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معاون سياسي- امنيتي استاندار 
اصفهان گفت: بايد در راس��تاي 
خدمات شايس��ته به سالمندان، 
ظرفي��ت شناس��ي امر تس��هيل 
خدم��ات رفاهي به س��المندان 
ب��ه كمك دس��تگاه هاي اجرايي 

صورت گيرد. محمد مهدي اس��ماعيلي در نشست شوراي سالمندان با 
اشاره به اين كه جمعيت ...

اولين جلس��ه مشترك شهرداري 
اصفهان با شركت آب و فاضالب 
اس��تان و شهرس��تان اصفهان در 
محل پروژه مرك��ز همايش هاي 
بين المللي اصفهان برگزار ش��د. 
عليرض��ا قاري ق��رآن با اش��اره 

به اجراي همزمان طراحي و س��اخت مجموعه سالن هاي اجالس سران 
كشورهاي غير متعهد گفت: بر اساس...

معاون سياسي-امنيتي استاندار اصفهان:
براي ارائه خدمات مطلوب به سالمندان 

بايد از همه ظرفيت ها بهره گرفت

مدير عامل شركت آب و فاضالب استان:
مشكلي در اجراي تأسيسات 

آب و فاضالب پروژه اجالس نيست

 شهرستان    صفحه 4

فرمانده انتظامی استان اصفهان :

 تشدید مبارزه با بدحجابی در سه استان 
صفحه2

سيد جمال الدين سلطان زاده در 
يك مصاحبه مطبوعاتي در جمع 
خبرن��گاران گفت: ب��ا توجه به 
ترافيك تماس ها با 118، درصدد 
 هس��تيم 118 دوم را با ظرفيت
40 مي��ز پاس��خگويي در آينده 

نزدي��ك در مركز سيدالش��هدا در خيابان زينبيه راه ان��دازي كنيم. وي 
خاطرنشان كرد: در طول 24 ساعت ...

مدير مشتركين و متقاضيان شركت مخابرات:
راه اندازي 118 دوم با ظرفيت 40 ميز 

پاسخگويي در آينده نزديك

 شهرستان    صفحه 4

 شهرستان    صفحه 4

صفـحهصفـحه

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی
 استانداری تهران:
 آمار دورکاران به ۴هزار نفر رسید

رئیس جمهور خبر داد:
اختصاص 3 هزار میلیارد تومان اعتبار
 براي بهسازي روستاها

با  شرکت آب و فاضالب استان اصفهان درنظر دارد اجرای عملیات ذیل را از طریق مناقصه عمومی 
 فهرست بهای سال 1388 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به پیمانکار دارای رتبه بندی و

واجد صالحیت واگذار نماید. 

یك شرکت معتبر ساختماني واقع در شهرکرد جهت تکمیل کادر فني و 
تخصصي خود نیاز به چند نفر نیروي تمام وقت با مشخصات و شرایط ذیل دارد. 
از افرادي که حائز شرایط اعالم شده مي باشند تقاضا مي شود جهت تحویل 
رزومه و سوابق و مدارك کاري خود با شماره تلفن 2251326-0381 تماس 

حاصل فرمایند.
1- مهندس عمران با حداقل 5 سال سابقه کار در دفتر فني و پروژه هاي عمراني
جمله  از  عمراني  تخصصي  نرم افزارهاي  با  کار  توانایي  و  کامل  آشنایي   -
نرم افزارهاي  ،OFFICE برنامه هاي  و   ETABS, AUTOCAD"

صورت وضعیت و نرم افزارهاي زمان بندي پروژه
2- حسابدار با حداقل 5 سال سابقه کار در شرکت هاي عمراني

- آشنایي کامل با اصول و استانداردهاي حسابداري شرکت هاي عمراني 
و پیمانکار

واحد مناقصه گزار: معاونت دانشجویي و فرهنگي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
موضوع مناقصه: واگذاري امور طبخ و توزیع غذا بدون مواد اولیه

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 100/000/000 ریال
نوع تضمین شرکت در مناقصه: فیش واریزي یا ضمانتنامه معتبر بانکي

مدت تضمین شرکت در مناقصه: جهت ضمانتنامه بانکي سه ماه
تاريخ توزيع اسناد مناقصه: از روز سه شنبه مورخ 1390/03/24 لغایت روز دوشنبه مورخ 1390/3/30

محل توزيع اسناد مناقصه: 
1- خیابان هزارجریب- دانشگاه علوم پزشکي اصفهان- ستاد مرکزي- ساختمان شماره 4- طبقه همکف- اداره امور 

عمومي معاونت دانشجویي و فرهنگي دانشگاه- تلفن تماس:  7923034
2- خیابان هزارجریب- دانشگاه علوم پزشکي اصفهان- ستاد مرکزي- ساختمان شماره یك- طبقه همکف- اداره 

کمیسیون مناقصات- اتاق 110 تلفن تماس: 7922191
آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه از طريق پست پیشتاز: روز شنبه مورخ 1390/4/11 به آدرس: اصفهان- 
خیابان هزارجریب- دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان- ساختمان شماره یك- دبیرخانه 

مرکزي- کدپستي 81746-73461
زمان و محل بازگشايي پیشنهادهاي رسیده: روز چهارشنبه ساعت 15 مورخ 1390/4/15 در ستاد مرکزي 

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكيدانشگاه علوم پزشکي اصفهان
و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان 

مهلت تحويل اسناد به دبیرخانه:
تا ساعت 13:30 شنبه مورخ 1390/4/4

تاريخ گشايش اسناد مناقصه:
از ساعت 8:30 صبح  يک شنبه 1390/4/5

دريافت اسناد: سايت اينترنتی
www.abfa-esfahan.com شركت آب و فاضالب استان اصفهان

www.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن: 0311-6680030

آگهي مناقصه عموميآگهي دعوت به كار

آگهی مناقصه

اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان در نظر دارد انجام امور نظافت 
صورت  به  را  تابعه  مراکز  و  اصفهان  اداری  های  ساختمان  خدمات  و 
حجمی در سال 90 از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. بدینوسیله از 
شرکت های خدماتی دارای صالحیت و واجد شرایط دعوت می گردد 
جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 90/3/24 تا 90/3/30 به امور 
پزشکی  کل  اداره  فیض،  فلکه  اصفهان،  در  واقع  کل  اداره  این  اداری 
قانونی استان اصفهان مراجعه و پس از دریافت اوراق، پیشنهادات خود 
را حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 90/4/11 )ساعت 14 روز شنبه( 
تحویل و رسید دریافت نمایند. ضمنًا هزینه درج آگهی در روزنامه به 

عهده برنده مناقصه می باشد.

آگهی مناقصه 

م الف/368۴

م الف/ 3654

برآورد)ريال(تضمين)ريال(بودجهشرح عمليات و محل اجراشماره مناقصه

ترميم آسفالت نوارهای حفاری شده در 90-2-144
منطقه دو شهر اصفهان

33/500/000669/991/100جاری

ترميم آسفالت نوارهای حفاری شده در 90-2-145
منطقه پنج شهر اصفهان

33/500/000669/991/100جاری

رئيس جهاد كشاورزي :
تا پايان برنامه پنجم توسعه 

تولید شیالت استان
به 50 هزار تن خواهد رسید

رئيس جهاد كشاورزي چهارمحال و بختياري 
از افتت��اح 54 پ��روژه به مناس��بت هفته جهاد 
كش��اورزي خبر داد. نيازي در نشست خبري 
ب��ا اصحاب رس��انه و مطبوعات اف��زود: اين 
پروژه ها در شهرس��تان هاي شهركرد، بروجن، 
فارس��ان، لردگان، اردل و كيار با اعتباري بيش 
 از 27 ميلي��ارد ري��ال افتتاح خواهند ش��د كه

دو ه��زار و 713 خان��وار از آن��ان به��ره مند 
خواهند شد.

وي اظه��ار داش��ت: در ح��ال حاض��ر جهاد 
پ��روژه   400 از  بي��ش  اس��تان  كش��اورزي 
كش��اورزي را با بيش از 158 ميليارد ريال در 
 اس��تان مديريت مي كند. ني��ازي با بيان اين كه
چهارمحال و بختياري اس��تاني كش��اورزي- 
دامداري است، تصريح كرد: بخش كشاورزي 
و دامداري استان 22/6 درصد توليد ناخالص 

ملي و 22 درصد اشتغال ايجاد كرده است.
 به گفته وي، هم اكنون 66 هزار بهره بردار در 
بخش هاي كشاورزي، باغداري، زنبورداري و 

دامداري استان وجود دارد.
 وي خاط��ر نش��ان ك��رد: در ح��ال حاض��ر
سه هزار و 142 هكتار از زمين هاي استان تحت 
پوشش آبياري تحت فشار است، به طوري كه 
3 درص��د از 112 هزار هكتار تحت پوش��ش 
آبياري تحت فشار در كشور به اين استان تعلق 
دارد. نيازي در خصوص واگذاري بخش هايي 
 از جه��اد كش��اورزي ب��ه بخ��ش خصوصي 
تصري��ح كرد: ب��ه منظور خدمات رس��اني به 
كش��اورزان و خصوص��ي س��ازي بخش��ي از 
سازمان تا كنون 55 شركت خدماتي در سطح 
 اس��تان فعال هس��تند، اين در حالي اس��ت كه 
هم اكنون سازمان در واگذاري 144 درصد از 
 اراضي و 156 درصد از بخش كشاورزي موفق

رنا عمل كرده است. 
ز اي

س ا
عك
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معاون پرورش��ی و تربيت بدنی وزارت آموزش و پرورش با بيان اين كه 
نسل اول مربيان تربيتی در حال بازنشسته شدن هستند، گفت: هم اكنون 
اين س��ئوال روی ميز وزير اس��ت كه چرا در استخدام اخير، سهميه ای 

برای مربی پرورشی پيش بينی نشده است.
زكري��ا يازرلو در اولين نشس��ت خبری خود با خبرنگاران در پاس��خ به 
س��ئوال مهر مبنی بر اين كه با توجه به بازنشس��ته شدن مربيان تربيتی و 
نبود رديف اس��تخدامی برای مربيان جديد چ��ه برنامه ای داريد، گفت: 
نس��ل اول مربيان امور تربيتی مربوط به دهه 60، در حال بازنشس��تگی 
هستند و از طرفی در استخدام های اخير از جمله 56 هزار حق التدريس 

كه پيش رو داريم، اين مربيان در نظر گرفته نشده اند.
وی ادام��ه داد: س��ئوال م��ا از وزير آم��وزش و پرورش اين اس��ت كه 
چ��را در اين اس��تخدام ها عن��وان مربی تربيتی نيس��ت، در حالی كه در 
 اي��ن بخش معلمان بازنشس��ته داري��م، اما جايگزينی ب��رای آنها وجود

ندارد.
معاون پرورش��ی و تربيت بدن��ی افزود: البته وزي��ر آموزش و پرورش 

تصميم گرفته كه اولين دانش��جويان دانشگاه فرهنگيان در همه استان ها 
از رش��ته امور تربيتی باشند تا بتوانيم نيروهايی كارآمد و اثر بخش را در 

اين عرصه به كار گيريم.
معاونت پرورشی در جایگاه پرسشگر

وی در پاس��خ به س��ئوال ديگر مهر مبنی بر اين كه در س��خنانی عنوان 
ك��رده بوديد ك��ه نبايد خ��ود را همه كاره ام��ور تربيتی بداني��م و بايد 
ظرفيت شناس��ی كنيم، آيا پنج س��ال فرصت برای ظرفيت شناس��ی اين 
معاونت كافی نبوده اس��ت، تصريح كرد: اين تكليفی اس��ت كه قانون به 
ما محول كرده و اين معاونت به جای اين كه متصدی پرورشی و تربيتی 
 باش��د، بايد خرده نظام هايی كه در اين زمينه كاربرد دارند را شناس��ايی

كند.
يازرلو ادامه داد: قرار اس��ت اين معاونت به جای پاسخگويی، پرسشگر 
باش��د، يعنی از همه گروه های آموزش��ی و معلمان بپرسد كه در عرصه 
تربيت��ی چه گام هايی برداش��ته اند. باز هم تأكيد م��ی كنم كه رويكرد ما 

فرافكنی نيست و عين قانون است.
اين ك��ه  بي��ان  ب��ا  پ��رورش  و  آم��وزش  وزارت  پرورش��ی  مع��اون 
تنه��ا 7 درص��د از فرهنگي��ان در ام��ور تربيت��ی فعالي��ت م��ی كنن��د، 
گف��ت: تم��ام معلم��ان و گ��روه های آموزش��ی باي��د در اي��ن عرصه 
 فعالي��ت كنن��د و تنه��ا مس��ئوليت ه��ا ب��ه عه��ده معاونت پرورش��ی

نيست.

يازرلو:
بابت استخدام نشدن مربيان پرورشی 

از وزير سئوال داريم

سردار كرمی در يك نشست مطبوعاتی در جمع خبرنگاران به اجرای طرح 
خوش حجابی از هفته آينده اش��اره و تصريح ك��رد: افراد خوش حجاب 
توس��ط پليس تشويق مي ش��وند. وی افزود: در كنار اين طرح، برخورد با 
مصاديق بدحجابی ادامه مي يابد و بايد گفت كه برخورد با اين موضوع نه 

شدت گرفته و نه در كار ركود به وجود آمده است.
فرمانده انتظامی اس��تان اصفهان خاطرنش��ان كرد: طرح تش��ديد مبارزه با 
بدحجابی در س��ه اس��تان تهران، گيالن و مازندران اجرا مي شود و اجرای 
اين طرح فعاًل ش��امل اصفهان نمی ش��ود، اما پليس اصفهان طبق روال كار 
خود را انجام مي دهد، مثل اجرای طرح های ش��كوفه عفاف، ريحانه النبی 

و ... .
سردار كرمی با اشاره به اين كه در خيابان با بد پوشش ها برابر قانون برخورد 
مي ش��ود، تصريح كرد: به خوش حجاب ها كارت سفيد و به بدحجاب ها 
 كارت قرم��ز مي دهيم. از س��ويی، بخش عمده نه خ��وش حجاب اند و نه

بد پوش��ش كه به اين افراد رفتار اصولی و پس��نديده را يادآوری مي كنيم 
و اگر دوباره آنها رعايت نكردند، به مراجع قضايی ارجاع داده مي شوند. 

وی در ادامه درباره اس��تقرار پليس پارك افزود: اصفهان به داليل مختلفی 
فضاه��ای تفريحی و پارك های خوبی دارد. امس��ال با نگاه جديد س��عی 
كرديم مس��تقيمًا روی پارك ها نظارت كنيم. اين كار قباًل توسط كالنتری ها 
انجام مي ش��د؛ در واقع برای پارك های ش��هر نيروی مس��تقلی مثل پليس 
گردشگری ساماندهی كرديم و مي خواهيم تحت عنوان پليس پارك مستقر 

شوند. 
فرمانده انتظامی اس��تان خاطرنشان كرد: پليس پارك برای برقراری امنيت 
در مرحل��ه اول در 20 پارك اصفهان در نظر گرفته ش��د كه هفته آينده به 
صورت رس��می در يكی از پارك ها افتتاح مي ش��ود. س��ردار كرمی گفت: 
120 نف��ر ب��ه عن��وان پليس پارك 24 س��اعته با لباس مش��خص و آرم و 
عالئم مخصوص در ارتقای احس��اس امنيت در پارك ها كمك مي كنند كه 
اين ارتقاي احس��اس امنيت در س��ايه مبارزه با جرايم مشهود مثل توزيع 
موادمخ��در، مزاحمت برای نوامي��س و ... به وجود مي آيد. البته اين تعداد 
پليس، نيروی اوليه پيش بينی شده هستند و يگان های مختلفی از اين افراد 

پشتيبانی مي كنند.
وی همچنين درباره مركز درمان احيای اعتياد افزود: براساس ماده 16 قانون 
مب��ارزه با موادمخدر بايد يك مركز درمان اجباری در اس��تان ها راه اندازی 
ش��ود كه اين كار با همكاری شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر استان 
ب��ا عنوان مركز درمان اجباری ترك اعتياد )تزريقی، تابلو و كارتن خواب( 

معتادان در نظر گرفته شده است.
سردار كرمی خاطرنشان كرد: اين مركز كه برای درمان معتادان مرد است، 
ظرفي��ت 300 معت��اد را دارد كه در مدت ش��ش ماه در مرك��ز نگهداری 
مي ش��وند. وی گفت: مركز درمان اجب��اری اعتياد دارای امكانات ويژه ای 
مثل پزش��ك، روانپزش��ك و تجهيزات و ... مي باش��د و در دو هفته آينده 
راه اندازی مي ش��ود. فرمانده انتظامی استان اصفهان همچنين تصريح كرد: 

ب��ا همكاری ش��خص خيری در نظر اس��ت كه مركزی ب��رای ترك اعتياد 
خانم های معتاد در آينده نزديك راه اندازی شود.

سردار كرمی در ادامه جلسه درباره افاغنه غيرمجاز، افزود: افاغنه غيرمجاز 
به عنوان يك مش��كل اساس��ی در استان مطرح اس��ت. بارها به كارفرماها 
توصيه ش��ده ك��ه اتباع غيرمجاز را به كار نگيرن��د. در واقع اتباع غيرمجاز 
زمينه بسياری از جرايم هستند و بعضًا هم خودشان قربانی جرم مي شوند. 

البته برای ساماندهی اين افراد بايد تمام مسئوالن به درستی عمل كنند.
دو مجرم دیگر حادثه خميني شهر دستگير شدند

فرمانده انتظامی استان اصفهان درباره حادثه تجاوز به عنف در خمينی شهر 
خاطرنش��ان كرد: بعدازظهر روز س��وم خردادماه، هفت مرد و شش زن به 
صورت خانوادگی برای تفريح به يكی از باغ های اطراف خمينی ش��هر كه 
البته اين باغ به صورت محصور نبود و 12 نفر كه س��ابقه شرارت داشتند، 
وارد اين باغ مي شوند و به خانم های حاضر در اين جمع خانوادگی تجاوز 

مي كنند.
پس از اين اتفاق ساعت ده دقيقه بامداد روز چهارم خرداد افراد آسيب ديده 
با پليس تماس گرفتند و ش��ش دقيقه پس از تماس، پليس خمينی شهر در 

محل حاضر شد.
س��ردار كرم��ی گفت: پلي��س در همان س��اعات اوليه حضور ش��روع به 
تحقيق��ات كرد و تا ظهر همان روز آن 12 مجرم شناس��ايی و پنج نفر در 

همان روز دستگير شدند.
دو مج��رم ديگ��ر ني��ز روز گذش��ته توس��ط پلي��س ب��ه دام افتادن��د و 
مابق��ی مت��واری هس��تند. ش��ايان ذكر اس��ت پليس ب��ا دق��ت پيگير اين 
 موض��وع اس��ت ت��ا ديگ��ر مجرمي��ن را دس��تگير و تحوي��ل مراج��ع

قضايی نمايد.

سراسری
جهان نماجهان نماجهان نماجهان نما فرمانده انتظامی استان اصفهان:

 تشدید مبارزه با بدحجابی
در سه استان 

اروپاييان همچنان نگران
تلفات باكتري اي كوالي به 35 نفر رسيد
تلفات باكتري كشنده شيوع يافته در آلمان در حالي به 35 نفر رسيده است كه 
مقام هاي آلماني آن را بدترين نوع اين رخداد در تاريخ اين كشور دانسته و نگران 
مرگ افراد بيشتري هستند. دنيل باهر، وزير بهداشت آلمان گفت: متأسفانه بايد 
بگويم احتمال تلفات بيشتر منتفي نيست. كاهش تعداد موارد جديد ابتال جاي 
خوش بيني دارد، اما اين موضوع احتمال تلفات بيشتر را منتفي نمي كند. انستيتو 
رابرت كخ، آلمان تعداد تلفات اين باكتري را 35 نفر اعالم كرده است، اما بيان 
كرده كه ميزان آلودگي هاي جديد باز هم در حال كاهش است. همه موارد مرگ 
و مير بر اثر »اي كوالي« به جز يك مورد در آلمان بوده اند. مورد ديگر زني بوده 
كه پس از سفر به آلمان در سوئد درگذشته است. بر اساس آمار سازمان بهداشت 
جهاني »اي كوالي«، سه هزار و 255 نفر را نيز در 14 كشور اروپايي، آمريكا و 
كانادا بيمار كرده است كه همه موارد به جز پنج مورد مربوط به افرادي بوده كه 
به آلمان سفر كرده اند. به نوشته خبرگزاري فرانسه، عده زيادي با داشتن اسهال 
خوني و شرايط وخيم مانند سندرم HUS مربوط به كليه، در خطر جدي قرار 
دارند. مقام هاي آلماني پس از چند هفته تحقيق اعالم كرده اند كه منبع باكتري كه 
جوانه سبزيجات و حبوبات بوده است كه آن را در مزرعه اي شيميايي در شمال 

آلمان شناسايي كرده اند.

