
به دنبال بارش برف س��نگين، تردد خودروها 
در محورهاي ارتباطي منطقه های كوهس��تاني 
چهارمح��ال و بختي��اري از جمل��ه كوهرنگ 

بدون زنجيز چرخ ممكن نيست. 
سرپرس��ت فرمانداري كوهرنگ در گفتگو با 
ايرن��ا ارتفاع يك مت��ري در برخي محورهاي 
س��خت گذر نظير ش��امنصوري و گردنه هاي 
ش��يخ عليخان را يادآور ش��د و اف��زود: تردد 
در اين محورها تنها ب��ا زنجيرچرخ امكانپذير 

است. 
داري��وش رضايي با بيان اينكه عالوه بر بارش 
برف س��نگين، كاه��ش دما وكوالكي ش��دن 
راه ه��ا برمخاط��ره ت��ردد در محوره��اي اين 
 شهرس��تان افزوده است، تصريح كرد: مردم از 
تردد ه��اي غيرض��روري به وي��ژه در محور 
فارس��ان ب��ه كوهرن��گ و بخش ه��اي مناطق 

كوهستاني خودداري كنند. 
بخشدار بازفت شهرستان كوهرنگ نيز ارتفاع برف 
 در گردن��ه چري  و ت��اراز در محور اين بخش را 
50 سانتيمتر برآورد كرد و افزود: هم اكنون گروه 
ه��اي راه��داري و س��تاد حوادث و س��وانح 
 شهرستان كوهرنگ مشغول پاكسازي اين محور

هستند. 
س��تار خيري به رانندگاني ك��ه قصد عزيمت 
ب��ه محورهاي برفگي��ر شهرس��تان كوهرنگ 
را دارن��د توصي��ه كرد كه وس��ائط نقليه خود 
 را ب��ه زنجيرچ��رخ و وس��ايل ايمن��ي مجهز 

كنند. 
خي��ري، از باز بودن تم��ام محورهاي ارتباطي 
شهرس��تان كوهرن��گ به جز محور دهس��تان 
اكيپ ه��اي  گف��ت:  و  داد  خب��ر  موگوي��ي 
در  كوهرن��گ  شهرس��تان  نج��ات  و  ام��داد 
راهدارخانه ه��اي چري، ش��اه منصوري، تاراز 
و ديگ��ر نق��اط برفگي��ر و س��خت گذر براي 
 كمك رس��اني به راه ماندگان احتمالي مستقر 

هستند.

در محورهاي كوهستاني چهارمحال و بختياري
تردد بدون زنجيرچرخ 

غيرممكن است 

دادستان عمومی و انقالب استان اصفهان در گفتگوی اختصاصی با زاینده رود:

16 تعاونی غیرمجاز در اصفهان 

آگهي استخدام  شركت سهامي ذوب آهن اصفهان

صباغی مدير شعب پست بانك 
استان اصفهان طی مصاحبه ای 
اع��الم كرد ك��ه اولي��ن مرحله 
پرداخ��ت ياران��ه نق��دی مردم 
روس��تاهای اس��تان اصفهان از 
طري��ق دفترهای خدمات بانكی 

روستايی پست بانك با موفقيت و رضايت كامل مردم انجام گرديد. وی 
با اشاره به استقبال مردم روستاهای استان از افتتاح حساب...

سراسری/ صفحه2

رئيس س��ازمان بازرگانی استان 
اصفه��ان گفت: پ��س از اجرای 
طرح هدفمندی يارانه ها، 4 هزار 
و 500 پرونده تخلف به تعزيرات 
حكومتی ارسال شده است. مظفر 
انصاری در گفتگ��و با فارس با 

اشاره به اين مطلب، بيان داشت: تعدادی انبار كشف شد كه در آنها پودر 
لباسشويی، برنج، رب گوجه و ديگر اقالم خوراكی كشف شده است...

شهرستان/ صفحه4

 ي��ك هواپيماي مس��افربري كه 
از مبدأ تهران ب��ه مقصد اروميه 
در حرك��ت بود، قبل از فرود در 
فرودگاه اروميه، س��قوط كرد. به 
گزارش ايرنا، بر اساس اطالعات 
اوليه اي��ن هواپيم��ا درنزديكي 

روستاي ترمني در ساحل جنوبي درياچه اروميه  ساعت 19:40 يك شنبه 
سقوط كرده است.  اهالي روستاهاي همجوار از فرود...

سراسری/ صفحه2

 پرداخت یارانه نقدی
100 هزار خانوار توسط پست بانک 

ارسال 4500 پرونده تخلف به 
تعزیرات حكومتي اصفهان

سقوط یک هواپيماي مسافربري 
در اطراف اروميه

صفحه 8

صفحه 2

صفـحهصفـحه
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از ابتدای امسال؛
نسبت ازدواج به طالق 
در چهارمحال و بختياری 18 به یک است

حاجيلو: 
عراق حریف آسانی نخواهد بود
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شركت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه چهارمحال و بختياری در نظر دارد امور مربوط به 
كيلومتر 5 جاده  در  واقع   CNG گاز  و  نفتی  فراورده های  منظوره عرضه  دو  جایگاه  عمليات   )1

شهركرد – اصفهان 
2( عمليات انبار نفت منطقه واقع در كيلومتر 5 جاده شهركرد – اصفهان 

را از طریق برگزاری مناقصه عمومی )دو مرحله ای( به پيمانکار واجدالشرایط )ترجيحاً آشنا به صنعت 
نفت( واگذار نماید. عالقمندان به شركت در مناقصه می توانند برابر فرایند ذیل اقدام الزم معمول 

نمایند.
الف: درخواست كتبی شركت در مناقصه و معرفی نماینده جهت خرید و تحویل اسناد مناقصه از 

تاریخ 89/10/28
شماره  سيبای  حساب  به  مناقصه  اسناد  فقره  هر  خریداری  جهت  ریال   100/000 مبلغ  ضمناً 
412007610009 نزد بانک ملی شعبه شركت نفت شهركرد واریز و فيش مربوطه به امور مالی 

منطقه تحویل و رسيد دریافت نمایند.
آدرس: شهركرد – كيلومتر 5 جاده شهركرد – اصفهان – صندوق پستی 347

ب: تحویل پاكات ثالثه از طرف مناقصه گران به شركت تا پایان وقت اداری مورخ 89/11/16 
شامل پاكات الف- سپرده شركت در مناقصه ب- اسناد و مدارک مناقصه ج- اعالم قيمت پيشنهادی 

– دبيرخانه شركت
*سپرده شركت در مناقصه: واریز مبلغ 1( 41/000/000 ریال جهت ردیف 1 یا 55/000/000 
بانک ملی شعبه شركت نفت  نزد  به حساب 412007610009  نقد  ریال جهت ردیف 2 وجه 

شهركرد و یا ارائه ضمانت نامه بانکی 
ج: مدارک مورد نياز جهت ارزیابی كميته فنی بازرگانی )تأیيد صالحيت(

1 – ارائه تصویر آگهی ثبت شركت در روزنامه 
2- ارائه تصویر اساسنامه شركت 

3- سوابق و مدارک تحصيلی اعضاء و هيأت مدیره 
4- سوابق تجربی پيمانکاران در 5 سال گذشته 

5- ارائه تأیيد صالحيت از ادارات كار یا رتبه از معاونت برنامه ریزی استانداری 
6- ارائه فهرست امکانات فنی – عمليات و اقتصادی 

پروژه  در 2  HSE حداقل  با  مرتبط  ایمنی  تجهيزات  ليست  و  ارائه سوابق شناسایی خطرات   -7
گذشته 

*بدیهی است پس از تأیيد صالحيت شركت كنندگان توسط كميته ارزیابی فنی و بازرگانی، مراتب 
طی دعوتنامه ای جهت حضور در جلسه گشایش پاكت ج )نرخ پيشنهادی( متعاقباً اعالم می گردد.

در صورت بروز هرگونه ابهام با شماره تلفن 3335505 امور اداری منطقه تماس حاصل نمایند.
ضمناً آگهی فوق در سایت http://.chaharmahal.niopdc.ir قابل مشاهده می باشد.

روابط عمومی
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

منطقه چهارمحال و بختياری

آگهی مناقصه عمومی )دو مرحله ای( 
نوبت اول

شركت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 
)منطقه چهارمحال و بختياری(
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الدن سلطانی

 ق��اضی حبيبی در گفتگ����و با زاين����ده رود 
گفت: صندوق های قرض الحسنه و تعاونی های 
و  صنفی  صورت  به  می توانند  اعتباری  و  مالی 
محدود عمل كنند اما متأسفانه در اصفهان حدود 
مجاز  غير  اعتباری  مؤسسه  و  تعاونی  16 شعبه 

داريم.
ديده  چندگاهی  از  هر  كرد:  خاطرنشان  وی 
الحسنه  قرض  های  صندوق  برای  كه  می شود 
اصل  كه  چرا  می آورند  وجود  به  مشكل هايی 
كارشان غير قانونی است و در واقع خيانت در 

امانت می كنند. 
اصفهان  استان  انقالب  و  عمومی  دادستان 
و  قرض الحسنه  های  صندوق  برای  گفت: 
تعاونی ه����ای م�الی و اعتباری قانونی توسط 
شده  مشخص  مجلس  و  اعتبار  و  پول  شورای 
عمل  محدود  می توانند  آنه���ا  واقع  در  است 
ناچيزی  به ج���ز درص��د  ندارند  كنند و حق 
دريافت  سود  جاری،  هزينه های  پرداخت  برای 
انجام  را  بانكی  كارهای  تمام  متأسفانه  اما   كنند 

می دهند.
قاضی حبيبی داشتن مجوز بانك مركزی را اولين 
مؤسسه های  و  ها  صندوق  فعاليت  برای  گام 
اكنون  هم  كرد:  تصريح  و  عنوان  اعتباری 
استان مستقر شده اند  بانك مركزی  بازرسان در 
 و اخطاره����ايی هم به مؤسسه های اعتب���اری 
غير مجاز داده شده و به آنها مهلت داده ايم كه 

فقط پول های مردم را برگردانند.
بايد  كشور  پولی  سيستم  اينكه  به  اشاره  با  وی 
بر  تا  باشد  كشور  بانكی  سيستم  نظارت  تحت 
ربا  بحث  و  گيرد  صورت  كنترل  مراحل  تمام 
از  قبل  خواهيم  می  مردم  از  گفت:  نيايد  پيش 

اينكه پولشان را به مؤسسه های مالی و اعتباری 
بسپارند، ابتدا از طريق بانك مركزی تحقيق كنند 
بانك  تأسيس  مجوز  ای  مؤسسه  شايد  كه  چرا 
مركزی را هم داشته باشد اما اين مجوز، مجوز 
فعاليت محسوب نمی شود. در واقع مؤسسه بعد 
از دريافت پروانه تأسيس بايد مجوز فعاليت اخذ 

نمايد.
در  اصفهان  استان  انقالب  و  عمومی  دادستان 
صندوق  وضعيت  درباره  سئوالی  به  پاسخ 
قرض الحسنه اصحاب كهف افزود: در خصوص 
وظايف خود  از  فراتر  ما  بازپرس  اين صندوق 

بارها  اما  نموده،  اقدام  پيشرفت روند  در جهت 
 به سپرده گ���ذاران گفت�ه ايم و باز هم اع���الم 
می كنيم ك�ه فقط شكايت كيف����ری و تعقيب 
مراجع  را  اين  و  پذيرفته  صورت  مديرعامل 
آن  است  مهم  آنچه  می دهند،  انجام  قضايی 
بدهی  قبال  در  صندوق  اين  مديران  كه  است 
افراد  نبايد  بنابراين  هستند  ضامن  مردم  پول  و 
بايد  بلكه  باشند  موضوع  كيفری  بحث  دنبال 
تا  گردد  تنظيم  حقوقی  دادگاه  در  دادخواستی 
به  وادار  آنها  مديره،  هيأت  اعضای  خواندن  با 

پرداخت هر چه سريع تر بدهی مردم شوند.

سراسری

دادستان عمومی و انقالب استان اصفهان در گفتگوی اختصاصی با زاینده رود:

16 تعاونی غیرمجاز در اصفهان  در  اراک  و  نطنز  هسته ای  تأسيسات 
حالی تا چند روز ديگر ميزبان نگاه های 
بين المللی  سازمان  از  سفيرانی  كنجكاو 
انرژی اتمی خواهد بود كه تداوم سياست 
اعتماد سازی جمهوری اسالمی ايران، زير 
دندان برخی كشورهای غربی طعمی نه 

چندان دلچسب داشت. 
ابتكار جمهوری اسالمی ايران در دعوت 
سفيرانی از گروه های جغرافيايی و سياسی 
عضو آژانس بين المللی انرژی اتمی برای 
و  نطنز  غنی سازی  تأسيسات  از  بازديد 
ديگر  ابتكاری  اراک  راكتور آب سنگين 
از سوی تهران برای افزايش اعتمادسازی 
درباره برنامه های هسته ای خود و ماهيت 

صلح آميز آن است. 
وزارت  )سخنگوی  مهمانپرست  رامين 
نيز  اسالمی(،  جمهوری  خارجه  امور 
چهاردهم دی ماه اين اقدام را در راستای 
آميز  صلح  فعاليت های  شفاف سازی 
هسته ای جمهوری اسالمی ايران دانست 
و گفت: ايران در زمينه فعاليت های صلح 
آميز خود به صورت شفاف و صريح و 
در چارچوب همكاری با آژانس بين المللی 

انرژی اتمی عمل كرده است. 
سفرای  از  دعوت  كرد:  تأكيد  وی 
از  بازديد  برای  مختلف  كشورهای 
ديگر  بار  كشورمان  هسته ای  تأسيسات 
را  ايران  اسالمی  جمهوری  نيت  حسن 
آميز  صلح  و  همكاری  اين  با  رابطه  در 
بودن فعاليت های هسته ای نشان می دهد. 
همان روز علی اصغر سلطانيه )سفير و 
نماينده دائم جمهوری اسالمی ايران در 
با  نيز  اتمی(،  انرژی  بين المللی  آژانس 
و  نطنز  غنی سازی  تأسيسات  اينكه  بيان 
بازديد  مورد  اراک  سنگين  آب  راكتور 
در  گفت:  ايرنا  به  گرفت،  خواهد  قرار 
اين بازديد كه برای پانزدهم و شانزدهم 
ژانويه )بيست و پنجم و بيست و ششم 
دی ماه( برنامه ريزی شده است، سفيران 
خارجی با مقام های كشورمان نيز ديدار 

خواهند كرد. 
چين نخستين كشوری بود كه چهاردهم 
دعوت  دريافت  رسمی  طور  به  دی ماه 
دولت های  برخی  كرد.  تأييد  را  ايران 
كردند  سعی  واكنش  نخستين  در  غربی 
تهران،  اقدام  اين  خواندن  بی اهميت  با 
همچنان بر فضای بدبينی و ابهام آفرينی 
بزنند. چهاردهم دی ماه سخنگوی  دامن 
وزارت خارجه آمريكا، با تأكيد بر اينكه 
در  حضور  برای  كشور  اين  از  دعوتی 
هنوز سعی  ما  گفت:  است،  نشده  ايران 
داريم ببينيم چه كسانی دعوت شده اند اما 
ما كه نيستيم. با اين حال، به گزارش بی. 
بی. سی، كراولی با بيان اينكه ما شركت 
نمی كنيم و دليلی هم نمی بينيم كه ديگر 
كشورها بخواهند شركت كنند، سعی در 
تهران  اقدام  اين  دادن  جلوه  بی اهميت 

كرد. 
رويترز در ادامه افزود: امريكا و انگلستان 
اين حركت ايران را رد كردند اما به نظر 
كنند.  استقبال  آن  از  ديگران  می رسد 
تلويزيون فارسی بی. بی. سی نيز تالش 
تأثير  را در راستای  ايران  اقدام  اين  كرد 
و  استانبول  در  آتی  نشست  بر  گذاشتن 
به  جديد  بازيگران  آوردن  صحنه  به 
ارزيابی  هسته ای  های  مذاكره   صحنه 

كند. 
امورخارجه  وزارت  دی ماه،   پانزدهم 
اتحاديه  دوره ای  رياست  كه  مجارستان 
بيانيه  يك  طی  دارد،  عهده  بر  را  اروپا 
دعوت نامه  دريافت  به  اشاره  با  رسمی 
ايران اعالم كرد: مجارستان حق استفاده 
صلح آميز انرژی هسته ای را برای ايران به 

رسميت می شناسد. 
تأكي��د  اروپا  اتح���اديه  رئيس دوره ای 
است  مهم  بسيار  مجارستان  برای  ك�رد: 
مذاكره های هسته ای ايران كه به تازگی 

باشد.  نتيج��ه بخش  شروع شده است، 
با اين حال،  بی. بی. سی در همين روز 
به نقل از يك سخنگوی كاترين اشتون 
)مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا(،  
ايران  به  هنوز  اتح���اديه  اين  كه  گفت 
پاسخ نداده است. وی كه نامی از او برده 
نشد، افزود: آنچه می خواهيم تأكي�د كنيم 
اين  اين است كه روندی وجود دارد و 
كه  است  اتمی  انرژی  بين  المللی  آژانس 
بايد تأسيسات اتمی ايران را بازديد كند. 
تا  بود  اشتون  خود  نوبت  بعد،  روز  دو 
گزارش  به  كند.  تكرار  را  گفته ها  همين 
خبرگزاری رويترز، اشتون پس از ديدار 
اعالم  مجارستان  خارجه  امور  وزير   با 
كرد: اتحاديه اروپا پيشنهاد ايران را برای 
اين كشور  از تأسيسات هسته ای  بازديد 
تأكيد  وی  حال  اين  با  است.  نپذيرفته 
كرده درباره مذاكره ها با تهران در اواخر 
اين ماه ميالدی )اوايل بهمن ماه( خوشبين 
تالش  نيز  برخی  ديگر،  از سوی  است. 
كردند اين تصميم را به پای انتخاب علی 
اكبر صالحی به عنوان سرپرست وزارت 
ايران  اسالمی  جمهوری  امورخارجه 
بگذارند و به نحوی، آن را سرفصلی از 
كنند.  ارزيابی  تهران  سياست های  تغيير 
داشتن  بدون  كه   5+1 گروه  اعضای 
هيچ برنامه مشخص و دستور جلسه ای 
شانزدهم  و  پانزدهم  نشست  به  پا 
در  گفتگوها  تداوم  بر  گذاشتند،  آذرماه 
با  بهمن ماه(  )اوايل   2011 ژانويه  اواخر 
يافتن  و  همكاری  برای  مذاكره  موضوع 
تركيه  استانبول  در  مشترک  زمينه های 
 5+1 گروه  اعضای  بودند.  كرده  توافق 
و  روسيه  آمريكا،  فرانسه،  )انگلستان، 
چين به همراه آلمان( در آستانه برگزاری 
نشست استانبول، اينك با فضايی شفاف 
مواجه  ايران  هسته ای  برنامه های   حول 

هستند. 
از  نمايندگانی  حضور  ديگر،  سوی  از 
ملت های  ويژه  به  مختلف  كشورهای 
جنوب، نشان از عزم ايران برای گسترش 
دايره آگاهی از وضع فعاليت های هسته ای 
خود و خارج كردن جهان از حالت چند 
كه  امری  دارد؛  غرب  در  متمركز  قطبی 
بارها از مقام های عالی رتبه ايران اعالم 

شده است.  
نمايندگان برخی  از  ايران  دعوت جديد 
از كشورهای عضو اتحاديه اروپا، اعضای 
گروه 77 و جنبش غيرمتعهدها و همچنين 
نمايندگانی از كشورهای عضو گروه 5+1 
هسته ای  مهم  تأسيسات  از  بازديد  برای 
نيز در همين راستا و برای اعتمادآفرينی 
بيشتر در سطح جهانی و اثبات نادرستی 
ادعاهای غول های رسانه ای غربی ارزيابی 
می شود. در شرايطی ك��ه كشوره����ای 
بردن  سئوال  زير  با  می كوشيدند  غربی 
ايران، پروژه  برنامه های هسته ای  ماهيت 
اعالم  كنند،  دنبال  نيز  را  ايران هراسی 
نمايندگان  ميزبانی  برای  ايران  آمادگی 
مركز  دو  از  بازديد  برای  جهانی  جامعه 
مهم هسته ای خود، نشان از اعتماد تهران 
به دستان پاک خود و اثبات توانايی های 
هسته ای آن هم با وجود اعمال تحريم های 
ناعادالنه، فشارهای مستقيم و غيرمستقيم، 
حمله های سايبری و همچنين اقدام های 
ترورهای  يا  ربايش  همچون  رذيالنه ای 
دعوت  دارد.  هسته ای  دانشمندان  اخير 
برای  مختلف  كشورهای  نمايندگان  از 
ويژه  به  هسته ای  تأسيسات  از  بازديد 
اينكه در بيش از 20 گزارش منتشر شده 
فعاليت های  صلح آميز  ماهيت  آژانس، 
تأييد شده، جزو وظايف  ايران  هسته ای 
و تعهدات تهران در قبال آژانس نيست 
تهران  داوطلبانه  اقدام های  جمله  از  و 
درباره  بيشتر  هرچه  سازی  شفاف  برای 
برنامه های صلح آميز هسته ای به شمار 

می رود. 

در  وزارتخانه ها  گفت:  تهران  استاندار 
و  مصوبه ها   ،1390 سال  بودجه  تنظيم 
سوم  سفر  در  دولت  هيأت  تعهدهای 
مرتضي  كنند.  لحاظ  را  تهران  استان  به 
و  شوراي  برنامه ريزي  جلسه  در  تمدن 
پيشنهادها  ابالغ  از  تهران  استان  توسعه 
دولت  هيأت  سوم  سفر  مصوبه های  و 
مرتبط  كل  اداره های  و  وزارتخانه ها  به 

از  بسياري  افزود:  و  داد  خبر  استان  در 
مصوبه های سفر سوم مربوط به طرح ها 
بايد  كه  است   1390 سال  پروژه هاي  و 
هم اكنون در نظام بودجه اي كشور لحاظ 

گردد. 
تمدن با ذك���ر اينك���ه در آستانه تنظيم 
بودجه سال آينده كشور قرار داشته و در 
آينده اي نزديك اين اليحه براي تصويب 
نهايي به مجلس شوراي اسالمي ارسال 
مي گردد، گفت: مديران كل دستگاه هاي 
گنجاندن  به  نسبت  بايد  استان  اجرايي 
سوم  سفر  سال90  هاي  پروژه  بودجه 
هيأت دولت پيگيري جدي در وزارتخانه 
هاي مربوطه داشته باشند. استاندار تهران 
جلسه  در  آينده  هفته  كرد:   خاطرنشان 
فوق العاده شوراي برنامه ريزي و توسعه 
جدي  پيگيري  هدف  با  تهران  استان 
مصوبه های سفر سوم و نتيجه سفرهاي 
اول و دوم هيأت دولت به استان تهران 

را برگزار خواهيم كرد.

کيش و مات غرب در شطرنج هسته ای ایران 

جهان نما ایراننصف النهار

نگرانی کلينتون از ناکارآمدی تحریم ها
وزي��ر امور خارجه امريكا كه به ظاهر برای تقويت روابط به منطقه خليج 
فارس سفر كرده اس��ت در ابوظبی خواستار اين شد كه كشورهای منطقه 
تحريم ه��ا عليه ايران را حفظ كنند. به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری 
فرانس��ه، هي��الری كلينتون در ابوظب��ی پايتخت امارات عرب��ی متحده از 
كش��ورهای عربی خليج فارس خواست تا بر تحريم ها عليه ايران متمركز 
بمانند. وی همچنين در پاس��خ به سئوالی مبنی بر برآوردهای جديد رژيم 
صهيونيس��تی در خصوص دستيابی ايران به توانايی ساخت بمب هسته ای 
ديرتر از آنچه پيش از اين تصور می ش��د گفت: ما نمی خواهيم هيچ كس 
با تحليل اطالعاتی كس��ی گمراه ش��ود. كلينتون كه نگران كمرنگ ش��دن 
تحريم ها عليه ايران است ادامه داد: ما انتظار داريم تمام شركايمان هر چه 
می توانند متمركز باشند و هر كاری كه برای كمك به اجرای اين تحريم ها 
می توانن��د، انجام دهند. وزير خارجه امريكا گفت: اكنون ما به طور مدوام 
فش��ار بر ايران را حفظ می كنيم زيرا ايرانی ها همواره به دنبال راه گريزی 
از تأثير تحريم ها هس��تند. وی همچنين مدعی ش��د كه كش��ورهای خليج 
فارس به اعمال تحريم ها بس��يار عالقه مند بوده اند. بی شك سفر كلينتون 
به منطقه خليج فارس با هدف ايران هراسی صورت می گيرد و انجام اين 
س��فر پيش از برگزاری تور هس��ته ای ايران و همچني��ن مذاكره های ايران 
و 1+5 در اس��تانبول حاكی از آن اس��ت كه واشنگتن سعی دارد تا فضای 
ض��د ايرانی را در آس��تانه اين تحول ها به راه ان��دازد. همچنين مقام های 
امريكايی اعالم كردند كه كلينتون در ديدار با س��ران كش��ورهای عربی در 
ابوظبی، دوبی، مس��قط و دوحه به دنبال جلب حمايت بيشتر اين كشورها 
برای دولت جديد عراق و كمك مالی بيش��تر برای تشكيالت خودگردان 

فلسطين خواهد بود.

