
ــتـــانداري  ــي اس ــي امنيتـــ ــاون سياس  معـــ
چهارمحال و بختياري گفت: پيشرفت هاي روز 
ــامي، مرجعيت  افزون علمي نظام جمهوري اس

علمي ايران را در منطقه قطعي كرده است. 
ــراد كاظمي« در آيين معارفه  به گزارش ايرنا »م
ــاره به  ــام نور با اش ــگاه پي ــس جديد دانش رئي
ــريع علم در ايران افزود: داشتن راكتور   رشد س
هسته اي و ديگر توفيق هاي ارزنده علمي منجر 
ــور در بين ديگر  ــه افزايش رتبه علمي اين كش ب

كشور هاي منطقه شده است. 
ــد علم در ايران با پيشرفت  وي با بيان اينكه رش
ــان در حال حركت  ــبت به جه چند برابري نس
ــراع را بيانگر  ــدود 15 هزار اخت ــت؛ ثبت ح اس
اين جهش علمي ذكر كرد. كاظمي به اقدام هاي 
دولت در راستاي حمايت از مخترعان اشاره كرد 
ــراع، حدود 13  ــت: از اين ميزان ثبت اخت و گف
هزار مورد در دولت دكتر احمدي نژاد ثبت شده 

است. 
ــوم و فناوري در  ــت: اگر توليد عل وي بيان داش
ــرفت كند، تبديل  ــور با همين سرعت پيش كش
ــان چندان دور از  ــدن به مرجعيت علمي جه ش

انتظار نخواهد بود. 
ــاره به افزايش اعتبارهاي پژوهشي  كاظمي با اش
ــال جاري خاطر نشان كرد: با توجه  استان در س
ــه اختصاص 350 ميليارد ريال بودجه فرهنگي  ب
سال جاري چهارمحال و بختياري در سفر اخير 
ــتان، هيچ گونه محدوديتي  رئيس جمهور به اس
براي تأمين اعتبار طرح هاي پژوهشي و فرهنگي 
ــتان و  ــروط به تأييد كارگروه تخصصي اس مش

كشور وجود ندارد. 
ــتان  ــگران اس وي افزود: از اين رو كليه پژوهش
ــي خود را ارائه و  ــي توانند طرح هاي پژوهش م
ــتانداري بهره مند شوند.  از حمايت هاي مالي اس
ــدود 80 الي 100 مخترع و  ــه گزارش ايرنا، ح ب
ــال و بختياري  ــگر در چهارمح مبتكر و پژوهش

فعاليت دارند.

  ايران مرجعيت علمي 
خاورميانه را دارد 

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان: 

مقام اول شهرک های صنعتی کشور 
متعلق به اصفهان است

ــانی  عمليات اجرايی و گاز رس
ــميرم  ــهر ونک از توابع س به ش
ــتان و  ــئوالن اس ــا حضور مس ب
ــميرم و با صرف  ــتان س شهرس
ــه  ــال ب ــارد ري ــه 51 ميلي  هزين
ــر  بناب ــيد.  ــرداری رس ب ــره  به

ــركت گاز استان اصفهان، اين مراسم با حضور   اعام روابط عمومی ش
ذاكر استاندار اصفهان، صمصام شريعت معاون عمرانی استاندار...

شهرستان/ صفحه4

جلسه هم انديشی سند راهبردی 
ورزش استان اصفهان با حضور 
ــانه در دفتر رشيد  اصحاب رس
خدابخش مديركل تربيت بدنی 
ــه مدت چهار  ــتان اصفهان ب اس
ــد. در اين  ــزار ش ــاعت برگ س

نشست محسن ساالری معاون ارتباطات فرهنگی و برنامه ريزی اداره كل 
تربيت بدنی استان پيرامون پايان فاز نخست سند راهبردی ورزش...

ورزش/ صفحه7

ــتانی استاندار  علی اصغر عنابس
ــا  ب ــاری  بختي و  ــال  چهارمح
ــجان از  ــهر هفش ــه ش ــفر ب  س
ــهر  تصفيه خانه فاضاب اين ش
ــد  ــن بازدي ــرد. در اي ــد ك بازدي
ــمت اله هاشمی مديرعامل  حش

شركت آب و فاضاب استان گزارشی از وضعيت طرح های فاضاب...
شهرستان/ صفحه4

بهره برداری از عملیات گازرسانی 
به شهر ونک از توابع سمیرم 

حذف یارانه ها هم می تواند 
فرصت باشد هم تهدید

  بازدید استاندار 
چهارمحال و بختیاری از 

تصفیه خانه فاضالب شهر هفشجان 

صفحه 5
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رئیس اتحادیه اصناف کشور خبر داد: 
پرداخت وام 7میلیونی برای جبران مشکل 
سوخت اصناف کشور 

بازدید نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس
 از طرح های در حال توسعه فوالد مبارکه
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1: مناقصه گذار: شرکت آب و فاضالب شهری استان چهارمحال و بختیاری 
2: موضوع مناقصه: خرید لوله های دوجداره فاضالبی کاروکیت کالس 5 سایزهای 
بانکی   ضمانتنامه  مبلغ  به  مربوط  اتصاالت  با  طول(  متر   3800 میلیمتر   600(

300/000/000 ریال 
2-2- خرید لوله های دوجداره فاضالبی کاروگیت کالس 5 سایزهای )850 میلیمتر 

1500 متر( با اتصاالت مربوطه مبلغ ضمانتنامه بانکی150/000/000 ریال 
مدت تحویل لوله های دوجداره فاضالبی شش ماه شمسی 

3: محل اعتبار: از محل منابع عمرانی 
4: مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد: فیش واریزی به مبلغ 200/000 ریال به 

حساب سیبای 0105547714007
5: محل دریافت اسناد: شهرکرد – میدان قدس – امور حقوقی و قراردادهای شرکت 

تلفن: 3342497 – 0381
6: تاریخ واگذاری اسناد 89/10/15 لغایت 89/10/19 تاریخ تحول اسناد مناقصه 
ساعت 13 مورخ 89/10/30 تاریخ بازگشایی ساعت 11 صبح مورخ 89/11/12 

تاریخ اعتبار پیشنهادات 90/2/30 

آگهی مناقصه عمومی خرید

روابط عمومی و آموزش همگانی
شرکت آب و فاضالب چهارمحال و بختیاری 

نوبت اول

کلیه هزینه های آگهی به عهده برندگان مناقصه می باشد.

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

برای جلوگیری از یخ زدگی کنتور آب و لوله کشی ساختمان، تأسیسات 
فوق را با عایق مناسب پوشش دهید.

شهروند گرامی: 



 2Tuesday 4 January 2011      سه شنبه 14 دی 1389/ 29 محرم 1432/ شماره 432               

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
Tuesday 4 January 2011 

كشور  اصنــاف  اتحــاديه   رئيس 
گفت: دولت بــه منظــور جبران 
و  كارخانه ها  سوخت  مشكل 
ميليونی   7 وام  صنعتی  واحدهای 
نظر  در  درصد  الی7   3 بهره  با  را 
گرفته است. قاسم نوده فراهانی در 
گفتگو با ايلنا، با اشاره به پايان هفته 
 دوم اجرای هدفمند كردن يارانه ها 
گفت: با نظارت هــايی كه اتحاديه 
اصنــاف كشور بر اجـــرای قانون 
هدفمند كردن يارانه ها داشته است 
هيچ مشكلــی در سطــح كشور 
به وجود نيامده و اطاع رسانی و 
آگاهی كافی در رابطه با اجرای اين 
قانون نيز صورت گرفته است. وی 
افزود: بازرسان ما عاوه بر نظارت 

قيمت كاالها، نوسان های قيمتی را نيز پايش می كنند 
و تخلف های به وجود آمده را به وزارتخانه های 

مربوطه منعكس خواهند كرد. 
رئيس اتحاديه اصناف كشور گفت: در هفته گذشته 

نوسان های قيمت در رابطه با مرغ بوده كه دليل آن 
نيز نبود سوخت مرغداری ها عنوان شد. 

وی گفت: با توجه به اقدام های صورت گرفته و 
گزارش های منعكس شده، اين مشكل نيز برطرف 
يا  و  كارخانه ها  و  اصناف  فراهانی  گفته  به  شد. 

از  پس  كه  در صورتی  صنعتگران 
يارانه  هدفمندكردن  قانون  اجرای 
در تأمين سوخت مورد نظر خود با 
مشكلی مواجه شوند می توانند آنها 
را از طريق وام هايی كه به اين منظور 
جبران  است  شده  گرفته  نظر  در 
كنند. در بسته پيشنهادی ما تمامی 
است.  شده  ديده  مشكل ها  اين 
پيش بينی  ما  كرد:  خاطرنشان  وی 
واحد  هزار   360 اگر  كه  كرده ايم 
صنفی ما با مشكلی مواجه شوند به 
طور متوسط به هر كدام 7 ميليون 
ممكن  ميزان  اين  كه  گيرد  تعلق 
واحد صنفی يک  برای يک  است 
ميليون و واحد صنفی ديگر بيش 
 از آن باشد. رئيس اتحاديه اصناف 
طرح  از  پس  نظر  مورد  صنفی  واحدهای  گفت: 
مشكل خود به كارگروه مربوطه در سايتی ثبت نام 
می كنند و دريافت كد رهگيری درخواست خود را 

مطرح خواهند كرد.

سراسری

رئیس اتحادیه اصناف کشور خبر داد: 

پرداخت وام 7میلیونی برای جبران مشکل 
سوخت اصناف کشور  والديمير آنوخين معاون آكادمی مطالعات 

ژئو پليتيک روسيه با بيان اينكه سياست 
و  آرامش  برقراری  در  همواره  ايران 
و  مركزی  آسيای  قفقاز،  منطقه  در  ثبات 
نقش  می باشد،گفت:  استوار  خاورميانه 
ايران به عنوان يک قدرت منطقه ای در 
تأمين ثبات و امنيت در اين منطقه ها غير 
قابل انكار است. آنوخين در مصاحبه با 
ايران  تاش های  گفت:  مسكو  در  ايرنا 
و  منطقه ای  همكاری های  تداوم  بر 
جلوگيری از دخالت بيگانگان در مسائل 
نقش  تهران  و  است  متمركز  منطقه  اين 
روابط  گسترش  و  توسعه  برای  فعالی 
امريكا  افزود:  وی  می كند.  ايفا  منطقه ای 
و  سنجيده  سياست های  با  متحدانش  و 
مستقل ايران در قبال مسائل منطقه ای و 
امر  همين  و  هستند  مخالف  بين المللی 
يكی از داليل جنجال آفرينی های غرب 
در ارتباط با برنامه هسته ای ايران است. 
كارشناس ارشد روس با بيان اينكه ايران 
همواره آماده همكاری  سازنده با آژانس 
بازرسان  و  بوده  اتمی  انرژی  بين المللی 
اين آژانس بارها از مراكز هسته ای ايران 
بازديد كرده اند، گفت: اما امريكا و غرب 
با وارد آوردن اتهام های كذب و بی اساس 
تا  كه جنبه سياسی دارد، تاش می كنند 
از سياست مستقل خود دور و  را  ايران 

اين كشور را تسليم نمايند. 
فعاليت های  كرد:  خاطرنشان  آنوخين 
صلح آميز هسته ای و غنی سازی اورانيوم 
از حقوق ايران به عنوان يكی از اعضای 
و  است  اتمی  انرژی  بين المللی  آژانس 
اين كشور هرگز از اين حق خود صرف 
روسيه،  ارشد  كارشناس  نمی كند.  نظر 
در  ايران  و   5+1 گروه  آتی  مذاكره های 
استانبول تركيه را دارای اهميت دانست و 
با بيان اينكه ايران همواره آماده همكاری 
و مذاكره با جامعه بين المللی بوده است، 
تسليم  شرايطی  هيچ  تحت  ايران  گفت: 
فشارها و تهديدها نمی شود و امريكا و 
غرب می بايست اشتباه های گذشته خود 

معاون  كنند.  جبران  را  تهران  قبال  در 
با  روسيه  پليتيک  ژئو  مطالعات  آكادمی 
متحدان  و  امريكا  از سياست های  انتقاد 
گفت:  ايران  قبال  در  كشور  اين  غربی 
مسائل  با  ارتباط  در  ايران  پيشنهادهای 
منطقی  بين المللی  و  منطقه ای  مختلف 
رويكرد خود  می بايست  و غرب  است 
نسبت به تهران را مورد تجديد نظر قرار 
دهد و از رفتارهای خصومت جويانه عليه 
ايران دوری كند. كارشناس ارشد روس 
اعمال تحريم های يک جانبه امريكا عليه 
ايران را نيز فاقد وجاهت قانونی دانست و 
اينگونه رفتارها را غير قابل قبول خواند و 
گفت: ايران با برخورداری از توانمندی ها 
و ظرفيت های فراوان، به خوبی در برابر 
فشارهای امريكا و غرب ايستادگی كرده 
است و هرگز در برابر سياست های امريكا 

عقب نشينی نخواهد كرد. 
خودداری  برای  روسيه  اقدام  آنوخين 
هوايی  پدافند  مجموعه های  تحويل  از 
موشكی »اس 300« به ايران را، سياستی 
نادرست و به زيان منافع مسكو دانست 
تقــويت  و  روابط  گستــرش  گفت:  و 
همكاری های ميان ايران و روسيه متضمن 
برقراری ثبات، امنيت و تحكيم روابط در 
كشورهای  دخالت  از  و  می باشد  منطقه 
ثالث در مسائل منطقه ای جلوگيری خواهد 
كرد. وی با اشاره به اينكه امريكا تنها به 
بوده  منطقه  در  خود  منافع  تأمين  دنبال 
آرامش  و  امنيت  برقراری  به  و عاقه ای 
در منطقه قفقاز و آسيای مركزی ندارد، 
گفت: پيروی و همراهی با سياست های 
واشنگتن، به بی ثباتی در منطقه منجر شده 
و مناسبات و همكاری های مشترک ميان 
می كند.  مخدوش  را  منطقه  كشورهای 
به واسطه سياست های  وی اضافه كرد: 
امريكا، اكنون صلح در منطقه خاورميانه 
به  امريكا  نظامی  حمله  و  نشده  برقرار 
از  ديگری  نشانه  نيز  افغانستان  و  عراق 
تمايل واشنگتن به ادامه بحران و درگيری 

در منطقه می باشد. 

معاون امور عمرانی استاندار تهران، اباغ 
نرخ های جديد حمل و نقل درون شهری 
و  دانست  قانونی  را  استانداری   توسط 
گفت: در قانون نيامده كه استانداری برای 
شورای  از  بايد  جديد  نرخ های  اعام 
محمودی  محمدرضا  بگيرد.  اجازه  شهر 
در گفتگو با ايرنا گفت: استانداری تهران 
مصوبه كميته حمل و نقل و سوخت اين 
استان را مبنی بر افزايش نرخ های حمل 
و نقل درون شهری پنج شنبه هفته گذشته 
روز  همان  از  مصوبه  اين  و  كرد  اباغ 
اجرايی شده است. وی با اشاره به اين كه 
دو هفته به شورای شهر مهلت داده شد 
كند،  اعام  تهران  در  را  كرايه ها  نرخ   تا 
گفت: شورای شهر در اين مدت كوتاهی 
نكرد،  اعام  را  جديد  نرخ های  و  كرد 
بنابراين استانداری تهران نرخ های جديد 
را اعام كرد. محمودی افزود: بنابر اعام 

نقل  و  رانندگان حمل  تهران،  استانداری 
درون شهری می توانند حداكثر 15 درصد 
نرخ كرايه ها را افزايش دهند. وی تصريح 
كرد: بازرسان در زمان حاضر با رانندگانی 
كه 15 درصد نرخ كرايه ها را افزايش داده 
اند، برخورد نخواهند كرد. محمودی گفت: 
شورای شهر تهران می تواند اصاح نرخ ها 
در خطوط شهری را به صورت جزيی تر 
تصويب و اعام كند. معاون استاندار تهران 
همچنين افزود: مصوبه های شورای شهر 
درباره حمل و نقل درون شهری بايد به 
تأييد  از  پس  و  ارسال  تهران  فرمانداری 
فرمانداری اعمال شود. وی در خصوص 
ميزان افزايش نرخ كرايه های تاكسی در 
تهران گفت: می توان نرخ ها را به گونه ای 
آنها  پرداخت  و  محاسبه  كه  كرد  اصاح 
نرخ ها  افزايش  ميانگين  اما  تسهيل شود 

نبايد از 15 درصد بيشتر شود.

 معـاون برنامه ريزی استانداری تهـــران 
گفت: كار ذخيره سازی كاالهای مورد نياز 
شب عيد مردم در حال انجام است و تا 

پايان بهمن ماه به پايان می رسد. 
 نعمت اله تركـــی در گفتگـــو با ايرنا 
در  مردم  نياز  مورد  كاالهای  تمام  افزود: 
اين  در  و  شد  خواهد  فراهم  عيد  شب 
 زمينه مشكلی نخواهيم داشت. وی اظهار
داشت: با برنامه ريزی های انجام شده در 
كمبودی  گونه  هيچ  سازی  ذخيره  زمينه 

در بازار به ويژه بازار شب عيد نخواهيم 
ذخيره  و  خريد  داد:  ادامه  تركی  داشت. 
سازی كاالها، محصوالت كشاورزی، ميوه 
و چند كاالی ديگر از جمله اقام مورد نياز 
شب عيد است كه كار ذخيره سازی آن 
انجام شده و ادامه دارد. معاون برنامه ريزی 
استانداری تهران گفت: براساس توافق های 
استان  پوشاک  اتحاديه  با  گرفته  صورت 
تهران بنا شد كه پوشاک را با 20 درصد 

زيرقيمت به فروش برسانند.

 شهردار منطقه 20 تهران گفت: منطقه 20 
با داشتن 115 هكتار بافت فرسوده يكی 
از منطقه های فرسوده شهر تهران محسوب 

می شود.
به گزارش فارس از جنوب استان تهران، 
شهردار منطقه 20 تهران  در دومين همايش 
نوسازی بافت فرسوده شهری با توجه به 
اهميت برگزاری اين همايش گفت: منطقه 
20 با داشتن 115 هكتار بافت فرسوده يكی 
از منطقه های فرسوده شهر تهران محسوب 
اين  در  ارائه شده  برنامه های  كه  می شود 
همايش راهكارهای مناسبی برای برطرف 
شدن اين معظل است كه می تواند به عنوان 
منطقه ها  كار  دستور  در  مناسب  الگويی 

حاشيه  در  عبداللهی  مجتبی  بگيرد.  قرار 
اين همايش در گفتگو با فارس در جنوب 
استقبال شركت  به  اشاره  با  تهران  استان 
نوسازی  خدمات  دفتر  غرفه  از  كنندگان 
جنوب منطقه، فعاليت كارشناسان دفترهای 

نوسازی در منطقه را مثبت ارزيابی كرد. 
پس از پايان اين مراسم شركت كنندگان 
عملكرد  راستای  در  كه  نمايشگاهی  از 
دفترهای نوسازی منطقه ها راه اندازی شده 
پروژه های  فهرست  كردند.  بازديد  بود، 
محرک نوسازی، عكس های بافت فرسوده 
شركت  غرفه  در  ری  تاريخی  اماكن  و 
نوسازان جنوب اين شهرستان به نمايش 

گذاشته شد. 

نقش ایران در تأمین ثبات و 
امنیت منطقه ای غیر قابل انکار است 

جهان نما نصف النهار

چه خبر از پایتخت

ایران
مخالفت نمایندگان با الیحه اتحادیه اروپا؛ 

شکست سنگین پارلمانی کامرون 
ــت كنند، اقدامی  ــه اتحاديه اروپا مخالف ــايد با اليح نمايندگان انگليس ش
ــت وزير اين  ــنگين پارلمانی برای »ديويد كامرون«، نخس ــتی س كه شكس
ــد. به گزارش ايلنا به نقل از ساندی تلگراف،  ــوب خواهد ش ــور محس كش
ــر« در حالی با اليحه  ــس از حزب »محافظه كار« و »كارگ ــدگان انگلي نماين
اتحاديه اروپا مخالفت می كنند كه كامرون در تاش است تا با گريز از اين 
ــت پارلمانی مانع از ايجاد شكاف در ائتاف دولتی درباره طرح های  شكس
ــتی شود. بنا بر اين گزارش، نمايندگان انگليس  جنجا ل برانگيز ضدتروريس
ــی  ــی می كنند تا بدون برگزاری همه پرس يازدهم ژانويه اليحه ای را بررس
ــل )مقر اتحاديه اروپا(  شود.  ــتر از لندن به بروكس مانع از انتقال قدرت بيش
ــده برگزاری  ــت كه اين تغييرها درباره وع ــاندی تلگراف نوش روزنامه س
ــت. برخی  ــه اتحاديه اروپا اس ــال آينده قدرت ب ــی پيرامون انتق همه پرس
ــدگان محافظه كار پارلمان انگليس معتقدند كه اگر دولت كامرون اين  نماين
تغييرها را نپذيرد نمايندگان اين حزب به تمامی قسمت های اين اليحه رأی 
ــی خواهند داد. منابع نزديک حزب كارگر اعام كردند كه »اد ميليبند«،  منف
رهبر اين حزب نيز به نمايندگان خود در پارلمان دستور داده با اين اليحه 
ــت كنند. در صورتی كه تنها نيمی از نمايندگان حزب محافظه كار به  مخالف
حزب كارگر بپيوندند، اكثريت ائتاف كامرون از دست خواهد رفت و اين 
ــتين شكست نخست وزير در مجلس عوام از زمان آغاز به كار دولت  نخس

جديد وی است.

تغییر مواضع عربستان در قبال 
عراق و شیعیان این کشور  

ــتند تا دست از  ــور از رياض خواس راديو عراق و نمايندگان مجلس اين كش
ــبت به عراق تغيير دهد.  ــيعيان بردارد و مواضع خود را نس فعاليت عليه ش
ــار  ــت: پس از انتش ــانی نهرين نت نوش ــه گزارش ايرنا، پايگاه اطاع رس  ب
گزارش هايی مبنی بر دست داشتن سازمان اطاعات عربستان در حمايت از 
برخی گروه ها و پشتيبانی از بعثی ها در خارج از عراق و اقدام عليه شيعيان و 
حمايت از گروه های سنی، راديو صدای عراق از عربستان سعودی خواست 
تا مواضع خود را نسبت به عراق تغيير دهد و دست از فعاليت عليه شيعيان 
ــود، اعام  ــردارد. راديو صدای عراق كه از بغداد پخش می ش ــور ب  اين كش
ــأله را به خوبی درک كند كه شايد در برخی از  ــتان بايد اين مس  كرد: عربس
برنامه هايش عليه شيعيان در عراق موفق شود، ولی در گردابی بزرگ خواهد 
افتاد كه بعد از آن ترميم روابط دو جانبه با عراق برايش سخت خواهد بود. 
راديو صدای عراق افزود: شايد عربستان در حمايت از برخی قوميت ها عليه 
ــاكنان عراق را تشكيل می دهند موفق شود، ولی بايد  شيعيان كه اكثريت س

بداند كه اين اقدام زمينه شكستی بزرگ برای اين كشور خواهد بود. 
ــين با همه امكاناتی كه داشت و با وجود  اين منبع در ادامه گفت: صدام حس
ــيعيان از عراق، باز هم نتوانست آنان را از حقوق  ــتار جمعی و اخراج ش كش
سياسی و فرهنگی و مذهبی خود جدا كند و در پايان نيز با فروپاشی نظامش 
از رسيدن به هدف هايش واماند و اين مسأله برای كسانی كه خارج از مرزهای 
عراق هستند اولی تر و حتمی است و اگر آمريكايی ها و يا ديگران بخواهند 
ديكتاتور ديگری برای عراق بسازند و يا برای بازگرداندن بعثی ها به حاكميت 
ــد. راديو صدای عراق تأكيد كرد كه  تاش كنند، بدانند كه موفق نخواهند ش
اكنون مجالی برای عربستان به وجود آمده تا اين كشور همانطور كه روابطشان 
را با كردها تقويت كردند، روابط خود را با شيعيان عراق كه اكثريت اين كشور 
را تشكيل می دهند نيز تقويت نمايد و دست از حمايت هايش از گروه های 

سياسی و قومی در عراق بردارد. 
ــتمداران و دولتمردان عراق بارها با مراجعه  راديو صدای عراق گفت: سياس
ــازمان اطاعات عربستان در حمايت از  ــت داشتن س به مراجع دينی از دس
ــی و گروه های مسلح كه قتل شيعيان عراقی را با  گروه های قومی و سياس
ــوی برخی مفتی های عربستان صادر شده  صدور فتواهای تكفيری كه از س
ــكايت كرده اند ولی مراجع دينی آنها را به صبر و تحمل  ــمرده، ش حال ش
دعوت و درخواست كردند كه مسئوالن عراقی از مقام های سعودی بخواهند 
جلوی كسانی را كه برای تيرگی روابط بين دو كشور تاش می كنند، بگيرند. 
ــاف دولت قانون به رهبری نوری المالكی  ــن نت افزود: نمايندگان ائت نهري
ــت وزير عراق( نيز از عربستان خواستند برای مناسب سازی روابط با  )نخس
ــترک تاش كنند. جابر حبيب نماينده عراقی از  عراق و در جهت منافع مش
رياض خواست كه مواضع حمايتی در قبال عراق اتخاذ كند به خصوص كه 
بغداد پيشنهادهايی به طرف سعودی برای مناسب سازی روابط مطرح كرده 

كه متأسفانه آنان با اين پيشنهادها مخالفت كردند. 

