اين پروژه تا سال 91 به بهره برداري مي رسد. 
عباسي ساختمان شبکه آبياري و زهکشي سورك را از ديگر اين پروژه ها 
عنوان كرد و گفت: اين پروژه با برخورداري از هش��ت درصد پيشرفت 
فيزيکي در شهرس��تان كيار در دست اجراست. وي با بيان اين كه مراحل 
اجرايي اين پروژه از س��ال 86 در دس��تور كار قرار گرفته اس��ت، افزود: 
در ص��ورت تأمي��ن 265 هزار ميليون ريال اعتبار م��ورد نياز، اين پروژه 
 در س��ال 92 بهره ب��رداري مي ش��ود. مديرعامل ش��ركت آب منطقه اي

چهارمحال و بختياري با اش��اره به ديگر طرح ها و پروژه هاي آبرس��اني 
در دست اجراي اين شركت، گفت: پروژه آبرساني به شهركرد، احداث 
ساختمان سد باباحيدر با اعتبار مصوب 57 هزار ميليون ريال، ساختمان 
س��د آقبالغ، اجراي شبکه هاي آبياري زهکشي، پمپاژ آب هاي سطحي، 
شبکه آبياري و زهکشي آقبالغ و انتقال آب به سد چغاخور از ديگر اين 
پروژه ها به ش��مار مي رود. وي تأمين نيازهاي آبي اين استان را ضروري 
برش��مرد و گفت: انتقال آب از اين استان تنها در صورتي موجه خواهد 
بود كه در گام نخس��ت نيازهاي آبي اين اس��تان به طور كامل پاسخ داده 
شده باشد. عباسي در ادامه از آب به عنوان يکي از حياتي ترين منابع در 
امر توسعه پايدار در سراسر جهان نام برد و افزود: اين در حالي است كه 
اين موضوع به عنوان يکي از چالشي ترين مسائل در ابعاد زندگي انسان 
محسوب مي شود. وي ادامه حيات و توسعه متوازن هر منطقه در گروي 
بهره برداري صحيح از منابع و موهبت هاي طبيعي آن است، افزود: برهمين 
اس��اس حفاظت كمي و كيفي و استفاده بهينه از آن با توجه به گسترش 
روز افزون نيازهاي آبي و افزايش آلودگي منابع آبي در دسترس، افزايش 
جمعيت و توس��عه ناموزون بخش هاي مختلف صنعتي و كشاورزي و 
ساخت و سازهاي بي رويه شهري و روستايي، امري اجتناب ناپذير است. 
عباسي با اشاره به كاهش بارندگي هاي در سال هاي اخير گفت: اين استان 
نيز به دليل خشکسالي هاي اخير و همچنين تغيير نوع بارش ها از برف به 
باران به واسطه تغيير اقليم و گرم شدن هوا، شاهد كاهش شديد منابع آب 

و چالش اساسي در آينده اي نه چندان دور خواهد بود.

با تكميل عمليات بوستان شهدا؛
12 هكتار به فضاي سبز شهركرد

افزوده مي شود
مديرعامل پارك ها و فضاي سبز شهرداري شهركرد گفت: در سال جاري 
با اتمام عمليات بوستان شهداي ش��هركرد در مجموع حدود 120 هزار 
مترمربع به فضاي س��بز اين شهر افزوده مي شود. حميد فتح اللهي هدف 
از اح��داث اين پ��ارك را عالوه بر كاركرد فرهنگي و ارزش��ي، افزايش 
س��رانه فضاي سبز منطقه ميرآباد اين ش��هر عنوان كرد و افزود: توسعه 
فضاي س��بز ش��هرك ميرآباد از سه س��ال پيش در دس��تور كار سازمان 
 پارك ها و فضاي س��بز قرار دارد و امس��ال نيز اين طرح پيگيري و دنبال 

مي شود. 
فتح الله��ي اعتبار مورد نياز براي تکميل بوس��تان ش��هدا را بيش از 10 
ميليارد ريال عنوان كرد و افزود: با تخصيص اعتبارات مورد نياز، كاشت 
و نهالکاري تپه نورالش��هدا به زودي تکميل و به بهره برداري مي رس��د. 
مديرعامل سازمان پارك ها و فضاي سبز شهرداري شهركرد رشد سريع 
شهرها را از بزرگ ترين تهديدهاي محيط زيست برشمرد و گفت: تأثيرات 
آن به ساكنان شهرها، يعني همان انسان ها منتقل خواهد شد و تأثيري بس 

فزاينده بر روح و جسم انسان شهري باقي خواهد گذاشت. 

معرفی برندگان مسابقه خورشيد منير 

به گزارش روابط عمومی س��ازمان رفاهی- تفريحی شهرداری كاشان برندگان 
مسابقه فرهنگی- آموزشی »خورشيد منير« معرفی شدند. مدير روابط عمومی 
سازمان رفاهی- تفريحی ش��هرداری كاشان گفت: مسابقه فرهنگی- آموزشی 
»خورشيد منير« به مناسبت سالروز ميالد باسعادت حضرت صديقه كبری)س(، 
ميالد بنيانگذار انقالب اس��المی اي��ران حضرت امام خمينی )ره( و س��الروز 

آزادسازی خرمشهر برگزار شد.
حميدرضا دهقانی افزود: سئواالت اين مسابقه بر اساس جزوه آموزشی منتشر 
شده توسط فرهنگسرای مهر اين سازمان مشتمل بر زندگينامه و شخصيت شناسی 
حضرت زهرا )س(، امام راحل و اطالعات جغرافيايی و جزئيات عمليات بيت 
المقدس و شهر خرمشهر طراحی شد. به گفته وی حدود 500 نفر در اين مسابقه 
فرهنگی ش��ركت كردند كه به قيد قرعه، خانم ها افضلی، صادقی، هاش��م زاده، 
پارسانيا، طهماسبی و آقايان رمضان پور، طهماسبی و نادری كمک هزينه سفر به 

مشهد مقدس اهدا گرديد.

اعزام تيم پزشكي از اصفهان 
به مراسم سالگرد ارتحال امام)ره(

رئيس دانشگاه علوم پزشکي اصفهان گفت: يک تيم پزشکي مجرب از اصفهان به 
همراه 50 هزار نفر شركت كننده در مراسم ارتحال امام )ره( به مرقد ايشان اعزام 

مي شود.
شاهين شيراني سالمت آحاد جامعه را بر عهده دانشکده علوم پزشکي دانست و 
تأكيد كرد: خدمت به سالمت كاروان هاي اعزامي به مرقد مطهر امام خميني )ره( 
در روز بزرگداشت ارتحال ايشان وظيفه كميته بهداشت و درمان بوده كه يکي از 
هشت كميته انتخاب شده براي برگزاري هرچه بهتر  اين ايام است. وي با اشاره به 
خدمات در نظر گرفته شده به زائران مرقد امام خميني )ره( ادامه داد: براي 50 هزار 
نفر زائر اعزامي به مرقد امام )ره( كه از طريق سيستم رسمي ثبت نام كرده اند، يک 
تيم پزشکي شامل پزشک و پرستار با حمايت جمعيت هالل احمر و دانشگاه علوم 

پزشکي اصفهان در نظر گرفته شده  است. 

در سال 90؛
پروژه هاي فرهنگي نطنز به بهره برداري مي رسند

شهردار نطنز گفت: نطنزي  ها منتظر افتتاح پروژه هاي جديد فرهنگي در سال جاري 
باشند. شهرستان نطنز از توابع استان اصفهان با قدمتي 2500 ساله مرواريد ايران و 
يکي از قطب هاي هسته اي كشور محسوب مي شود. سيد مجيد ديهيم از بهره برداري 
پروژه هاي جديد فرهنگي و عمراني در اين شهرس��تان خبر داد و گفت: در سفر 
اخيري كه استاندار اصفهان به شهرستان نطنز داشت، فاز نخست پروژه فرهنگسراي 
شهرداري نطنز كه به عنوان نخستين فرهنگسراي اين شهرستان محسوب مي شود، 
به بهره برداري رسيد و فاز دوم اين پروژه فرهنگي كه شامل سالن 350 نفري در دو 
طبقه است نيز تا پايان سال 1390 در اختيار همشهريان نطنزي قرار خواهد گرفت. 
وي افزود: استاندار اصفهان ضمن بازديد از پروژه هاي تکميل شده اين شهرستان 
شرايط را براي انجام فعاليت در جهت توسعه فرهنگي اين شهرستان مهيا ديد و از 

افزايش مجتمع هاي فرهنگي در شهرستان نطنز استقبال كرد. 

تنها پل دوران صفويه کاشان تخريب شد

در حالي كه تخريب خانه اي تاريخي در كاشان هنوز نقل محافل است، به ناگاه تخريب 
پل تاريخي »سيزده بدر« واقع در منطقه لتحر اين شهرستان شوكي عظيم به دوستداران 
ميراث فرهنگي كاشان وارد كرد. پل تاريخي »سيزده بدر« با قدمتي حدود 300 سال به 
دليل تعريض جاده قديمي احداثي كنار آن، مورد تخريب قرار گرفت. اين پل تاريخي 
كه در طول ادوار تاريخي توسط اهالي محل مرمت و محافظت شده، تا قبل از تخريب 
شناسايي نشده و در ليست آثار تاريخي به ثبت نرسيده و به اين دليل هيچ ارگاني 
مسئوليت آن را به عهده نگرفته است. پل تاريخي »سيزده بدر« تنها پل يادگار دوران 
صفويه در شهر كاشان در گمنامي و غربت ويران شد و دو پل مشابه آن در اطراف 
كاشان واقع درمنطقه گبرآباد قمصر و اسحاق آباد نوش آباد وجود دارد كه خوشبختانه 
به ثبت ملي رسيده است.  از ويژگي هاي پل تاريخي »سيزده بدر« دهانه 12 متري و سه 
چشمه بودن اين پل با عرض شش متري و سنگ چين بودن آن است كه در گذشته 
محل عبور مردم و در حال حاضر تبديل به محل گذر آب جوي قمصر به مزارع و 

باغات لتحر و حسن آباد كاشان شده  است.

معاون سياس��ي امنيتي استاندار اصفهان سقوط يک فروند بالگرد آموزشي ارتش در 
اصفهان را تاييد كرد. محمدمهدي اسماعيلي با تاييد سقوط يک فروند بالگرد آموزشي 
ارتش اظهار داشت: بالگرد آموزشي ارتش در فرودگاه پنجم هوانيروز متعلق به پايگاه 
شهيد وطن پور سقوط كرد. وي اظهار داشت: خلبان و كمک خلبان اين بالگرد آموزشي 
در اثر اين سانحه جان خود را از دست دادند. معاون سياسي امنيتي استاندار اصفهان 

تصريح كرد: اين حادثه هوايي پس از 1001 روز از آخرين حادثه در اين منطقه به وقوع 
پيوسته است. وي اضافه كرد: در اين مدت 27 هزار ساعت پرواز سالم در مناطق هوايي 
ارتش داشته ايم. اسماعيلي درباره علت اين حادثه گفت: در بررسي هاي اوليه نقص فني 
بالگرد علت سقوط حادثه عنوان شده  است اما علل اصلي سقوط آن در دستور كار 

است. وي بيان داشت: نوع اين بالگرد آموزشي كبرا 209 بوده است.
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سقوط بالگرد آموزشي ارتش در اصفهان

پنجمين همايش مش��ترك س��االنه انجمن مهندسان 
متالورژي و انجمن ريخته گري ايران، سوم و چهارم آبان 
ماه سال جاري با همکاري دانشگاه صنعتي اصفهان و 
شركت ايران ذوب در دانشکده مهندسي مواد دانشگاه 
صنعتي اصفهان برگزار مي شود. محمود مرآتيان، دبير 
علمي اين همايش با اعالم اين خبر اظهار كرد: فراهم 
ساختن زمينه مناسب براي ارائه آخرين دستاوردهاي 
علمي، پژوهش��ي و صنعت��ي در حوزه هاي مختلف 
مهندسي مواد، متالورژي و ريخته گري در كشور يکي 
از مهم ترين اهداف برگزاري اين همايش اس��ت. وي 
افزود: با برگزاري اين همايش، به يک شناخت تازه از 
نيازها و قابليت هاي صنايع مرتبط دست مي يابيم. مرآتيان 
خاطرنشان كرد: با بررسي چشم انداز و آينده مهندسي 
مواد، متالورژي و ريخته گري ايران و بررسي جايگاه 

اين صنعت در كشور، مي توان برنامه ريزي دقيق تري در 
همه عرصه هاي علمي، پژوهشي و آموزشي داشت. 
رئيس دانشکده مهندسي مواد دانشگاه صنعتي اصفهان 
با اشاره به اهميت اقتصاد، مديريت و برنامه در صنعت 
متالورژي، افزود: مهم ترين چالش پيش روي صنعت 
متالورژي بحث بهينه سازي مصرف انرژي است كه در 

اين همايش به آن پرداخته خواهد شد.
مرآتيان همچنين يکي از برنامه هاي اصلي اين همايش 
را ايجاد اتحاديه تشکل هاي مختلف مرتبط با مهندسي 
و علم مواد دانست و تأكيد كرد: در حاشيه برنامه هاي 
همايش نشستي ويژه با حضور تمام انجمن ها، تشکل ها 
و مراكز علمي برگزار خواهد ش��د تا در مورد مراحل 
اجرايي ايجاد اتحاديه، تش��کل هاي مرتبط بررسي و 

تصميم گيري به عمل آيد.