گیتس: 
چين هدف مانورهای امریكا نيست 

»راب��رت گيتس«، وزير دفاع امريكا در ديدار ب��ا »ليانگ گوانگ لی«، وزير 
دف��اع چي��ن در پكن گفت ك��ه چين ه��دف مانورهای نظامی مش��ترک 
آمريكا � كره جنوبی نيس��ت. به گزارش ايلنا به نق��ل از خبرگزاری رويترز، 
رابرت گيتس، وزير دفاع امريكا كه با هدف گسترش همكاری های نظامی 
واشنگتن �  پكن راهی چين شده پس از مذاكره با همتای چينی خود گفت 
كه مناس��بات نظامی دو كش��ور نبايد تحت تأثير سياس��ت باش��د. رابرت 
گيت��س در اين ديدار اعالم كرد كه به اعتقاد وی برای جلوگيری از روابط 
نادرست، سوء تفاهم ها يا گمانه زنی های اشتباه، تحكيم و تقويت مناسبات 
نظامی كه تحت تأثير طوفان های سياسی نباشد، اهميت به سزايی دارد. بنا 
بر اين گزارش، وزير دفاع امريكا در حالی به دنبال تقويت مناسبات وزارت 
دفاع امريكا )پنتاگون( با چين اس��ت كه پكن به  ش��دت با سياس��ت های 
امنيتی واشنگتن و فروش سالح به تايوان مخالف است به طوری كه ليانگ 
گوانگ لی )وزير دفاع چين( پس از ديدار با گيتس، بار ديگر بر مخالفت 
دولتش با فروش س��الح به تايوان تأكيد كرد. وی با ابراز اميدواری نسبت 
به اين كه امريكا به نگرانی های چين در اين باره توجه كند، گفت: توس��عه 
نظامی چين تهديدی برای جهان محس��وب نمی شود. رابرت گيتس وزير 
دفاع امريكا با تأكيد بر نقش چين در روابط شبه جزيره كره از تالش های 
پك��ن برای آرام كردن اوضاع در اين منطقه قدردانی كرد. س��فر گيتس به 
پكن در آستانه س��فر »هو جين تائو«، رئيس جمهوری چين به امريكا برای 
ديدار با باراک اوباما، در نوزدهم ماه ژانويه صورت گرفت. گفته ش��ده كه 
رؤس��ای جمهوری دو كش��ور در اين ديدار درباره برنامه هس��ته ای ايران، 

كره شمالی و همچنين ساير مسائل منطقه ای گفتگو خواهند كرد.

با حمل تصاویر مقام معظم رهبری و رئیس جمهوری؛ 
مردم نيویورک عليه اشغالگری رژیم 

صهيونيستی تظاهرات کردند 
حدود يك هزار امريكايی در تظاهرات خود عليه اشغالگری رژيم صهيونيستی 
در منطقه منهتن ش��هر نيويورک، تصاوير حضرت آيت ا... خامنه ای ولی امر 
مسلمين و محمود احمدی نژاد رئيس جمهوری ايران را حمل می كردند. 
ب��ه گزارش ايرنا، زير اين تصاوير نوش��ته ش��ده بود: زن��ده باد جمهوری 
اس��المی اي��ران. در اين تظاهرات، آمريكايی های ش��ركت كننده از دولت 
باراک اوباما خواس��تند ماليات های مردم امري��كا را در قالب كمك های 
بالعوض در اختيار رژيم صهيونيس��تی قرار ندهد. دولت امريكا س��اليانه 
بيش از 5 ميليارد دالر كمك بالعوض را در اختيار ماش��ين دهشت افكنی 
و كش��تار رژيم صهيونيس��تی قرار می دهد. در اي��ن تظاهرات كه از طرف 
گروه »انس��ر« و گروه های مختلف ضد جنگ برگزار شد، شركت كنندگان 
عليه تجاوز و حمله وحش��يانه رژيم صهيونيستی در غزه اعتراض كردند. 
گروه انس��ر برای مبارزه با نژاد پرستی و جنگ طلبی سه روز بعد از حادثه 
11 سپتامبر تشكيل شد و تاكنون چندين تظاهرات برای احقاق حق مردم 

بی گناه فلسطين در سراسر امريكا برگزار كرده است. 
تظاهركنندگان ش��عار می دادند كه اسرائيل يعنی نژادپرستی و نسل كشی، 
اس��رائيل و امريكا را متوقف كنيد، برای عدالت به پا خيريد، ماليات مردم 
امريكا را به اس��رائيلی های قاتل ندهيد. دو س��ال قبل رژيم صهيونيس��تی 
پس از س��ال ها محاصره به نوار غزه حمله كرد و دس��ت به قتل عام مردم 
بی گن��اه زد. در اي��ن حمله كه 21 روز به درازا كش��يد، بيش از يك هزار 
و 400 نفر از مردم فلس��طين به ش��هادت رس��يدند و هزاران نفر زخمی 
ش��دند. تظاهركنندگان پس از راهپيماي��ی در خيابان های منهتن در ميدان 
 هرالد جمع ش��دند. آنها با ش��عار آزادی سرزمين فلسطين وارد اين ميدان 

شدند. 

کره جنوبی پيشنهاد مذاکره 
پيونگ یانگ را رد کرد 

سخنگوی وزارت اتحاد كره جنوبی گفت: دشوار است كه پيشنهاد مذاكره 
را صادقان��ه تلقی كنيم اما اگر كره ش��مالی رويكردی صادقانه نش��ان دهد 
درهای مذاكره باز اس��ت. سئول پيش��نهاد مذاكره كره شمالی را رد و اعالم 
كرد كه پيونگ يانگ بايد بر مبنای عمل مورد قضاوت قرار گيرد نه س��خن. 
ب��ه گزارش ايلنا به نق��ل از خبرگزاری فرانس��ه، وزارت اتحاد كره جنوبی 
پيشنهاد اخير كره شمالی را برای آغاز مذاكره های بدون پيش شرط رد كرد. 
به گزارش ايلنا به نقل از رويترز، »چون ها سانگ«، سخنگوی وزارت اتحاد 
كره جنوبی گفت: دش��وار است كه پيش��نهاد مذاكره را صادقانه تلقی كنيم. 
وی با اين حال تأكيد كرد كه اگر كره شمالی رويكردی صادقانه نشان دهد 
درهای مذاكره باز است. كميته صلح ملی كره شمالی به طور رسمی پيشنهاد 
كرد مذاكره های دو كره طی هفته های آينده از سرگرفته شود. در بيانيه اين 
كميته آمده است كه سطح اين مذاكره ها، موضوع و تاريخ آغاز آن می تواند 
با توافق دو جانبه مشخص گردد. براساس اين گزارش، كره شمالی همچنين 
اع��الم كرد كه همكاری های اقتصادی بين دو كره در ش��هر »كائس��ونگ« 
را دوب��اره آغاز می كن��د. 23 ماه نوامبر و بعد از گلوله ب��اران جزيره مرزی 
كره جنوبی توسط كره شمالی كه در جريان آن چهار تن كشته شدند، روابط 
بين س��ئول و پيونگ يانگ متشنج شد. سئول بعد از اين حمله مجموعه  ای 
از رزمايش های نظامی را برای نمايش قدرت عليه كره ش��مالی برگزار كرد 
كه واكنش تند مقام های پيونگ يانگ را به دنبال داشت ولی درگيری جدی 
ديگری بين دو طرف ايجاد نشد. بنا بر اين گزارش، پيونگ يانگ به تازگی 
رويكردهای مصالحه جويانه ای از خود نش��ان داده ك��ه مقام های امريكا و 
كره جنوبی را به كاهش تدابير امينی و بازگش��ت به وضعيت عادی تشويق 

كرده است.

زاینده رود 
جمع  در  بختياری  محمدعلی  سرهنگ 
خبرنگاران گفت: در راستای اجرای طرح محرم 
آلوده طی دو روز  نقاط  پاكسازی  قالب  يك در 
وی  شدند.  دستگير  اصفهان  در  نفر   83 گذشته 
در  جاری  سال  ماه  دی  از 15  طرح  اين  افزود: 
منطقه زينبيه و مارچين در حال اجراست. فرمانده 
دستگير  افراد  درباره  اصفهان  شهرستان  انتظامی 
شده در اين دو روز خاطرنشان كرد: ايجاد پاتوق 
و مزاحمت، شرارت و توزيع و فروش مواد مخدر 

و... از جرايم اين دستگيرشدگان است.
درباره  همچنين  بختياری  محمدعلی  سرهنگ 
طرح محله محوری تصريح كرد: به موجب اين 
طرح فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان به همراه 
معاونان و پليس های تخصصی در محله های شهر 
اصفهان حاضر می شوند و از مشكل های محله با 

خبر و جهت برخورد با جرايم اقدام می كنند.
وی افزود: در راستای طرح محله محور تاكنون در 
مسجد اباالفضل محله ارزنان و مسجد قبا مسئوالن 

حاضر و با مردم محله ديدار كرده اند.
با  ادامه  در  اصفهان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 

سال  ماه  آبان  به  نسبت  آذرماه  در  اينكه  بيان 
جاری در حوزه های مختلف 11 درصد كاهش 
جرم داشتيم گفت: در بخش اماكن خصوصی و 
ترتيب 17 و 75 درصد كاهش وقوع  به  دولتی 
جرم داشتيم. در همين مدت سرقت وسايل داخل 
حالی  در  اين  داشته،  كاهش  درصد  اتومبيل 24 
است كه كشفيات در اين زمينه 18 درصد افزايش 

داشته است.
با  گذشته  ماهه   9 در  افزود:  بختياری  سرهنگ 
اصفهان  شهرستان  انتظامی  مأموران  همكاری 
2158 دستگاه وسيله نقليه موتوری و خودروی 
است  آن  بيانگر  رقم  اين  و  شد  كشف  سرقتی 
كه درصد كشف وقوع جرم 44 درصد بوده كه 
ارتقای اين ميزان جزو برنامه های حوزه انتظامی 
است. وی تعداد سرقت اتومبيل در سال جاری 
نسبت به سال 88 را با 400 مورد افزايش اينگونه 
اتومبيل در سال  تعداد وقوع سرقت  اعالم كرد: 
گذشته 728 مورد بود اين در حالی است كه اين 
مورد   1142 جاری  سال  در  زمان  اين  تا   تعداد 

است.
بايد  گفت:  اصفهان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 

اقدام هايی صورت بپذيرد كه سرقت اتفاق نيفتد و 
البته نيروی انتظامی در حوزه خود جهت برقراری 
نظم و امنيت همواره در تالش است اما 17 نهاد 
ديگر هم بايد در اين راه همكاری الزم را داشته 
باشند، به فرض كارخانه های خودروساز در باال 
بردن ضريب امنيتی خودرو می توانند نقش مهمی 
را ايفا كنند. همچنين مردم هم در تحقق اين هدف 

بسيار مؤثرند. 
نيروی  نقش  به  همچنين  بختياری  سرهنگ 
انتظامی در جذب گردشگران اشاره كرد و افزود: 
طبق مطالعات دانشگاهی نقش نيروی انتظامی در 
اين زمينه در باالترين رتبه قرار دارد به طوری كه 
ميزان رضايتمندی گردشگران خارجی از خدمات 

پليسی بسيار مطلوب است.
پليس  اكنون 4  كرد: هم  در خاتمه تصريح  وی 
انگليسی به جمع پليس همياران  مسلط به زبان 
توريست اضافه شده اند كه در ميدان نقش جهان 
قرار  گردشگران  اختيار  در  را  درست  اطالعات 
می دهند. البته قصد داريم در نقاط توريست خيز 
را  توريست  همياران  پليس  فعاليت  حوزه  شهر 

افزايش دهيم.

شيخ  آفرينی  فن  ملی  جشنواره  هفتمين  دبير 
در  بنيان  دانش  شركت   75 نام  ثبت  از  بهايی 
بخش مسابقه ای فن آفرينان اين جشنواره خبر 

داد. 
ايرنا  با  گفتگو  در  عليمرادی   سروش 
افزود: شركت هايی می توانند در اين بخش از 
جشنواره شركت كنند ك���ه م���وفق به توليد 
به  محصول  )عرضه  سازی  تجاری  محصول، 
بازار( و برخورداری از سهام بخش خصوصی 
حداقل به ميزان 51 درصد باشند. وی با اشاره 
آفرينان  فن  بخش  در  نام  ثبت  زمان  اينكه  به 
رسيده  پايان  به  بهايی  شيخ  جشنواره  هفتمين 
است، اظهار داشت: تدوين برنامه استراتژيك، 
و  تحقيق  واحد  وضعيت  فنی،  دارايی های 
توسعه، سطح فناوری، تنوع مشتری و وضعيت 
فن  بخش  داوری  معيارهای  مهم ترين  از  رقبا 
اينكه  بيان  با  وی  می باشد.  جشنواره  آفرينان 
بخش  در  برای شركت  نيز  طرح   165 تاكنون 

مسابقه ای طراحان كسب و كار به دبيرخانه اين 
جشنواره ارسال شده است، افزود: اين بخش از 
برترين  معرفی  و  شناسايی  هدف  با  جشنواره 
برگزار  تجاری سازی  قابل  ايده های  يا  طرح ها 
می شود. عليمرادی با بيان اينكه آخرين مهلت 
ارسال طرح های كسب و كار به اين جشنواره 
سه  كرد:  تصريح  است،  جاری  ماه  دی  پايان 
استان های  در  زمينه  اين  در  منطقه ای  مسابقه 
برگزار  نيز  و خراسان رضوی  فارس  اصفهان، 
شده است. به گفته وی داوری بخش طراحان 
كسب و كار پس از اعالم نتيجه اين سه مسابقه 
بخش  اين  در  نام  ثبت  مهلت  اتمام  و  استانی 
يادآور  وی  گرفت.  خواهد  صورت  مسابقه ای 
شد: بيشتر طرح های رسيده به هفتمين جشنواره 
برتر  فناوری های  حوزه های  در  بهايی  شيخ 
مانند نانو، بيو و فناوری اطالعات و ارتباطات 
و همچنين مكانيك، خودرو، نفت، پتروشيمی، 

شيمی و كشاورزی است. 

 يك هواپيماي مس��افربري ك��ه از مبدأ تهران به 
مقصد ارومي��ه در حركت بود، قب��ل از فرود در 
 فرودگاه اروميه، س��قوط كرد. به گ��زارش ايرنا، 
براس��اس اطالعات اوليه اين هواپيما در نزديكي 
روستاي ترمني در ساحل جنوبي درياچه اروميه 
ساعت 19:40 يك شنبه سقوط كرده است.  اهالي 
روس��تاهاي همجوار از فرود يك شي نوراني در 
نزديكي درياچه اروميه سخن مي گويند. بر اساس 
گ��زارش هاي دريافتي اين هواپيما براي فرود در 
موقعيت فرودگاه اروميه ق��رار گرفته اما به دليل 
ش��رايط نامس��اعد جوي موفق به فرود نشده و 
پس از دور شدن از فرودگاه براي قرار گرفتن در 
موقعيت فرود مجدد، به ناگاه از صفحه رادار محو 
شده است. در اين حادثه 77 نفر كشته شده اند كه 
تاكنون هويت 63 نفر از آنها شناسايی شده است. 
 ه��م چنين  27 نفر مج��روح و دو نفر نيز مفقود 

شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان:
در قالب پاكسازی نقاط آلوده، 83 نفر دستگير شدند 

75 شركت فن آفرین در هفتمين جشنواره ملی 
شيخ بهایی شركت كردند 

سقوط یك هواپيماي 
مسافربري 

در اطراف اروميه

بودجه مصوبه های سفر سوم هيأت دولت 
در بودجه سال 90 لحاظ گردد      

ایستگاه یارانه
در استان اصفهان؛

 پرداخت یارانه نقدی 100 هزار خانوار توسط پست بانك 
زاینده رود 

استان  بانك  پست  شعب  مدير  صباغی 
اولين  كه  كرد  اعالم  مصاحبه ای  اصفهان طی 
روستاهای  مردم  نقدی  يارانه  پرداخت  مرحله 
استان اصفهان از طريق دفترهای خدمات بانكی 
روستايی پست بانك با موفقيت و رضايت كامل 
مردم انجام گرديد. وی با اشاره به استقبال مردم 
روستاهای استان از افتتاح حساب در دفترهای 
روستايی به جهت دريافت يارانه نقدی اظهار 
داشت: مرحله اول اين طرح با موفقيت و رضايت 
كامل مردم روستاهای استان انجام شد. وی يكی 
از داليل رضايت مردم روستاهای استان را عدم 
نياز به مسافرت به شهرها جهت دريافت يارانه 

نقدی اعالم كرد و افزود: پست بانك با ايجاد 
خدمات  روستايی،  بانكی  خدمات  دفترهای 
بانكی را در محل زندگی روستائيان ارائه نموده 
است و پرداخت سود سهام عدالت و يارانه های 
نقدی بخشی از اين خدمات است. صباغی ديگر 
خدمات قابل ارائه به روستائيان را افتتاح انواع 
مصرفی،  قبوض  دريافت  بانكی،  حساب های 
پرداخت حقوق، ارسال حواله های مالی، نقل و 
انتقال وجوه و استفاده از دستگاه های خودپرداز 
و POS عنوان كرد و افزود: كليه اين خدمات 
از طريق باجه های شهری مستقر در دفترهای 
به  نيز  شهرها  در  دولت  خدمات  پيشخوان 

موازات روستاها ارائه می گردد.

با  تا  كرد  اميدواری  اظهار  استان  شعب  مدير 
اعتبار  اختصاص  و  گرفته  تالش های صورت 
اين دفترها در  به كارگزاران  و تسهيالت الزم 
آينده نزديك تمامی روستاها دارای دفتر مجهز 
و   )POS( پوز  خودپرداز،  دستگاه های  به 
PIN PAD )كارت خوان شعبه ای( شوند تا 
تمامی عمليات بانكی در محل روستا و از طريق 
كارت های بانكی عضو شتاب قابل انجام باشد.

وی با تأكيد بر حمايت كامل دولت خدمتگزار 
دهم از خدمات پست بانك در روستاها از ساير 
دستگاه های دولتی نيز خواست تا با مشاركت در 
امر خدمت رسانی به مردم روستاها پيشتاز ارائه 

خدمات صادقانه به روستاها باشند.

چه خبر از پایتخت
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برگی از تاریخآژیر

مظفرالدين شاه قاجار پنجمين پادشاه 
اي��ران از دودمان قاجار ب��ود. او پس 
از كش��ته ش��دن پ��درش ناصرالدين 
ش��اه و پس از نزديك به پنجاه س��ال 
وليعهد بودن، ش��اه ش��د و از تبريز به 
تهران آمد. او نيز مانند ناصرالدين شاه 
چن��د بار با وام گرفتن از كش��ورهای 
اروپاي��ی  س��فرهای  ب��ه   خارج��ی 

رفت. 
در جريان جنبش مش��روطه بر خالف 
ميرزا  صدراعظم هايش  كوش��ش های 
علی اصغرخان امين الس��لطان )اتابك 
اعظ��م( و عين الدوله، با مش��روطيت 
موافق��ت كرد و فرمان مش��روطيت را 
امض��ا كرد. او پنج روز پس از امضای 

فرمان مشروطيت درگذشت. 
فرم��ان  امض��ای  موج��ب  ب��ه  وی 
مش��روطي�ت، برای مردم محترم بود. 
مظفرالدين ش��اه قاجار پس��ر چهارم 
ناصرالدين ش��اه قاجار و پس��ر شكوه 
الس��لطنه. وی چه��ل س��ال حاك��م 
آذربايج��ان بوده و در پنج س��الگی به 

عنوان وليعهد انتخاب شد. 
وی پس از قتل ناصرالدين شاه قاجار 
به س��رعت به تهران حرك��ت كرد و 
در ام��ارت بادگير تاجگ��ذاری نمود. 
دو م��اه پ��س از جل��وس وی مي��رزا 
رضای كرمانی در ميدان مش��ق به دار 
آويخت��ه ش��د. و از اتفاق های مهم در 
 دوران وی ظهور اولين سينماتوگراف 

بود. 
مظفرالدين ش��اه پنجمين شاه سلسله 
قاجار و كسی اس��ت كه دوره واليت 
عهدی اش س��ه برابر دوره س��لطنتش 
به درازا كش��يد. او كه در س��ال 1269 
ه.ق ب��ه دنيا آم��د، چهارمي��ن فرزند 
ناصرالدين شاه بود، اما چون دو برادر 
بزرگترش در خردس��الی درگذشتند و 
 مادر برادر س��وم يعنی مس��عود ميرزا
از خان��واده ش��اهی  الس��لطان  ظ��ل 
 نب��ود، والي��ت عه��دی را از آن خود 

كرد. 
چهار ساله بود كه به خدمت رضاقلی 
خان هدايت به آذربايجان فرستاده شد 
و يك س��ال بع��د در 1278 به واليت 

عهدی رسيد. 
از دوران اقامت��ش در تبري��ز كه قرار 

بود آيين ش��هرياری را به ممارس��ت 
بيام��وزد، چيز دندان گي��ری گزارش 
نش��ده اس��ت، مگر آنكه ب��ه روايت 
اغلب تاريخ نويس��ان مشروطه، مردان 
ناشايس��ت دوره اش ك��رده بودن��د و 
سبب شدند كه س��اده دل و كم سواد 
بارآيد. او ش��اهی مهربان و س��اده دل 
بود و در دوران س��لطنت خود، ايران 
ب��ا هيچ كش��وری جن��گ نك��رد. اما 
 امتي��ازات فراوان��ی به بيگان��گان داده 

شد. 
صدای مظفرالدين شاه كه قديمی ترين 
س��ند صوتی ايران به ش��مار می آيد، 
هن��وز موجود اس��ت. اينك به جنبش 

مهم مشروطه می پردازيم: 
پیشینه مشروطه 

از اوائل سلطنت ناصرالدين شاه قاجار 
نارضايت��ی م��ردم از ظلم وابس��تگان 
حكوم��ت رو به رش��د بود. تأس��يس 
دارالفنون و آش��نايی تدريجی ايرانيان 
با تغييرها و تحول های جهانی انديشه 
تغيير و ل��زوم حكومت قانون و پايان 
حكومت اس��تبدادی را نيرو بخش��يد. 
مثل حاج  نوش��ته های روش��نفكرانی 
زين العابدي��ن مراغ��ه ای و عبدالرحيم 
طالبوف و مي��رزا فتحعلی آخوندزاده 
و مي��رزا ملكم خان و مي��رزا آقاخان 
كرمانی و سيد جمال الدين اسدآبادی 
و ديگران زمينه های مشروطه خواهی 

را فراهم آورد.
س��خنرانی های س��يدجمال واع��ظ و 
مل��ك المتكلمين توده م��ردم مذهبی 
 را با انديش��ه آزادی و مش��روطه آشنا 

می كرد. 
نشرياتی مانند حبل المتين و چهره نما 
و حكمت و كمی بع��د مالنصرالدين 
كه هم��ه در خ��ارج از ايران منتش��ر 
آزادی  ني��ز در گس��ترش  می ش��دند 
خواه��ی و مخالفت با اس��تبداد نقش 
مهمی داشتند. كشته شدن ناصرالدين 
ش��اه به دس��ت ميرزا رضای كرمانی 
كه آش��كارا انگيزه خود را قطع ريشه 
ظل��م و نتيج��ه تعليمات س��يدجمال 
الدين دانس��ته بود، كوش��ش بيش��تر 
 در روند مش��روطه خواهی را س��بب 

شد.
ادامه دارد...