نويسنده آمريكايي: 
 اوباما همچنان سياست هاي

جنگ طلبانه بوش را ادامه مي دهد
يك نويسنده و فعال ضدجنگ آمريكايي معتقد است كه باراك اوباما همچنان 
سياست هاي جنگ طلبانه جورج بوش را در قالب طرح به اصطالح جنگ عليه 

تروريسم ادامه مي دهد و در اين زمينه هيچ تغيير مثبتي صورت نگرفته است.
ديويد سوآنسون نويسنده كتاب »جنگ يك دروغ است« در مصاحبه اختصاصي 
با ايرنا گفت: اوباما هنوز پس از گذشت دو سال و نيم از رياست جمهوري اش، 

به مهم ترين قول انتخاباتي خود يعني خروج از افغانستان عمل نكرده است.
وي افزود: معاون اوباما نيز به صراحت گفته بود كه آخرين نيروهاي آمريكايي در 
ژوئن 2011 به آمريكا بازخواهند گشت، اما اكنون ماه ژوئن به نيمه خود نزديك 
شده و آمريكا هنوز حدود 90 هزار سرباز و بيش از 80 هزار نيروي غيرنظامي 
و شبه نظامي در افغانستان دارد. وي گفت: متأسفانه اكنون در آمريكا ارتش فقط 
تحت فرمان يك نفر )رئيس جمهور( است و كنگره ديگر نقشي در اعالن جنگ 
و صل��ح ندارد! بزرگ ترين ارتش دنيا كه حتي با كاهش قابل توجه بودجه اش 
هنوز هم بزرگ ترين ارتش دنياس��ت، فقط توس��ط افراد انگشت شماري اداره 

مي شود نه توسط نهادهاي دموكراتيك مانند كنگره.
سوآنسون در ادامه و به طعنه گفت: اكنون چون ما يك برنده جايزه صلح نوبل در كاخ 
 سفيد داريم، ارتش ما از هميشه بزرگ تر، تعداد پايگاه هاي نظامي برون مرزي مان
 از هميشه بيشتر و بودجه نظامي مان از همه كشورهاي جهان بزرگ تر است. ما 
همچنين يك جنگ جديد )ليبي( و بمباران پيوسته پاكستان توسط هواپيماهاي 

بدون سرنشين را هم در كارنامه رئيس جمهورمان داريم.
اين نويسنده و فعال ضدجنگ در پاسخ به اين سئوال كه به نظر او دليل دشمني 
بيش از حد آمريكا با مردم ايران چيست، اظهارداشت: سياستمداران آمريكايي بعد 
از فروپاشي شوروي نياز به يك دشمن جديد داشتند و اين دشمن اكنون جهان 
اس��الم و البته تا حدود زيادي ايران است. متأسفانه در كنگره، عناصر تندروي 

زيادي هستند كه دوست دارند حتي به ايران حمله بكنند.
وي افزود: آمريكا در اوج حضور اتحاد جماهير ش��وروي، با مس��لمانان رابطه 
خوبي داش��ت، چون آنها را نيرويي قوي در برابر كمونيس��م مي دانست. حتي 
رئيس جمهور آيزنهاور مخارج راه آهن مكه و مدينه را تأمين كرد و همه مي دانيم 
كه مجاهدان افغان چقدر از حمايت آمريكا برخوردار بودند. او سپس با اشاره 
به حمله آمريكا به افغانستان در سال 2001 گفت كه رسانه هاي آمريكايي علت 
حمله به افغانستان را تالفي جويي و انتقام نشان دادند و مردم هم اين را قبول 
كردند، اما اگر منصف باشيم و بخواهيم به همه كشورهايي كه از قلمرو آنها براي 
آماده س��ازي و برنامه ريزي حمالت 11 سپتامبر استفاده شده بود، حمله كنيم 
بايد به آلمان، اسپانيا و حتي خود اياالت متحده هم حمله كنيم. سوآنسون در 
پاسخ به اين سئوال كه حضور و نقش آمريكا در جنگ داخلي ليبي را چگونه 
ارزيابي مي كند، گفت: دخالت آمريكا در اين شورش ها واضح است. مطبوعات 
آمريكا چندي پيش فاش كردند كه رهبر كليدي شورشيان ليبي يعني عبدالحكيم 
الحصيدي از ويرجينيا، جايي كه 20 سال در دو مايلي مقر سازمان سيا زندگي 
مي كرده به ليبي صادر شده است و من شك ندارم كه او هميشه از ناتو حمايت 
خواهد كرد. وي كه در حاشيه همايش ائتالف بزرگ ضدجنگ انگليس در لندن 
با ايرنا گفتگو مي كرد، در خصوص نقش انگليس در جنگ هاي استعماري اخير 
و دنباله روي اش از آمريكا، گفت: درس��ت است كه انگليس همواره دنباله رو 
آمريكا بوده است، اما بايد توجه داشت كه آمريكا نيز به ويژه براي توجيه افكار 
عمومي به حضور و همراهي انگليس، نياز مبرم دارد تا بتواند بگويد ما در اين 
دخالت ها از حمايت جامعه جهاني برخوردار هستيم. وي در پاسخ به سئوال 
ديگري مبني بر اين كه به نظر مي رسد كشورهاي غربي اكنون بسيار سريع تر 
از قبل وارد جنگ مي شوند و فرصتي براي بسيج و مخالفت افكار عمومي و 
گروه هاي ضد جنگ باقي نمي گذارند، گفت: درست است؛ اكنون سرعت ورود 
به جنگ بس��يار باال رفته است. اكنون طبق قوانين آمريكا فقط با دستور رئيس 
جمهور مي شود وارد جنگ شد و ديگر احتياجي به مصوبه كنگره نيست. اين 
نويسنده آمريكايي توضيح داد: در 1930 در آمريكا متممي براي اضافه شدن به 
قانون اساسي پيشنهاد شد كه تا آخرين مرحله تصويب هم پيش رفت و طبق 
آن براي ورود اياالت متحده آمريكا به هر جنگي ابتدا بايد يك رفراندوم عمومي 
برگزار مي شد. اما فرانكلين روزولت، رئيس جمهوري وقت آمريكا اين متمم را 
عقيم كرد. ما در 1941 درست در روزي كه به پرل هاربر حمله شد وارد جنگ 

شديم، بدون هيچ بحث و گفتگويي در كنگره!

وزير دادگستري مصر: 
سرنوشت مبارك يا زندان است يا اعدام

وزير دادگس��تري مصر گفت كه پس از محاكمه حس��ني مبارك كه سوم اوت 
)12مرداد( آينده آغاز خواهد ش��د، سرنوشت وي يا زندان خواهد بود يا اعدام. 
روزنامه االهرام چاپ مصر در اين باره نوشت: محمد عبد العزيز الجندي، گفت: 
زندان، ساده ترين مجازاتي خواهد بود كه در انتظار مبارك است و در صورت 
اثبات دست داشتن او در تشويق به كشتار تظاهرات كنندگان در جريان انقالب 
 مصر، احتمال اعدام وي وجود دارد. الجندي تأكيد كرد كه قوانين داخل زندان
بر اساس اصل برابري بين زندانيان و صرف نظر از اين كه زنداني مسئول بلند پايه 
و يا وزير است يا يك شهروند ساده، اعمال مي شود. وي گفت كه دادستاني كل 
و در رأس آن عبدالمجيد محمود معاون كل دادستاني به منظور اطمينان از رفتار 
درس��ت با زندانيان و عدم تبعيض بين آنان، نظارت بر تمام زندان ها و بازديد 
غير منتظره از آن را برعهده دارد. وي با تكذيب اين كه قاضي بر اساس اهميت 
موضوع و ش��خص متهم انتخاب مي ش��ود گفت كه انتخاب قضات براساس 
قوانين سختگيرانه كه دادگاه تجديد نظر قاهره اعمال مي كند، صورت مي گيرد. 
وي انحراف قاضي را مصيبت دانسته و قول داد كه در صورت اثبات اين موضوع 
وي را به دادگاه تحويل دهد. الجندي شهروندان مصري را به برگزاري تظاهرات 
و اعتراض ها در روزهاي تعطيل با الگو گرفتن از كشورهاي پيشرفته فراخوانده 
و تأكي��د كرد كه انقالب مردمي مصر بر آزادي بيان تأكيد داش��ته و با تخريب 
مؤسس��ات دولتي مخالف اس��ت. وي اخبار مربوط به توزيع اموال مصر را كه 
از خارج بازگردانده شده بين مردم تكذيب كرد و گفت كه اين اموال به بودجه 
كشور بازگردانده مي شود تا حقوق كارمندان افزايش يابد و با استفاده از آن بتوان 

با فقر و بيكاري مبارزه و فرصت هاي شغلي ايجاد كرد.

آفريقا و باز هم رقابت چين و آمريكا

رقابت مي��ان دو قدرت اقتصادی جهان 
يعن��ی چين و آمريكا هر روز بيش��تر و 
تنگ ت��ر می ش��ود. رش��د سرس��ام آور 
اقتصادی چين كه آمريكا به هيچ طريقی 
ق��ادر ب��ه مهار آن نيس��ت و از س��وی 
ديگ��ر پس رف��ت هايی ك��ه آمريكا در 
دوران رك��ود اقتصادی اخير خود و نيز 
جنگ ه��ای پی در پی با آن روبه رو بوده 
است، اصطكاك های سياسی را بين اين 

دو كشور به شدت افزايش داده است.
چين در حال رس��يدن به ش��رايط يك 
 قدرت جهانی به دليل سرمايه گذاری های
عظيم داخلی و خارجی در بخش توليد، 
حمل و نقل، تكنولوژی و معادن است، 
ح��ال آنكه آمريكا به خاط��ر هدر دادن 
 مناب��ع خود به خاط��ر ماجراجويی های
نظام��ی اش در جهان ب��رای ايجاد يك 
 امپراط��وری هداي��ت ش��ده از طري��ق
نظامی گری، با داش��تن اقتصادی متزلزل 
در ح��ال از دس��ت دادن قدرت جهانی 

خود است.
آمري��كا ك��ه اين روزه��ا خ��ود را در 
چن��گال انفجار اقتص��ادی چين گرفتار 
می بين��د، ت��الش دارد تا ب��ا زنده كردن 
 بازارهای جديد جلو زياده خواهی ها و

دست اندازی های چين را بگيرد.
يك��ی از مهم ترين اي��ن مواضع حضور 
در بازارها و عرصه های سياسی آفريقا 
برای دو طرف اس��ت. آمريكا كه زمانی 
هيچ تمايلی برای ورود به عرصه سياسی 
و اقتصادی آفريقا نداشت، امروز ناچار 
اس��ت به دليل حضور استراتژيك چين 
در اي��ن قاره فقير، ب��ه اين عرصه ورود 
پي��دا كند، ضم��ن اين كه پ��س از يازده 
س��پتامبر و گس��ترش معنای تروريسم 
ب��رای امنيت ملی آمريكا، آفريقا به دليل 
دارا بودن پتانس��يل های ويژه ای مورد 

توجه امنيتی آمريكا قرار گرفت.
يكی ديگر از علل توجه آمريكا به آفريقا 
نفت و ديگر منابع طبيعی اين قاره است.
اي��االت متحده ب��ه س��بب بحران های 
امنيت��ی خاورميان��ه و احتم��ال اين كه 
اين بحران ها بر تولي��د و صادرات اين 
فرآورده اس��تراتژيك اثر گذارد، خود را 
ناگزير می بيند تا برای گونه گون س��ازی 
اق��دام ان��رژی  تأمي��ن كنن��ده   مناب��ع 

كند.
طرح ه��ای فراگي��ری كه ب��رای امنيت 
منابع انرژی پس از يازده سپتامبر ريخته 
ش��ده، بايد به حل مسائل كوتاه مدت و 
بلندمدت آمريكا كم��ك كند كه آفريقا 
به وي��ژه آفريقای غرب��ی، فرصت های 
مناس��بی برای آمريكا در ه��ر دو زمينه 

فراهم می آورد.
مزاي��ای ف��وق و ديگ��ر پتانس��يل های 
بالقوه ديگر، چيزهايی نيست كه كشور 
فرصت طلبی چون چي��ن از آن بگذرد. 
افزايش حضور چين در آفريقا آرام، ولی 

پيوسته بود.
چي��ن كه همواره ت��الش می كند در هر 
نقطه ای ابتدا منافع اقتصاديش را لحاظ 
كند، تالش كرد تا ب��ازار فقير آفريقا را 
از كاالهای ارزان قيم��ت چينی پركند، 
ضمن اين كه نفت آفريقا برای چين نيز 

به شدت مهم بود.
چي��ن در حدود 25 درص��د از مجموع 
 واردات نفتی خود را از قاره آفريقا تأمين

می كند.
پس از اكتش��اف نفت در سودان، چين 
با جدي��ت تمام وارد حوزه اس��تخراج 
و تولي��د نف��ت س��ودان گردي��د و در 
س��ال 1996ش��ركت ملی نف��ت چين 
موف��ق ب��ه برخ��ورداری از 40 درصد 
 س��هم ش��ركت نفت نيل بزرگ سودان

گرديد.
اين نفوذ بعدها به يك اتحاد استراتژيك 
بدل ش��د و برای چين ب��رگ برنده ای 

برای بازی با آمريكا.
چينی ها در آفريقا در اجرای پروژه هايی 
ساختاری چون جاده سازی، پل سازی 
و سدس��ازی ني��ز ش��ركت دارن��د در 
كشورهايی چون تانزانيا، اتيوپی و زامبيا 

نيز پروژه های ساختمانی اجرا می كنند.
ايجاد رويكرد امنيتی در تعامالت چين 
و آفريق��ا، حض��ور نظامی غيرمس��تقيم 
چي��ن را نيز در پی داش��ت ك��ه افزون 
ب��ر گس��يل داش��تن ني��روی صلح بان 
آفريقاي��ی،  كش��ورهای  برخ���ی  ب��ه 
در  ني��ز  بس��ياری  افزاره��ای  جن��گ 
ق��رار آفريقاي��ی  كش��ورهای   اختي��ار 

داده است.
چين به حكومت اسالمی سودان جنگ 
افزارهاي��ی به ارزش ص��د ميليون دالر 
شامل 12 فروند جت F-7 و هليكوپتر 
ضد ش��ورش كه در ناآرامی های دارفو 
به كار رفته اس��ت، ارسال داشته است؛ 
چين از مدت ها پيش تاكنون به آموزش 
نيروهای نظامی گينه اس��توايی )به ويژه 
در زمين��ه جن��گ افزارهای س��نگين( 
پرداخته و به دو كش��ور اتيوپی و اريتره 
ي��ك ميليارد دالر جنگ افزار فرس��تاده 

است.
اين همكاری های نزديك موجب ش��ده 
اس��ت ت��ا چين به عن��وان حام��ی اين 
كش��ورها در مجامع بي��ن المللی به نفع 

آنها اعمال قدرت كند.
 وج��ود مناف��ع و رون��د همكاری های
رو به گس��ترش، پيوندهای اقتصادی و 
اس��تراتژيك ژرفی ميان چي��ن و آفريقا 

پديد آورده است. 
برخ����ی از كارشناس��ان در آمريك���ا 
معتقدند اگر دسترس��ی چي��ن به منابع 
طبيع��ی آفريقا قطع ش��ود، رش��د اين 
كش��ور متوق��ف خواه��د ش��د، ضمن 
اين ك��ه حضور اجرايی آمري��كا در اين 
 كش��ورها نفوذ چين را محدود خواهد

ساخت.
آمريكا در سال های گذشته تالش كرده 
اس��ت تا وجهه جنگ طلبان��ه خود در 
جهان را با كمك های بش��ر دوس��تانه 
به كش��ورهای فقير و بحران زده آفريقا 

ترميم  و بازسازی كند. 
قدرت طلبی و پيشروی های چين تا به 
آنجا پيشرفته است كه آمريكا با نگرانی 
در پی احقاق نقش از دس��ت رفته خود 

در آفريقاست.
س��فر هي��الری كلينتون به كش��ورهای 
آفريقايی و تالش برای امضای پيمان های 
اقتص��ادی و نظامی دو جانبه، مؤيد اين 
ادعاست اگرچه آفريقا با طيف وسيعی 
از مشكالت چندان برای آمريكا كارآمد 
نخواهد بود، اما اين كش��ور ناچار است 
برای عقب نگه داشتن حريف قدرتمند 
 خ��ود يعنی چي��ن، بازی پيش��روی را

ادامه دهد.

نصف النهارنصف النهارنصف النهارنصف النهار

معاون توسعه مديريت و منابع انسانی استانداری تهران:
 آمار دوركاران به 4هزار نفر رسيد

ترك��ی با بي��ان اين كه تضمين ش��غلی 
اس��ت،  دوركار صددرصدی  كارمندان 
از  نف��ر  چهاره��زار  تاكن��ون  اف��زود: 
كارمن��دان دور كار ش��ده اند و تا پايان 
سال 40 درصد ديگر به اين آمار افزوده 

می شود.
نعمت اله تركی، معاون توسعه مديريت 
و مناب��ع انس��انی اس��تانداری ته��ران 
پيرام��ون دوركاری كارمندان دولتی به 
شبس��تان گفت: طبق مصوبه ش��ورای 
اتحاديه اس��تان تهران مقرر شده است، 
دس��تگا ه های دولتی حداقل 40 درصد 
خدمات خ��ود را در قال��ب دوركاری 
بررس��ی ك��رده و كارمندان��ی را ك��ه 
می توانن��د در اين قال��ب اعالم فعاليت 
كنن��د، معرفی نماين��د. وی اظهار كرد: 
تم��ام فعاليت هاي��ی كه اج��رای آن از 
طري��ق دوركاری امكان پذير اس��ت در 
دس��تگاه های اجرايی اس��تان شناسايی 
ش��دند و برنامه ريزی برای اجرای اين 
فعاليت ها از طري��ق دوركاری در حال 

انجام است.
 ترك��ی با بي��ان اين كه س��ال گذش��ته

دو هزار نف��ر دوركار ش��دند، تصريح 
كرد: از ابتدای س��ال 90 ني��ز دو هزار 
نفر دوركار شدند كه در مجموع تاكنون 
چهار هزار نفر در دس��تگاه های اداری 

دوركار هستند. 
معاون توس��عه مديريت و منابع انسانی 

اس��تانداری ته��ران اف��زود: بعض��ی از 
دستگاه ها تاكنون 20 درصد از خدمات 
خ��ود را در قالب دوركاری انجام دادند 
و اي��ن در حالی اس��ت كه طبق مصوبه 
 ش��ورا بايد ت��ا پايان س��ال 90 حداقل
40 درصد كاركنان دولت دوركار شوند.  
وی با اش��اره به نحوه فعاليت كارمندان 
دوركار خاطرنش��ان ك��رد: در صورت 
آمادگ��ی و ارس��ال ش��رح خدم��ات، 
كاركنان بر مبنای وظايف تعريف شده، 
می توانن��د از طريق سيس��تم يا مراجعه 
غيرحضوری ب��رای ارائه كارهای خود 
اقدام به دوركاری و انجام وظايف خود 

كنند.
تركی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اين كه 
آيا در صورت دوركاری امنيت ش��غلی 
كارمندان به خط��ر می افتد يا نه، گفت: 
ما تضمي��ن و تعهد كتب��ی و محضری 
می دهيم كه هيچ اتفاقی از لحاظ شغلی 
برای كارمن��دان دوركار رخ نمی دهد و 
تم��ام حقوق، مزاي��ا و اضافه كاری آنها 
همانند محل كارشان محفوظ و تضمين 
شغلی آنها صددرصد است. وی اضافه 
ك��رد: از آنجا كه كارمندان دوركار طبق 
احكام حقوقی دارای حكم اس��تخدامی 
هس��تند و تنه��ا مح��ل كار آنه��ا تغيير 
می كند، بنابراين دليلی برای از دس��ت 
دادن ش��غل و مح��روم ش��دن از مزايا 

وجود ندارد.

پایتخت

رئي��س جمهور گفت: امس��ال دو مرحله اعتبار 
1500 ميليارد توماني براي بهسازي روستاها در 
نظر گرفته ش��ده است. به گزارش موج، محمود 
احمدي نژاد، رئيس جمهور در مراسم رونمايي 
از 4006 پ��روژه بخش كش��اورزي با اعالم اين 
مطلب اظهار داش��ت: س��رعت بهسازي و رشد 
روس��تاها بايد بيشتر از شهرها باشد تا كشور به 
افق توس��عه اي پيش رو دست يابد. وي افزود: 
بخش كش��اورزي يكي از مهم ترين بخش هاي 

اقتصادي كشور است.
احمدي نژاد تصريح كرد: محصوالت كشاورزي 
در نوع حياتي است؛ اگر چه اقدام به درجه بندي 
آنها مي كنيم. احم��دي نژاد اضافه كرد: اگر چه 
محصوالت اس��تراتژيك مانند گن��دم و جو در 
كشور تعريف مي شود، اما ساير محصوالت مثل 
س��بزي و صيفي هم مهم هستند. رئيس جمهور 
اظهار داش��ت: در كشاورزي محصول غير مفيد 
نداريم. برخالف برخي گفته ها بخش كشاورزي 
در ايران همچنان زمينه رشد و ايجاد اشتغال در 

كشور را دارد.
رئيس جمهور افزود: در حال حاضر 18 ميليون 
هكتار اراضي كشاورزي در ايران وجود دارد كه 
هشت ميليون هكتار آن آبي و 10 ميليون هكتار 
به صورت ديم مديريت مي ش��ود. احمدي نژاد 
ادامه داد: بررسي ها نش��ان مي دهد 18 ميليون 
هكتار زمين قابل كشت در ايران وجود دارد كه 

تاكنون زير كشت نرفته است.
 وي اذعان داشت: در مجموع 12 درصد زمين هاي
كش��اورزي ايران زير كش��ت آب��ي و مابقي يا 

كش��ت نمي ش��وند يا كش��اورزي دي��م در آن 
انجام مي ش��ود. رئيس جمه��ور تأكيد كرد: اگر 
بهره وري در بخش كشاورزي افزايش يابد، تغيير 
شگرفي در ميزان توليدات كشور ايجاد خواهد 
ش��د. وي در تشريح سخن خود افزود: در حال 
حاض��ر در ايران چهار ميليون تن س��يب زميني 
توليد مي ش��ود كه ميانگين عملكرد كشاورزان 
در اين محصول 24 تا 25 تن در هكتار اس��ت؛ 
اگر اين متوسط به 60 تن در هكتار برسد، توليد 
سيب زميني سه برابر خواهد شد. رئيس جمهور 
ظرفيت هاي كش��اورزي در ايران را بس��يار باال 
توصيف كرد و گف��ت: برخي بر اين باورند كه 
به دليل خش��كي ايران بايد هم��ه ثروت و توان 
 كش��ور را در بخش ه��اي ديگري ب��ه كار برد.

رئيس جمهور ادام��ه داد: ايران اقليمي متنوع و 
خاك هاي متفاوت دارد و بستر كشاورزي براي 

آن به خوبي مهياست، اما از اين منابع به درستي 
استفاده نمي شود.