دبير علم��ي پنجمين همايش مش��ترك مهندس��ان 
متالورژي و ريخته گري از تمام متخصصان، دانشجويان 
و اس��تادان حوزه مهندس��ي مواد درخواست كرد تا 
آخرين يافته هاي علمي خود را در ارتباط با موضوعات 
مرتب��ط با همايش ارائ��ه كنند. بر پايه اي��ن گزارش، 
يکي ديگر از برنامه هاي جنبي اين همايش برگزاري 
نمايش��گاه تخصصي صنايع مرتبط با مهندسي مواد، 
متالورژي، ريخته گري و رش��ته هاي وابسته است كه 
شركت ها، كارخانه ها، مراكز پژوهشي و ريخته گري، 
نمايندگي ه��اي خارج��ي و ش��ركت هاي خدمات 
مهندسي در اين نمايشگاه حضور مي يابند. عالقه مندان 
 براي كسب اطالعات بيشتر مي توانند به نشاني اينترنتي
www.imes.iut.ac.ir مراجعه كرده و يا با ش��ماره 

تلفن هاي 3915743-0311 تماس بگيرند.

در دانشگاه صنعتي اصفهان برگزار مي شود؛
پنجمين همايش مشترک مهندسان متالورژي و ريخته گري

راهيان سرزمين عشق، طريق عشق بازی آموختند
به منظور آشنايی حجاج با آداب و مناسک صحيح حج 
گذاری، دومين گردهمايی آموزش عمره سال 90 در 

دو نوبت صبح و بعدازظهر برگزار گرديد. 
در ابتدای اين گردهمايی، حجت االسالم و المسلمين 
فقيه��ی، نماينده بعثه مقام معظم رهبری در س��ازمان 
حج و زيارت با اش��اره به مهم و اساس��ی بودن حج 
عمره برای شيعيان و ايران، هريک از حجاج ايرانی را 
سفير تشيع در سرزمين عربستان دانست و از راهيان 
سرزمين وحی درخواست نمود كه با آبروی امام جعفر 
صادق)ع( بازی نکنند زيرا به عنوان ش��يعيان اين امام 
محسوب می شوند و اعمال و رفتارشان به دقت تحت 

نظر است. 
وی همچني��ن به بانوانی كه پوش��ش چ��ادر ندارند 
س��فارش نمود كه چادری تهيه ك��رده و با بدحجابی 
بهانه ای برای تحقير فاطمه زهرا به دست دشمنان و 

بدخواهان عصمت و طهارت ندهند. 
فقيهی، حفظ آثار حج را مهم تر از به دست آوردن اين 
ثمرات دانست و افزود: بعد از اين سفر اعمال و رفتار 
شما بايد چنان تغيير كرده باشد كه ديگران نيز متوجه 
آن بشوند و اين به معنای قبول شدن عمل حج است. 
به گفته نماينده بعثه مقام معظم رهبری پس از گذشت 
از حج، نوری در قلب انسان ايجاد می شود كه تا زمان 
انجام گناه در دل آدمی باقی می ماند و چقدر ارزشمند 
اس��ت كه اين نور را در س��ينه خود حفظ و به عنوان 
توشه ای ارزشمند به جهان آخريت منتقل نماييم. وی 

همچنين بهترين روش بهره گيری الزم از اين س��فر 
لذت بخش را در مطالعه و تحقيق دانس��ت و افزود: 
نمی توان فقط به جلسات اكتفا كرد و بدون مطالعه به 
تمامی مسائل حج آگاهی يافت به گفته فقيهی، وهابيون 
كه شيعه را مشرك می دانند در بعضی مواقع سئواالتی 
همچون علت واسطه قرار دادن ائمه يا بوسيدن ضريح 

و ديوار حرم آن بزرگواران را از ما سئوال می نمايند و 
اگر نتوانيم پاسخشان را بدهيم و مطالعه نداشته باشيم، 

آبروی شيعه بودنمان را خواهيم برد.
نايب بعثه مقام معظم رهبری در سازمان حج از تصميم 
اين س��ازمان برای آموزش های چند ساله حج تمتع 
خبر داد و گفت: در صورت اجرايی ش��دن اين طرح 
جزئيات آن را منتش��ر خواهيم ك��رد. پس از فقيهی، 
عليرضا صادقی مس��ئول اجرای اي��ن گردهمايی با 

دردن��اك خواندن حوادث منطقه ازجمله جنايات آل 
سعود و آل خليفه در بحرين، حضور ايرانيان و شركت 
آنان در مراس��م حج را بسيار مؤثرتر از تحريم و ترك 
سفر به عربستان ارزيابی كرد و افزود: تصميم نهايی در 
اين زمينه با مسئوالن و به خصوص مقام معظم رهبری 

است و ما مطيع تصميمات رهبری هستيم. 
وی در ارتب��اط با رفتار مأمورين عربس��تان با حجاج 
و پرواز ش��ركت های هوايی عربستان به ايران هر دو 
را دوس��تانه، بدون عيب و نقص و كامل دانس��ت. به 
گفته صادقی، تنها مشکل مأموران سعودی با زائران، 
مس��أله قاچ��اق موادمخدر به اين كش��ور اس��ت كه 
 جس��تجوهای بدنی و وس��ايل زائران به همين علت

صورت می گيرد.
كارش��ناس امور هماهنگی حجاج در س��ازمان حج 
و زي��ارت همچنين از تمهيدات درنظر گرفته ش��ده 
برای س��المت زائران بيت اله الحرام خبر داد و افزود: 
هيأت پزشکی حج در عربستان درمانگاه ايجاد كرده و 
پزش��کانی از ايران عازم شده اند تا در صورت نياز به 

زائران خدمت رسانی كنند.
 الزم به ذكر است كه دومين گردهمايی آموزش حج 
عم��ره با حضور 52 كاروان در قالب 7200 حج گذار 
برگزار شد تا راهيان سفر عشق با اجرای نمادين اين 
فريضه الهی و لمس عملی آن با اعمال و مناسک آشنا 
شوند و بتوانند راه و رسم صحيح عشق بازی با معشوق 

در سرزمين وحی را بياموزند.
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اطالع رساني

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اطالعیه

معاونت غذا و دارو دانش��گاه علوم پزش��کی اصفهان در نظر دارد 
در مناط��ق زی��ر اقدام ب��ه تأس��یس داروخانه نماید. ل��ذا از کلیه 
 متقاضیان درخواست می گردد برای کسب اطالعات بیشتر به سایت
  www.fdo.mui.ac.ir و یا به آدرس اصفهان- خیابان هزارجریب- 

کوچه ششم- معاونت غذا و دارو مراجعه نمایید.
1- گلشهر از توابع شهرستان گلپایگان

2- ورزنه از توابع شهرستان اصفهان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی درمانی استان اصفهان

ضمناً لیست استعالم های مربوط به خریدهای متوسط )بدون برگزاری مناقصه( در سایت شرکت به آدرس ذیل درج می گردد.

مهلت ارائه پیشنهادمهلت دریافت اسنادموضوعشمارهنوع فراخوانردیف

90/3/1890/3/28انجام ایاب و ذهاب پرسنل- منطقه الف30-90تجدید مناقصه1

اجرای عملیات آماده سازی و بارگیری سرباره و تعمیر و 132-89تجدید مناقصه2

نگهداری تجهیزات مربوطه در بخش فوالدسازی

90/3/1590/3/25

سایر موارد:
1- زمان دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی نوبت اول تا پایان ساعت اداری مهلت دریافت اسناد )مندرج در جدول(
www.esfahansteel.com   2- جه��ت اط��الع از مح��ل دریاف��ت اس��ناد و کس��ب اطالع��ات بیش��تر  ب��ه آدرس 

 مراجعه فرمائید.

آگهی فراخوان
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

م الف/ 3087روابط عمومی ذوب آهن اصفهان

نوبت دوم

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
)سهامی عام(

ابالغ رای
3/111 کالسه پرونده: 1618-89 

شماره دادنامه: 214- 90/3/1 
مرجع رسیدگی: شعبه 22 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: مجتبی هنری فرد به نشانی خ رباط 
اول- روبه روی کوچه مسجد حجت- موبایل متین خوانده: امید امیرزاده مجهول المکان با عنایت به 
محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور 

رای می نماید.
رای قاضی شورا

دعوی مجتبی هنری فرد بطرفیت امید امیرزاده به خواسته مطالبه مبلغ چهل میلیون و سیصد و پنجاه 
هزار ریال وجه چک شماره 388744 مورخه 89/7/14 عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خسارات 
قانونی- باتوجه به بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال 
علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده در 
جلسه به هر دلیلی حضور نیافته و دلیلی که اعالم برائت ذمه اش را اقتضاء نماید ابراز نداشته، بر شورا ثابت 
است لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل میلیون و سیصد و پنجاه هزار ریال بابت اصل خواسته و هزینه 
نشر آگهی و چهل هزار ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید 
89/7/14 تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام 
می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 

واخواهی به این مرجع خواهد بود. 
شعبه 22 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

 
تحدید  حدود اختصاصی

3/113 شماره: 1892- 90/3/4 
چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه به مساحت 565/60 مترمربع به شماره 615 فرعی از 189- 
اصلی واقع در خالدآباد جزء بخش 9 حوزه ثبتی بادرود که طبق پرونده ثبتی بنام آقای عباس الهی خالدی 
در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت، تحدید حدود به عمل نیامده بنا به دستور قسمت 
اخیر ماده 15 قانون ثبت بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1390/4/4 ساعت 10 
صبح در محل شروع و انجام خواهد شد و در صورت مصادف با روز تعطیلی، عملیات تحدید حدود به 
روز بعد موکول خواهد شد. لذا بموجب این آگهی به کلیه مجاورین و مالکین اخطار می شود که در روز 
و ساعت مقرر در محل حاضر شوند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک طبق ماده 20 قانون ثبت از 

تاریخ صورتمجلس تحدیدی تا سی روز پذیرفته خواهد شد. م الف/ 28 
تاریخ انتشار: 90/3/11                                                  طویلی- رئیس ثبت اسناد و امالک بادرود
 