مديركل ثبت احوال چهارمحال و 
بختياری گفت: با توجه به ثبت 6 
ه��زار و 997 واقعه ازدواج  در برابر 396 
واقعه طالق، نسبت ازدواج به طالق در 
اين استان 18 به يك گزارش شده است. 
عبدالرسول غزالی در گفتگو با فارس از 
پوشش 100 درصدی صدور كارت ملی 
در اين اس��تان خبر داد و گفت: برهمين 
اس��اس س��االنه بيش از 20 هزار نفر در 
اين اس��تان موفق به دريافت كارت ملی 

می شوند. 
وی همچني��ن از اختص��اص بيش از 5 
ميلي��ارد ريال اعتبار در راس��تای تجهيز 
بايگان��ی الكترونيك و ص��دور كارت 
شناسايی ملی هوشمند در اين استان خبر 
داد و گفت: اين ميزان اعتبار در دور سوم 
سفر هيأت دولت به اين استان اختصاص 
داده ش��ده اس��ت كه ب��ا اختصاص اين 
ميزان اعتبارات روند صدور كارت ملی 
هوش��مند در اين استان با سرعت بيشتر 

همراه می شود. 
غزالی تع��داد مواليد ثبت ش��ده در اين 
اس��تان را بيش از 9 ه��زار و 968 مولود 
اعالم كرد و گفت: در همين مدت بيش 
از 2 ه��زار و 308 واقعه ف��وت در اين 

اس��تان به ثبت رسيده است. وی نسبت 
افراد فوت شده استان را 133 مرد به 100 
زن اعالم ك��رد و گفت: در حال حاضر 
نسبت مواليد پسر به دختر در استان 103 
پس��ر در برابر 100 دختر است. مديركل 
ثبت اح��وال چهارمح��ال و بختياری با 
بيان اينكه در شبانه روز بيش از 54 مورد 
والدت در اين اس��تان به ثبت می رسد، 
گفت: همچنين روزانه افزون بر 12 مورد 
واقعه فوت در اين استان رخ می دهد كه 
اين ميزان در كشور افزون بر يك هزار و 

140 مورد وفات است. 
غزالی تعداد ازدواج های ثبت شده در اين 
اس��تان را بيش از 6 ه��زار و 997 واقعه 
اعالم كرد و افزود: در همين مدت بيش 
از 396 واقع��ه طالق در اس��تان به ثبت 
رس��يده اس��ت كه بر اين اساس نسبت 
ازدواج به طالق در اين استان 18 به يك 
اس��ت. وی واگذاری بخشی از خدمات 
12گان��ه دولت به دفترهای پيش��خوان 
دول��ت را اساس��ی ترين رويك��رد ثبت 
احوال اين استان عنوان كرد و گفت: در 
حال حاضر در اين استان شهر فرخشهر 
به عنوان پايلوت به عنوان مجری اجرای 

اين طرح منتخب شده است. 

بازنشس��تگی يك اتفاق اجتناب ناپذير در دوران زندگی 
افراد شاغل به شمار می رود. هر چند كه در دنيای كنونی، 
بس��ياری از زنان پا ب��ه پای مردان كار ك��رده و آنان نيز 
اين موقعيت را درک خواهند كرد؛ اما... به نظر می رس��د 
كه پديده بازنشس��تگی برای مردان س��خت تر بوده و در 
اثر رخ دادن آن با مش��كل های بيشتری مواجه می شوند، 
چ��را كه زنان بعد از فراغت از كار، تازه مس��ئوليت ها و 
وظايف خانوادگی ش��ان ش��كل تازه ای به خود گرفته و 
گويی فرصت بيشتری برای كار كردن و رسيدگی به امور 
منزل پيدا می كنند اما اين وضعيت در مورد مردان صدق 
نمی كند و به واقع بازنشستگی برای آنها معادل و مساوی 
با بيكاری و از دست دادن كفايت ها و كارآمدی های قبلی 
است. بنابراين در ادامه اين يادداشت سعی خواهيم نمود 
تا توصيه های كلی به افراد ش��اغل )به خصوص مردان( 
ارائه دهيم تا بهتر و راحت تر بتوانند با اين شرايط جديد 
كنار بيايند. به نظر می رس��د كه پديده بازنشستگی برای 
مردان س��خت تر بوده و در اثر رخ دادن آن با مشكل های 
بيشتری مواجه می ش��وند بهتر است هنگامی كه سركار 
هستيد و هنوز بازنشسته نشده ايد يك برنامه ريزی دقيق 
برای دوران بازنشستگی خود انجام دهيد. بسياری از افراد 
به هنگام بازنشستگی با مشكل های زيادی مواجه می شوند 
زيرا اين گونه افراد از جهات مختلف اجتماعی، اقتصادی، 
فرهنگی و... وابس��ته به شرايط كاری و يا دوستان كاری 
خود هستند. به همين دليل بهتر است افراد شاغل از قبل 
خود را ب��رای اين دوران آماده كنند. تنها با كس��ب اين 
آمادگی می توانيد توانايی های ذهنی و ارتباطات اجتماعی 
خود را در اين دوران در حد قابل قبولی حفظ كرده و با 
اعضای خانواده به ويژه همسر خود ارتباط خوبی داشته 
باشيد. كسب اين آمادگی مستلزم نكته هايی است كه در 

ادامه به آنها اشاره می شود: 
هر  بدانید که چه کاری می خواهید انجام دهید.  
كس برای دوران بازنشس��تگی خود، برنامه خاصی دارد. 
به عنوان مثال ش��ما ممكن است متقاضی يك كار نيمه 
وقت، خدمات داوطلبانه و انسان دوستانه، مسافرت رفتن 
)ايران گردی يا جهان گردی(، مشغول شدن به سرگرمی 
مورد عالقه تان كه همواره آرزوی انجام آن را داش��ته ايد 
و... باشيد. در هر حال قبل از هر چيز بايد بدانيد كه چكار 

می خواهيد انجام دهيد. 
مقدمات الزم را فراهم نمائید. 

تا زمانی كه ش��اغل هستيد با دوستانتان در ارتباط باشيد 
و ب��ا آنها در خص��وص كار نيمه وقت م��ورد عالقه تان 
مشورت كنيد. ممكن است بسياری از شركت ها خواستار 
استفاده از تجربيات ش��ما باشند. همچنين ممكن است 
ش��ما بتوانيد به اين موفقيت دس��ت يابيد ك��ه كار نيمه 
وقت تان همان سرگرمی مورد عالقه هميشگی تان باشد 
كه در دوران اشتغال به كار، فرصت انجام آن را نداشته ايد 
بنابراين از اينكه ديگران بدانند دنبال كار هستيد هراسی 
نداش��ته باش��يد و آنها را برای يافتن شغل مناسب تان به 

كار گيريد. 
از فرصت های آموزشی و مهارت آموزی استفاده 

کنید.
 در برخ��ی از مراك��ز دولتی، كانون های بازنشس��تگی و 

خانه های سالمت شهرداری، دوره های آموزشی به طور 
رايگان يا با قيمت مناس��ب برای افراد بازنشسته برگزار 
می ش��ود. از اين فرصت برای فعال نگه داش��تن مغز و 
حافظه خ��ود، ياد گرفتن موضوع های جديد و تعامل با 

افراد مختلف استفاده نمائيد. 
به عضویت گروه های داوطلبی و انسان دوستانه 

درآئید. 
چنانچه می خواهي��د در فعاليت های اجتماعی و مردمی 
مش��اركت داشته باشيد پيش از شروع دوره بازنشستگی 
در تم��اس با اين مركزها باش��يد تا بتوانيد با ش��ناخت 
كامل تر و بهتر، گروه متناس��ب ب��ا روحيه های خود را 

انتخاب كنيد. 
فرصت مسافرت رفتن را از دست ندهید. 

از جمله فعاليت هايی كه می تواند برای اين دوران بسيار 
سرگرم كننده و مهيج باشد مسافرت رفتن است. چنانچه 
ش��ما در عضويت ي��ك گروه يا انجمن خاص باش��يد 
ضمن آنكه می توانيد از تخفيف های احتمالی اس��تفاده 
كنيد می توانيد همس��فران مناس��بی نيز ب��رای خود پيدا 
كنيد. به ويژه اگر فرد بازنشسته تنها باشد )به دليل فوت 
همسر و يا...( اين موضوع از اهميت به سزايی برخوردار 

خواهد بود. 
ب��ه دنب��ال انج��ام س��رگرمی های م��ورد عالقه 

همیشگی تان باشید. 
بسياری از افراد هميشه آرزوی انجام كاری را داشته اند كه 
به دليل كمبود وقت موفق به انجام يا اتمام آن نشده اند. 
اين گونه س��رگرمی ها می تواند بخ��ش مهمی از دوران 
بازنشستگی را پر كند. همچنين می توانيد از ساير افراد 
بازنشس��ته كه عالقمند به اين دسته سرگرمی ها هستند، 

نيز استفاده كنيد و يك گروه قوی تشكيل دهيد. 
به فعالیت های جسمانی بپردازید. 

برای دور ماندن از بسياری بيماری های جسمی و روحی 

در اي��ن دوران، می توانيد ب��ه انجام ورزش های گروهی 
بپردازيد. حتی ممكن است با اين كار بتوانيد به تناسب 
اندام بهتری نس��بت به قبل دست پيدا كنيد و يا حداقل 
ش��رايط مطلوب گذش��ته را حفظ كنيد. انتخاب نوع و 
س��طح ورزش در دوران بازنشستگی بايد قبل از شروع 
اين دوره آغاز ش��ود تا به ش��كل يك ع��ادت و نياز در 
زندگی تان مطرح ش��ود وگرنه به زودی آن را فراموش 
خواهي��د ك��رد و زم��ان آن را به كاره��ای غيرضروری 

ديگری اختصاص خواهيد داد. 
تقویم کاری و زمانی داشته باشید. 

س��عی كنيد قبل از شروع دوران بازنشستگی فهرستی از 
كارهاي��ی كه می خواهيد انجام دهي��د تهيه كرده و زمان 
انج��ام و يا اولويت بندی آنه��ا را فراهم كنيد. منظور از 
اين كار اين نيس��ت كه بايد تك تك ساعات خود را بر 
طبق اين جدول سپری كنيد و دوباره شبيه دوران اشتغال 
به كار، خود را گرفتار اس��ترس و يكنواختی كنيد؛ بلكه 
اين روش به ش��ما كمك خواهد كرد كه فعاليت هايتان 
هدفمندت��ر باش��د و نتيجه آن برای خ��ود و اطرافيانتان 
ملموس تر باش��د. بنابراين به شما بازنشسته گرامی و يا 
شما كه در آستانه بازنشستگی هستيد، توصيه می شود كه 
در اين دوران توجه بيش��تری به همسر و تفريحات وی 
داش��ته باشيد و اين دوران را تمام و كمال اختصاص به 
كار تمام وقت جدی يا دوستان و هم دوره ای های خود 
نكنيد. با ش��روع بازنشستگی، فصل جديدی در زندگی 
شما رقم می خورد، ش��ايد در اين شرايط فرزندان شما 
ازدواج كرده باش��ند و حتی ش��ما و همس��رتان والدين 
خود را از دس��ت داده باشيد، در حال حاضر تنها شما و 
همسرتان مونس و همدم دايمی هم هستيد. اين اوقات 
را غنيمت شمرده و برای همسرتان اهميت بيشتری قايل 
ش��ده و زمان بيش��تری را صرف وی و خواس��ته هايش 

كنيد.

جامعه

زاینده رود
دادس��تان عموم��ی و انقالب اصفه��ان گفت: به 
موجب اصالحي��ه اصالح قانون مب��ارزه با مواد مخدر 
 مج��ازات روانگردان ه��ا مث��ل مج��ازات م��واد مخدر 

است. 
قاض��ی حبيب��ی تصري��ح ك��رد: در گذش��ته قان��ون 
پاس��خگوی جراي��م مربوط ب��ه روانگردانه��ا نبود اما 
ب��ا توجه ب��ه مصوب��ه تش��خيص مصلحت نظ��ام در 
خصوص اصالحيه قانون مب��ارزه با مواد مخدر از اين 
 به بع��د مجازات ه��ای روانگردان ها مثل م��واد مخدر 

است. 
قاضی حبيبی تصريح كرد: در بحث قاچاق مواد مخدر 
هميش��ه فع��االن اصلی دور از صحن��ه بودند و به طور 
معم��ول كس��انی كه حامل م��واد بودند گرفت��ار قانون 
می ش��دند و حتی تا پای اع��دام هم می رفتند در حالی 
ك��ه مجرمان اصلی يا به دام نمی افتادند و يا مش��كالتی 

برای تعقيبشان بود. 
وی اف��زود: در قان��ون جديد مجازات ش��ديدی برای 
اف��راد در نظ��ر گرفته ش��ده به ط��وری كه اگ��ر برای 
ف��رد حام��ل م��واد مج��ازات حب��س در نظ��ر گرفته 
 ش��ود حك��م ف��ردی ك��ه وی را اجي��ر ك��رده اع��دام 

است.
قاضی حبيبی در ادامه خاطرنش��ان كرد: كسانی هستند 
كه از س��الح های سرد مثل اس��پری های بی حس كننده 
دفاع ش��خصی اس��تفاده می كنن��د كه طب��ق اصالحيه 
وزارت دفاع نوع مواردی كه در قانون تشديد مجازات 
اس��لحه و مهم��ات و قاچاقچي��ان اس��لحه می گنج��د 
مش��خص شده كه عبارتند از: سالح سرد جنگی )انواع 
سرنيزه(، افش��انه های اشك آور گازی )انواع مختلف(، 
افشانه های گازی تهوع آور و بيهوش كننده، شوک های 
الكتريك��ی، انواع مختلف تفن��گ و كلت بادی و گازی 
ش��بيه س��الح، انواع س��اچمه زن ها، انواع اس��لحه های 
 ش��كاری بيه��وش كننده جان��داران، ان��واع تپانچه و... 

می باشد.

مجازات روانگردان ها مثل 
مواد مخدر است

پنجرهزیر پوست شهر
از ابتدای امسال؛

نسبت ازدواج به طالق 
در چهارمحال و بختياری 18 به یك است

بارش برف چهره 
چهارمحال وبختیاری  را زمستانی کرد

فرماندار اصفهان:
بهترین راهکار برای مبارزه با 

ناهنجاریها، ترویج فرهنگ نماز است

شهریه آموزشگاههای آزاد 
فنی حرفه ای افزایش نمی یابد

ب��ارش ب��رف پ��س از گذش��ت 20روز از فصل 
زمس��تان وانتظار بی س��ابقه مردم اين ديار، چهره 
چهارمحال وبختياری را يكش��نبه ش��ب زمستانی كرد.

بارش برف درحالی باعث خوش��حالی م��ردم به ويژه 
دامداران و كش��اورزان شده اس��ت كه هر ساله از نيمه 
دوم آب��ان ماه چه��ره چهارمحال و بختي��اری به لحاظ 
بارش برف س��نگين زمستانی می ش��د. به دنبال بارش 
ب��رف م��دارس چهارمحال و بختياری روز دوش��نبه با 
تاخير، ساعت 9صبح بازگشايی شدند. داريوش رضايی 
سرپرس��ت فرمان��داری كوهرن��گ ميزان ب��ارش برف 
48س��اعت گذشته اين شهرس��تان برفی را 62/5ميلمتر 
اعالم كردوگفت: ارتفاع برف درچلگرد مركز شهرستان 
40سانتی متر و در ارتفاعات به بيش از يك متر رسيده 

است.

فرماندار اصفهان گفت:توس��عه و ترويج فرهنگ 
نم��از در جامعه،بهتري��ن راهكار ب��رای مقابله با 
معضالت و ناهنجاريها و پيشگيری از انحطاط اخالقی 

است. 
به گزارش ايرنا مظفر حاجيان در جلسه ستاد اقامه نماز 
شهرس��تان اصفهان،با تأكيد بر توجه ويژه مس��ئوالن و 
آحاد جامعه به نماز و بركات آن به عملكرد چند س��اله 

اخير دولت در اين زمينه اشاره كرد. 
وی اظه��ار داش��ت:تاكنون بي��ش از 110 خان��ه عالم 
در روس��تاهای شهرس��تان اصفهان اح��داث و به بهره 
برداری رس��يده است. حاجيان، ترويج فرهنگ نماز در 
مدارس،مهده��ای ك��ودک، ادارات و همچنين آموزش 
مدي��ران ادارات و مدارس و فعاليت كانونهای فرهنگی 
مساجد و صدا و س��يما را از جمله راهكارهای ترويج 

فرهنگ نماز برشمرد. 

رواب��ط عمومی س��ازمان فنی و حرفه ای اس��تان 
اصفه��ان اعالم ك��رد: با اجرای ط��رح هدفمندی 
يارانه ها شهريه آموزشگاه های آزاد اين استان تا پايان 
س��ال جاری افزايش نمی يابد. به گ��زارش ايرنا افزود: 
اي��ن تصمي��م در يكصد و ش��صت و پنجمين جلس��ه 
هيات نظارت بر آموزشگاه های آزاد اداره كل آموزش 
فن��ی و حرفه ای اس��تان اصفه��ان اتخاذ ش��د. در اين 
جلس��ه مدير كل، معاونين، مسئوالن ادارات سنجش و 
ارزشيابی مهارت، مؤسس��ات كارآموزی آزاد و دو نفر 
از نمايندگان كانون انجمن صنفی آموزش��گاه های آزاد 

استان اصفهان حضور داشتند. 

دث
حوا

زاینده رود
مأموران فرماندهی انتظامی ش��هرضای اصفهان در بازرس��ی از سه دستگاه 
اتوبوس بيش از 400 هزار نخ س��يگار خارجی قاچاق را كش��ف و ضبط كردند. 
س��رهنگ خسرو احمدی فرمانده انتظامی شهرستان ش��هرضا افزود: مأموران در 
بازرس��ی از اين خودروها تعداد 402 هزار و 100 نخ س��يگار خارجی قاچاق را 
كه به طرز ماهرانه ای جاس��ازی شده بود كشف و ضبط كردند. اين مقام مسئول 
تصريح كرد: طبق نظر كارشناس��ان گمرک ارزش ريال��ی اين محموله ها بيش از 

200 ميليون ريال برآورد شده است. 
فرمانده انتظامی شهرس��تان شهرضا گفت: در اين ارتباط راننده خودروها به اتهام 
قاچاق سيگار خارجی دستگير و خودروی آنان نيز توقيف شد. اين مقام انتظامی 
با بيان اينكه كاالهای دخانی كشف شده تحويل اداره دخانيات استان شده است 
گفت: متهمان به همراه پرونده جهت س��ير مراحل قانونی تحويل مراجع قضايی 

شدند. 
س��رهنگ احمدی در پايان خاطرنش��ان ك��رد: در اصل مص��رف دخانيات برای 
س��المت بدن مضر اس��ت اما مصرف س��يگارهای خارجی قاچاق به دليل اينكه 
بيش��تر تقلبی بوده و در كشورهای ديگر در شرايط بسيار آلوده توليد می شود به 

مراتب خطرناكتر و زيانبارتر است.

زاینده رود
سرهنگ محمدعلی بختياری گفت: 8 گلدان 
عتيقه در بازرسی از يك خودروی پژو 206 كشف 

شد.
وی خاطرنش��ان كرد: مأموران يگان امداد نيروی 
انتظامی شهرس��تان اصفهان با مش��كوک شدن به 
يك خودروی پژو 206 به بازرسی از آن پرداختند 
و دريافتند سرنش��ينان اين خودرو در حال قاچاق 

تعدادی اشياء عتيقه هستند.
رئيس پليس مركز اس��تان تصريح كرد: طبق اعالم 
كارشناسان ميراث فرهنگی اين اشياء قاچاق شامل 
2 گلدان گلی متعلق به 3 هزار سال قبل و 6 گلدان 

شيشه ای متعلق به دوران هخامنشی بود.
گفتنی اس��ت: در پی اين بازرسی دو نفر دستگير 
 و پرون��ده جه��ت س��ير مراحل قانونی تش��كيل 

شد. 

زاینده رود
4 نفر از فع��االن در امر قاچاق، خريد و 
ف��روش مواد مخدر در زن��دان اصفهان به دار 
مجازات آويخته ش��دند. دادس��تان عمومی و 
انق��الب اصفهان ضمن بيان اين مطلب گفت: 
يكی از اين افراد به نگهداری 940 گرم كراک 
و فروش 10 گرم كراک پرداخته بود. نفر دوم 
هم به نگهداری 10 كيلوگرم كراک متهم بود.

قاضی حبيبی جرايم نفرات سوم و چهارم اين 
بان��د قاچاق را به ترتي��ب اينگونه عنوان كرد: 
محل و نگهداری 785 كيلو و 580 گرم ترياک 
و همچني��ن حمل و نگهداری 56 كيلو و 200 

گرم كراک.
وی در پايان خاطرنش��ان كرد: طبق اصالحيه 
اص��الح قانون مبارزه با م��واد مخدر مجازات 
 روانگردان ه��ا مث��ل مج��ازات م��واد مخ��در 

است.

زاینده رود
طاها طاهری گف��ت: حمايت از خان��واده معتادی كه 
سرپرست خانوار است و در حال گذراندن مراحل ترک اعتياد 
می باشد بايد مد نظر قرار گيرد. وی افزود: از قبل مطرح شده 
بود كه در يارانه نبايد به معتادان تعلق بگيرد اما س��تاد مبارزه 
با مواد مخدر با اج��رای اين طرح می تواند خانواده و آنها را 
تحت حمايت قرار دهد. قائم مقام دبيركل ستاد مبارزه با مواد 
مخدر ارائه خدمات اجتماعی و درمانی به معتادان و خانوادشان 
را از اقدام های س��تاد عنوان و خاطرنش��ان كرد: خوشبختانه 
 اين نگرش در مس��ئوالن ستاد و دولت ايجاد شده تا معتاد و 
خانواده اش از خدمات بهره مند شوند. طاها طاهری تصريح 
كرد: بسته مشخصی برای درمان معتادان در برنامه جديد ستاد 
قرار گرفته است. در واقع با راه اندازی اردوگاه ها، معتادان را به 
آنجا منتقل كرده و مراحل سم زدايی، روان درمانی، بازتوانی و 

سپس بازپروری را بر روی آنان انجام می دهيم.

مظفرالدین شاه قاجار )قسمت دوازدهم(

محققان متوجه ش��دند در صورتی كه 
يك زن نسبت به همسرش شادتر بوده 
و از زندگی رضايت بيشتری داشته باشد 
احتمال بروز طالق بين آنها بسيار پايين 
است. اما در عوض اگر يك مرد نسبت 
به همسرش شادتر باشد، احتمال طالق 
در آن خانواده بسيار باالتر خواهد رفت. 
تحقيقاتی كه توسط تيمی از اقتصاددانان 
انجام شده اس��ت پديده ای بحرانی در 
بين زوج ها را شناسايی كرد كه شكاف 
ش��ادی نام دارد. اين محققان با استفاده 
از اطالعات ده ها ه��زار زوج مختلف 
در سه كشور، متوجه شدند هرچه قدر 
اختالف شاد بودن و رضايت زن و مرد 
از زندگی مشترک بيشتر باشد، به همان 
ان��دازه احتمال بروز جدايی نيز افزايش 
پيدا می كند. اما نكته جالب اين اس��ت 
ك��ه جدايی فقط زمانی رخ می دهد كه 
مرد احس��اس بهتری از زندگی نسبت 
به همس��رش داش��ته باش��د و در اين 
حالت زن ب��ا احتمال بيش تری تالش 
ب��رای طالق را آغ��از می كند. محققان 
تع��دادی از مطالعات را ك��ه از قبل در 
مورد رضايت از زندگی در كشورهای 
بريتانيا، آلمان و استراليا انجام شده بود 
بازبينی كردند. دانشمندان متوجه شدند 
در صورت��ی كه بخش اعظ��م بار خانه 
روی زنان باشد يا اگر زنان دارای سابقه 
اجتماعی متفاوتی نسبت به همسرشان 

باش��ند ي��ا درآمد متوس��ط آن ه��ا از 
همسرشان باالتر باشد شكاف شادی و 
رضايت بين آن ها افزايش پيدا می كند. 
اما در صورتی كه زن و مرد دارای پيش 
زمينه اجتماعی مشابهی باشند، اعتقادات 
و دين مشتركی داشته باشند و وظايف 
و كارهای خانه را بين يكديگر تقس��يم 
 كرده باش��ند مي��زان اي��ن نارضايتی به 
كم ترين حد خود می رسد. دكتر كاهيت 
گون كارشناس س��المت و اقتصاد دان 
از دانش��گاه ديكين استراليا معتقد است 
در صورت��ی كه زن و مرد به يك ميزان 
شاد باشند، يعنی به يك اندازه در مورد 
زندگی خ��ود احس��اس رضايت كنند 
احتمال موفقيت و دوام زندگی افزايش 
پيدا می كند. تحقيقات قبلی هم نش��ان 
داده بود زوج هايی كه دارای تحصيالت، 
سن، كشور، مذهب، وضعيت اجتماعی 
و نژاد مشابهی هستند بااحتمال بيشتری 

زندگی بادوام تر دارند.  

زاینده رود
قاضی حبيبی در جمع خبرنگاران 
گفت: ديگ��ر تفاوتی بين س��الح گرم 
و س��رد نيس��ت و مرتك��ب، محارب 
محس��وب و مج��ازات اع��دام در نظر 

گرفته می شود.
وی اف��زود: مهم تري��ن وظيف��ه هم��ه 
مس��ئوالن قضاي��ی و انتظام��ی در كل 
دني��ا تأمين امنيت مردم اس��ت. چرا كه 
تا نظ��م و امنيت برقرار نباش��د عدالت 
اجرا نمی شود، بنابراين برای به هم زدن 
امنيت كشورها سخت ترين مجازات ها 

پيش بينی شده است.
دادس��تان عموم��ی و انق��الب اصفهان 
خاطرنش��ان كرد: طبق دستورات رئيس 
قوه قضائيه درب��اره مجازات محارب و 
ني��ز ماده 185 قانون مجازات اس��المی 
س��ارق مس��لح و قطاع الطير هرگاه با 
اسلحه امنيت مردم را به هم زده و رعب 
و وحش��ت ايجاد كند محارب اس��ت. 
قاض��ی حبيب��ی ضمن تأكيد ب��ر اينكه 
دستگاه قضايی به طور دقيق به وظايف 
خ��ود عم��ل می كن��د درباره تش��كيل 
بازداش��تگاه های متهمين جرايم خاص 
گفت: به دستور رئيس قوه قضائيه قرار 
اس��ت بازداش��تگاه های متهمان جرايم 
خاص جهت كنترل، دقت و رس��يدگی 
در 13 اس��تان از جمله اصفهان تشكيل 

شود.