وي مي��زان آب هاي قابل اس��تحصال در ايران 
را 100 ميليارد متر مكع��ب اعالم كرد و گفت: 
حدود 90 درصد آب كشور در بخش كشاورزي 
 اس��تفاده مي ش��ود، اما راندم��ان در اين بخش
34 ت��ا 35 درصد اس��ت. احمدي ن��ژاد گفت: 
نگاه ها به بخش كش��اورزي باي��د تغيير يابد و 
اين بخش به برجسته ترين حوزه فعاليت كشور 
تبديل ش��ود. رئيس جمه��ور در بخش ديگري 
از س��خنان خود اذعان داش��ت: انتظ��ار اين كه 
كش��اورزان به تنهايي بار بخش كشاورزي را به 

دوش بكشند غلط است.
وي افزود: مجم��وع آورده صنعت حدود 10 تا 
12 درصد است. در خصوص كشاورزي نيز بايد 
اين روش اعمال شود. رئيس جمهور با اشاره به 
تخصيص هف��ت هزار ميليارد تومان از صندوق 
توسعه ملي براي اجراي روش هاي نوين آبياري، 
اظهار داش��ت: منابع صندوق توسعه ملي با يك 
تا 2 درصد سود در اختيار بخش كشاورزي قرار 

مي گيرند.
رئيس جمهور از وزير جهاد كشاورزي خواست 
در صورت عملكرد مناسب كارشناسان و تحت 
پوش��ش ق��رار دادن اراضي بيش��تري از بخش 
كش��اورزي با روش هاي نوين آبياري، پاداشي 
ب��ه صورت پلكاني به افراد اختصاص دهد. وي 
اظهار داش��ت: براي توس��عه روش هاي آبياري 
هر چه منابع نياز داش��ته باشيم در اختيار بخش 

كشاورزي قرار خواهد گرفت.

رئيس جمهور خبر داد :

اختصاص 3 هزار ميليارد تومان اعتبار براي بهسازي روستاها

  زاینده رود

  زاینده رود
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سالهاست كه بسياری از خانواده های ايرانی، 
در جمع خود پذيرای اعضای جديدی هستند 
كه پايش��ان به ش��يوه های مختلف به خانه و 
كاشانه آنان باز مي شود. شايد بتوان ريشه اين 
عالقه را در رفتاری تقليدی از فرهنگ غربی 
كه طی چند دهه اخير توس��ط وسايل ارتباط 

جمعی ترويج و تبليغ شده است، پيدا كرد.
 برقراری ارتباط بين انسان و حيوان، سابقه ای
ب��ه درازای تم��ام تاريخ بش��ر دارد. در واقع 
مي توان ادعا كرد از همان روز آفرينش اشرف 
مخلوقات، او در كنار س��اير سكنه زمين- از 
جمل��ه حيوان��ات- قرار گرفت��ه و الجرم به 

همزيستی با آنها پرداخته است.
با وجود اين، بديهی اس��ت كه برای هزاران 
س��ال تنها شكل اين همزيس��تی، مربوط به 
شكار حيوانات توسط انس��ان مي شده و در 
اصل روابط چندان دوس��تانه ای بين اين دو 
حاكم نبوده اس��ت! با اين هم��ه، تطور نوع 
زندگ��ی طی اين قرنه��ا و دهه های طوالنی، 
باعث ش��ده است بشر به چش��م ديگری به 

حيوانات اطرافش نگاه كند؛ ش��ايد به چشم 
مونس و هم��دم. خوب يا ب��د، بخواهيم يا 
نخواهيم، انسانها در مسير تحوالت اجتماعی 
و فناوری در جهان، بيش از هر زمان ديگری 

تنهاتر شدند.
اگر وجه غالب زندگی در دنيای سنتی، تالش 
برای در كنار هم زيس��تن با حداقل معاش و 
امكانات بود، مدرنيته و پس��ت مدرنيسم، با 
خودش��ان س��ودجويی، منفع��ت خواهی و 

فرصت طلبی را برای بشر به همراه آوردند.
حقيقت آن اس��ت كه خ��وی بی رحمانه فن 
س��االری و تكنوكراس��ی، به ا نس��ان حكم 
مي كند »بكشد تا كشته نشود« در چنين فضای 
سست و خش��نی كه روابط انسانی در آن به 
حداقل مي رسد، آدمی تنها مانده و مي كوشد 
تا خالء يارانش را ب��ا مصنوعات پر كند. از 
يك سو پناه بردن انسانها به رسانه ها و وسايل 
ارتباط جمعی بر اين مبنا توجيه مي ش��ود و 
از س��وی ديگر همزيس��تی روز افزون او با 
حيوانات خانگی! نگهداری از حيوانات برای 

بسياری از انسان ها امروزه به امری ضروری 
و اجتناب ناپذير تبديل ش��ده است. يكی از 
مهم تري��ن عواملی كه باعث چني��ن اتفاقی 
در اين افراد می ش��ود ك��ه گاه حيوانات را از 
بچه های خود بيشتر دوست دارند، غلبه حس 
تنهايی در وجود آنهاس��ت ب��ه همين علت 
بيش��تر خانواده ها برای گريز از نوعی تنهايی 

به نگهداری حيوان رو مي آورند.
البته چنين خانواده هايی كه حيوان نگهداری 
مي كنن��د اغلب فرزندی ندارند. به طوری كه 
امروزه اين روند عالقه به نگهداری حيوان در 
كشورهايی كه مردم تمايلی به ازدواج كردن 
ندارند، روبه افزايش اس��ت. مثل كشورهايی 

چون سوئد و تايلند.
اما اين موضوع در كش��ور ما بسيار كمرنگ 
اس��ت و خانواده ها برای رفع مشكل نداشتن 
فرزن��د كمتر چني��ن كاری مي كنند. دو دليل 
ش��ايد مانع اين موضوع اس��ت. عامل اصلی 
اعتقادات مذهبی ماس��ت كه در خانواده های 
ما به خاطر پايبندی به دين چنين كاری حتی 

به ذهن افراد هم وارد نمی شود و دوم ترس 
از بيماری و آلوده شدن محيط زندگی است 
كه باعث مي شود نگهداری حيوان در كشور 
ما نزد خانواده ها فرضيه ای مطرود باشد. زيرا 
در اسالم گرچه بر خوش رفتاری با حيوانات 
تاكيد شده اما تنها بر نگهداری كبوتر و برخی 
حيوانات اهلی چون مرغ و خروس در خانه 

توصيه شده است.
روايات اسالمی  به صورت غيرمستقيم با بيان 
احكامی  چون نجاس��ت عينی س��گ و پاك 
شدن عضوی كه با بدن سگ آلوده شده است 
تنها با خاك و يا ابطال نماز در صورت وجود 
موی گربه بر لب��اس، بر عدم اختالط حيوان 
در زندگی انسان تاكيد دارد. متاسفانه هرچه 
از خيابان های تنگ و دود گرفته جنوب شهر 
سمت خيابان های تر و تميز شمال شهر برويم، 
 به نمونه های بيشتری از آدم هايی برمی خوريم
كه قالده س��گی را در دس��ت گرفت��ه اند و 
ب��ی اعتنا مي گذرن��د؛ آدم هايی ك��ه به دليل 
الگوبرداری از مدل هايی كه خاص جامعه ما 
نيس��تند، به نگهداری حيوانات رو آورده اند. 
بيشتر كس��انی كه حيوان نگهداری مي كنند 
جوانانی هستند كه در پی نمايش دادن حيوان 
و نش��ان دادن تجدد و نوعی كالس فرهنگی 

هستند.
زيرا متاسفانه بسياری داشتن سگ و گربه های 
پشمالو را يك كالس و تجدد مي دانند و برای 
نش��ان دادن آنها هر روز دقايقی با حيوانشان 

به بيرون مي آيند.
در صورتی كه نمی دانند بسياری از بيماری ها 
به واسطه همين بيرون آمدن حيوان خانگی به 
وجود مي آيد. فقط يك مد و نه چيز ديگری، 
م��دی كه ه��ر روز تع��داد بس��ياری حيوان 
را بدبخ��ت مي كند، ميليون ه��ا تومان هزينه 
صرف مي ش��ود، در جامع��ه نگرانی هايی را 
ايجاد مي كند و جالب است كه نقاب حيوان 
دوس��تی هم زده، اين مدی كه حس متفاوت 
بودن صاحبان را به به��ای ظلم به حيوانات 

ارضا مي كند!
اين در حاليست كه تعداد بسياری از جوانان 
ما حداقل اطالعاتی از نگهداری يك حيوان، 
مش��كالت و بيماری های حيوان و شناخت 
ش��خصيتی حيوان ندارند و مب��ادرت به اين 

كار مي كنند.
اين چشم و همچشمی به وجود آمده در بين 
جوانان آنقدر پيش رفت��ه كه برخی افراد كه 
گربه ه��ای خيابانی را با ه��دف نگهداری به 
خانه مي آورند و با يك بار شستن آن حيوان 
و شانه كردن موهايش فكر مي كنند با كالس 

و متجدد شده اند.
تح��ت تأثير ق��رار گرفتن زندگی انس��ان از 
حيوان نكته ای است كه نمی توان به سادگی 

از آن گذشت. گرچه به ناچار در دنيای كنونی 
زندگی انسان ها تحت تأثير مصنوعات ساخته 
دست خويش قرار گرفته است اما تأثيرپذيری 
از حيوان چندان قابل توجيه نيست زيرا اين 
وابستگی می تواند باعث ارضای ظاهری نياز 
انسان به همدم و در نهايت جدايی انسان از 

جمع و جامعه شود.
گرچه به ناچار در دنيای كنونی زندگی انسانها 
تحت تأثير مصنوعات ساخته دست خويش 
قرار گرفته اس��ت اما تأثيرپذي��ری از حيوان 
چندان قابل توجيه نيست زيرا اين وابستگی 
می تواند باعث ارضای ظاهری نياز انسان به 
همدم و در نهايت جدايی انس��ان از جمع و 
 جامعه شود در نتيجه  در بين افراد جامعه ای
كه اين پديده در آنها رواج يافته اس��ت عدم 
گرايش ب��ه جمع وج��ود دارد. در حالی كه 
در صورت برآورده نش��دن اين نياز از طريق 
وابس��تگی به حيوانات می توان به سادگی با 
افزاي��ش ارتباطات اجتماعی و ش��ركت در 
اجتماعات مردم��ی  و انجام امور مفيد عالوه 
بر پركردن اوقات فراغت، فوايدی را نصيب 

جامعه كرد.
در اي��ران حتی قانونی مبنی بر ممانعت از به 
همراه داش��تن حيوانات در پارك ها و معابر 
عموم��ی  برای جلوگي��ری از ايجاد تنش در 
اجتماع و حمايت از حقوق ديگر شهروندان 
وضع ش��ده است و بر اس��اس آن به همراه 
داش��تن حي��وان در مجام��ع عموم��ی  جرم 

محسوب شده و مجازات دارد.
صنعت��ی ش��دن جوامع و تك بعدی ش��دن 
انس��ان مدرن باعث شده است تا وی هر چه 
بيش��تر احس��اس تنهايی كند. انسان ها آنقدر 
از ه��م دور مي ش��وند و دچار مش��غله های 
زندگی مدرن مي شوند كه ديد و بازديدهای 
خانوادگی به صورت ساالنه و حتی گاهی به 

فراموشی سپرده مي شود.
 فقدان آرامش روحی و نگرانی های اجتماعی 
و از آن بدت��ر عدم اعتماد به همنوع، افراد را 
وا مي دارد تا به سوی حيوانات خانگی روی 

آورند.
اين حالت در بسياری از جوامع صنعتی شايع 
است و متأسفانه ايران نيز به دليل حركت در 
اين راه، به ش��دت دچار مدرن زدگی شده و 
افراد در سنين مختلف نگهداری يك حيوان 
را بس��يار بهتر از دوس��تان يا اف��راد نزديك 
به خ��ود مي دانند. مس��ايلی چ��ون افزايش 
افس��ردگی، ط��الق، تج��رد و زندگی ه��ای 
نابسامان همچنين دورش��دن روانی فرزندان 
از پدر و مادر باعث ش��ده تا حيواناتی چون 
سگ، گربه، همستر، سنجاب و خرگوش به 
عنوان مونس انسانها درآمده و به جای همدم 

در زندگی انتخاب شوند.

آژیر

فكر كردن كار خوبی اس��ت و با اين كه 
بعضی از مردم به  اندازه كافی اينكار را 
نمی  كنند، برخی در اين زمينه واقعاً زياده 
 روی می كنند. از هر دو جنس��يت زن و 
مرد در هر دو اين دسته ها داريم. امروز 
می خواهيم درمورد كسانی حرف بزنيم 
كه خيلی فكر می كنند. بعضی ها آنقدر 
فكر می كنند كه خود را خسته مضطرب 
و بيمار می كنند. اين افراد گرايش دارند 
كه هر مسأله ساده ای را پيچيده، هر چيز 
آسانی را سخت و هر مشكل كوچكی 
را بزرگ و بغرنج جلوه دهند. آنها عادت 
دارند وقتشان را برای آناليز بيش از حد 
ه��ر چيز و ه��ر كس هدر دهن��د. آنها 
متخصص تفسير غلط حرف های همه 
هس��تند و اگر كوچكترين راهی وجود 
داشته باشد كه احساساتشان جريحه   دار 
شود، آن را پيدا می كنند. حتی به دنبال 
آن می گردند. آنها به طور معمول افرادی 
وسواسی و ايده آلی هستند. بيش از حد 

نگران می شوند.
تقريباً درمورد هم��ه چيز و همه كس. 
آنها س��عی می كنن��د هميش��ه همه را 
خوش��نود نگه دارن��د و می خواهند كه 
تغيي��ر ايجاد كنند اما اي��ن فرايند تغيير 
آنها را می ترس��اند. برای خراب كردن 
اميال و آرزوهای شان به بقيه آدم ها نياز 
ندارند، خودش��ان هم خوب از پس آن 
برمی آين��د. آنها همان هايی هس��تند كه 
بيش از حد فكر می كنند.اگر احس��اس 
می كني��د خصوصياتی ك��ه در باال ذكر 
كرديم را در خود می بينيد، احتماالً شما 
هم به اين دسته افراد تعلق داريد. در زير 
نكته هايی آورده  ايم كه به ش��ما كمك 

می كند با اين مشكل خود كنار بياييد.
 از صب��ر ك��ردن ب��رای اي��ده آل هر 
چيز خودداری كني��د. جاه  طلب بودن 
خيلی خوب اس��ت اما خواستن ايده آل 
غيرواقع بينانه و غيرعملی اس��ت. بايد 
به دنبال پيش��رفت مداوم باشيد و برای 
دس��ت يافتن به تغييرات مثبت تالش 

كنيد.
 فك��ر و خيال نكني��د. روی فكر و 
خيال تكيه نكنيد، برحس��ب واقعيات 

عمل كنيد.
 فعال تر باشيد. از تئوری بيرون بياييد 
و وارد عمل ش��ويد. از همين االن! هر 
روز حداقل يك كار انجام دهيد كه شما 
را به هدفت��ان نزديك تر كند. حتی اگر 
از آن واهم��ه داريد. اجازه ندهيد ترس 
توانايی های ت��ان را پايين بي��اورد يا بر 

زندگيتان حكومت كند.
 درست ترين س��وال ها را از خودتان 
بپرس��يد. س��وال هايی ك��ه ش��ما را از 
نظر ذهنی در وضعيت��ی مثبت، عملی، 
كاربردی و متمركز بر راه  حل قرار دهد. 
مشكل را درك كنيد اما تمركزتان بر راه  

حل باشد.
 يك مدير داش��ته باشيد )يك مربی، 
دوس��ت، يك��ی از آش��نايان و ...( كه 
بازخ��ورد مرتب��ط، خ��اص، معقول و 
غيراحساس��ی به ش��ما بدهد. خودتان 
نمی تواني��د درمورد خودت��ان بيطرف 
باش��يد. اين فرد بايد كس��ی باش��د كه 
حرف هايی به شما بزند كه بايد بشنويد 
نه حرف هايی كه دوست داريد بشنويد.

 برای اين كه از متوسط به عالی تبديل 
شويد، برنامه بريزيد و به طور كامل به 
آن پايببند شويد. رفتارهای عالی خود را 

پيدا كنيد و به آنها متعهد بمانيد.
 دست از توجيه كردن برای كارهايی 

ك��ه نمی كنيد برداري��د. صادقانه تالش 
كني��د كه ت��الش صادقانه بس��يار مؤثر 

است.
 دفترچه ثبت موفقيت داشته باشيد. 
نوش��تن افكار، تصميم��ات، رفتارها و 
نتايجی ك��ه به دس��ت می آوريد راهی 
عالی ب��رای حفظ نگرش، ايجاد تمركز 
و انگيزه است. همچنين راه خوبی است 
كه بفهميد چه چيزی برای شما مؤثرتر 

است.
 از افكارتان بيرون بياييد. جايی آرام 
و زيبا ف��رای افكارتان پيدا كنيد. جايی 
كه آرامش، امنيت، لذت و آزادی وجود 
داش��ته باشد. دس��ت يافتن به اين نياز 
به ت��الش و تمرين دارد ام��ا با تمرين 
می تواني��د تقريباً در ه��ر مكانی و هر 
زمان��ی اينكار را انج��ام دهيد. تا زمانی 
كه امتحان نكنيم نمی دانيم كه دست از 
فكركردن برداشتن چقدر سخت است. 
برای رفتن به ف��رای ذهنمان بايد هرج  
و  م��رج ذهنم��ان را دور بريزيم. ذهن 
جای خس��ته  كننده  ای است و بعضی 
وقت ها الزم است كه از آن به تعطيالت 
بروي��م. اگر با اين ايده دس��ت  و پنجه 
نرم می كنيد، س��عی كنيد خودتان را در 

آهنگی كه دوست داريد غرق كنيد.
 بعض��ی از اف��كاری ك��ه در ذهنتان 
می چرخ��د باي��د بيرون ريخته ش��ود، 
بعضی از آنها گير كرده  اند و می ترسند 
بيرون بياين��د. به افكار ذهنتان مثل يك 
بل��وك آپارتمان نگاه كنيد. به طبقه دوم 
اين آپارتمان نگاه كنيد، همين طور كه در 
راهرو راه می رويد، از پشت در آپارتمان 
ش��ماره 22 صدای پيرزن ديوانه می آيد 
كه، اينطوری بايد آن��را انجام می دادی 
ديوانه...! كمی اينطرف تر، آپارتمان زن 
پر حرفی است كه هميشه در خانه اش را 
باز می گذارد و يكدفعه بيرون می پرد و 
حواستان را پرت می كند. انتهای راهرو 
مردی زندگی می كند كه هميشه شما را 
می ترس��اند، اگر می ديدی چقدر احمق 
به نظر می رسيدی ديگر هيچوقت آنكار 
را انجام نمی دادی. اي��ن آدم ها درواقع 
آن افكاری هس��تند كه مي��ل و انگيزه 
شما را با احس��اس گناه و اضطراب از 
بين می برند. شناسايی اين افكار خيلی 
س��اده است، س��اكنينی كه خيلی وقت 
است اجاره خانه  ش��ان را نپرداخته  اند 
و هيچ منفعتی برای شما ندارند و برای 
بقيه س��اكنين خوب آپارتمان هم ايجاد 
مشكل می كنند و بايد به سرعت آنها را 

بيرون بيندازيد.
 همين االن شروع كنيد. آزاردهنده  ترين

س��اكنين آپارتمان را شناس��ايی كنيد و 
حكم تخليه  ش��ان را تحويلشان دهيد. 
اگ��ر هم��كاری نكردند، گوشش��ان را 
بگيري��د و به زور بيرونش��ان كنيد. اين 
س��اكنين خيلی وقت اس��ت ك��ه آنجا 
مانده اند و می دانند كه چطور می توانند 
فريبتان دهند. اما ش��ما تس��ليم نشويد. 
يادتان باشد ساكنين عالی ديگری داريد 
ك��ه بايد به آنها رس��يدگی كنيد. بيرون 
انداختن اين ساكنين جا را برای آوردن 
س��اكنين بهتر باز می كند. اين آپارتمان 
را از آِن خودت��ان كني��د. آن را دوب��اره 
ب��ه زندگی برگردانيد. دكوراس��يون آن 
را عوض كني��د، حتی می توانيد برايش 
استخر هم درس��ت كنيد. اين آپارتمان 
مال شماس��ت. اين ش��ما هس��تيد كه 
تصميم می گيريد چطور آن را بازسازی 

كنيد.

جامعه

چطور دست از فكر كردن زياد برداريد

دث
حوا

مركز اطالع رسانی پليس اصفهان: انهدام پاتوق تهيه 
و توزيع موادمخدر صنعتی در لنجان به كش��ف بيش 
از يك كيلوگرم شيش��ه و دستگيری شش نفر توزيع 
كننده مواد افيونی منجر ش��د. سرهنگ علی فروغ نيا 
فرمانده انتظامی شهرس��تان لنجان با اعالم اين مطلب 
اظهار داش��ت: در پی كس��ب خبری مبن��ی بر تبديل 
منزلی به پاتوق تهي��ه و توزيع موادمخدر صنعتی در 
يكی از مناطق شهرستان موضوع در دستور كار پليس 

مبارزه با موادمخدر اين فرماندهی قرار گرفت. 