بحران سیاسی تازه در پاکستان؛ 
خروج حزب متحد قومی از ائتالف حاکم

به دنبال خروج دومين حزب 
در  ــم  حاك ــاف  ائت ــزرگ  ب
ــتان  ــتان از دولت، پاكس پاكس
ــازه ای  ت ــی  ــران سياس بح  با 
ــزارش  ــد. به گ ــه رو ش روب
ايسنا، پاكستان در حال حاضر 
ــامان و  ــادی نا به س ــا اقتص ب
فعاليت های گسترده  همچنين 
شبه نظاميان طالبان و القاعده 
ــمال غرب و منطقه های  در ش
ــتان مواجه  ــم مرز با افغانس ه

 )MQM ( است. براساس گزارش خبرگزاری فرانسه، جنبش متحد قومی
دومين حزب بزرگ ائتاف حاكم بر پاكستان، چند روز پس از كناره گيری 
دو وزير فدرال اين حزب از كابينه، خروج خود را از دولت اعام كرد. به 
اين ترتيب دولتی كه كمتر از سه سال پيش به قدرت رسيد اكنون اكثريت 
ــت داده و اگر مخالفان در دادن رأی عدم اعتماد  خود در پارلمان را از دس
ــوند احتمال سرنگونی دولت پاكستان وجود  به دولت با يكديگر متحد ش
ــف رضا گيانی )نخست وزير پاكستان( تاش كرد  دارد. با اين حال يوس
كه در يک گفتگوی زنده تلويزيونی خود را آرام نشان دهد و به خبرنگاران 
گفت: دولت در حال فرو پاشيدن نيست. من با اكثريت آرا انتخاب شدم و 
ــی احزاب در مجمع ملی به من رأی دادند. ما با تمامی احزاب تماس  تمام
ــی جنبش متحد قومی، شمار كرسی های ائتاف  می گيريم. بدون 25 كرس
ــی از 172 كرسی  ــيد كه 12 كرس ــی خواهد رس حزب مردم به 160 كرس
ــلم ليگ  ــد. تمامی نگاه ها اكنون به حزب مس اكثريت مجلس كمتر می باش

شاخه نواز به رهبری نواز شريف )نخست وزير اسبق پاكستان( است. 
ــگری، يک تحليلگر امور سياسی نسبت به هر گونه چشم انداز  حسن عس
ــک و ترديد كرد و  ــتان ابراز ش فوری برای رأی عدم اعتماد به دولت پاكس
ــريف تمايلی به سرنگونی فوری دولت  ــد نواز ش گفت كه به نظر نمی رس
ــئول بحران های فعلی كشور شناخته شود.  ــته باشد تا بدين وسيله مس داش
ــت كه با آصف علی زرداری، رئيس جمهور  جنبش متحد قومی مدت هاس
ــونت های سياسی در كراچی و  ــتان و رئيس حزب مردم بر سر خش پاكس
ــدوق بين المللی پول مطرح  ــوی صن اصاحات در امور ماليات ها كه از س
شده و هم چنين فساد و تورم در اين كشور اختاف دارد. فيصل سبزواری، 
ــت های ضد مردمی  ــی از اعضای جنبش متحد قومی گفت: ما از سياس يك
ــريعتر تدابير گسترده ای در راستای  ــتيم. دولت بايد هر چه س ناراضی هس
مقابله با فساد مالی و هم چنين كاهش بهای بنزين و ديگر كاالها اتخاذ كند. 
خبرگزاری رويترز نيز گزارش داد كه دومين حزب بزرگ ائتاف پاكستان 

با خروج از ائتاف حاكم به حزب مخالف تبديل می شود. 

روابط  اداره  گفت:  بختياری  و  چهارمحال  رسانی  اطاع  شورای  دبير 
به  بختياری  و  چهارمحال  استانداری  الملل  بين  امور  و  عمومی 
مديريت ارتقا يافت. كيومرث مرادی در گفتگو با ايرنا افزود: براساس 
امور  و  عمومی  روابط  مديريت  به  اداره  اين  كشور،  وزارت   بخشنامه 
 بين الملل استانداری و مشاور استاندار ارتقا پيدا كرده است. وی اظهار 
داشت: روابط عمومی فرمانداری های شهرستان های هفتگانه كه پيش از 
اين مسئول روابط عمومی بودند، به مشاور فرماندار و اداره روابط عمومی 
ارتقا يافتند. مرادی بيان داشت: در حال حاضر هفت نيرو در بخش های 
مختلف اطاع رسانی، سمعی و بصری، امور استان ها، امور فرهنگ و 
هنر و بررسی و تحليل مطبوعات و رسانه های مديريت روابط عمومی 

استانداری فعاليت دارند.

مهدی رفائی

ميزبان  دوشنبه  مباركه  فوالد  شركت  مديرعامل 
اعضای كميسيون صنايع و معادن مجلسی شورای 
اسامی بود. هيأت نمايندگان مجلس با حضور 
تشريحی  كميسيون  در  مباركه  فوالد  در شركت 
طرح های توسعه، شركت نمودند و به صورت 
و  نمودار  فيلم،  همراه  به  تشريحی  و  علمی 
توضيحات مديرعامل شركت از اين طرح عظيم 
توليد  خطوط  از  سپس  نمايندگان  شدند.  آگاه 
شركت فوالد مباركه بازديد كردند. اين گروه در 
مجموع نسبت به اجرای طرح های توسعه شركت 

فوالد مباركه نظر مثبت و همگرايی داشتند.
نشست  اين  در  مباركه  فوالد  مديرعامل شركت 
ايجاد 21 هزار شغل مستقيم توسط  به  با اشاره 
شركت و ارائه 5/2 ميليون تن محصوالت تخت 
در  مذاب  محصول  تن  ميليون   4/6 و  فوالدی 
شركت فوالد و 1/6 تن محصول در فوالد سبا، 
طرح های  پايان  در  توليد  سقف  اين  ارتقای  از 

توسعه به 11 ميليون تن سخن گفت.
ايجاد  از  همچنين  سميعی نژاد  مسعود  محمد 
و  توليد  برای  مباركه  فوالد  معدنی  مجتمع 
گندله  و  كنستانتره  آهک،  آهن،  استخراج سنگ 
در بخشی از طرح های توسعه خبر داد و اظهار 
داشت: شركت فوالد مباركه با كسب بيش از 50 

نشان افتخار ملی و صادرات به بيش از 40 كشور 
دنيا، همواره قطب درخشان فوالد كشور بوده و 
به  را  كشور  توليد،  افزايش  با  نزديک  آينده  در 

خودكفايی توليدی نزديک خواهد كرد.
نيازهای  از  نيمی  اينكه  به  توجه  با  افزود:  وی 
فوالدی كشور از خارج وارد می شود، اين افزايش 
امری ضروری  مباركه  فوالد  توليد  در  توسعه  و 
است و اين شركت به عنوان بزرگ ترين شركت 
توليدكننده فوالدهای تخت كشور و خاورميانه و 
از  بايد  بهره وری،  لحاظ رشد  از  دومين شركت 
فرصت استفاده كند و طرح های توسعه خود را 

به جريان اندازد.
سميعی نژاد خاطرنشان كرد: رتبه ايران كه در حال 
حاضر 17 از لحاظ توليد فوالد است، قابل ارتقا و 

بهبود در سطح جهانی است.
 اجــرای طرح هــای توسعه با اعتبــار بـالغ 

بر 4 هزار و 800 میلیارد تومان
اجرای  از  مباركه  فوالد  شركت  مديرعامل 
پيشرفت  مسير  در  سه گانه  توسعه  طرح های 
بر 4 هزار و  بالغ  اعتبار  با  مباركه  صنعتی فوالد 

800 ميليارد تومان سخن به ميان آورد.
اول  فاز  در  گفت:  نژاد  سميعی  مسعود  محمد 
توسعه كه هدف آن توليد 7/5 ميليون تن فوالد 
تخت است، پس از 1/5 سال تاش، طرح آن به 
قبيل  از  تمهيدهايی  آن  برای  و  رسيده  تصويب 

1500 ميليارد تومان ارائه تسهيات و مساعدت 
بانكی در نظر گرفته شده است.

با  خرازی  شهيد  طرح  توسعه  برای  همچنين 
بانک های چينی برای استفاده از فاينانس مذاكره 
هزار   2 توسعه  طرح های  اين  اول  فاز  كه  شده 
ميليارد تومان و طرح شهيد خرازی نيز 2 هزار 
سبا  پيوسته  نورد  توسعه  طرح  و  تومان  ميليارد 
نيز حدود 870 ميليارد تومان هزينه در بر خواهد 

داشت.
اكنون مجتمع فوالد مباركه دارای 8 كوره قوس 
الكتريک، 4 ماشين ريخته گری مداوم، نورد گرم 
و نورد سرد، 7 ميليون تن توان گندله سازی و 6 
واحد مگا مدول احيای مستقيم می باشد كه در فاز 
اول توسعه بهينه سوزی كوره 5 و 6 و نيز واحد 
گاز زدايی برای اجرای طرح انجام شده است و 
احداث واحدهای خط گرم جديد، نيروگاه 500 
جديد  ريخته گری  جديد،  كوره های  مگاواتی، 
ايجاد واگن برگردان، احداث واحد آهک سازی 
توسعه  طرح های  ملزومات  از  اكسيژن  واحد  و 

می باشد.
مديرعامل شركت فوالد مباركه حذف شركت از 
فهرست شركت های آالينده با نصب الكتروفيلترها 
و  كرد  توصيف  بزرگی  دستاورد  را  هودها  و 
مناسبات  با  نيز  نمود كه طرح های توسعه   تعهد 

زيست محيطی همراه باشد.

در نشست رؤسای  وزير كشور  اجتماعی  معاون 
شورای هيأت های مذهبی كشور كه به همت اداره كل 
تشكل های دينی و مراكز فرهنگی سازمان تبليغات 
اسامی برگزار شد، گفت: هيأت های مذهبی را به 
ايسنا،  به گزارش  كنيد.  تبديل  پايگاه های فرهنگی 
عليرضا افشار افزود: تحليل هايی كه برای پايداری 
پيشرفته  كشور های  در  ملی حكومت ها  اقتدار  و 
است  اجتماعی  سرمايه  می شود،  مطرح  امروزی 
و اهميت و ارزش پشتوانه مردمی در تحليل های 
ادامه  وی  می شود.  بيشتر  روز  به  روز   بين المللی 
داد: جمهوری اسامی ايران بعد از پيروزی انقاب 
اجتماعی،  پشتوانه  بزرگ  نعمت  از  امروز  به  تا 
به  غربی ها  كه  نهاد  مردم  تشكل های  و  سمن ها 

تازگی آن را مطرح كرده اند، برخوردار بوده است. 
هيأت های مذهبی نيز، از همين تشكل های عظيم 
مردم نهاد است كه يكی از پشتوانه های عظيم نظام 
معاون  هستند.  ايران  اسامی  جمهوری  مقدس 
اجتماعی وزير كشور با اشاره به رويكرد فرهنگی 
دولت دهم خطاب به رؤسای شورای هيأت های 
برای  اظهار داشت: فصل جديدی  مذهبی كشور 
فعاليت های فرهنگی و دينی آغاز شده كه بايد اين 
فرصت را مغتنم شماريد و از آن بيشترين بهره را 
باور های  و  دينی  دانسته های  سطح  ارتقای  برای 
اعتقادی مردم و فرهنگسازی جامعه ببريد. افشار 
جوامع  در  فرهنگی  فعاليت های  اين كه  بيان   با 
بهتر شدن  برای  كرد:  تأكيــد  است،  بازده  ديــر 

هيأت ها،  در  مذهبی  و  فرهنگی  فعاليت های 
برنامه هايتان را فراگير كرده و استمرار آن را رعايت 
ببينيم.  را  آن  ثمره های  بعد  نسل  برای  تا  كنيد 
هيأت های مذهبی خودجوش و با انگيزه های الهی 
شكل می گيرد، آنها را به پايگاه های فرهنگی در كشور 
تبديل كنيد. به گزارش ايسنا به نقل از روابط عمومی 
سازمان تبليغات اسامی، وی در پايان صحبت های 
خود برخی از فعاليت های فرهنگی كه امكان اجرای 
آن در هيأت های مذهبی وجود دارد را عفاف و 
حجاب، خانواده و ازدواج پايدار، اجرای برنامه های 
نشاط  آور، كاهش آسيب های اجتماعی مانند اعتياد، 
نحله های انحرافی و نشر ارزش های دفاع مقدس و 

دفاع از ارزش های انقاب اسامی بر شمرد.

 اداره روابط عمومی استانداری 
چهارمحال و بختياری به مديريت 

ارتقا يافت 

در بازدید نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس از طرح های در حال توسعه فوالد مبارکه مطرح شد: 

ايجاد نقش محوری در توسعه صنايع کشور و حضور در بازار جهانی فوالد 

با صدور نامه ای از سوی احمدی نژاد انجام شد؛ 

قدردانی از خدمات برخی از 
مشاوران رئيس جمهور 

رئیس مرکز آمار ایران: 

سامانه جمع آوری اطالعات اقتصادی خانوار دوباره فعال می شود 

معاون اجتماعی وزیر کشور: 

تبديل هيأت های مذهبی به پايگاه های فرهنگی ضروری است

رئيس جمهوری در نامه ای از خدمات و همكاری تعدادی از مشاوران 
خود در دوره تصدی اين مسئوليت تشكر و برای آنان در ساير عرصه های 
خدمتگزاری آرزوی توفيق كرد. به گزارش ايرنا به نقل از پايگاه اطاع رسانی 
رئيس جمهوری، محمود احمدی نژاد در اين نامه ضمن تقدير از تاش های 
دلسوزانه و مفيد آقايان مجتبی رحماندوست، ابوالفضل توكلی بينا، محمدرضا 
اعتماديان، سيد كاظم وزيری هامانه، محمد ستاری وفايی، مهدی چمران، 
محمد رويانيان، علی منتظری، مهدی شهيد كلهر، علی اصغر زارعی، مهدی 
مصطفوی، داود دانش جعفری، حاج علی اكبری و سركار خانم سوسن 
كشاورز در مدت تصدی اين مسئوليت، از درگاه خداوند متعال، سامتی، 
بهروزی و دوام توفيق آنان را در ساير عرصه های خدمتگزاری به كشور، نظام 

و مردم خواستار شد. 

رئيس مركز آمار ايران گفت: سامانه جمع آوری 
اطاعات اقتصادی خانوار از پانزدهم دی ماه امسال 
به طور موقت بسته و پس از چند روز دوباره فعال 
می شود. عادل آذر در گفتگو با ايرنا، افزود: پس از 
آنكه اطاعات خانوارهای جديد جمع آوری و با 
سازمان ثبت و احوال راستی آزمايی شد، اطاعات 
به وزارت رفاه تحويل داده می شود تا شهروندان 
بتوانند در خصوص اعام شماره حساب، اقدام 
كنند. وی تأكيد كرد: در صورتی كه سامانه همواره 
سيال باشد نمی توان اطاعات را به شكل فايل 

جمع بندی كرد، بنابراين بسته شدن موقتی سامانه 
فرصتی برای بررسی اطاعات اقتصادی خانوار 
است. آذر با اشاره به تعداد خانوارهايی كه طی 45 
روز گذشته در سامانه اطاعات اقتصادی خانوار 
ثبت نام كرده اند، گفت: هنوز آمار دقيقی در اين 
مورد جمع آوری نشده است اما تعداد خانوارهای 
جديد زياد نبوده و بيشتر خانوارها برای اصاح 
اطاعات اقتصادی به سامانه مراجعه كرده اند. 
وی گفت: با توجه به اينكه هنوز آمار دقيقی در 
خصوص تعداد خانوارهای جديد ثبت نام شده 

اعام نشده است به نظر می رسد هنوز مجموع 
افرادی كه ثبت نام كرده اند همان حدود 70ميليون 

نفر باشد. 
روند  گفت:  همچنين  ايران  آمار  مركز  رئيس 
نزولی  پاييز روند  تابستان و  بيكاری فصل های 
داشته اما هنوز آمار دقيقی از اين نرخ اعام نشده 

است. 
وی اعام كرد: نرخ بيكاری فصل های گذشته به 
زودی اعام می شود اما نمی توانم تاريخ دقيقی را 

برای آن اعام كنم.

معاون استاندار تهران: 
اعمال نرخ های جدید کرایه تاکسی 

قانونی است 

معاون برنامه ریزی استانداری تهران: 
کار ذخیره سازی کاالهای مورد نیاز 

شب عید تا پایان بهمن ادامه دارد 

شهر ری 115 هکتار بافت فرسوده دارد 
ایستگاه یارانه
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برگی از تاریخ آژیر

ــاه در طول حيات خود  ناصرالدين ش
ــدی  ــه و عق ــج زن صيغ ــتاد و پن هش
ــت كه  ــار كرد. او 42 فرزند داش اختي
ــی در  ــر در كودك ــان 18 نف از آن مي
ــدی ناصراالدين  ــان عق ــتند. زن گذش
ــی بود كه  ــاه: گلين خانم اولين زن ش
ــان وليعهدی  ــاه در زم ناصرالدين ش
ــه فرزند داشت. يک  گرفت و از او س
ــلطان محمود ميرزا  پسر موسوم به س
ــالگی  ــن دو س كه وليعهد بود و در س
ــه  ــماة ب ــر مس ــت و دو دخت درگذش
ــته  فخرالملوک.خجس و  ــرالدوله  افس
ــيف اله ميرزا  خانم تاج الدوله، دختر س
پسر فتحعلی شاه نخستين زنی بود كه 
ــتقرار سلطنت اختيار نمود.  پس از اس
مشاراليها يک دختر و يک پسر آورد. 
دخترش عصمت الدوله بود و پسرش 
ــرزا كه او نيز  ــلطان معين الدين مي س
ــالگی  ــد و در ۹ س وليعهد خوانده ش

درگذشت. 
ــعاع السلطنه  ــلطنه دختر ش شكوه الس
ــاه يک پسر آورد كه  پسر فتحعلی، ش
ــد. سرورالسلطنه  باش شاه  مظفرالدين 
ــر خاقان اوالدی  دختر عمادالدوله پس
ــلطنه  نياورد. جيران ملقبه به فروغ  الس
ــوم به ملک قاسم  ــر آورد موس دو پس
ــاه كه هر دو را وليعهد  ميرزا و ملكش
ــری  ــس از ديگ ــی پ ــد و يك خواندن
ــت. از زنان عقدی ناصرالدين  درگذش
و  ــران(  )جي ــلطنه  فروغ الس ــاه،  ش
ــه  ــلطنه ب ــلطنه و شكوه الس سرورالس
ــاه فوت نمودند.  ــب در حيات ش ترتي
ــاه:  ش ــن  ناصرالدي ــه ای  صيغ ــان  زن
زينت السلطنه دختر ساالر معروف كه 
ــان با شاه جنگيد.  چند سال در خراس
ــر آورد موسوم به  ــاراليها يک پس مش
ساالر السلطنه كه در تاريخ تحرير اين 

كتاب در فرنگستان زندگی می كند. 
ــاهزاده خانم بزرگ  ــلطنه از ش بدرالس
ــه  ــوم ب ــر آورد موس ــک پس ــود. ي ب
ــلطنه كه او نيز سال هاست در  ركن الس

اروپا عمر می گذراند.
ــای قاآن  ــر اوكت ــلطنه خواه اخترالس
ــمس الدوله  ــه اوالد نياورد. ش ميرزا ك
ــاه  ــر فتحعلی ش دختر عضدالدوله پس
ــش عين الدوله صدراعظم  كه برادرهاي
ــه اهلل ميرزای  ــاه و وجي مظفرالدين ش

ــم  ه ــاراليها  مش ــد.  بودن ــاالر  سپهس
محترمه  ــای  نياورد.صيغه ه ــدی  فرزن
ــاهزاده خانم ها نبودند:  ديگر كه از ش
ــع ملكه بود،  ــه در واق ــه ك انيس الدول
ــيار  ــاه او را بس ولی فرزند نياورد. ش
دوست داشت، و چندين بار خواست 
ــی او نپذيرفت  ــد نمايد، ول وی را عق
ــاعت  و اظهار نمود كه به اصطاح س
ــوئی خود را برهم نخواهد  اوليه زناش
ــاه روزی  ــدن ش ــته ش زد. پس از كش
ــد و چون  ــی پول آوردن برايش مبلغ
ــكناس ها  ــوهر را بر روی اس تمثال ش
ــينه كوفت كه  ــر و س ديد آنقدر به س
ــد و پس از چند ماه  ــخت بيمار ش س
بدرود زندگی گفت. امينه اقدس عمه 
ــردار محترم فرزندی  عزيزالسلطان س
ــلطان  ــلطنه مادر س ــاورد. عفت الس ني
ــر  پس ــلطان  ميرزای ظل الس ــعود  مس
ــاه و بانو عظمی  ــد ناصرالدين ش ارش
ــادر  ــلطنه م ــارم الدوله.منيرالس زن ص
ــيد زين العابدين  ــلطنه زن س ضياءالس
ــادر واليه كه  ــام جمعه. والی زاده م ام
ــد و پس از فوت  زن اعتضادالملک ش
وی به عقد مهديقلی خان مجدالدوله 
ــه دو دختر آورد  ــد. خازن الدول درآم
ــه و فروغ الدوله،  ــماة به فخرالدول مس
ــيار زيبا و اديبه  فخرالدوله زنی بود بس
ــاعره كه سخن شيرين می گفت و  و ش
ــت، و فروغ الدوله  خط خوش می نوش
ــد و بعدها او  ــه ش ــه زن ظهيرالدول ك
ــد. وجيه الدوله يک  را ملكه می ناميدن
ــه اخترالدوله كه  ــماة ب دختر آورد مس
ــاه او را برای عزيزالسلطان عروسی  ش
ــان خانم مادر يمين الدوله  نمود. مرج
ــلطنه  الس ــوران  ت ــلطنه.  فرح الس و 
ــلطنه.  ــلطنه و تاج الس ــادر عضدالس م
ــلطنه مادر افتخار السلطنه.  حرمت الس
ــلطنه  عزالس ــادر  م ــلطنه  محبوب الس
ــادر  ــلطنه م ــلطنه. وقارالس و عزيزالس
ــم مادر  ــاج خان ــلطنه. قمرت شرف الس
ــلطنه. به هر يک از زن های  قدرت الس
ــتگاه عمارت و حياط  بزرگ يک دس

داده شده بود. 
ــاوت از يک الی  ــای ديگر به تف زن ه
ــتند و صيغه های جزء  ــه اطاق داش س
ــپرده شده و در  به زن های محترمه س

دستگاه آنها می زيستند.

ــی از  ــم می خواهيم بخش ــار ه ــن ب اي
ــگردهای همسرداری يا در اصطاح  ش
سياست های زنانه را در جهت ارتقای 
استقامت پايه های يک زندگی مشترک، 
ــران، از نظر  ــاط همس ــور ارتب در مح
ــم، بنابراين، اين مطلب را فقط  بگذراني
ــه می خواهند بدانند  ــی بخوانند ك زنان
چگونه می توان شوهر خود را به مهری 

مستمر و عميق آلوده گردانند؟ 
ــما می توانيد از زندگی كردن با مرد  ش
ــدون آنكه خود و  ــود لذت ببريد، ب خ
خواسته هايتان را به فراموشی بسپاريد. 
ــور واضح  ــات اگر به ط  گاهی اوق
تقاضا نكنيد، چيزی به دست نخواهيد 

آورد. 
ــه موقع!  ــد اما ب ــا را بگويي  گفتنی ه
منتظر نمانيد به اين اميد كه شايد روزی 

خودش متوجه شود. 
ــته باشيد به طور معمول   به ياد داش
مردها آن گونه كه شما به آنها می نگريد، 

به خود نمی نگرند. 
ــود را به طور  ــايد نتوانيد مرد خ  ش
ــا می توانيد بر او  ــرل كنيد ام كامل كنت

تأثير بگذاريد. 
ــه صورت يک  ــا ب  در برنامه ريزی ه

شريک ظاهر شويد، نه يک رقيب. 
 احترام شما، در گرو رفتار شماست.  

ــوری تنظيم  ــای خود را ط  برنامه ه

ــرتان در منزل  ــد تا زمانی كه همس كني
است، در كنارش حضور داشته باشيد، 

نه در آشپزخانه. 
ــش و پيرايش  ــش، آراي  به نوع پوش

خود در منزل همواره اهميت بدهيد. 
 در طی روز از كلمه های محبت آميز 

استفاده كنيد. 
ــن باورند كه  ــياری از زنان بر اي  بس
ــند. اين  ــش از حد عاطفی باش بايد بي

گونه نباشيد! 
ــائل  ــدون آنكه در مس ــيد ب  بكوش
ــرتان به طور  ــی همس كاری و اجتماع
مستقيم دخالت كنيد، خيلی دوستانه و 
غيرمتعصبانه به افعال وی ناظر باشيد. 

ــتگی يک  ــتگی و دلبس  ميزان وابس
ــوهرش  ــد قابليت های ش زن می توان
ــان دادن به او تحت  را برای توجه نش

الشعاع قرار دهد. 
ــناتش   هرازگاهی از او به خاطر حس

تمجيد كنيد. 
ــادل می تواند  ــی گفتگوی متع  گاه
ــی عاطفی  ــر زندگ ــه ب ــل هايی ك قف

همسرتان زده شده، باز كند. 
ــرتان را  ــه قصد آنكه همس  هرگز ب
ــد، از او  ــوق دهي برای انجام كاری س

تعريف و تمجيد نكنيد. 
ــيد كه   برای او اين حق را قائل باش
ــته  داش مختلفی  ــاس های  احس بتواند 

باشد. 