تحدیدحدوداختصاصی
3/129 چون تحدید حدود شش��دانگ یک قطعه ملک مزروعي موقوفه پالک ش��ماره 58 / 21  واقع  
دررشکنه بخش یک ثبتي شهرضا که طبق پرونده ثبتی بنام موقوفه حاج اسماعیل به تصدي اداره اوقاف 
وامورخیریه شهرضا درجریان ثبت است به علت عدم حضورمتقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنابه 
دستورقس��مت اخیرازم��اده 15 قانون ثبت وبرطبق تقاضای نامبرده تحدیدحدودمل��ک مرقوم در روز 
1390/4/14 س��اعت 9 صبح درمحل شروع وبعمل خواهدآمد. لذابه موجب این آگهی بکلیه مالکین 
ومجاورین اخطارمی گردد که درروزوساعت مقرردرمحل حضوریابند. اعتراضات مجاورین وصاحبان 
امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روزپذیرفته خواهدشدوطبق 
تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت،معترض می بایست ظرف مدت یکماه 
ازتاریخ تسلیم اعتراض خودرابه این اداره گواهی تقدیم دادخواست را ازمرجع ذیصالح قضایی اخذ و به 
این اداره ارائه نماید ضمناً چنانچه روز تحدید مواجه با تعطیلی پیش بینی نشده گردد تحدید حدود در 

روز بعد از تعطیل انجام خواهد شد. تاریخ انتشار: 90/3/11
میرمحمدي- رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا
 

احضار
3/139 چون آقاي س��عید ولي و غیره فرزند محمدرضا ش��کایتي علیه آقاي مجید معتمدي مبني بر 
س��رقت مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 900211 ک 115 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگي براي 
روز س��ه شنبه 90/4/28 س��اعت 10 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان مي باشد، لذا 
حس��ب ماده 180 قانون آیین دادرس��ي کیفري مراتب یک نوبت در یکي از روزنامه هاي کثیراالنتشار 
محلي طبع و نش��ر مي ش��ود و از متهم مذکور دعوت به عمل مي آید جهت رسیدگي در وقت مقرر 
 حاض��ر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلق��ي و دادگاه تصمیم مقتضي اتخاذ

خواهد نمود. م الف/ 3152 
تقوي- مدیر دفتر شعبه 115 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

اخطار اجرائیه
3/158 شماره: 1092/89 به موجب رأي شماره 1314 تاریخ 90/12/18 حوزه 28 شوراي حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه سید سعید موسوي نیا نام پدر: سید امیدعلي نشاني 
محل اقامت: اصفهان – ملک شهر- خ مطهري کوي نیما پالک 18 محکوم است به: پرداخت مبلغ سي 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و سي هزار ریال بابت هزینه دادرسي و همچنین خسارت تأخیر و تأدیه از 
تاریخ سررسید تا تاریخ وصول در حق خواهان مجتبي هنري فرد نام پدر: مهدي شغل: آزاد نشاني محل 
اقامت: خ رباط اول روبروي کوچه مسجد حجت موبایل متین، ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحاً اعالم نماید. هرگاه ظرف سه 
سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که محکوم علیه قادر به اجراي حکم و پرداخت محکوم 
به بوده لیکن براي فرار از آن اموال خود را معرفي نکرده یا صورت خالف واقع از دارائي خود داده به 
نحوي که تمام یا قسمتي از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه اي از شصت و یک روز تا 

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

اخطار اجرائیه
3/159 شماره: 1091/89 به موجب رأي شماره 1305 تاریخ 90/12/18 حوزه 28 شوراي حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه سید سعید موسوي نیا نام پدر: سید امیدعلي نشاني 
محل اقامت: اصفهان – ملک شهر- خ مطهري کوي نیما پالک 18 محکوم است به: پرداخت مبلغ پنجاه 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و سي هزار ریال بابت هزینه دادرسي و همچنان خسارت تأخیر و تأدیه از 
تاریخ سررسید تا تاریخ وصول در حق خواهان مجتبي هنري فرد نام پدر: مهدي شغل: آزاد نشاني محل 
اقامت: خ رباط اول روبروي کوچه مسجد حجت موبایل متین، ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحاً اعالم نماید. هرگاه ظرف سه 
سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که محکوم علیه قادر به اجراي حکم و پرداخت محکوم 
به بوده لیکن براي فرار از آن اموال خود را معرفي نکرده یا صورت خالف واقع از دارائي خود داده به 
نحوي که تمام یا قسمتي از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه اي از شصت و یک روز تا 

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

اخطار اجرائیه
3/160 شماره: 1090/89 به موجب رأي شماره 1313 تاریخ 90/12/18 حوزه 28 شوراي حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه علي میرعالي نام پدر: ناکه نشاني محل اقامت: 
اصفهان ملک شهر خ هفتم کوي طلوع پالک 28. محکوم است به: پرداخت مبلغ بیست و پنج میلیون 
ریال بابت اصل خواس��ته و س��ي هزار ریال بابت هزینه دادرسي و همچنین خسارت تأخیر و تأدیه از 
تاریخ سررسید تا تاریخ وصول در حق خواهان مجتبي هنري فرد نام پدر: مهدي شغل: آزاد نشاني محل 
اقامت: خ رباط اول روبروي کوچه مسجد حجت موبایل متین، ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحاً اعالم نماید. هرگاه ظرف سه 
سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که محکوم علیه قادر به اجراي حکم و پرداخت محکوم 
به بوده لیکن براي فرار از آن اموال خود را معرفي نکرده یا صورت خالف واقع از دارائي خود داده به 
نحوي که تمام یا قسمتي از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه اي از شصت و یک روز تا 

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

فقدان سند مالکیت
3/165 شماره: 2500 

سید ولي اله احساني به استناد یک برگ استشهاد محلي که هویت و امضاء شهود رسماً گواهي شده، مدعي 
گردیده که سند مالکیت شش حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ مزرعه سنجدستان پالک 105 اصلي واقع 
در دهستان علیا اردستان بخش 17 ثبت اصفهان که در صفحه 355 دفتر 136 امالک ذیل ثبت 2290 به نام 

سید ولي اله احساني صادر گردیده و بر اثر جابجایي مفقود گردیده و معامالت متعددي انجام نشده چون 
درخواست صدور سند مالکیت المثني نموده طبق ماده 120 اصالحي آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهي 
مي شود که هر کس مدعي انجام معامله نسبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد از 
تاریخ انتشار این آگهي لغایت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً با مدارک مثبت تسلیم 
نماید در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول واخواهي و یا وصول واخواهي بدون ارائه س��ند 

مالکیت یا سند معامله در صدور المثني طبق مقررات اقدام خواهد شد. م الف/ 73
فدائي- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان
 

فقدان سند مالکیت
3/166 شماره: 2503

سیدمصطفی احسانی به استناد یک برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسماً گواهی شده، مدعی 
گردیده که سند مالکیت پنج حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ مزرعه سنجدستان پالک 105 اصلی واقع 
در دهستان علیا اردستان بخش 17 ثبت اصفهان که در صفحه 108 دفتر 23 امالک ذیل ثبت 2290 به نام 
سیدمصطفی احسانی صادر گردیده و بر اثر جابجایی مفقود گردیده و معامالت متعددی انجام نشده چون 
درخواست صدور سند مالکیت المثني نموده طبق ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهي 
مي شود که هر کس مدعي انجام معامله نسبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از 
تاریخ انتشار این آگهي لغایت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً با مدارک مثبت تسلیم 
نماید در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول واخواهی و یا وصول واخواهی بدون ارائه س��ند 

مالکیت یا سند معامله در صدور المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد. م الف: 74 
فدائی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان
 

تاسیس
3/167 شماره: 2383

آگهی تاسیس شرکت خدماتی ابتکار نور اردستان )با مسئولیت محدود( خالصه تقاضانامه و اساسنامه و 
شرکت نامه شرکت ابتکار نور اردستان با مسئولیت محدود که در تاریخ 90/2/22 تحت شماره 788 با 
شناسه ملی 10980190032 در این اداره به ثبت رسیده جهت اطالع عموم در روزنامه رسمی کشور و 
روزنامه زاینده رود اصفهان به ش��رح ذیل آگهی می ش��ود. 1- نام و نوع شرکت: ابتکار نور اردستان )با 
مسئولیت محدود( 2- موضوع شرکت: کلیه امور مربوط به تاسیسات برقی از قبیل برق ساختمان، برق 
قدرت و برق صنعتی- امور مخابراتی از قبیل تعمیر و نگهداری، تعمیرات کلیه لوازم برقی و الکترونیکی، 
امور مربوط به خرید و فروش لوازم برقی به صورت کلی و جزئی، نصب و راه اندازی کلیه تابلوهای 
فشار قوی و ضعیف، نصب تابلوهای صنعتی و مخابرات، راه اندازی کلیه دستگاه های کارخانجات و 
تاسیسات شرکت ها و اداره جات 3- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 4- آدرس محل 
ش��رکت: اردستان خ شهید فائق جنب مسجد حضرت رقیه)س( کدپستی 8381875351، 5- مدیر و 
صاحبان شرکت: خانم ناهید محبی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای موسی محبی به سمت مدیرعامل 
برای مدت نامحدود انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و 
با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 6- سرمایه شرکت: یک میلیون ریال نقدی است که تماماً پرداخت و در 

اختیار مدیرعامل شرکت قرار گرفت. م الف/ 72 
فدائی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان
 

ابالغ رأي
3/172 شماره دادنامه: 9009970354400304

شماره پرونده: 8909980362301097
شماره بایگاني شعبه: 891035

شاکي: آقاي علي اصغر صادقي به نشاني اصفهان زینبیه خ عمان ساماني کوچه رضوي پ 465، متهم: آقاي 
مجید تقي پور بیرگاني به نشاني مجهول المکان، اتهام: صدور چک بالمحل، گردشکار: دادگاه با بررسي 

محتویات پرونده ختم رسیدگي را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأي مي نماید.
رأي دادگاه

در خصوص اتهام آقاي مجید تقي پور متولد 1335 دائر بر صدور یک فقره چک بالمحل به ش��ماره 
802106 بان��ک س��په مورخ 89/5/25 به مبلغ بیس��ت و دو میلیون ریال از ج��اري 850800081806 
دادگاه نظر به ش��کایت آقاي علي اصغر صادقي فرزند امیرعلي متول��د 1356 و گواهي عدم پرداخت 
صادره از بانک محال علیه و شناسائي نشدن متهم در آدرس بانکي اعالمي و مصون از تعرض ماندن 
کیفرخواس��ت صادره از دادس��راي عمومي و انقالب اصفهان بزهکاري وي را محرز دانسته مستنداً به 
م��اده 3 و 7 و 22 از قان��ون ص��دور چ��ک به محکومیت وي به تحمل هش��ت م��اه حبس تعزیري 
 ص��ادر و اع��الم مي گ��ردد. رأي صادره غیاب��ي و ظرف مهل��ت ده روز قابل واخواهي در این ش��عبه 

مي باشد. م الف/ 3205
محمدي کمال آبادي- رئیس شعبه 118 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

ابالغ رأي
3/174 شماره دادنامه: 9009970353000273

شماره پرونده: 8909980362001609
شماره بایگاني شعبه: 891211

ش��اکي: خانم مهري بیات به نش��اني خ وحید ک شهید یارمحمدیان ک شهید اکبر بردار پ 41، متهم: 
آقاي هادي ربیعي به نش��اني مجهول المکان، اتهام ها: 1. تخریب، 2. قدرت نمایي با چاقو، گردشکار: 
 دادگاه ب��ا بررس��ي محتوی��ات پرون��ده ختم رس��یدگي را اعالم و به ش��رح ذیل مب��ادرت به صدور