وی خاطرنشان كرد: كسانی كه به دنبال 
مسائلی هستند كه امنيت مردم را به هم 
بزنند عالوه بر مجازات هايی كه برايشان 
تعيين شده جهت نظارت بيشتر به تازگی 
آيين نامه اجرای بازداشتگاه های متهمين 

جرايم خاص پيش بينی شده است.
دادس��تان عموم��ی و انق��الب اصفهان 
تصريح كرد: جرايم خاص كه توس��ط 
اراذل و اوباش با س��الح گرم و س��رد 
همراه با ايجاد رعب و وحش��ت انجام 
می شود به چند گروه بدين شرح تقسيم 

شده است. 
سارقان مسلح و حرفه ای و زورگير، آدم 
ربايان، متجاوزين به عنف، واردكنندگان 
و تولي��د كنندگان و فروش��ندگان مواد 
وارد  قاچاقچي��ان حرف��ه ای،  مخ��در،  
كنن��دگان و تولي��د كنن��دگان و توزيع 

كنندگان مشروبات الكلی.
قاضی حبيبی ضمن اشاره به اينكه اين 
تقس��يم بندی برای بقيه زندان ها اثرات 
مثبت��ی دارد گفت: اف��رادی كه به دليل 
جرايمی چون صدور چك، تصادفات، 
قت��ل غيرعمد، ضرب و ج��رح و... در 
زندان هس��تند طبق طبقه بندی آيين نامه 
زندان ها ديگر نبايد با افرادی كه مرتكب 
جرايم خاص شده اند در يك بند باشند. 
بنابراي��ن اميد آن می رود ك��ه در آينده 
نزديك شاهد تش��كيل بازداشتگاه های 

مجرمان خاص باشيم.

مردان و هم نشینی با زنان    

چگونه با بازنشستگی کنار بیاییم؟ 

كشف 400 هزار نخ سيگار قاچاق 
در شهرضا

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان:
كشف گلدان های عتيقه 

دوران هخامنشی 

اعدام 4 قاچاقچی در 
زندان اصفهان

حمایت از خانواده معتادان با 
اجرای طرح هدفمندسازی 

یارانه ها

دادستان عمومی وانقالب اصفهان:
در مجازات تفاوتی بين سالح گرم و سرد نيست

شادتر بودن از همسر می تواند
باعث طالق شود  
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

مشاوران جوان بازوان قدرتمند 
مدیران

 زاینده رود 
به گزارش اداره روابط عمومی آموزش و پرورش اس��تان اصفهان، 
در همايش يكروزه گروه مشاوران جوان ادارات آموزش و پرورش استان 
اصفهان كه با حضور مشاور جوان وزارت آموزش و پرورش برگزار شد 
در س��ال همت و كار مضاعف حركت جديدی را رقم زدند. سيد مجيد 
عامليان مديركل آموزش و پرورش اس��تان اصفهان طی سخنانی گفت: 
امروز جوانان به هر حال عناصر مؤثرند ولی فردا آن ها ستون های انقالبند 
بنابراين بايد انقالب را با ريشه ها و مبانی فكريش بشناسند. ايشان در ادامه 
مش��اوران جوان را با توجه به خالقيت، نشاط و توانمندی، آزادانديشی 
و قدرت در تجزيه و تحليل،  بازوان قدرتمند مديريت برش��مردند و از 
آنان خواست تا منويات سطوح باالی مديريتی را در حوزه های اجرايی و 

سطوح پايين آسيب شناسی و پيگيری كنند.
وی ادامه داد: بصيرت افزايی، صداقت، دلس��وزی و كيفيت بخش��ی در 
تعامالت انسانی تنها قسمت هايی از اخالق مديريتی است. وی مشاوران 
جوان اس��تان را ترغيب به خودسازی، به خصوص در محورهای اخالق 
مديريتی نمود و نقش كليدی بسترسازی های تربيتی، اعتقادی، مذهبی و 

فرهنگی در تحول بنيادين را خاطرنشان ساخت.

تمدید مهلت پرداخت یارانه 
تسهيالت بنگاه های اقتصادی 

 
مديركل كار و امور اجتماعی استان اصفهان از تمديد مهلت پرداخت يارانه 
به بنگاه های اقتصادی كه از محل اعتبارات س��ال 85 تسهيالت دريافت 
كرده اند، خبر داد. به گزارش روابط عمومی اداره كل كار و امور اجتماعی 
استان اصفهان، هوشنگ قادريان افزود: همه كارفرمايان و كارآفرينانی كه 
از تس��هيالت مذكور اس��تفاده كرده اند می توانند برای دريافت يارانه به 
دستگاه های اجرايی ذيربط مراجعه كنند. وی اظهار داشت: از ابتدای طرح 
تاكنون تعداد پنج هزار و 443 پرونده در كميته بررسی شده و متقاضيان 
درياف��ت يارانه تاكنون مبلغ 17 ه��زار و 800 ميليارد ريال يارانه دريافت 
كرده اند كه اين ميزان يارانه مربوط به تعهد اش��تغال 12 هزار و 283 نفر 

بوده است.  

استقبال مردم نایين از کاروان پياده 
انصار الحسين )ع(

 زاینده رود 
مردم روستاهای بخش مركزی شهرستان نايين به اتفاق مهدی 
عادل زاده بخشدار مركزی به منظور حمايت از حركت های فرهنگی 
و ترويج فرهنگ ناب حس��ينی، همچون سال های گذشته از دهمين 
كاروان زائرين پياده انصار الحس��ين )ع( استقبال كردند. اين كاروان 
قصد دارد مسير مشهد مقدس تا شلمچه را به مدت 55 روز و با دو 

هزار كيلومتر پياده بپيمايد.

 دیدار مدیریت شهری کاشان 
 از شهرداری  مرکزی و 

منطقه ده تهران
 زاینده رود 

مدي��ر روابط عموم��ی و امور بين الملل ش��هرداری كاش��ان 
ب��ا اعالم اين خبر گفت: اعضای ش��ورای اس��المی ش��هر كاش��ان 
ب��ه هم��راه ش��هردار و جمع��ی از معاون��ان و مديران ش��هری از 
 ش��هرداری مرك��زی و منطقه ده ش��هرداری تهران دي��دار و بازديد 

كردند.
امي��ر س��عيد نبی با اش��اره ب��ه اينكه اي��ن س��فر دو روزه با هدف 
تعام��ل و تبادل تجربيات هر چه بيش��تر بين ش��هرداری های تهران 
و ش��هرداری كاش��ان برگزار ش��د افزود: بازدي��د از مركز نظارت 
همگان��ی ش��هرداری ته��ران 1888، س��امانه 137، مرك��ز س��تاره 
شناس��ی ايران، موزه حيات وحش، س��ازمان فن آوری و اطالعات 
و ارتباط��ات ش��هرداری ته��ران و پروژه های عمران��ی و خدماتی 
 فرهنگ��ی ش��هرداری منطق��ه ده ته��ران از برنامه ه��ای اين س��فر 

بود.
بي��ن  ني��ز  تخصص��ی  نشس��ت های  ك��رد:  خاطرنش��ان  وی 
هي��أت اعزام��ی كاش��ان و مدي��ران ش��هرداری تهران )دي��دار با 
س��ردار طالي��ی رئي��س كميس��يون فرهنگ��ی اجتماعی ش��ورای 
دي��دار  اي��ن  حاش��يه  برنامه ه��ای  از  ته��ران(  ش��هر   اس��المی 

بود.
وی ديدار هيأت اعزامی كاش��ان با دكتر قاليباف شهردار كالن شهر 
تهران و مهندس گرانمايه پور نماينده مردم كاش��ان و آران و بيدگل 
در مجلس شورای اسالمی در سالن همايش های برج ميالد تهران از 

ديگر برنامه های اين سفر عنوان كرد.

برگزاری کالس های مرحله تكميلی 
آموزش بسيج در دشتک

 زاینده رود 
كالس ه��ای مرحله تكميلی آموزش بس��يج ح��وزه مقاومت 
بس��يج روس��تای دش��تك از تواب��ع شهرس��تان اردل ب��ه م��دت 
 45 روز در مح��ل مس��جد ام��ام حس��ن )ع( اي��ن مح��ل برگزار 

می گردد. 
ب��ه گزارش بس��يج اس��تان چهارمح��ال و بختي��اری در اين دوره 
آموزش��ی كه بيش از 100 نفر از بس��يجيان روس��تاهای دش��تك و 
 آليك��وه حضور دارند كالس ها به صورت تئ��وری و عملی برگزار 

می گردد. 
اي��ن دوره تئ��وری به م��دت 30 روزه بوده و بس��يجيان ش��ركت 
كنن��ده در اي��ن مرحل��ه آموزش ه��ای عقيدتی، سياس��ی و نظامی 
و آش��نايی ب��ا اس��لحه و... را زيرنظر اس��تادان حوزه و دانش��گاه 
ط��ی نم��وده و پ��س از موفقي��ت در آزم��ون مرحل��ه تئ��وری، 
 ب��ه مرحل��ه عمل��ی ك��ه 15 روز ط��ول خواه��د كش��يد اع��زام 

می گردند. 
 

 کارگاه آموزشی و تحليلی تهاجم 
 فرهنگی در تيپ 44 سپاه 

قمر بنی هاشم )ع(
 زاینده رود 

كارگاه آموزش��ی و تحليل��ی تهاج��م فرهنگ��ی در تيپ 44 س��پاه 
قم��ر بنی هاش��م )ع( ب��ا حضور دكت��ر صفار هرندی در حس��ينيه 
 امام خمينی )ره( يگان رزم اس��تان چهارمح��ال و بختياری برگزار 

شد.
به گزارش بس��يج استان چهارمحال و بختياری، مشاور فرمانده كل 
س��پاه پاسداران انقالب اسالمی در جمع كاركنان يگان رزم استان و 
سپاه قمر بنی هاش��م )ع( گفت: غربی ها با تحريم ها باعث شدند 
م��ا توانمندی های جديدی در عرصه ه��ای بين المللی بياموزيم و 
نتيجه آن هم اين شد كه غربی ها گفتند ايران با دور زدن تحريم ها 

ما را  مسخره كرد.
دكت��ر صفار هرندی در خص��وص تحريم بنزين گفت: ايران با اتكا 
ب��ه متخصصان خ��ود به صادر كننده بنزين در جهان تبديل ش��د و 
وقت��ی عوامل خود فروخته و بی مواجب داخلی غرب زده ش��روع 
به جو سازی كردند كه بنزين توليد داخلی ضررهای زيادی دارد و 
غربی ها هم با صادرات ما مواجه شدند اعالم كردند ما بنزين را به 

قيمت كمتر از گذشته حاضريم به شما بفروشيم.
دكتر هرندی با اش��اره به فتنه انگيزی های برخی از عوامل استكبار 
جهانی در سال گذشته اعالم كرد: سران فتنه بايد بابت جنايات سال 

88 خود و فرصت سوزی های زياد محاكمه شوند.
وی افزود: بايد فتنه گران محاكمه ش��وند و پاس��خگوی اشتباهات 
خود باشند نه اينكه از رافت اين نظام الهی استفاده نموده وطلبكارانه 

بخواهند به صحنه سياست بازگردند.

تن ماهی مصرفی حجاج ایرانی 
درعربستان از چهارمحال و بختياری 

صادر می شود 
مديرعامل ش��ركت كي��ان قزل چهارمحال و بختي��اری گفت: در 9 
ماهه نخس��ت س��ال جاری بيش از 110 تن ماهی س��ردابی از اين 
 اس��تان به خارج از كش��ور صادر شد كه مقدار ی از اين به مصرف 

حجاج ايرانی رسيد. 
جمش��يد كيانی در گفتگو با ايرنا افزود: ب��ا انعقاد قرارداد جديد با 
سازمان حج و زيارت كشور كليه ماهی سردابی )قزل آال ( مصرفی 
حجاج عمره مفرده س��ه ماهه پايان س��ال جاری نيز تأمين و صادر 

خواهد شد. 
 وی ماه����ی س����رداب�ی تول�ي����دی اس����تان به كش���ورهای 
آذربايجان، عراق و عربستان را يادآور شد و تصريح كرد: با تمهيدات 
 انجام ش��ده تا پايان س��ال جاری مي��زان صادرات ماهی س��ردابی
افزاي��ش خواه��د  ت��ن  ب��ه 160  ازكش��ور  ب��ه خ��ارج   اس��تان 

يافت.
در  ت��ن  ه��زار   14 را  اس��تان  س��ردابی  ماه��ی  س��االنه   وی 
 س��ال ذك��ر ك��رد وگف��ت: باحمايت های انجام ش��ده از س��وی 
تولي��دی  ماه��ی  آين��ده  س��ال  اس��تان،  و  كش��ور  مس��ئوالن 
 اس��ت��ان ب��ه كش��وره��ای اروپ��اي��ی ني��ز ص�������ادر خواهد 

شد. 
وی كيفي��ت ماه��ی س��ردابی اس��تان را منحص��ر ب��ه ف��رد اعالم 
ك��رد و گف��ت: در س��ال ج��اری اي��ن ش��ركت بالغ ب��ر 80 هزار 
 ت��ن ماهی س��ردابی به اس��تان های مختلف كش��ور ارس��ال كرده 

است. 

اخبار شهرکردروی میز

رئيس س��ازمان بازرگانی اس��تان اصفهان گفت: پس 
از اج��رای طرح هدفمندی يارانه ه��ا، 4 هزار و 500 
پرون��ده تخلف به تعزيرات حكومتی ارس��ال ش��ده 
اس��ت. مظفر انصاری در گفتگو با فارس با اشاره به 
اين مطلب، بيان داش��ت: تعدادی انبار كشف شد كه 
در آنها پودر لباسش��ويی، برن��ج، رب گوجه و ديگر 

اقالم خوراكی كشف شده است. 
وی ب��ا بيان اينكه در حوزه بازرس��ی 55 هزار مورد 
بازرسی داشته ايم، اضافه كرد: تاكنون تنها 10 درصد 

تخلف وجود داشته است. 
رئيس سازمان بازرگانی استان اصفهان با تقدير ويژه از 
خبرنگاران و رسانه ها به منظور همكاری در انعكاس 
اخب��ار مرتب��ط با هدفمن��دی يارانه ها، بيان داش��ت: 
 به كمك رس��انه ها موفق ش��ديم اين ط��رح را پيش

 ببريم. 
وی با بيان اينكه در حوزه كاال و خدمات با وفور كاال 
روبه رو هستيم و در هيچ نقطه ای گزارشی از نقصان 
كاال ارائه نشده است، گفت: بازار سير طبيعی خود را 

پيم��وده و مقداری نيز در انبارهای كاال ذخيره 
شده اس��ت. انصاری تصريح كرد: آنهايی كه 
مقداری در كم و كيف ذخيره سازی غيرقانونی 
بودند و به هدف های خود نرس��يدند امروز به 
دنبال مش��تری برای فروش اقالم ذخيره شده 

خود هستند. 
وی با بيان اينكه در حال حاضر ويزيوتورهای 
شركت ها فعاليت شان بيشتر از قبل شده است، 
بيان داشت: تمامی شركت ها متفق القول اعالم 
می كنند كه درصد س��فارش گيری بس��يار باال 
رفته اس��ت. رئيس س��ازمان بازرگانی استان 
اصفهان با اش��اره به اينكه حدود 410 انبار و 
سردخانه كه به سامانه اعالم موجودی متصل 
شده اند، موجودی های خود را اعالم می كنند، 
تأكيد كرد: به همه كس��انی كه به ذخيره  سازی 
غيرقانون��ی روی آورده اند باي��د تذكر داد كه 
اين نوع ذخيره سازی از نظر ما جرم محسوب 

می شود.

شهرستان
رئیس سازمان بازرگاني استان اصفهان خبرداد:

ارسال 4500 پرونده تخلف به تعزیرات حكومتي اصفهان

سرپرست حمل و نقل چهارمحال و بختیاري خبر داد:
رشد 11 درصدي جابه جایي کاال در 

چهارمحال و بختياري  

فرماندار اردستان:
فاصله بين دانشگاه ها و دستگاه هاي 

اجرایي زیاد است
سرپرس��ت حمل و نقل و پايانه هاي چهارمحال و بختي��اري گفت: از ابتداي 
س��ال جاري تاكنون 2 ميليون تن كاال در اين اس��تان جابه جا شده است كه در 
مقايسه با مدت مشابه سال گذش��ته 11 درصد افزايش يافته است. به گزارش 
فارس ، فريب��رز كرمي در جمع خبرنگاران بر ضرورت ايمن س��ازي مدارس 
حاشيه راه ها در اين استان تأكيد كرد و گفت: باتوجه به برنامه ريزي هاي صورت 
گرفته و با استناد به اهداف ابالغي در سال جاري ايمن سازي افزون بر 75 مدرسه 
در حاش��يه محورهاي مواصالتي اين استان در دس��تور كار قرار گرفت.  وي 
افزود: از اين تعداد تاكنون 58 مدرس��ه ايمن سازي شده است كه در مقايسه با 
آمار مش��ابه در س��ال گذشته افزون بر 115 درصد رشد داشته است.  كرمي در 
ادامه با اش��اره به ميزان جابه جايي كاال در اين استان خبر داد و گفت: از ابتداي 
سال جاري تاكنون افزون بر 2 ميليون تن كاال در اين استان جابه جا شده است 
كه در مقايسه با ميزان جابه جايي 1.8 ميليون تني كاال در سال گذشته 11 درصد 
افزايش يافته است. سرپرست حمل و نقل و پايانه هاي چهارمحال و بختياري 
همچنين ادامه داد: در اين مدت 6 ميليون مسافر از اين استان جابه جا شده است. 
كرمي افزايش 14 درصدي جذب تسهيالت بنگاه هاي زود بازده در بخش حمل 
و نقل اين اس��تان را از ديگر برنامه هاي اين س��ازمان برشمرد و گفت: در سال 
گذشته افزون بر يك ميليارد و 100 ميليون ريال از تسهيالت اعتباري بنگاه هاي 
زودبازده جذب ش��د كه در مقايس��ه با ميزان جذب يك ميليارد و 260 ميليون 

ريالي تسهيالت در سال جاري رشد 14.5 درصد را نشان مي دهد. 

فرمان��دار اردس��تان گفت: ه��م اكنون فاصله بين دانش��گاه ها و دس��تگاه های 
 اجراي��ی زياد اس��ت و بايد با برنامه ه��ای منظم برای كاه��ش اين فاصله گام 

برداشت. 
به گزارش فارس، روح اله س��لگی در بازديد س��رزده از دانشگاه پيام نور مركز 
اردستان با بيان اينكه هم اكنون فاصله بين دانشگاه ها و دستگاه های اجرايی زياد 
است، اظهار داشت: بايد با برنامه های منظم، فاصله بين دانشگاه ها و دستگاه های 
اجرايی را كاهش داد كه در اين زمينه برگزاری برنامه های مشترک بين دستگاه های 
اجرايی و دانشگاه های شهرستان نقش مؤثری در جهت رشد شهرستان خواهد 
داش��ت.  وی با اشاره به اينكه بيشتر مهاجران شهرستان را قشر تحصيل كرده 
تشكيل می دهند، خاطرنشان كرد: درصدد هستيم تا بانك اطالعاتی گسترده ای از 
نخبگان شهرستان در همه حوزه ها از جمله علمی، سياسی، اقتصادی و فرهنگی 
تشكيل دهيم تا بتوانيم در جهت توسعه و عمران هر چه بيشتر شهرستان گام 
برداريم.  رئيس دانش��گاه پيام نور مركز اردستان نيز در ادامه اين بازديد به سال 
تأسيس اين دانش��گاه اشاره كرد و اظهار داشت: در دولت نهم اعتبارات بسيار 
مطلوبی برای توس��عه و عمران دانشگاه جذب شده كه در نتيجه توجه خاص 
دولت به دانشگاه های پيام نور بوده است. پيمان آقايی با بيان اينكه اين دانشگاه 
در سال 86 بين 37 واحد و مركز در جايگاه 33 قرار داشته است، تصريح كرد: 
هم اكنون دانش��گاه پيام نور مركز اردستان در بين 44 مركز و واحد دانشگاه پيام 

نور استان در بين شش دانشگاه برتر استان قرار دارد. 

رئيس سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران استان اصفهان 
گفت: هنرمندان مفاهيم انقالبی و اسالمی را به نسل های 
جوان انقالب منتقل كنند. به گزارش فارس، محمدرضا 
رجايی در مراسم افتتاحيه جشنواره تئاتر ايثار در گلستان 
ش��هدای اصفهان با بيان اينكه برگزاری جشنواره تئاتر 
ايثار در راس��تای ترويج فرهنگ ايثار و شهادت برگزار 
شده است، اظهار داشت: استان اصفهان بيش از 23 هزار 
شهيد، 47 هزار جانباز و 3 هزار و 500 آزاده را به نظام 

مقدس جمهوری اسالمی ايران تقديم كرده است. 

وی افزود: اس��تان اصفهان نه تنها در دوران هشت سال 
دف��اع مق��دس و در نبرد با دش��منان و بلكه در عرصه 
س��ازندگی پيش��گام بوده و امروز ني��ز در عرصه های 
مختلفی همچون هنر، علم و فن آوری، انرژی هسته ای 
 و همچنين صنعت جزو اس��تان های پيش��گام كش��ور

 است.
رئيس سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران استان اصفهان 
به جنگ نرم دش��منان عليه ملت ايران اشاره و تصريح 
كرد: در اين جنگ دش��من با همه توان و ابزار خود به 

ميدان آمده و قشر هنرمند می تواند در اين جنگ با ترويج 
اسالم ناب محمدی و فرهنگ ايثار، رشادت و شهادت 
نقش مهمی را در انتقال اين مفاهيم به نسل های سوم و 

چهارم انقالب ايفا كند. 
رجايی با اش��اره به بيانات رهبر معظم انقالب مبنی بر 
بيان مفاهيم و ارزش های دينی با زبان هنر بيان داش��ت: 
هنرمندان تئاتر بايد به دور از همه ابزارهای دنيای مجازی 
و ديجيتال��ی ضمن ارج نهادن ب��ه مخاطب با تك تك 

مخاطبان خود ارتباط برقرار كنند.

 زاینده رود 
مسئول نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 
پيام نور اس��تان اصفهان از رشد 25 درصدی ازدواج 
دانش��جويی در مقايس��ه با س��ال گذش��ته در مراكز 

دانشگاهی پيام نور اين استان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانش��گاه پيام نور اس��تان 
اصفهان، حجت االسالم والمسلمين مهدی مستأجران 
در جمع اعضای ستاد ازدواج دانشجويی، به استقبال 
ويژه دانش��جويان از ازدواج دانشجويی اشاره كرد و 
گفت: در س��ال گذش��ته، يك هزار و 500 دانش��جو 
در 44 مركز واحد پيام نور اس��تان اصفهان به منظور 
ش��ركت در مراسم ازدواج دانشجويی ثبت نام كردند 
كه اين ميزان در س��ال جاری 25 درصد افزايش يافته 
اس��ت. وی با اش��اره به اينكه دانش��جويان متقاضی 

ازدواج دانش��جويی دانش��گاه های پي��ام نور اس��تان 
اصفهان در سال گذشته استقبال مطلوبی از اين سنت 
حس��نه داش��ته اند، افزود: پس از ثبت نام يك هزار و 
500 دانشجوی دانشگاه های پيام نور استان اصفهان، 
مراس��م ازدواج دانش��جويی در 10 قطب دانشگاهی 
اين اس��تان برگزار ش��د كه با اس��تقبال خانواده ها و 

دانشجويان همراه بود.
مسئول نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه 
پيام نور اس��تان اصفه��ان با تأكيد بر اينكه در س��ال 
جاری استقبال از جشن های ازدواج دانشجويی دراين 
استان افزايش چشمگيری داشته است،  اظهار داشت: 
از ابتدای س��ال تحصيلی ج��اری تاكنون، بيش از دو 
هزار زوج دانشجو به منظور شركت در مراسم ازدواج 

دانشجويی ثبت نام كرده اند.