خريد و فروش شهود در جلوی دادگاه ها 
در دهه اخير به يک معضل تبديل شده به 
طوری كه برخی سود جويانی كه از عقوبت 
الهی ترسی ندارند شهادت در دادگاه را به 
عنوان حرفه و پيشه خود انتخاب كرده و 
افراد بی گناه را با يک شهادت دروغ متهم 
ــد. به گزارش مهر، آيت  اله محمد  می كنن
ــانی در يكی از خطبه های نماز  امامی كاش
جمعه تهران به بحث شهود و كارشناسان 
قضايی اشاره كرد و گفت: خيلی ناله ها از 
كارشناسی های غلط و از حكم های غلط 
در دستگاه قضايی بلند است و اگر حكم 
پرونده ای غلط بود، آهش به دامان قاضی، 
ــهود آن پرونده  ــناس و ش دادرس، كارش
ــتری و  بازمی گردد. وی تأكيد كرد: دادگس
دستگاه قضايی بايد ببيند و بداند كه صدق 
در تمام امور نسبت به كار قضا ارزشمندتر 
ــت و دادگستری ما در عصر امام زمان  اس
ــت بی نظيری  ــد از صداقت و صراح باي
ــد. گفته های آيت اله امامی  برخوردار باش
كاشانی در حالی بيان می شود كه در دهه 
ــهود در جلوی  ــد و فروش ش اخير خري
ــک معضل تبديل  ــور به ي دادگاه های كش
ــی داد وكًا هم در  ــده به نحوی كه حت ش
ــه در دادگاه های  ــت. اين افراد ك آمده اس
ــاهد  ــواده، كيفری و حقوقی نقش ش خان
ــياری از موارد حتی  را ايفا می كنند در بس
ــند و تنها با يک  طرفين دعوا را نمی شناس
شهادت يا قسم دروغ پول خود را از يكی 
ــت كرده و دادگاه را  از طرفين دعوا درياف

ترک می كنند.
قضــات در برابــر شــهود دروغگو 

بی تقصیرند
ــام كريمی  ــن رابطه حجت االس در همي
ــه از دريافت  ــوه قضائي ــاون قضائی ق مع
ــهادت دروغ  ــط عده ای برای ش پول توس
ــزود:  ــر داد و اف ــی خب ــم قضائ در محاك
ــتری ها  وقتی عده ای اكنون در كنار دادگس
نشسته اند و در قبال دريافت پول شهادت 
ــكار می تواند  ــد قاضی چ  دروغ می دهن

بكند. 
ــامی  ــزود: وقتی مردم موازين اس وی اف
ــته و شهود دروغگو را در  را زير پا گذاش
دادگاه حاضر می كنند و در دادگاه تجديد 
نظر هم باز شهودی ديگر به دروغ شهادت 

می دهند قاضی چه كند.

ــانه ها بايد مردم را آگاه كنند كه قسم   رس
ــم دروغ  ــت و با قس دروغ گناه كبيره اس

ممكن است خون بی گناهی ريخته شود.
شــهود دروغگو مســیر پرونــده را 

تغییر می دهند
گلرخ افقهی وكيل پايه يک دادگستری از 
ــتان اصفهان در گفتگو با مهر در مورد  اس
تأثير شهود در دادگاه ها گفت: در بسياری از 
موارد مشاهده شده شهادت دروغ موجب 
اعدام يا حبس ابد يک زندانی شده است. 
ــعب دادگاه های  وی افزود: در يكی از ش
ــاهد می خواهد قبل  ــاب قاضی از ش انق
ــه و تمامی آداب  ــهادت وضو گرفت از ش
ــد و آنچنان مورد  ــهادت را رعايت كن ش
ــهادت دروغ را برای شاهد بيان می كند  ش
كه حتی وكًا هم دچار اضطراب و دلهره 

می شوند.
ــد كه دادگاه  ــت: هر چن افقهی اظهار داش
اصفهان برای ورود و خروج شهود قابی 
كنترل های خاصی را قرار داده ولی باز هم 
شهود دروغگو در دادگاه حاضر می شوند. 
وكيل پايه يک دادگستری گفت: در يكی 
از پرونده های ازدواج يک شاهد به راحتی 
دستش را روی قرآن قرار داد و قسم خورد 
ــه مرد زنش را در خانه كتک می زند در  ك
حالی كه شاهد خانه اش ده ها كيلومتر با اين 
خانواده فاصله داشته و هيچ نسبتی هم با 

زن و مرد نداشت.

قضات بــرای اثبات عدالت شــهود 
وقت ندارند 

عباسعلی رحيمی اصفهانی معاونت تنقيح، 
تدوين و انتشار قوانين و مقررات رياست 
ــهود  ــيب ظهور ش جمهوری در مورد آس
ــور گفت: بعد  دروغگو در دادگاه های كش
از انقاب مصوب شد شهود به هر ميزان 
ــوا را اثبات كنند در پرونده  كه بتوانند دع
تأثير گذارند ولی شاهد بايد عدالتش برای 
قاضی محرز شود. وی افزود: امروز مشاهده 
ــود قضات به دليل كم حوصلگی،  می ش
ــم پرونده ها و  ــودن قاضی، تراك بومی نب
ــيدگی به  ــدود برای رس ــدت زمان مح م
پرونده وقتی برای احراز عدالت، عدم سوء 
پيشينه و دروغگويی شاهد اختصاص  نمی 
دهند و تنها به اظهارات كتبی شاهد بسنده 

می كند. 
عدالت و صداقت شاهد باید برای 

قاضی اثبات شود
ــتری نيز با  مرتضی بختياری وزير دادگس
استماع اظهارات وكا و كارشناسان حقوقی 
ــهود دروغگو در محاكم  در مورد آفت ش
قضائی در گفتگو با مهر می گويد: حضور 
ــهود در جايی الزم و ضروری است كه  ش
داليل پرونده برای اثبات گناه يا بی گناهی 
ــد و طرفين اعام كنند در اين  كافی نباش
ماجرا چند نفر شاهد حضور داشتند. وی 
افزود: صحت پاكدامنی شهود نقش بسيار 

تعيين كننده ای در صدور حكم ايفا می كند 
در حالی كه شهادت دروغ غير از بارگناهی 
كه برای شاهد به همراه دارد تأثير زيادی در 

حكم قاضی پرونده می گذارد. 
توســعه تکنولوژی ضرورت حضور 
شهود را به حداقل رسانده است   

محمد اسداللهی وكيل پايه يک دادگستری 
ــر در مورد  ــتان فارس در گفتگو با مه اس
ــهادت دروغ در دادگاه ها گفت:  آسيب ش
قانونگذار يكی از شرايط شهادت را عادل 
بودن شاهد عنوان كرده ولی اين عدالت را 
به صورت كامل تعريف نكرده است. وی 
افزود: بر اساس قانون آيين دادرسی كيفری 
و مدنی بايد دادگاه نام و مشخصات شاهد 
را به طرف ديگر دعوا ارائه كند تا شخص 
ــامت و عدالت  ــر در مورد س ــورد نظ م
ــاهد تحقيق و بررسی كرده و  شخص ش
ــاهده كرد به  ــكل يا ايرادی را مش اگر مش
دادگاه ارائه كند ولی متأسفانه اين قانون در 

دادگاه ها اجرا نمی شود.  
شهادت شهود در قانون ایران حرف 

اول را می زند
ــاورز رئيس اتحاديه كانونهای  بهمن كش
ــر با بيان  ــو با مه ــران در گفتگ وكای اي
ــهود در قانون جمهوری  اينكه شهادت ش
ــرعی  ــامی به عنوان حكمی بين و ش اس
محسوب می شود گفت: ماده 130۹ قانون 
ــناد رسمی را  مدنی پيش از اين اثبات اس
با شهادت شهود خاف دانسته بود كه در 
تاريخ هشتم آبان ماه 1367 شورای نگهبان 
اين قانون را خاف شرع دانسته و شهادت 
شهود را بينه و شرعی حتی در اثبات اسناد 
رسمی اعام كرد. وی افزود: با اين قانون 
ديگر هيچ حرف و حديثی در حقانيت و 
تأثير گذاری اظهارات شهود در دادگاه های 
ــور نداريم ولی اينكه آيا شاهد عادل  كش
ــت. وكيل  ــت يا دروغگو با دادگاه اس اس
پايه يک دادگستری عقل، ايمان، صداقت، 
طهارت، عدالت و عدم دشمنی با طرفين 
ــاوندی را  ــاب و خويش دعوا و عدم انتس
ــاس قانون از مهم ترين داليل شهود  بر اس
عنوان كرد و افزود: اين كه بگوييم قضات 
سرشان شلوغ است و وقت ندارند و شاهد 
بدون احراز شرايط قانونی شهادت دهد به 
طور كامل غيرقانونی و غير شرعی است و 
ممكن است بيگناهی به اشتباه متهم شود. 

جامعه

ــيوه ها برای امنيت جامعه  ــايعه يكی از مخرب ترين ش ش
محسوب می شود و به همين منظور پيشوايان دينی، شايعه 
ــرعی و قطعی اعام  ــازی را منع كرده و آن را حرام ش س
كردند. پيامبر اسام می فرمايند: هر كسی راز مؤمنی را فاش 
ــد كه خود آن را فاش كرده باشد و در جای  كند چنان باش
ديگری می فرمايند: »منفورترين شما كسانی است كه سخن 
چينی می كند و در بين شما اختاف ايجاد می نمايد و شما 

را به لغزش می اندازد.
دالیل بروز شایعه در جامعه:

ــه ديگران،ترس و  ــاش برای جلب توج خودنمايی و ت
ــيدن به آرزوهای واهی، جلب و جذب  وحشت،برای رس

حمايت ديگران كه به منظور خودشيرينی انجام می شود.
انواع شایعه:

ــتند كه به آرامی منتشر  شــایعات خزنده: شايعاتی هس
می شوند و مردم آنها در گوش خود گفته و به همين طريق 

گوش در گوش در جامعه می پيچد.
شایعات خشــونت بار: شايعاتی هستندكه باعث ايجاد 

خشونت بين دو نفر می شوند.
شایعات سریع: شايعاتی هستند كه بنابر اهميت و مهم 
ــرعت در بين مردم جامعه منتشر می شود و  بودن آن به س

همه را در بر می گيرد.
شایعات مخفی: شايعاتی هستند كه مدتی رواج می يابد 
ــرايط مناسب گسترش  ــپس مخفی می شود و در ش و س

می يابد.
شــایعه ســازان نیــز بــه چند دســته تقســیم 

می شوند:
1- افرادی كه شايعه را باور ندارند و به آن اعتنا هم نمی كنند 

ولی آن را پخش نمی نمايند.
2- افرادی كه شايعه را باور ندارند ولی در پخش كردن آن 

نقش ايفا می نمايند.
ــايعه را نه تنها باور می كنند بلكه قبل از  ــرادی كه ش 3- اف

پخش آن چيزی را هم به آن اضافه می كنند.
وظایف مردم در مقابله با شایعه:

ــد  ــئوليتی كه باش ــی در هر منصب و مقامی و مس هر كس
وظيفه دارد تا در برابر بروز شايعه در جامعه می تواند باعث 
تخريب نظم و امنيت و آشفتگی شود بايستد. پيامبر گرامی 
ــم می فرمايد: هر كس از مؤمنی تهمتی را رد كند  )ص( ه
بهشت را برای او می نويسند و در جای ديگری می فرمايد: 
هر كس غيبتی را از مؤمنی رد كند آن عمل حجاب وی در 
برابر آتش جهنم است. حضرت اميرالمؤمنين علی )ع( هم 
می فرمايند: هر كس اراده كند كه با شايعه سازی بين امت 
اسام تفرقه ايجاد نمايد بر تمام امت واجب است كه او را 

با شمشير از بين ببرند.
راه های مقابله با شایعه

ــخصی،  ــايعه، كنترل زبان، پرهيز از اغراض ش تخريب ش
پرهيز از گفتار بدون آگاهی، اجتناب از بدبينی و كنجكاوی 

بی مورد، عدم معاشرت با شايعه پردازان.

شايعه و راه های مقابله با آن

پنجرهزیر پوست شهر

نقش تو چيست؟ مدیر کل مرکز مدیریت بحران اصفهان:
جایگاه های CNG افزایش 

می یابد 

گردشگری، بهترین پتاسیل 
سرمایه گذاری سامان 

بخش خصوصی به راحتی قانون 
هدفمندسازی یارانه ها را 

مدیریت می کند 

مدير كل مركز مديريت بحران استان اصفهان گفت: 
در طرح جامع كاهش آلودگی هوای اصفهان درصدد 
گسترش جايگاه های CNG در استان می باشيم.  منصور 
ــتان اصفهان  ــه فروش در گفتگو با ايرنا افزود: در اس شيش
ــاس طرح جامع  110 جايگاه CNG وجود دارد كه بر اس
ــش آلودگی هوا بايد به 170 جايگاه افزايش يابد. وی  كاه
اظهار داشت: در زمان حاضر 10 هزار سرويس مدارس در 
ــوز شده  ــتان اصفهان برای كاهش آلودگی هوا گاز س اس
است. شيشه فروش با بيان اينكه 446 اتوبوس در اصفهان 
ــز به علت  ــهری ني ــد، افزود: 50 اتوبوس ش ــوز ش گازس
آاليندگی زياد از دايره فعاليت خارج شده و در حال تعمير 

می باشد.

ــتاندار چهارمحال و بختياری مهم ترين پتانسيل  اس
ــگری اعام كرد  ــامان را گردش ــرمايه گذاری س س
وگفت:توسعه زير ساخت های گردشگری سامان منجر به 
رشد اقتصادی اين بخش خواهد شد. علی اصغر عنابستانی 
درگفتگو با ايرنا افزود: سامان به لحاظ موقعيت جغرافيايی، 
داشتن آثارتاريخی و زيباترين چشم انداز بديع رودخانه ای 
از جمله منطقه های مهم گردشگری چهارمحال وبختياری 
است. وی با ارزيابی مثبت و دستاوردهای سفرهای استانی 
ــامان به اصفهان به  ــئوالن به بخشها گفت: نزديكی س مس
ــود كانون های  ــور و وج ــت فرهنگی كش ــوان پايتخ عن
ــعه اين  ــنی را فرآروی توس ــگری مفرح، افق روش گردش
بخش قرارداده وتاش مسئوالن رونق اين بخش و استفاده 
ــورای  ــت. وی همچنين در ش بهينه از اين ظرفيت ها اس
ــتن  ــزود: اين بخش به لحاظ داش ــامان اف ــهر س  اداری ش
ــعر و ادب در همه  ــگری و مشاهير ش منطقه های گردش
جای كشور شناخته شده است. وی به ظرفيت های فراوان 
ــگری در بخش سامان اشاره و تأكيد كرد: با توسعه  گردش
ــگری در اين بخش،  زمينه جذب  زيرساخت های گردش
ــود.  ــادی منطقه فراهم می ش ــگران و رونق اقتص گردش
ــافرين، احداث  ــرای مس ــگاه ب ــاد تفرج ــتانی ايج عنابس
بوستان های جنگلی در بخش سامان را ضروری دانست و 
افزود: در اين صورت می توان گام های مؤثر و سريع تری 

را برای پيشرفت همه جانبه استان برداشت. 

ــورای  ــيون صنايع و معادن مجلس ش رئيس كمس
ــون  ــق قان ــرای موف ــه اج ــاره ب ــا اش ــامی ب اس
هدفمندسازی يارانه ها در كشور گفت: اگر مسير قانونی 
برای بخش خصوصی هموار شود، اين بخش به راحتی 

قانون مزبور را مديريت و اجرا می كند.  

دث
حوا

 زاینده رود 
ــاله در فاورجان اصفهان كه دچار ايست  مردی 44 س
ــده بود به همت نيروی های امدادی اورژانس  قلبی ريوی ش
ــد و جانی دوباره  ــتان احيا ش ــتانی اين شهرس پيش بيمارس
ــی مركز مديريت حوادث  ــت. به گزارش روابط عموم گرف
ــتان اصفهان يازدهم دی ماه سال  و فوريت های پزشكی اس
ــكی اين  ــا اتاق فرمان فوريت های پزش ــاری در تماس ب ج
ــاله در خيابان توحيد  ــت قلبی مردی 44 س ــتان ايس شهرس
ــه پس از اعام اين حادثه  ــد و 5 دقيق فاورجان گزارش ش
ــين فوريتهای  ــكل از يک نفر تكنس يک واحد امدادی متش
ــكی بر بالين بيمار  ــكی و يک امدادگر فوريتهای پزش پزش
ــابقه  ــاس اين گزارش اين بيمار كه س ــدند. براس حاضر ش
ــت قلبی شده بود پس از  ــت و دچار ايس ناراحتی قلبی داش
1۹ دقيقه انجام عمليات احيا قلبی ريوی به زندگی بازگشت 
ــد. در حال حاضر  ــتان امام فاورجان منتقل ش و به بيمارس

اين بيمار در بخش ICU بيمارستان بستری است. 

 زاینده رود 
ــا زاينده رود اعام  ذكری در گفتگو ب
ــی داروی غير مجاز  كرد: تعداد قابل توجه
گياهی و شيميايی از كارگاهی در منزل يک 
ــک در محدوده خيابان جی در اصفهان  پزش

كشف شد. 
ــش اهالی  ــرد: چندی پي ــان ك وی خاطرنش
محله ای در خيابان جی طی تماس های تلفنی 
ــتند مدتی است  با نيروی انتظامی اظهار داش
ــی از يكی منزل ها متصاعد  بوهای نامطبوع
می شود كه باعث آزار اهالی محل شده است. 
ــئول واحد نظارت بر دارو و  كارشناس مس
مواد تحت كنترل معاونت غذا و دارو گفت: 
ــتی گزارش عكس هايی كه  طبق اثبات درس
ــه صورت مخفيانه و دور از منزل موردنظر  ب
ــن بود كه در  ــد ابتدا گمان ها بر اي گرفته ش

محل موردنظر اقدام به توليد مواد روانگردان 
می شود بنابراين حكم قضايی جهت ورود به 
ــد. ذكری افزود: با ورود  اين مكان صادر ش
ــان غذا و دارو كارگاهی  مأموران و كارشناس
كه در آن به توليد داروهای غيرمجاز گياهی 
و شيميايی جهت زيبايی و درمان ريزش مو 
و نيز كپسول های چاقی و الغری در شرايط 
به طور كامل غيربهداشتی می پرداخته كشف 
شد. وی تصريح كرد: متأسفانه در بررسی ها 
ــه در اين كارگاه  ــديم كه فردی ك متوجه ش
اقدام به توليد اين داروهای غيرمجاز می كند 
پزشک است و اين داروها را به بيمارانی كه 
ــب وی مراجعه می كنند  ــرای درمان به مط ب
می فروشد. گفتنی است: پرونده اين پزشک 
ــير مراحل قانونی به دادگاه  سودجو برای س

ارجاع شد.

 زاینده رود 
اجتماعی  معضات  بررسی  همايش 
ــد لنجان  ــامی واح ــگاه آزاد اس در دانش
برگزار شد. در اين همايش فرمانده انتظامی 
ــتان لنجان گفت: طی ۹ ماهه سال  شهرس
جاری نزديک به 250 كيلوگرم انواع مواد 
 مخدر كشف و ضبط شده است. سرهنگ 
فروغ نيا خاطرنشان كرد: به صفر رساندن 
ــادآور از هدف های  تقاضا برای مواد اعتي
ــت و تمام تاش ما بر اين  مهم پليس اس
ــور مواد  ــی در صورت وف ــت كه حت اس

مخدر،  تقاضا برای آن به صفر برسد.
ــگيری از وقوع جرم با مشاركت  وی پيش
مردم را از هدف های مهم نيروی انتظامی 
ــا آموزش های  ــرد: ب ــوان و تصريح ك عن
ــان به مردم  ــط كارشناس انتظامی كه توس

ــم امنيت جامعه  ــود انتظار داري ارائه می ش
ــد و اين گامی  ــكل مطلوبی ارتقا ياب به ش

جهت كمک به پليس است.
ــد سريع  فرمانده انتظامی لنجان گفت: رش
ــينی و تكنولوژی عامل دگرگونی  شهرنش
ــال اين عوامل  ــتند چرا كه دنب امنيت هس
ــی از قبيل مهاجرت،  ــيب های اجتماع آس
ــينی و فقر به وجود  ــيه نش بيكاری، حاش

آمده است.
ــرهنگ فروغ نيا در خاتمه افزود: ميزان  س
ــيوه ارتكاب  جرائم و نوع آن، همچنين ش
جرم نسبت به رشته به طور كامل متفاوت 
ــت كه در اين خصوص پليس و  شده اس
نهادهای نظارتی نيز روند نظارت خود را 
تغيير داده و سطح علمی نيروهای خود را 

باال برده اند.

احيا موفق مرد 44 ساله در 
فالورجان اصفهان 

کشف داروهای غيرمجاز گياهی و شيميايی
در منزل پزشک

در همایش بررسی معضالت اجتماعی عنوان شد:

کشف 250 کيلو مواد مخدر در شهرستان لنجان

فرزندان ناصرالدين شاه )قسمت دهم(

ــد  ــدی يارانه ها زده ش ــرای هدفمن ــد اج ــی كلي  وقت
ــت اما دستور  ــجويان را نيز به همراه داش نگرانی دانش
ــدی بر خدمات  ــوم درباره تأثير هدفمن ــژه وزير عل وي
ــر آينده  ــع كرد تا اين قش ــا را رف ــجويی نگرانيه دانش
ــوزش و پژوهش  ــود آم ــی خ ــه فعاليت اصل ــاز ب  س

بپردازند. 
ــدی يارانه ها به ويژه در  ــه گزارش مهر، تأثير هدفمن  ب
ــگاه ها  بخش حامل های انرژی و وضعيت بودجه دانش
ــگاه ايجاد كرد كه به  اين نگرانی را در ميان اهالی دانش
ــگاه ها و همچنين  طور حتم با افزايش هزينه های دانش
ــوخت فشار مضاعفی به دانشجويان وارد  حامل های س
ــش بينی می كردند  ــد به طوری كه برخی پي خواهد ش
ــهريه دانشگاه ها به طور حتم افزايش می يابد. ضمن  ش
ــجويی همچون  ــت خدمات دانش ــه افزايش قيم اينك
ــان محتمل  خوابگاه و غذا نيز به اعتقاد برخی كارشناس

به نظر می رسيد. 
در اولين اقدام پس از اجرای طرح هدفمندی يارانه ها 
ــراغ دانشگاه ها رفت تا از تأثير اين طرح بزرگ و  به س
ــهريه دانشگاه ها مطلع شود. در  تاريخی اقتصادی بر ش
ــتا تأثير اجرايی شدن هدفمندسازی يارانه ها  همين راس
ــگاه های پيام نور،  ــهريه دانشجويان دانش بر افزايش ش
ــات و دانشگاه های غير  جامع علمی كاربردی و مؤسس
دولتی غيرانتفاعی در گفتگو با مسئوالن اين دانشگاه ها 

بررسی شد. 
فيصل حسنی معاون اداری و مالی دانشگاه پيام نور در 
زمان اجرای هدفمندی يارانه ها در گفتگو با مهر تأكيد 
ــهريه های اين دانشگاه به هيچ عنوان افزايش  كرد كه ش
نمی يابد. غامرضا كريمی نژاد معاون پشتيبانی دانشگاه 
ــز در گفتگو با مهر تأكيد كرد  جامع علمی كاربردی ني
ــگاه نيز تحت تأثير هدفمندی  كه شهريه های اين دانش

ــی در كار  ــا قرار نخواهد گرفت و هيچ افزايش يارانه ه
ــنی مدير كل دفتر گسترش  نخواهد بود. ابوالفضل حس
ــوزش عالی وزارت علوم نيز در گفتگو با مهر تأكيد  آم
ــازی يارانه ها تاثيری  ــرد كه اجرای قانون هدفمند س ك
ــگاه های غير انتفاعی نخواهد داشت.  ــهريه دانش بر ش
حسن اميری معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد اسامی 
ــتای  ــگاه آزاد در راس ــريح برنامه های دانش ــز با تش ني
ــا تأكيد كرد كه اجرای طرح  اجرای هدفمندی يارانه ه
ــگاه  ــهريه دانش هدفمندكردن يارانه ها باعث افزايش ش

آزاد اسامی نخواهد شد. 
ــوی مسئوالن دانشگاه ها  با وجود چنين اظهاراتی از س
ــران افزايش  ــگاهيان نگ ــجويان و دانش ــم دانش باز ه
ــگاه ها  ــهريه دانش ــجويی و ش ــی خدمات دانش ناگهان
ــی دانشگاه ها  ــت بر كيفيت آموزش بودند كه می توانس
ــد اما يک اباغ حساس و ويژه از سوی  تأثيرگذار باش
كامران دانشجو وزير علوم، تحقيقات و فناوری به تمام 
ــر علوم، تحقيقات  ــائبات و نگرانی ها پايان داد. وزي ش

ــون هدفمند كردن يارانه ها را به  و فناوری الزامات قان
ــگاه ها، پارک های علم و فناوری و  دانشگاه ها، پژوهش
ــاس  ــات تابعه اين وزارت اباغ كرد بر اس كليه مؤسس
اين اباغيه دانشگاه ها از افزايش هزينه خدمات رفاهی 

و شهريه دانشجويان منع شدند. 
در بخشنامه اباغی كامران دانشجو آمده است: با توجه 
ــادی و اجتماعی و در  ــا و الزامات اعتق ــه ضرورت ه ب
ــه مصوب 1388 و  ــون هدفمند كردن ياران اجرای قان
ــه اجرايی ماده 8 قانون مذكور كليه واحدهای  آيين نام
ــاح در امور اداری  ــتند صرفه و ص ــه مكلف هس تابع
ــررات جاری را  ــت دقيق قوانين و مق ــی و رعاي  و مال
نصب العين خود قرار دهند. همچنين در اين بخشنامه 
ــده است: نظر به آغاز فصل زمستان و افزايش  تأكيد ش
ــال مديريت  ــوختی، با اعم ــتفاده از مواد س ــم اس حج
ــی را در حامل های انرژی  ــرف نهايت صرفه جوي مص
ــارف زايد در كليه موارد  ــول دارند و از ميزان مص معم

جلوگيری كنند. 
ــت: با توجه به  ــر علوم در اباغيه خود افزوده اس وزي
ــت دولت در  عزم جدی همه اركان نظام به ويژه سياس
ــون هدفمندی يارانه از جمله  ــرای موفقيت آميز قان اج
ثبات بهای مواد اوليه مصرفی جهت تغذيه دانشجويان، 
ــجويی ممنوع ــذای دانش ــای غ ــش به ــه افزاي  هرگون

است. 
ــت هرگونه  ــت: بديهی اس ــنامه آمده اس در ادامه بخش
ــجويان  ــهريه دانش ــات رفاهی و ش ــش در خدم افزاي
ــهيات توسط مسئوالن  ــته و اعطای تس وجاهت نداش
ذيربط از جمله صندوق رفاه دانشجويان و معاونت های 
ستادی وزارتخانه به كليه مراكز آموزش عالی دولتی و 
ــكاری معموله در اجرای دقيق  ــی به ميزان هم غيردولت

موارد اباغی صورت خواهد پذيرفت.