رأي مي نماید.
رأي دادگاه

در خصوص اتهام هادي ربیعي معروف به محمد ریزه دائر بر قدرت نمایي با چاقو و تخریب شیشه 
اتومبیل شاکي از توجه به کیفرخواست تنظیمي از سوي دادسرا بزهکاري وي بنظر دادگاه محرز و مسلم 
است دادگاه مستنداً به ماده 617 و 677 قانون مجازات اسالمي حکم بر محکومیت وي به تحمل شش ماه 
حبس و 50 ضربه شالق بابت قدرت نمایي با چاقو و تحمل یکسال حبس بابت تخریب صادر و اعالم 
مي دارد رأي صادره غیابي ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهي در این دادگاه و سپس ظرف 20 روز 

قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان مي باشد. م الف/ 3206
اسفناني- رئیس شعبه 104 دادگاه عمومي جزایي اصفهان
 

احضار
3/178 نظ��ر به اینکه آقاي اصغر کریم زاده و خانم نریماني به اتهام تصرف عدواني و فروش مال غیر 
از طرف این شعبه 40 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن 
نگردیده است بدین وسیله در اجراي ماده 115 قانون آئین دادرسي کیفري مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف  
حداکثر یکماه از تاریخ نشر آگهي در شعبه 40 دادسراي اصفهان جهت پاسخگویي به اتهام خود حاضر، 

در صورت عدم حضور بعد از مهلت فوق اقدام قانوني بعمل خواهد آمد. م الف/ 3200
دادیار شعبه 40 مجتمع شماره سه دادسراي عمومي و انقالب اصفهان
 

احضار
3/179 چون ش��رکت پش��تیباني امور دام شکایتي علیه آقاي مهرداد برادران قهفرخي مبني بر جعل در 
اس��ناد رسمي و اس��تفاده از آن و کالهبرداري از امور دام اس��تان مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 
880256 ب 1 این بازپرس��ي ثبت گردیده. لذا نظر به اینکه متهم مجهول المکان مي باشد حسب ماده 
115 قانون آئین دادرس��ي کیفري مراتب یک نوبت در یکي از روزنامه هاي کثیراالنتش��ار طبع و نش��ر 
مي شود واز متهم مذکور دعوت به عمل مي آید ظرف مدت یکماه پس از نشر آگهي جهت پاسخگوئي 
 ب��ه اتهام خود به ای��ن مرجع مراجعه نماید در ص��ورت عدم حضور دادس��را تصمیم مقتضي اتخاذ 

خواهد نمود. م الف/ 3207
دفتر بازپرسي شعبه اول دادسراي عمومي و انقالب اصفهان
 

تغییرات
3/180 شماره: 429/ ت 90/103

آگهي تغییرات شرکت گل و گیاه رز سپید اصفهان با مسئولیت محدود به شماره ثبت 41833 و شناسه 
ملي 10260595709 به استناد صورتجلسه مجمع عمومي شرکا مورخ 1390/03/08 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: 1- آقاي سجاد قاسمي همامي با پرداخت مبلغ 58/800/000 ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه 
خود را به مبلغ 59/780/000 ریال افزایش داد. خانم لیال رئیسي نافچي با پرداخت مبلغ 1/200/000 ریال 
به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ 1/220/000 ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت 
از مبلغ 1/000/000 ریال به مبلغ 61/000/000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساس��نامه اصالح 
گردید. در تاریخ 1390/03/09 ذیل دفتر ثبت ش��رکت ها و مؤسس��ات غیرتجاري ثبت و مورد تأیید و 

امضاء قرار گرفت.
آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
3/181 درخصوص پرونده کالسه 58/90ش7 خواهان عباس فدایی دادخواستی مبنی بر مطالبه اجور 
معوقه از تاریخ 89/11/19 تا 90/1/20 به مدت 61 روز به طرفیت عبدالرس��ول حیدریان تقدیم نموده 
است. وقت رسیدگی برای روز مورخ 90/5/25 ساعت 9 صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران – مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می شود. م الف/3262 
شعبه هفتم حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

روابط عمومی بانک مهر اقتصاد چهارمحال و بختیاری
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
Wednesday 1 JUNE 2011 اطالع رسانی

وقتی حسن نیت باشد و در جایی که صداقت در کار لحاظ 
ش��ود، می توان کارهای بزرگی انجام داد و از حاصل آن کار 
لذت برد. مهم این است که انسان بداند برای چه هدفی کار 
می کند. مهم تر این که مسئولیت برایش مفهوم پیدا کند و در 
درجه اول اهمیت قرار بگیرد. انسان های طراز اول دنیا افرادی 
هس��تند که کوچک ترین فرصت ها را مغتنم می شمارند و 
آن را ی��ک نعمت می دانند. خانم صدیقه کعبی زاده، معاون 
ورزش بان��وان و هماهنگ��ی امور روابط عموم��ی اداره کل 
تربیت بدنی اس��تان از جمله آن دسته کسانی است که از هر 
فرصتی ب��رای کارهای خالق بهره می برد و با تکیه بر توان 
 و ق��وت های ذات��ی و درونی خود، با ه��دف راهبردی و با 
به کارگیری نیروها و توانایی ها در جهت دس��تیابی به هدفی 
معین، در چارچوب برنامه های استراتژیک ورزش برنامه ریزی 
می کند و در راس��تای تأمین رضایت مخاطب��ان ورزش گام 
برمی دارد. برپایی اولین نمایشگاه صنایع دستی و آثار هنری 
بانوان ورزشکار فرصت مناسبی بود تا معاون ورزش بانوان 
استان توانایی های فردی زیرمجموعه ای خود را به سنگ محک 
 بزند برای اجرای برنامه ها بزرگ تر و تشکیل نمایشگاه های
حجیم تر. البته برپایی نمایشگاه صنایع دستی و آثار هنری بانوان 
ورزش��کار فرصت خوبی شد تا مسئوالن به نقاط ضعف و 
قوت آن پی ببرند. ضمن این که این فرصت را هم فراهم آورد 
تا عده کثیری از اقشار مختلف از پیر و جوان گرفته تا زن و 
مرد با هدف آش��نایی با کارهای هنرمندان ورزشکار، از این 

نمایشگاه دیدن کنند.
گرچه در روزهای نخس��تین استقبال خوبی از نمایشگاه به 
عمل نیامد، اما با تدابیر کارس��از و حرکت پسندیده و مفید 
دکتر خدابخش، مدی��رکل تربیت بدنی مبنی بر اهدای مبلغ 
500 هزار ریال به کلیه کارکنان تربیت بدنی به صورت حواله 
خرید از نمایش��گاه، ش��اهد بودیم که از روز سوم، بازدید و 
خرید رونق گرف��ت و باعث گردید تا آحاد مردم نیز به آنها 
تأسی جسته و در امر بازدید از نمایشگاه پیش قدم شوند. در 
روز پایانی نیز شاهد بیشترین حضور مردم در این نمایشگاه 
بودیم؛ اگرچه عده ای از س��ر تفنن و سرگرمی از غرفه های 
نمایشگاه بازدید به عمل آوردند و عاملی شدند برای دلگرمی 
و پشتکار هرچه بیشتر بانوان هنرمند ورزشکار که خوشحال 
بودند از این که آثارشان مورد توجه مسئوالن و بازدیدکنندگان 

واقع شده است.
اولین نمایشگاه صنایع دستی و آثار هنری بانوان ورزشکار استان 
اصفهان، طی مراسم باشکوهی با حضور دکتر رشید خدابخش 
مدیرکل، خان��م صدیقه کعبی زاده مع��اون ورزش بانوان و 
هماهنگی روابط عمومی، خانم س��االر نماینده محترم دفتر 
امور بانوان و خانواده استانداری، آقایان مالیی، غیور و ساالری 
 معاونان توسعه ورزش، مالی و نیروی استانی و برنامه ریزی

اداره کل تربی��ت بدنی اس��تان و 
جمعی از دیگر مسئوالن ورزش 
و تربیت بدنی هیأت های ورزشی 
و مس��ئوالن ادارات تربیت بدنی 
شهرستان های تابعه تشکیل شد. 
در این نمایشگاه زیبا و جذاب که 
به همت اداره کل و ابتکار معاونت 
ورزش بانوان و با همکاری برخی 
از هیأت های ورزش��ی به مدت 
یک هفته مقارن با هفته زن و روز 
مادر و ایام فرخنده والدت دخت 
پیامبر)ص( حضرت زهرا )س( 
در تاالر بزرگ سرای ورزشکاران 
دایر شده بود، نمونه های زیبایی 
از صنایع دس��تی و آث��ار هنری 
بیش از 70 بانوی ورزش��کار در 
14 غرف��ه به تفکیک هیأت های 
ورزشی و شهرستان ها به نمایش 
گذاشته شده بود که بدون اغراق 
ب��رای اولین تجربه، در نوع خود 

بی نظیر بود و س��خت مورد استقبال و توجه بازدیدکنندگان 
قرار گرفت. 

خانم کعبی زاده، معاون ورزش بانوان و هماهنگی روابط عمومی 
اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان در آخرین روز برپایی این 
نمایشگاه در یک گفتگوی کوتاه با خبرنگار زاینده رود پیرامون 
این نمایشگاه و انگیزه برپایی آن، چنین گفت: اهمیت به مقوله 
اساس��ی فرهنگ و هنر در ورزش همواره از جایگاه ویژه ای 
برخوردار بوده، اما کمتر از سوی مسئوالن به آن توجه می شده 
است. اما اینک سه واژه فرهنگ، هنر و ورزش در ساختار و 
سیاستگذاری اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان به ویژه در 
 بخش ورزش بانوان، به شدت مورد توجه قرار گرفته و می رود
که به تدریج قابلیت های مهم اخالقی، فرهنگی و هنری را در 

ورزش جلوه گر می نماید.
الزم دانس��تیم با همکاری هیأت های ورزش��ی و خانم های 
هنرمند ورزشکار که تعدادشان هم کم نیست، اولین نمایشگاه 
صنایع دس��تی و آثار هنری این عزیزان را به طور آزمایش��ی 
برگ��زار کنیم که بهترین زمان و در هفت��ه زن و ایام فرخنده 
والدت باسعادت دخت پیامبر اکرم )ص(، حضرت زهرا )س( 
و حضرت امام خمینی )ره( را مناسب دیدیم که خوشبختانه 
با اقبال خوبی همراه ش��د و ما به این نتیجه رس��یدیم که در 
طول سال و به مناسبت های گوناگون با برپایی نمایشگاه های 
مختلف، می توانیم اقش��ار مردم اصفهان را با بانوان هنرمند 
ورزش��کار بیشتر آش��نا کنیم و صنایع دس��تی و آثار هنری 

بانوان ورزشکار استانمان را در معرض دید بازدیدکنندگان و 
عالقه مندان به آثار هنری قرار دهیم. 