وی اف��زود: پ��س از انجام تحقيقات الزم و كس��ب 
اطمينان از درستی موضوع منزل موردنظر به صورت 
نامحس��وس زير نظر گرفته ش��د. اين مقام مس��ئول 
تصريح كرد: با ورود يك دستگاه خودروی ماكسيما 
ب��ا دو سرنش��ين به من��زل مذكور ب��ا هماهنگی های 
انجام ش��ده با مقام قضايی مأموران به س��رعت وارد 
عمل ش��ده و ضم��ن توقيف خ��ودروی مذكور دو 
سرنش��ين خ��ودرو را نيز دس��تگير كردن��د. فرمانده 
انتظامی شهرس��تان لنجان ادامه داد: در بازرسی دقيق 

از خودروی ماكس��يما مأموران مق��دار يك كيلوگرم 
موادمخدر صنعتی از نوع شيش��ه را كش��ف و ضبط 

كردند. 
اين مقام انتظامی در ادامه افزود: در بازرسی اين منزل 
مذكور نيز چهار توزيع كننده ديگر دس��تگير و مقدار 
10 گرم شيشه، 300 گرم هروئين، 100 گرم سوخته 
ترياك، 3 ع��دد وافور و مبلغ 294 ميليون ريال وجه 
نقد حاصل از خريد و فروش مواد مخدر كش��ف و 
ضبط شد. فرمانده انتظامی شهرستان لنجان با با بيان 

اين كه در اين عمليات ش��ش نفر به نام های »اسالم- 
ب«، »ايم��ان- ا«، »مهدی- ا«، »امير- ج«، »اكبر- س« 
و »مه��ران- م« ب��ه اتهام توزيع مواد مخدر دس��تگير 
شده اند گفت: در اين ارتباط پنج دستگاه وسيله نقليه 
ش��امل دو دستگاه موتورس��يكلت، دو دستگاه پرايد 
و يك دس��تگاه ماكس��يما متعلق به اعضای اين باند 

توقيف و به پاركينگ منتقل شد. 
س��رهنگ فروغ نيا در پايان به دستگيری چهار توزيع 
كننده ديگر و كش��ف 49 گرم انواع موادمخدر و 10 
عدد پاي��پ در ادامه اجرای طرح پاكس��ازی در اين 
شهرس��تان اشاره كرد و خاطرنش��ان كرد: متهمان به 
هم��راه پرونده جهت س��ير مراح��ل قانونی تحويل 

مراجع قضايی شدند.

انهدام باند تهيه و توزيع مواد و كشف يك كيلوگرم شيشه

قاض��ی دادگاه خان��واده اظهار داش��ت: 
يكی از مهم تري��ن عوامل افزايش طالق 
در كش��ور، ازدواج های نسنجيده است. 
حس��ن عموزادی، قاضی دادگاه خانواده 
در گفتگ��و با فارس  در خصوص داليل 
افزايش طالق در ايران اظهار داشت: يكی 
از مه��م ترين عوام��ل در افزايش طالق، 

ازدواج های نسنجيده است.
وی با اش��اره به اين كه ب��ه طور معمول 
ازدواج هايی كه ريشه ای نبوده و زن و مرد 
از يكديگر شناخت كافی ندارند، به طالق 
می انجامد، گفت: بيشتر افرادی كه برای 
طالق به دادگاه خانواده مراجعه می كنند، 

از اين قبيل افراد هستند.
رئيس شعبه 268 مجتمع قضايی خانواده 
در خصوص تأثير اعتياد و مهريه سنگين 
در افزايش طالق افزود: بيشتر طالق ها به 
دليل اعتياد و مهريه سنگين نيست؛ وقتی 
ديوار از ابتدای زندگی كج برود، به همان 
شكل ادامه خواهد يافت. عموزادی ادامه 
داد: ازدواج هايی كه دختر و پسر از يكديگر 
ش��ناخت كافی و آشنايی كامل ندارند و 
فرهنگ ها با يكديگر بسيار متفاوت باشد، 
ب��ه طالق می انجام��د، در واقع زمانی كه 
افراد با اين ش��رايط به يكديگر عالقه مند 

شده و بيرون از محيط خانه و در دانشگاه 
يا خيابان آشنا می شوند، بعد از شناخت 
س��طحی از يكديگر ازدواج می كنند و با 
گذشت مدتی كوتاه از زندگی مشترك از 

يكديگر طالق می گيرند.
وی در خصوص آسيب وارده به فرزندان 
طالق، اظهار داشت: وقتی جدايی انجام 
می ش��ود، به جامعه و فرزندان نيز آسيب 
می رسد، در واقع برخی فرزندان طالق از 
نظر روحی و روانی مشكل داشته و دارای 
عقده های روانی هستند و با شرايط خوبی 
تربيت نمی ش��وند. قاضی دادگاه خانواده 
در خصوص راهكار كاهش طالق، گفت: 
جوانانی كه در شرف ازدواج هستند، بايد 
با چشم باز ازدواج كرده و شناخت كافی 
از فرد مقابلش��ان داشته باشند همچنين 
فرهن��گ خانواده  مقابل را بس��نجند تا با 

كاهش طالق مواجه شويم.
عم��وزادی بيان كرد: دختر و پس��ر بايد 
ح��رف خانواده ها را گ��وش كنند، چرا 
كه در بيش��تر طالق ها، دختر و پس��ر به 
يكديگر عالقه مند می ش��وند اما در اين 
ميان خانواده ها ناراضی هستند كه با اصرار 
دختر و پسر قبول می كنند و بعد از مدتی 

اين ازدواج منجر به طالق می شود.

ازدواج نسنجيده مهم ترين دليل افزايش 
طالق در كشور است

تنهایي انسان، پيامد مسير 
فناوري امروز...

پنجره

 عشق
وقت��ی مي بيني��د كه يك زوج با ه��م ارتباط صميمی دارن��د و از زندگی 
مشترك ش��ان بسيار خوش��حالند، به جای حس��رت خوردن، عادت های 
زندگی ش��ان را ي��اد بگيريد. چه چيزی باعث مي ش��ود ك��ه زوج ها در 
زندگی مش��ترك احساس خوشحالی و خوش��بختی داشته باشند؟ اگر در 
تالش هس��تيد تا شادی بيشتری را به زندگی تان راه دهيد اين عادت هاي 
زوج های خوشحال را بدانيد و شما هم سعی كنيد اين موارد را به عادت 

زندگی خودتان راه دهيد. 
عالیق مشترک تان را گسترش دهيد

بعد از اين كه ش��ور و اش��تياق روزهای اول ازدواج در شما فروكش كرد 
و با موقعيت جديد آش��نا ش��ديد و احس��اس راحتی پي��دا كرديد، جای 
تعجب نيس��ت اگر در اين زمان متوجه ش��ويد كه عاليق مشترك كمی با 
هم داريد. در چنين ش��رايطی نباي��د فعاليت هايی را كه در زمينه انجام آن 
با هم تفاهم داريد و از انجامشان لذت مي بريد را كم اهميت جلوه دهيد. 
زوج های خوش��حال وقتی مي بينند عاليق مشتركی ندارند، سعی مي كنند 
سرگرمی هايی را برای خودشان ايجاد كنند. در همين زمان به اين فكر كنيد 
كه عاليق خودتان را پرورش دهيد. اين موضوع باعث مي شود كه در نظر 
همسرتان جذاب تر به نظر بياييد و فردی بيش ازحد وابسته ظاهر نشويد. 

روی اشتباهات تمرکز نکنيد
اگر بخواهيد در فكر كارهای اش��تباهی باش��يد كه همس��رتان انجام داده، 
هميش��ه چي��زی برای فكر كردن وج��ود دارد. بنابراين ذهنت��ان را از اين 
موض��وع بچرخانيد و به مواردی فكر كنيد كه ح��ق با او بوده و كارها را 
درس��ت و به موقع انجام داده است. در اين صورت هم مطمئن باشيد كه 
موارد مختلفی برای فكر كردن وجود دارد البته اين كار به اين بستگی دارد 
كه در ذهنتان به دنبال چه چيزی باشيد چون در خاطرات شما همه جور 
تصاويری وجود دارند مهم اين است كه اشتباهات را به بخش های عقبی 
خاطراتتان بفرس��تيد، موارد مثبت را هميش��ه در ذهنتان در دسترس نگه 
داريد و هر چند وقت يك بار به آنها فكر كنيد يادتان باش��د كه زوج های 

شاد هميشه روی نقاط مثبت تكيه مي كنند و نيمه پر ليوان را مي بينند. 
دوستی

اعتماد کنيد و همدیگر را زود ببخشيد
برای هر زوجی پيش مي آيد كه بعضی وقت ها با هم مجادله و كش مكش 
داشته باشند و اين كه بعد از مجادله به توافق نرسند يا نتوانند مشكالتشان را 
به خوبی حل كنند اما در مورد زن و شوهرهای خوشحال اين گونه نيست. 
زوج های خوش��حال تمام سعی ش��ان را مي كنند تا مشكالت شان را حل 
كنند و به جای اين كه آزرده خاطر ش��وند يا بر سر هم غر بزنند، يكديگر 

 را به راحتی مي بخش��ند و به هم اعتماد دارند. اين افراد اجازه نمی دهند
كه آزردگی های كوچك به كوهی از مشكالت و دلخوری ها تبديل شود و 

از همسرشان ناراحتی به دل نمی گيرند. 
برخورد صميمی داشته باشيد

محبت
يك عادت ديگر زوج های موفق اين اس��ت كه هر وقت بعد از س��اعت 
كاری به خانه مي آيند و همديگر را مي بينند، به گرمی به هم سالم مي كنند 
و همديگ��ر را در آغوش مي گيرند اين طور اس��تقبال زوج ها از يكديگر 
باعث مي شود كه هر روز پيوند دوستی شان عميق تر شود و خوشبختی را 

بهتر احساس كنند. 
واژه های صبحگاهی خوبی به کار ببرید

صبح كه از خواب بيدار مي ش��ويد بداخالق نباش��يد و بدخلقی نكنيد. با 
شادابی به همسرتان سالم كنيد و صبح بخير بگوييد خودتان را مرتب كنيد 
و وقتی همسرتان مي خواهد برای رفتن به سر كار با شما خداحافظی كند 
به او بگوييد: »اميدوارم روز خوبی داش��ته باش��ی.« در اين صورت انرژی 
خوبی به همس��رتان منتقل مي ش��ود و برای مقابله با ترافيك، طی كردن 
مس��افت های طوالنی يا ساير مشكالت و دلخوری های محل كار، صبر و 
حوصله بيشتری خواهد داشت اين طرز بر خورد و به كار بردن واژه های 
مثبت يك راز موفقيت زوج های خوش��بخت است. پس با استفاده از اين 

كلمات س��اده ولی پر انرژی، خانواده تان را شاد و سرزنده تر كنيد. شايد 
به نظر بعضی از زوج ها بيان اين جمالت س��اده لزومی نداش��ته باشد اما 

پايه های زندگی شما را محكم و همسرتان را خوشحال تر مي كند. 
به یکدیگر افتخار کنيد و احترام بگذارید

زوج های خوش��حال از بودن با هم خوش��حال هس��تند و اين موضوع را 
در رفتارهای ش��ان نش��ان مي دهند )به عنوان مثال وقتی كنار هم هس��تند 
دس��ت های هم را مي گيرند يا دستش��ان را روی شانه ديگری مي گذارند( 
رفتار آنها با هم سرد يا ساختگی نيست و به اين مهربانی تظاهر نمی كنند 
آنها با اين عالئم نشان مي دهند كه به يكديگر تعلق دارند و به وجود هم 
افتخ��ار مي كنند حتی هنگامی كه در جمع ب��ا هم حرف مي زنند، رفتار و 
كلمات خوبی را درباره همسرشان به كار مي برد. بنابراين اگر مي خواهيد 
ش��ما هم در جرگه زن و ش��وهرهای موفق و خوشحال باشيد هميشه و 
در هر جمعی با همس��رتان رفتار محترمی داش��ته باشيد از مسخره كردن 
يا دس��ت انداختن او خودداری كنيد و در هر ش��رايطی اصل احترام را از 

ياد نبريد. 
در طول روز به هم تلفن بزنيد

فرقی نمی كند كه ش��ما س��ر كار مي رويد يا در خانه هستيد، به هر حال 
يادتان باش��د كه در ط��ول روز هر وقت فرصت كوتاه��ی پيدا كرديد به 
همس��رتان تلفن بزنيد و از حال او با خبر ش��ويد اگ��ر هم فرصت تلفن 
زدن نداريد، الاقل يك پيامك كوتاه برايش بفرستيد اين كار نه تنها نشان 
مي دهد ش��ما در طول روز و ميان ش��لوغی های كاری هم همچنان به ياد 
او هس��تيد بلكه باعث مي ش��ود كه وقتی بعد از كار همسرتان را در خانه 
مي بينيد انتظارات متعادلی از او داشته باشيد. به طور مثال اگر متوجه شديد 
كه همس��رتان روز بدی را گذرانده با ماش��ين ديگری تصادف كرده يا در 
محيط كاری دچار مشكل شده ديگر از او انتظار نداريد كه وقتی به خانه 

مي رسد هيجان زده و خوشحال باشد. 
آرامش

چطور به این عادت ها عادت کنيم؟
زوج های خوش��حال نس��بت به زن و ش��وهرهای ناراح��ت و ناراضی، 
عادت های متفاوت تری دارند عادت رفتاری است كه شما به طور خودكار 
آن را انجام مي دهيد و برای نگه داشتن آن به تالش كمی نياز داريد تقريبًا 
بعد از اين كه يك رفتار را 21 روز پش��ت س��ر هم تكرار كنيد به عادت 
زندگی ش��ما تبديل مي ش��ود. بنابراين از همين امروز يكی از عادت های 
زوج های خوش��حال و خوش��بخت را انتخاب و 21 روز تكرار كنيد بعد 
در كمال تعجب مي بينيد كه به عادت زندگی ش��ما هم تبديل مي ش��ود و 

احساس شادی تان را افزايش مي دهد.

عادت كنيد كه خوشبخت باشيد 
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی شهرستان
چهارمحال و بختیاریاصفهانص مدير عامل شركت آب و فاضالب استان اصفهان :

مشكلي در اجراي تاسيسات آب و فاضالب
پروژه اجالس نيست

اولين جلسه مشترك ش��هرداري اصفهان با شركت آب و فاضالب استان و شهرستان 
اصفهان در محل پروژه مركز همايش هاي بين المللي اصفهان برگزار شد. عليرضا قاري 
قرآن با اش��اره به اجراي همزمان طراحي و ساخت مجموعه سالن هاي اجالس سران 
كش��ورهاي غير متعهد گفت: بر اس��اس اين مطالعات پيمانكاران اجراي اين پروژه در 
مكان مورد نظر شروع به كار كرده و تا كنون 40 هزار متر مكعب از محل سالن اصلي 
خاكبرداري صورت گرفته اس��ت و كار اجرايي در ديگ��ر بخش هاي اين پروژه نيز با 

سرعت در حال انجام مي باشد. 
وي مدت اجراي ساخت سالن هاي اجالس سران كشورهاي غير متعهد 14 ماهه است، 
افزود: اين طرح به طور كامل از س��وي ش��هرداري اجرا مي گردد و پيش بيني مي شود 
اجراي اين پروژه در س��ه ش��يفت كاري و با استفاده از سه هزار نفر انجام شود. معاون 
عمراني شهرداري اصفهان به مكان اجراي طرح سالن هاي اجالس سران كشورهاي غير 
متعهد حدفاصل آبشار تا تقاطع اشكاوند در مساحت حدود 50 هكتار اشاره و خاطرنشان 
كرد: اين مجموعه در منطقه كوهستاني ساخته خواهد شد كه از لحاظ فني و سازه اي 
ويژه مي باشد. بنابراين تكنولوژي ساخت، معماري و مباحث اجرايي اين پروژه خاص 

و منحصر به فرد است.
وي با بيان اين كه س��اختمان اصلي سالن هاي اجالس تحت عنوان مركز همايش هاي 
بين المللي اصفهان براي آينده است، اذعان داشت: اجزاي مهم اين مركز شامل ساختمان 
اصلي س��الن هاي اجالس، اقامتگاه هاي اختصاصي و ويالهاي VIP، هتل پنج ستاره، 
مراك��ز تجاري و موارد ديگر اس��ت. قاري قرآن ادامه داد: س��الن هاي اجالس س��ران 
كش��ورهاي غير متعهد شامل سالن اصلي، تاالرهاي چند منظوره، فضاهاي خدماتي و 
پشتيباني، اداري و عمومي در مساحتي بالغ بر 40 هزار متر مربع در حال احداث است.

وي اضافه كرد: اقامتگاه هاي اختصاصي سالن اجالس در قالب 100 تا 150 ويال در يك 
يا دو طبقه ساخته خواهد شد همچنين، احداث هتل پنج ستاره با حدود 200 اتاق در 

دست اجرا است. معاون عمراني شهرداري اصفهان با اشاره به همكاري ديگر ارگانها در 
اجراي سريع تر اين پروژه تصريح كرد: اجراي تاسيسات آب و فاضالب پروژه ساخت 
سالن هاي اجالس يكي از نيازهاي تاسيساتي اين طرح مي باشد و با توجه به حجم پروژه 

و زمان محدود اجرا همكاري و تعامل همه دستگاه هاي استان ضروري است.
مدير عامل ش��ركت آب و فاضالب استان اصفهان در اين جلسه ضمن اعالم آمادگي 
كامل در جهت رفع نيازهاي الزم از لحاظ تاسيس��ات آب و فاضالب اظهار داش��ت: 
ش��ركت آب و فاضالب تمامي تالش خود را به كار مي برد تا در اين پروژه هيچگونه 
خلل و مشكلي به وجود نيايد چرا كه اجراي اين پروژه در شهر اصفهان آبروي شهر و 

مردم اصفهان و حتي آبروي كشور است.

رئيس شوراي اسالمي شهر اصفهان:
 خريد واگن هاي مترو به مناقصه

گذاشته شده است

رئيس ش��وراي اسالمي شهر اصفهان اظهار داشت: در حال حاضر خريد 
واگن مترو به مناقصه گذاشته شده است. عباس حاج رسوليها با اشاره به 
اين كه تاكنون 10كيلومتر از فاز نخست قطار شهري اصفهان پايان يافته و 
براي حركت واگنها آماده است.، گفت: تا پايان سال جاري عمليات اجرايي 
حفر تونل خط شمال-جنوب مترو به پايان مي رسد. وي مهم ترين مشكل 
برسر راه ادامه عمليات اجرايي پروژه مترو اين شهر را كمبود اعتبار دانست 
و افزود: براي تكميل اين پروژه 300 ميليارد تومان نياز است اين در حالي 
است كه امس��ال تنها 95 ميليارد تومان به مترو اصفهان اختصاص يافت. 
رئيس ش��وراي اسالمي شهر اصفهان با اش��اره به اعتبار دو ميليارد دالري 
حساب ذخيره ارزي براي توسعه متروي كالنشهرهاي كشور تصريح كرد: 
اين طرح امسال در مجلس شوراي اسالمي به تصويب رسيد و اميدواريم 
دولت وظيفه حمايتی خود را در خصوص مترو انجام دهد. وي بيان داشت: 
ساالنه بيش از50 ميليارد تومان براي احداث مترو اصفهان هزينه مي شود 
و در هفت س��ال گذش��ته حدود 540 ميليارد تومان در اين طرح صرف 
ش��ده است. حاج رس��وليها با بيان اين كه در حال حاضر خريداري واگن 
به مناقصه گذاش��ته شده است، اظهار داشت: هرگونه تاخير در تهيه واگن 
مناسب سيستم مترو اصفهان جايز نيست چرا كه از زمان ساخت تا تهيه 

واگن ها دو سال و نيم زمان نياز است.

حضور شركت فناوري بن ياخته هاي رويان 
در شبكه جهاني بانك هاي خون بند ناف 

شركت فناوري بن ياخته هاي رويان وارد شبكه جهاني بانك هاي خون بند 
ناف و س��لول هاي بنيادي خواهد ش��د. به گزارش موج، هم اكنون حدود 
17 هزار نمونه خون در بانك خون بند ناف رويان نگهداري مي شود كه با 
استفاده از سلول هاي بنيادي موجود در اين نمونه ها مي توان جهت درمان 
و ترميم بافت هاي آس��يب ديده قلب، بافت هاي استخواني، سوختگي ها 
و ضايعات پوس��تي و نيز درمان ضايعات عصبي و بيماري هايي همچون 

تاالسمي اقدام كرد. 
معاون توسعه صنايع پيشرفته سازمان گسترش، با اعالم اين خبر افزود: شركت 
فناوري بن ياخته هاي رويان در سال 84 با سرمايه گذاري سازمان گسترش 
به منظور ايجاد بانك خون بند ناف و كار بر روي سلول هاي بنيادي ايجاد 
شد كه اكنون توانسته ذخيره مناسبي ايجاد كند و به زودي وارد شبكه جهاني 
بانك هاي خون بند ناف و سلول هاي بنيادي خواهد شد. مهرداد صباغي در 
خصوص طرح هاي جديد و مشترك بين موسسه رويان و سازمان گسترش 
كه به زودي به ثمر مي رس��ند، اظهار داش��ت: طرح استفاده از سلول هاي 
مالنوسيت براي درمان بيماري ويتيليگو )برص( در موسسه رويان با حمايت 
 سازمان گسترش و سرمايه گذاري 223 ميليون توماني به زودي راه اندازي
مي ش��ود.صباغي افزود: طرح توليد فاكتور رش��د فيبروبالس��تي انساني 
)BFGF( كه جهت تكثير س��لول هاي بنيادي مورد استفاده قرار مي گيرد، 
با س��رمايه گذاري حدود 1/7 ميليارد توماني سازمان گسترش در موسسه 
رويان راه اندازي مي شود كه راه اندازي اين واحد، موجب توسعه استفاده از 
سلول هاي بنيادي جنيني در اهداف درماني خواهد شد و نيز بستر مناسبي 
براي توليد ساير فاكتورهاي رشد سلولي در مجموعه رويان فراهم مي شود. 