دانشگاه ها پس از هدفمندی يارانه ها 

بازار داغ خرید و فروش شهود دادگاه

دروغگویی برای امرار معاش! 
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شهروندان از انبار کردن بنزین 
خودداری کنند

 زاینده رود 
ــانی شهرداری  ــازمان آتش نش مدير عملياتی منطقه جنوب س
ــن در منزل های  ــهروندان از احتكار بنزي ــدار داد: ش ــان هش اصفه
ــيده پرهيز كنند، چرا كه در صورت  ــكونی و مكان های سرپوش مس
ــهروندان وارد  ــامت ش ــروز حادثه اين كار صدمات زيادی به س ب

می كند و خسارات اقتصادی زيادی به جا می گذارد.
ــهرداری  ــانه ای روابط عمومی ش ــزارش اداره ارتباطات رس ــه گ ب
ــين زاده با تأكيد بر اين مطلب اذعان داشت:  ــين حس اصفهان، حس
ــازی يارانه ها و سهميه  اين روزها برخی افراد با توجه به هدفمندس
ــود می كنند كه با اين  ــه ذخيره آن در اماكن خ ــدی بنزين اقدام ب بن
عمل،  جان خود، خانواده و ديگر شهروندان و همچنين ايمنی اماكن 

و... را در معرض آسيب جدی قرار می دهند. 
وی با اشاره به اين كه براساس اعام سازمان آتش نشانی با گذشت 
ــازی يارانه ها، حريق و حوادث متعددی  مدت كوتاهی از هدفمندس
ــات جانی و مالی  ــاده كه منجر به صدم ــهر اتفاق افت ــر ش در سراس
ــده است، تصريح كرد: اين روند افزايش نشان دهنده آن  فراوانی ش
است كه هنوز افراد با خطرناک بودن اين مواد سوختی آشنا نبوده و 
ــازی در اماكن به ويژه در انبارها،  پاركينگ ها و...  اقدام به ذخيره س
می كنند كه در صورت جلوگيری نكردن از اين عمل و سوءاستفاده 
ــرمايه های ملی و  ــودی س ــش آمده،  ناب ــراد از وضعيت پي ــن اف  اي

محيط زيست شهروندان را به دنبال خواهد داشت.

اعالم پروژه های قابل بهره برداری 
گلپایگان در دهه فجر

ــانی در شهرستان گلپايگان پايان يافت و  كار اجرای 6 طرح برق رس
ــاری از پروژه های مذكور بهره برداری  ــال ج همزمان با دهه فجر س
خواهد شد. برای اتمام اين پروژه ها مبلغ 1/071/000 ريال )يكصد 

و هفت ميليون و نهصد هزار تومان( هزينه شده است.
ــاپور حدادی پور، مدير برق شهرستان گلپايگان با اعام  مهندس ش
ــده 5 شبكه جديد احداث  اين خبر افزود: با اجرای طرح های ياد ش
ــرار گرفت. طول  ــفورماتور نصب و در مدار ق ــتگاه ترانس و 2 دس
ــده 465۹ متر می باشد. گفتنی است طرح های  شبكه های احداث ش

مورد اشاره عبارتند از: 
 برق رسانی به چاه آب روستای فاويان

 نصب ترانس و تقويت پست روستايی رباط سرخ
 برق رسانی به چاه آب روستای ورزنه

ــتفاده از المپ ها و  ــاد با اس ــعيد آب ــنايی در بلوار س ــاد روش  ايج
تجهيزات پربازده و كم مصرف

 برق رسانی به چاه آب روستای شادگان
نصب ترانس و تقويت پست و تأسيسات برق روستای مازجان

ــانی به  ــبكه، برق رس ــش تقويت پايداری ش ــت ولتاژ و افزاي تقوي
ــبكه و كاهش خاموشی ها از  ــاورزی، كاهش تلفات ش چاه های كش

حداقل اثرهای پروژه های ياد شده است.

به منظور دفع آب های سطحی
حفر و الیروبی 191 حلقه چاه جاذب 

در کاشان
 زاینده رود 

ــان از  ــهرداری كاش ــه ش ــوادث غيرمترقب ــتاد ح ــئول س مس
ــور دفع آب های  ــاذب به منظ ــی 1۹1 حلقه چاه ج ــر و اليروب حف
ــاری خبر  ــال ج ــه س ــه ماه ــی ن ــتان ط ــن شهرس ــطحی در اي  س

داد. 
ــاره به ۹7 حلقه چاه حفر و ۹4 مورد  ــت با اش ابوالفضل وطن دوس
اليروبی از اين تعداد چاه افزود: همچنين پاكسازی منحول های دفع 

آب های سطحی نيز به طول 100 متر انجام شده است.
ــرای 3 دهانه پل آب رو،  ــر رودخانه، اج ــازی 10 كيلومت وی پاكس
ــر از 5 حلقه  ــر، رفع خط ــكن مه ــيل بند مس ــرای 4 كيلومتر س  اج
ــدد حفاظ  ــی، اجرای 8 ع ــاختمان های قديم ــوات و س ــاه و قن چ
ــای درياچه  ــازی و احي ــواره س ــب دي ــا و 250 مترمكع  روی پل ه
ــه  ــوادث غيرمترقب ــتاد ح ــای س ــر اقدام ه ــاد را از ديگ ــی آب  ناج
ــوادث احتمالی  ــری از ح ــور جلوگي ــه منظ ــان ب ــهرداری كاش  ش

برشمرد.
ــی و نيز  ــتای اقدام های آموزش ــتاد در راس ــن س ــه وی، اي ــه گفت ب
ــر، واليت و  ــه مانور لحظه صف ــرو و امكانات س ــنجی ني امكان س
ــوادث برگزار كرده  ــن را به منظور آمادگی در برابر ح ــتان ايم  زمس

است. 
ــاره به تجهيز ستاد حوادث غيرمترقبه شهرداری  وطن دوست با اش
ــتاد 4  ــان كرد: اين س ــه 200 ميليون ريال خاطرنش ــان با هزين كاش
ــای طبيعی  ــران در باي ــی مديريت بح ــای تخصص دوره كاس ه
ــود اجرا كرده  ــی خ ــل فعاليت های آموزش ــه منظور تكمي ــز ب  را ني

است.

  بازدید استاندار چهارمحال و 
بختیاری از تصفیه خانه فاضالب 

شهر هفشجان 
 زاینده رود 

علی اصغر عنابستانی استاندار چهارمحال و بختياری با سفر به شهر 
ــجان از تصفيه خانه فاضاب اين شهر بازديد كرد. در اين بازديد  هفش
حشمت ا... هاشمی مديرعامل شركت آب و فاضاب استان گزارشی از 
وضعيت طرح های فاضاب در دست اجرای شركت را تشريح كرد و 
افزود: كار احداث تصفيه خانه فاضاب شهر هفشجان به اتمام رسيده و 

به زودی طی مراسمی به بهره برداری خواهد رسيد. 
مهندس هاشمی افزود: ساخت و توسعه تأسيسات جمع آوری فاضاب 
ــت عمومی و سامت جامعه نقش  ــترش ضريب بهداش عاوه بر گس
زيادی در حفظ آب های زيرزمينی و پيشگيری از آلوده شدن اين نعمت 
خداوندی ايفا می كند. مهندس هاشمی توجه بيشتر به اين امر را ضروری 
دانست و خواستار حمايت بيشتر استاندار از اين طرح ها شد. استاندار 
چهارمحال و بختياری نيز با قدردانی از تاش های اين شركت در پيشبرد 
طرح های زيست محيطی اظهار اميدواری كرد: ساير شهرهای استان نيز 

تحت پوشش خدمات جمع آوری فاضاب قرار گيرند. 
در اين مراسم كه جمعی از مديران استان و مقام های محلی نيز حضور 
ــتاندار در گفتگو با خبرنگاران رسانه های گروهی از اجرای  داشتند اس
طرح های آب و فاضاب در شهرهای استان اظهار رضايت كرد و افزود: 
ــجان به زودی از خدمات اين طرح بهره مند خواهند  ــهروندان هفش ش

شد.

مراسم اختتامیه دوره آموزش 
راویان دفاع مقدس در شهرکرد

 زاینده رود 
ــامی در  ــردم ايران اس ــزرگ م ــه ب ــالروز حماس همزمان با س
ــگاه  ــم اختتاميه دوره آموزش راويان دفاع مقدس در دانش ۹دی مراس

شهركردبرگزارشد.
به گزارش بسيج استان چهارمحال و بختياری، جانشين فرماندهی سپاه 
قمربنی هاشم )ع( جمع شركت كنندگان در دوره آموزشی راويان دفاع 
مقدس گفت: دوران دفاع مقدس همانند نگينی در تاريخ انقاب اسامی 

می درخشد و سند افتخار و بالندگی ايران اسامی است.
ــدار يزدان جالی بازگويی و بيان خاطرات رزمندگان و  ــرهنگ پاس س
ــل جوان جامعه را باعث زنده كردن ياد و نام شهدا و  ــهدا برای نس ش

حماسه آفرينی های رزمندگان در طول 8 سال دفاع مقدس دانست.
ــم )ع( خطاب به راويان شركت  جانشين فرماندهی سپاه قمربنی هاش
كننده در اين دوره آموزشی گفت: نبايد در انتقال فرهنگ شهيد، شهادت 
و رشادت ها و هدف های شهدا و رزمندگان كوتاهی كنيم. وی رسالت 
راويان دفاع مقدس را رسالتی زينبی عنوان كرد و افزود: حضرت زينب 
كبری )س( با اتمام حادثه عاشورا مأموريت خود را آغاز كرد و دشمنان 

اسام را رسوا ساخت.
ــرهنگ جالی ادامه داد: بايد راويان دفاع مقدس حقايق جنگ را با  س

لسانی لين و شيوا به نسل جوان جامعه انتقال دهند.

کارگاه آموزشی مربیان گردان های 
امام حسین )ع( شهرکرد

 زاینده رود 
ــی مربيان گردان های امام حسين )ع( شهركرد  كارگاه آموزش

برگزار شد.
ــا  ب ــاری،  بختي و  ــال  چهارمح ــتان  اس ــيج  بس ــزارش  گ ــه   ب
ــه منظور  ــيج و ب ــی بس ــر و تحول در نظام آموزش ــه تغيي ــه ب  توج
ــای  رده ه در  ــا  آموزش ه ــن  اي روز  ــه  ب و  ــر  بهت ــزاری   برگ
ــار دانش آموزی و رسيدن به آمادگی های  ــيج به خصوص اقش بس
ــا  ــه ب ــامی و مقابل ــام اس ــای نظ ــاع از آرمان ه ــت دف  الزم جه
ــان گردان های  ــی مربي ــمنان، اولين كارگاه آموزش ــگ نرم دش  جن

امام حسين )ع( استان چهارمحال وبختياری برگزار شد.
ــپاه  س ــده  فرمان روزه  ــک  ي ــی  آموزش كارگاه  ــن  اي  در 
ــيجيان در صحنه های  ــور پر رنگ بس ــم)ع( به حض قمر بنی هاش
ــاره كرد و گفت: افتخار، عزت  مختلف انقاب و جنگ تحميلی اش
ــامی مديون رشادت و ايثارگری آنان ــربلندی اكنون ايران اس  و س

است.
سردار رضا محمد سليمانی، شجاعت و ايثار را از ويژگی های بسيج 
ــيج در قالب های مختلف از جمله دفاع هشت  دانست و گفت: بس
ــازندگی و امداد نجات در مواقع اضطراری نقش  ــيج س ــاله، بس س

مهمی را ايفا نموده است.
ــت  ــروی بالقوه ای اس ــيل و ني ــيج دارای پتانس ــه داد: بس  وی ادام
ــد در كوتاه ترين زمان  ــكان می توان ــر م ــر زمان و در ه ــه در ه  ك
ــگ نرم و هرگونه  ــانی به جامعه، مبارزه با جن ــر خدمات رس  در ام
ــاب ــای انق ــده و از آرمان ه ــل ش ــاش وارد عم ــاوز و اغتش  تج

اسامی دفاع  می كند.

اخبار شهرکردروی میز

ــتاندار اصفهان گفت: با اجرای هدفمندی يارانه ها  اس
ــتانداری تمام تاش خود  ــتگاه های اجرايی و اس دس
ــون به كار  ــی از اين قان ــكات ناش را برای حل مش
 گرفته اند و آماده هرگونه همكاری با صنعتگران استان 

هستند. 
ــت  به گزارش فارس، عليرضا ذاكراصفهانی در نشس
ــتان اصفهان با اعضای  ــی فعاالن اقتصادی اس صميم
ــيون صنايع و معادن و نمايندگان  هيأت رئيسه كميس
ــاره به اينكه استان اصفهان با دارا بودن  مجلس با اش
ــه عنوان  ــزرگ و كوچک ب ــزار واحد صنعتی ب 8 ه
قطب صنعتی كشور محسوب می شود، اظهار داشت: 
ــور در اصفهان  بيش از 60 درصد از آهن و فوالد كش
ــود و نيمی از نياز كشور در آجر را استان  توليد می ش
ــد. وی در خصوص هدفمندی  اصفهان تأمين می كن
ــكات احتمالی ايجاد شده در صنعت  يارانه ها و مش

ــتانداری  ــتگاه های اجرايی و اس ــد افزود: دس و تولي
ــكات به كار  ــام تاش خود را برای حل اين مش تم
ــه همكاری در حد بضاعت  ــد و آماده هرگون گرفته ان
ــتاندار اصفهان  ــتان هستند. اس خود با صنعتگران اس
تصريح كرد: بخش توليد و صنعت در اصفهان دارای 
ــت كه توسط مديريت استان  تنگناها و مشكاتی اس

قابل جمع بندی نيست. 
ــياری از معضات  ــدن بس ــه داد: برطرف ش وی ادام
ــر  ــتانی ميس ــا اعتبارات و توان اس ــش صنعت ب بخ
ــارات ملی نياز  ــت كان و اعتب ــه مديري ــت و ب نيس
ــا افزايش قيمت  ــت: ب ــی بيان داش دارد. ذاكراصفهان
ــل، مراجعات از بخش های  ــوخت بنزين و گازوئي س
ــی و بخش های  ــتگاه های دولت ــم از دس ــف اع مختل
ــتانداری افزايش يافته ــردم به اس ــی و نيز م  خصوص

است.

 زاینده رود 
عمليات اجرايی و گاز رسانی به شهر ونک از 
ــميرم با حضور مسئوالن استان و شهرستان  توابع س
ــال به  ــه 51 ميليارد ري ــرف هزين ــا ص ــميرم و ب  س

بهره برداری رسيد.
بنابر اعام روابط عمومی شركت گاز استان اصفهان 
اين مراسم با حضور ذاكر استاندار اصفهان، صمصام 
شريعت معاون عمرانی استاندار، طغيانی مديرعامل 
شركت گاز استان، فرماندار، نماينده مجلس شورای 
اسامی و امام جمعه سميرم سه شنبه 7 دی ماه برگزار 
ــت عمليات شامل 44 كيلومتر  ــد. الزم به ذكر اس ش
خط تغذيه فوالدی 8 و 10، اجرای 14 كيلومتر شبكه 
ــب 700  مورد  ــاخت و نص ــذاری پلی اتيلن و س گ

انشعاب در اين شهر می باشد.
ــاخت و نصب يک مورد ايستگاه تقليل  همچنين س

فشار گاز TBS و يک مورد ايستگاه حفاظت از زنگ 
ــهر  ــده در اين ش CPS از ديگر اقدام های انجام ش

می باشد.
جهت عمليات اجرايی و كاالی اين پروژه 51 ميليارد 
ــت. اين گزارش حاكی  ــده اس ريال هزينه صرف ش
ــتای منطقه  ــانی به 40 روس ــت عمليات گاز رس اس
وردشت از توابع سميرم نيز هم زمان با بهره برداری 
از عمليات گاز رسانی به شهر ونک نيز شروع شد كه 
شامل 45 كيلومتر خط انتقال، 42 كيلومتر خط تغذيه، 
ــبكه گذاری، ساخت و نصب 3500  140 كيلومتر ش
ــاخت و نصب 4 ايستگاه تقليل  مورد انشعاب و س
فشار TBS، 3 ايستگاه تقليل فشار TBS/CGS و 3 

ايستگاه حفاظت از زنگ CPS می باشد.
همچنين هزينه عمليات اجرايی و كااليی اين پروژه 

300 ميليارد ريال برآورد شده است.

 زاینده رود 
ــهری شهرداری اصفهان با اشاره  معاون خدمات ش
ــون هدفمندی يارانه ها 35 درصد  به اين كه با اجرای قان
ــهر افزايش می يابد،  اعام داشت: سياست  هزينه های ش
ــدی يارانه ها تغيير  ــرح هدفمن ــا اجرای ط ــهرداری ب ش
روش هاست نه افزايش تعرفه های شهر.  به گزارش اداره 
ــهرداری اصفهان،  ــانه ای روابط عمومی ش ارتباطات  رس
مهندس محسن رنجبر با اشاره به قانون هدفمندی يارانه ها 
گفت: يكی از داليل اصلی اجرای اين طرح كنترل شدت 
ــت بنابراين شهرداری برنامه های خود را بر اين  انرژی اس
اساس تنظيم می كند، به طور مثال با اجرای اين قانون سعی 
شده يک سوم روشنايی پارک ها كنترل و ساعات آب نما 

نيز تغيير  كند. وی با بيان اين كه سعی نداريم تبعات افزايش 
هزينه ها را با زياد كردن تعرفه ها جبران كنيم، افزود: ديدگاه 
شهرداری اين است كه با تغيير روش ها و سرمايه گذاری اين 
 افزايش قيمت ها را جبران نمايد و اين تبعات را به مردم منتقل 
نكند.  معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان با تأكيد بر 
اين كه كنترل شدت انرژی با مديريت و برنامه ريزی امكان 
پذير است، تصريح كرد: مردم نيز بايد در زمينه صرفه جويی 
با شهرداری همكاری كند به طور مثال در زمينه تفكيک 
ــماند دقت بيشتری داشته باشند. رنجبر  زباله و توليد پس
ــت: دولت نيز بايد نگاه ويژه ای به شهرداری ها  اظهار داش
داشته باشد چرا كه اين مجموعه بدون بسته های حمايتی 

دولت نمی تواند خدمات مطلوبی ارائه  دهد.

ــازمان مدیریت پسماند و زیباسازی  راه اندازی دو س
تا پایان سال

وی حوزه خدمات شهری را يكی از فراگيرترين بخش های 
مديريت شهری در مقوله خدمات رسانی دانست و گفت: 
ــترين  ــموليت باالی مخاطبان بيش اين حوزه عاوه بر ش
ساعت خدمت رسانی را در بين بخش های مختلف داشته 
ــت به گونه  ای كه در تمام 24 ساعت به ارائه خدمات  اس
می پردازد. وی با بيان اين كه 70 درصد امورات جاری مردم 
در اين حوزه انجام می گيرد، افزود: در نهادی كه فعاليت ها 
ــبانه روزی صورت می گيرد و خدمات در  به صورت ش
ابعاد گسترده ارائه می شود، بايستی سمت و سوی حركت 

سازمان به سمت افزايش كارايی صورت گيرد.

شهرستان
استاندار اصفهان:

براي همکاري با تولید کنندگان و صنعتگران آماده ایم 

ثبت 24 هزارعنوان کتاب در کتابخانه 
دیجیتالي دانشگاه پیام نور 

تحقیق، پژوهش و مطالعه و بنیانی ترین 
عامل در توسعه منابع انسانی

قائم مقام رئيس دانشگاه پيام نور كشور از راه اندازی كتابخانه ديجيتالی دانشگاه 
ــوی سازمان  پيام نورخبرداد و گفت: تاكنون حدود 24 هزار عنوان كتاب از س
ــگاه وارد محيط اينترنتی اين كتابخانه شده است. به گزارش  مركزی اين دانش
ايرنا، دكتر سعيد حسامی در آيين معارفه رئيس دانشگاه پيام نور چهارمحال و 
بختياری گفت: در صورت فراهم شدن زير ساخت ها در سه ماهه آينده تمامی 
دانشجويان دانشگاه های پيام نور سراسر كشور با دريافت پسورد می توانند از 

خدمات اين كتابخانه استفاده كنند. 
حسامی از تبديل يک هزار عنوان كتاب درسی دانشگاه پيام نور به كتاب های 
ــی ديگر از  ــن اقدام نيز يك ــر داد و تصريح كرد: اي ــری خب ــی و تصوي صوت
ــتفاده از آموزش های  ــتای گسترش اس ــازمان مركزی در راس فعاليت های س
ــجويان است. وی به خدمات  مجازی و فناوری های نوين يادگيری برای دانش
ارزنده دولت نهم و دهم در راستای توسعه شاخص های كمی دانشگاه های پيام 
نور اشاره كرد و اظهار داشت: رشد سه برابری بهره برداری از فضاهای آموزشی 
ــته از جمله اقدام های مؤثر و ارزنده دولت خدمتگزار در  ــبت به سال گذش نس

راستای توسعه فيزيكی دانشگاه ها است. 
وی با بيان اينكه حدود يک ميليون متر مربع ساختمان آموزشی دانشگاه پيام نور 
در كشور موجود است افزود: حدود 520 هزار متر مربع ديگر در سالجاری به 
منظور ساخت و ساز به مناقصه گذاشته شده است. حسامی ادامه داد: در صورت 
اختصاص بودجه از سوی استانداران به منظور ساخت مراكز آموزشی دانشگاه 
ــتان، سازمان مركزی آمادگی دارد با افزايش دوبرابری بودجه به  پيام نور در اس

روند ساخت و سازها سرعت دهد.

اردشیر محمدی

ــه و كتابخوانی به عنوان  ــج و ارتقای فرهنگ تحقيق، پژوهش، مطالع تروي
ــانی است. كشور ما كه  ــعه منابع انس مهم ترين و بنيانی ترين عامل در توس
ــان و غنی فرهنگی برخوردار است می تواند با اتكاء  ــابقه درخش از يک س
ــعه منابع انسانی گام در راه توسعه و پيشرفت فرهنگی و در نهايت  بر توس

رشد اقتصادی، اجتماعی، سياسی و... بردارد.
ــک مطالعه، پژوهش و برنامه ريزی در اين خصوص در نظامی كه  بدون ش
ــانهای متفكر، متعهد، مسئوليت پذير و آينده نگر، عدالت خواه  تربيت انس
ــهروند شايسته را سرلوحه كار خود قرار داده كاری بزرگ، پويا و اثر  و ش
ــئوليت آفرين است كه می تواند  ــاس و مس بخش و وظيفه ای خطير، حس
ــه خود هدايت و  ــت تحقق هدف های عالي ــگ و آموزش را در جه فرهن

راهبری نمايد. 
ــی و  ــت ارائه محتوای آموزش ــزی و اقدام جه ــه ري ــتا برنام ــن راس در اي
ــت رسی آسان  ــرايط الزم جهت دس مطالعاتی فراهم نمودن روش ها و ش
ــهروندان به منابع مطالعاتی از جمله كتاب مناسب و ارزشمند از  و بهتر ش

ضرورت های رسيدن به اين هدف می باشد. 
ــاب بين مدارس،  ــوان به توزيع رايگان كت ــن اين اقدام ها می ت از مهم تري
ــز و اماكن  ــاجد، مراك ــری مس ــی هن ــای فرهنگ ــا، كانون ه ــگاه ه دانش
ــاره  ــيج، ادارات و... اش  عمومی، واحدهای صنفی، پايگاه های مقاومت بس

كرد.

 زاینده رود 
ــود اين كه  ــن با وج ــركت های مترو پك ــس ش رئي
ــور  ــبت به پايتخت كش ــهر زيبايی نس اصفهان را ش
ــهر را خانه دوم  ــن ش ــد و اي ــود توصيف می كن خ
ــرای رهايی از  ــا می گويد اصفهان ب ــود می داند ام خ
ــتم حمل  ــت سيس ــی می بايس ــای طوالن راه بندان ه
ــريع تر راه اندازی  ــر چه س ــی خود را ه ــل ريل  و نق

نمايد.