خانم کعبی زاده با ابراز خوشحالی از این که برای اولین بار این 
 فرصت و مجال را برای اقشار مختلف طالب هنر و صنایع دستی
و عالقه من��دان به فرهنگ و هنر در ورزش فراهم ش��ده بود 
افزود: طی یک هفته برپایی نمایش��گاه صنایع دس��تی و آثار 
هنری بانوان ورزشکار اصفهان که به مناسبت هفته بزرگداشت 
مقام زن و والدت فرخنده حضرت زهرا )س( و به همت اداره 
کل تربیت بدنی و هیأت های ورزشی استان و شهرستان ها 
دایر گردید، آثار هنری و صنایع دستی بانوان ورزشکار ازجمله 
معرق کاری، گلیم بافی، نقاشی و ... با 25 درصد تخفیف به 
فروش رسید و مایه دلگرمی هرچه بیشتر ورزشکاران هنرمند 
اصفهان شد تا برای نمایشگاه های بعدی با آثار بیشتر و بهتری 

حضور پیدا کنند. 
معاون ورزش بانوان اس��تان با اشاره به جایگاه رفیع هنر در 
شهر تاریخی اصفهان هدف و انگیزه برپایی این نمایشگاه را 
ایجاد زمینه ای برای حضور بانوان ورزش��کار در بازار کار و 
در حقیقت معرفی چهره های هنرمندان ورزش��کار خواند و 
اظهار داش��ت: دکتر خدابخش، مدیرکل محترم تربیت بدنی 
استان که از دیدن آثار با ارزش و بسیار زیبای بانوان ورزشکار 
به وجد آمده بودند، قول مس��اعد دادند ک��ه در آینده از این 
عزیزان هنرمند حمایت مالی به عمل خواهند آورد و از طریق 
هیأت های ورزش��ی بس��تر و زمینه مناسبی برای توسعه کار 
هنرمندان فراهم می آورند تا بهتر بتوانند آثار خود را به نمایش 

بگذارند.
نقطه نظرات مسئوالن غرفه ها

در روز پایانی نمایشگاه یک هفته 
ای صنایع دستی و آثار هنری بانوان 
ورزشکار، خبرنگار زاینده رود به 
نظرخواهی در این زمینه پرداخت 
که چند نمونه از این نظرخواهی 
را جهت اطالع مس��ئوالن اداره 
کل تربیت بدنی اس��تان به ویژه 
معاونت ام��ور ورزش بانوان می 
آوریم که امیدواریم کمک شایانی 
باشد برای این عزیزان در برپایی 

نمایشگاه های بعدی.
فرزند هنر باش نه فرزند پدر 
   فرزند هنر زنده کند نام پدر

خان��م مری��م گالب��ی از هیأت 
همگانی با این بیت ش��عر بسیار 
زیبا س��خن آغاز کردند و ضمن 
تشکر از مس��ئوالن محترمی که 
در برپایی نمایش��گاه آثار هنری 
و صنایع دستی بانوان هنرمند سعی و تالش کرده اند، گفت: 
برپای��ی چنین نمایش��گاه هایی باعث ت��الش مضاعف در 
جهت ارائه انواع هنر و همچنین موجب دلگرمی و پشتکار 
هنرمندان می ش��ود و چه بس��ا جرقه ای باشد در تبلور هنر 
در مس��یر زندگی هنرمند. خانم مریم حس��ینی داور و مربی 
ورزش هندبال، مجموعه ای از آثار هنرمندان ورزشکار را در 
این نمایش��گاه دیدیم و خوشحالیم از این که برای اولین بار 
در ایران کار بس��یار زیبا و جذابی را ب��ه اجرا درآورده اند که 
می تواند ابعاد وجودی و شخصیتی ورزشکاران را از جوانب 
مختلف بسنجد و به این باور برسیم که حقیقتاً عقل سالم در 
بدن سالم است. امیدوارم در آینده باز هم شاهد برپایی چنین 
نمایشگاهی با فضای بیشتر، تبلیغات و اطالع رسانی بهتر و به 
صورت گسترده تر و مدون تری می باشیم که حق مطلب برای 

هنرمندان ورزشکار به خوبی ادا شود. 
خانم س��ورانی از هیأت ووشو اس��تان نیز گفت: برپایی این 
نمایشگاه کار بسیار زیبای فرهنگی ورزشی بود. از مسئوالن 
تش��کر فراوان می کنم و از این که جو و بس��تر مناسبی برای 
معرفی ورزشکاران هنرمند فراهم آوردند سپاسگزاری می کنم 
و امیدوارم در فرصت های مناسب دیگری هم شاهد برپایی 
چنین نمایشگاه هایی باش��یم. همچنین نیلوفر مهدی نژاد از 
هیأت های ورزش های رزمی استان گفت: امیدوارم خداوند 
ق��ادر و متعال قدرت و توانایی به مس��ئوالن بدهد تا بتوانند 
مسئولیت خطیرشان را به نحو احسن به انجام برسانند و اگر 

مقدور باشد در هفته تربیت بدنی و ورزش هم نمایشگاه مشابه 
دایر کنند. مریم یزدانی و آزاده کیانی از هیأت بیماران خاص 
نیز در این خصوص گفتند: از تشکیل چنین نمایشگاهی که 
برای اولین بار بود تش��کر می کنیم و سپاس��گزاریم. از تمام 
مسئوالن اجرایی این طرح زیبا قدردانی می کنیم. انشاءا... در 
مناسبت های دیگر و سال های آتی نیز برپایی اینگونه کارهای 
فرهنگی و هنری در ورزش را ش��اهد باشیم و تداوم داشته 
باش��د. زهرا جعفرخان از کان��ون کم توان های ذهنی پرنیان 
هم اینگونه گفت: برای رضای خدا کار می کنم و کارم برش 
چادر و س��رویس آشپزخانه و ... است. خوشحالم که شما و 
مسئوالن موقعیت های این چنینی را برای ما فراهم می آورید 
تا هنرمان را عرضه کنیم. نمایشگاه بسیار رضایت بخش بود 
و انش��اءا... باز هم تکرار شود. دبیر نایب رئیس هیأت رزمی 
اس��تان نیز نظرش را چنین بیان کرد: با سالم و خسته نباشید 
خدمت کس��انی که زحمت کشیدند و این نمایشگاه را دایر 
کردند که هم زیبا بود و هم جذاب. پیشنهاد می کنم در سال 
حداقل دو بار چنین نمایشگاهی برپا شود؛ چه بهتر که در هفته 

تربیت بدنی باشد.
خانم رحیمی، مدیر کلوپ ورزش��ی آرامش ضمن تش��کر 
 و قدردان��ی از کارگ��زاران اظهار داش��ت: اگر نمایش��گاه با 
اطالع رسانی و تبلیغ بیشتری همراه می شد بهتر بود. خوشحالم 

که در این نمایشگاه باشکوه شرکت داشتم. 
امیدوارم توس��عه پیدا کند و تداوم داشته باشد. حمیده کیانی 
و نجمه روان بد از غرفه شهرس��تان سمیرم ضمن تشکر از 
مسئوالن گفتند: باتوجه به این که این نمایشگاه برای اولین بار 
بود، خوشحالیم که صنایع متنوع و جالب را مشاهده کردیم 
و با س��بک های مختلف آشنا ش��دیم، اگر این نمایشگاه در 
محیطی باز و بزرگ تر بود بهتر و جالب تر می ش��د و عالقه 
مندان با این نوع کارهای هنری و صنایع دستی شهرستان ها 

آشنایی پیدا می کردند. 
توران، از کانون دختران کم توان ذهنی پرنیان هم با تشکر از 
مسئوالن به ویژه خانم عمرو، افزود: این نمایشگاه عالی بود. با 
این که برای اولین بار تشکیل می شد، به نحو احسن برگزار 
ش��د و مس��ئوالن غرفه ها توضیحات الزم را می دادند. من 
احساس خیلی خوبی به ورزش پیدا کردم. انشاءا... هر سال 
ادامه داشته باشد، از آنجایی که فراگیری قابلیت های هنری و 
تکنیکی بانوان ورزشکار به عنوان اصلی انکارناپذیر از اهمیت 
بس��زایی برخوردار است و قطعاً ورزشکاری که با فرهنگ و 
هنر الفت بیشتر داشته باشد به همان اندازه از قدرت و ظرافت 
فراگیری بیشتری در جهت کسب علم ورزش بهره مند می 
شود، الزم است مسئوالن با مدیریت و درایت شایسته تری 
نسبت به برپایی چنین نمایشگاه هایی همت گمارند و اهمیت 

بیشتری برای آن قائل باشند.

در هفته زن اتفاق افتاد؛

اولین نمایشگاه صنایع دستی و آثار هنری بانوان ورزشکار اصفهان در سرای ورزشکاران

شهردار منطقه 10 اصفهان اعالم کرد؛

ساماندهي و كنترل آالينده هاي صوتي در بزرگراه آقابابايي
شهردار منطقه 9 اصفهان:

تشكيل جلسات كميته نظارتي و رفع مشكالت اهالي  منطقه

طبق برنامه اصفهان 95؛

بازگشايی گره كور رينگ سوم ترافيكي تا 18 ماه ديگر

شهردار منطقه 10 اصفهان با اشاره به کاهش آالینده هاي زیست محیطي در 
 بزرگراه ها و میادین اصلي این منطقه گفت: ساماندهي و کنترل آالینده هاي

صوتي در بزرگراه آقابابایي و همکاري در جهت ایجاد ایس��تگاه معاینه 
مکانیزه خودرو از ط��رح هاي این منطقه در جهت کاهش آالینده هاي 

زیست محیطي است. 
احمدي با اشاره به کنترل و کاهش آلودگي هاي زیست محیطي ناشي از 
ترافیک شهري، اظهار داشت: فرهنگسازي و توسعه کاربرد انرژي هاي نو 
در حمل و نقل و ترافیک شهر، ایجاد و توسعه جایگاه هاي تک منظوره و 
متوسط سوخت پاک، استفاده از انرژي خورشیدي در تقاطع هاي سطح 

منطقه از برنامه هاي این منطقه است.
وي با بیان این که حفظ ارتقاي کمي و کیفي فضاي س��بز سطح منطقه، 
افزود: به منظور حفظ و ایجاد فضاي سبز شهري و محلي، توسعه فضاي 
سبز در محل اتصال اتوبان آقابابایي به اتوبان فرودگاه، ارتقاي فضاي سبز 
در ورودي ش��رق منطقه، مشارکت در تکمیل و بهبود کیفي فضاي سبز 

اتوبان هاي  فرودگاه، آقابابایي و چمران در دستور کار قرار دارد.
ش��هردار منطقه 10 اصفهان تصریح کرد: اختصاص 20درصد از فضاي 
سبز  امالک مسکوني، احیاي ساماندهي و ارتقاي کیفي مادي هاي سطح 

منطقه و توس��عه تسهیالت پیاده روها و دوچرخه نیز از برنامه هاي این 
منطقه است.

احمدي با اشاره به ضرورت افزایش سیاست هاي تشویقي منطقه جهت 
اجراي بالکن و بام سبز منازل و ساختمان هاي شهرداري خاطرنشان کرد: 
به منظور اجراي بام س��بز و دیوار سبز بر روي ساختمان هاي مرتبط با 

شهرداري منطقه باید امکان سنجي صورت گیرد.

شهردار منطقه 9 اصفهان گفت: تشکیل جلسات کمیته نظارتي و حضور 
اعضاي شوراي اسالمي شهر در منطقه باعث حل مشکالت اهالي و رفع 
 معضالت و مشکالت موجود در منطقه خواهد شد.  به گزارش روابط عمومي
شهرداري منطقه 9، عبدالرسول امامي در دومین جلسه کمیته نظارتي شوراي 
اس��المي شهر اصفهان اظهار داشت: برگزاري این جلسات عالوه بر رفع 
مسائل و مشکالتي که شهروندان این منطقه و شهرداري با آن مواجه هستند، 
شهروندان را با خدمات شبانه روزي خدمتگزاران آنها در شوراي اسالمي 

شهر و شهرداري بیشتر آشنا مي سازد.
وي در ادامه خاطر نشان کرد: با توجه به این که منطقه 9 از نظر فضاي سبز 
نقش ریه شهر را بر عهده دارد و نوع کاربري ها عموماً فضاي سبز باغات 
و اراضي کشاورزي است و از نظر شهرسازی بدون سند و قولنامه ای بوده، 
براي کسب و جذب درآمد نیاز به فروش تراکم است که در این محدوده قابل 
اجرا نیست، بنابراین با مشارکت و سرمایه گذاري مي توان به جذب بودجه 
نایل آمد و باید از طریق کمیسیون ماده پنج بعضي از کاربري ها تغییر یابد 
 تا این مهم محقق گردد. امامی از ساختار و نوع کاربري هاي متنوع منطقه 9 
که شامل بافت روستایي،  کشاورزي، باغات، تاریخي،  صنعتي و  مسکوني 
است سخن به میان آورد و اذعان داشت: این ویژگي ها شرایطي خاص را 

براي کل منطقه به وجود آورده است و در نتیجه مراجعاتي که شهروندان به 
جلسات کمیته نظارتي دارند متفاوت و متنوع است، اما بیشترین مراجعات 
م��ردم در مورد تعیین تکلیف طرح تفصیلي منطقه،  تغییر کاربري اراضي 
کشاورزي و تخفیف است. گفتني است دومین جلسه کمیته نظارتي شوراي 
اسالمي شهر اصفهان در سال جاري با حضور اعضاي کمیته غرب شوراي 
اسالمي شهر براي حل مشکالت شهروندان منطقه 9، در محل شهرداري 

این منطقه در روز شنبه هفتم خردادماه تشکیل گردید.