وی ب��ا بيان اينكه برنامه ريزی ها ب��ه منظور برگزاری 
جش��ن های ازدواج دانشجويی دانش��جويان ثبت نام 
گرديده س��ال جاری انجام ش��ده است،  تصريح كرد: 
براساس برنامه ريزی ها،  مراس��م ازدواج دانشجويی 
زوج های ثبت نام شده س��ال تحصيلی آينده برگزار 
خواهد شد. حجت االس��الم والمسلمين مستأجران 
همچنين با تأكيد بر اينكه برنامه های جانبی ويژه ای در 
كنار برگزاری جشن  ازدواج دانشجويی در دانشگاه های 
پيام نور اس��تان اصفهان به اجرا درمی آيد، اضافه كرد: 
در كنار برگزاری جش��ن های ازدواج دانش��جويی در 
دانش��گاه پيام نور استان اصفهان، كارگاه های مهارتی 
خانواده ه��ا نيز برگزار می ش��ود كه ايج��اد تفاهم و 
 درک متقاب��ل زوجين از يكديگ��ر را به دنبال خواهد 

داشت.

 زاینده رود 
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی اداره كل كار و امور 
اجتماعی اس��تان اصفه��ان، با توجه به اينكه اس��تان 
اصفهان به عنوان منطقه معين آموزش��ی اس��تان های 
اصفهان، خوزستان و چهارمحال و بختياری از طرف 
وزارت كار و امور اجتماعی اعالم شده است، دومين 
دوره آموزش تخصصی ويژه كارشناس��ان رس��می و 

پيمانی روابط كار اس��تان های اصفهان، خوزس��تان، 
چهارمح��ال و بختياری، در س��ال ج��اری با عنوان 
قواني��ن كار و تأمين اجتماعی و با حضور 50 نفر از 
كارشناسان اس��تان های مذكور در سالن پيامبر اعظم 

)ص( اين اداره كل برگزار گرديد.
در اي��ن دوره آموزش��ی مخاطب��ان با قان��ون تأمين 
اجتماعی، آيين نامه ها و دس��تورالعمل های موجود و 

مرتبط با بيمه بيكاری، قانون مربوط به بازنشستگی و 
از كارافتادگی، مقررات مربوط به كارگاه ها، آش��نايی 
با حفاظت و بهداش��ت كار، آش��نايی با قوانين بيمه 
كارگاه ه��ا، قانون بيمه بيكاری،  آيين نامه های اجرايی 
قان��ون بيم��ه بيكاری، وح��دت روي��ه اجرايی بيمه 
بي��كاری و موارد مرتب��ط حقوق��ی در زمينه اجرای 

احكام و مراجع حل اختالف آشنا شدند.

رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان:

هنرمندان مفاهيم انقالبي را به نسل جدید منتقل كنند 

حجت االسالم والمسلمین مستأجران خبر داد:

رشد 25 درصدي ازدواج دانشجویي در دانشگاه پيام نور استان اصفهان

برگزاري دوره آموزشي تخصصي قوانين كار و تأمين اجتماعي

 زاینده رود 
ب��ه گ��زارش اداره ارتباطات رس��انه اي روابط 
عمومي شهرداري اصفهان، شهردار اصفهان در مراسم 
رونمايي نقشه راه شهرداري منطقه 12 گفت: مكانمند 
شدن پروژه ها با توجه به نياز شهروندان، هدفمندسازي 
اطالعات و بودجه با توجه به نياز ش��هر، كدينگ و 
دس��ته بندي پروژه ها، برنامه ريزي بودجه براس��اس 
عدالت اجتماعي و عمراني و اعمال اس��تراتژي هاي 
منطقه از مهم ترين مش��خصات بارز نقشه راه منطقه 

12 اصفهان است.
دكتر سقاييان نژاد با اشاره به مشخصات شاخص اين 

نقش��ه افزود: با بررس��ي هاي به عمل آمده و استفاده 
ازمسئوالن و كارشناسان منطقه در جلسه هاي متعدد، 
بودجه س��ال 90 را براساس برنامه ريزي استراتژيك 
و محله محوري و همچنين براس��اس نظرس��نجي 
ش��هروندان ب��ه ص��ورت مكانمن��د در اين نقش��ه 
لحاظ گرديد، كه اين نقش��ه چش��م انداز پروژه هاي 
 آت��ي ش��هرداري منطقه 12 در س��ال آت��ي خواهد 

بود. 
وي اضاف��ه ك��رد: ش��اخص كالن در چهارچ��وب 
مس��تندات و فعاليت هاي صورت گرفته سال 86 تا 
89، تدوين SWOT منطقه با توجه به بافت شهري، 

روس��تايي،  صنعتي و كش��اورزي، بررسي فشردگي 
بافت جمعيتي و ارتباط با محالت در خصوص نياز 
ش��هروندان، تدوين استراتژيكي هاي عملياتي در 53 
رديف و 31 اقدام برطبق 12 هدف كالن ش��هرداري 
اصفه��ان و طراحي پروژه ه��اي منطقه و تخصيص 
بودجه و دسته بندي عمران شهري در 12 رديف بالغ 
بر 20 ميليارد ريال، خدمات شهري 20 رديف بالغ بر 
13 ميليارد ريال، ترافيك و تردد ش��هري 12 رديف 
بالغ بر 20 ميليارد ريال و فرهنگ و ورزش 12 رديف 
9 ميليارد ريال از ديگر ويژگي هاي شاخص نقشه راه 

منطقه 12 مي باشد.

مدیرکل بهزیستي چهارمحال و بختیاري:
معرفي 406 طرح اشتغالزایي مددجویان 

بهزیستي به صندوق مهر رضا
مديركل بهزيس��تی چهارمح��ال و بختياری از معرفی 406 طرح اش��تغالزايی 
مددجويان و معلوالن زير پوش��ش اين س��ازمان به صندوق مهر امام رضا )ع( 
خبر داد. به گزارش فارس، ابوالفتح  ش��يرمردی در ديدار با مدير صندوق مهر 
امام رضا )ع( اين اس��تان با اعالم اين خبر اظهار داش��ت: با اجرای اين تعداد 
طرح 451 فرصت شغلی برای مددجويان و معلوالن اين استان ايجاد می شود. 
به گفته وی برای ايجاد اين طرح ها افزون بر 25 ميليارد ريال اعتبار مورد نياز 
است كه با همكاری و مساعدت بسيار خوب صندوق مهر امام رضا )ع( اين 
استان و پيرو تفاهمنامه منعقده از محل اعتبارات آن صندوق تأمين و پرداخت 
می ش��ود. شيرمردی افزود: از اين تعداد طرح 391 طرح خوداشتغالی و مابقی 
در قال��ب كارفرماي��ی به صندوق مه��ر امام رضا )ع( به منظ��ور بهره مندی از 
تسهيالت قرض الحسنه معرفی شده است. وي در راستای حمايت از طرح های 
توانمندس��ازی معلوالن و مددجويان، گفت: كمك و دستگيری از يك انسان 
نيازمند و توانمند كردن وی آنقدر در پيش��گاه الهی ارزشمند است كه با هيچ 
زبان و قلمی نمی توان از آن تقدير كرد. مديركل بهزيستی چهارمحال و بختياری 
توانمندس��ازی و قادرس��ازی معلوالن و مددجويان را اولويت برنامه های اين 
س��ازمان برای خدمت به جامعه هدف عنوان كرد و اظهار داش��ت: آنچه كه از 
آن می توان به هنر تعبير كرد، توانمندسازی و ايجاد شغل برای فردی است كه 
با معلوليت يا محدوديت و نقصانی مواجه است و به هر دليلی نمی تواند مانند 

ساير افراد جامعه از فرصت ها در اجتماع بهره گيرد. 

 نماینده شهرضا:
مسئوالن استان بودجه ای را برای حمایت 

از مطبوعات اختصاص دهند 
نماينده مردم ش��هرضا در مجلس ش��ورای اسالمی گفت: مسئوالن شهرستان 
و اس��تان بايد هر ساله بودجه مناس��بی را برای حمايت از اصحاب رسانه و 

مطبوعات در نظر بگيرند. 
به گزارش ايرنا، عوض حيدرپور در جمع فعاالن رسانه ای شهرستان شهرضا 
اف��زود: اختصاص اين بودجه س��بب پويايی و گس��ترش مطبوعات محلی، 
خبرگزاری ه��ا و روزنامه ها می ش��ود. وی به آثار مثبت اين پويايی اش��اره 
ك��رد و گفت: با اي��ن كار فرهنگ مطالعه روزنامه و كت��اب افزايش می يابد. 
حيدر پور اماكن عمومی را اولين مكان برای گس��ترش فرهنگ مطالعه عنوان 
ك��رد و گفت: به تدريج اين فرهنگ در بي��ن خانواده ها نيز ترويج می يابد. 
فرماندار ش��هرضا نيز در اين جلسه گفت: قلم خبرنگار، نبايد ابزار دست زر 
و زور حاكمان و س��ودجويان باش��د بلكه خبرنگار بايد از آن به عنوان يك 
ابزار فرهنگی و آموزشی اس��تفاده كند. سيدرضا مرتضوی افزود: خبرنگاران 
بايد با نقد منصفانه نقاط ضعف و قوت مس��ئوالن را مورد توجه قرار دهند. 
وی تصريح كرد: با پيشرفت های گوناگون در عرصه های مختلف الكترونيكی 
و مطبوعاتی، اخبار فقط در حوزه رس��انه های راديويی و تلويزيونی خالصه 
نمی ش��ود. مرتضوی، خبرنگاران را س��پاهيان جنگ نرم در بخش فرهنگ و 
آموزش و گردانندگان موتور چرخ های اقتصادی در دنيا دانس��ت و افزود: با 
تنوع بيش��تر مطبوعات، شاهد گسترش فرهنگ مطالعه و استفاده بيشتر مردم 

از مطبوعات خواهيم بود. 

شهردار اصفهان در مراسم رونمایي نقشه راه شهرداري منطقه 12:

پروژه ها براساس نياز شهروندان مكانمند مي شوند
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شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه هاي ذیل را از طریق مناقصه عمومي با فهرست بهاي 
سال 1388 سازمان مدیریت و برنامه ریزي به پيمانکار داراي رتبه بندي و واجد صالحيت واگذار نماید.

موضوع مناقصه: اجاره یک دستگاه گریدر كاترپيالر 12G و یا گریدر با سرعت و 
قدرت مشابه جهت استفاده در پروژه هاي راهسازي مطابق اسناد و مدارک مناقصه و 

شرح خدمات قرارداد.
مهلت دریافت اسناد حداكثر تا تاریخ 89/11/7، مهلت قبول پيشنهادات حداكثر تا 
تاریخ 89/11/9 و بازگشایي پاكات در ساعت 10 صبح مورخ 89/11/11 مي باشد.

كليه هزینه هاي چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
تلفاكس: 4465858 )0361( 

1- موضوع مناقصه: عمليات روكش و لکه گيري آسفالت معابر و كوچه هاي سطح شهر كاشان و حومه 
خدماتي آن )شامل مصالح و دستمزد( مطابق مشخصات فني خصوصي و براساس شرایط مندرج در اسناد و 

مدارک مناقصه و قرارداد منضم.
2- مهلت دریافت اسناد مناقصه: حداكثر تا تاریخ 89/11/7 از اداره پيمان و رسيدگي واقع در خيابان اباذر، 

ساختمان شهرداري.
3- مهلت قبول پيشنهادات: حداكثر تا تاریخ 89/11/9 بصورت الک و مهر شده و تحویل به دبيرخانه 

مركزي .
4- بازگشایي پاكات: پيشنهادات رسيده در تاریخ 89/11/11 در محل شهرداري كاشان باز و قرائت خواهد 

گردید.
5- كارفرما در رد یا قبول یک یا كليه پيشنهادات مختار و هزینه چاپ آگهي دو نوبت به عهده برنده مناقصه 

مي باشد.
تلفاكس: 4465858 )0361( 

موضوع مناقصه: الیروبي چاه هاي جاذب سطح شهر و حومه خدماتي مطابق اسناد و 
مدارک مناقصه و شرح خدمات قرارداد.

مهلت دریافت اسناد حداكثر تا تاریخ 89/11/7، مهلت قبول پيشنهادات حداكثر تا 
تاریخ 89/11/9 و بازگشایي پاكات در ساعت 10 صبح مورخ 89/11/11 مي باشد.

ضمناً كارفرما در رد یا قبول یک یا كليه پيشنهادات مختار و كليه هزینه هاي چاپ آگهي 
به عهده برنده مناقصه مي باشد.
تلفاكس: 4465858 )0361(

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

اصالح شبکه فاضالب منطقه دو 89-4-424
اصفهان

37/000/000738/731/874جاري

11/000/0001/215/372/419عمرانيلوله گذاري فاضالب سده لنجان89-4-425

مهلت تحویل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1389/11/2
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8:30 صبح یکشنبه 89/11/3

www.abfa-esfahan.com دریافت اسناد: سایت اینترنتي
شماره تلفن: 0311-6680030

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

اداره پيمان و رسيدگي
سعيد مدرس زاده  شهردار کاشان

اداره پيمان و رسيدگي
سعيد مدرس زاده  شهردار کاشان

اداره پيمان و رسيدگي
سعيد مدرس زاده  شهردار کاشان

مناقصه لوله گذاري فاضالب

آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره 89/32
مرحله سوم

آگهي مناقصه عمومي شماره 89/76

آگهي مناقصه عمومي شماره 89/81

نوبت اول
نوبت اول

نوبت اول

تحدید حدود اختصاصي
10/306 ش��ماره: 7849 چون تحديد حدود ششدانگ يكباب خانه در كوي ميدان بشماره 
پ��الک 689 فرعي از 159- اصلي واقع در بادرود جزء بخش 9 حوزه ثبتي بادرود كه طبق 
پرون��ده ثبتي بنام خانم رقيه خودروآبادي و غيره در جريان ثبت اس��ت بعلت عدم حضور 
متقاض��ي ثبت،  تحديد حدود بعمل نيامده بنا بدس��تور قس��مت اخير م��اده 15 قانون ثبت 
برطبق تقاضاي نامبرده تحديد حدود ملك مرقوم در تاريخ 1389/11/16 ساعت 10 صبح 
در محل ش��روع و انجام خواهد ش��د و در صورت مصادف با روز تعطيلي عمليات تحديد 
حدود به روز بعد موكول خواهد ش��د. لذا بموجب اين آگهي به كليه مجاورين و مالكين 
اخطار مي ش��ود كه در روز و س��اعت مقرر در محل حاضر ش��وند. اعتراضات مجاورين و 
صاحبان امالک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدي تا سي روز 

پذيرفته خواهد شد. 
تاريخ انتشار: 1389/10/21

م الف/ 122                       طويلي- رئيس ثبت اسناد و امالک بخش امامزاده- بادرود

ابالغ رأي 
10/311 كالسه پرونده: 656/89، شماره دادنامه: 820-89/9/21، مرجع رسيدگي: شعبه 38 
شوراي حل اختالف اصفهان، خواهان: آقاي سيد سجاد موسويان فرزند سيدرضا به نشاني 
بهارستان- خ ايثار- خيابان زمزم رزم 8- پالک 327 طبقه اول، خوانده: خانم توران بهرامي 
فرزند فريدون مجهول المكان، با عنايت به محتويات پرونده و نظريه مشورتي اعضا شورا 

ختم رسيدگي را اعالم و به شرح آتي مبادرت بصدور رأي مي نمايد.
رأي قاضي شورا

دعوي آقاي س��يد س��جاد موس��ويان فرزند سيد رضا به نش��اني فوق بطرفيت خانم توران 
بهرامي فرزند فريدون مجهول المكان، بخواس��ته مطالبه مبلغ 15/000/000 ريال وجه چك 
شماره 671630 عهده بانك ملي شعبه اردل به انضمام مطلق خسارات قانوني- با توجه به 
بقاي اصول مس��تندات در يد خواهان و گواهي عدم پرداخت صادره از س��وي بانك محال 
عليه كه ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و 
اينكه خوانده در جلسه به هر دليلي حضور نيافته و دليلي كه اعالم برائت ذمه اش را اقتضاء 
نمايد ابراز نداش��ته، بر ش��ورا ثابت اس��ت لذا به اس��تناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 
198 و 519 و 522 قانون آئين دادرسي مدني حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 
15/000/000 ريال بابت اصل خواس��ته و 35/000 ريال بابت هزينه دادرس��ي و همچنين 
خس��ارت تأخير و تأديه از تاريخ سررس��يد تا تاريخ وصول كه محاس��به آن براساس نرخ 
اعالم��ي از س��وي بانك مركزي برعهده اجراي احكام مي باش��د در ح��ق خواهان صادر و 
اع��الم مي نماي��د. رأي صادره غياب��ي و ظرف 20 روز پس از ابالغ قاب��ل واخواهي به اين 

مرجع خواهد بود.
م الف/ 14156                                 شعبه 38 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

تغييرات
10/312 ش��ماره: 14545/ ث- 89/10/14، آگه��ي تغيي��رات در ش��ركت فراش��يمي دو 
هزار س��هامي خاص، ثبت ش��ده بش��ماره 18692 و شناس��ه مل��ي 10260395920، برابر 
صورتجلس��ات مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده و فوق العاده و هيأت مديره مورخ 
17 و 1389/8/19 تغييرات زير در شركت نامبرده بعمل آمده است: 1( آقايان محسن بهپور 
به ش��ماره ملي 1286734487 و كدپس��تي 8199875578 و خانمها فرشته مرشد شكرچي 
به ش��ماره ملي 128896870و كدپستي 8199875578 و ميترا محمدي نژاد به شماره ملي 
1286850819 و كدپستي 8154787744 بسمت اعضاء اصلي هيأت مديره براي مدت دو 
س��ال و آقايان حميد كشاورز به ش��ماره ملي 1281748250 و كدپستي 8164733383 و 
حميد محمدي به شماره ملي 1287857884 و كدپستي 8157774856 به ترتيب به سمت 
بازرس��ان اصلي و علي البدل شركت براي مدت يكسال انتخاب گرديدند. 2( هيأت مديره 
از بين خود آقاي محسن بهپور را بسمت رئيس هيأت مديره، خانم فرشته مرشد شكرچي 
را بسمت نايب رئيس هيأت مديره و آقاي شهرام كشاورز راد به شماره ملي 1286748410 
و كدپس��تي 8154778744 خارج از اعضاي هيأت مديره را بس��مت مديرعامل ش��ركت 
تعيين نمودند و كليه اوراق و اس��ناد مالي و تعهدات ش��ركت با امضاء رئيس هيأت مديره 
و مديرعامل و با مهر ش��ركت معتبر اس��ت؛ ضمناً مديرعامل مجري مصوبات هيأت مديره 
مي باش��د. 3( روزنامه زاينده رود جهت درج آگهي ها و دعوتنامه هاي ش��ركت تعيين شده 
است. 4( به موضوع شركت ماده دو اساسنامه عبارت انجام خدمات فني و مهندسي شامل 
طراحي- نظارت- ساخت و اجراي واحدهاي صنعتي و تحقيقاتي اضافه شد؛ امضاي ذيل 

ثبت در تاريخ 89/10/14 تكميل گرديد.
م الف: 14062/1      آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري اصفهان

احضار
10/313 در پرونده كالس��ه 891420 شعبه 4 بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان 
آقاي اسماعيل خليليان فرزند قاسم علي شكايتي عليه آقاي ايمان جزيني داير بر اخالل در 
نظام اقتصادي كش��ور مطرح نموده كه در جهت رس��يدگي به اين شعبه ارجاع گرديد؛ نظر 
به اينكه متهم مجهول المكان ميباش��د حس��ب ماده 115 قانون آئين دادرسي كيفري مراتب 
يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتش��ار آگهي مي شود تا متهم از تاريخ نشر آگهي ظرف 
مدت يك ماه به ش��عبه مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نشاني كامل خود جهت پاسخگويي 
به اتهام وارد و دفاع از خود حاضر گردد در صورت عدم حضور دادس��را تصميم مقتضي 

اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 14198              دفتر شعبه چهارم بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان

حصر وراثت
10/314 خانم محترم جوشقاني داراي شناسنامه شماره 943 به شرح دادخواست به كالسه 
89-4444 ح 10 از اين شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه ش��ادروان محمدعلي جوشقاني حسين آبادي بشناسنامه 26 در تاريخ 89/6/14 اقامتگاه 
دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به س��ه پس��ر، 
س��ه دختر، همس��ر به اسامي زير: 1- مهدي جوشقاني ش ش 877 پسر مرحوم، 2- عباس 
جوش��قاني ش ش 1931 پسر مرحوم، 3- س��عيد جوشقاني حسين آبادي ش ش 59 پسر 
مرحوم، 4- زينت جوشقاني حسين آبادي ش ش 843 دختر مرحوم، 5- محترم جوشقاني 
حس��ين آبادي ش ش 943 دختر مرحوم، 6- زهرا جوش��قاني حس��ين آبادي ش ش 424 
دختر مرحوم، 7- مريم جوش��قاني حسين آبادي ش ش 121 همسر مرحوم. اينك با انجام 
تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي اعتراضي 
دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به شورا تقديم 

دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
م الف/ 14203                               شعبه دهم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

تأسيس
10/315 شماره: 3850/ ث 89/103 آگهي تأسيس مؤسسه قائم تراز نصف جهان. مؤسسه 
فوق در تاريخ 89/10/14 تحت ش��ماره 2851 و شناسه ملي 10260605719 در اين اداره 
به ثبت رس��يده و در تاريخ 89/10/14 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده و خالصه 
آن به شرح زير جهت اطالع عموم در روزنامه رسمي آگهي مي شود. 1- موضوع مؤسسه: 
ارائه خدمات در زمينه مش��اوره و انجام كليه امور حس��ابداري، تأمين نيروي انساني موقت 
در س��طوح مختل��ف، انعقاد قرارداد با كليه اش��خاص حقيقي و حقوقي اع��م از داخلي و 
خارجي، ش��ركت در كليه نمايش��گاه ها اعم از داخلي و خارجي،  اخذ و اعطاي نمايندگي 
كليه شركت هاي معتبر داخلي و خارجي، اخذ وام و تسهيالت از كليه بانك ها و مؤسسات 
مال��ي و اعتب��اري داخلي و خارجي فقط در راس��تاي موضوع موسس��ه و به طور كلي هر 
گونه فعاليت مجاز كه مرتبط با موضوع مؤسس��ه باش��د. 2- مدت مؤسس��ه: از تاريخ ثبت 
به مدت نامحدود. 3- مركز اصلي مؤسس��ه: 1-3- اس��تان اصفهان- ش��هر اصفهان خيابان 
كهندژ- خيابان نبوي منش- ابتداي خيابان ش��هيد حس��ين فهميده، 4- س��رمايه مؤسس��ه: 
مبلغ 1/000/000 ريال مي باش��د. 5- اولين مديران مؤسسه: 1-5- آقاي مهران محمدي به 
س��مت رئيس هيئت مديره. 2-5- آقاي محمدرضا فخارمنش به س��مت نائب رئيس هيئت 
مديره. 3-5- آقاي رس��ول قاسمي خوزاني به سمت عضو هيئت مديره. 4-5- آقاي اصغر 
بديعي فرد به س��مت عضو هيئت مديره. 5-5- آقاي اصغر بديعي فرد به سمت مديرعامل 
ب��ه م��دت نامحدود انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اس��ناد بهادار 
و تعهدآور مؤسس��ه از قبيل چك، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمي با امضاي رئيس 
هيأت مديره و مديرعامل متفقًا و با مهر مؤسس��ه معتبر مي باش��د. 7- اختيارات مديرعامل: 

طبق اساسنامه.
م الف: 14062/2        آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

تغييرات 
10/316 ش��ماره : 1560/ت89/103 آگهی تغييرات ش��ركت س��امان بذر س��پاهان سهامي 
خاص به ش��ماره ثبت 42453 و شناسه ملی 10260602564 به استناد صورتجلسه مجمع 
عموم��ی ف��وق العاده مورخ 1389/10/9 تصميمات ذيل اتخاذ ش��د: 1- موضوع ش��ركت 
ب��ه ش��رح ذيل تغيير ياف��ت و ماده مربوطه در اساس��نامه اصالح گردي��د: خريد و فروش 
ان��واع بذر، كود، س��موم، انواع علوفه و خوراک دام، خري��د و فروش، صادرات و واردات 
كلي��ه كاالهای مج��از بازرگانی، تحصي��ل وام و اعتبارات داخل��ی و خارجی صرفًا جهت 
موضوع شركت، عقد قرارداد با اشخاص حقيقی و حقوقی، شركت در مزايدات و مناقصات 

دولت��ی و خصوص��ی، اخذ و اعط��ای نمايندگی در داخل و خارج از كش��ور و هر آنچه با 
موضوع ش��ركت مرتبط باش��د. خريد و فروش ماشين آالت و ادوات كشاورزی طراحی و 
اجرای پروژه های آبياری و آبرس��انی و كليه خدمات كش��اورزی. در تاريخ 1389/10/13 
 ذي��ل دفت��ر ثبت ش��ركتها و موسس��ات غي��ر تجاری ثب��ت و م��ورد تاييد و امض��اء قرار

 گرفت. 
م/ الف 14062/3       آذری- رئيس اداره ثبت شركت ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تاسيس 
10/317 ش��ماره: 3839/ث89/103 آگهی تاسيس شركت آرسام نوين آيريك با مسئوليت 
مح��دود. ش��ركت ف��وق در تاري��خ 1389/10/13 تحت ش��ماره 42752 و شناس��ه ملی 
10260605611 در اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 1389/10/13 از لحاظ امضاء ذيل 
دفاتر تكميل گرديده و خالصه ش��ركتنامه آن به ش��رح زير جهت اطالع عموم در روزنامه 
رس��می آگهی می ش��ود. 1- موضوع شركت: انجام هر گونه فعاليت در زمينه ارائه، فروش 
و تعمي��رات كليه تجهيزات س��خت اف��زاری و كامپيوتری و فعاليت و هم��كاری با مراكز 
صنعت��ی و علمی و خدمات پژوهش��ی در زمينه اجرا و س��اخت و طراح��ی انواع قطعات 
مكانيكی كامپيوتری مربوط به آنها، مش��اركت با س��اير شركتها و موسسات و اشخاص كه 
به نحوی در رابطه با فعاليت ش��ركت مرتبط باش��د. سفارش و تهيه هر نوع لوازم و ماشين 
 آالت و دس��تگاه های صنعت��ی مورد نياز و مرتبط با سيس��تم های كامپيوت��ری، اخذ وام و

 تس��هيالت از بانكها و موسس��ات مالی دولتی و خصوصی صرفًا در جهت تحقق اهداف 
ش��ركت، شركت در نمايش��گاه های داخلی و خارجی، انعقاد قرارداد با شركتها و ارگانهای 
دولتی و خصوصی صرفًا در جهت تحقق اهداف شركت، شركت در مناقصات و مزايدات 
دولتی و خصوصی، ارائه كليه فعاليت های مجاز بازرگانی اعم از توليد، فروش و واردات و 
صادرات كليه كاالهای مجاز بازرگانی، ترخيص كاال از كليه گمركهای كشور و هر آنچه با 
موضوع ش��ركت مرتبط باشد. 2- مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز 
 اصلی شركت: 1-3- استان اصفهان، شهر اصفهان سپاهان شهر، ميدان غدير، مجتمع عقيق 4، 
 بلوک E، طبقه 4، ش��ماره 18. 4- س��رمايه ش��ركت: مبل��غ 1/000/000 ريال می باش��د.
  5- اولي��ن مدي��ران ش��ركت: 1-5- خانم عاليه تكبيری به س��مت رئيس هي��ات مديره.