ــانه ای روابط عمومی  ــه گزارش اداره ارتباطات رس ب
ــركت های  ــهرداری اصفهان، ليو مپينگ رئيس ش ش
ــر تأمين  ــناس ترافيک عاوه ب ــن و كارش ــرو پك مت
ــور چين، مجری  ــر كش كننده واگن های قطار سراس
ــور از جمله تايلند، برزيل، آرژانتين،   قطارهای 7 كش
ــازنده واگن های 11شهر  ــتان و س هنگ كنگ، عربس
ــهر  ــهد در بازديد از ش ــران از جمله تهران و مش اي
ــتين تدبيری كه برای كاستن از ترافيک  اصفهان نخس

ــنگين و آالينده های هوای اين شهر اتخاذ می كند  س
ــا توجه به اين  ــت و می گويد: ب راه اندازی مترو اس
ــت  ــور پرترافيک دنياس ــه چين يكی از پانزده كش ك
ــای متفاوت و متنوع در امر مديريت ترافيک  تجربه ه
ــت محيطی به كار گرفته و  و كنترل آالينده های زيس
شهرداری پكن برای كاهش تردد بيش از پنج ميليون 
ــمت راهكارهای تازه ای با به كارگيری  خودرو به س

تكنولوژی روز دنيا رفته است. 

رئیس شرکت هاي مترو پکن:
رهايي از راه بندان هاي طوالني در اصفهان با راه اندازي مترو

ــری  تراب و  راه  ــركل  مدي
ــان گفت: با  ــتان اصفه اس

ــريان ترانزيت  ــيراز، ش اجرای آزادراه اصفهان به ش
ــمال به جنوب كشور تكميل می شود. به گزارش  ش
ــن كلنگ زنی  ــايری در آيي ــنگ عش ــارس، هوش ف
ــان اينكه هدف هايی  ــيراز با بي آزادراه اصفهان به ش
ــده  ــوزه راه و ترابری تعيين ش ــه هم اكنون در ح ك
ــعه زير ساخت های حمل و  ــت، متمركز بر توس اس
نقل كشور است، اظهار داشت: هم اكنون ۹0 درصد 

ــور را حمل و نقل جاده ای تشكيل  حمل و نقل كش
ــد روز افزون صنعت،  ــا توجه به رش ــد كه ب می ده
ــعه اين بخش بوده  ــرد راه و ترابری نيز توس رويك
ــه در عملكرد دولت نهم و  ــت. وی با بيان اينك اس
دهم در دو حوزه حمل و نقل جاده ای و ريلی نگاه 
ويژه ای دنبال شده است، افزود: توسعه خطوط ريلی 
ــور در اولويت كار  ــاخت های جاده ای كش و زيرس

ــری در  وزارت راه و تراب
ــر كشور قرار گرفته  سراس
است. مديركل راه و ترابری استان اصفهان تصريح 
ــريان  ــيراز، ش ــرد: با اجرای آزادراه اصفهان به ش ك
ــور، تكميل می شود.  ترانزيت شمال به جنوب كش
ــی از  ــيراز بخش وی با بيان اينكه آزادراه اصفهان ش
ــير كريدور شمال به جنوب كشور است، اضافه  مس
ــير در شمال كشور از تركيه آغاز و در  كرد: اين مس

جنوب به بندرعباس ختم می شود. 

با اجراي آزادراه اصفهان به شیراز؛
شريان ترانزيت شمال به جنوب کشور تكميل مي شود

با هزینه ای بالغ بر 50 میلیارد ریال صورت گرفت؛ 
بهره برداری از عملیات گازرسانی به شهر ونک از توابع سمیرم 

معاون خدمات شهري شهرداري اصفهان اعالم کرد:
سیاست شهرداري با اجراي طرح هدفمندي یارانه ها تغییر روش هاست

ضریب پایداری شبکه های توزیع 
برق در شاهین شهر و میمه 15 

درصد افزایش یافت
 زاینده رود 

ــانی،  ــان با ايام ا... دهه فجر، بهره برداری از 12 پروژه برق رس همزم
ــهری و ايجاد دو خط جديد 20 كيلو  ــبكه های روستايی و ش ــازی ش بهس

ولت در شهرستان شاهين شهر و ميمه آغاز خواهد شد.
ــانی برای اجرای طرح های مذكور پنج ميليارد  به گفته مهندس محمد ساس
ــده  ــتان اصفهان هزينه ش ــركت توزيع برق اس ــال از محل اعتبارات ش  ري

است. 
مدير برق شهرستان شاهين شهر و ميمه افزود: در اجرای طرح های مذكور 
ــت هوايی و زمينی در مدار  ــبكه جديد و يازده دستگاه پس 17 كيلومتر ش

قرار گرفت.
ــتركين جديد به  ــرق مش ــر تأمين ب ــای مذكور عاوه ب ــام طرح ه ــا اتم ب
ــبكه افزوده  ــه پايداری ش ــر، 15 درصد ب ــكن مه ــاكنان مس  خصوص س

می شود.
ــانی به  ــاح اين دوره می توان به برق رس ــای قابل افتت ــن طرح ه از مهم تري
پروژه های مسكن مهر پرديس شاهين شهر، گرگاب و وزوان، بهينه سازی 
محله حاجی آباد شاهين شهر، خيابان نياز جوشقان شهرک انقاب اسامی 
ــايت 180  ــنايی های ورودی گرگاب و س وزوان و خيابان امام گز و روش
ــت 63/20 كيلوولت  ــهر و همچنين فيدرگيری از پس ــتگاه شاهين ش دس

مورچه خورت اشاره كرد.

مدیر آبفار اردل:
بهره مندی اهالی روستای الخشک 

دیناران از آب شرب سالم 
 زاینده رود 

ــانی روستای  ــتان اردل از بهره برداری  پروژه آبرس مدير آبفار شهرس
ــزارش فارس،  ــتان خبر داد.  به گ ــاران از توابع اين شهرس ــک دين الخش
ــم بهره برداری از اين پروژه اظهار داشت: اين طرح  محمد كريمی در مراس
ــارات تملک دارايی  ــال از محل اعتب ــزون بر 85 ميليون ري ــا اعتباری اف ب

سرمايه ای اين استان به طول 2/5 كيلومتر به بهره برداری رسيد. 
وی افزود: با اجرای اين پروژه 22 خانوار در اين روستا با جمعيتی افزون 
ــتی بهره مند می شوند. كريمی در  ــرب سالم و بهداش بر 122 نفر از آب ش
ــن اداره، گفت:  ــت اقدام اي ــانی در دس ــاره به پروژه های آبرس ادامه با اش
ــانی در اين شهرستان با صرف اعتباری افزون بر  هم اكنون پنج پروژه آبرس
ــتان  ــارد و ۹00 ميليون ريال از محل اعتبارات تملک دارايی اين اس 6 ميلي

در دست اجراست. 
ــان كرد: اعتبار موردنياز به منظور بهره برداری از اين پروژه ها  وی خاطرنش
ــده است. مدير آبفار شهرستان اردل اضافه كرد:  36 ميليارد ريال برآورد ش
در حال حاضر پنج روستای اين شهرستان از طريق تانكر سيار تأمين آب 
ــو د كه در صورت اختصاص اعتبارات مورد نياز در سال آينده تمام  می ش
ــتان از آب شرب سالم و بهداشتی بهره مند خواهند  روستاهای اين شهرس
شد. وی در پايان خاطرنشان كرد: اين در حالی است كه 70 روستای اين 
ــتان با جمعيتی حدود 43 هزار و 511 نفر زير پوشش خدمات اين  شهرس

شركت هستند.
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اقتصاد 

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان: 

مقام اول شهرک های صنعتی کشور متعلق به اصفهان است

ــتی در  ــدس یزدخواس ــای مهن ــاب آق جن
خصوص اضافه شدن لفظ »صنایع کوچک« 
ــهرک های صنعتی توضیح  به نام شرکت ش

بدهید؟
از سال 84 و 85 وزارت صنايع حوزه »صنايع 
ــهرک های  ــازمان ش ــک« را به بخش س كوچ
ــازمان به  ــی ايران واگذار نمود و اين س صنعت
ــازمان صنايع كوچک و شهرک های صنعتی  س
ــت و از آن زمان معاونت  ــران تغيير نام ياف اي
ــركت های استانی ايجاد  صنايع كوچک در ش
ــه اصلی را  ــر در قالب 5 وظيف ــد كه 5 دفت ش
ــا عبارتند از:  ــن دفتره ــود و اي ــامل می ش ش
ــعه خوشه های صنعتی، دفتر صنعتی  دفتر توس
ــرمايه، دفتر  ــاوری، دفتر تأمين مالی و س و فن
ــعه بازار صنايع  كارآفرينی بنگاه ها و دفتر توس
ــركت های كمتر از 50 نفر پرسنل  كوچک و ش
كه در اصفهان ۹0 درصد شركت ها و بنگاه های 

توليدی در حوزه صنايع كوچک هستند.
برای پایین آمدن هزینه های صنایع کوچک 

چه پیشنهادی دارید؟
ــاری و تعامل با  ــع كوچک در همي بايد صناي
ــدف و خريد را تلفيق كنند و  هم بازارهای ه

ــركت های دارای فعاليت مشابه با هم ادغام  ش
ــن بياورند و  ــده و هزينه و خدمات را پايي ش
ــده  ــوص درآمدها اتفاق نظر ايجاد ش در خص
ــكيل و تقويت  ــا تش ــا و تعاونی ه و اتحاديه ه

شوند.
در زمینه ایجاد خوشه های صنعتی در استان 

چه تحولی داشته ایم؟
ــه بنگاه هايی  ــه های صنعتی به مجموع خوش
ــک محدوده  ــود كه در ي ــک گفته می ش كوچ
ــان  ــی بوده و توليد يا خدمات يكس جغرافياي
ــترک و فرصت های  ــت و هدف های مش داش
ــند و خارج كردن از حالت  يكسان داشته باش
ــنتی به صنعتی و همراه با تكنولوژی روز و  س
ايجاد شرايط و تسهيات برای رشد و ارتقای 
آنها در برنامه توسعه خوشه های صنعتی انجام 
ــور 256  ــال حاضر در كش ــود و در ح می ش
ــه صنعتی شناسايی و 56 خوشه صنعتی  خوش
ــده كه توسعه 8 خوشه صنعتی آن  عملياتی ش
ــه های صنعتی سامان  در اصفهان است. خوش
گرفته استان اصفهان عبارتند از: خوشه صنايع 
سنگ دولت آباد، خوشه صنعتی طا و جواهر، 
خوشه صنايع پاستيكی، خوشه برزنت بافان، 

ــه فرش  ــد و گاز در منطقه كردآباد، خوش بان
ــه صنعتی حوله بافی  ــان، خوش ــينی كاش ماش
ــهر و خوشه صنعتی ملحفه بافی  در خمينی ش
ــر ... همچنين  ــه صنعتی آج در درچه و خوش
ــه ها كار هم دلی  ــعه خوش بايد بدانيم كه توس
ــركت شهرک های صنعتی  و تعامل است و ش
ــه طبقه به  ــاختمان س نيز با اختصاص يک س
حوزه صنايع كوچک حمايت از اين صنايع در 
ــی و نمايشگاهی و  بخش های مختلف آموزش

توسعه خوشه ای را دنبال می نمايد.
ــکیل بانک صنایع کوچک  در خصوص تش

بفرمایید؟
تشكيل بانک صنايع كوچک در استقال مالی 
ــردش آنها و نيز  ــاب در گ ــن صنايع و حس اي
ــهيات ويژه از  ــرمايه و اعطای تس ــاد س ايج
ــان كمک خواهد كرد  محل درآمدهای خودش
ــازمان در حال برنامه ريزی تأسيس بانک  و س
ــت كه امری مهم و حياتی  صنايع كوچک اس
می باشد. در حال حاضر سازمان صنايع كوچک 
و شهرک های صنعتی در قالب كمک های فنی 
و اعتباری ما به اعطای تسهيات به واحدهای 

صنعتی كوچک نيز می پردازد.

در مورد ساماندهی صنایع موجود در حریم 
شهر چه اقدامی شده است؟

آمادگی استقرار صنايع مزاحم در حريم شهرها 
را در شهرک های صنعتی داريم.

شهرداری موجبات ايجاد شهرک برای استقرار 
اين صنايع را فراهم می كند كه با توجه به نوع 
ــت و ميزان آاليندگی آنها محدوده  كار و فعالي
ــبی برای آنها تعريف خواهد شد. به طور  مناس
ــع گاز مايع و  ــركت های توزي ــال برای ش مث
ــدوده خيابان امام خمينی  ــيژن در مح گاز اكس
ــيج جانمايی برای انتقال به مكان  و خيابان بس
ــكونی با وجود  ــم مس ــب و دور از حري مناس

خطرآفرين بودن صورت گرفته است.
ــما به صنایع کوچک و مالکان  ــنهاد ش پیش

کارگاه های کوچک چیست؟
برخی از صنايع كه امكان گسترش دارند و در 
ــد. می توانند با  ــال حاضر صنفی كار می كنن ح
ــركت به حالت خوشه ای درآمده  مراجعه به ش
ــف به صنعت به  ــدن از صن و امكان تبديل ش
وجود می آيد و زمين الزم هم از طرف شركت 
شهرک ها در اختيار آنها قرار می گيرد تا بتوانند 

از تسهيات خوب و مناسب استفاده كنند.

چشم انداز روزهای آتی شرکت شهرک های 
صنعتی استان را چگونه می بینید؟

اجرای طرح هدفمندی يارانه ها طرحی عميق، 
درست و جامع است كه نشانه عدالت اجتماعی 
و تحول اقتصادی است، چرا كه تعريف عدل، 
ــت و  قرار گرفتن هر چيزی در جای خود اس
ــم طرحی با عنوان عدالت  در آينده نزديک ه
صنعتی در سازمان مورد اجرا قرار می گيرد كه 
ــاء ا... نتيجه های خوبی را در صنعت به  ان ش

دنبال خواهد داشت.
ــازمان  ــت س ــوزه حفاظت محيط زيس در ح
ــور  ــهرک های صنعتی كش صنايع كوچک و ش
ــهرک های اصفهان به سمت  ــركت ش و نيز ش
ــی و ايجاد صنايع  ــت محيط فعاليت های زيس
سبز پيش می رود و انجام امور محيط زيستی و 
پايش آن را در دستور كار قرار دارد. همچنين 
ساخت 17 تصفيه خانه شروع شده و تعدادی 

نيز راه اندازی شده است. 
با توجه به بخشنامه های دولت اميد داريم كه 
خدمات زيربنايی آب و برق و گاز به شهرک ها 
ــده و به طور 100 درصد محقق  نيز تكميل ش

شود و هزينه زمين را پايين بياورد.

تحدید حدود اختصاصي
10/136 شماره: 12326 چون تحديد حدود ششدانگ يكباب بوم كند تازه احداث و اشجار جوز 
و حصار جلوي آن شماره پاک 17۹7 فرعي از يک اصلي واقع در اوره جزء بخش ۹ حوزه ثبتي 
شهرستان نطنز بنام آقاي اسماعيل حاجي زاده در جريان ثبت ميباشد و بعلت عدم رعايت ماده 71 
و 78  آيين نامه در آگهي قبلي بايستي تجديد گردد اينكه به موجب دستور اخير از ماده 15 قانون 
ــاعت 10 صبح روز 8۹/11/26 در محل  ثبت و تقاضاي نامبرده،  تحديد حدود پاک مرقوم در س
شروع و به عمل خواهد آمد، لذا بموجب اين آگهي به كليه مالكين و مجاورين و صاحبان اماک  
اخطار ميگردد كه در ساعت و روز مقرر در اين آگهي در محل حضور بهمرسانند. ضمناً اعتراضات 
مجاورين و صاحبان اماک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدي تا 

30 روز پذيرفته خواهد شد. تاريخ انتشار: 138۹/10/14
م الف/ 5۹۹                                                        شادمان- رئيس ثبت اسناد و اماک نطنز

مزایده )نوبت سوم(
ــه مزايده اي در  ــتري اصفهان در نظر دارد جلس ــعبه اول اجراي احكام حقوقي دادگس 10/163 ش
ــه 253/88 ج/1 اين اجرا دعوي خواهان آقاي محمد شيريان حسين آبادي فرزند  خصوص كاس
علي عليه زهرا گندمي فرزند رمضان مبني بر دستور فروش كه جلسه مزايده در روز سه شنبه مورخ 
8۹/11/12 از ساعت ۹ تا 10 صبح در محل اين اجرا )اتاق 332 طبقه سوم دادگستري خيابان شهيد 
نيكبخت( جهت فروش شش دانگ پاک ثبتي 1672 واقع در بخش 5 اصفهان به نشاني اصفهان 
خيابان حسين آباد روبروي قنادي تابان منزل قديمي ساز پاک هاي 587-585-583-581 كه اكنون 
در تصرف خواهان و خالي از سكنه مي باشد با وصف كارشناس ذيل الذكر كه مصون از تعرض 
طرفين واقع گرديده برگزار نمايد طالبين خريد 5 روز قبل از جلسه مزايده به نشاني ملک قادر به 
ــه مزايده شركت نمايند  بازديد از آن خواهند بود تا با توديع نقدي 10 درصد قيمت پايه در جلس
پيشنهاد باالترين قيمت برنده مزايده خواهد بود و هزينه هاي اجرايي برعهده محكوم عليه مي باشد.

اوصاف ملک براساس نظريه كارشناس
محل مذكور بصورت يكباب خانه با ساختمان قديمي با پوشش شيرواني و به صورت كلنگي و 
در سمت جنوب داراي ساختمان با سقف آهن و پوشش شيرواني به صورت سه باب مغازه جمعا 
ــت و داراي زيرزمين در زير مغازه مياني است و داراي انشعاب آب  ــاحت 36 مترمربع اس به مس
بوده و فعا بدون برق است و برابر فتوكپي دو جلد سند مالكيت به شماره هاي چاپي 761406 و 
455825 مربوط به پاک ثبتي 1672 بخش 5 اصفهان به ميزان 24 حبه و 12 حبه )جمعا 36 حبه( 
كه ذيل شماره هاي 11۹۹0 در صفحه 175 دفتر 643 و 4647 در صفحه 17 دفتر 40 اماک بخش 
5 اصفهان به نام آقاي محمد شيريان حسين آبادي به ثبت رسيده و در صفحه سوم مساحت آن به 
ميزان 23۹/40 مترمربع اعام گرديده است و با توجه به موارد فوق و عرصه و اعيان موقعيت محل 
و نوع بنا و جوانب امر و كليه عوامل مؤثر در قضيه جمعا به مبلغ 3/543/120/000 ريال )سه ميليارد 
و پانصد و چهل و سه ميليون و يكصد و بيست هزار ريال(  و در نتيجه ارزش سه دانگ آن سهم 
خواهان و يا خوانده به مبلغ 1/771/560/000 ريال )يک ميليارد و هفتصد و هفتاد و يک ميليون و 

پانصد و شصد هزار ريال( برآورد و به عنوان پايه مزايده اعام مي گردد.
م الف/ 133۹3                                              مدير شعبه اول اجراي احكام حقوقي اصفهان

فقدان سند مالکیت
10/187 شماره: 12544 آقاي حبيب اله ضابطي طرقي فرزند ميرزا جواد باستناد دو برگ استشهاد 
محلي كه هويت و امضاء شهود رسماً گواهي شده مدعي است كه سند مالكيت ششدانگ يكدرب 
ــماره 215/46 واقع در الدريجه بخش 11 كه در  ــتان معروف 3 جريبي و نيمي پاک ش باغ موس
صفحه 433 دفتر 27 اماک ذيل ثبت 4320 بنام حبيب اله ضابطي طرقي فرزند ميرزا جواد ثبت 
ــليم گرديده و در اثر اسباب كشي مفقود شده است چون درخواست صدور المثني  و صادر و تس
سند مالكيت نامبرده را نموده طبق تبصره يک اصاحي ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب آگهي 
ميشود كه هر كس مدعي انجام معامله )غير از آنچه در اين آگهي ذكر شده( نسبت به آن يا وجود 
سند مالكيت مزبور نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهي تا ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض 
خود را كتباً ضمن ارائه اصل سند مالكيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند يا ارائه كننده مسترد گردد: اگر طرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد يا در صورت اعتراض اصل 

سند ارائه نشود المثني سند مالكيت مرقوم صادر و به متقاضي تسليم خواهد شد. 
م الف/ 605                                                        شادمان- رئيس ثبت اسناد و اماک نطنز

فقدان سند مالکیت 
10/188 شماره: 12547 آقاي حبيب اله ضابطي طرقي فرزند ميرزا جواد باستناد دو برگ استشهاد 
محلي كه هويت و امضاء شهود رسماً گواهي شده مدعي است كه سند مالكيت ششدانگ قطعه 
زمين مشجر مزروعي دوازده جريبي درب باغ قديم شماره پاک 215/40 واقع در مزرعه الدريجه 
بخش 11 كه در صفحه 436 دفتر 27 اماک ذيل ثبت 1634 بنام حبيب اله ضابطي طرقي فرزند 
ميرزا جواد ثبت و صادر و تسليم گرديده و در اثر اسباب كشي مفقود شده است چون درخواست 

ــند مالكيت نامبرده را نموده طبق تبصره يک اصاحي ماده 120 آئين نامه قانون  صدور المثني س
ــده(  ــود كه هر كس مدعي انجام معامله )غير از آنچه در اين آگهي ذكر ش ثبت مراتب آگهي ميش
نسبت به آن يا وجود سند مالكيت مزبور نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهي تا ده روز به اين 
اداره مراجعه و اعتراض خود را كتباً ضمن ارائه اصل سند مالكيت و سند معامله تسليم نمايد تا 
مراتب صورتمجلس و اصل سند يا ارائه كننده مسترد گردد: اگر طرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد 
يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثني سند مالكيت مرقوم صادر و به متقاضي تسليم 

خواهد شد. 
م الف/ 606                                                        شادمان- رئيس ثبت اسناد و اماک نطنز

فقدان سند مالکیت
10/18۹ شماره: 12550 آقاي حبيب اله ضابطي فرزند ميرزا جواد باستناد دو برگ استشهاد محلي 
كه هويت و امضاء شهود رسماً گواهي شده مدعي است كه سند مالكيت سه دانگ مشاع ششدانگ 
يكدرب باغ پاک شماره 215/4۹ واقع در مزرعه الدريجه بخش 11 كه در صفحه 424 دفتر 27 
اماک ذيل ثبت 4318 بنام حبيب اله ضابطي فرزند ميرزا جواد ثبت و صادر و تسليم گرديده و در 
اثر اسباب كشي مفقود شده است چون درخواست صدور المثني سند مالكيت نامبرده را نموده طبق 
تبصره يک اصاحي ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب آگهي ميشود كه هر كس مدعي انجام 
معامله )غير از آنچه در اين آگهي ذكر شده( نسبت به آن يا وجود سند مالكيت مزبور نزد خود باشد 
از تاريخ انتشار اين آگهي تا ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتباً ضمن ارائه اصل سند 
مالكيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند يا ارائه كننده مسترد گردد: اگر 
طرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثني سند مالكيت 

مرقوم صادر و به متقاضي تسليم خواهد شد. 
م الف/ 607                                                        شادمان- رئيس ثبت اسناد و اماک نطنز

مزایده مال غیر منقول
ــاس پرونده  اجرائی كاسه 3۹/2304/م/88 تمامت 22/131سهم مشاع از200سهم  10/210 بر اس
مشاع ازكل 257۹/14سهم ششدانگ پاک های ثبتی شماره 127 باقيمانده و 1588 و 15۹0 فرعي 
ــخصات پاک های ثبتی  ــهرضا كه حدود ومش ــودآباد بخش يک ثبتی ش از 23 اصلي واقع در س
ــد به نام مصطفی ميرزائی درجريان ثبت می باشد كه درقبال طلب  ــرح پرونده ثبتی می باش به ش
شهرداری شهرضا بستانكارپرونده اجرائی كاسه مذكور قبًا بنا به درخواست بستانكار بازداشت و 
مورد ارزيابی قرار گرفته وبرابر صورت مجلس تنظيمی توسط مامور اجرا وبرگ ارزيابی كارشناس 
ــرح توصيف وارزيابی گرديد.مورد بازديد كه تمامت200سهم مشاع  ــمی دادگستری بدين ش رس
ــهم ششدانگ پاک های مذكوردرمحل بصورت يكبابخانه به مساحت عرصه  ازكل 257۹/14س
ــاحت اعيانی 444مترمربع درسه طبقه می باشد كه ساختمان به صورت نيمه  185/5مترمربع ومس
ــقف تيرچه وبلوک ودرب وپنجره های بيرون فلزی كه دوطبقه آن مسكونی  ــكلت بتنی  وس اس
ويک طبقه آن فقط مسقف درحد سفتكاری می باشد ونمای كوچه آجرزبره می باشد. كه به مبلغ 
ــهم مشاع  هفتصدوپنجاه ميليون ريال)750/000/000( ريال ارزيابی گرديد. كه تمامت 22/131س
از200سهم ازكل 257۹/14سهم ششدانگ پاک های ثبتی 23/127 باقيمانده و 23/1588و23/15۹0 
در جلسه مزايده كه ازساعت ۹ صبح الی 12 روزچهارشنبه مورخ 8۹/11/6 در شعبه اجرای ثبت 
ــد.  كه مزايده از مبلغ كارشناسی  ــناد شهرضا تشكيل ميگردد.از طريق مزايده به فروش ميرس اس
ــروع وبه  ــصدودوازده ريال )82/۹۹2/612(ريال ش ــتادودوميليون ونهصدونودودوهزاروشش هش
باالترين قيمت به هر كس كه خريدار باشد فروخته ميشود وچنانچه روزمزايده با تعطيلی پيش بينی 
نشده ای مواجه گردد مزايده روزبعد ازآن تشكيل ميگردد، طالبين ميتوانند قبل از تشكيل جلسه از 
مورد مزايده به آدرس:شهرضا خيابان شهيد يزدانی فرعی 30كوچه شهيد شيروان بازديد به عمل 
ــند در دفاتر اسناد  ــت كه كليه هزينه های قانونی اعم از هزينه های انتقال س آورند الزم به ذكر اس
رسمی وماليات وعوارض شهرداری وبدهی های مربوطه به حق انشعاب وآبونمان، آب و برق وگاز 
و ساير هزينه های متعلقه بر عهده برنده مزايده ميباشد اين آگهی يكنوبت در روزنامه زاينده رود در 