شهردار منطقه 6 به طرح هاي مهم این شهرداري در راستاي اجراي 
برنامه اصفهان 95 اشاره کرد و گفت: طبق برنامه پنج ساله گره کور 

رینگ سوم ترافیکي شهر اصفهان تا 18 ماه دیگر باز مي شود.  
فض��ل ال��ه محلوجي تکمیل رینگ س��وم ترافیکي ش��هر را یکي از 
مهم ترین ط��رح هاي برنامه اصفهان 95 خواند و اضافه کرد: اجراي 
این طرح از س��ه ماه گذش��ته آغاز ش��ده و تا 15 الي 18 ماه آینده 
ب��ه بهره برداري خواهد رس��ید که این امر موج��ب صرفه جویي در 
س��وخت و کاهش آلودگي ه��وا و همچنین کاهش هدر رفت وقت 

شهروندان خواهد شد.

وي اتصال رینگ دوم و س��وم ترافیک��ي را از دیگر اقدامات مهم و 
تأثیرگذار این شهرداري برش��مرد و تصریح کرد: این مهم به وسیله 
اجراي طرح خیابان ش��هید الوي در س��ه بخش خیابان، پنج تقاطع 
غیرهمس��طح در خیابان امام س��جاد)ع( و زیر گذر امام سجاد)ع( از 
پنج ماه گذشته آغاز شده و تا کنون 18 درصد پیشرفت فیزیکي داشته 
است و انتظار مي رود تا پایان سال جاري به بهره برداري رسیده و در 
اختیار شهروندان قرار گیرد. شهردار منطقه 6 خاطر نشان کرد: تکمیل 
و اجراي ادامه بزرگراه ش��هید همت، خیابان ش��هید الوي، احداث 
س��الن اجالس سران کشور هاي غیرمتعهد، ساماندهي خیابان شهید 
آویني، امتداد خیابان آبشار سوم تا میدان شهید قوچاني و احداث پل 
هفتم، تعدادي از طرح هاي برنامه اصفهان 95 در این منطقه اس��ت. 
محلوج��ي تکمیل رینگ س��وم ترافیکي را مهم تری��ن مزیت تکمیل 
 بزرگراه شهید همت عنوان و اذعان کرد: این بزرگراه به طول دو هزار

و 300 متر مربع از طرح هاي مهمي است که براي اجرا به چند طرح کوچک تر 
 شامل دو تقاطع همسطح، یک تونل به طول 340 متر و هشت دهانه
پل تبدیل شده اس��ت. وي از برنامه هاي سال جاري این شهرداري 
س��خن به میان آورد و بیان داشت: س��اماندهي ورودي محور شرق 
در امتداد آبشار س��وم تا میدان شهید قوچاني، تکمیل رینگ سوم و 
محور ش��رق، احداث پل هفتم ب��ر روي زاینده رود به منظور اتصال 
رینگ سوم به رینگ چهارم ترافیکي شهر و تکمیل و بهره برداري از 

سه طبقه از پارکینگ ش��هید نیکبخت، از دیگر طرح هاي مورد نظر 
جهت اجرا و تکمیل در سال جاري است.

شهردار منطقه 6 افزود: تکمیل بزرگراه شهید روح االمین از امامزاده 
ردان تا پل اش��کاوند، از دیگر برنامه هاي این ش��هرداري اس��ت که 
در حال حاضر در مرحله آزاد س��ازي مي باش��د. وي میدان ش��هید 
قوچاني را به عنوان یکي از بزرگ ترین میادین ش��هري برش��مرد و 
اذعان داش��ت: این میدان با مس��احت 16/5 هکتار توس��ط سازمان 
عمران در ابتداي بزرگراه روح االمین و بزرگراه ش��هید کش��وري با 
اعتب��ار یک میلیارد و 100 میلیون تومان از ماه گذش��ته آغاز ش��ده 
 و در ح��ال حاضر در دس��ت اجراس��ت که با توجه به آزاد س��ازي 
70 درص��د از بزرگراه روح االمین و خیابان ش��هید آویني انتظار مي 

رود این طرح تا پایان شهریور ماه سال جاری به پایان برسد.
محلوجي خاطر نش��ان کرد: احداث سالن اجالس سران کشور هاي 
غیرمتعه��د نی��ز از دیگر ط��رح هاي مهم در حال اج��را در منطقه 6 
اس��ت. وي در ادامه با اشاره به نامگذاری سال 90 به نام سال جهاد 
اقتصادي، س��خن به میان آورد و گفت: طرح هاي بزرگ و سنگیني 
در این س��ال در منطقه 6 در حال اجراست که مي تواند محور شرق 

اصفهان را به قطب فرهنگي و عمراني بزرگي تبدیل نماید.
ش��هردار منطقه 6 تصریح کرد: محالت هم��ت آباد، حجتیه و محله 
هاي اطراف آن، از جمله محله هاي قدیمي ش��هر اصفهان است که 
با وجود توس��عه فضاهاي شهري در جنوب غربي اصفهان، همسان 
با دیگر نقاط ش��هري توسعه نیافته و بافتي قدیمي و فضایي پرتراکم 
و فاق��د امکان��ات الزم را به خود اختصاص داده اس��ت. وي با بیان 
ای��ن که این محدوده در حاش��یه رینگ دوم و س��وم ترافیک ش��هر 
قرار گرفته اس��ت، تصریح کرد: احیاي بافت های فرس��وده، توسعه 

و اح��داث س��اختارهاي ترافیک��ي و حم��ل و نقل در ای��ن منطقه 
 یکي از ملزومات اس��ت که این مهم با احداث خیابان ش��هید الوي

و زیر گذر امام س��جاد)ع( به جهت ویژگي هاي طرح و تأثیر آن بر 
وضعیت تردد وسایل نقلیه، ایمني عابران پیاده و ... از اهمیت بسیار 

زیادي برخوردار است.
 محلوجي اضافه کرد: طرح هاي خیابان شهید الوي و زیرگذر امام سجاد )ع(
از مهم ترین و مؤثرترین اقدامات ترافیکي در راستاي کاهش بار ترافیک 
 شمال و جنوب پل بزرگمهر و پل فردوسي است و با اجراي این طرح ها
ش��اهد کاهش زمان س��فر و تأخی��ر در تقاطع ها و افزایش س��طح 
دسترسي در پیرامون احیاي ساختار فرهنگي، مذهبي و ارزشی شهر 
اصفهان پیرامون گلس��تان ش��هدا، تکایا و مقابر تاریخي تخت فوالد 

خواهیم بود.
ش��هردار منطق��ه 6 از پ��روژه ه��ای آم��اده بهره ب��رداری در ای��ن 
منطق��ه س��خن ب��ه می��ان آورد و ی��ادآور ش��د: احداث س��رویس 
بهداش��تي در گلس��تان ش��هدا، س��ه طبق��ه از پارکین��گ ش��هید 
 نیکبخ��ت و مجتم��ع تج��اري و اداري کوث��ر، از ط��رح های��ي

است که در منطقه اجرا شده و آماده بهره برداري است.
وی در پایان به وسعت11 میلیون متر مربعي این منطقه و جمعیت بیش از 
 116 هزار نفري آن اشاره و اظهار داشت: منطقه 6 نیازمند اجراي طرح هایي
در راس��تاي رفع معضالت و دس��تیابي به وضعیت مطلوب است و 
شهرداري این منطقه در راستاي رسیدن به این اهداف تکمیل و اجراي 
طرح هاي مورد نیاز را در دستور کار دارد که با همت و تالش شهرداران 
مختلف این منطقه در س��ال هاي متفاوت، طرح های بسیار خوبی در 
 این منطقه به بهره برداری رس��یده و طرح های بسیاری نیز در دست 

اجراست.
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ورزش

مجيد صالح 
سرمربي تيم 
فوتبال سايپا شد

علیرضا جنتی:
آرزوی مردم 
اصفهان را برآورده 
ساختيم

مربي تیم فوتبال ذوب آهن به عنوان س��رمربي جدید س��ایپا 
انتخاب ش��د. مجی��د صالح امروز به عنوان س��رمربي جدید 
تی��م س��ایپا انتخاب ش��د و روز آین��ده نیز به هم��راه آرش 
 کوشا یک نشس��ت خبري در باشگاه س��ایپا برگزار خواهد 
کرد. صالح بیش از این مربي ذوب آهن بود و به عنوان دستیار 
منصور ابراهیم زاده در این تیم فعالیت مي کرد. وي در گذشته 
بازیکن سایپا بوده و اکنون به عنوان سرمربي این تیم انتخاب 
شده اس��ت. فصل گذش��ته محمد مایلي کهن سرمربي سایپا 
بود و نتوانس��ت نتایج خوبي با ای��ن تیم بگیرد. مجید صالح 
در دوران حض��ور خود در تیم ذوب آهن خدمات ارزنده و 
حضور تاثیرگذاری داشت. حضور وی در قامت سرمربی در 
یک تیم اتفاق خوبی اس��ت اما عدم حضورش در تیم ذوب 
آهن یک خال بزرگ محسوب می شود باید دید در آینده چه 

کسی حضور ارزشمند او را در این تیم پرخواهد کرد.
تیم ذوب آهن همراه با این مربي نام آش��نا توانس��ت در دو 
دوره نای��ب قهرم��ان لیگ و یک مقام س��ومي را از آن خود 

کند.

رئیس هیأت مدیره باشگاه گیتی پسند اصفهان از ورود رسمی این 
باشگاه به س��وپر لیگ والیبال در فصل جاری خبر داد. علی رضا 
جنتی اظهار داشت: پس از پیشنهاد هیأت والیبال استان در اسفند ماه 
سال گذشته مبنی بر تیم داری در رشته والیبال، این پیشنهاد در هیأت 
مدیره باشگاه مطرح و مورد موافقت قرار گرفت تا از این پس شهر 
اصفهان تیم گیتی پسند را در رشته والیبال به خود ببیند. وی افزود: 
امیدواریم با این تصمیم آرزوی چندین س��اله عالقه مندان به این 
رشته ورزشی پر طرفدار را در شهر اصفهان برآورده کرده باشیم و 
بار دیگر چراغ والیبال در شهر اصفهان روشن شود. رئیس هیأت 
مدیره باشگاه گیتی پسند با بیان این که ظرف روزهای آتی سرمربی 
تیم معرفی خواهد شد افزود: با چند گزینه مطرح مذاکراتی داشته 
ایم و ظرف روزهای آینده به طور رس��می نام مربی مورد نظر را 
اعالم می کنیم. علیرضا جنتی با بیان این که در تیم والیبال گیتی پسند 
تأکید ویژه ای بر حضور بازیکنان اصفهان��ی داریم، افزود: با این 
وجود هدف اصلی این تیم کس��ب نتیجه ای در خور شأن شهر 
اصفهان می باشد، به همین دلیل با ترکیبی از والیبالیست های بومی 

و همچنین ملی پوش به دنبال رفتن بر روی سکو خواهیم بود.