معاون استاندار اصفهان:
فرودگاه اصفهان ظرفيت پذيرش 

سران اجالس را ندارد
معاون عمراني اس��تاندار اصفهان گفت: باند و سالن موجود پروازهاي 
خارجي فرودگاه بين المللي ش��هيد بهش��تي اصفهان گنجايش ظرفيت 

پذيرش سران كشورها براي اجالس غيرمتعهدها را ندارد. 
سيد جمال الدين صمصام شريعت در ادامه اين نشست اظهار داشت: در 
اس��تان اصفهان در زمينه حمل و نقل، توسعه راه ها و رفع نقاط پرحادثه 
اقدامات شاخصي صورت گرفته است. معاون عمراني استاندار اصفهان 
با اشاره به برگزاري اجالس سران در آينده اي نزديك در اصفهان تاكيد 
كرد: در مورد برگزاري اجالس س��ران غيرمتعهدها در اصفهان س��الن 
پروازه��اي خارجي و باند پروازي فرودگاه بين المللي ش��هيد بهش��تي 

اصفهان گنجايش ظرفيت ورود سران و همراهان را ندارد. 
در ادامه اين نشست رئيس هيات مديره و مديرعامل شركت آزمايشگاه 
فني و مكانيك خاك كش��ور در نشس��ت ش��وراي حمل و نقل استان 
اصفهان با اش��اره به جايگاه ويژه اس��تان اصفهان در بخش حمل و نقل 
اظهار داشت: استان اصفهان حمل و نقلي ترين استان كشور و در واقع 

رتبه نخست در ساخت و ساز و حمل و نقل را دارد. 
كامران رحيم اف با اش��اره به آزمايش��گاه فني و مكانيك خاك تصريح 
كرد: اين نهاد از سال 1341 تاسيس و به لحاظ اهميت، نقش حاكميتي 
پروژه ه��اي راه و ترابري را ب��ر عهده دارد. وي ب��ه رويكردهاي نوين 
آزمايش��گاه در س��ال 1390 اش��اره كرد و بيان داش��ت: در سال 1390 
انواع آزمايش هايي كه در جوش و بتن، انواع تس��ت هاي غيرمخرب در 
ژئوفيزيك، مقاومت الكتريكي زمين و مباحث نويني كه در ژئوتكنيك 
مطرح است با تجهيز كردن آزمايشگاه صورت مي گيرد كه باعث افزايش 

دقت و سرعت در كار مي شود. 
رئيس هيات مديره و مديرعامل شركت آزمايشگاه فني و مكانيك خاك 
كشور ادامه داد: دستگاه هايي براي دانسيته سنج هسته اي و اتمي خريداري 
شده و با اخذ مجوزهاي مربوط از سازمان انرژي اتمي از اين به بعد در 
آزمايشگاه مكانيك خاك قابليت تشخيص ميزان تراكم ترانشه راه، مسير 
راه آهن، باند فرودگاه وجود دارد. وي در خصوص آزمايش��گاه فني و 
مكانيك خاك اس��تان اصفهان اضافه كرد: در كشور هشت منطقه داراي 
آزمايشگاه هستند كه مركزيت منطقه مركزي بر عهده استان اصفهان بوده 
و استان هاي يزد، چهار محال و بختياري و مركزي زير مجموعه استان 

اصفهان و با هدايت اين استان فعاليت مي كنند. 

با موافقت وزير مسكن صورت گرفت؛
تامين يارانه  آماده سازي مسكن معلوالن 

چهارمحال و بختياري
مديركل بهزيستي چهارمحال و بختياري گفت: با موافقت و دستور وزير 
مس��كن و شهرسازي يارانه  آماده س��ازي 669 واحد مسكوني در دست 

احداث معلوالن و مددجويان اين استان تامين و ابالغ شد.
ابوالفتح شيرمردي اظهار داشت: وزير مسكن و شهرسازي طي دو سفر 
خود به اين استان در سال گذشته به ترتيب دستور تامين يارانه آماده سازي 
228 و 441 واحد مس��كوني مددجويان و معلوالن بهزيستي را از محل 
اعتبارات ستادي وزارت مسكن صادر كردند. وي افزود: در همين راستا 
براي پرداخت هزينه هاي آماده سازي هر واحد پنج ميليون ريال اختصاص 
يافت كه اعتبار موضوع هر دو سفر اول و دوم وزير مسكن و شهرسازي 
تامين ش��ده و در راستاي آماده سازي واحدهاي مسكوني جامعه هدف 
 بهزيستي هزينه خواهد ش��د. مديركل بهزيستي چهارمحال و بختياري
ادامه داد: چهارمحال و بختياري از معدود اس��تان هايي است كه با توجه 
به پيشرفت فيزيكي باالي واحدهاي مسكوني در دست احداث موضوع 
طرح نهضت مسكن معلوالن و مددجويان موفق به دريافت اين اعتبار از 
وزارت مسكن و شهرسازي شده است. شيرمردي عملكرد ستاد مسكن 
مددجويان و معلوالن بهزيس��تي اين اس��تان را مطلوب ارزيابي كرد و 
گفت: اين س��تاد با اجراي موفق طرح نهضت تامين مسكن معلوالن و 
مددجويان در س��طح كشور به عنوان س��تاد برتر معرفي شد. وي ادامه 
داد: بهزيس��تي اين استان در راستاي اجراي طرح نهضت تامين مسكن 
معلوالن و مددجويان س��ال گذشته عمليات اجرايي ساخت 810 واحد 
مسكوني را آغاز كرد و امسال نيز ساخت يك هزار و 100 واحد را در 

دست اقدام دارد.

رئيس اداره بازرسي چهارمحال و بختياري :
تشكيل 698 پرونده تخلف واحدهاي 

صنفي چهارمحال و بختياري
رئي��س اداره بازرس��ي و كش��ف كااله��اي قاچ��اق اداره كل بازرگاني 
چهارمحال و بختياري گفت: با بازرس��ي از واحدهاي صنفي اين استان 
698 پرونده براي متخلفان تش��كيل و به تعزيرات حكومتي ارسال شد. 
بيژن بهرامي در نشس��ت ش��وراي اداري اين اداره كل اظهار داش��ت: از 
ابتداي امسال از واحدهاي صنفي و انبارهاي اين استان 12 هزار و 314 
مورد بازرس��ي انجام شده اس��ت. وي افزود: با بازرسي هاي انجام شده 
828 مورد تخلف كشف و 698 پرونده براي متخلفان تشكيل شده است. 
بهرامي درج نشدن قيمت ها و گران فروشي را از بيشترين موارد تخلفات 
واحدهاي صنفي برش��مرد و گفت: متخلفان ب��راي طي مراحل قانوني 
پس از تشكيل پرونده به اداره كل تعزيرات حكومتي معرفي شدند. وي 
گفت: ارزش ريالي تخلفات كش��ف ش��ده بيش از يك ميليارد و 680 
ميليون ريال برآورد ش��ده است. رئيس اداره بازرسي و كشف كاالهاي 
قاچاق اداره كل بازرگاني چهارمحال و بختياري با بيان اين كه  بازرس��ي 
از واحدهاي صنفي، انبارها و س��ردخانه هاي اين استان به طور مستمر 
ادامه خواهد داش��ت، گفت: س��اماندهي و تنظيم بازار كاال و خدمات، 
تشديد برخورد با متخلفان و سودجويان از مهم ترين اهداف بازرسان اين 

اداره كل در راستاي تنظيم است. 

در گردهمايي بررسي مسائل فرش؛
مسائل فرش در چهارمحال و بختياري 

بررسي مي شود
اول مردادماه جاري دومين گردهمايي بررس��ي مس��ائل فرش با حضور 
مسئوالن اس��تان هاي كش��ور در چهارمحال و بختياري برگزار مي شود. 
مس��ئول اداره فرش اداره كل بازرگاني چهارمحال بختياري در نشس��ت 
شوراي اداري اين اداره كل اظهار داشت: بررسي پيشنهادات و دغدغه هاي 
توليدكنندگان فرش دستبافت از مهم ترين محورهاي مورد بحث در اين 
گردهمايي اس��ت. عليرضا شيخي بسترسازي در بخش قالي بافي را يكي 
از راهكارهاي اصلي كاهش مشكل بيكاري در جامعه مطرح كرد و گفت: 
رسيدن به اشتغال پايدار مبتني بر توليد مستمر است و براي رسيدن به آن 

نيازمند چشم اندازي مطلوب در اين زمينه هستيم. 
وي ب��ا تأكيد بر ض��رورت ارتقاي جايگاه فرش اين اس��تان در س��طح 
بازارهاي خارجي، گفت: باتوجه به وجود رقبايي از جمله كش��ور چين 
كه با الگوبرداري از طرح هاي ايراني سعي در تسخير بازارهاي جهاني را 
دارند الزم است تا راهكارهاي اصولي به منظور ارتقاي جايگاه فرش اين 
استان در دستور كار قرار بگيرد. شيخي يكي از عوامل مهم بازاريابي فرش 
را ش��ناخت بازار هدف و سليقه مصرف كننده دانست و گفت: شركت 
در نمايشگاه هاي بين المللي خارج از كشور در شناخت اين مسير بسيار 
مؤثر است. وي افزود: برپايي نمايشگاه هاي مختلف موجب شناخته شدن 
توانمندي ها در صنايع مختلف است كه در اين راستا مي توان گفت برپايي 
نمايشگاه هاي فرش دس��ت بافت موجب آشنايي بسياري از مسئوالن با 

توانمندي هاي مختلف هنرمندان در اين زمينه مي شود. 
ش��يخي در ادامه با تأكيد بر اين كه فرش چهارمحال و بختياري بايد ثبت 
جهاني شود، گفت: حفظ اصالت فرش بختياري، جلوگيري از كپي برداري 
و سوء اس��تفاده كشورهاي رقيب از نام و شهرت فرش دستباف ايران اين 
اداره با همكاري مركز ملي فرش ايران نش��ان جغرافيايي فرش دستباف 
بختياري را در اولويت ثبت جهاني قرار داد. زمسئول اداره فرش اداره كل 
بازرگاني چهارمحال بختياري با تأكيد بر اين كه توليد فرش در اين استان 
داراي قدمتي ديرينه اس��ت، گفت: صنايع دستي و فرش دستباف نمادي 
از انديش��ه هاي مذهبي، فرهنگي و ملي ايران است و حمايت از اين هنر 
مي تواند در حفظ دستاوردها و ارزش هاي ما تاثيرگذار باشد و تحت هر 
ش��رايطي بايد از فرش بافي حمايت كرد. وي نقش هنرهاي دستي را در 
شكوفايي اقتصادي كشور از قديم االيام بسيار موثر دانست و افزود: براي 
توس��عه اقتصاد هر كش��ور بايد به صنايع دستي و هنر نيز عالوه بر ساير 

بخش ها توجه ويژه اي شود.

توليد سيستم تصوير برداری خطی ميكرو 
ماهواره در اصفهان

شركت ديده پرداز صبا از شركت های دانش بنيان مستقر در پارك علمی و فناوری 
شيخ بهايی شهرك علمی تحقيقاتی اصفهان، موفق به توليد سيستم تصويربرداری 
خطی ميكرو ماهواره شده است. رئيس هيأت مديره شركت ديده پرداز صبا با بيان 
اين كه اين سيستم برای تصويربرداری ماهواره ای از زمين طراحی شده است گفت: 
تصويرهايی كه با استفاده از اين سيستم گرفته مي شوند از ارتفاع 500 متری سطح 
زمين و با كيفيت 42 متری است. محمد فقيه ايمانی افزود: اين طرح در دوسال و 
توسط شش مهندس الكترونيك طراحی و ساخته شد. وی عمده كاربردهای اين 
سيستم را مطالعات هواشناسی، مطالعات سنجش از راه دور و كاربردهای امنيتی 
عنوان كرد و افزود: شركت ديده پرداز صبا قصد توليد انبوه اين سيستم را ندارد، 
بلكه بر اساس سفارش مشتری ساخته مي شود. فقيه ايمانی گفت: شركت ديده 

پرداز صبا اولين شركت در ايران است كه به اين فناوری دست يافته است.

عمليات اجرايی احداث تصفيه خانه روستای 
بادجان به تعويق افتاد

به دليل تجمع مردم روستای بادجان در فريدونشهرعمليات اجرايی احداث 
تصفيه خانه اين روس��تا يك هفته به تعويق افتاد. به دنبال اعتراض گسترده 
اهالی روس��تای بادجان اين شهرس��تان و تجمع آنه��ا دراعتراض به ايجاد 
تصفيه خانه فاضالب ش��هر فريدونشهر در محله وحدت آباد اين اعتراض 

به خشونت كشيده شد. 
اعتراض اهالی روستای بادجان شهرس��تان فريدونشهر كه برای دومين بار 
صورت گرفت منجر به جلوگيری از پيش��روی كار و درگيری با نيروهای 
انتظامی اين شهرس��تان ش��د. در اين درگيری خودروه��ای نيروی انتظامی 
تخريب و موجب مصدوم شدن جزئی يكی از اين نيروها شد كه بالفاصله 
فرماندار، جانش��ين دادستان و سپاه پاسداران اين شهرستان در محل حاضر 

شده و اجرای اين طرح برای يك هفته ديگر به تعويق افتاد.
 

پيشنهاد شوراي شهر براي كاهش 
معافيت معاينه فني خودروها

شوراي اسالمی شهر اصفهان براي كاهش معافيت معاينه فني خودروها از پنج سال 
به يك سال از طريق شورای عالی استان ها به مجلس پيشنهاد مي دهد. سخنگوي 
ش��وراي اسالمی شهر اصفهان با اش��اره به آلودگي هوا كه بخش عمده اي از آن 
به آاليندگي خودروها مربوط مي ش��ود، گفت: هوای شهر اصفهان در وضعيت 
بحرانی و ناسالم به سر مي برد بنابراين اين شورا تمام راهكارهای الزم جهت كاهش 
آالينده ها به كار خواهد گرفت. ابوالفضل قربانی افزود: اعضاء شوراي شهر از طريق 
شورای عالی استان ها پيشنهاد كاهش معافيت معاينه فني خودروها را از پنج سال به 
كمتر ارائه خواهد كرد. وی تصريح كرد: هيچ منطق علمی و تخصصی اين مصوبه 
مجلس را قبول نمی كند، ضمن اين كه مطمئن هستم اگر پيش از تصويب اين طرح 
از نمايندگان شهرداری ها يا ستادهای معاينه فنی كشور برای بررسی بيشتر دعوت 

می كردند، تصميمی غير از اين اتخاذ می شد.

دوربين دات نتی ها برای نمايشگاه سوم 
به اصفهان می آيد

نمايش��گاه سوم، سومين جشنواره عكس برتر س��ال آژانس عكس خبری 
دوربي��ن دات ن��ت در اصفهان برپا می ش��ود. مدير آژان��س عكس خبری 
دوربي��ن دات نت ب��ا اعالم اين خبر گفت: آژان��س عكس خبری دوربين 
دات نت اسفند ماه هر سال طی فراخوانی روی پايگاه اينترنتی اين آژانس 
از تمامی عكاس��ان كش��ور دعوت به عمل می آورد تا در جشنواره عكس 
برتر س��ال اين آژانس ش��ركت كنن��د كه هر س��اله از عكس های برگزيده 

نمايشگاهی مجازی برپا می شود. 
وی در ارتب��اط ب��ا اين آژانس عكس بيان داش��ت: آژان��س عكس خبری 
دوربين دات نت يك آژانس عكس خصوصی است كه از سال 83 آغاز به 
كار كرده و در كنار جشنواره عكس برتر سال، امسال ششمين دوره جشنواره 

عكس برتر خبری را نيز برگزار می  كند.

  زاینده رود

سيد جمال الدين سلطان زاده در يك مصاحبه مطبوعاتي 
در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به ترافيك تماس ها 
با 118 درصدد هس��تيم 118 دوم را با ظرفيت 40 ميز 
پاس��خگويي در آينده نزديك در مركز سيدالشهدا در 
خيابان زينبي��ه راه اندازي كنيم. وي خاطرنش��ان كرد: 
در طول 24 س��اعت ش��بانه روز به طور معمول 120 
هزار پاس��خگويي از طري��ق 118 را داريم كه البته در 
13 شهرستان به صورت 24 ساعته پاسخگويي انجام 
مي شود. مدير مشتركين و متقاضيان شركت مخابرات 
اس��تان اصفهان افزود: 118 يك��ي از واحدهاي اصلي 
خدمات اس��ت و فكر ما اين اس��ت ك��ه واحد، مركز 
تماس و درگاهي باش��د كه مشتركان بتوانند به نوعي 
درخواس��ت ها و سرويس هاي ش��ان را از اين بخش 
دريافت كنند. سلطان زاده با بيان اين كه در حال حاضر 
258 نفر در بخش 118 و 09990 در امر پاس��خگويي 
به مشتركان فعاليت مي كنند گفت: سعي بر اين است 
ك��ه در س��اعات پرترافيك يعني 8 ال��ي 13 و 16 الي 
21 بيشتر شيفت كاري داشته باشيم و تعداد اپراتورها 
براي پاس��خگويي بيشترين تعداد باش��د تا ميزان در 
صف انتظار قرار گرفتن مردم به كمترين زمان برس��د.
در ادامه كارشناس مسئول مركز تماس مخابرات استان 
اصفهان افزود: در بخش 118 در ش��يفت صبح 1104 
اپراتور هم زمان پاسخگوي مشتركان هستند و بيشترين 
درخواست مشتركان براي دريافت شماره تلفن درباره 
مشاغل مي باشد كه از بين مشاغل، شماره تلفن پزشكان 

بيشترين درخواست ها را به خود اختصاص مي دهد.
عليرضا قنده��اري درباره 09990 تصري��ح كرد: اين 
سامانه از اواخر سال 88 در استان براي پاسخگويي به 
مشكالت تلفن همراه شروع به كار كرد كه در گام اول 
از طريق تهران س��اماندهي مي شد و اما بعد كل كشور 
به 7 ناحيه تقسيم ش��د به طوري  كه هم اكنون استان 
اصفهان پاسخگوي مشكالت تلفن همراه چهارمحال و 
بختياري، يزد و كرمان نيز مي باشد. وي ضمن اشاره به 
اين كه تعداد اپراتورها در اين بخش از 10 نفر به 20 نفر 
افزايش پيدا كرده خاطرنشان كرد: اختالالت شبكه اي 

در اواي��ل كار زي��اد بود اما حال بس��يار كاهش يافته 
اس��ت و تعداد خدماتي كه از اين طريق ارائه مي شود 
رو به افزايش است. شايان ذكر است: تماس با سامانه 
09990 رايگان مي باشد. كارشناس مسئول مركز تماس 
مخابرات اس��تان ضمن بيان اين كه با توجه به ترافيك 
باالي تماس ها بايد تع��داد اپراتورها را افزايش دهيم 
گفت: خدماتي كه از طريق اپراتور انجام مي شود شامل 
راهنمايي براي فعال كردن GPRS، تشكيل پرونده از 
طريق نرم افزار و پاسخگويي و سپس ارسال به مشترك 
از طريق پيامك و... مي باشد. قندهاري همچنين درباره 
س��رويس هاي گويا تصريح كرد: اين سيس��تم بر اين 
اس��اس برقرار شده كه مشتركان به اطالعات موردنياز 
دس��ت يابند كه 973 پيش شماره اين سرويس است 
و شامل قصه و ش��عر و آموزش كودك، ديكته گوي 
برهان،  روابط عمومي مخابرات، فوتبال ايران و جهان،  
آش��پزي، نداي حافظ، نداي نهج البالغه، مركز تماس، 
تله راديوي نصر، امامزاده جعفر بن الرضا و بانك خون 
بند ناف رويان مي شود. وي خاطرنشان كرد: همزمان 
1000 مشترك مي توانند از اين طريق سرويس دريافت 
 Server كنند و فوق العاده بس��تر خوبي است چرا كه
داخل مخابرات است و از سويي همه كارهاي مخابراتي 
را هم مي تواند پوش��ش دهد. كارشناس مسئول مركز 
تماس مخابرات گفت: براي راه اندازي اين سرويس ها 
با شركت هاي حقوقي قرارداد بسته ايم و با صحبتي كه 
ش��ده امكان دارد از شخص حقيقي هم استفاده كنيم. 
از طرفي هزينه اس��تفاده از اين س��رويس ها از حداقل 
پن��ج تومان تا حداكثر 20 تومان اس��ت كه اين رقم به 
نوع سرويس بس��تگي دارد. قندهاري درباره 135 نيز 
افزود: اين ش��ماره، شماره استاندارد روابط عمومي در 
كل كشور است كه يك كليد آن اپراتور روابط عمومي 
پاس��خ مي دهد و ديگري اطالعات امور مش��تركان و 
آبونمان را بيان مي كند. گفتني است: اطالعات مربوط 
به انتقال تلفن، تغيير نام، ثبت نام تلفن و كليه بحث هاي 
مربوط به امور مشتركين تلفن ثابت در كليد سه سامانه 
135 گذاشته شده اس��ت. وي خدمات غيرحضوري 
مخابرات در بخش تلفن ثابت را اين گونه عنوان كرد: 

ابتدا به آدرس www.tce.ir ثبت نام صورت مي پذيرد 
و س��پس username و pasword به مشترك داده 
مي شود و فرد مي تواند ليست خدمات را از طريق سايت 
مشاهده و اقدام نمايد كه عبارتند از: روايت قبض تلفن 
ثابت، پرداخت الكترونيكي قبض،  ارائه درخواس��ت 
كش��ف مزاحمت، درخواس��ت قطع ي��ا وصل تلفن، 
ايجاد يا حذف س��رويس هاي ويژه، درخواست بستن 
يا باز نمودن صفر دوم )ارتباط بين الملل(، اعالم خرابي 
تلفن، اصالح نام يا آدرس روي قبض تلفن،  تغيير مكان 
تلفن، حذف يا ثبت مش��خصات تلفن و... قندهاري 
در خاتمه به خدمات بخش غيرحضوري تلفن همراه 
نيز اش��اره و تصريح كرد: اين خدمات شامل ارائه ريز 
مكالمات تلفن همراه، قطع مفقودي، قطع و وصل به 
تقاضاي مشترك، تغيير آدرس و... است كه آدرس اين 
بخش هم www.mce.ir مي باشد. در انتهاي جلسه 
به برگزاري نمايشگاه تخصصي مخابرات در اصفهان 
اشاره شد. اين نمايشگاه از 28 لغايت 31 خردادماه در 
محل دائمي نمايشگاه ها واقع در پل تاريخي شهرستان 
برگزار مي شود كه موارد 118، سامانه هاي گويا و... از 
موضوعات اين نمايشگاه به شمار مي رود و 35 شركت 
از استان هاي تهران، اصفهان،  خراسان رضوي و كرمان 
در آن حضور دارند. در انتهاي اين جلسه خبرنگاران از 
مركز 118 و 09990 بازديد كردند و گفتگوي كوتاهي 
با كاركنان اين بخش داشتند.يكي از كارمندان اين بخش 
در پاسخ به سئوال خبرنگار ما مبني بر اين كه آيا از شغل 
خود رضايت داريد گف��ت: اين كه مي توانم اطالعات 
موردنياز مردم را در اختيارش��ان بگذارم خوشحالم اما 
گاهي ديده مي ش��ود كه افرادي كه تماس مي گيرند با 
ي��ك لهجه خاص و محلي صحبت مي كنند و آدرس 
را آنطور كه در ش��هر يا محلش��ان مرسوم است بدون 
نش��اني دقيق عنوان مي كنند و اين كار ما را س��خت 
مي كند و نمي توانيم گاهي به درخواستشان پاسخ دهيم 
حتي در انتهاي كار عصباني مي شوند و لحن درستي به 
كار نمي برند.شايان ذكر است: بيشتر كارمندان اين مركز 
از ميزان حقوق دريافتي و محاسبه ساعت كاري اعالم 