آق��ای   -5-3 مدي��ره.  هي��ات  عض��و  س��مت  ب��ه  جعف��ری  احس��ان  آق��ای   -5-2  
احس��ان جعف��ری ب��ه س��مت مدي��ر عام��ل ب��ه م��دت نامح��دود انتخ��اب گرديدن��د. 
6- دارن��دگان ح��ق امض��اء: كلي��ه اوراق و اس��ناد مال��ی و تعهدات ش��ركت ب��ا امضاء 
مدي��ر عام��ل منف��رداً و ب��ا مهر ش��ركت معتب��ر اس��ت. 7-اختي��ارات مدير عام��ل: طبق

 

 اساسنامه . 
م/ الف: 14062/4         آذری- رئيس اداره ثبت شركتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تاسيس 
10/318 شماره: 3841/ث89/103 آگهی تاسيس شركت سپهر تدارک آپادانا سهامی خاص. 
ش��ركت فوق در تاريخ 1389/10/14 تحت شماره 42737 و شناسه ملی 10260605630 
در اي��ن اداره به ثبت رس��يده و در تاريخ 1389/10/14 از لح��اظ امضاء ذيل دفاتر تكميل 
گرديده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت اطالع عموم در روزنامه هاي رس��می 
و كثيراالنتش��ار زاينده رود آگهی می ش��ود. 1- موضوع ش��ركت: طراحی و س��اخت كليه 
كااله��ای صنعتی و انجام كليه فعاليتهای تجاری، بازرگانی از قبيل خريد و فروش، طراحی 
و ساخت، واردات و صادرات كليه كاالهای مجاز بازرگانی از قبيل قطعات و ماشين آالت 
صنعتی و س��اختمانی و تجهيزات و ادوات راهس��ازی و معادن- ش��ركت در مناقصات و 
مزايدات دولتی و خصوصی – اخذ تسهيالت از بانكهای دولتی و خصوصی جهت تحقق 
اهداف ش��ركت و ارائه خدمات مش��اوره فنی و مهندسی و هر گونه اموری كه به نحوی با 
موضوع ش��ركت مرتبط باشد. 2- مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز 
اصلی ش��ركت: 1-3- استان اصفهان، شهر اصفهان سه راه تاكسيرانی- ابتدای جاده دولت 
آباد- نرس��يده به تاالر سنگبريها- فرعی اول. 4- سرمايه ش��ركت: مبلغ 1/000/000 ريال 
منقس��م به يك هزار س��هم 10/000 ريالی كه تعداد يك هزار س��هم با نام می باشد كه مبلغ 
3/500/000 ريال توس��ط موسس��ين طی گواهی بانكی ش��ماره 3398 مورخ 1389/9/28 
نزد بانك ملی ش��عبه فلكه فيض پرداخت گرديده اس��ت و الباقی سرمايه در تعهد صاحبان 
 س��هام می باش��د. 5- اولين مديران ش��ركت: 1-5- آقای حس��ام فرهمند  به سمت رئيس 
هي��ات مديره. 2-5- آقای فرزاد طالبی طادی به س��مت نائ��ب رئيس  هيات مديره. 5-3- 
آقای س��يد ج��الل الدين نوری دو گاهی به س��مت عضو هيات مديره. 4-5- آقای س��يد 
ج��الل الدي��ن نوری دو گاهی به س��مت مدير عامل به مدت 2 س��ال انتخ��اب گرديدند. 
6- دارن��دگان حق امضاء: كليه اوراق و اس��ناد مالی و تعهدآور ش��ركت ب��ا امضای مدير 
عامل و با مهر ش��ركت معتبر است. 7-اختيارات مدير عامل: مجری مصوبات هيات مديره 

 می باش��د. 8- ب��ازرس اصلی و عل��ی البدل: 1-8- خان��م اعظم همتی ولندان��ی به عنوان 
بازرس اصلی. 2-8- خانم شهره ايران نژاد به عنوان بازرس البدل. 

م/ الف: 14062/5         آذری- رئيس اداره ثبت شركتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تغييرات 
10/319 ش��ماره: 1558/ت89/103 آگه��ی تغيي��رات ش��ركت آزمون لعل بت��ن اصفهان 
با مس��ئوليت محدود به ش��ماره ثب��ت 39769 و شناس��ه ملی 10260574352 به اس��تناد 
صورتجلس��ه مجمع عمومی ش��ركا مورخ 1389/10/6 تصميمات ذيل اتخاذ شد: 1- ماده 
14 اساس��نامه بشرح صورتجلسه اصالح گرديد. 2- سمت اعضاء هيات مديره به قرار ذيل 
تعيين گرديدند: خانم كيهانه رئيس��ی به س��مت رئيس هيات مديره و آقای علی آزرمجو به 
س��مت عضو هيات مديره و خانم زهرا علی خانی كوپايی به س��مت عضو هيات مديره و 
آقای علی آزرمجو به س��مت مدير عامل. 3- كليه اوراق و اس��ناد مالی و تعهدات شركت 
از قبيل چك- س��فته- بروات- قراردادها و عقود اس��المی با امضای مدير عامل و با مهر 
ش��ركت معتبر می باشد. 4- آقای محمدرضا كيان مهر به موجب سند صلح شماره 12907 
مورخ 1389/10/5 دفترخانه اس��ناد رسمی شماره 173 حوزه ثبتی اصفهان مبلغ 100/000 
ريال از سهم الشركه خود را به آقای علی آزرمجو فرزند محمد حسين به شماره شناسنامه 
2687 صادره از اصفهان واگذار نموده و از ش��ركت خارج و ديگر هيچگونه سهمی ندارد. 
در تاريخ 1389/10/13 ذيل دفتر ثبت ش��ركتها و موسس��ات غير تجاری ثبت و مورد تاييد 

و امضاء قرار گرفت. 
م/ الف 14062/6          آذری- رئيس اداره ثبت شركتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تاسيس 
10/320 ش��ماره: 3830/ث89/103 آگهی تاس��يس شركت نگين گس��تر سپنتا با مسئوليت 
مح��دود. ش��ركت ف��وق در تاري��خ 1389/10/13 تحت ش��ماره 42727 و شناس��ه ملی 
10260605533 در اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 1389/10/13 از لحاظ امضاء ذيل 
دفاتر تكميل گرديده و خالصه ش��ركتنامه آن به ش��رح زير جهت اطالع عموم در روزنامه 
رس��می آگهی می ش��ود. 1- موضوع ش��ركت: ارائه كليه فعاليتهای بازرگانی اعم از خريد 
و ف��روش، صادرات و واردات كليه كاالهای مج��از بازرگانی و ترخيص كاال از گمركهای 
كش��ور- ش��ركت در مناقصات و مزايدات دولتی و خصوصی- اخذ شعبه و نمايندگی در 
داخل و خارج از كش��ور- اخ��ذ وام و اعتبار و تس��هيالت از بانكهای دولتی و خصوصی 
و موسس��ات مالی و اعتباری در جهت تحقق اهداف ش��ركت- انعقاد قرارداد با ش��ركتها- 
ادارات و ارگانها و اش��خاص حقيقی و حقوقی و هر آنچه كه با موضوع شركت در ارتباط 
اس��ت. 2- مدت ش��ركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز اصلی شركت: 3-1- 
اس��تان اصفهان، ش��هر اصفهان خيابان توحيد- خيابان ش��هيد منصور موحدنيا- پالک 11. 
4- سرمايه شركت: مبلغ 1/000/000 ريال می باشد. 5- اولين مديران شركت: 1-5- خانم 
الهه واعظ آفارانی به س��مت رئيس هيات مديره. 2-5- خانم نس��رين كيانی پور به سمت 
عضو هيات مديره. 3-5- خانم نس��رين كيانی پور به س��مت مدير عامل به مدت نامحدود 
انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اس��ناد مالی و تعهدات شركت از 
قبيل چك و س��فته و بروات و قراردادها و عقود اس��المی با امضای مدير عامل منفردا و با 

مهر شركت معتبر است. 7-اختيارات مدير عامل: طبق اساسنامه . 
م/ الف: 14062/7         آذری- رئيس اداره ثبت شركتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان

تحدید حدود اختصاصی 
10/339 چ��ون تحديد حدود شش��دانگ يك قطعه زمين مزروعي پالک ش��ماره 34/236 
واق��ع در آب باريك��ي بخش يك ثبتي ش��هرضا كه طبق پرونده ثبتی بنام مديريت ش��عب 
بانك تجارت استان اصفهان به نمايندگي آقاي حسين اويسي و غيره در جريان ثبت است 
به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نيامده اينك بنا به دس��تور قس��مت اخير از ماده 
15 قان��ون ثبت و برطبق تقاض��ای نامبرده تحديد حدود ملك مرقوم در روز 1389/11/17 
س��اعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب اين آگهی بكليه مالكين 
ومجاوري��ن اخطارمی گردد كه در روز و س��اعت مقرر در مح��ل حضور يابند. اعتراضات 
مجاورين و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت ازتاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدی 
تا 30 روز پذيرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده های 
معترضی ثبت، معترض می بايس��ت ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض خود را به 
اين اداره گواهی تقديم دادخواس��ت را ازمرجع ذيص��الح قضايی اخذ و به اين اداره ارائه 
نمايد ضمنًا چنانچه روز تحديد مواجه با تعطيلی پيش بينی نش��ده گردد تحديد حدود در 

روز بعد از تعطيل انجام خواهد شد. تاريخ انتشار: 89/10/21
ميرمحمدي- رئيس ثبت اسنادوامالک شهرضا 
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رئيس مؤسسه تحقيقات گياه پزشكی كشور با اشاره 
به برگزاری همايش توس��عه كنت��رل بيولوژيك در 
ارديبهش��ت سال آينده، گفت: تحليل وضع موجود 
كنترل بيولوژيك از منظر پژوهش از محورهای اين 

همايش به شمار می آيد. 
به گزارش مهر، دكتر حس��ن عسكری ترسيم نقشه 
راه كنترل بيولوژيك در توس��عه پايدار كش��اورزی 
را از هدف ه��ای برگزاری اين هماي��ش نام برد و 
اف��زود: جاي��گاه و نق��ش عوام��ل و فرآورده های 
كنترل بيولوژي��ك در مديريت تلفيقی آفات، توليد 
محصول سالم و ارگانيك، قوانين و مقررات مرتبط 
با عوامل و فرآورده های كنترل بيولوژيك، چالش ها 
و تنگناهای توسعه كنترل بيولوژيك در كشور، ارائه 

راهكارها، تكنولوژی نوين توليد و فرموالس��يون و 
كاربرد عوامل و فرآورده ه��ای كنترل بيولوژيك از 
جمله محورهای اين همايش اس��ت. عس��كری، با 
بيان اينكه اين همايش از س��وی مؤسسه تحقيقات 
گياه پزش��كی كشور، سازمان حفظ نباتات و كانون 
هماهنگ��ی تولي��د فرآورده های كنت��رل بيولوژيك 
آف��ات كش��اورزی و دامی برگزار می ش��ود، اظهار 
داش��ت: اي��ن همايش در ارديبهش��ت س��ال آينده 
 برگ��زار خواهد ش��د. رئي��س مؤسس��ه تحقيقات 
گياه پزشكی كشور، ادامه داد: آخرين مهلت ارسال 
آث��ار به دبيرخانه اين همايش 30 بهمن ماه اس��ت. 
مقاله های ارائه شده بايد تحليلی و حاصل پژوهش، 

تجربه و دانش بومی نگارنده باشند.

 DNA گروهی از دانش��مندان انگليس��ی با بررسی
اسكلت يك انس��ان غول پيكر ايرلندی موفق شدند 
يك جهش ژنتيكی را كش��ف كنند كه با غول آسايی 

ارتباط دارد. 
به گزارش مهر، غول ه��ا تنها در البه الی كتاب های 
افس��انه ای وجود ندارند بلكه دانش��مندان مدرس��ه 
پزش��كی و دندانپزش��كی لندن با انج��ام تحقيقاتی 
ب��ر روی پدي��ده »غول آس��ايی« ي��ا »ژيگانتيس��م« 
در ايرلن��د ش��مالی دريافتن��د ك��ه غول ها ن��ه تنها 
 وج��ود دارند بلك��ه از ي��ك بيم��اری ژنتيكی رنج 

می برند. 
 نتيج��ه اي��ن تحقيق��ات نش��ان داد اف��رادی ك��ه از 
غول آس��ايی رنج می برند دارای يك جهش ژنتيكی 
هس��تند كه به سبب آن از كودكی يك تومور خوش 

خيم در هيپوفيز مغز آنها رشد می كند. 
اي��ن تومور كوچك كه در پايه مغز توس��عه می يابد 
موجب می شود كه هورمون رشد بيش از حد طبيعی 
توليد ش��ود. در صورتی كه تومور در سن بزرگسالی 
توس��عه يابد منجر به رشد غيرعادی پيشانی، آرواره، 

دس��ت ها و پاها می شود 
كه در اين صورت به اين 
 بيماری »آكرومگالی«گفته 

می شود.
اين محققان با مش��اهده 
غول  فرد  يك  اس��كلت 
آسا به نام »چارلز بارين« 
ريش��ه های  دنب��ال  ب��ه 
اي��ن  ارث��ی  ژنتيك��ی و 

بيماری گشتند. 
چارلز بارين كه همچنين 
ايرلند«  اس��امی »غول  با 
براي��ان«  او  »چارل��ز  و 
نيز ش��ناخته می شود در 
ق��رن هجدم می زيس��ته 
اس��ت وی ب��ا 2 مت��ر و 
54 س��انتيمتر ق��د، يك 
نمون��ه واقع��ی از پديده 
غ��ول آس��ايی در زمان 

خود بوده است. وی در 
س��ن 21 سالگی به لندن 
آمد و به دلي��ل متفاوت 
بودنش ش��هرت بسياری 
س��رانجام  و  كرد  كسب 
يك س��ال پس از ستاره 
براس��اس  م��رد.  ب��ودن 
اينديپندن��ت،  گ��زارش 
اين دانشمندان با مطالعه 
اي��ن   DNA روی  ب��ر 
اس��كلت كش��ف كردند 
ژنتيكی  كه يك جه��ش 
در »غ��ول ايرلند« وجود 
داش��ته كه مشابه جهشی 
چه��ار  در  ك��ه  اس��ت 
خانواده ديگر اهل ايرلند 
شمالی دارای افراد مبتال 
ديده  نيز  ژيگانتيس��م  به 
ش��ده و گوي��ا از هزار و 

500 سال قبل شكل گرفته است. 
اي��ن محقق��ان در اين خصوص اظهار داش��تند: اين 

مقايسه ها بسيار دشوار بود. 
م��ا اطالع��ات كم��ی درب��اره جغرافي��ای ايرلن��د 
ش��مالی داش��تيم ام��ا بع��د از اينك��ه اي��ن جهش 
ژنتيك��ی در اولي��ن خان��واده دي��ده ش��د ب��ه غول 
 ايرلن��د فك��ر كردي��م و مطالع��ات خ��ود را آغ��از 

كرديم. 
س��پس خانواده ه��ای ديگ��ر را مورد بررس��ی قرار 
دادي��م. زمانی ك��ه به خانواده چهارم رس��يديم قادر 
بودي��م بالفاصل��ه ب��ه بيمار مبت��ال به غول آس��ايی 
 بگويي��م ك��ه خان��واده اش ريش��ه ايرلند ش��مالی 

دارند. 
اكنون دانشمندان می دانستند كه در اثر توليد بيش از 
حد هورمون رشد در دوران قبل از بلوغ، ژيگانتيسم 
و در اث��ر ترش��ح زي��اد آن در دوران پ��س از بلوغ 
آكرومگالی ايجاد می ش��ود اما تاكنون جهش ژنتيكی 
مرتبط با اين پديده و ريش��ه های ارثی آن شناس��ايی 

نشده بود.

محمدحسن كرباسيان از بهره برداری از دستگاه های 
PDA برای توزيع مرس��والت پستی تا پايان بهمن 
خبر داد و گفت: به واس��طه اين دس��تگاه ها، امكان 
مس��يريابی و تعيين نزديك ترين مسير برای توزيع 
مرسوالت پستی فراهم می شود و همين امر موجب 
 كاه��ش زم��ان و افزايش س��رعت توزي��ع خواهد 

شد. 
به گزارش مهر، محمدحسن كرباسيان با بيان اينكه 
 PDA تجهي��زات الزم برای اس��تفاده از فن��اوری
در پس��ت خريداری شده اس��ت، اظهار داشت: هر 
نامه رسان روزانه به طور متوسط حدود 300 تا 500 
مرسوله توزيع می كند كه به واسطه آن در طول يك 
ماه با 45 ميليون نفر از هموطنان برخورد مس��تقيم 

دارد. مديرعامل شركت پست اضافه كرد: برای باال 
ب��ردن كيفيت س��طح خدمات قابل ارائ��ه به مردم، 
دوره های آموزش��ی الزم ب��رای افزايش اطالعات 
نامه  رسان ها در خصوص حقوق گيرنده نامه، نحوه 
 پاس��خگويی و توزيع مرس��والت برگ��زار خواهد

 شد. 
وی ب��ا بيان اينكه نيروهای فع��ال در بخش توزيع 
مرس��والت، يكی از اصلی تري��ن كارهای مجموعه 
پس��ت را انج��ام می دهند، ابراز امي��دواری كرد كه 
ب��ا ارتقای وضعيت مالی و معنوی نامه  رس��ان های 
شركت پس��ت و برگزاری دوره های آموزشی برای 
اين افراد، در آينده نزديك شاهد بهبود بيش از پيش 

كيفيت توزيع مرسوالت در كشور باشيم. 

اخترشناس��ان اعالم كردند بخش��ی از راز روند تكامل 
جه��ان هس��تی در پی وق��وع انفجار بزرگ را كش��ف 
كرده و موفق به رصد بخش��ی از عصر تاريك جهان و 

ستاره ای 25 برابر خورشيد شده اند. 
به گزارش مهر، دانش��مندان برای س��ال ها هيچ آگاهی 
درباره سال های تاريك فضا، دوره ای ميان آغاز انفجار 
بزرگ در حدود 13/7 ميليارد سال پيش و شكل گرفتن 
اولين س��تاره ها در جهان هستی نداشته اند اما محققان 
دانش��گاه كمبريج ب��ا دريافت نوری از يك س��ياه چاله 
توانسته اند به بخش��ی ناشناخته از تاريخ جهان هستی 

نگاهی بيندازند. 
آنها توانس��تند با كمك گرفتن از اين نور بقايای به جا 
مانده از اولين ستاره های جهان و شواهدی از پيامدهای 
يك انفجار ستاره ای را با ابعادی 25 برابر ابعاد خورشيد، 

كش��ف كنند. »مكس پتينی« از اخترشناس��ان دانش��گاه 
كمبريج معتقد اس��ت كه كشف اين گازها می تواند در 
آشكارساختن منشأ جهان هستی كمك بزرگی به شمار 
رود. به گفته وی با استفاده از نور به دست آمده امكان 
نگريستن به عصر تاريكی جهان به وجود آمده است. 

اي��ن نور پس زمينه ای را به وجود آورده اس��ت كه با 
اس��تفاده از آن می توان هر نوع ابر گازی كه در مس��ير 

نور قرار گرفته را شناسايی كرد.
مهم تر از همه اين است كه ميزان كربن و آهن محاسبه 
ش��ده در اي��ن منطق��ه 35 برابر مقداری اس��ت كه در 
خورش��يد اندازه گيری شده اس��ت. پتينی معتقد است 
كه س��اختار نش��انه های به دست آمده نش��ان می دهند 
 كه اين نش��انه ها از س��تاره ای 25 برابر خورشيد به جا 

مانده اند. 

در اين تحقيق اخترشناس��ان از نور تابيده ش��ده توسط 
س��ياه چاله ها برای روشن س��اختن گازهای ستاره های 

جوان استفاده كردند. 
گفته می ش��ود كه اي��ن س��تاره های ج��وان كليد راز 
چگونگ��ی تكام��ل جهان را ك��ه زمانی تنه��ا مملو از 
هيدروژن و هليوم بوده و س��پس از عناصر سنگين تری 
مانند اكسيژن، كربن و آهن انباشته شده، در خود پنهان 

كرده اند. 
براساس گزارش تلگراف، عصر تاريكی جهان كه برای 
نيم ميليارد سال پس از انفجار بزرگ ادامه داشته است، 
از دس��ترس تلسكوپ های انس��ان ها به دور است زيرا 
ابرهای گازی كه جهان را در بر گرفته اند از ش��فافيت 
كافی ب��رای قابل مش��اهده بودن اين بخ��ش از جهان 

برخوردار نيستند.