تاريخ 14 /8۹/10 چاپ و منتشر ميشود.
م الف/ 466                                     مير محمدی -  رئيس اداره ثبت اسناد واماک شهرضا     

ابالغ رأي
ــماره دادنامه: ۹35-8۹/10/6، مرجع رسيدگي: شعبه  ــه پرونده: 731/8۹ ش 3۹، ش 10/212 كاس
ــوراي حل اختاف اصفهان، خواهان: آقاي جواد الماسي فرزند حسن نشاني: اصفهان- خ  3۹ ش
پروين دوم- طبقه زيرزمين بانک انصار، خوانده: آقاي اصغر عباسي ولداني فرزند نصراله مجهول 
المكان، خواسته: مطالبه مبلغ نه ميليون و پانصد هزار ريال بموجب چهار فقره حواله صندوق قرض 
ــنه به شماره هاي 75۹02-2500000 و 75۹03-2000000 و 75371-2000000 و 75۹23- الحس
ــارت تأخير تأديه. گردشكار: با عنايت به محتويات  ــي و خس 3000000  به انضمام هزينه دادرس
پرونده و اخذ نظريه مشورتي اعضاي محترم شورا ضمن ختم رسيدگي با استعانت از خداوند متعال 

بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مي نمايد:

رأي قاضي شورا
ــي بطرفيت آقاي اصغر عباسي ولداني فرزند نصراله  ــت آقاي جواد الماس در خصوص دادخواس
بخواسته مطالبه مبلغ نه ميليون و پانصد هزار ريال وجه چهار فقره حواله قرض الحسنه به شماره هاي 
ــال و 75۹23- ــال و 75371-2000000 ري ــال و 75۹03-2000000 ري 75۹02-2500000 ري
ــي و خسارت تأخير تأديه خوانده از طريق نشر آگهي در  3000000 ريال به انضمام هزينه دادرس
روزنامه زاينده رود به شماره 383-8۹/8/۹ دعوت گرديده كه در جلسه رسيدگي شورا حاضر نشده 
ــت و نسبت به دعوي و مستندات ابرازي كه حاكي از اشتغال ذمه در يد خواهان است ايراد و  اس
تكذيبي ننموده است و عليهذا با توجه به محتويات پرونده و مدارک ابرازي دعوي خواهان را وارد 
دانسته ومستنداً به مواد 1۹8 و 51۹ و 522 قانون آئين دادرسي مدني حكم بر محكوميت خوانده به 
پرداخت مبلغ نه ميليون و پانصد هزار ريال بابت اصل خواسته و مبلغ چهل و شش هزار ريال هزينه 
دادرسي و پرداخت خسارت تأخير تأديه از تاريخ تقديم دادخواست )8۹/7/5( تا هنگام پرداخت با 
رعايت شاخص ساالنه تورم كه توسط بانک مركزي تعيين مي گردد در حق خواهان صادر و اعام 
مي نمايد حكم صادره غيابي و ظرف بيست روز پس از اباغ قابل واخواهي در اين شورا و سپس 

ظرف بيست روز ديگر قابل تجديدنظر در دادگاه عمومي حقوقي اصفهان مي باشد.
م الف/ 13586                                            شعبه 3۹ حقوقي شوراي حل اختاف اصفهان

تحدید حدود اختصاصي
ــتاني فرزند حسين و غيره در اجراي  ــماره: 13757 چون آقاي علي اكبر چوپاني اردس 10/217 ش
ــند مالكيت نسبت به يک باب خانه واقع  مقررات ماده 147 و 148 قانون ثبت تقاضاي صدور س
ــتان دهستان گرمسير يک اصلي بخش 17 ثبت  در محدوده پاک 436۹ واقع در كوي مون اردس
اصفهان را نموده و رأي شماره 4504-88/11/14 هيئت حل اختاف موضوع قانون اصاح مواد 
1 و 2 و 3 ماده 147 و 148 قانون ثبت نسبت به آن صادر شده و تحديد حدود پاک 436۹ اوليه 
تاكنون به عمل نيامده لذا طبق تبصره 4 و 5 ماده 2 قانون مزبور تحديد حدود پاک شماره 436۹ 
باقيمانده واقع در كوي مون اردستان دهستان گرمسير بخش 17 ثبت اصفهان به نام آقاي علي اكبر 
چوپاني فرزند حسين در روز شنبه مورخه 8۹/11/16 از ساعت ۹ صبح در محل شروع و به عمل 
ــدن با تعطيلي ناگهاني تحديد حدود در روز بعد از تعطيلي  خواهد آمد و در صورت مصادف ش
انجام خواهد شد. لذا به موجب اين آگهي به كليه مالكين و مجاورين اخطار مي گردد كه در ساعت 
و روز مقرر در اين آگهي در محل حضور يابند. اعتراضات مالكين مجاور مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدي تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. اعتراض به تقاضاي تحديد 
حدود بايستي توسط معترض ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتي با تقديم 

دادخواست به مرجع ذيصاح قضايي صورت پذيرد.
تاريخ انتشار: 8۹/10/14

م الف/ 30۹                                   فدائي- رئيس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان اردستان

تغییرات
10/21۹ شماره: 13823 آگهي تغييرات شركت بافندگي عظيمي اردستان )سهامي خاص( به شماره 
ثبت 476 و شناسه ملي 102600۹78۹7 به استناد صورتجلسه مجمع عمومي عادي و هيأت مديره 
ــركت بافندگي عظيمي اردستان )سهامي خاص( تغييراتي به شرح ذيل در  مورخه 138۹/۹/30 ش
ــركت فوق بعمل مي آمد. 1- آقايان محمدعلي عظيمي پور و محمد جواد عظيمي پور و امير  ش
مسعود عظيمي پور و محمد رضا عظيمي پور و خانم منصوره محمدزاده بسمت اعضاي هيئت 
مديره براي مدت دو سال انتخاب شدند و آقاي اميرمسعود عظيمي پور بسمت رئيس هيئت مديره و 
آقاي محمدرضا عظيمي پور بسمت مديرعامل شركت و آقاي محمد علي عظيمي پور بسمت نائب 
رئيس هيئت مديره براي مدت دو سال انتخاب شدند. و كليه اوراق و اسناد مالي و تعهدات شركت 
با امضاء آقاي محمدرضا عظيمي پور )مديرعامل( و با مهر شركت معتبر خواهد بود. 2- آقاي محمد 
رضا عظيمي پور )مديرعامل( شركت نامبرده مجري مصوبات هيئت مديره خواهد بود. 3- روزنامه 
زاينده رود جهت درج آگهي ها و دعوت نامه هاي شركت تعيين شد. 4- آقاي اكبر اصفهاني بسمت 
بازرس اصلي و آقاي محمد مخملي بسمت بازرس علي البدل براي مدت يكسال انتخاب شدند. 
م الف/ 308                                             فدائي- رئيس اداره ثبت اسناد و اماک اردستان

فقدان سند مالکیت
ــماره: 13624 ابوالقاسم شفيعي به استناد يک برگ استشهاد محلي كه هويت و امضاء  10/220 ش
شهود رسماً گواهي شده مدعي شده كه سند مالكيت سه دانگ مشاع از شش دانگ يک باب خانه 
پاک 74۹8 واقع در كوي فهره اردستان يک اصلي دهستان گرمسير بخش 17 ثبت اصفهان كه در 
صفحه 532 دفتر 184 اماک ذيل ثبت 252۹ به نام ابوالقاسم شفيعي صادر گرديده و بر اثر جابجايي 
مفقود گرديده و معامات متعددي انجام نشده چون درخواست صدور سند مالكيت المثني نموده 
طبق ماده 120 اصاحي آئين نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي شود كه هر كس مدعي انجام معامله 
نسبت به ملک مزبور يا وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد از تاريخ انتشار اين آگهي لغايت 10 
ــليم نمايد. در صورت انقضاء  روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتباً با مدارک مثبت تس

مدت مذكور و عدم وصول واخواهي و يا وصول واخواهي بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله 
در صدور المثني طبق مقررات اقدام خواهد شد.

م الف/ 311                                              فدائي- رئيس اداره ثبت اسناد و اماک اردستان

ابالغ رأي
10/222 شماره پرونده: 270/8۹ ش ح 15، شماره دادنامه: 874-8۹/8/30، مرجع رسيدگي: شعبه 
ــاني خ توحيد  ــوراي حل اختاف اصفهان، خواهان: فرحناز اميني فرزند: غامرضا و به نش 15 ش
كوچه شهيدان امير پاک 117 و با وكالت آقاي مهدي احمدي به نشاني: سه راه سيمين، روبروي 
ــاژ دفتر وكالت، خوانده: فرامرز محمدرضايي، فرزند  ــات، پاس پمپ بنزين، طبقه فوقاني تأسيس
كيامرث، به نشاني سه راه سيمين بن بست ونهري آخرين منزل، خواسته: ابطال، گردشكار: خواهان 
با تقديم دادخواستي تقاضاي ابطال قرارداد اجاره مورخ 88/3/5 و استرداد الشه چک هاي مندرج در 
قرارداد شماره هاي 254458 الي 254467 مجموعاً به تعداد 10 فقره را درخواست نموده است كه 
در ادامه شعبه با بررسي اوراق پرونده ختم رسيدگي را اعام و با استعانت از درگاه خداوند متعال 

بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
رأي شورا

ــوص دعوي مطروحه از ناحيه خواهان بنام فرحناز اميني فرزند غامرضا با وكالت آقاي  در خص
مهدي احمدي و به طرفيت خوانده به نام فرامرز محمدرضايي فرزند كيامرث و به تقاضاي ابطال 
قرارداد اجاره مورخ 88/3/5 و استرداد الشه چک هاي مندرج در قرارداد شماره هاي 254458 الي 
254467 مجموعاً به تعداد 10 فقره را درخواست نموده است. فلذا از توجه به اظهارات خواهان و 
وكيل مدافع ايشان بشرح متون و متن دادخواست تقديمي و متعاقباً اظهارات وكيل مدافع خواهان 
بشرح صورتجلسه دادرسي مورخ 8۹/6/6 و 8۹/8/2 و در ادامه به استماع شهادت شهود و ماحظه 
تصوير مصدق اقرارنامه عادي مورخ 8۹/6/3 خوانده با ماحظه قرارداد عادي شماره 08606 مورخ 
88/3/5 و حاشيه نويسي آن از سوي خوانده بتاريخ 88/3/21 و به ادامه ماحظه و نامه هاي شماره 
ــماره 121۹/86 ج/ 20 مورخ  ــتري مباركه، نامه ش 537/86 مورخ 86/11/21 اجراي احكام دادگس
ــتري اصفهان،  صورتجلسه توقيف اموال مورخ 86/11/23  86/۹/27 اجراي احكام حقوقي دادگس
شعبه دعوي خواهان را وارد دانسته مستنداً به مواد 470، 471 بند 1 ماده 233 قانون مدني و بند 6-3 
قرارداد عادي اجاره 88/3/5 رأي بر بطان قرارداد عادي اجاره 88/3/5 تنظيمي في ما بين خواهان 
ــماره 254458 الي 254467 به تعداد 10 فقره عهده بانک  ــترداد الشه چک هاي ش و خوانده و اس
كشاورزي شعبه بوستان سعدي به انضمام محكوميت خوانده بپرداخت مبلغ 30/000 ريال بابت 
هزينه دادرسي و همچنين پرداخت حق الوكاله وكيل مدافع خواهان برابر تعرفه تعيين شده در قانون 
و مقررات وكالت كه اجراي احكام مكلف است نسبت به محاسبه آن و اخذ مبلغ حق الوكاله از 
خوانده و پرداخت آن به خواهان مبادرت نمايد در حق خواهان صادر مي نمايد. رأي صادره غيابي 

و ظرف مدت 20 روز پس از اباغ قابل واخواهي در همين شعبه مي باشد.
م الف/ 12383 شعبه 15 حقوقي شوراي حل اختاف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگي
10/223 در خصوص پرونده كاسه 381/8۹ خواهان عليرضا حاجيان دادخواستي مبني بر مطالبه 
به طرفيت پيمان كيهاني تقديم نموده است. وقت رسيدگي براي روز شنبه مورخ 8۹/11/۹ ساعت 
18 تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جرايد 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگي به اين شعبه واقع در خيابان محتشم كاشاني جنب بيمه ايران- 
مجتمع شماره يک اصفهان مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت 

عدم حضور وقت رسيدگي اباغ شده تلقي و تصميم مقتضي اتخاذ مي شود.
م الف/ 13774 شعبه 27 حقوقي شوراي حل اختاف اصفهان

تحدید حدود اختصاصی  
ــماره شانزده فرعي از 43/1 اصلي   ــدانگ يكباب خانه پاک ش 10/224 چون تحديد حدود شش
واقع  در لورک خسروآباد بخش يک ثبتي شهرضا كه طبق پرونده ثبتی بنام آقاي حسن قرقاني پور 
فرزند فرهاد درجريان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نيامده اينک بنابه دستور 
ــمت اخير از ماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضای نامبرده تحديد حدود ملک مرقوم در روز  قس
138۹/11/10 ساعت ۹ صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب اين آگهی بكليه 
ــاعت مقرر در محل حضور يابند. اعتراضات  مالكين و مجاورين اخطار می گردد كه در روز و س
مجاورين وصاحبان اماک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدی تا 30 
روز پذيرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده های معترضی ثبت، 
معترض می بايست ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض خود را به اين اداره گواهی تقديم 
دادخواست را از مرجع ذيصاح قضايی اخذ و به اين اداره ارائه نمايد ضمناً چنانچه روز تحديد 

مواجه با تعطيلی پيش بينی نشده گردد تحديد حدود در روز بعد از تعطيل انجام خواهد شد. 
تاريخ انتشار: 138۹/10/14

ميرمحمدي- رئيس ثبت اسناد و اماک شهرضا 

زاینده رود
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان 
ــان در بازدید از روزنامه زاینده رود به وجود  اصفه
81 شهرک و ناحیه صنعتی در استان اصفهان اشاره 
کرد و وسعت کل این شهرک ها را 17 هزار هکتار 
ــهرک ها و وسعت،  برآورد کرد که از نظر تعداد ش
ــور از نظر  ــت کش ــتان اصفهان را در رتبه نخس اس
صنایع کوچک و شهرک های صنعتی قرار می دهد 
ــتغال ایجاد  ــهرک ها بالغ بر 90 هزار اش و این ش
ــهرک های صنعتی غیر دولتی،  ــت. در ش کرده اس
ــنجی و  ــی مطالعه، امکان س ــش خصوصی متول بخ
ایجاد شهرک صنعتی است و درخواست خود را به 
شرکت شهرک های صنعتی ارائه می دهد. شرکت 
ــبت به معرفی متقاضی به ارگان های تأمین  نیز نس
ــد و پس از  ــوارد اقدام می کن ــده و پیگیری م کنن
تکمیل مدارک امکان سنجی طرح کلیه مستندات 
برای سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
ــیس  ــدور جواز تأس ــی ص ــود )متول ــال می ش ارس
ــهرک های صنعتی غیر دولتی( تا پس از بررسی  ش

نهایی نسبت به صدور جواز اقدام شود.
ــهرک های صنعتی در ادامه  ــرکت ش مدیرعامل ش
ــخ  ــئوال های اقتصادی صنعتی زاینده رود پاس به س

گفت: 

81 شــهرک و ناحیــه صنعتی در 
اســتان اصفهــان اشــاره کــرد و 
وسعت کل این شــهرک ها را 17 
هــزار هکتار بــرآورد کــرد که از 
نظر تعداد شــهرک ها و وســعت، 
استان اصفهان را در رتبه نخست 
کشــور از نظــر صنایــع کوچک و 
شهرک های صنعتی قرار می دهد 
و این شهرک ها بالغ بر 90 هزار 

اشتغال ایجاد کرده است
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گزارش

خدابخش: استخر 50 متری، استخر آبتنی نیست
ــيد خدابخش در اين مجمع انتخاباتی قبل از هر چيز به  رش
ــت الهی خير مقدم گفت و  ــين آي اعضای مجمع و اميرحس
ــت كه با حضور وی  ادامه داد: آيت الهی جزو مديرانی اس
ــدی رخ داده و انتظارها از اين  ــی ج ــيون، تحول در فدارس
ــروع خوب و پر حرارتی را داشته  رشته افزايش يافته و ش
ــيون با تكيه  ــيده كه فدراس كه به عقيده من زمان آن فرا رس
ــيل ها و فرصت ها  بر برنامه های راهبردی بتواند همه پتانس
ــو كند تا در آينده به مدال های  را برای عبور از بحران همس

فراوانی در اين رشته دست يابيم. 
مديركل تربيت بدنی استان اصفهان افزود: برنامه كان جزو 
ــوب می شود،  ــور محس مهم ترين بديهيات در ورزش كش
ــال 1387 فرمودند دو  همانطور كه مقام معظم رهبری در س

خلع در ورزش كشور وجود دارد:
1- نداشتن برنامه كان در ورزش
2- كم رنگ بودن در امور ورزش

ــتان های فارس  ــرار دادن فرمايش های رهبری در اس  با ق
ــاعت كار  ــتان اصفهان، تا امروز بيش از 5 هزار نفر س و اس
كارشناسی انجام شده تا كار راهبردی استان در فاز نخست 

به پايان رسيده و وارد مرحله تدوين شويم. 
ــتگاه  ــتان اصفهان را اولين دس وی اداره كل تربيت بدنی اس
ــت كه برنامه مدون پنج ساله را برای آينده تنظيم  دولتی دانس
ــت: اميدواريم تا اسفندماه برنامه عملياتی  كرده و اظهار داش
ــود. نحوه ارتباط ما با فدراسيون ها،  ديگر هيأت ها تدوين ش
ــر آنچه در  ــگاه ها، آموزش و پرورش و ه ــگاه ها، دانش باش
ــده  ــود در برنامه گنجانده ش ــی می ش ــت تلق ــط فرص  محي

است. 
ــا برنامه  ــگاه های بزرگ و ب ــان وجود باش ــتان اصفه در اس
ــع  ــن مجم ــود و در اي ــی می ش ــی تلق ــی طاي فرصت هاي
ــنا را جدی و خود  ــته ش ــگاه رش می بينيم مديرعامل دو باش
ــن را بايد به فال نيک  ــور يافته اند كه اي ــن مجمع حض  در اي

بگيريم. 
ــنی  ــوزش و پرورش در رده های س ــرد: آم ــح ك وی تصري
مختلف می تواند منبع بزرگی جهت استعداديابی باشد. در 
ــر از اداره كل تربيت بدنی آموزش و  ــتان اصفهان به غي اس
پرورش و سپاه نيز دارای استخر 50 متری هستند و استخر 
ــت بلكه استخر قهرمانی محسوب  50 متری برای آبتنی نيس
می شود. اميدوارم با برنامه ريزی مطلوب بحث استعداديابی 
را در استخرهای ديگر انجام و نخبگان اين رشته را در اين 

استخرها پرورش دهيم.
ــاب علی مختاری را  ــان اضافه كرد: انتخ خدابخش در پاي
ــرفت  ــک می گويم و اميدوارم كه وی بتواند برای پيش تبري

شنا در استان و كشور گام های بلندی بردارد.
ــاری به  ــه مخت ــدوارم ک ــنا: امی ــیون ش ــس فدراس  رئی

هدف هایش برسد
ــای خدابخش  ــس از صحبت ه ــت الهی پ ــين آي  اميرحس
ــال ديگر  ــی مختاری كه برای چهار س ــت: اميدوارم عل گف
ــكان هدايت هيأت شنا، شيرجه و واترپلو استان اصفهان  س
ــود و اداره كل  ــد به هدف های خ ــده گرفته بتوان را برعه

تربيت بدنی استان اصفهان برسد.
ــيون با  ــورمان ادامه داد: اين فدراس ــيون كش رئيس فدارس
حاشيه ها و تاطم های فراوانی مواجه بود كه طبيعی به نظر 
می رسيد تغيير مديريت پس از 26 سال برای سيستم جديد 
موانعی ايجاد كند كه با زحمت های هيأت های استان ها اين 
ــر راه برداشته شد و هيأت ها نقش اصلی را ايفا  موانع از س
ــاله فدراسيون  كردند. آيت الهی در پايان به عملكرد يک س

اشاره كرد.
علی مختاری: مثل یک سرباز در خدمت ورزشکارانم

ــب تمام آرا در مجمع انتخابات به  علی مختاری پس از كس
آيت الهی، خدابخش و حاضران خيرمقدم گفت و ادامه داد: 

ــكاران اين  ــرباز در خدمت ورزش اميدوارم به عنوان يک س
رشته باشم و با هم دلی و همياری با هيأت های شهرستان ها 

رشته شنا و واترپلو را در سطح كشور ارتقا دهيم.
ــه در 5 ماه اخير  ــم فعاليت های انجام گرفت مختاری به اه

اشاره كرد كه به شرح ذيل است:
ــف و برگزاری  ــای مختل ــئوالن كميته ه ــاب مس 1– انتص

جلسه های هماهنگی جهت فعال نمودن كميته ها
ــخگويی به  ــأت و پاس ــی هي ــازماندهی كادر اجراي  2– س

ارباب رجوع در ساعت های كاری هيأت استان 

ــتخرهای استان  ــه گردهمايی مديران اس 3– برگزاری جلس
ــتورالعمل ها و  ــور مديركل تربيت بدنی و اباغ دس با حض

بررسی مشكل استخرها
ــا اداره كل تربيت بدنی  ــه های متعدد ب ــزاری جلس 4– برگ

استان، هيأت نجات غريق و پيگيری امور محوله
5– برگزاری مستمر و نظارت بر نحوه تمرين  تيم های شنا، 

شيرجه و واترپلو آقايان و خانم ها در استخر انقاب 
ــاعدت جهت صدور مجوز بهره برداری  6– پيگيری و مس

استخرهای فعال در سطح استان
ــنای  ــه توديع و معارفه رئيس هيأت ش 7– برگزاری جلس
استان و گردهمايی رئيسان و نايب رئيسان هيأت های شنای 
ــت محترم  ــتان اصفهان، با حضور رياس ــتان های اس شهرس
فدراسيون، مسئوالن محترم تربيت بدنی استان، پيشكسوتان، 

مربيان هيأت شنا، نماينده شناگران و والدين آنها
8– برگزاری جلسه با والدين شناگران و بررسی مشكل های 

آنها 
ــنای  ــابقه های ش ۹– اعزام تيم های آقايان و خانم ها به مس

آب های آزاد و كسب عناوين نايب قهرمانی 
ــابقه های انتخابی و قهرمانی واترپلو زير  10– برگزاری مس

14 سال با شركت 4 تيم
ــتان به مسابقه های  ــال اس 11– اعزام تيم واترپلو زير 14 س

قهرمان كشوری و كسب مقام سومی
ــابقه های انتخابی و قهرمانی واترپلو زير  12– برگزاری مس
12 سال با شركت 6 تيم و حضور رياست محترم فدراسيون 

در مراسم اختتاميه اين مسابقه ها
ــم و تمديد قرارداد جديد جهت مربيان تيم های  13– تنظي

شنا، شيرجه و واترپلو
14– نصب پاكارد و برپايی مراسم استقبال از قهرمانان

ــانی جهت آدرس سايت از طريق sms به  15– اطاع رس

تمامی هيأت ها، مربيان و شناگران استان اصفهان
ــنا و  16– پيگيری جهت برگزاری كاس های مربيگری ش

صدور كارت مربيان از فدراسيون
ــه گانه و  ــتمر با هيأت های س ــل و همكاری مس 17– تعام

نجات غريق
18– برگزاری مسابقه های واترپلو بزرگساالن در ماه مبارک 

رمضان در استخر انقاب
1۹- ميزبانی اردوی تداركاتی تيم ملی بزرگساالن به مدت 

20 روز در استخر انقاب 
20- برگزاری مسابقه های استعداديابی مقطع سنی دختران 

6 تا 12 سال
ــتخرها، مقطع سنی  ــابقه های قهرمانی اس 21- برگزاری مس

پسران 6 تا 11 سال
22- برگزاری مسابقه های قهرمانی شهرستان ها مقطع سنی 

دختران زير 17 سال
23- ركوردگيری شناگران استان اصفهان

ــيرجه، واترپلو و  24- فعال نمودن تمرين های تيم های ش
شنای موزون بانوان

ــنای آقايان  25- برگزاری كاس های توجيهی مربيگری ش
و بانوان

ــازی و  ــاعات تمرين ويژه آماده س ــم نمودن س 26- فراه
بسترسازی تيم های پايه پسران و دختران

ــركت در كاس های درجه  27- اعزام 3 نفر مربی جهت ش
يک بانوان )شهركرد(

ــركت در كاس های درجه 3  ــر جهت ش ــزام 7 نف 28- اع
شنای موزون )تهران(

ــتان جهت  ــتخر اس 2۹- بازديد و نظارت نزديک به 48 اس
صدور مجوز

30- تشكيل كميته نظارت و بازرسی بر استخرها و پيگيری 
امور محوله

ــئوالن محترم  ــترک با مس ــه های مش ــزاری جلس 31- برگ
و  ــن  تدوي ــت  جه ــتان  اس ــرورش  پ و  ــوزش  آم  ورزش 
برنامه ريزی طرح آموزش شنا مقطع سوم ابتدايی )طرح صبا(
32- اعزام تيم های شنا رده سنی زير 10سال 12-11، 13-
ــال و عموم به مسابقه های قهرمان كشوری  14، 15-17 س

در استان فارس
ــره و 10 برنز( در  ــا، 16 نق ــدال )۹ ط ــب 35 م 33- كس
رده های زير 10 و11، 12و13، 14 و 15، 16 و 17 و عموم 
ــابقه های قهرمان كشور سال 8۹ كه در استان فارس  در مس