هافبک دفاعي پرسابقه منچستریونایتد به طور رسمي از دنیاي 
فوتبال کناره گیري کرد.

به گزارش س��ان، پل اس��کولز دیروز عنوان ک��رد تصمیم به 
کناره گی��ري گرفته و براي همیش��ه کفش های��ش را آویخته 

است. 
وي در بیانی��ه خود عنوان کرد که چنی��ن تصمیمي را تحت 
فش��ار خاصي نگرفته، بلکه به این باور رس��ید مقطع کنوني 

بهترین و مناسب ترین زمان جهت کناره گیري است. 
وي اظهار داش��ت :  خوشحالم و به خود مي بالم سال ها عضو 
تیم��ي پرقدرت و ب��ا افتخار همچون منچس��تریونایتد بودم. 
ای��ن بازیکن زحمتک��ش از س��ال 1991 بي وقفه در خدمت 

شیاطین سرخ بود. 
وي پ��س از انج��ام 676 بازي و در س��ن 36 س��الگي براي 
سرخ پوشان به فعالیت  ورزشي اش خاتمه داد. شاید شکست 
در فین��ال لیگ قهرمانان اروپا او را در این س��ن س��رخورده 
 ک��رده که در چنین ش��رایطی تصمیم ب��ه خداحافظی گرفته 

است.

خبر

به نظر می رس��د باش��گاه ف��والد ماهان 
امس��ال نیز در رشته فوتس��ال تیم داری 

خواهد کرد؟
هفته گذش��ته هیأت مدیره باش��گاه ماهان 
جلسه ای تشکیل داد و در آن به این نتیجه 
رس��ید که امس��ال نیز در فوتسال حضور 
داش��ته باش��د. به اعتقاد من این تصمیمی 
اس��ت که با درایت مالکین باش��گاه اتخاذ 
شد چرا که فوالد ماهان قطب اول فوتسال 
کشور است و باید این جایگاه حفظ گردد.
در هر صورت امسال فوالد ماهان با قدرت 

در لیگ 90 حضور خواهد داشت.
از چ��ه زمانی تمرینات خود را ش��روع 

می کنید؟
تع��داد زی��ادی از بازیکنان ماه��ان در تیم 
مل��ی حضور دارند .این یکی از کمک های 
بزرگی اس��ت ک��ه تیم ماهان ب��ه تیم ملی 
کش��ورمان می کند چرا ک��ه حضور هفت 
بازیک��ن مؤثر تیم مل��ی در کنار یک دیگر 
در یک تیم باشگاهی می تواند تیم ملی را 
هماهنگ تر نماید. به همین خاطر، به دلیل 

حضور ای��ن نفرات در چین و تداخلی که 
با برنامه های تیم ملی داشتیم در نظر داریم 
تا بع��د از اتمام تورنمنت چی��ن با تمامی 
 نف��رات تمرینات خود را ب��ا قدرت آغاز

نماییم.
البته در هر تورنمن��ت تقریبًا 6-7 بازیکن 
به تیم مل��ی می دهیم که می تواند ما را با 
مش��کالتی مواجه کند. در چنین شرایطی 
تی��م ما بیش��تر از تیم های دیگ��ر متضرر 
می ش��ود. امید وارم برنامه های تیم ملی به 

فوالد ماهان ضربه ای وارد نکند.
چ��ه برنام��ه هایی ب��رای لیگ امس��ال 

دارید؟
امسال لیگ بسیار سختی در پیش خواهیم 
داش��ت.کار برای تمامی مربیان نس��بت به 
س��ال گذشته سخت تر ش��ده است. تمام 
تالش من این است که برنامه هایم نسبت 
به سال گذشته بسیار متفاوت تر باشد. سال 
گذشته بعد از چند هفته از آغاز لیگ به تیم 
ماهان آمدم که این کار را برایم سخت کرد. 
اما امسال س��عی می کنم با شناسایی نقاط 

ضعف و قوت تیم با قدرت وارد مسابقات 
ش��ویم. امیدوارم از تجربیات سال قبل به 
نحو احسن در فصل 90 -91 استفاده کنم 
و بتوانم تیمی در ش��ان نام فوالد ماهان در 

لیگ 90 آماده کنم.
 چ��ه بازیکنان��ی را حف��ظ و ی��ا حذف 

می کنید؟
م��ا 60 درص��د تیم را حف��ظ کردیم و 40 

درصد مابقی از ما جدا شده اند.
بازیکن خاصی مد نظر دارید؟

س��ه گزینه لیگ برتری که از بهترین های 
لیگ می باش��ند مد نظر ما هس��تند که در 

حال بررسی شرایطشان هستیم. 
بازیک��ن خارج��ی نیز ب��ه تی��م اضافه 

می کنید؟
در نظ��ر دارم از تمام ت��وان و قدرت تیم 
ف��والد ماهان اس��تفاده ک��رده و از گرفتن 
بازیکن خارجی در حال حاضر خود داری 

کنم.
لیگ امس��ال و تیم های حاضر در آن را 

چطور ارزیابی می کنید؟

همان ط��ور که از قبل اش��اره  کردم لیگ 
بس��یار س��ختی پیش رو خواهیم داش��ت. 
تیم هایی که امس��ال در لیگ حضور دارند 
به مراتب بهتر از فصل گذش��ته هس��تند و 
همین م��ی تواند کیفیت مس��ابقات را دو 
چندان کند. هر مربی برای تیمش تفکرات 
خاصی را دنبال می کند. همه تیم ها برای 
ما محترم می باش��ند اما من، تنها، فکرم را 
بر روی تیم خود متمرکز کرده ام و به هیچ 

تیمی جز فوالد ماهان فکر نمی کنم.
ب��رای اولین بار در کش��ور در باش��گاه 
فوالد ماهان کمیته فوتس��ال تشکیل شد 
و شما به عنوان رئیس این کمیته مشغول 

فعالیت شدید؟
در ح��دود یک م��اه پیش کمیته فوتس��ال 
باش��گاه ماهان تشکیل ش��د که جا دارد از 
آقای��ان ریخته گران به دلیل اعتمادی که به 
من داش��تند تشکر و قدردانی کنم. تشکیل 
کمیته فوتس��ال در یک باش��گاه ورزش��ی 
حرکتی اس��ت که برای اولین بار در کشور 
صورت م��ی گیرد. جدا ش��دن فوتس��ال 

از س��ایر رش��ته ها نش��ان دهن��ده توجه 
 خاص مالکان باش��گاه ماهان به فوتس��ال

می باشد.
چ��ه برنامه هایی در ای��ن کمیته خواهید 

داشت؟
از مهم ترین برنامه هایم در کمیته فوتس��ال 
برنامه ریزی و ساماندهی آکادمی فوتسال 
ماهان و تش��کیل مدرسه فوتسال آقایان و 

بانوان می باشد.
پیش بینی شما از جایگاه فوالد ماهان در 

لیگ 90 چیست؟
فوالد ماهان در س��ال های گذشته و بعد از 
اولین حضور در لیگ برتر فوتسال همواره 
در بین س��ه تیم باالی جدول بوده اس��ت 
و همین کار ما را دش��وارتر می کند. س��ال 
گذشته اتفاقات فوتسال ما را از رسیدن به 
عنوان قهرمانی باز داشت. امیدوارم امسال 
بتوانیم تیمی روانه مسابقات کنیم که از همه 
 نظر درخور شأن و شخصیت فوالد ماهان
باش��د. ب��رای تمامی تیم ه��ا در لیگ برتر 

فوتسال آرزوی موفقیت می کنم.

با تصمیم فدراسیون هندبال
 اعزام دو داور بانوی اصفهانی

به دوره داوری قاره ای 
دو داور بان��وی هندب��ال از اصفهان ب��ه عنوان نماین��دگان ایران برای 

حضور در دوره داوری قاره ای انتخاب شدند.
طبق اعالم کمیته داوران فدراسیون هندبال با توجه به برگزاری آزمون 
انتخابی داوران در بخش بانوان جهت حضور در کالس های قاره ای، 
اس��امی چهار داوری که موفق به کسب بیشترین امتیاز در میان شرکت 

کنندگان دیگر شدند اعالم شد.
 بر این اس��اس افس��انه روحانی از تهران، لیال شفاهی از تهران، شادی 
صفری و ماه منیر صادقی از اصفهان برای حضور در این دوره انتخاب 
شدند. این چهار داور در صورت برگزاری کالس های داوری قاره ای 

به عنوان نمایندگان ایران در این دوره اعزام می شوند.

هفته نهم لیگ دسته دوم فوتسال 
گیتی پسند نوین میزبان زابلی ها

در هفته نهم لیگ دس��ته دوم فوتس��ال ایران عصر فردا)پنج شنبه( تیم 
فوتس��ال گیتی پسند نوین اصفهان به مصاف س��جاد زابل می رود. در 
ادام��ه رقابت های لیگ دس��ته دوم فوتس��ال ایران ف��ردا 10 دیدار در 
ش��هرهای مختلف برگزار می ش��ود و طی آن در یک��ی از دیدارهای 
 گ��روه اول، تی��م گیت��ی پس��ند نوی��ن از تیم س��جاد زاب��ل پذیرایی

 می کند. 
این دیدار مصاف تیم های چهارم و پنجم جدول می باش��د. این بازی 

راس ساعت 17 در سالن پیروزی اصفهان آغاز خواهد شد.
در این هفته تیم صدرنش��ین فوالد ماهان استراحت دارد و این فرصت 
مناس��بی اس��ت تا تیم های تعقیب کنن��ده ماهان به ای��ن تیم نزدیک 

شوند.

اسکولز 
كفش هايش را 
آويخت

در لیگ کلمبیا رخ داد
سیلي به  جاي دریافت حقوق!

یک بازیکن شاغل در لیگ حرفه اي کلمبیا به خاطر اعتراض به دیرکرد 
دستمزد خویش از مربي اش سیلي خورد. 

به گزارش د.پ.آ، در جلس��ه تیم وانس کالدس که س��ابقه قهرماني در 
رقابت ه��اي لیبرتادورس را دارد،  فلیکس میکولت��ا،  زماني که به عنوان 
عض��و تیم، اعتراض خود را ب��ه پرداخت توأم با تأخیر حقوق و دیگر 
مطالباتش عنوان کرد، در مقابل چشم همه اعضا تیم، با سیلي محکمي 

از سوي دوان واسکوئز، سرمربي تیم روبرو شد.
 این اتفاق در سطح رسانه اي کلمبیا بازتاب وسیعي یافت و جو عمومي 
نامناس��بي علی��ه مربي تیم بوج��ود آمد، به طوري که تمام رس��انه هاي 
تصویري و نوش��تاري این کش��ور اقدام به انعکاس این رویداد کردند. 
این س��رمربي به خبرنگاران گفت: خودم متوجه هستم، چه کار کردم، 

الزم نیست دیگران به من تذکر بدهند.
 منتظ��رم ببین��م میکولت��ا علی��ه م��ن ش��کایت مي کن��د ی��ا ن��ه. تیم 
 وانس کال��دس اکنون با 36 امتیاز صدرنش��ین لیگ دس��ته اول کلمبیا

است.