دانش

رصد یک المپ گامایی عجيب 
در سحابی خرچنگ 

توانايی ه��ای اينترن��ت و ابزارهايی ك��ه قابليت اتصال به 
اينترنت و ش��بكه را دارند، اي��ده دوركاری و حضور از راه 
دور را به وجود آوردند. ايده ای كه با تولدش منجر به خلق 
ابزارهای فناورانه ای مانند روبات »كيو- بی« شده است كه 
می تواند به جای شما در محل كارتان حضور پيدا كرده و 
با راهنمايی شما به كارهايتان رسيدگی كند. به گزارش مهر، 
 Anybots زمانی كه »ترور بلك ول« مدير ش��ركتی به نام
درصدد برمی آيد تا بفهمد كارمندانش مش��غول انجام چه 
كاری هستند، »كيو- بی« را به اتاق های آنها می فرستد. بلك 
ول می گويد: من می توانم ببينم س��ر كارمندانم به شدت 
ش��لوغ اس��ت يا نه و به اين شكل مزاحم كار آنها نخواهم 
شد و يا اگر مش��غول انجام كاری سرگرم كننده هستند و 
يا دچار مشكل ش��ده اند، با آنها به گفتگو می نشينم. اين 
روب��ات 1/5 تا 1/80 متری و 16 كيلوگرمی از يك دوربين 
تصويربرداری، يك دوربين ثابت و يك ميكروفن برخوردار 
است. بلك ول با كمك اين روبات و لپ تاپ شخصی اش 
می تواند هرجا كه روبات مشاهده می كند را ببيند، هرآنچه 
روبات می شنود را بشنود و با كمك او با كارمندانش حرف 
بزند. وی روبات كيو- بی را با استفاده از صفحه كليد رايانه 
هدايت می كند. حسگری كه اين روبات را در برابر موانعی 
مانند درهای بسته از حركت باز می دارد. كيو- بی با سرعتی 
برابر 5/6 كيلومتر بر ساعت حركت كرده و دوام باطری آن 
هشت ساعت است، ميزانی برابر ساعت كار عادی انسان ها. 
به اعتقاد بلك ول اين همان ش��يوه ای است كه دفترهای 
كاری و اداره ه��ای آينده براس��اس آن از راه دور فعاليت 
خواهند كرد. وی باور دارد طی يك يا دو سال آينده تمامی 
اداره ها و دفترهای كاری واقع در »سيليكون ولی« در ازای 
هر 10 كارمند خود به روباتی مشابه كيو- بی مجهز خواهند 
بود و در ع��وض كارمندان می توانند با كمك اين روبات 
كارهای خ��ود را از راه دور انجام دهند. كيو- بی 15 هزار 
دالری در حال حاضر ويژه كارفرماها س��اخته شده است 
اما بلك ول اميدوار است در آينده مصرف كنندگان عادی 
نيز بتوانند از اين روبات برای كار هم زمان با مسافرت های 
طوالنی مدت اس��تفاده كنند و يا كارهای خ��ود را از اتاق 
خوابشان به صورت كنترل از راه دور انجام دهند. در واقع 
كيو- بی ابزاری هوشمند و پيچيده برای دوركاری به شمار 
م��ی رود، پديده ای كه به تازگی در كش��ورهای مختلف 
جهان مورد توجه قرار گرفته است. سی ان ان درباره روبات 
كيو- بی مصاحبه ای با ترور بلك ول انجام داده است كه 

در ادامه مشاهده می كنيد:
یک روبات حضور از راه دور چه روباتی است؟

روبات حضور از راه دور مشابه يك سيستم دوطرفه صوتی 
تصويری بر روی دو چرخ اس��ت. برای همين می توانيد 
افراد مختلف را ببينيد و آنها هم می توانند ش��ما را ببينند. 
آنها می توانند با شما صحبت كنند و شما هم می توانيد با 
آنها حرف بزنيد و در عين حال می توانيد آن را به جاهای 

مختلف هدايت كنيد. می توانيد با كمك چنين روباتی به 
اتاق كار كارمن��دان رفته، وارد اتاق كنفرانس ش��ويد و به 

آزمايشگاه برويد تا ببينيد در آنجا چه خبر است.
چرا كسی باید به چنين سيستمی نياز داشته باشد؟

بيش��تر افرادی كه در حال كار كردن با تيمی در منطقه ای 
دور افتاده هستند به چنين چيزی نياز پيدا خواهند كرد، در 
بيشتر اوقات تيم هايی هستند كه بيشتر اعضای آن در يك 
اتاق كار می كنند اما يك نفر از تيم در جايی ديگر، به فرض 
در اروپا و يا در نقطه ای دور افتاده از كش��ور است. به اين 
شكل چنين روباتی به فرد دور افتاده كمك می كند در كنار 
ديگر اعضای تيم حضور داشته باشد و در مكالمه های آنها 

شريك باشد.
كارمندانت به طور كلی چه برخوردی با چنين روباتی 

دارند؟
ب��رای دقايق اول، درباره روبات حرف می زنم و می گويم 
كه من داخل اين روبات هس��تم اما پس از آن به مس��ائل 
كاری بازگش��ته و درباره آنچه مربوط به كار اس��ت با هم 

گفتگو  می كنيم.
ــه در محيط های روباتيک كار  من با چند نفر دیگر ك
ــا گفتند بزرگ ترین  ــد صحبت كردم و آنه می كردن
ــه زدن روبات ها  ــکل آنها قبوالندن حضور و پرس مش
ــت.  ــای كاری برای كارمندان اداره ها اس در محيط ه

می خواهم بدانم شما در این رابطه چه كرده اید؟
درس��ت است. اين مشكل بزرگی اس��ت. بايد در طراحی 
روبات تالش فراوانی ش��ود. تعداد زي��ادی از روبات های 
قديمی بزرگ و س��نگين و پر سر و صدا بوده اند تا جايی 
كه همه بايد از س��ر راه آنها كنار می كش��يده اند. اما نسل 
جديد روبات ها س��بك وزن بوده و در فضای كاری برای 
كسی مزاحمت ايجاد نمی كنند كه اين نسبت به روبات های 

قديمی تفاوت بزرگی به حساب می آيد.
ــاره طراحی این روبات ویژه بگویيد. این روبات به  درب
طور دقيق مانند یک شخص است. آیا این كار عمدی 

بوده است؟ 
تا حدودی بله، عمدی بود. در واقع نمونه قبلی كه داشتيم 
بيش��تر شبيه انس��ان بود و نيم تنه و صورت بيشتری برای 
آن در نظر گرفته شده بود. اين روبات گيج كننده بود زيرا 
افراد می خواستند با روبات رفتاری رسمی داشته باشند و 
انتظار داش��تند روبات از شخصيت برخوردار باشد از اين 
رو ما روباتی ساختيم كه تا حدودی فضايی مشابه فضای 
يك انس��ان را اشغال كند، همانطور كه می دانيد ارتفاع آن 
در حدود 1/5 متر اس��ت و اكنون افراد آن را در تعدادی از 

مكالمه های خود شركت می دهند.
آیا روبات های منشی می توانند برای مراجعه كنندگان 

نوشيدنی بياورند؟
اين روبات ها دست ندارند و به همين دليل تنها می توانند 
مكان يخچال را به آنها نشان دهند كه گويا همين نيز برای 

برقراری ارتباط كافی به نظر می رسد.
این تکنولوژی در آینده تا كجا پيش خواهد رفت؟

اس��تفاده از  آن به شدت وسعت خواهد يافت. زمانی افراد 
تمام روز در حال كار در دفترهای خود هستند و اگر بتوانيد 
در س��اعات طوالنی كار آنها تخفيفی ايجاد كنيد برايشان 

بسيار خوشايند خواهد بود.
فکر می كنيد زمينه استفاده از آنها در خارج از محيط 

كار نيز فراهم می شود؟
بی ش��ك يكی از مه��م ترين كارايی های اي��ن روبات در 
كارخانه ها است. ما از كيو- بی در كارخانه شركت استفاده 
می كنيم و تعداد زيادی از كارخانه های آس��يايی نيز به آن 
مجهز هستند. نكته مثبت در استفاده از آنها در كارخانه اين 
اس��ت كه به مهندس��ان كارآزموده امكان می دهد به جای 
فرس��تادن يك مس��ئول برای كنترل خط توليد كه به طور 
معمول در خارج از ش��هر قرار داشته و نظارت بر آن يك 
روز كاری را ص��رف خواه��د كرد، به صورت آنی بر خط 

توليد نظارت داشته باشند.
نظرتان درباره توریست از راه دور چيست؟

ايده بس��يار جالبی است. هنوز شاهد عملی شدن اين ايده 
نبوده ام اما به طور قطع عملی خواهد شد. مشابه بسياری 
از ايده ها، مانند زمانی كه نامه های الكترونيكی ارائه شدند 
و مردم در ابتدا تنها برای ارسال مدارک مهم و سپس برای 
ارس��ال پيامك های چند كلمه ای و روزانه از آن اس��تفاده 
می كنند، فكر می كنم اين ايده ني��ز به تدريج جا افتاده و 
مردم از آن برای اجرای هدف های معمولی و پيش پا افتاده 

استفاده خواهند كرد.
ــه محصولی  ــه تدریج ب ــن روبات ب ــر می كنيد ای فک

تکنولوژی مصرفی تبدیل شود؟
بله، شركت من و شركت های ديگر در حال مطالعه و تكميل 

نمونه ای ارزان قيمت تر از اين روبات هستيم.
چنين روبات هایی تا كی ارائه خواهند شد؟

در حال حاضر يكی از آنها كه روويو نام دارد، تكميل شده 
و حدود 300 دالر قيمت دارد. روويو روباتی كوچك و 15 
س��انتيمتری است و از اين رو بيشتر برای صحبت كردن با 
كودكان مناسب است تا مكالمه های جدی و خشك اداری.
ــان ها و  ــت ارتباط ميان انس ــا این روبات ها قرار اس آی

ماشين ها را متحول كنند؟
م��ردم درباره اين روبات تنها به عن��وان ابزاری ديگر فكر 
خواهند كرد، مثل اينكه به گوش��ی تلفن همراه خود فكر 
می كنن��د. مردم هرگز درباره اينكه ابزاری ش��گفت انگيز 
حاصل از تكنولوژی بسيار پيشرفته و پيچيده را در جيب های 
خود حمل كرده، فكر نمی كنند بلكه فقط آن را هميشه به 
همراه دارند.  من فكر می كنم روبات های حضور از راه دور 
نيز تا پنج سال ديگر به همين وضعيت در خواهند آمد. اين 
يكی از آن چيزهايی است كه بايد در آينده انتظار ديدن آن 

را داشته باشيد.
بزرگ ترین مانع تکنيکی در این فناوری چيست؟

محدودي��ت وای- فای به طور قطع يكی از مش��كل های 
بزرگ اس��ت. زمانی كه محدوده وای- فای به پايان برسد 
روبات بايد بايس��تد و به عقب بازگردد. تحول بزرگی كه 
در حال وقوع اس��ت ورود وايمكس و نسل چهارم است 
كه در بيشتر شهرهای آمريكا مستقر و فعال خواهند شد. در 
اين صورت روبات های حضور از راه دور می توانند در هر 

نقطه ای از شهر حضور داشته باشند.
آیا توليد انبوه كيو- بی را آغاز كرده اید؟

بله، ما در مرحله پيش توليد هستيم و تاكنون 25 نمونه از 
آنها را توليد كرده ايم و به زودی تعداد بيشتری از آنها توليد 

خواهند شد.

گروهی از س��تاره شناس��ان ايتاليايی با 
كمك ماهواره ايجيل موفق ش��دند يك 
المپ از پرتوه��ای گامايی برانگيخته از 
س��حابی خرچن��گ را ردياب��ی كنند. به 
گزارش مهر، س��حابی خرچنگ يكی از 
ش��ناخته ش��ده ترين اجرام نجومی در 
آسمان اس��ت كه به ويژه به دليل انتشار 
ثابت تشعشعات خود مورد توجه است. 
س��حابی خرچنگ يكی از كوچك ترين 
اجرام آس��مانی است كه در طول تاريخ 
انس��ان ها با آن آش��نا بودند اين سحابی 
باقيمان��ده انفجار يك ابرنواختر اس��ت 
ك��ه منجمان چينی در س��ال 1054 بعد 
از مي��الد آن را رصد كردن��د. امروز در 
مركز اين سحابی هس��ته يك ابرنواختر 
باقيمانده اس��ت. به اين هس��ته، س��تاره 
نوترونی يا اخترنما گفته می شود. اكنون 
گروه��ی از دانش��مندان آژانس فضايی 
ايتالي��ا با كم��ك ماه��واره ايجيل موفق 
شدند يك المپ غيرمنتظره از پرتوهای 
گاماي��ی را كه از اين س��حابی س��اطع 
می شود شناسايی كنند. اين المپ پرتو 
گامايی تئوری های فعلی ش��تاب ذرات 
را به چالش می كش��د. اي��ن تيم ارزيابی 
كرد كه الكترون های مس��ئول المپ های 

پرتوه��ای گامايی انرژی معادل هزار ترا 
الكتروولت و يا بيشتر دارند. اين انرژی 
حدود 100 برابر بيش��تر از انرژی است 
كه پروتون ه��ا در برخورد دهنده بزرگ 
ذره ه��ای )LHC( در س��رن می توانند 
در ط��ول حداكث��ر برخوردهای خود به 
يكديگر به آن برس��ند. تشعشات تابيده 
از سحابی خرچنگ به حدی پايدارند كه 
ستاره شناس��ان از اين سحابی به عنوان 
يك تعريف برای درجه بندی و ارزيابی 
رص��د س��اير چش��مه های پرتوها در 
آسمان اس��تفاده می كنند. اين در حالی 
اس��ت كه در ماه س��پتامبر سال گذشته، 
س��تاره شناسان مس��ئول ماهواره ايجيل  
آژان��س فضاي��ی ايتالي��ا به سرپرس��تی 
»مارك��و تاوانی« موفق ش��دند يك منبع 
قوی از پرتوهای گاما را شناس��ايی كنند 
كه غيرقابل توضيح اند. به طوری كه در 
ط��ول هر ي��ك از اين تابش ه��ا، عالئم 
تغييرهای اخترنمايی كه انرژی س��حابی 
را تأمين می كند ديده نمی شود. براساس 
گزارش ساينس، اين دانشمندان معتقدند 
كه در هر سال يك يا دو انتشار شديد از 
پرتوهای گاما از سحابی خرچنگ تابش 

می شوند.

محققان مؤسسه تكنولوژی فدرال سوئيس 
در زوريخ موفق شده اند بزرگ ترين مولكول 
تركيبی پايدار جهان را متشكل از 200 ميليون 
اتم هيدروژن بس��ازند. به گزارش مهر، با 
PG 5 آش��نا ش��ويد. بزرگ ترين مولكول 
 تركيبی پايدار كه تا به حال س��اخته ش��ده 

است. 
اي��ن مولكول با قطری براب��ر 10 نانومتر و 
جرمی برابر 200 ميلي��ون اتم هيدروژن با 
زائده هايی شاخه مانند تزئين شده و مسير 
توليد ساختارهای پيچيده با قابليت ذخيره 
دارو درون پي��چ و خم ه��ا و ي��ا اتصاالت 
مولكول��ی را در م��واد مختل��ف هم��وار 
خواهد كرد. ري��ز مولكول های پيچيده در 
 طبيعت فراوان يافت می ش��وند و مولكول
 PG 5  ابعادی برابر يك تك رشته ويروس 
تنباكو دارد اما ساختن چنين مولكول بزرگی 
در آزمايشگاه بسيار دشوار است زيرا اجزای 

اين مولكول در حين ساخته شدن ميل دارند 
از يكديگر جدا شوند. پيش از اين پليستيرن 
بزرگ تري��ن مولكول تركيبی پايدار بود كه 
از حجمی برابر 40 ميلي��ون اتم هيدروژن 
تشكيل ش��ده بود. برای خلق اين مولكول 
جديد غول پيكر، محققان مؤسسه تكنولوژی 
فدرال س��وئيس در زوريخ فرآيند تركيب 
كردن را كه طی آن مولكول های كوچك تر 
به يكديگر وصل شده و زنجيره ای بلند را 
تشكيل می دهند، آغاز كردند. سپس به اين 
زيرساختار كربنی و هيدروژنی شاخه هايی 
از حلقه ه��ای بنزن و نيت��روژن به همراه 
كرب��ن و هي��دروژن افزوده ش��د. بعد اين 
چرخه چندين بار تكرار شد و شاخه های 
فرعی ت��ری را به ش��اخه های موجود اين 
مولكول افزود تا س��اختاری درخت شكل 
 ب��ه وجود آيد. نتيجه اين عمليات مولكول
PG 5  ب��ود ك��ه س��اخت كل آن در پ��ی 
ش��كل گيری 170 ه��زار اتص��ال رخ داد. 
براس��اس گزارش نيوساينتيست، محققان 
معتقدند كه س��اخت مولكول هايی مشابه 
PG 5  در ساخت ابزارهای انتقال دارو كه 
می توانند به واسطه شاخه های متعددشان 
به هدف وصل ش��ده و دارو را انتقال دهند 
كارب��رد دارد. محققان ب��اور دارند در حال 
حاضر هيچ پديده ای وجود ندارد كه بتواند 

با گنجايش مولكول PG 5  مقابله كند.

معاون پژوهش و فن��اوری وزارت علوم، 
تحقيقات و فناوری، توليد رنگ های ويژه 
و بيوديزل را از موفقيت های پژوهشگران 
كش��ور در حوزه انرژی های نو ذكر كرد و 
گفت: مذاكره هايی با كميسيون آموزش و 
تحقيقات مجلس برای توس��عه طرح های 

توليد بيوديزل در حال انجام است.  
دكتر محمد مهدی نژاد نوری، در گفتگو با 
مهر، اولويت اين وزارتخانه در سال جهانی 
 ش��يمی را انرژی های نو ذكر ك��رد و ادامه 
داد: رويكرد اين وزارتخانه بر انرژی های نو 
است كه در اين راستا وزارت علوم به عنوان 
سياس��تگذار و هدايت كننده فعاليت های 
پژوهشی، از پروژه های اين حوزه حمايت 

می كند.
 وی با اشاره به عضويت اين وزارتخانه در 
ستاد پيل سوختی، خاطرنشان كرد: پروژه ها 
و طرح هايی كه در اين حوزه اجرايی می شود 
چه در قالب ماده 45 و چه در قالب ارتباط 
 دانشگاه با صنعت به صورت گسترده حمايت 

می شود.

 معاون وزير علوم به موفقيت های محققان 
كش��ور در توليد انرژی های نو اشاره كرد 
و يادآور ش��د: در حال حاضر پژوهشگاه 
رنگ، رنگ ه��ای خاصی را توليد كرده كه 
بدون استفاده از سلول های خورشيدی، از 
انرژی خورش��يدی، انرژی توليد می كند. 
دبير ش��ورای علوم، تحقيق��ات و فناوری 
ب��ا بيان اينكه راندمان اين رنگ ها نس��بت 
 به س��لول های خورش��يدی كمتر اس��ت، 
گفت: در عين حال می توان بدين وسيله به 

شيوه اقتصادی انرژی توليد كرد. 
مهدی نژاد، بي��وگاز و بيوديزل را از ديگر 
دستاوردهای پژوهش��گران كشور نام برد 
و توضي��ح داد: پروژه هاي��ی در اين زمينه 
اجرايی ش��ده كه برخ��ی از آنها به مرحله 
صنعتی رسيده است، از اين رو مذاكره هايی 
با كميس��يون آموزش و تحقيقات مجلس 
برای توس��عه طرح های توليد بيوديزل در 
حال انجام اس��ت. وی ابراز اميدواری كرد 
كه اين مذاكره ها منجر به توليد بيو ديزل در 

سطح گسترده تر شود. 

پژوهش��گران دانش��گاه صنعتی اصفهان با 
اس��تفاده از نانوفناوری، آلياژ مقاومی برای 
كاربرد در صنعت هوا و فضا توليد كردند. 
به گ��زارش مهر، مهندس مهدی رفيعی، از 
محققان اين ط��رح در اين باره گفت: آلياژ 
آلومينايد آهن )Fe3Al(، تركيبی بين فلزی 
اس��ت كه استفاده از آن در صنعت به علت 
انعطاف پذيری پايين و مقاومت كم در برابر 
ضربه، محدود شده است. وی با بيان اينكه 
افزودن عنصر آلياژی س��وم و كاهش اندازه 
دانه آن تا ابعاد نانومتر می تواند اين مشكل ها 
را برط��رف كند، اظهار داش��ت: از اين رو 

در اين پ��روژه تحقيقاتی از عنصر تيتانيوم 
برای افزايش مقاومت و رفع مش��كل آلياژ 
آلومينايد استفاده شد. رفيعی به نحوه اجرای 
اين پژوهش اش��اره كرد و ادامه داد: نتيجه 
اين تحقيقات نشان داد كه حضور تيتانيوم 
به جای آهن موجب افزايش س��ختی آلياژ 
می شود. اين پژوهشگر به بيان كاربردهای 
اين تحقيق پرداخت و خاطرنشان كرد: آلياژ 
به دست آمده به دليل تحمل دمای باال و در 
عين حال داشتن چگالی پايين، می تواند در 
صنايعی كه با دمای باال سروكار دارند مانند 
صنايع هوا و فضا مورد استفاده قرار گيرد.  

بزرگ ترین مولكول ترکيبی جهان
 را مالقات کنيد 

موفقيت محققان کشور در توليد 
انرژی های نو 

توسط محققان کشور صورت گرفت 
توليد آلياژ مقاوم در برابر حرارت 
برای کاربرد در صنایع هوافضا  

اظهارات خواندنی خالق »کیو-بی« کلیك

روباتی برای دورکاری در هر جا که اینترنت باشد! 

وضع موجود كنترل بيولوژیك از منظر پژوهش 
بررسی می شود

مدیرعامل شرکت پست خبر داد: 

 PDA تجهيز پستچی ها به دستگاه

كشف بقایای 
ستاره ای باستانی 

كه 25 برابر خورشيد 
است 

ژن غول آسایی 
كشف شد 
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نکونام: 
اختالفی با قطبی 
ندارم

حاجیلو: 
عراق حریف آسانی 
نخواهد بود

اخراج 
»خوزه پسيرو« از 
تيم ملی عربستان

كاپيتان تيم ملی فوتبال كش��ورمان با تكذيب اختالفش با 
بازيكن��ان اين تيم گفت: اگ��ر يك بازيكن بگويد كه با من 
مش��كل دارد يا از دستم ناراحت است از تيم ملی خواهم رفت. 
جواد نكون��ام كه كاپيتان تيم ملی ايران در نخس��تين ديدار جام 
پانزدهم برابر عراق خواهد بود، ضمن بيان اين مطلب گفت: خدا 
را ش��كر بازيكنان تيم ملی از نظر روحی و فيزيكی در ش��رايط 
مطلوبی قرار دارند و برای بازی با عراق به طور كامل آماده هستند. 
 وی در ادام��ه ب��ا تكذيب اختالفش با بازيكنان و افش��ين قطبی 
گفت: اگر يك نفر گفت از جواد نكونام ناراحتی دارم خودم از تيم 
ملی خواهم رفت. من كوچك ترين مشكلی با بازيكنان ندارم. اگر 
بازيكنان با من كه كاپيتان تيم هستم مشكل داشته باشند بايد آن 
كاپيتان از تيم ملی برود. وی افزود: من كاپيتان تيم ملی هس��تم و 
قطبی به عنوان سرمربی با من در موارد مختلفی صحبت می كند. 
وی در م��ورد نظرش در مورد تش��كيل وزارت ورزش و جوانان 
گفت: اين طرح به فوتبال ايران لطمات جبران ناپذيری خواهد زد. 
من چند س��ال ديگر از فوتبال خواهم رفت اما جوانانی كه پشت 

سر من در اين فوتبال هستند ضرر می كنند.

سرپرس��ت تيم ملی فوتبال كش��ورمان با بيان اينكه عراق 
مدافع عنوان قهرمانی آسياس��ت، گفت: عراقی ها حريف 
آسانی برای ملی پوش��ان ما نخواهند بود. اصغر حاجيلو ضمن 
 بي��ان اين مطلب ب��ه ديدار تيم مل��ی برابر عراق اش��اره كرد و 
گفت: جام ملت های آس��يا يك جام جهانی كوچك محسوب 
می شود كه شرايط فنی آن روز به روز بهتر می شود و تيم های 
آسيايی عملكرد نزديك و رقابت فش��رده ای با يكديگر دارند. 
وی خاطرنش��ان كرد: فاصله تيم های مختلف ملی كم ش��ده و 
برخی تيم ها با سرمايه گذاری و برنامه ريزی قابل تأمل از فوتبال 
آس��يا عبور كرده اند و سرعت خوبی برای رسيدن به فوتبال روز 
دنيا را طی می كنند اما روند رشد فوتبال ايران كند است كه نياز 
به برنامه ريزی و س��رمايه گذاری بيشتری داريم. سرپرست تيم 
ملی فوتبال كشورمان شرايط ملی پوش��ان در آستانه ديدار برابر 
عراق را مطلوب ارزيابی كرد و گفت: خوشبختانه همه بازيكنان 
در ش��رايط مطلوبی قرار دارند و ت��الش خواهند كرد در ديدار 
براب��ر عراق به پيروزی برس��ند و س��ه امتياز اول اي��ن دوره از 

رقابت ها را به نام خود كنند. 

مسئوالن فدراسيون فوتبال عربستان پس از شكست مقابل 
س��وريه در رقابت های جام ملت های آس��يا، خوزه پسيرو 
سرمربی تيم ملی فوتبال اين كشور را از سمت خود بركنار كردند. 
تيم ملی فوتبال عربستان، نايب قهرمان دوره گذشته رقابت های 
جام ملت های آسيا يكشنبه شب در مرحله گروهی اين مسابقه ها 
با نتيجه 2 بر يك مقابل س��وريه تن به شكس��ت داد. مس��ئوالن 
فوتبال عربستان پس از اين شكست، مربی 50 ساله پرتغالی خود 
را بركن��ار و ناصر الجوهر را جايگزين وی كردند. برپايه گزارش 
خبرگزاری فرانسه، پسيرو پيش از اين به دليل راه نيافتن عربستان 
به رقابت های جام جهانی 2010 به ش��دت زير فشار بود. وقتی 
خبرنگاران عربس��تانی به تركيب تيم عربس��تان پيش از ديدار با 
س��وريه انتقاد كرده بودند پسيرو با تمسخر به آنها گفته بود كه با 
اين تيم قهرمان جام ملت های آسيا خواهد شد. با توجه به تساوی 
ژاپ��ن مقابل اردن، در حال حاضر س��وريه در ص��در گروه دوم 
رقابت ها ق��رار دارد. اين يكی از بزرگ ترين موفقيت های تاريخ 
فوتبال س��وريه محسوب می ش��ود و آنها پس از پيروزی مقابل 

عربستان آنچنان شادی كردند كه گويی قهرمان جام شده اند.