برگزار گرديد
34- جا به جايی 2 ركورد ملی توسط آقای جمال چاوشی 

در مسابقه های قهرمان كشوری
35- جا به جايی 2 ركورد ملی توسط خانم دنيا حسينی در 

مسابقه های ليگ باشگاه های برتر 
ــری در خصوص حضور هم زمان دو تيم واترپلو  36- پيگي
ــور برای اولين بار در استان  ــابقه های ليگ برتر كش در مس

اصفهان 
37- موفقيت 7 نفر از داوران شيرجه استان در دوره ارتقای 

داوری به ميزبانی استان تهران
در  ــتان  اس ــو  واترپل ــان  مربي از  ــر  نف  5 ــور  حض  -38
ــتان  ــو به ميزبانی اس ــی واترپل ــن الملل ــری بي  دوره مربيگ

تهران 
ــی در رده های مختلف  ــناگر اصفهان 3۹- دعوت از 28 ش

سنی به اردوی تيم ملی 
ــنی  ــكار در رده های مختلف س 40- دعوت از 12 ورزش

استان به اردوی تيم ملی واترپلو 
ــنا آقايان و  ــه 3 ش ــری درج ــزاری كاس مربيگ 41- برگ

بانوان
ــوان( در رده های  ــناگر اصفهانی )بان ــوت از 6 ش 42- دع

مختلف سنی به اردوی تيم ملی 
ــتان های مباركه، شهرضا و  43- بازديد از هيأت های شهرس

نجف آباد
44- جلسه هم انديشی و راه كارهای مناسب در خصوص 

برطرف كردن مشكل ها با هماهنگی هيأت نجات غريق.
چشم انداز هیأت در برنامه چهارساله:

ــتان ها در جهت  ــری و فعال نمودن هيأت شهرس 1 – پيگي
تيم های قهرمانی 

ــتان برای  ــتخرهای اس ــتعداديابی در كليه اس ــرح اس 2- ط
نوآموزان زير 12 سال 

ــاخت استخر  3- پيگيری و اقدام های الزم در خصوص س
اختصاصی شيرجه 

4- پيگيری و اقدام های الزم در خصوص ساخت خوابگاه، 
سالن جلسه های دفتر اداری و... باالی سر رختكن استخر 
انقاب به مساحت 300 متر با همكاری هيأت نجات غريق 
ــتقر نمودن دفتر هيأت شنا و نجات غريق  فدراسيون و مس

در مكان مذكور 
ــنا،  ــته ش ــتان در رش ــابقه های ليگ اس 5- فعال نمودن مس

شيرجه و واترپلو
6- فعال نمودن پايگاه های قهرمانی در 4 نقطه شهر اصفهان 
)انقاب – ساحل – باران – كوثر ملک شهر( و استخرهای 

شهرستان ها
ــت از قهرمانان و مربيان  ــويق و حماي 7- اجرای طرح تش

مربوطه به شرح ذيل:
كسب مقام اول كشور، اهدای يک سكه
كسب مقام دوم كشور، اهدای نيم سكه 

كسب مقام سوم، اهدای ربع سكه 
8- برگزاری اردوهای دو روزه در استان های مجاور 

۹- برگزاری اردوهای يک روزه در شهرستان های استان 
ــنا در  ــاد بانک اطاعاتی از آخرين رويدادهای ش 10- ايج

جهان 
11- ايجاد كتابخانه تخصصی شنا 

ــرای تمام مردم  ــنا ب 12- اجرای طرح آموزش همگانی ش
استان اصفهان )به دستور اسام( 

13- علمی كردن شنای استان اصفهان 
14- فعال نمودن بخش های خصوصی باشگاه های فرهنگی 
ــری و داوری با  ــی جهت برگزاری دوره های مربيگ ورزش

نظارت و هماهنگی هيأت و فدراسيون
ــاد تفاهمنامه فی مابين با هيأت های غريق نجات،  15- ايج

قايقرانی و سه گانه.

علی مختاری در سمت خود ابقاء شد
زاینده رود

مجمع انتخابات رئیس هیأت شــنا، شــیرجه و واترپلوی استان اصفهان با حضور رشــید خدابخش )مدیرکل تربیت بدنی استان اصفهان(، 
امیرحسین آیت الهی )رئیس فدارسیون شنا، شیرجه و واترپلوی کشور(، محمدرضا ساکت )مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی سپاهان( به 
عنوان نماینده باشگاه ها، علیرضا غیور و صدیقه کعبی زاده )معاونان خدابخش( برگزار و علی مختاری تنها کاندیدای این مجمع بود که با به 

دست آوردن تمامی آرا )19 رأی( برای چهار سال دیگر در سمت خود ابقاء شد.

در استان اصفهان وجود 
باشگاه های بزرگ و با 
برنامه فرصت هایی طالیی 
تلقی می شود و در این 
مجمع می بینیم مدیرعامل 
دو باشگاه رشته شنا را 
جدی و خود در این مجمع 
حضور یافته اند که این را 
 باید به فال نیک 
بگیریم. 
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رهنما، ناظر ویژه 
سوپرلیگ کاراته

نادریان 
در راند اول

علت افت بارسلونا:  
غیبت بزرگان، 
خستگی و غرور

مسعود رهنما ناظر ويژه هفته اول دور برگشت سوپرليگ 
كاراته خواهد بود. نفرات اول تا سوم مسابقه های قهرمانی 
كشور سال گذشته به همراه برترين های سوپرليگ، اعضای اين 
ــكيل خواهند داد. فدراسيون  تيم های ملی را در جام واليت تش
ــام كرده كه يكی از بهترين  ــتان های مختلف نيز اع كاراته به اس
نفرات خود را در وزن های مختلف معرفی كنند. در همين راستا 
ــاری هفته اول  ــی تيم ملی جمعه هفته ج ــرمربی كنون رهنما س
سوپرليگ را به تماشا خواهد نشست تا بهترين ها را برای حضور 
در اردوهای تيم ملی دعوت كند. همه اين كاراته كاران بهمن ماه 
به اردوی تيم ملی آمده و بعد از شركت در يک انتخابی دو تيم از 
ميان آنها برای شركت در جام واليت كه 30 بهمن و اول اسفندماه 
برگزار می شود، حضور خواهند يافت. به احتمال زياد دو باشگاه 
ــرات اول اين  ــركت می كنند. نف ــز در اين پيكارها ش ايرانی ني
ــوم 1250 دالر جايزه نقدی  ــزار، دوم 2500 و س ــابقه ها 5 ه مس
ــتان، امريكا، تركيه،  ــورهای صربس دريافت می كنند. تاكنون كش
آذربايجان، اسكاتلند، ولز، امارات، مالزی، ماكائو، عراق، هنگ كنگ، 

كره جنوبی و هند خواستار حضور در اين مسابقه ها شده اند.

ــابقه های آزاد  ــد كار خود را از مس ــد از نادريان كه باي بع
ــد در دور دوم  ــی باي ــرزاد عبدالله ــوری آغاز كند ف كش
رقابت های انتخابی تيم ملی حضور يابد. از ميان ملی پوشان فقط 
نادريان است كه بايد از دور اول يعنی مسابقه های آزاد كشوری 
)1۹ و 20 دی ماه( شركت كند كه البته تيم ملی حفاری، باشگاه 
ــت. در  ــگ برتر موافق حضورش در اين رقابت ها نيس او در لي
ــرات اول و دوم به همراه دارندگان مدال  ــابقه ها نف پايان اين مس
ــا و نقره رقابت های قهرمانی ايران، برترين های ليگ برتر و  ط
ــابقه های  ــای بين المللی، مس ــوم تورنمنت ه ــرات اول تا س نف
دانشجويان و ارتش های جهان با يكديگر به مبارزه می پردازند. 
فرزاد عبداللهی ديگر ملی پوش ايران است كه بايد در اين مرحله 
ــركت كند تا در صورت برتری، گام به دور سوم گذاشته و با  ش
ــيايی  ــيايی، جهانی، جام جهانی و بازی های آس مدال آوران آس
ــابقه های آزاد كشوری نيز همانند قهرمانی ايران  مبارزه كند. مس
ــداد زياد  ــود. تع ــی برگزار می ش ــوی الكترونيك ــدون هوگ ب
ــركت كنندگان از داليلی است كه نمی توان اين رويدادها را با  ش

هوگوی الكترونيكی برگزار كرد.

نويسنده آس اسپانيا در گزارشی از ديدار بارسلونا و لوانته از 
هفته هفدهم، غيبت بزرگان، خستگی و غرور را از علت های 
اصلی افت بارسلونا دانست. مانوئل استبان علت های افت بارسلونا 
ــلم است كه بارسا پس از پيروزی  را اينگونه توصيف می كند: مس
ــتانی كار بزرگی  برابر حريف خود آن هم پس از تعطيات زمس
ــب 3 امتياز خانگی پس از  ــدگاه حرفه ای كس ــام داده و از دي انج
تعطيات هرگز شايسته نقد منفی يا سياه نمايی نيست اما هواداران 
بارسلونا در نيوكمپ نيز تأييد می كنند كه بارسلونا مثل هميشه بازی 
ــتا،  ــتباه های فردی از بازيكنانی چون ژاوی، اينيس نمی كرد و اش
ــاگران متعصب اين تيم  ــم برای تماش ــچ و داويد ويا كم ك كركي
آزاردهنده شده بود. غيبت بزرگانی چون مسی و پويول و خستگی 
ناشی از تمرين های فشرده پس از تعطيات زمستانی به وضوح 
قابل رديابی بود. در ادامه اين گزارش آمده است: لوانته در آخرين 
روزهای سال 2010 مقابل رئال مادريد تن به شكست 8 بر صفر 
داده بود و مصاحبه گوارديوال مبتنی بر اين مسأله كه شايد نتوانيم 
ــت دهيم، به طور كامل نشان از غرور  اين تيم را 8 بر صفر شكس

نفوذ كرده در كادر فنی و بازيكنان بارسلونا داشت.

خبر

فدراسيون بين المللی فوتبال )فيفا( كميته ای را تشكيل داده است تا 
ــرای تعيين تيم برنده در  ــورد حذف قانون ضربه های پنالتی ب در م
ــابقه های حذفی تحقيق كند. رئيس فيفا در اين باره گفته است، نتيجه  مس
ــپ باتر  ــود. س ــخص ش ــای پنالتی مش ــا ضربه ه ــد ب ــابقه ها نباي  مس
افزود: احمقانه است كه يک تيم، شانسی يک بازی را ببرد و بازيكن تيم 
مقابل به سپر بايی برای شكست تيمش تبديل شود. به همين دليل گروه 
ــكل را پيدا كنند. در  ــكيل داده ايم تا راه حل های اين مش ويژه ای را تش
ــابقه های بزرگ از جمله در جام  ــت برخی از مس چند دهه اخير سرنوش
ــگاه های اروپا به  ــان باش ــا يا ليگ قهرمان ــام ملت های اروپ ــی، ج  جهان
ــخص شده است. با  ــكل يعنی ضربه های پنالتی مش بی رحمانه ترين ش
وجود اين بسياری معتقدند كه قانون ضربه های پنالتی به دليل هيجانی كه 

ايجاد می كند، بايد همچنان قسمتی از فوتبال باقی بماند.

ــكتبال ممفيس برابر لس آنجلس ليكرز به پيروزی رسيد. در  تيم بس
ادامه ليگ حرفه ای بسكتبال امريكا )NBA( تيم ممفيس گريزليز در 
ــرز، قهرمان فصل  ــب و دور از انتظار، لس آنجلس ليك ــک نتيجه عجي ي

گذشته NBA را شكست داد. 
ــيدند  ــی ها در حالی برابر ليكرز با نتيجه 104 بر 85 به برتری رس ممفيس
ــتند.كوبه  ــود را در اختيار نداش ــوش ايرانی خ ــه حامد حدادی، ملی پ ك
ــب 28 امتياز به  ــدار با كس ــا در اين دي ــتاره ليكرزی ه ــات، فوق س براين
ــد. رودی گای نيز  ــده ش ــدان برگزي ــن بازيكن مي ــوان امتيازآورتري عن
ــن ممفيس لقب  ــن بازيك ــوان امتيازآورتري ــاز عن ــب 27 امتي ــا تصاح  ب

گرفت.

ــفندماه  ــابقه های انتخابی تيم های ملی كاراته به جای دی ، اس مس
ــيون( به  ــود. به گفته پناهی )رئيس فدراس ــال برگزار می ش امس
ــتان ها و كاراته كاران اين مسابقه ها دی ماه  درخواست بسياری از اس

برگزار نمی شود. 
قرار بود 23 و 24 دی ماه كاتاروهای اميد و بزرگساالن به مصاف هم 
ــال رو در روی  ــه روهای جوان و زير 21 س ــد و روز دوم كوميت برون
ــيون  ــگاه از فدراس هم قرار گيرند كه به دليل تقارن با امتحان های دانش
ــابقه ها به تعويق بيفتد. از آنجا كه اواخر بهمن  ــته شد تا اين مس خواس
ــی تيم ملی برای  ــابقه های انتخاب ــود مس ماه جام واليت برگزار می ش
ــت و بعد از آن اردوها آغاز خواهد شد.  ــفندماه پيش بينی شده اس اس
ــان تيم ملی در  ــوی مربي ــنی جوانان و اميد از س نفراتی كه در رده س
ــهميه آن استان در  ــوند عاوه بر س ــتان های مختلف انتخاب می ش اس
اين مسابقه ها شركت خواهند كرد. اكنون قرار است تمامی ملی پوشان 
ــركت كنند اما  در رقابت های انتخابی تيم ملی از همان مرحله اول ش
 تصميم نهايی با مدير جديد تيم های ملی است كه هنوز انتخاب نشده

است.

ــک مربی و 3 بازيكن هندی برای  ــم  راه  و  ترابری اصفهان با ي تي
ــوپرليگ كبدی به توافق كامل رسيد. تيم  حضور در پيكارهای س
ــری كبدی راه  و  ترابری اصفهان برای تقويت كادر فنی و نقاط  ليگ برت
ــوپرليگ يک  ــابقه های س ضعف خود جهت حضور پرقدرت در مس
سرمربی هندی و 3 بازيكن هندی را به جمع نفرات خود اضافه كرده 

است. 
تيم راه  و  ترابری اصفهان در مرحله مقدماتی ليگ كبدی در گروه دوم 
ــيد و به مسابقه های  ــتان به عنوان دومی رس پس از راه  و  ترابری گلس
ــوپرليگ كبدی راه يافت. زمان رقابت های سوپرليگ كبدی از طرف  س

فدراسيون كبدی اعام خواهد شد.

ــگاه سپاهان اصفهان در تماس تلفنی با رئيس كميته  مدير عامل باش
انضباطی از اين كميته به جهت عدم دقت در درج اخبار خود گايه 
كرد. محمدرضا ساكت در تماس با مجتبی شريفی با ابراز تأسف از اعام 
ــگاه های سپاهان و فوالد به رئيس كميته انضباطی  خبر احضار مديران باش
ــرای متهمان به كار  ــتر ب ــيون فوتبال اعام كرد: كلمه احضار بيش فدراس

می رود. 
ــگاه سپاهان با اشاره به اينكه احضار لغتی نيست كه كميته  مديرعامل باش
انضباطی بخواهد در مواجه با مديران عامل باشگاه ها از آن استفاده كنند، از 
شريفی خواست تا اين كميته حرمت مديران باشگاه ها را حفظ كند. شريفی 
هم اين مسأله را اشتباه كارمند كميته انضباطی خواند و اعام كرد كه اين 
ــتباه باعث درج خبر احضار مديران عامل دو باشگاه به كميته انضباطی  اش

در رسانه ها شده است.

ورزش

براتی در پاسخ به شریفی:
شأن فوتبال ما این است؟!

ــه انضباطی از  ــه رئيس كميت ــت ك ــأن فوتبال ماس  در ش
ــد؟ احمد رضا براتی،  آيين نامه انضباطی فيفا بی خبر باش
معاون حقوقی اتحاديه باشگاه های فوتبال ايران، در نامه ای 
سرگشاده خطاب به مجتبی شريفی، رئيس كميته انضباطی 
فدراسيون فوتبال، به برخی مواضع و شيوه تصميم گيری 
ــر  ــت. اين نامه پس از آن منتش ــن كميته ايراد گرف در اي
ــود كه شريفی گفت در شان فوتبال ايران نيست كه  می ش
ــانی چون براتی را بدهيم. براتی به رأی تكرار  ــخ كس پاس

بازی ذوب آهن – مس ايراد گرفته بود.
ــگاه های فوتبال ايران  متن نامه معاون حقوقی اتحاديه باش

به اين شرح است.
بنده متأسف و متأثرم از اينكه مشاهده می كنم افرادی كه 
در رسانه ها و جرايد تقای درس اخاق می كنند، در پاسخ 
ــود اينگونه و با عصبانيت  ــه انتقادهايی كه مطرح می ش ب

ناشی از خطای آشكار خودشان بر ديگران می تازند.
ــوی رأی صادره پيرامون تكرار  1. بنده در خصوص محت
ــابقه ذوب آهن و مس، با در نظر گرفتن تركيب خبره  مس
ــان محمدی، تاج،  ــان )آقاي ــوده گروه كارشناس  و كارآزم
ــردم كه رأی صادره خاف قانون  نبی و بهروان(، تأييد ك
نمی باشد و فقط مراتب نگرانی خويش را از اينكه كميته 
ــال از اصاح  ــت بيش از دو س  انضباطی، با وجود گذش
آيين نامه انضباطی فيفا هنوز از اصاحات آن بی خبر است 

اعام كردم.
2. باز هم می گويم كه جای تأسف است كسی كه داعيه 
ــت ركن قضايی فوتبال را دارد با وجود گذشت دو  رياس
سال از تغيير آيين نامه فيفا هنوز از آن بی خبر است و در 

آيين نامه 146 ماده ای به ماده 151 استناد می كند! 
ــی كه گفته در شأن فوتبال ما نيست كه جواب   3. به كس
ــان سئوالی  امثال براتی را بدهيم می گويم كه بنده از ايش
نداشتم و به طور قطع اگر سئوالی داشته باشم از شخصی 
ــم قادر است پاسخ صحيح را به  می پرسم كه مطمئن باش

سئوال مطروحه ارائه نمايد.
ــی كه می گويد شأن فوتبال ما نيست كه جواب  4. از كس
امثال براتی را بدهيم، می پرسم آيا شأن فوتبال ما است كه 
مسئول كميته انضباطی اش حتی نداند آيين نامه انضباطی 

فيفا چند ماده دارد؟ 
5. آيا شان فوتبال ما اين است كه رئيس كميته انضباطی اش 
حتی از اينكه بازيكنان ملی دستمزد نمی گيرند و به صورت 
ــتند بی خبر  ــگان و افتخاری در خدمت تيم ملی هس راي

باشد؟ 
ــه آقای گل جهان  ــت كه ب ــأن فوتبال ما اين اس  6. آيا ش
بگوييم در خصوص فوتبال حرف نزن و مربی باسابقه و 
ارزشی همچون محمد مايلی كهن را ممنوع المصاحبه كنيم 
ــه معاون حقوقی اتحاديه فوتبال كه بايد مدافع حقوق  و ب
باشگاه ها باشد و طبق سوابق دانشگاهی اش، متخصص در 
ــت نيز اينگونه بتازيم و اظهارات وی يا  حقوق فوتبال اس

پاسخگويی به وی را كسر شأن فوتبال بدانيم؟ 
ــه كميته انضباطی اش  ــت ك ــأن فوتبال ما اين اس  7. آيا ش
آيين نامه انضباطی تدوين كند كه تعداد ايرادهايش افزون 

بر تعداد مواد آن باشد؟ 

مهدی سلطانی راد 

ــمين پيروزی  ــرای شش ــان را ب ــا عزمش گوي
ــزم كرده اند.  ــوپر ليگ واليبال ايران ج در س
ــه روزگاری با  ــران ك ــات صنعتی اي ارتعاش
ــينمای ايران بر روی  ــوپر استار س نشاندن س
ــدای زيادی به پا  ــر و ص نيمكت مربيانش، س

ــرای جلب توجه  ــود اين بار چيزی ب كرده ب
ــت  ــدارد. تيمی كه تا اينجای كار با 4 شكس ن
ــه تعويق افتاده و  ــايپا ب و ديداری كه مقابل س
برگزار نشده، در هفته ششم سوپر ليگ واليبال 
ــگفتی ساز ابتدای فصل و  ايران به مصاف ش
ــايد  حاال ديگر مدعی جدی جام می رود. ش
ــر و صدای  ــس از ورود بی س ــس پ هيچ ك

ــت های جوان باريج اسانس كاشان  واليباليس
به جرگه سوپر ليگی ها تصور چنين روزهای 
ــازی را برای كويرنشينان مركزی ايران  خبرس

ــا درآوردن غول هايی كه  ــی كردند اما از پ نم
سال هاست پای ثابت سطح اول واليبال ايران 
هستند باعث شد تا به قول همشهری شاعرشان 
باريج اسانس را )جور ديگر بايد ديد!(... و اما 
ــات، آيا مصطفی شجاعی  ديدار مقابل ارتعاش
ــانس كه طی اين 5  ــرمربی جوان باريج اس س
ــته نام خود را بر  هفته و به اندازه كافی توانس

سر زبان واليباليستان بيندازد باز هم به شاگردان 
ــگاه آزاد دستور  خود مانند ديدار مقابل دانش
ــت كم نگرفتن حريف را خواهد داد؟ آيا  دس
ــانس كه به جز مربی جوان اما سرد  باريج اس
ــع بازيكنانش به  ــيده خود در جم و گرم چش
اندازه كافی از وجود باتجربه ها سود می برد، 
ــت در ابتدای  با وجود ميزبانی باز هم قرار اس
ــاگرانش را بلرزاند؟! كمتر  ــابقه تن تماش مس
ــال اخير نام امير  ــی است كه طی 2، 3 س كس
ــون و چرای  ــتاره بی چ غفور را به عنوان س
ــف رده های ملی واليبال ايران  تيم های مختل
ــال پيش و در  ــنيده باشد. ستاره ای كه س نش
مسابقه های جهانی ايتاليا عصای دست ست 
ــی نوجوانان بود. او  كوويچ صرب در تيم مل
ــان به همراه  ــر تيم ملی جوان ــروز عاوه ب ام
عليرضا بهبودی، سعيد مصطفی  وند، ادريس 
ــفر و همبازی ملی اش سجاد تاريوردی  دانش
بازوان قابل اعتنای مصطفی شجاعی در باريج 
ــانس كاشان هستند بی شک نظر غفور 1۹  اس
ــاله كه از 12 سالگی پا به واليبال گذاشت و  س
طی اين 7 سال توانست در سيمای يک چهره 
پر افتخار ظاهر شود در مورد مسائل مرتبط با 

باريج اسانس شنيدنی است.
ــانس تا  ــور در مورد نتيجه های باريج اس غف
اينجای كار می گويد: پيروزی ما در بازی اول 
ــايپا آنقدر بزرگ و مهم بود تا همه از  مقابل س
ــگفتی ساز در همان ابتدای كار  ما به عنوان ش
ياد كنند. اين وضعيت در برابر پيشگامان يزد 
نيز تكرار شد، هر چند ما يزدی ها را در خانه 

3 بر يک برديم اما برای ما اين برد راحتی نبود. 
ــت ما در كرمان برابر برق داليل زيادی  شكس
ــت و غرور بيجا كه هميشه سهم مهلكی  داش
بوده و البته مصدوميت چند نفر از جمله خود 
ــن آن بود. خدا را  ــن در حين بازی مهم تري م
ــت  ــكر ما در ابتدای كار تجربه ای به دس ش

ــه اگرچه تلخ بود اما برای  آورديم ك
تيم جوان ما الزم بود. پيروزی شيرين 
ــاش به نظر من حاصل  ما مقابل دام
ــز بود، اول توجه ما به فرامين  دو چي
ــپس تماشاگران پر شور  مربيان و س
ــدند و در  ــه به واقع عالی ظاهر ش ك
نهايت پيروزی سخت برابر دانشگاه 
آزاد كه به نظر من به هيچوجه بازی 
ــد در گيم  ــم، هر چن ــی نكردي خوب
ــت  ــم به خود آمديم و از شكس پنج
ــاختيم. غفوری در مورد  پيروزی س
ــال  آمادگی خودش می گويد: من س
ــته اول  ــته و در بازی های دس گذش
ــور در اردوهای تيم  ــل حض ــه دلي ب
ــاح واليبالزدگی در  ــی و به اصط مل

ــال به دليل  آمادگی 50 درصدی بودم اما امس
مسابقه و استراحت منظم خودم را در فرم 80 
درصدی حس می كنم. امير غفور سخت ترين 
ــگاه آزاد می داند و   بازی تيمش را مقابل دانش
ــل از 3  ــرور كاذب حاص ــد: ما با غ می گوي
پيروزی و تيم دانشگاه با 3 شكست وارد ميدان 
شديم. ما اگر حريف را دست كم نمی گرفتيم 
ــگاه بازی برابر پيش نمی رفت و به گيم  هيچ

پنجم نمی كشيد. اين ضعيف ترين نمايش ما و 
در عين حال سخت ترين بازی ما بود. اما بايد 
بگويم گيم پنجم بی نقص ترين نمايش ما از 
ابتدای ليگ تا حاال بود. از آنجايی كه شكست 
ــروزی 23 بر 21 كرده  ــر 12 را بدل به پي 6 ب
و... اما ستاره جوان كاشانی ها در مورد جايگاه 
باريج اسانس در پايان ليگ نظر جالبی دارد. با 
توجه به اينكه در سال اول خود در سوپرليگ 
ــرار داريم مردم و هواداران از ما توقع زيادی  ق
ــد، هر چند تا حاال هم فوق العاده ظاهر  ندارن
ــده ايم و صدرنشينی فراتر از  ش
تصور كاشانی ها بوده. اما در كل 
ــم اول از  ــر بتوانيم جزو 2 تي اگ
گروه خود صعود كنيم در مرحله 
ــی برای  ــكل چندان ــدی مش بع
قرار گرفتن در سكوهای بااليی 
نداريم. باريج اسانس در حالی در 
خانه ميزبان ارتعاشات خواهد بود 
ــود همچون  كه پيش بينی می ش
ــاهد هجوم  قبلی ش ميدان های 
تماشاگران كاشانی به تاالر محقر 

تختی اين شهر باشيم. 
اين امتياز مثبتی است كه چه در 
ديدارهای سال گذشته دسته اول 
ــال جاری  ــوپر ليگ س و چه س
ــره مند بود،  ــان از آن به ــانس كاش باريج اس
ــه بازی ضعيف در  ــت ك اما نكته مهم اينجاس
ــاگر شايد  طول بازی و حضور انبوه اين تماش
ــانی ها بگذارد كه   اثر روانی معكوس بر كاش
چاره آن بدون شک الگو قرار دادن بازی مقابل 
ــود، روزی كه رويايی ترين  ــاش خواهد ب دام
ــان در طول ليگ تا  ــانس كاش بازی باريج اس

اينجا رقم خورد....