نارضايتي مي كنند. 
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مدير مشتركين و متقاضيان شركت مخابرات استان اصفهان اعالم كرد:

راه اندازي 118 دوم با ظرفيت 40 ميز پاسخگويي در آينده نزديك

معاون سياسي امنيتي استاندار اصفهان گفت: بايد در 
راستاي خدمات شايسته به سالمندان، ظرفيت شناسي 
امر تس��هيل خدمات رفاهي به س��المندان به كمك 
دس��تگاه هاي اجرايي صورت گي��رد. محمد مهدي 
اس��ماعيلي در نشست شوراي س��المندان با اشاره به 
اين كه جمعيت س��المندان كشور رو به افزايش است 
و بايد امكانات رفاهي اين قشر از جامعه تأمين شود، 
اظهار داش��ت: در س��ال 85 در جلس��ه اي در حوزه 
معاونت رياس��ت جمهوري بحث افزايش جمعيت 
سالمندان و نگهداري آنها در چشم انداز 30 ساله كشور 
مورد بررس��ي قرار گرفت. وي ب��ا بيان اين كه در اين 
جلسه اعضاي هيأت شناسي حضور داشتند، پيشنهاد 
تهيه طرح جامع براي سالمندان و نيز تهيه كانال رفاهي 

آنها مطرح و تهيه شد. معاون سياسي امنيتي استاندار به 
وضعيت امكانات رفاهي و وضعيت سالمندان طي دهه 
هاي اخير اشاره و تصريح كرد: فعاليت هاي متمركزي 
براي برطرف كردن دغدغه س��المندان در اس��تان در 
بس��ياري از حوزه ها صورت گرفته اس��ت. وي ادامه 
داد: حوزه درمان، حوزه پيش��گيري و حوزه اقتصادي 
مهم ترين بخش هايي هستند كه ارتقاء چشمگيري بر 
معقوله س��المندان داشته اند و نيز در حوزه پيشگيري 
در وزارت رفاه تدوين برنامه راهبردي در دست اقدام 
است. اسماعيلي با بيان اين كه استان اصفهان در پرداختن 
به ايده هاي جديد پيشتاز است، به وضعيت پارك هاي 
اصفهان پرداخت و گفت: انصافاً در پارك هاي اصفهان 
اقدامات خوبي جهت تأمين رفاه س��المندان صورت 

گرفته است. وي با تأكيد بر اين كه افراد شاغل كمتر به 
پارك ها رفته و بيشتر افراد سالمند و بازنشسته به اين 
مكان ها مي روند، اضافه كرد: در پارك ها بايد از حداقل 
اس��تانداردها جهت امور رفاهي تأمين ش��ود. معاون 
سياسي امنيتي استاندار اصفهان به شهرهاي جديد و 
شهرداري ها اشاره كرد و افزود: از برنامه ها و پيشنهادات 

حمايتي سالمندان استقبال مي كنيم. 
وي ادامه داد: شهرداري ها بايد به داشتن امكانات رفاهي 
پارك ها به نحوي توجه داشته باشند كه تمامي سالمندان 
به طور يكسان در همه نقاط شهر امكان استفاده داشته 
باشند. اسماعيلي با اشاره به اين كه در شهرهاي جديد،  
مؤلفه هاي يك ش��هر اس��المي نيز بايد رعايت شود،  

گفت: پارك ها بايد در حد شرافت شهروندان باشد.

معاون سياسي امنيتي استاندار اصفهان:

براي ارائه خدمات مطلوب به سالمندان بايد از همه ظرفيت ها بهره گرفت



                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
5       سه شنبه 24 خرداد1390/ 11 رجب 1432/ شماره 544 Tuesday 14 JUNE 2011 

آیا می دانس��تید که ش��ش چپ، اندکی از شش راست 
کوچک تر اس��ت تا فضای کافی برای قرارگیری قلب 

فراهم آید؟
آیا می دانس��تید که CD در سال ۱۹۸۰ توسط سونی و 

فیلیپس اختراع شد؟
آیا می دانستید که س��هم آمریکا از بازار موسیقی جهان 

3۱/3 درصد است؟
آیا می دانس��تید که اولین اس��تفاده از دستگاه فکس در 

سال ۱۸۴3 انجام شد؟
آیا می دانس��تید که 55 درصد از سوانح هوایی در زمان 
نشس��تن و 3۰ درصد در هنگام برخاس��تن هواپیما رخ 

می دهد؟
آیا می دانستید که در تایوان بشقاب های گندمی درست 
می ش��ود و افراد بعد از خوردن غذا بشقاب هایشان را 

هم می خورند؟
آیا می دانستید که گوش و بینی در تمام طول عمر انسان 

در حال رشد می باشند و بزرگ تر می شوند؟
آیا می دانستید که بزرگترین دریای دنیا دریای مدیترانه 
اس��ت و عمیق ترین نقطه آن به چهار هزار و 33۰ متر 

می رسد؟
آیا می دانس��تید که فقط پش��ه ماده نیش م��ی زند و از 
پروتئین خون مکیده ش��ده جهت تخمگذاری اس��تفاده 

می کند؟
آیا می دانس��تید که به طور متوسط شما روزی پنج هزار 
 کلمه صحبت می کنید که ۸۰ درصد آن را حرف می زنید؟
آیا می دانستید که اثر سیب در بیدار نگهداشتن افراد در 

شب بیشتر از قهوه و کافئین است؟
آیا می دانس��تید که مقاومت موش صحرایی در برابر بی 

آبی بیشتر از شتر است؟
آیا می دانس��تید که جمعیت میمون های هند بالغ بر 5۰ 

میلیون است؟
آیا می دانس��تید که 35۰ هزار نوع کفشدوزک در جهان 

وجود دارد؟
آیا می دانس��تید که نوش��ابه های زرد رنگ، زیانبارتر از 

نوشابه های سیاه رنگ هستند؟
آیا می دانس��تید که اگر ش��ما اعداد یک تا صد را یکی 
یک��ی با هم جم��ع کنی��د ) ۱+۲+3+۴+5 و الی آخر ( 

جواب شما 5۰5۰ خواهد بود؟
آیا می دانستید که رشد کودک در بهار بیشتر است؟

آیا می دانس��تید که حس بویایی مورچه با حس بویایی 
سگ برابری می کند؟

 آیا می دانستید که هر تکه کاغذ را بیش از ۹ بار نمی توان
تا کرد؟

آیا می دانس��تید که وقتی عطس��ه می کنید قلب شما به 
اندازه یک میلیونیم ثانیه می ایستد؟

آیا می دانس��تید که تنها غذایی که فاسد نمی شود عسل 
است؟

آیا می دانستید که حلزون می تواند سه سال بخوابد؟
آیا می دانستید که شانس شبیه بودن دو اثر انگشت یک 

به ۶۴ میلیارد است؟

آیا می دانس��تید که ت��ا زمانی که غذا با ب��زاق مخلوط 
نشود، مزه اش احساس نمی گردد؟

آیا می دانس��تید که قدرت بینایی جغد ۸۲ برابر انس��ان 
است؟

آیا می دانس��تید که الیه اوزون فقط به اندازه دو س��که 
روی هم ضخامت دارد؟

آیا می دانستید که قرنیه چشم انسان خون ندارد؟
آیا می دانستید که قلب انسان می تواند خون را ۱۰ متر 

به بیرون پرتاب کند؟
آیا می دانس��تید که زب��ان قوی ترین ماهیچ��ه در بدن 

است؟
آیا می دانستید که روز تولد شما حداقل با ۹ میلیون نفر 

دیگر یکی است؟
آیا می دانس��تید که زنان تقریبا دو برابر مردان چشمک 

می زنند؟
آیا می دانس��تید که مورچه ها بعد از مرگ در اثر س��م 

پاشی به پهلوی راست می افتند؟
آیا می دانس��تید که گربه ماهی بی��ش از ۲7 هزار عضو 

چشایی دارد؟
آیا می دانستید که صندلی الکتریکی را یک دندانپزشک 

اختراع کرد؟
آیا می دانستید که خوک ها به دلیل فیزیک بدنی قادر به 

دیدن آسمان نیستند؟
آیا می دانس��تید که در زیمبابوه از هر پنج نفر یکی مبتال 

به بیماری ایدز است؟
آی��ا می دانس��تید که تقریب��ًا ۶5 درصد وزن انس��ان را 

اکسیژن تشکیل می دهد؟
آیا می دانس��تید که هر ۱3 دقیقه ی��ک کتاب جدید در 

آمریکا منتشر می شود؟
آیا می دانستید که زکریای رازی به غیر از الکل، کاشف 

گوگرد هم هست؟
آیا می دانستید که رکورد ضربه زدن به توپ پینگ پنگ 

در مدت زمان ۶۰ ثانیه ۱73 ضربه است؟
آی��ا می دانس��تید ک��ه مهم تری��ن عام��ل افزایش طول 
 عمر، داش��تن تناس��ب اندام ب��ه همراه وزنی مناس��ب

است؟
آیا می دانس��تید که رش��د تعداد ماشین ها در جهان سه 

برابر رشد جمعیت انسان هاست؟
آیا می دانستید که مار می تواند تا نیم ساعت بعد از قطع 

شدن سرش نیش بزند؟
آیا می دانس��تید که در ه��ر ثانیه 5۰۰۰ بیلی��ون بیلیون 
الکترون به صفحه تلویزیون برخورد می کند تا تصویر 

را ایجاد کند؟
 آیا می دانس��تید که اگر مادران در زمان بارداری س��یب

به خصوص س��یب سبز اس��تفاده کنند نوزادانشان زیبا 
می شوند؟

آیا می دانس��تید که اگر م��ادران باردار از انگور و جوانه 
گن��دم و امگا 3 اس��تفاده کنند، بچه های آنها تیز هوش 

می شوند؟
آیا می دانس��تید که یک کوه آتشفشان قادر است ذرات 
ریز و گرد و غب��ار را تا ارتفاع 5۰ کیلومتری به فضای 

اطراف پرتاب کند؟
آیا می دانس��تید که تعداد سلول های گیرنده بویایی در 
سگ های معمولی یک میلیارد و در سگ های شکاری، 

چهار میلیارد عدد - است؟
آیا می دانستید که ساالنه چهار هزار نفر غیر سیگاری در 
اثر همنشینی با افراد سیگاری به سرطان ریه مبتال شده 

و جان می سپارند؟
 آیا می دانس��تید ک��ه از جمعیت ش��ش میلیاردی جهان
۱/5 میلی��ارد نف��ر از آب آش��امیدنی محرومن��د و ۱/۶ 

میلیارد نفر به برق دسترسی ندارند؟
آیا می دانستید که انسان به طور طبیعی از چهار سالگی 

به بع��د را در حافظه دارد. خاط��رات قبل از چهار 
سالگی از حافظه پاک می  شود؟

آیا می دانس��تید که یک فرد ع��ادی در ظرف 
۲۴ س��اعت ۲۲ ه��زار بار تنف��س می کند 

و ۱۲ ه��زار لیتر هوا استنش��اق می کند 
 ک��ه دو هزار و ۴۰۰ لیتر آن اکس��یژن 

است؟
آیا می دانس��تید که زنبور برای تهیه 
یک کیلو عس��ل باید ۱5۰ هزار بار 
ش��هد حمل کند، روی ۱۰ میلیون 
گل بنشیند و مسافت معادل هفت 

بار دور زمین را طی کند؟
آیا می دانس��تید که اگر می  خواهید 
از آرواره یک تمساح جان سالم به 
در ببرید، باید انگشت  هایتان را در 
چشمانش فرو کنید تا فورا به  شما 

اجازه فرار بدهد؟
آیا می دانس��تید که اگ��ر برای 

رفع س��وزش دهان 

توس��ط فلفل، آب بخورید بی فایده است. فلفل نوعی 
روغن پایه اس��ت و با آب ترکیب نمی شود. برای رفع 

این سوزش باید نان بخورید.
آی��ا می دانس��تید که یک��ی از ش��گفتی  ه��ای ریاضی 
این اس��ت  ک��ه وقت��ی ع��دد ) ۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ( ) یعنی 
ی��ک عدد ۹ رقم��ی از ع��دد ۱ ( را در خودش ضرب 
 کن��ی ، ج��واب ) ۱۲3۴5۶7۸۹۸7۶5۴3۲۱ ( خواه��د

شد؟ 
آیا می دانستید که Google به چه معنی است؟ عبارت 
 Googol . گرفته شده است Googol از کلمه google
هم اس��م مس��تعار یک عدد است که توس��ط »میلتون 
س��یروتا« نامگذاری ش��ده که به نوعی با اعداد ریاضی 
ارتب��اط دارد. عدد مذکور »۱۰ به توان ۱۰۰« اس��ت )به 
بزرگی این عدد دقت کنید(، انتخاب گوگل جنبه شعاری 
 دارد. به این مفهوم که گوگل قصد دارد تا س��رویس ها
تم��ام جه��ان  ب��ه  را  اه��داف خ��ود  و  و خدم��ات 
گس��ترش دهد ک��ه به ع��دد »۱۰ به ت��وان ۱۰ به توان 
۱۰۰« گ��وگل پلک��س )Googolplex( م��ی گویند 
و ب��ه ع��دد »۱۰ ب��ه ت��وان ۱۰ به ت��وان ۱۰ ب��ه توان 
)Googolduplex( دوپلک��س  گ��وگل   »۱۰۰ 

گفته می شود.

آژیر

گوناگون

این دس��ت ها عض��و عجیبی اند چرا که 
زبانی دارند که می توانند به شما بگویند 
ط��رف مقابلتان به ش��ما چه می گوید یا 
حتی این جمله که نمی گوید و پنهانش 
کرده چیس��ت؟  انس��ان بال ندارد برای 
پرواز و جای دو بال خدا به او دس��تانی 
داده ک��ه گاه می توان��د در نم ن��م باران، 
رقص باد، جنگ با آب در دریای پرتالطم 

به پروازشان در بیاورد.
دس��ت های مش��ت، دس��ت های باز: 
دست هایی که گویی در آنها فنجان قرار 
دارد. )مش��ت های نیمه باز( س��مبلی از 
ظرافت و حساسیت و عقیده ضعیف و 
شکننده و بخشندگی است. اگر محکم و 
مثل مشت باشد نشا ن دهنده ماده گرایی، 
مالکیت و آزمندی است. اگر دست ها در 
هم باشند نشان دهنده راحتی دست و اگر 
در هم فشرده باشند نشان دهنده استرس 
و اضطراب است. فش��ردن دست ها در 
هم به معنی جلوگیری و مانع شدن هم 
هس��ت. وقتی ش��خصی عصبانی است 
نشان دهنده جلوگیری از برخورد کردن 
اس��ت. وقتی یک دس��ت مشت شده و 
دس��ت  دیگر آن را به عقب نگه می دارد 
نش��ان دهنده این است که شخص مانع 
خود می ش��ود که به دیگری ضربه بزند. 
وقتی کسی دروغ می گوید سعی می کند 

با این حالت دست هایش را کنترل کند.
دس��ت های کنترل گر: وقتی کف دست 
را به سمت پایین حرکت می دهیم،  یک 
حرکت آمرانه است که به عنوان مثال از 
کسی می خواهیم انجام کاری را متوقف 
کند یا از او می خواهیم آرام باشد. وقتی 
کف دس��ت را روبه رو نگه می داریم به 

این معنی است که نزدیک تر نیا.
دس��ت های غالب، دست های مهربان: 
وقتی دس��تمان را باال می بریم و محکم 
نگ��ه می داریم و با دس��ت دیگر فرد را 
در آغ��وش می گیریم یعن��ی این که من 
می گوی��م وق��ت رفتن اس��ت. )غلبه و 
تس��لط( وقتی دس��تمان را با سرعت و 
مستمر تکان می دهیم، نشان دهنده عالقه 
و مهربانی است. وقتی دستمان را شل و 
خیلی کوتاه و سرد تکان می دهیم نشان  

دهنده فرمانبرداری و تسلیم است.
دس��ت های پرخاش��گر: با کناره کف 
دست و به سمت پایین ضربه زدن یعنی 
بازداش��تن دیگران از کاری اس��ت. این 

عمل می تواند نش��ان دهنده پرخاش در 
بحث ها باشد.

مشتی برای دعوا یا پیروزی: مشت پرت 
کردن به طرف یک��ی می تواند به معنی 
تعرض به او باش��د یا دع��وت به دعوا. 
مشت را به سمت باال بردن و ضربه زدن 

به هوا به معنی پیروزمندی است.
دس��ت های پوش��اننده: وقتی نخواهیم 
چیزی را بش��نویم گوشمان را می گیریم 
وقتی نمی خواهیم ببینیم جلوی چشمان 
را می گیری��م و وقتی می خواهیم حرفی 
بزنی��م ول��ی مانعی وج��ود دارد جلوی 
دهانم��ان را می گیری��م. وقت��ی موق��ع 
ح��رف زدن جلوی ده��ان را بگیریم به 
معنی دروغ گفتن می تواند باشد همچنین 
به معنی این است که از حرفمان مطمئن 
نیستیم. وقتی با دس��ت روی قلبمان را 
می گیریم ممکن است نشان  دهنده حمله 
قلبی باش��د. گاهی با یک دست، دست 
دیگرم��ان را که مش��ت ش��ده و تحت 

هیجان است را می پوشانیم.
دس��ت های رو: دس��ت باز و کش��یده 
شده به س��مت جلو به این معنی است 
که می خواهیم چیزی را به کسی بدهیم. 
یا نشان دهنده این است که چیزی برای 
مخفی کردن نداش��ته اید و ش��ما همین 

هستید که نشان داده اید.
دس��ت های درخواس��ت گر: اگر کف 
دست باال باش��د و دست را جلو ببریم. 
به معنی طلب کردن صدقه اس��ت. اگر 
دست را ۴5 درجه باز کنیم و کف دست 
به سمت  باال باش��د و سپس دستمان را 
به طرف جلو بکش��یم یعنی از شخصی 
می خواهی��م جلوت��ر بیای��د. اگ��ر کف 
دس��تمان را به هم بچس��بانیم، شبیه دعا 
کردن مس��یحی ها و جلو ببریم یعنی از 
 کس��ی خواهش می  کنیم که به ما صدمه

نزد.
دس��ت های بهم س��اییده: به این معنی 
است که فرد از چیزی خوشحال است. 
اگر ساییدن به آهستگی و همراه با فکر 
کردن و لبخند باش��د، به این معنی است 
که فرد در فکر حیله ای اس��ت و از سود 
آن خوش��حال است. س��اییدن صورت 
و چان��ه به معنی فکر کردن س��نجیده و 
تصمیم گیری است. وقتی قسمتی از بدن 
جراحت دیده است یا این که تحت تنش 

است.

روان شناسی دست ها  

آیا می دانستید؟! 