با وجودي که تیم تنیس راه و ترابري در قرعه کش��ي لیگ برتر تنیس حضور 
داشت اما قرار است تیم دیگري جایگزین این تیم شود. در مراسم قرعه کشي 
فصل جدید لیگ برتر تنیس که ماه گذش��ته در مشهد برگزار شد، تیم تنیس 
راه و ترابري اصفهان نیز به عنوان یکي از هشت شرکت کننده در رقابت هاي 
فصل جدید حضور داش��ت اما به دلیل پیدا نشدن حامي مالي براي این تیم، 
قرار است تیم دیگري جایگزین راه و ترابري شود.  مسابقات فصل جدید لیگ 
برتر تنیس از 20 خرداد ماه جاري آغاز مي شود و تیم هاي شرکت کننده در این 
مس��ابقات باید در اسرع وقت مدارک شرکت در مسابقات را به سازمان لیگ 

فدراسیون ارائه کنند. 
سرمربي فصل قبل تیم راه و ترابري اظهار داشت: صحبتي در ارتباط با حضور 
تیم در لیگ انجام نشده و هفته گذشته دبیر کمیته ورزش اداره راه و ترابري به 
من اعالم کرد که به دلیل پیدا نشدن حامي مالي براي تیم راه و ترابري حضور 
این تیم منتفي شده است. احمدرضا جمالیان ادامه داد: به دلیل پیدا نشدن حامي 
مالي امکان ش��رکت راه و ترابري در لیگ تنیس وجود ندارد و به همین دلیل 
سازمان لیگ تیم پیکان را جایگزین تیم راه و ترابري کرده است. وي با اشاره 
به این که به دلیل نبود اسپانس��ر این تیم منحل شده است، تأکید کرد: به دلیل 

نامشخص بودن وضعیت تیم راه و ترابري با بازیکني صحبت نکردیم و تمریني 
نیز براي فصل جدید انجام نشده است.

انصراف تيم راه و ترابري هنوز اعالم نشده است
دبی��ر کمیت��ه ورزش اداره کل راه و تربري اصفه��ان  در این باره گفت: هنوز 

انصراف رسمي خود را از لیگ برتر تنیس اعالم نکرده ایم.
محمد دري اظهار داش��ت: اداره راه و ترابري هنوز انصراف نداده است، اما به 
دلیل این که قانون هزینه کرد دستگاه هاي دولتي در ورزش را ممنوع اعالم کرده 
اس��ت، امکان ش��رکت در لیگ را نداریم. وي ادامه داد: قانون هنوز مشخص 
نکرده که دس��تگاه هاي دولتي تا چه اندازه مي توانند در ورزش هزینه کنند و 

شرکت در لیگ برتر تنیس منوط به دستورالعمل در این خصوص است. 
دبیر کمیته ورزش اداره کل راه و ترابري اصفهان با اشاره به این که فصل جدید 
لیگ از 20 خردادماه آغاز مي شود، بیان داشت: در صورتي که زمینه شرکت تیم 
در مس��ابقات فراهم شد، بالفصله تیم براي شرکت در مسابقات بسته خواهد 
ش��د. وي اضافه کرد: بر اساس تفکرات کمیته ورزش اداره راه و ترابري، تیم 
باید از کادر فني و بازیکنان بومي استفاده کند و به همین دلیل بالفاصله بعد از 
قطعي شدن تیم، براي حضور در لیگ آماده مي شویم. دري با اشاره به ظرفیت 
تنیس اصفهان اظهار داشت: به اعتقاد ما تنیس اصفهان این ظرفیت را دارد که 
با بازیکنان بومي در لیگ ش��رکت کند. این در حالي است که سرمربي فصل 
گذشته تیم تنیس راه و ترابري از انصراف قطعي این تیم و جایگزین شدن تیم 

دیگري خبر داده بود.

مسابقات والیبال جام نصف جهان به پایان رسید
جامي که مورد بي مهري مسئوالن 

هیأت استان قرارگرفت
مس��ابقات والیب��ال بان��وان اس��تان اصفه��ان ج��ام نصف جه��ان با 
 قهرمان��ي تی��م پایگاه خبر ورزش��ي پ��ارس ب در اصفهان ب��ه پایان

رسید .
در این دوره از مس��ابقات که با حمایت کامل پایگاه خبري ورزش��ي 
پ��ارس انج��ام ش��د 15 تی��م در قال��ب چهار گ��روه چه��ار تیمي به 
ص��وت دوره اي وبه م��دت چهار روز در س��الن »مروارید« مجموعه 
 ورزش��ي ش��هداي ارتش اصفهان ب��ا یکدیگر به رقاب��ت پرداختند که
در پای��ان در مس��ابقه رده بن��دي تی��م »نگی��ن« توانس��ت ب��ا برتري 
در مقاب��ل »زن��ده رود« در جای��گاه س��وم ق��رار گی��رد و در مس��ابقه 
فین��ال نی��ز ک��ه بی��ن تیم ه��اي »ال��ف و ب« پای��گاه خبر ورزش��ي 
پ��ارس انجام ش��د تی��م »پای��گاه خبرورزش��ي پارس ب« توانس��ت 
 ب��ا برت��ري در مقاب��ل دیگ��ر تی��م ای��ن پای��گاه در جایگاه نخس��ت

بایستد.
در مراس��م اختتامیه این مس��ابقات که با حضور سرهنگ عادلي، مدیر 
مجموع��ه ورزش��ي ش��هداي ارتش برگزار ش��د عالوه ب��ر اهدا لوح 
وحکم به س��ه تی��م برتر به تمام��ي چهارتیم اول جوایزي اهدا  ش��د، 
از ن��کات قاب��ل توجه در این مراس��م عدم حض��ور نمایندگان هیأت 
 والیبال اس��تان ونیز مس��ئوالن ورزش اس��تان بود که م��ورد دلخوري
شدید »س��جاد فرخي« اسپانسر این دوره ومسئول پایگاه خبر ورزشي 

پارس قرار گرفته بود.
وي افزود: مس��ئوالن هیأت به صورت شفاهي قول هر گونه همکاري 
را داده بودند اما با ش��روع مسابقات کنار کشیده واین براي ورزش به 
وی  ژه بانوان که به دنبال اسپانس��ر در بخش ورزش بانوان اس��ت رفتار 

مناسبي نیست.
حضور وحمایت هیأت هاي ورزشي در کنار حامیان موجب مي شود 
تا آنها خود را تنها احس��اس نکنند و با دلگرمي بیش��تري گام در این 

مسیر بگذارند.

انصراف راه و ترابري از شرکت در لیگ تنیس

حسین افضلی :
 فوالد ماهان قطب اول 
فوتسال کشور است

ليگ امسال بسيار

سخت تر است

چندی پیش اعضا هیات مدیره باشگاه فوالد ماهان سپاهان به این جمع بندی رسیدند که تیم 
فوتسال این باشگاه در لیگ 90 نیز حضور داشته باشد. حسین افضلی نیزاز سوی هیأت مدیره 
عالوه بر هدایت تیم فوتسال این باشگاه به عنوان رئیس کمیته فوتسال فوالد ماهان منصوب 
شد. افضلی در کارنامه خود سابقه مربی گری در تیم های پست اصفهان و فیروزصفه و صعود 
آنها به لیگ برتر را دارد.البته نقطه اوج موفقیت های حس��ین افضلی با تیم فوالد ماهان رقم 
خورد. کسب عنوان قهرمانی لیگ برتر در سال 88 و کسب عنوان قهرمانی جام باشگاه های آسیا 
در همین س��ال و نیز کسب عنوان های سومی لیگ در سال های 86 و 89 از مهم ترین عناوینی 
است که افضلی با ماهانی ها به دست آورده است. زمان شروع تمرینات، برنامه های فصل جاری، 
 بازیکنان مد نظر و اهداف کمیته فوتسال باشگاه ماهان از جمله مواردی است که حسین افضلی

در گفتگوی تفصیلی خود با واحد رسانه ای باشگاه ماهان به آن اشاره داشته است.

در فاصله دو هفته مانده به لیگ صورت گرفت؛

سرمربي تیم هندبال بانوان ذوب آهن: 
وضعیت هندبال در رده نوجوانان مشخص نیست 

سرمربي تیم ملي هندبال نوجوانان عدم تشکیل اردو در رده نوجوانان را موجب ناشناخته بودن ونداشتن اطالعات 
کافي در مورد این گروه دانست وگفت: با توجه به انجام کارهاي زیر بنایي هیأت، باشگاه ها ونیزآموزش وپرورش 
استان اصفهان با اطمینان مي توانم وضعیت هندبالیست هاي نوجوان اصفهان را باال عنوان کنم . وی افزود: حضور 
و برگزاري مسابقات هندبال در رده دانش آموزي موجب شده تا حداقل این گروه آشنایي با این رشته داشته باشند.  
وي تصریح کرد: البته اعالم فاکتور میانگین قدي توسط فدراسیون، موجب شده تا برخي نتوانند در این اردو شرکت 
نمایند به عنوان مثال برخي بازیکنان خوب وبا تکنیک ذوب آهن وسپاهان تنها چند سانتیمتري اختالف دارند که در 
صورت نبود بازیکنان خوب وبا استعداد همانند آنها با مشورت ونظر فدراسیون حداقل یک دوره شرایط حضورآنان 
در تیم ملي را به وجود خواهیم آورد. سرمربی تیم هندبال بانوان ذوب آهن خاطر نشان کرد : تشکیل تیم در رده هاي 
پایه، سرمایه اي بسیار خوبي براي تیم هاي دیگر رده ها مي باشد تا بعدها در موفقیت آنها تأثیرگذار باشد. تشکیل تیم 
نوجوانان استارت خوب وبجایي است اما باید در نظر داشته باشیم کار سختي را پیش رو داریم اما در آینده مي توانیم 
از حضور آنها در تیم ملي جوانان و بزرگساالن استفاده کنیم. وي خاطر نشان کرد: تا زمان اعزام فرصت بسیار کمي 
داریم ونباید انتظار زیادي از این تیم داشت، در این دوره باید نفرات خوب و با استعداد را شناسایي کنیم وبا قبوالندن 

باور توانایي هایشان به آنان جرأت وجسارت براي رقابت با تیم هاي دیگر را دهیم.

دارنده مدال طالي بازي هاي آسیایي گوانگجو:
اطالعي در مورد کسب سهمیه پارالمپیك ندارم

دارنده مدال طالي بازي هاي آسیایي گوانگجو گفت: قرار بود مدال طالي بازي هاي آسیایي به عنوان سهمیه پارالمپیک 
لندن محسوب شود اما هنوز این موضوع قطعي نشده است. فرهاد رایگا اظهار داشت: در مسابقات گوانگجو با توجه 
به شرایطي که وجود داشت، نتوانستم رکورد خوبي را به ثبت برسانم اما به مدال طال دست پیدا کردم. وي با بیان 
این که قبل از بازي هاي آسیایي اعالم شده بود دارندگان مدال طال در ماد ه هاي مختلف دوومیداني ورودي المپیک 
2012 لندن را کسب کرده اند، بیان داشت: البته هنوز اعالم دقیقي از سوي فدراسیون نشده که باید در مسابقات کسب 
سهمیه شرکت کنیم یا سهمیه مورد نظر را دریافت کرده ایم. دارنده مدال طالي بازي هاي آسیایي گوانگجو که در ماده 
پرتاب وزنه با رکورد 13متر به مدال طال دست یافت، تصریح کرد: در مسابقات پارالمپیک با رکورد 14متر مي توان 
به روي سکو رفت و تمام تالشم را براي ثبت رکورد 14متر به کار مي گیرم، اما همه چیز دست خداست. وي با بیان 
این که فدراسیون برنامه مسابقات آینده را اعالم نکرده است، افزود: مسابقات دوومیداني کره جنوبي، آلمان و تونس 
در تقویم فدراسیون قرار دارد اما تاریخ قطعي مشخص نشده و تمریناتمان را ادامه مي دهیم تا سطح آمادگي بازیکنان 
کم نشود. رایگا با بیان این که بعد از بازي هاي آسیایي تمریناتش را در اصفهان سپري کرده است، افزود: بر اساس نظر 
کادر فني تیم ملي، ورزشکاران جانباز و معلول در شهرهاي خود زیرنظر مربي تمرین کرده و فدراسیون هزینه مربي 

را تأمین خواهد کرد. 
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