جوابیه

بررسی فیفا برای حذف قانون پنالتی 
در مسابقه های حذفی 

NBA پیروزی یاران حدادی بر قهرمان

اسفندماه به جای دی ماه
تعویق در مسابقه های انتخابی 

تیم ملی کاراته

حضور یک مربی و 3 بازیکن هندی 
در تیم کبدی اصفهان

»احضار« برای متهمان به کار می رود
 شریفی تقصیر را گردن کارمند 

فدراسیون انداخت!

هفته ششم سوپر لیگ والیبال ایران 

کویرنشینان در اندیشه پنجمین پیروزی 

گزارش

پژمان سلطانی 

جلسه هم انديشی سند راهبردی ورزش استان اصفهان با 
حضور اصحاب رسانه در دفتر رشيد خدابخش مديركل 
تربيت بدنی استان اصفهان به مدت چهار ساعت برگزار 
ــت محسن ساالری معاون ارتباطات  شد. در اين نشس
ــتان  ــی و برنامه ريزی اداره كل تربيت بدنی اس فرهنگ
ــت سند راهبردی ورزش استان  پيرامون پايان فاز نخس
ــه فرمايش های مقام معظم رهبری در  گفت: با توجه ب
سال 1387 كه فرمودند ورزش كشور بايد برنامه كان 
داشته باشد هم رنگ و بوی آن فرهنگی شود، ما شعار 
ــامی – ايرانی پيشرفت را سرلوحه كارمان  الگوی اس
قرار داديم و سند راهبردی را در راستای اين الگو ترسيم 
كرديم كه در اين زمينه 5000 نفر ساعت كار كارشناسی 

انجام شد و اميدواريم مثمر ثمر واقع شود. 
وی ادامه داد: اداره كل تربيت بدنی استان سند راهبردی 
ــر چهار ركن فكر، علم، زندگی و معنويت  ورزش را ب
ــبيه برنامه پنجم توسعه كشور كه ما بر  تدوين كرده ش
ــخص، مكان و  اين اعتقاديم اين تفكرها مختص به ش
ــت بلكه هر نفر گروه يا تيمی كه در  زمان خاصی نيس
ــئوليت را می پذيرد می تواند از اين سند برای  آينده مس
ــاالری تصريح كرد: در  پيشرفت استفاده بهينه كند. س
ــتاب زدگی  ــت ش ــند راهبردی در فاز نخس تدوين س
نداشتيم و همكارانم ۹ ماه در اين زمينه وقت گذاشتند و 
با نگاه نقادانه به وضع موجود نگاه كردند تا نتيجه هايی 
 كه در شأن و منزلت پايتخت ورزش ايران است كسب 

شود.
ــوری،  ــای مح ــعار، ارزش ه ــداز، ش ــم ان وی از چش
مأموريت های كان، بيانيه مأموريت، مأموريت های خرد 
ــم انداز سال 13۹4 )اصفهان پايتخت  و خط مشی چش
ورزش ايران( به عنوان كليات فاز اول هر سند راهبردی 
ــرلوحه اداره كل تربيت  ــعاری كه س نام برد و افزود: ش
ــا ارزش تا اقتدار  ــرار داديم از ورزش ب ــتان ق بدنی اس
ــعار هم ارزش های معنوی و هم  اصفهان كه در اين ش
فرهنگ اسامی گنجانده شده است. وی گفت: به دنبال 
ــتان به صورت  ــتيم كه فرهنگ ورزش را در اس آن هس
ــا تداعی كننده  ــم فرهنگ ورزش تنه ــی درآوري عموم

ورزش همگانی نيست بلكه در مقوله ورزش حرفه ای، 
ــی نيز است و سعی بر اين داريم در  قهرمانی و پرورش
ــتان فرهنگ اسامی را نهادينه كنيم.  جامعه ورزش اس
محسن ساالری در پايان اضافه كرد: مهم ترين قسمتی 
ــت ساز  ــند راهبردی سرنوش كه می تواند در برنامه س
باشد تغيير وضعيت موجود در هر اداره است. وضعيت 
ــود اداره كل تربيت بدنی را در چهار نقطه قوت،  موج
ضعف، فرصت و تهديد بررسی كرديم كه نقاط ضعف 
و قوت را در اختيار داريم و نقاط قوت را در 5 مورد و 

نقاط ضعف را نيز در 14 مورد شناسايی كرديم.
خدابخش: حذف یارانه ها هم می تواند فرصت باشد 

هم تهدید
رشيد خدابخش )مديركل تربيت بدنی استان اصفهان( 
ــاالری گفت: ما بايد  ــن س در ادامه صحبت های محس
ــايی كرده تا بتوانيم نقاط  نقاط ضعف و قوت را شناس
ــش و آنها را به نقاط قوت تبديل كنيم.  ضعف را پوش
وی به برنامه پنج ساله اداره كل اشاره و توضيح داد: ما 
براساس برنامه پنج ساله دولت، سند راهبردی را برای 
ــه بايد از جايی  ــال طراحی كرديم كه اين برنام پنج س
ساپورت شود. خدابخش تصريح كرد: حذف يارانه ها 
هم می تواند فرصت و هم تهديد جديدی باشد كه بايد 
اين فرصت ها و تهديدها را لحاظ كنيم و اكنون درگير 
كارهای مهم غير فوری هستيم كه بيشتر اعتقاد داشتند كه 
كار مهم خيلی فوری، مهم تر است اما از نگاه برنامه ريزی 
ــت اگر كار مهم غير فوری را در وقت آن  اينگونه نيس
انجام ندهيم تبديل به كار مهم خيلی فوری می شود. وی 

ــاره كرد و توضيح  در پايان به فعاليت های فرهنگی اش
ــابقه های قرآنی را با حضور  داد: در بحث فرهنگی مس
700 ورزشكار در سطح استان برگزار كرديم كه مرحله 
ــتان ها بود و برترين ها در سطح  ــت آن در شهرس نخس
استان با هم به رقابت پرداختند كه اين نشان می دهد كار 

فرهنگی را جدی تلقی كرده ايم.
افشین موالیی: مراجع قضایی از حساب اداره تربیت 

بدنی برداشت می کند!
ــين مواليی معاون منابع مديريت و توسعه نيروی  افش
ــانی اداره كل تربيت بدنی استان نيز اظهار داشت:  انس
براساس شرايط موجود سعی كرديم كارهايی را به شكل 

كوتاه مدت انجام دهيم. 
زمانی می توانيم با بيشترين قدرت به سمت شكوفايی 
ــيم. وی درباره آمار  ــته باش رويم كه برنامه مدونی داش
ــات و آمار در  ــری كه اطاع ــات گفت: مدي و اطاع
ــد. در شرايطی  اختيار ندارد نمی تواند مدير موفقی باش
ــت ورزش ايران نام می  ــا از اصفهان به عنوان پايتخ م
بريم كه فقط در بخش حرفه ای قابليت هايی داريم اما 
هيچ نظام اطاعاتی موجود نيست و تاش می كنيم اين 
ــت آوريم تا ادبيات گزارش  آمار و اطاعات را به دس
دهی و تصميم گيری مطابق با واقعيات و آمار باشد كه 
ــود خيلی از حواشی و  اگر اين اطاعات جمع آوری ش

بزرگنمايی ها اصاح می شود.
ــوز ما نمی دانيم چند متر مربع زمين در  وی افزود: هن
ــود دارد و چند درصد در تملک اداره كل  اصفهان وج
است و اين باعث می شود كه مديركل نداند چقدر اعتبار 
نياز دارد. در سال های قبل اداره كل تربيت بدنی استان 
ــته آن را در بودجه  ــا را تملک كرده ولی نتوانس زمين ه
ساالنه پيش بينی كند كه به همين منظور چند صد ميليون 
توسط مراجع قضايی از حساب تربيت بدنی برداشت 
ــود و اگر نظم و انضباط حقوقی را سرلوحه كار  می ش
قرار دهيم می توانيم برنده حقوقی باشيم و كشور ما به 

اين سو در حال حركت است.
پس از پايان گزارش فاز نخست سند راهبردی ورزش 
استان اصفهان، اصحاب رسانه نظرهای خود را در مورد 
ــند بازگو كردند كه انتقادهايی نيز در اين زمينه  اين س

داشتند.

خدابخش در جلسه هم اندیشی سند راهبردی ورزش اصفهان: 

حذف يارانه ها هم می تواند فرصت باشد هم تهديد

 از پا درآوردن 
 غول هایی که 

سال هاست پای 
ثابت سطح اول 
والیبال ایران 

هستند باعث شد 
تا به قول همشهری 

شاعرشان باریج 
اسانس را جور 
دیگر باید دید!

ــال فيروز صفه وضعيت  ــپهر محمدی گلر تيم فوتس س
ــار  ــت و اظه ــوب دانس ــم را مطل ــن تي ــان اي  بازيكن
داشت: نسبت به هفته های نخست بازيكنان هماهنگ تر 
ــرايط می توانيم به رده های اول تا  شده اند و با اين ش

سوم جدول فكر كنيم.
ــر از تيم های  ــا دو بازی كمت ــون م ــه داد: اكن وی ادام
ــاالی جدول داريم و می توانيم به اين تيم ها در صدر   ب

برسيم. 
ــگاه تأكيد كرد: به هيچ  محمدی درباره انحال اين باش

ــن ارتباط نزده  ــروز ريخته گران حرفی در اي عنوان في
ــم دارد، به علت اينكه فيروز  ــاد وافری به اين تي و اعتق
صفه با مبلغ ناچيزی نسبت به تيم های ديگر بسته شده 

است.
ــاره كرد و  ــاری اش ــان به بازی راه س ــدی در پاي محم
توضيح داد: بازی سختی را پيش رو داريم. تيم حريف 
ــت،  خوب دفاع می كند و در ضد حمله ها خطرناک اس
ــت دور  اما ما برای 3 امتياز به ميدان می رويم تا شكس

رفت را جبران كنيم.

سپهر محمدی: 

جزو 3 تيم نخست 
هستيم 



شهرداری درچه در نظر دارد نسبت به ساخت و نصب گاردریل 
و هندریل پل بعثت شهر درچه با اعتبار بالغ بر 600/000/000 
درخواست  متقاضیان  از  لذا  نماید  اقدام  ذیل  شرح  به   ریال 
می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه تا مورخ 89/10/21 به 

شهرداری درچه مراجعه نمایند.
 

1- مدیر امورمالی وحسابداری
2- مدیرمنابع انسانی

3- سرپرست تعمیر و نگهداری
4- کارشناس تحقیق وتوسعه بازار

5- کارشناس امورقراردادها
6- کارشناس فروش و بازاریابی

از متقاضيان دعوت به عمل می آورد سوابق تحصيلی و 
 شغلی خويش را تا مورخ 89/10/23  

 ekt.company@yahoo.comبه آدرس الكترونيكی
ارسال فرمايند.

يک گروه صنعتی معتبر، توليدکننده انواع 
نوشابه های گازدارقصد دارد جهت تكميل کادر 
تخصصی خود از واجدين شرايط ذيل دعوت به 

همكاری نمايد.
علیرضا اطهری فر

شهردار درچه
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 تعجب می کنم از کسانی 
که در غذای جسم خود فکر 
می کنند ولی در امور معنوی 
و غذای جان خویش تفکر 
نمی کنند.

روزی بود...

ــحاقی مدير مركز نجوم اديب  مهدی اس
ــت: در روز 14 دی  اصفهان اظهار داش
ــيد گرفتگی دهه  ماه 8۹، آخرين خورش
80 را در اصفهان شاهد خواهيم بود كه 
ــوف جزئی در ساعت 11 و 23  اين كس
ــاعت 14 نيز  ــده و در س دقيقه آغاز ش

می رسد  پايان  به 
ــن واقعه  و در اي
نجومی قرص ماه 
حدود 30 درصد 
را  ــيد  خورش از 

می پوشاند. 
ــاره به  وی با اش
اين  ــای  برنامه ه
مركز در روز 14 
ــاه تصريح  دی  م
كرد:  مركز نجوم 

اصفهان برای اين خورشيد گرفتگی دو 
برنامه اصلی و تعدادی برنامه های جنبی 
ــوم در نظر  ــرای عاقه مندان به نج  را ب
ــوان به  ــن زمينه می ت ــه در اي ــه ك  گرفت
ــی از  ــيد گرفتگ ــده خورش ــش زن پخ
و  ــان  اصفه ــهری  ش ــای  تلويزيون ه

ــی  ــيد گرفتگ ــی خورش ــد عموم رص
ـــــاره  ــــكوپ اش ــيلــه تلس  بــه وس

كرد. 
ــدان به رصد  ــحاقی افزود: عاقه من اس
ــد به مركز  ــيد گرفتگی می توانن خورش
ــه كرده و  ــب اصفهان مراجع نجوم ادي
اين  تلسكوپ  با 
را  نجومی  واقعه 

رصد كنند. 
مدير مركز نجوم 
اصفهان  ــب   ادي
ــن  ــه داد: اي ادام
ــار  ــز در كن مرك
فوق،  برنامه های 
ــی  ي مه ها نا بر

ــز  ني را  ــی  جنب
همشهريان  برای 
ــر  نظــ در  ــی   اصفهــــــان
ــه  جمل ــن  اي از  ــه  ك ــت  اس ــه   گرفت
ــا  ب ــی  جهت ياب كارگاه  ــه  ب ــوان  می ت
ــم، قبله يابی با  ــش فيل ــيد، نماي خورش
خورشيد و آشنايی با ساعت های آفتابی 

اشاره كرد. 

اصفهاني ها آخرین کسوف 
دهه 80 شمسي را رصد مي کنند

یاد یاران یاد باد

ــيد را بايد يكی از منظره های زيبا   گرفتگی كامل خورش
ــت. تنها موقعی  ــناک طبيعت دانس و در عين حال ترس
می توان اين پديده را ديد كه عوامل زيادی با هم انطباق 
ــيار بزرگی است با  ــيد كره فروزان بس پيدا كنند. خورش
قطری در حدود 10۹ برابر قطر زمين كه در فاصله 150 

ميليون كيلومتری زمين واقع شده است.
ــارم اندازه زمين را دارد. ولی 400 بار  ماه فقط يک چه
ــت. البته بديهی است  ــيد به زمين اس نزديكتر از خورش
ــر كوچكتر می بينيم.  ــام را از فاصله های دورت كه اجس
اختاف فاصله های ماه و خورشيد نيز سبب می شود تا 
ــری كنند. از اين رو، آن دو در  ــان با هم براب اندازه هايش

آسمان تا حدودی به يک اندازه ديده می شوند.
تاریخچه 

ــده همواره مورد توجه اقوام و  در طول تاريخ، اين پدي
ملل مختلف بوده است. بيشتر تمدن های كهن خورشيد 
ــتند و درباره آن  ــوم می پنداش ــی را پديده ای ش گرفتگ
ــتند كه  ــتند. چينی ها عقيده داش اعتقادهای خرافی داش
ــيد گرفتگی اژدهايی خورشيد را می بلعد.  هنگام خورش
در بسياری از فرهنگ ها خورشيد گرفتگی بايی آسمانی 
پنداشته می شده است. مردم هند در خال گرفتگی خود 
ــتند كه با  را تا گردن در آب فرو می كردند و اعتقاد داش
ــد تا در برابر  ــيد و ماه كمک می كنن ــن كار به خورش اي

اژدها از خود دفاع كنند.
خورشید گرفتگی از دیدگاه علمی 

اندازه ظاهری خورشيد و ماه از زمين با هم برابر است. 
ــم از كره  ــت كه فاصله اين دو جس علت اين امر آن اس

ــت. در نتيجه در زمان هايی كه ماه به طور  ما متفاوت اس
مستقيم از جلوی خورشيد عبور می كند قرص خورشيد 
در پس آن پنهان می شود. شرط الزم و كافی برای وقوع 
ــت كه زمين، خورشيد و ماه در  پيوستن كسوف آن اس
ــت قرار بگيرند، به  يک خط يا تا حدودی يک خط راس
ــی از زمين بيفتد. كل اين  ــايه ماه بر بخش طوری كه س
ــايه كه در قسمت بيرونی و  ــايه از دو قسمت نيم س س
نيمه درونی كه تاريک و سياه است تشكيل می شود. در 
محدوده نيم سايه ماه تنها قسمتی از خورشيد را پوشانده 
ــيد گرفتگی جزيی می گويند. در  است كه به آن خورش
ــايه  ــال گرفت بر اثر حركت ماه و چرخش زمين س خ
ــرق طی می كند، به اين سير  ماه، زمين را از غرب به ش
حركتی سير گرفتگی كلی می گويند. هر كسی كه در اين 
ــيد را در حالت گرفت كلی خواهد  ــير باشد خورش مس
ــه 320 كيلومتر  ــترين حالت ب ــير در بيش ــد. اين مس دي
ــد و حدود نيم درصد سطح زمين را می پوشاند.  می رس
به طور معمول هر 1/5 سال خورشد گرفتگی كلی روی 
ــانس  ــايد يک بار ش می دهد، اما ما در طول عمرمان ش

تماشای اين پديده را داشته باشيم.
کسوف تنها برای زمین 

تصادف شگفت آوری است كه اندازه ظاهری قمر زمين، 
ــيد برابر است. گرچه  يعنی ماه، با اندازه ظاهری خورش
ــت اما 400 بار هم  ــيد 400 بار دورتر از ماه اس خورش
ــت. قطر بسيار بزرگ خورشيد، در اثر  بزرگتر از آن اس
ــاهده از اين فاصله زياد، به طور كامل كوچک ديده  مش
ــت ،  ــود. اگر اين پديده جالب توجه وجود نداش می ش

ــتری در مورد جو بيرونی  ــتيم اطاعات بيش نمی توانس
ــت آوريم. به جز زمين، در هيچ يک  ــيد به دس خورش
ــياره های منظومه شمسی پديده گرفتگی خورشيد  از س

روی نمی دهد.
علل کسوف 

حدود 30 روز طول می كشد تا ماه يک بار زمين را دور 
ــال، ماه در مسير خود، به  ــه بار در هر س بزند. دو يا س
ــتقيم از فاصله بيان زمين و خورشيد می گذرد.  طور مس
ــيد رخ می دهد. قرص  ــگام گرفتگی خورش ــن هن در اي
ــيد يا بخشی  تاريک ماه برای مدت كوتاهی همه خورش

از آن را می پوشاند.
ــید می گذرد  ــرا هرگاه ماه از میان زمین و خورش چ

این پدیده اتفاق نمی افتد؟ 
ــه اين دليل كه مدار ماه و زمين با هم زاويه دارد و در  ب
ــياری از حالت ها ماه از باال يا پايين قرص خورشيد  بس
ــذرد. مدار زمين و ماه در دو نقطه به هم بر خورد  می گ
ــد كه به اين دو نقطه گره های مداری می گويند و  می كنن
ــيد در يک خط  ماه هر گاه در اين كره با زمين و خورش

قرار بگيرد خورشيد گرفتگی صورت می گيرد.
انواع کسوف 
کسوف کامل:

ــاه در نزديک ترين فاصله خود به زمين  در اين حالت م
ــت نيز قرار دارند. در اين  قرار دارد و در يک خط راس
ــيد در پشت ماه پنهان می شود.  حالت كل قرص خورش
ــن را در بر  ــطح زمي ــايه ماه فقط چند كيلومتر از س س
ــاه در مدار خود، يک  ــرد و به موازات حركت م می گي
ــكل در روی زمين می پيمايد.  ــير طوالنی منحنی ش مس
ــانی می توانند گرفتگی خورشيد را ببينند كه در  تنها كس

جايی از اين مسير باريک و طوالنی واقع باشند.
ــتر از دو تا پنج  ــر نقطه، مدت گرفتگی كامل، بيش در ه
ــی كامل نزديكتر  ــد. هر چه گرفتگ دقيقه طول نمی كش
ــود، آسمان تاريک تر شده و ستارگان بيشتری پديدار  ش
ــه طور كامل  ــيد ب ــوند. هنگامی كه قرص خورش می ش
پوشانده می شود. هاله سفيد رنگ درخشانی در اطراف 
ــه به صورت  ــت ك ــد. اين همان تاج اس ماه می درخش
هاله ای از گازهای رقيق و داغ از خورشيد جريان دارند. 
ــرخ رنگی از  ــياه ماه، حلقه باريک و س در كنار قرص س
ــم می خورد كه فام سپهر نام  ــيد به چش گازهای خورش

دارد.
کسوف جزئی:

ــروع به  ــی كامل، ماه ش ــش از آغاز گرفتگ ــاعتی پي س
ــيد می كند. در اين مرحله  ــی از خورش ــاندن بخش پوش
ــيعی در  گرفتگی فقط حالت جزئی دارد. در نواحی وس
ــير گرفتگی، تنها گرفتگی جزئی قابل  ــوی مس هر دو س
رؤيت است. در برخی گرفتگی ها فقط نيم سايه با زمين 
ــت و تمام سايه از افراز قطبين می گذرد.  در تماس اس
ــيد گرفتگی در قطبين صورت  بی شک اين نوع خورش

می گيرد.
کسوف حلقه ای:

فاصله خورشيد تا زمين و نيز فاصله تا ماه ثابت نيست. 
ــن فاصله ها اندكی تغيير می كنند. هنگامی كه زمين از  اي
ــت،  ــيد نزديكتر و از ماه دورتر اس حالت عادی خورش
ــيد  اندازه ظاهری ماه كوچكتر از اندازه ظاهری خورش
ــی رخ دهد، ماه  ــع گرفتگ ــر در اين مواق ــود. اگ می ش
ــيد را به طور كامل بپوشاند. در  نمی تواند قرص خورش
ــانی از نور خورشيد دور تا دور ماه  نتيجه حلقه درخش
ــت را گرفت حلقه ای می نامند.  را فرا می گيرد. اين حال
در گرفت حلقه ای، آسمان همچنان روشن است و تاج 
خورشيدی نيز ديده نمی شود. به اين دليل، ارزش علمی 

گرفت حلقه ای كم است.
ثبت کسوف

مردم در زمان های قديم از گرفتگی خورشيد می ترسيدند. 
ــتند و خيال می كردند كه  آنها علت گرفتگی را نمی دانس
ممكن است خورشيد برای هميشه ناپديد شود. امروزه 
ــان فرصت گران بهايی  ــی كامل، برای اخترشناس گرفتگ
ــپهر  ــت تا بخش های كم نورتر تاج و نيز اليه فام س اس
را مطالعه كنند. مدت ها پيش از آنكه گرفتگی رخ دهد، 
ــورت می گيرد، تا چندين هيأت  برنامه ريزی دقيقی ص

در مسير گرفت مستقر شوند. 
اخترشناسان تاش می كنند تا محل هايی را انتخاب كنند 
ــد. طی چند  ــدت كوتاهی، گرفتگی ابری نباش كه در م
ــتفاده، دوربين ها و دستگاه ها، هم زمان به  دقيقه قابل اس
ــبرداری و آزمايش های مختلف مشغول می شوند.  عكس
ــی كه  ــگر در حال ــای پژوهش ــی از گروه ه ــی برخ حت
دستگاه ها را در هواپيما جای می دهند، مطالعات خود را 
هنگام پرواز انجام می دهند. آنها با اين روش می توانند 
ــند و نيز با پرواز هواپيما،  از مزاحمت ابرها به دور باش
مسير سايه ماه را دنبال كنند. از اين رو به مدت مشاهده 

گرفتگی چندين دقيقه افزوده می شود.
اهمیت علمی کسوف 

ارزش علمی خورشيد گرفتگی به بررسی هايی است كه 
هنگام گرفتگی كلی می توان انجام داد كه در مواقع ديگر 

غير ممكن است. 
ــاند اليه های  ــيد را می پوش ــرص خورش ــاه ق ــی م وقت
ــيد را می توان رصد كرد. با پديدار  خارجی جو خورش
ــان را اندازه  ــتاره ها می توان انحنای فضا - زم ــدن س ش
ــبه زمان تماس اول ماه با خورشيد  گيری كرد. با محاس
ــاه و زمين  ــی در حركت مداری م ــه جزئيات  می توان ب

پی برد. 
ــتارگان دنباله داری را كه در حضيض هستند  می توان س
را بررسی كرد و... در قرن اخير مهم ترين سنجش های 
ــتاره های قابل  ــيد گرفتگی اندازه گيری مكان س خورش
مشاهده در اطراف خورشيد و تأييد تجربی نسبيت عام 

انيشتين است.

کسوف چیست؟  