احضار
۱۲/۲5۶ شماره درخواست: ۸۹۱۰۴۶۰35۴۴۰۰۰۲۹

شماره پرونده: ۸۸۰۹۹۸۰35۸۴۰۲۰۰7
شماره بایگاني شعبه: ۸۹۱۲۸۸ 

چون آقاي عباس��علي زارع فرزند عبداله ش��کایتي علیه آقاي مهدي عطارد فرزند حیدر 
مبني بر ضرب و جرح عمدي مطرح نموده اند که پرونده آن کالسه ۸۹۱۲۸۸ این دادگاه 
ثبت وقت رس��یدگي براي روز ۱3۹۰/۰5/۰۴ س��اعت ۱۰ صبح تعیین شده نظر به اینکه 
متهم مجهول المکان و متواري مي باشد لذا حسب ماده ۱۸۰ قانون آئین دادرسي کیفري 
مراتب یک نوبت در یکي از روزنامه هاي کثیراالنتش��ار محلي طبع و نش��ر مي شود و از 
مته��م مذک��ور دعوت بعمل مي آید جهت رس��یدگي در وقت مقرر حاضر ش��وید و در 
صورت عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلق��ي و دادگاه تصمیم مقتضي اتخاذ خواهد 

نمود. م الف/ ۱۶۹۸۹ 
اکباتاني- مدیر دفتر شعبه ۱۱۸ دادگاه عمومي جزایي اصفهان

ابالغ
۱۲/33۹ شماره درخواست: ۸۹۱۰۴۶۰35۰۶۰۰۰5۹

شماره پرونده: ۸۹۰۹۹۸۰35۰۶۰۱۲۴۴
شماره بایگاني شعبه: ۸۹۱۲۶۰

خواهان س��تاد اجرایي فرمان امام دادخواس��تي به طرفیت فرد یا افراد مجهول المالک و 
مجهول المکان به خواسته ضبط پالک ثبتي تقدیم دادگاه هاي عمومي شهرستان اصفهان 
که جهت رس��یدگي به شعبه شش��م دادگاه عمومي )حقوقي( شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستري کل استان اصفهان طبقه 3 
اتاق شماره 3۱۰ ارجاع و به کالسه پرونده ۸۹۰۹۹۸۰35۰۶۰۱۲۴۴ ثبت گردیده و وقت 
رس��یدگي آن ۱3۹۰/۰5/۰5 و س��اعت ۱۱:۰۰ تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن و مجهول المالک خوانده و درخواس��ت خواه��ان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرس��ي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکي از جراید کثیراالنتشار آگهي مي شود تا خوانده پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 

دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگي حاضر گردد. م الف/ ۱۶۴۱7 
فاني- مدیر دفتر شعبه ششم حقوقي اصفهان

احضار 
۱/۲۹۴ چ��ون آق��ای محمود م��روج االحکام فرزند احمد ش��کایتی علی��ه آقای احمد 
برات��ی فرزن��د علی مبنی ب��ر ضرب و ج��رح عمدی مطرح نم��وده که پرون��ده آن به 
کالس��ه ۹۰۰۰۰۸ ک۱۰۲ ای��ن دادگاه ثب��ت، وق��ت رس��یدگی ب��رای روز ۱3۹۰/5/۴ 
 س��اعت ۹:3۰ صب��ح تعیی��ن ش��ده نظ��ر ب��ه اینکه مته��م مجه��ول المکان می باش��د

ل��ذا حس��ب م��اده ۱۱5 و ۱۸۰ قان��ون آیین دادرس��ی کیف��ری مراتب ی��ک نوبت در 
 یک��ی از روزنام��ه های کثیراالنتش��ار طبع و نش��ر می ش��ود و از مته��م مذکور دعوت
بعم��ل م��ی آی��د جه��ت رس��یدگی در وق��ت مق��رر حاض��ر ش��ود و در ص��ورت 
اب��الغ ش��ده تلق��ی و دادگاه تصمی��م مقتض��ی اتخ��اذ  ع��دم حض��ور احضاری��ه 

خواهد نمود. م الف: ۴۲7 
مدیر دفتر شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایي اصفهان 

تحدید حدود اختصاصي
۱/355 ش��ماره: 7۱۴ چون تحدید حدود ششدانگ دو قطعه زمین متصل بیست قفیزي 
دشت باالپشت خانه شماره پالک ۱۴3۱ فرعي از ۱۸۲ اصلي واقع در ابیازن جزء بخش 
یازده حوزه ثبتي شهرس��تان نطنز بنام خانم شهین خامسي فرزند سید هدایت در جریان 
ثبت مي باشد و بعلت نوع ملک در آگهي قبلي بایستي تجدید گردد اینکه به موجب دستور 
اخیر از ماده ۱5 قانون ثبت و تقاضاي نامبرده، تحدید حدود پالک مرقوم در ساعت ۱۰ 
صبح روز ۹۰/5/۱7 در محل ش��روع و به عمل خواهد آمد،  لذا به موجب این آگهي به 
کلی��ه مالکی��ن و مجاورین و صاحبان امالک اخطار مي گردد که در س��اعت و روز مقرر 
در این آگهي در محل حضور بهمرس��انند. ضمناً اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک 
 مطاب��ق ماده ۲۰ قان��ون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدي تا 3۰ روز پذیرفته

خواهد شد. م الف/ 3۰ 
تاریخ انتشار: ۹۰/3/۲۴                               شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

احضار
۲/۴53 چ��ون آقای عماد ربیعی س��امانی ش��کایتی علیه آقای بهزاد طالب��ی و بهزاد قیام 
باش��ی مبنی بر معرفی مال غیر به عنوان مال خود مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 
۸۹۱5۰۹ک۱۰۸ این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای روز ۹۰/5/3 ساعت ۱۰ صبح تعیین 
شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان و متواری می باشد لذا حسب ماده ۱۸۰ قانون آئین 
دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر 
می ش��ود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر 
 شوید و درصورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ

خواهد نمود.  م الف/ ۲3۴3
مدیر دفتر شعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی جزائی اصفهان

تحدید حدود اختصاصی
3/۲۰۸ ش��ماره: ۱۹۲۸ چون تحدید حدود شش��دانگ یک بابخانه پالک ۱7۲۶ واقع در 
کوی فهره اردستان یک اصلی دهستان گرمسیر اردستان بخش ۱7 ثبت اصفهان که طبق 
پرونده ثبتی به نام آقای س��عید دهقانی فرزند رحمت و غیره در جریان ثبت می باشد و 
تحدید حدود آن به علت عدم معرفی حدود ششدانگ از تحدید خارج گردیده اینک بنا 
به درخواس��ت نامبرده باال و به موجب دستور اخیر از ماده ۱5 قانون ثبت تحدید حدود 
پالک مرقوم در روز ش��نبه مورخه ۱3۹۰/۴/۲5 از س��اعت ۹ صبح در محل ش��روع و به 
عم��ل خواهد آمد لذا به موجب این آگه��ی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد 
که در روز و س��اعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک 
طب��ق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا س��ی روز پذیرفته 
خواهد شد اعتراض به تحدید حدود بایستی توسط معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
 تس��لیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواس��ت به مرجع ذیصالح قضائی صورت

پذیرد. م الف/۸3
تاریخ انتشار: ۹۰/3/۲۴                          فدائی رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان

ابالغ وقت رسیدگي
3/353 در خص��وص پرون��ده کالس��ه ۸۹-۲۰5۲ خواه��ان تعاوني اعتب��ار ثامن االئمه 
دادخواستي مبني بر مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال چک شماره ۲۹۱/۴۲۹۱۰۶ به طرفیت 
۱- احم��د رضای��ي ۲- فریبرز معماري تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگي براي روز 
یکش��نبه مورخ ۹۰/5/۹ س��اعت ۹ صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگي 
به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشاني جنب بیمه ایران- مجتمع شماره یک اصفهان 
مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 

رسیدگي ابالغ شده تلقي و تصمیم مقتضي اتخاذ مي شود. م الف/ 3۶5۹
مدیر دفتر شعبه هفتم حقوقي مجتمع شماره یک شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
3/35۴ درخص��وص پرون��ده کالس��ه 5۴۴/۹۰ ش/ ۱۲ خواه��ان ناص��ر کف��ش داران 
دادخواس��تی مبنی بر الزام به انجام تعهدات به طرفیت ایمان خاقانی تقدیم نموده است. 
وقت رسیدگی برای روز یک شنبه مورخ ۹۰/7/۱۰ ساعت ۹/3۰ صبح تعیین گردیده، با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه 
ایران – مجتمع ش��ماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود. م الف/373۴ 
مدیر دفتر شعبه ۱۲ حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
3/357 درخصوص پرونده کالسه ۱۱3/۹۰ خواهان مهدی ابراهیمی دادخواستی مبنی بر 
الزام خواندگان به حضور در دفترخانه اس��ناد رس��می و انتقال موتورسیکلت به طرفیت 
رضا بهره منی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ ۹۰/۴/۱۱ ساعت 
5/۱5 عص��ر تعیین گردیده، ب��ا توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در 
خیابان محتش��م 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/37۴5 

مدیر دفتر شعبه ۲5 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

فقدان سند مالکیت
3/35۸ ش��ماره: ۲۰۲۶ خانم المیرا عامری درقه فرزند نادر باس��تناد دو برگ استش��هادیه 
 محلی که هویت و امضاء مش��هود رس��ماً گواهی ش��ده و مدعی اس��ت که سند مالکیت 
3 حبه مش��اع از 7۲ حبه ششدانگ مزرعه خلیل آباد پالک ۸ اصلی دهستان سفلی بخش 
۱7 ثب��ت اصفه��ان که در صفحه ۲۶5 دفتر ۱7۰ امالک به نام طاهره دالندار فرزند ابراهیم 
ثبت و س��ند صادر و تس��لیم گردیده و به موجب سند انتقال 3۶۲۰5- 5۹/۲/۱۶ دفتر 5۱ 
اردس��تان به آقای مصطفی عامری درقه فرزند عزت اله انتقال قطعي یافته سپس طي سند 
انتقال ۴۸3۶5-۶۶/۱۰/۱۰ دفتر 5۱ اردستان به آقاي نادر عامري درقه فرزند عزت اله انتقال 
رسمی گردیده و نیز طی سند رسمی ۶۶۹5۴- ۸۲/5/۲5 دفتر 5۱ اردستان به خانم المیرا 
عامری درقه فرزند نادر انتقال رسمی گردیده و معامله دیگری انجام نشده و در اثر سهل 
انگاری مفقود ش��ده است، نظر به اینکه درخواست صدور سند مالکیت المثني نامبرده را 
نموده طبق ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي شود که هر کس مدعي انجام 
معامله )غیر از آنچه در این آگهي ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد 
خود باشد از تاریخ انتشار این آگهي تا مدت ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود 
را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند یا ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود المثني سند مالکیت مرقوم صادر و به 

متقاضي تسلیم خواهد شد. م الف/ ۹۲ 
عصاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره

ابالغ
3/35۹ ش��ماره: ۱۹73 نظر به اینکه خانم نیره ش��فیعی زاده مالک شش��دانگ قطعه زمین 
)باس��تثنا بها ثمنیه اعیانی آن( پالک ۴۲۴۹ فرعی واقع در زواره ش��انزده اصلی دهس��تان 
گرمس��یر بخش هفده ثبت اصفهان درخواس��ت ارزیابی ثمنیه اعیانی پالک مرقوم را که 
متعلق به خورش��ید بیگم هانی طبایی زواره می باشد را نموده لذا باتوجه به نظریه شماره 
۲۸5/۹۰-۹۰/۲/۲۸ کارش��ناس رسمی دادگستری ملک مرقوم فاقد ثمنیه اعیانی می باشد 
ل��ذا چنانچ��ه ذینفع مدعی تضییع حق می باش��د می تواند ظرف مدت ی��ک ماه پس از 
 انتش��ار آگه��ی به دادگاه صالح��ه مراجعه و گواهی ط��رح دعوی را ب��ه اداره ثبت محل

ارائه نماید. م الف/ ۹3 
عصاری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره

اخطار اجرایی
3/3۶۰ شماره: ۸۹-۱۲۰7 به موجب رای شماره 3۴ تاریخ ۹۰/۱/۲۲ حوزه ۲۲ شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان  که قطعیت یافته است محکوم علیه آقاي حسن خلدی- خانم 
سبز بختیار- خانم زهره ملک زاده به نشانی اصفهان خ امام خمینی- شهرک قدس بلوک 
۶3- واحدهای ۶-۸-۴ محکوم هس��تند به بالسویه به پرداخت مبلغ پنج میلیون و پانصد 
هزار ریال بابت خسارات وارده و مبلغ سه میلیون ریال بابت خسارت عدم انتفاع از عین 
مستأجره و مبلغ پانصد هزار ریال هزینه کارشناسی و شصت و دو هزار ریال هزینه دادرسی 
در حق خواهان مرضیه مرادی زاده فرزند اس��داله به نشانی اصفهان خ کشاورز حدفاصل 
سه راه سیمین و اتوبان شهید میثمی- کوچه سیدعظیم- کوچه شهید حسنعلی جواهری 
پالک ۶۰- طبقه دوم ماده 3۴ قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن 
میس��ر باش��د و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارائي خود را به قس��مت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا 
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 
نک��رده یا صورت خ��الف واقع از دارائي خود داده به نحوي که تمام یا قس��متي از مفاد 
 اجرائیه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه اي از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم

خواهد شد. م الف/ 37۴۴
شعبه ۲۲ حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

تأسیس
3/3۶۶ ش��ماره: ۹۱۴/ث۹۰/۱۰3 آگهی تأس��یس ش��رکت صبا قند اصفهان با مسئولیت 
مح��دود ش��رکت ف��وق در تاری��خ ۱3۹۰/3/۸ تح��ت ش��ماره ۴۴۱5۴ و شناس��ه ملی 
۱۰۲۶۰۶۲۰۴۱۱ در ای��ن اداره ب��ه ثبت رس��یده و در تاری��خ ۱3۹۰/3/۸ از لحاظ امضاء 
ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه ش��رکتنامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در 
روزنامه رس��می آگهی می شود. ۱- موضوع شرکت: خرد کردن قند- تهیه و بسته بندی 
و توزی��ع و خری��د و فروش قند خرد ش��ده تهیه و توزیع انواع کیک و ش��یرینی و هر 
آنچه با موضوع ش��رکت مرتبط باشد. ۲- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
3- مرکز اصلی شرکت: ۱-3- استان اصفهان- شهر اصفهان پل شیری- کوچه گلستان- 
آپارتمان۴- طبقه پالک 3۲- تلفن ۰3۱۱35۶3۴۱۴، ۴- سرمایه شرکت: مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال می باش��د. 5- اولین مدیران ش��رکت: ۱-5- آقای عباس��علی برزوئی کوش��کی به 
س��مت رئیس هیئت مدیره ۲-5- خانم اعظم عبدالهی کوش��کی به س��مت عضو هیئت 
مدیره 3-5- خانم اعظم عبدالهی کوشکی به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب 
گردیدند. ۶- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای 
 رئیس هیئت مدیره منفرداً و با مهر ش��رکت معتبر اس��ت. 7- اختیارات مدیرعامل:طبق

اساسنامه م الف/ 3۶۱۴/۱
آذری رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحدثبتی اصفهان
 

تغییرات
3/3۶7 ش��ماره: ۱3۰۶/ث- ۱3۹۰/3/۹ آگه��ی تغیی��رات در موسس��ه خیری��ه ام��ام 
رض��ا )ع( اش��کاوند ثب��ت ش��ده بش��ماره ۱7۰۹ و شناس��ه مل��ی ۱۰۲۶۰۱۹5۹5۰ 
بموج��ب نام��ه ش��ماره ۱۴۱۴/5۱۶/۱/۱۹۴ م��ورخ ۱3۹۰/۱/3۰ فرمانده��ی انتظام��ی 
 اس��تان اصفه��ان برابر صورتجلس��ات هیات امناء و هی��أت مدیره م��ورخ ۱3۸۹/۱۲/۲ 
آق��ای احمدرضا جعفری به ش��ماره مل��ی ۱۲۸۴۱۱۱۸۴۹ و کدپس��تی ۸۱۹۶۱۱۴۱3۸ 
مل��ی ۱۲۹۱7۸۲۴۶۱ و ب��ه ش��ماره  آق��ای س��عید جعف��ری  رئی��س،   ب��ه س��مت 
کدپس��تی ۸۱۹۶۱۱۴۱5۶ ب��ه س��مت نای��ب رئی��س، آق��ای محم��ود جعف��ری ب��ه 
مدیرعام��ل،  ب��ه س��مت  کدپس��تی ۸۱۹۶۱۱۴۱۴۱  و  مل��ی ۱۲۸۴۱۱۱۸3۰   ش��ماره 
آقای محمدرضا ش��فیعی پور به شماره ملی ۱۲7۴۱۱۱۴7۴ و کدپستی ۸۱۸5۹۸۴۱۱۶ به 
سمت قائم مقام مدیرعامل، آقای حسین شفیعی به شماره ملی ۱۲۸۴۱۱۲۰۶3 و کدپستی 
۸۱۹۶۱۱3۸۴۸ به س��مت منش��ی، آقای اصغر صیام پور به ش��ماره ملی ۱۲۹۱775۴۴7 
و کدپس��تی ۸۱۶۹۱۶۶35۱ به س��مت خزانه دار، آقای مجتبی خیام پور به ش��ماره ملی 
۱۲۹7۹5۹۹5 و کدپس��تی ۸۱۹۶۱۱35۴۸ ب��ه س��مت عض��و اصلی هیئ��ت مدیره برای 
مدت دو س��ال انتخاب ش��دند و آقایان نوراله صیام پور به ش��ماره ملی ۱۲۹۱7۶۴۹۸۴ 
و کدپس��تی ۸۱۹۶۱۱337۴ و محمدعل��ی دهق��ان ب��ه ش��ماره مل��ی ۱۲۹۱77۰۲3۲ و 
کدپس��تی ۸۱۶۹۱7۱۴۸5 به ترتیب بس��مت بازرس��ان اصلی و علی البدل موسسه برای 
مدت یکس��ال انتخاب ش��دند و کلیه اوراق و اس��ناد مالی و تعهدات صندوق با امضای 
دو نف��ر از اعضای ذی��ل رئیس هیئت مدی��ره، مدیرعامل، نایب رئی��س هیئت مدیره و 
 خزانه دار و با مهر موسس��ه معتبر اس��ت؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱3۹۰/3/۹ تکمیل

گردید. م الف/ 3۶۱۴/۲
آذری رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

اخطاریه
3/3۴7 آقای علی اکبر مشعلی فرزند صالح مجهول المکان محل حضور شعبه ۲ شورای 
حل اختالف اصفهان واقع در خ محتش��م کاش��انی وقت حضور: یک هفته پس از ابالغ  
علت حضور: مطالبه نفقه: دعوی گلناز فرجی: جهت رویت نظریه کارش��ناس به ش��عبه 

مراجعه نمائید. م الف/3۶۹۰
شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

اعالم مفقودی )نوبت دوم(
۲/573 کارت معافی��ت خدمت وظیفه عمومی اینجانب حس��ینعلی بالنیان فرزند میرزا 

محمود به شماره کارت ۱۱۸55۶۱۲ مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط است.

اعالم مفقودي
3/3۸3 کارت بازرگاني شماره ۱۱۰7۸۸ و عضویت شماره ۱۲۰5۹۰3۹ اینجانب علیرضا 

جهانگیر مقدم مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
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ورزش

دایی، بوناچیچ 
و ابراهیم زاده 
گزینه های سپاهان

ماهاني ها
نیامده منصرف 
شدند!

ب��ا نزدی��ک ش��دن امیر قلع��ه نوعی ب��ه نیمکت تی��م فوتبال 
تراکتورس��ازی، به نظر نمی رسد دیگر بتوان منتظر بازگشت او 
به اصفهان و سپاهان بود. در شرایطی که به نظر می رسید شانس 
بازگشت امیر قلعه نوعی به تیم سپاهان زیاد باشد، دقایقی پیش 
سایت های خبری از پیوستن قریب الوقوع امیر قلعه نوعی به تیم 
فوتبال تراکتورس��ازی تبریز خبر دادند. در صورتی که پیوستن 
قلعه نوعی به تراکتورسازی رسمی شود بایستی منتظر بود و دید 
سپاهان از بین سه گزینه سرمربی گری این تیم یعنی علی دایی، 
منصور ابراهیم زاده و لوکا بوناچیچ با چه کسی به توافق می رسد. 
در مورد گزینه های س��پاهان بایستی به این نکته اشاره کرد که 
ش��انس حضور دایی در س��پاهان اصاًل کم نیست و حتی یکی 
از دالیل بازگش��ت عماد به سپاهان را پیشنهاد دایی دانسته اند. 
همچنین دایی در بین بازیکنان عمدتاً ملی پوش س��پاهان هم از 
محبوبیت باالیی برخوردار است هر چند که دایی به عنوان مربی 
کارنامه خیلی درخش��انی ندارد و اگرچه که موفق شد در فصل 
گذشته قهرمانی جام حذفی را به دست بیاورد ولی در لیگ برتر 

و لیگ قهرمانان آسیا نتایج مأیوس کننده ای گرفت.

باشگاه فوالد ماهان که قرار بود به عنوان یکي دیگر از نمایندگان 
اصفهان در لیگ برتر والیبال به فدراس��یون معرفي شود با تصمیم 
مسئوالن از تیم داري در این رشته انصراف داد. پیش از قطعي شدن 
تیم داري باش��گاه گیتي پسند در والیبال، فوالد ماهان نیز قرار بود 
سرمایه گذاري خود در این رشته را آغاز کند و به عنوان یکي دیگر 
از نمایندگان اصفهان به فدراس��یون معرفي شود. اما پس از این که 
گیتي پسندي ها حضورشان را براي فصل جدید والیبال باشگاه هاي 
کشور قطعي کردند ماهاني ها تصمیم گرفتند در این رشته تیم داري 
نکنند. سردار مرتضي طالیي سخنگوي باشگاه فوالد ماهان در این 
ارتباط گفت: با توجه به تیم داري گیتي پسند حضورمان در لیگ 
والیبال منتفي ش��د. وي ادامه داد: با توجه به سرمایه گذاري سایر 
باشگاه هاي استان در این رشته تصمیم گرفتیم در رشته هایي ورود 
پیدا کنیم که اصفهان پتانسیل الزم را دارد اما پیش از این موفق به 
تیم داري نشده است. طالیي به جلسه آینده هیأت مدیره باشگاه 
اشاره کرد و گفت: قرار است در خصوص رشته هایي که هیچ یک 
از باشگاه هاي استان در آن سرمایه گذاري نکرده اند بحث و بررسي 

الزم صورت بگیرد.

مس��عود دانشور بازیکن تیم فوتسال گیتي پسند اصفهان گفت: با 
گیتي پسند براي حضور در فصل آینده لیگ برتر به توافق رسیدم 
و از دیروز در تمرینات حضور پیدا کردم. مسعود دانشور بازیکن 
ملي پوش تیم گیتي پسند اصفهان اظهار داشت: با طاهري مدیرعامل 
باش��گاه مذاکره کردم و براي حضور در این فصل به توافق دست 
یافتم. امیدوارم بتوانم بازیکن مؤثري براي تیم در فصل پیش باشم. 
وي ادامه داد: به دنبال کسب عنوان آقاي گلي در این فصل هستم 
اما هدف اولم کسب عنوان قهرماني با تیم گیتي پسند است و براي 
رسیدن به این هدف نیز از تمام وجود مایه خواهم گذاشت. دانشور 
درب��اره رقابت هاي تورنمنت چین نیز گفت: قب��ل از اعزام به این 
مسابقات، شرایط خوبي داشتیم اما با برکناري حسین شمس شرایط 
تی��م به یکباره به هم ریخت و در مجموع از نظر روحي براي این 
مسابقات آماده نبودیم. البته صانعي براي تیم زحمت کشید تا روحیه 
تیم ایده آل باش��د ولي نمي توان منکر شد که رفتن حسین شمس 
بي تأثیر نبود. دانشور درباره تعویق لیگ برتر فوتسال نیز گفت: تعویق 
لیگ تنها از این نظر که تیم ها با آمادگي بیشتر وارد مسابقات مي شوند 

مفید فایده است.

پاسخی به قهرمان مجازی لیگ  
خبر

قرارداد مصطفي كارخانه در هيأت 
واليبال استان ثبت شد

مصطفي کارخانه قرارداد خود با باشگاه گیتي پسند را در هیأت والیبال استان به 
ثبت رساند. مصطفي کارخانه با حضور در هیأت والیبال استان اصفهان قرارداد 
خود را به طور رسمي به ثبت رساند. قرارداد کارخانه با تیم والیبال گیتي پسند 
یکساله است. مصطفي کارخانه همچنین با هوشنگ عشایري رئیس هیأت 
والیبال استان نیز به گفتگو پرداخت. در این جلسه سرمربي تیم والیبال گیتي 
پسند با بیان این که امیدوار است حضورش در اصفهان منشأ خدمات زیادي 
براي والیبال اس��تان باشد، از آمادگي اش براي آموزش و کشف استعدادهاي 
والیبال استان خبر داد. گفتني است مذاکره با بازیکنان موردنظر این سرمربي هم 
اکنون در حال جریان است و به زودي لیست بازیکنان تیم والیبال گیتي پسند به 

طور رسمي اعالم خواهد شد.

فدراسيون بسكتبال اعالم كرد:
اول تير، آغاز نقل و انتقاالت ليگ بسكتبال

فدراس��یون بسکتبال تاریخ نقل و انتقاالت فصل جدید رقابت هاي هاي 
باش��گاهي بسکتبال را اعالم کرد. با پایان رقابت هاي لیگ برتر بسکتبال 
باشگاه هاي کشور و مشخص شدن تیم هاي برتر و سقوط کننده، مربیان 
و بازیکنان به اس��تراحتي چهار ماهه رفت��ه اند. فصل جدید رقابت هاي 
لیگ برتر بعد از برگزاري مسابقات جام ملت هاي آسیا آغاز مي شود و 
فدراسیون در اطالعیه اي زمان آغاز و پایان نقل و انتقاالت لیگ بسکتبال 
را اعالم کرد. بر این اساس اول تیر ماه آغاز زمان نقل و انتقاالت در نظر 
گرفته ش��ده است. باشگاه ها تا پایان مرداد ماه فرصت دارند تا مربیان و 
بازیکنان مورد نظر خود را جذب کنند. تاریخ نقل و انتقال تیم ها درحالی 
اعالم ش��ده که هنوز درمورد سهمیه بازیکنان ملی و سوپرلیگی در فصل 
آینده تصمیمی گرفته نشده است. تاریخ نقل و انتقاالت لیگ دسته یک، 

دو و زیر گروه بسکتبال نیز اول تا پایان مرداد در نظر گرفته شده است.

دانشور:
هدف اولم قهرماني 
است

رئیس هیأت س��وارکاري استان اصفهان گفت: نخس��تین دوره مسابقات 
پرش با اس��ب قهرماني کش��ور با عنوان جام یگانگي به میزباني اصفهان 

برگزار مي شود.
علي خیرالهي اظهار داش��ت: در نخس��تین دوره این مس��ابقه که با عنوان 
جام یگانگي در اصفهان و زیر نظر هیأت س��واکاري این اس��تان برگزار 
 D، مي شود، س��وارکاران نونهال، نوجوان، جوان و بزرگسال در رده هاي
ی��ک، C ، C یک و B یک ب��ه مدت چهار روز از ۲۴ تا ۲7 خردادماه به 

رقابت مي پردازند. 
وي با بیان این که ارتفاع موانع از ۹۰ تا ۱35 س��انتیمتر است و به صورت 
دوبخش��ي و یک دور با یک باراژ برگزار مي ش��ود، اف��زود: در پایان این 
مس��ابقه از س��وارکاران برتر هر رده با اهداي جوایز نقدي تقدیر به عمل 
خواهد آمد. رئیس هیأت س��وارکاري اس��تان اصفهان با اش��اره به این که 
برگزاري مس��ابقات کش��وري س��وارکاري در اصفه��ان مي تواند موجب 
شناس��ایي هر چه بیش��تر این رشته و اس��تقبال مردم از سوارکاري شود، 
گفت: میزباني یک دوره مس��ابقات با نام جام س��پاهان را به فدراس��یون 

پیشنهاد داده ایم.

وي که مدتي قبل در مجمع انتخاباتي هیأت سوارکاري استان با بیشترین 
آرا به عنوان رئیس این هیأت انتخاب ش��د، درباره برنامه هاي آینده خود 
گفت: س��ه برنام��ه کوتاه، می��ان و بلند مدت در دس��تور کار هیأت قرار 
 دارد و برنامه پیش��نهادي ب��ه اداره کل تربیت بدني اس��تان اصفهان ارائه

شده است.
خیرالهي با بیان این که تشکیل چارت سازماني هیأت در مدت سرپرستي 
وي انجام شده است، تأکید کرد: گستردگي فعالیت هاي هیأت به صورتي 

است که باید بر اساس برنامه تیمي حرکت کرد. 
وي با اش��اره به این که اس��تفاده از تمام ظرفیت اس��تان در دس��تور کار 
اس��ت، اف��زود: تقوی��ت باش��گاه ها و احداث باش��گاه در شهرس��تان ها 
 و توج��ه ب��ه امر آم��وزش از اهمی��ت خاصي ب��راي هی��أت برخوردار

است.
رئیس هیأت س��وارکاري اس��تان اصفهان با بیان این که ارتقاي سطح فني 
س��وارکاري استان از اهمیت باالیي برخوردار اس��ت، تأکید کرد: در نظر 
داریم اگر ش��رایط مالي هیأت اجازه داد از ی��ک مربي خارجي به عنوان 

مشاور فني استفاده کنیم.

مسابقات پرش با اسب قهرمانی کشور از امروز در اصفهان

سایت رسمی باشگاه استقالل در مطلبی با گذشت ۲3 
روز از پای��ان لیگ دهم با اعالم هفت اش��تباه داوری 
اس��تقالل را قهرمان واقعی لی��گ معرفی کرد. هر چند 
سایت باش��گاه اس��تقالل فصل پیش نیز با دستکاری 
جدول رده بندی رقابت ها شاهکاری دیگر را از خود 
بر جای گذاشته و در ارائه مطالبی از این دست معرف 
حضور همگان اس��ت، اما این بار س��ایت استقالل با 
اعالم هفت اش��تباه داوری و با احتساب این که فقط و 
فقط اش��تباهات داوری این فصل برای آبی های تهران 
اتفاق افتاده اس��ت، اعالم می دارد که حتی اگر یکی از 
این اش��تباهات رخ نمی داد قهرم��ان لیگ عوض می 

شد!!!! 
برای س��ایت استقالل و همه دوستانی که به این چنین 
دیدگاه هایی اعتقاد دارن��د ذکر نکات ذیل را ضروری 

می دانیم: 
- ای کاش همانگونه که ذره بین به دس��ت می گیریم 
و ب��ا تفکر این که اش��تباهات داوری فقط برای ما بوده 
اس��ت، این فرصت و شهامت را هم داشتیم که بتوانیم 
در گزارشی اشتباهات غیر عمد داوری را که به نفع مان 
ب��وده و از آن متنف��ع ش��ده ایم اعالم داری��م و بعد از 

قهرمان واقعی لیگ سخن گوئیم.
- برای ذکر چند نمونه از عمده اش��تباهات داوری به 
نفع اس��تقالل، این دوستان  را به یادآوری چند رقابت 

فرا می خوانیم:
- پنجم ش��هریور ماه در هفت��ه هفتم رقابت های لیگ 
برتر دیدار س��پاهان – اس��تقالل ضربه محسن بنگر از 
خ��ط دروازه عبور م��ی کند و گل می ش��ود اما داور 
اعتق��ادی به گل ندارد در حالی که کارش��ناس داوری 

برنامه نود گل را تائید می کند.
-گل چهارم اس��تقالل حاصل خطایی بود که توس��ط 
داور به اش��تباه گرفته شد و کارش��ناس داوری برنامه 
ن��ود اعتق��ادی به این خط��ا ندارد و این ب��ازی بدون 
 اشتباهات داور می توانست ۴بر 3 به سود سپاهان تغییر

کند.
- در دو دی��دار رف��ت و برگش��ت دارب��ی ته��ران، 
اس��تقاللی ها چقدر از اشتباهات غیر عمد داوری سود 
بردن��د. به ویژه در دیدار رفت ک��ه گل صحیح رقیب 
ش��ان به اشتباه آفساید اعالم شد و همه کارشناسان در 
برنامه نود و سایر رسانه ها به این اشتباه صحه گذاشتند 
و فتوشاپ برخی رسانه ها نیز نتوانست در این باره به 

کمک آبی ها بیاید. 

هر چند استقاللی ها در پاسخ به اعتراضات پرسپولیس، 
رقیب را به داشتن جنبه باخت فراخواندند و سخن از 

اشتباهات داوری را کار درستی ندانستند!!
- دوستان اس��تقاللی اطمینان داشته باش��ند اخذ آمار 
اش��تباهات غی��ر عمدی که علیه س��پاهان ب��ه قرائت 
کارشناس��ان برنامه نود در  این فصل اتفاق افتاده قطعًا 
از هفت مورد تجاوز می کند و س��پاهان می توانس��ت 
 خیلی زودتر از هفته س��ی و دوم قهرمان این رقابت ها

شود.
- شاید فاصله یک امتیازی قهرمان و نائب قهرمان لیگ، 

سایت اس��تقالل را وسوسه نموده تا چنین گزارشی را 
منتشر نماید، این بزرگواران توجه کنند که پس از این که 
سپاهان قهرمانی خود با پیروزی بر صنعت نفت آبادان 
در هفته س��ی و دوم را مسجل کرد در ادامه رقابت ها 
و دو دی��دار با قیمانده با انگی��زه و قدرت  کمتری در 
لیگ به میدان رفت تا حضور پر قدرتی در آسیا به ویژه 
پلی آف لیگ قهرمانان داش��ته باش��د و اگر چنین نبود 
فاصله تیم قهرمان و تیم دوم آن قدر زیاد می ش��د که 
 سایت اس��تقالل برای نگارش چنین گزارشی وسوسه

 نشود.

قهرمانی با تاخير استقالل در ليگ برتر؟!

با حضور رئيس فدراسيون
مجمع ساليانه هيأت ورزش های جانبازان و 

معلوالن هفته آینده برگزار می شود
جمع عمومی هیأت ورزش های جانبازان و معلوالن استان اصفهان با حضور 
رئیس فدراسیون و اعضای مجمع برگزار خواهد شد. مجمع عمومی سالیانه 
هیأت ورزش های جانبازان و معلوالن استان اصفهان روز شنبه ۲۸ خرداد ماه 
سال جاری ساعت ۱۶ در محل تاالر افتخارات اداره کل تربیت بدنی استان 
اصفهان )س��رای ورزشکاران( برگزار خواهد شد. این مجمع به منظور ارائه 
گزارش عملکرد س��ال ۱3۸۹ و تصویب تقویم ورزش��ی سال ۱3۹۰ هیأت 

ورزش های جانبازان و معلوالن استان اصفهان برگزار می گردد.

یمانه عمرو چهره ای ش��ناخته ش��ده در ورزش بانوان 
 اصفهان است. او رکورددار شنای ایران است و پنج سال
پیاپی عنوان برترین شناگر کشور را به خود اختصاص 

داده است.
عم��رو که امس��ال هم با س��پاهان قهرم��ان لیگ برتر 
ش��د از شرایطی که در این رش��ته حاکم است راضی 
 نیس��ت. او در حال حاضر تمرینات قایقرانی را دنبال

می کند.
عمرو در اوایل لیگ، مثل همیش��ه موفق ظاهر نش��د 
و برخ��ی رکوردها را به دیگر ش��ناگران ایران واگذار 
 کرد. او دلی��ل این افت را آس��یب دیدگی های پیاپی
م��ی دان��د و می گوید: »امس��ال ش��رایط س��ختی را 
پش��ت س��ر گذاش��تم. از مدت ها قبل مصدوم بودم 
و نمی توانس��تم مرت��ب تمری��ن کن��م. بنابرای��ن آن 
ط��ور که انتظ��ار می رف��ت نتوانس��تم موف��ق ظاهر 
ش��وم. اما خ��دا را ش��کر در ادام��ه لیگ به ش��رایط 
 ایده آل برگش��تم و خوش��حالم که باز هم با س��پاهان

قهرمان شدم.«
با اتمام مسابقات درِ تمرینات هم بسته می شود

وی از شرایط شنای بانوان به هیچ عنوان راضی به نظر 
نمی رسد. وي ادامه می دهد: »هر سال وقتی مسابقات 
تمام می ش��ود درِ تمرینات هم بس��ته و ش��ناگران می 
رون��د به امان خدا تا س��ال بع��د. در صورتی که یک 
ش��ناگر بای��د مرتب تمرین داش��ته باش��د. البته وقتی 
ش��ناگران ایران نمی توانند در مس��ابقات برون مرزی 

شرکت کنند تفاوت چندانی هم نمی کند.
س��ال پیش آی��ت الله��ی رئیس فدراس��یون ش��نا از 
برنام��ه های جدیدی خبر داد و قرار ش��د مس��ابقات 
بانوان کش��ورهای اس��المی را در ایران میزبانی کنیم. 
اس��امی ملی پوش��ان هم در س��ایت فدراسیون اعالم 
 ش��د ام��ا دیگر هی��چ خبری نش��د و هم��ه فراموش

کردند.«

سپاهان منصفانه قرارداد نمی بندد
عمرو در سال ۸۸ با جابجایی 3۶ رکورد ملی، موفق به 
ثبت رکورد جدیدی در شنای بانوان ایران شد. او چند 
سالی است سپاهان را در لیگ برتر همراهی می کند اما 

از شرایطی که دارد راضی به نظر نمی رسد.
مهم تری��ن دغدغ��ه رک��ورددار ش��نای ای��ران مبل��غ 
قراردادهاس��ت. او می گوید: »بین ش��ناگران بومی و 
غیر بومی تبعیض قائل می شوند. مبلغ قرارداد من که 
ش��ناگری بومی و رکورددار هستم نصف مبلغ قرارداد 
بازیکنی اس��ت که بومی نیس��ت و رکوردش��کنی هم 

نمی کند. «
وی ادام��ه م��ی ده��د: »زمانی ه��م که به این مس��اله 
اعتراض می کنیم می گویند آنها هزینه مربی و استخر 
را خودش��ان می پردازند و امکانات شما بیشتر است. 

اما واقعًا امکانات ما چیست؟ فقط یک سرویس! «
کاپ ورزشکار برتر را هم ندادند

وی ادامه می دهد: »قهرمان ش��دن س��خت اس��ت اما 
 مهم تر و سخت تر حفظ قهرمانی است. من در پنج سال
گذشته قهرمانی هایم را حفظ کردم و رکوردها را ارتقا 

دادم اما هیچ جا تقدیری از من نشد.
فقط اردیبهش��ت س��ال پیش ب��ود که آی��ت اللهی به 
اصفه��ان آمد. در جلس��ه ای که خدابخ��ش مدیرکل 
 تربیت بدنی هم حضور داشت فقط شناگران را معرفی

کردند.
البت��ه معنی صحبت من این نیس��ت که چ��را پاداش 
ندادن��د، ام��ا اگ��ر یک قدردان��ی کوچک هم بش��ود 

انگیزه ای برای ورزشکاران خواهد بود.
عمرو به مسابقات لیگ برتر در سال ۸۸ اشاره می کند 
و می گوید: »زمانی که با س��پاهان در سال ۸۸ قهرمان 
شدم عنوان برترین ورزشکار هم به من رسید اما هیچ 
پاداشی داده نش��د حتی کاپ ورزشکار برتر را هم به 

من ندادند.«

ركورددار اصفهانی شنای بانوان ایران:

سپاهان منصفانه قرارداد نمی بندد

پای »شفق« در ميان است؟!
پشت پرده آبی پوش شدن بازیكنان تراكتور

ش��ایعات از دخالت شفق در انتقال بازیکنان تراکتورسازی به استقالل خبر 
می دهند. در روزهایی که هنوز بازار نقل و انتقاالت فوتبال ایران به صورت 
رسمی آغاز نشده بود استقاللی ها اقدام به جذب جاسم کرار ستاره عراقی 
تراکتورسازی کردند تا عزم جزم شده خود را برای بستن تیمی مدعی به اثبات 
برس��انند. این در حالی است که اتفاقات حاشیه ای و حرف و حدیث های 
چگونگی توافق استقاللی ها با این ملی پوش عراقی اما بداخالق تبریزی ها 
تمام نش��ده بود که آبی پوش��ان پایتخت این بار دومین بازیکن کلیدی تیم 
محبوب تبریزی را هم جذب کردند و با محمد نصرتی مدافع ملی پوش و 
کاپیتان تراکتورسازان قراداد دو ساله ای به امضا رساندند آن هم در شرایطی 
که خبر می رسد امیر قلعه نوعی در یک قدمی نشستن روی نیمکت این تیم 
تبریزی است. فتح ا... زاده که عادت دارد بمب هایش را در نقل و انتقاالت 
منفجر کند مثل همیشه با این خرید ها همه نگاه ها را به خود معطوف کرد. 
اما آنچه باعث شده تا عالمت سوال بزرگی در ذهن عالقه مندان به فوتبال 
نقش ببندد این است که در راه جذب ستاره های تراکتورسازی که در مذاکره 
با مسئوالن باشگاه خود درخواست رقم های نجومی کرده بودند چه عاملی 
باعث ش��ده تا آنها حاضر شده اند با رعایت سقف قرارداد پیراهن استقالل 
را برتن کنند؟ گفته می ش��ود در پس این قضیه پای یکی از مدیران س��ابق 
تراکتورسازی که اآلن عمالً سمتی در این باشگاه ندارد، در میان است و آن 
فرد هم کسی نیست جز ناصر شفق که ارتباط بسیار نزدیکی با علی فتح ا.. زاده 
دارد و روی همین اتفاق هم زمینه آبی پوش شدن ستاره های تیم سابقش را 

که خود زمینه کوچ شان به تبریز را فراهم آورده بود، مهیا کرده است. 

کم نیستند اماکن ورزشی نیمه کاره ای که با برگزاری 
مراس��می نمادین ب��ا حضور مدیران ب��ه بهره برداری 
می رسند. شاید مسئوالن بعد از افتتاح و گرفتن عکس 
ی��ادگاری فراموش م��ی کنند که بای��د ادامه عملیات 
س��اخت و س��از را پیگیری کنن��د. امروز ای��ن اتفاق 
برای خانه ووش��وی اصفهان افتاده است. کلنگ خانه 
ووش��وی اصفهان در سال ۸7 در ورزشگاه مارچین به 
زمین زده ش��د. این خانه با ۱۲۰۰ متر مربع مس��احت 
بهمن س��ال گذشته با حضور رئیس فدراسیون ووشو، 
نمایندگان اصفهان در مجلس شورای اسالمی، معاون 
عمرانی استانداری اصفهان و مسئوالن اداره کل تربیت 
بدنی استان و هیات ووش��و افتتاح شد. اما با گذشت 
چهار ماه از این زمان هنوز از برق و گاز در این محل 
خبری نیست تا عماًل امکان انجام فعالیتی در این خانه 

وجود نداشته باشد.
حمید حسن دایی مس��ئول خانه ووشوی اصفهان در 
این ارتباط به ایمنا می گوید: » زمانی که خانه ووش��و 
افتتاح ش��د یک س��وله با کف پوش در اختیار ما قرار 
گرفت. اما برای برق و گاز این محل هیچ فکری نشد 
تا در زمس��تان و تابس��تان که نیاز به سیستم گرمایشی 
و سرمایش��ی داریم عماًل امکان استفاده از خانه ووشو 
وجود نداش��ته باش��د. به همین دلیل تمام برنامه هایی 
که قرار بود با افتتاح این خانه انجام ش��وند بالتکلیف 
مان��ده اند. به عنوان مثال اردوه��ای تیم های مختلف 
و کالس های آموزش��ی هیات ق��رار بود در این محل 

برگزار شود که همگی تعطیل شده اند.«
وی ادام��ه می ده��د: »از همان زمان به��ره برداری تا 
امروز ش��اید ۱۰۰ بار نامه پیگیری ارسال کرده باشیم 
ام��ا هیچ کدام نتیجه نداد. خدابخش هم در نامه ای به 
معاونانش دس��تور داد تا هر چه سریع تر این مسأله را 

پیگیری کنند اما خبری نشد.«
حس��ن دایی یک کاب��ل و 3۰ آمپر ب��رق را برای این 

خان��ه کافی م��ی داند و م��ی گوید: »نم��ی دانیم چه 
مشکلی اس��ت که این برق را واگذار نمی کنند. شاید 
با ووشو مش��کل دارند، شاید هم مساله دیگری است 
ک��ه م��ا نمی دانیم. تیر م��اه و در اوج گرما مس��ابقات 
شروع می شود، اما شرایطی که خانه ووشو دارد اجازه 

برگزاری این مسابقات را نمی دهد.«
ش��اید خانه ووش��وی اصفهان هم به سرنوشت اماکن 
ورزش��ی نیمه کاره ای دچار شده است که با برگزاری 
مراس��می نمادین ب��ا حضور مدیران ب��ه بهره برداری 
می رس��ند. احتماالً مس��ئوالن بعد از افتت��اح و گرفتن 
عک��س ی��ادگاری فراموش م��ی کنند که بای��د ادامه 
عملیات ساخت و س��از را پیگیری کنند. شاید همین 
فراموش کاری مسئوالن اس��ت که سوژه سریال های 

طنز ایرانی می شود!

وقتی فراموش كاری مدیران سوژه سریال های طنز می شود!

خانه ووشوی اصفهان بدون برق و گاز افتتاح شد

همراهي پاسور باریج اسانس با قهرمان آسيا
بهبودي با پيكان به اندونزي مي رود

پاس��ور تیم والیبال باریج اسانس کاش��ان، پیکان را در جام باشگاه هاي آسیا 
همراهي مي کند. ایمان اکبري سرمربي تیم والیبال پیکان اسامي ۱۹ بازیکن 
این تیم براي حضور در جام باشگاه هاي آسیا را اعالم کرد که در این فهرست 
نام علیرضا بهبودي ملي پوش اسبق ایران و پاسور فصل گذشته باریج اسانس 
به چشم مي خورد. این تیم به جز بهبودي یک بازیکن لبناني را نیز در پست 
دریاف��ت کننده قدرتي زن به خدمت گرفته اس��ت. مس��ابقات والیبال جام 

باشگاه های آسیا اول تا ۹ مردادماه به میزبانی اندونزی برگزار خواهد شد.
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