خبر

عبدالرزاق الحسين، مهاجم تيم ملی سوريه با دو گلی كه در بازی با 
عربستان به ثمر رساند، صدرنشين جدول گلزنان مسابقه های فوتبال 
جام ملت های 2011 آس��يا ش��د. تا پاي��ان روز س��وم از مرحله گروهی 
مسابقه های فوتبال جام ملت های 2011 آسيا، 9 گل در چهار بازی از خط 

دروازه ها گذشته است كه ميانگين 2/25 گل برای هر بازی است. 

هافبك تيم فوتبال استيل آذين تهران از اين تيم جدا شد. علی كريمی به 
دليل همراهی تيم فوتبال االهلی امارات در ديدار دوس��تانه مقابل آث 
ميالن ايتاليا با تشخيص كادر فنی از تمرين های تيم فوتبال استيل آذين منع و 
در اختيار باش��گاه گذاشته شد.  از همين رو و پس از توافق علی كريمی و 

هدايتی، اين بازيكن با دريافت رضايت نامه اش از اين تيم جدا شد. 

فصل جديد رقابت های كبدی قهرمانی كش��ور از روز پنجش��نبه با 
حضور 6 تيم و به صورت س��النی آغاز خواهد ش��د.  در آغاز فصل 
جديد مسابقه های كبدی قهرمانی كشور، تيم های ايثار محمد آباد گرگان و 
راه و ترابری اصفهان كه قهرمان و نايب قهرمان فصل گذشته اين مسابقه ها 
هس��تند، در خانه حريفان خود به ميدان می روند. فصل جديد مسابقه های 
كبدی قهرمانی كشور برای نخس��تين بار به صورت سالنی برگزار خواهد 
شد. اجرای اين طرح به منظور آماده سازی بهتر ملی پوشان برای حضور در 

رقابت های سالنی قطر است كه سال آينده برگزار خواهد شد.

كاپيتان تيم ملی اردن به دليل آس��يب ديدگی در ديدار مقابل ژاپن 
به احتم��ال فراوان ادام��ه رقابت های جام ملت های آس��يا را از 
دس��ت خواهد داد. حاتم عاقل )كاپيتان تي��م ملی اردن( در ديدار مقابل 
 ژاپ��ن كه با تس��اوی ي��ك بر يك به پايان رس��يد، از ناحي��ه زانو دچار
آسيب ديدگی ش��د و به احتمال فراوان قادر نخواهد بود تيم ملی اردن 
را در ادام��ه رقابت ها همراهی كند. كاپيتان تيم ملی اردن در پايان بازی 
از پ��ای خود »ام آر آی« گرفت تا ميزان مصدوميتش مش��خص ش��ود. 
حاتم عاقل در پايان بازی درباره وضعيتش گفت: وضعيت خوبی ندارم 

و پايم به شدت درد می كند.  

امور مجامع سازمان تربيت بدنی از ثبت نام كانديداهای رياست چهار 
فدراس��يون ورزش��ی ديگر از ابتدای هفته جاری خبر داد تا هش��ت 
فدراسيون به انتظار تعيين زمان برگزاری مجامع انتخاباتی خود باشند. بنابر 
اع��الم امور مجامع س��ازمان تربي��ت بدنی نام نويس��ی از نامزدهای چهار 
فدراسيون ورزش های رزمی، دو و ميدانی، روستايی و عشايری و بدنسازی 
و پرورش اندام از روز شنبه 25 دی ماه به مدت 10 روز كاری آغاز خواهد 
ش��د. قرار اس��ت كه دور جديد برگزاری مجامع انتخابات فدراسيون های 
ورزشی از روز 2 بهمن ماه با برگزاری انتخابات فدراسيون تنيس روی ميز 

آغاز شود.

تي��م ورزش های زورخانه ای و پهلوانی ش��هركرد در مس��ابقه های 
كش��وری ضمن كس��ب مقام س��وم تيمی، جام اخالق اين دوره از 
مس��ابقه ها را برای اس��تان به ارمغان آورد. گفتنی اس��ت كه مس��ابقه های 
ورزش های زورخانه ای و پهلوانی كشور با حضور 30 استان در شهرستان 
س��اری برگزار شد كه تيم شهركرد با كسب يك مدال طال و دو نقره مقام 
سوم تيمی را كسب نمود. در اين مسابقه ها در رشته چرخ چمنی سيد جالل 
صالحی مقام اول را كس��ب نمود، در هنرهای فردی قاسم حق وردی مقام 
دوم را به خود اختصاص داد و در ميل سنگين علی خداوردی نيز مقام دوم 
را از آن خ��ود كرد. تيم های اصفهان ب��ا 4 مدال طال، يك نقره و يك برنز، 
كردستان با كسب دو مدال طال و تيم شهركرد با كسب يك مدال طال و دو 

نقره به ترتيب مقام های اول تا سوم تيمی  را از آن خود كردند.

مس��ئول كميته امور بانوان فدراسيون پزشكی ورزشی گفت: بانوان 
ورزشكار برای دريافت خسارت درمان و انجام خدمات تخصصی 
پزشكی، به هيأت های پزشكی ورزشی سراسر كشور مراجعه كنند.  الهام 
دادگستر افزود: خدمات پزش��كی و فيزيوترابی به بانوان ورزشكاری كه 
دارای كارت بيمه بوده و دچار مصدوميت ش��ده اند با تخفيف خاص در 
 مراك��ز هيأت پزش��كی ورزش��ی تم��ام اس��تان ها ارائه می ش��ود. وی 
گفت: در اين مراكز خدمات درمانی تخصصی، ارتوپدی، مغز و اعصاب، 
داخلی، قلب، دندانپزش��كی و ديگر خدمات درمانی به ورزشكاران ارائه 
می شود. وی افزود: بانوان ورزشكاری كه حتی در حين يك نرمش ساده 

در باشگاه، مصدوم شده اند می توانند به اين مراكز مراجعه كنند. 

ورزش

سرمربی جديد تيم كشتی آزاد نوجوانان ايران گفت: هدفم 
از حضور در رأس تيم كشتی آزاد نوجوانان ايران، خدمت 
به كش��تی كش��ورم اس��ت و در اين راه از تمامی بزرگان 
رخص��ت می خواهم. محمد طاليی، دارن��ده مدال طالی 
رقابت ه��ای جهانی 1997 »كراسنويارس��ك« در گفتگو با 
مهر با بيان اين مطلب افزود: در ماه گذش��ته جلس��ه ای با 
يزدانی خرم و صنعتكاران رئيس و نايب رئيس فدراسيون 
 كش��تی داشتم كه در اين نشست صميمانه عالوه بر اينكه 
سوء تفاهم های مربوط به المپيك پكن برطرف شد در مورد 
همكاری با فدراسيون نيز صحبت هايی با من شد كه پس 
از مشورت با برخی بزرگان كشتی مسئوليت تيم نوجوانان 
ايران را پذيرفتم. دارنده مدال نقره رقابت های جهانی 1994 
استانبول در مورد هدف های خود در تيم كشتی نوجوانان 
ايران اظهار داشت: س��عی می كنيم با شركت دادن نفرات 
برت��ر در تورنمنت ها و برگ��زاری اردوهای منظم، بهترين 
تيم را برای موفقيت در رقابت های آسيايی تايلند و جهانی 
مجارس��تان در مردادماه سال آينده انتخاب كنيم و در كنار 
آن نف��رات چهارم و پنجم را نيز به عنوان پش��توانه حفظ 
خواهيم كرد. دارنده م��دال برنز رقابت های جهانی 2002 
تهران در مورد اعالم اس��امی همكاران خود تصريح كرد: 
بايد در اين زمينه با مس��ئوالن فدراس��يون كشتی صحبت 
كنيم تا از چند مربی به عنوان همكار در كادر فنی استفاده 
ش��ود. در كنار آن در هر اردو چند مربی سازنده را دعوت 
می كنيم تا عالوه بر اس��تفاده از تجارب ارزنده شان بتوانيم 
بر دانش فنی آنها نيز بيفزاييم. مربی پيشين تيم های كشتی 
آزاد بزرگساالن و جوانان ايران در مورد زمان شروع اردوها 
و چگونگی دعوت نفرات به اردو نيز گفت: زمان ش��روع 
مرحله اول اردو در صورت موافقت فدراس��يون كشتی از 
روز 16 بهمن م��اه خواهد بود و قص��د داريم با دعوت از 
نفرات شاخص رقابت های قهرمانی كشور به اردو، در وهله 
اول شناخت خوبی از داشته های خود به دست بياوريم و 

پس از آن بهترين ها را انتخاب خواهيم كرد.
دارنده مدال برنز اميدهای جهان افزود: برگزاری مس��ابقه 
انتخابی از اصول مهم در كار من  است و زمان اين رقابت ها 
با توجه به اينكه مسابقه های آسيايی و جهانی مردادماه سال 
آينده برگزار می ش��ود در سال 90 خواهد بود تا برترين ها 

راهی مسابقه های مهم پيش رو شوند.
دارنده مدال برنز بازی های آس��يايی بانك��وک با تأكيد بر 
تعامل با كادر فنی تيم های ملی بزرگساالن و جوانان گفت: 
 رابطه من با غالمرضا محمدی و  عليرضا رضايی  به عنوان 
هم تيمی و دوس��ت تا امروز بسيار خوب بوده و اميدوارم 
بتوانيم با همكاری هم به رش��د كشتی كشور كمك كنيم. 
دارنده چند مدال رقابت های قهرمانی آسيا در پايان با اشاره 
به اينكه مطمئن است با حضور محرابی به عنوان سرپرست 
تيم نوجوانان برای برنامه ريزی و فعاليت با مشكلی روبه رو 
نمی ش��ود، خاطرنشان كرد: فقط برای خدمت به كشتی و 
استعدادهای بس��يار زياد آن وارد گود ش��ده ام و اميدوارم 
حضورم منشأ خير برای كشتی ايران بوده و بتوانيم مردان 

فنی را تحويل تيم جوانان و در نهايت بزرگساالن بدهيم.

پژمان سلطانی

انتظارها به س��ر رس��يد 
پنج��م  روز  در  و 
فوتبال  رقابت های 
ملت ه��ای  ج��ام 
آس��يا تي��م مل��ی 
س��اعت  اي��ران 
19:45 ب��ه مصاف 
عراق می رود، اين 

در  مس��ابقه 

ورزشگاه الريان قطر برگزار خواهد شد. ناصر 
پورمهدی سرمربی اصفهانی تيم همياری اراک 
پيرامون اين ديدار گفت: ايران برای صعود به 
مرحله بعدی بايد تيم های عراق، امارات 
و كره ش��مالی را از پيش رو بردارد. هر 
مس��ابقه ای ش��رايط خودش را دارد، 
آناليز خاصی را می طلبد و برنامه ريزی 

مطلوبی را بايد انجام داد.
پورمهدی ادامه داد: ما با عراق بازی های 
زيادی را برگ��زار كرديم اما با اتفاق های 
اخير اين مس��ابقه برای ما دارای اهميت 
بوده و از حساس��يت باالي��ی برخوردار 
اس��ت )تماش��اگران عراق��ی در 
مسابقه های غرب آسيا به 
توهين  ايران  ملی  تيم 
كردند(، برای صعود 
به مرحله بعدی بايد 
عراق را شكست 
امارات  دهيم، 
را از پيش رو 
و  برداريم 
س��د  از 

كره ش��مالی بگذريم. وی افزود: از ديدگاه فنی 
ب��ازی با عراق مثل دو دي��دار ديگر از 3 امتياز 
برخوردار است و ما اهالی فوتبال اميدواريم با 
توجه به پتانس��يلی كه در تيم ايران وجود دارد 
به راحتی از اين مرحل��ه صعود كنيم اما نبايد 
واقعيت فوتبال اي��ران را ناديده گرفت. فوتبال 
غرب آسيا نسبت به تيم های شرقی در سطح 
پايين تری اس��ت. وی تصريح كرد: كره جنوبی 
و ژاپن خود را از آس��يا ج��دا كرد ند و از نظر 
س��ازماندهی و برنامه ريزی در سطح بااليی به 
س��ر می برند، راهكارشان مش��خص و از نظر 
ضمانت اجرايی فعال هستند اما در كشور ايران 
تنها راهكار مشخص است ولی ضمانت اجرايی 
وجود ندارد. سرمربی تيم فوتبال همياری اراک 
 توضي��ح داد: ب��رای پيش��رفت در اين رش��ته 
پر طرفدار در ايران بايد كسانی وارد گود شوند 
كه در فوتبال استخوان خرد كرده اند كه به نظرم 
اگر اينگونه شود در آينده فوتبال ايران جايگاه 
خود را در آسيا پيدا می كند. وی به نقاط قوت 
تيم عراق اشاره كرد و توضيح داد: تيم ملی عراق 
فوتبالی تاكتيكی را به نمايش می گذارد و دارای 
ثبات تيمی است. بازيكنان اين تيم در مصاف 
يك به يك بازی قابل قبولی را ارائه می دهند كه 
در حمله فوق العاده خطرناک و در خط دفاعی 
نيز عالی هستند. وی درباره تيم ايران خاطرنشان 
كرد: اين تيم دارای نوسان بااليی است، به طور 
مثال در طول نود دقيقه نيم س��اعت فوق العاده 
هس��تند، نيم س��اعت در حد ي��ك تيم درجه 
يك يا دو آس��يا نيستند كه اين نكته بسيار مهم 

و خطرناكی برای ش��اگردان قطبی محس��وب 
می ش��ود. پورمهدی در مورد اس��تفاده افشين 
قطبی از يك مهاجم اظهار داشت: بيشتر تيم های 
برت��ر جهان با يك مهاجم به ميدان می روند اما 
بايد وظايف س��اير بازيكنان را زير نظر گرفت 
و در حمله طوری برنامه ريزی تاكتيكی داشته 
باشيم كه به دفاع حريف فشار آوريم تا بتوانيم 
س��ه امتياز نخس��ت را از عراقی ها كسب كنيم 
و اين پتانس��يل در تك تك بچه های تيم ملی 
 ب��ه وضوح ديده می ش��ود. وی در پايان اضافه 
كرد: وضعيت تيم فوتبال همياری مطلوب است 
اما بارش برف در اراک تمرين های تيم را تعطيل 
كرده است. با صحبت های ناصر پورمهدی بايد 
ح��اال حاالها منتظر ماند كه جام را در دس��تان 
بازيكنان ايرانی مشاهده كنيم! داوری بازی ايران 
و عراق به عهده روش��ن ايرماتوف ازبكستانی 
خواهد بود كه در رقابت های جام باشگاه های 
آسيا قضاوت های خوبی را از او شاهد بوديم. 
بيش��تر بازيكنان ايرانی متفق القول پيروزی در 
بازی نخس��ت را گام بلندی برای رس��يدن به 
مراحل باالتر می دانند. عراق اولين تيم عربی بود 
كه در يازدهم خردادماه سال 1341 با تيم ملی 
ايران مسابقه داد و تيم كشورمان را در ورزشگاه 
امجديه با تساوی يك بر يك متوقف كرد. برای 
ايران پرويز كوزه كنانی موفق به گلزنی ش��د و 
جميل عباس هم دروازه ما را گش��ود. آخرين 
دي��دار اين دو تيم در مرحله نيمه نهايی غرب 
آس��يا بود كه تيم ملی با گل های س��يد جالل 
حسينی و محمد غالمی 2 بر يك از سد عراق 

گذش��ت دو تيم تاكنون بيست بار با هم رو به 
رو ش��ده اند كه 12 برد برای ايران، 4 برد برای 
عراق و 4 بازی نيز به تساوی كشيده است البته 
ايران و عراق در جام 2007 غرب آس��يا نيز دو 
بار با هم رو به رو ش��دند كه در بازی نخست 
بدون گل به تساوی رضايت دادند و در مسابقه 
 دوم كه فينال مس��ابقه ها به حس��اب آمد با برد
2 بر يك ايران همراه ش��د اما با توجه به اينكه 
تي��م ملی »ب« اي��ران در اين رقابت ها حضور 
داشت بازی های ملی محسوب نشده است. در 
بيست و دوم آذر سال 1342 در مرحله مقدماتی 
المپيك 1946 توكيو، تيم ملی به رهبری حسين 
 فكری در تهران با 4 گل عراق را درهم كوبيد و 
پ��ر گل تري��ن ب��رد را ب��رای ايراني��ان در 
 تاري��خ مس��ابقه ها مقابل ع��راق رق��م زد كه 
حميد ش��يرزادگان با هت تريك خود، ستاره 
اين مسابقه شد. ايران تاكنون 28 مرتبه دروازه 
حريفش را گش��وده و عراق نيز 13 گل درون 
دروازه اي��ران جای داده اس��ت. پيش از ديدار 
عراق و ايران، س��اعت 16:45 از گروه D كره 
ش��مالی و امارات با هم دي��دار می كنند كه در 
اين گروه بيش��تر كارشناسان ش��انس نماينده 
ش��رق آسيا و ايران را جهت صعود بيش از دو 
تيم ديگر )امارات و ع��راق( می دانند اما بايد 
شگفتی های روز سوم جام ملت های آسيا را در 
نظر گرف��ت كه از گروه B تيم ژاپن برابر اردن 
تن به تس��اوی يك بر يك داد و عربستان يك 
بر 2 مغلوب سوريه شد، تيم ملی سوريه با اين 

نتيجه به صدر گروه B چسبيد.
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ناصر پورمهدی: کره جنوبی و ژاپن خود را از آسیا جدا کرده اند

گفتگو

مهدی سلطانی راد

به نظر می رس��د حتی در صورت قهرمانی مجموعه 
باريج اسانس كاشان در پايان فصل سوپر ليگ واليبال 
اي��ران، اتفاق هايی كه 72 س��اعت قبل از ديدار هفته 
شش��م مقابل ارتعاشات صنعتی در سالن مسابقه های 
اين تيم رخ داد و حاشيه های زيادی را برای اين تيم 
به وج��ود آورد، هرگز از ياد مير مصطفی ش��جاعی 

سرمربی جوان و موفق اين تيم نخواهد رفت.
هر چند نمی توان منكر بازی بد و دور از انتظار باريج 
اس��انس در گيم های اول و دوم مقابل ارتعاشات شد 
اما هر چه بود شجاعی با جمع و جور كردن به موقع 
تيمش از شكست كابوس وار 3 بر صفر، يك پيروزی  

سخت 3 بر 2 ساخت. 
شجاعی در حالی كه به گفته خودش بابت اتفاق های 
عجي��ب و محيرالعقول كه برای اولين بار در عمرش 
می ديد ش��اكی و كمی تا قس��متی به شدت عصبانی 
ب��ود و در پايان بازی رو به روی خبرنگاران ايس��تاد 
و گفت: طعم اين پي��روزی برای من گوارا نبود... ما 
ه��ر چند بازی بدی انجام دادي��م اما با پيروزی خود 
ثابت كرديم بردن س��ايپا، داماش و دانش��گاه آزاد در 

بازی های قبلی تصادفی نبود. 
ميانگين س��نی ما به شدت جوان اس��ت و با انگيزه 
دادن توانس��ته ايم ت��ا اين جا موفق ظاهر ش��ويم. ما 
كم كم به نيم فصل نزديك می ش��ويم و با توجه به 

مصدوميت ها بايد جايگزي��ن خوبی جذب كنيم اما 
چه كنيم كه دست باشگاه برای هزينه های جديد بسته 
است ولی برنامه ما اين است كه روند موفقيت ها را 
ادامه دهيم و بايد هنر ما اين باشد كه موفقيت را ادامه 
بدهيم چون نگهداری پيروزی و افتخار سخت تر از 

خلق آن است. 
ش��جاعی با اشاره به تيم ارتعاش��ات افزود: من بازی 
اين تي��م مقاب��ل بانك كش��اورزی را آنالي��ز كردم. 
ارتعاشات تيم قدرتمندی است كه در گيم های اول 
و دوم مقابل ما جنگنده ظاهر شد اما در گيم سوم كم 
آورد. هر چند ما توانس��تيم بازی 2 بر صفر باخته را 
3 بر 2 از حريف ببريم ولی من ارتعاش��ات را بازنده 

اين بازی نمی دانم. 
ش��جاعی ب��ا ي��ادآوری اتفاق های هفته گذش��ته در 
س��الن تختی كاش��ان ادامه داد: من در حالت روحی 
مناس��بی نبودم، تيم ني��ز متأثر از بن��ده چنين حالتی 
 داش��ت كه نم��ود آن را در گيم اول و دوم مش��اهده 

كرديد. 
باريج اس��انس در بدترين حال��ت روحی و به خاطر 
مس��ائلی كه هفته گذشته بر سر س��الن ديدارهای ما 
نازل و هن��وز برای من قابل هضم نيس��ت در بازی 
حاضر ش��د. علت بازی بد ما در ابتدا به همين علت 
ب��ود چون تيم ما طی3 روز فقط يك 45 دقيقه موفق 
به تمرين ش��د، البته من منكر بازی خوب ارتعاشات 
نيستم. شجاعی با مرارت بيشتری ادامه داد: ما با اهالی 

بس��كتبال در كاشان مش��كلی نداريم. چرا در حالی 
كه ما س��الن كتابچی و ش��كريز را داريم اين س��الن 
)تختی( بايد دو منظوره )بسكتبال و واليبال( استفاده 
ش��ود و برای اصالح يكی از منطقه های بسكتبال با 
بی تدبيری اين سالن را 3 روز به تعطيلی بكشانند و 
ب��ا روح و روان يك تيم س��وپر ليگی كه آبروی يك 

استان نيز هست بازی كنند. 
م��ن از تمامی مس��ئوالن ورزش كاش��ان ك��ه اكنون 
در س��الن حضور دارن��د عاجزانه خواهش��مندم كه 
ت��ا زمان آم��اده ش��دن و تكميل يك س��الن 3 هزار 
 نف��ری، اين س��الن )تختی( را ب��ه واليبال اختصاص 

دهند. 
شجاعی در مورد سرمايه گذاری شركت باريج اسانس 
در امر ورزش گفت: شركت داروسازی باريج اسانس 
و شخص مهندس حجازی به تنهايی به امور باشگاه 
رس��يدگی می كن��د و اعالم می كنيم هي��چ ارگان و 
س��ازمانی تا اين لحظ��ه يك ريال ب��ه اين مجموعه 

كمك نكرده اند. 
اگر شرايط بدين گونه پيش برود باريج اسانس شايد 
سال آينده قيد تيم داری را بزند! در مورد ساخت يك 
س��الن ورزشی به بودجه 5، 6 ميلياردی نياز است كه 
با توجه به بودجه محدود ش��ركت باريج اسانس در 
امر ورزش، اين ش��ركت بايد تي��م داری كنونی را 3، 
4 س��ال تعطيل كرده و بودجه اش را صرف ساخت 

سالن ورزش كند.

زاینده رود 
با قهرمانی در مسابقه های انتخابی تيم ملی، پينگ پونگ باز بانوی كاشانی به اردوی اين تيم جهت 

شركت در مسابقه های پروتور جهانی قطر راه يافت.
در مسابقه فينال انتخابی تيم ملی، پريسا صمدی با شكست 4 بر 3 ندا شهسواری ديگر ملی پوش تيم 
ملی در صدر فهرست 8 نفره تيم ملی قرار گرفت كه از اين جمع 4 بازيكن نهايی تيم ملی اعزامی به 
پروتور جهانی قطر انتخاب ش��ود. صمدی 22 س��اله كه در ادامه افتخارهای بين المللی خود )2004 و 
2008 چين و 2009 مس��كو( طی سال های اخير بهمن ماه در قطر به ميدان خواهد رفت، با فراگيری 
تنيس روی ميز از 15 سالگی نزد چند پيشكسوت خود از 7 سال پيش تاكنون حضور در اردوهای تيم 
ملی نوجوانان و جوانان را به همراه عضويت در باشگاه ذوب آهن اصفهان تجربه كرد. پينگ پونگ باز 
جوان اما با تجربه ذوب آهن كه هم اكنون رقابتی سخت با پتروشيمی تهران برای قهرمانی در سوپر ليگ 
دارد، چندی پيش در رقابت های انفرادی دسته برتر بانوان با قبول شكست 4 بر 2 مقابل ندا شهسواری 
به نايب قهرمانی مسابقه های انفرادی دست يافت. پيش بينی می شود كه مطابق سال های اخير از جمع 8 
نفره اردونشينان فعلی تيم ملی تركيب 4 نفره )پريسا صمدی، ندا شهسواری، مهشيد صامت و محبوبه 

عمرانی( به رقابت های جهانی قطر )20 تا 23 بهمن( اعزام شوند.
گفتنی است: پريسا صمدی به همراه آنا فياضيان، شهين مرادی و عاطفه كريمی در تركيب ذوب آهن 
 الف هم اكنون در كورس قهرمانی سوپر ليگ تنيس روی ميز بانوان به مربيگری فرشته سموعی قرار 

دارند.

مداف��ع تيم ملی فوتبال ايران با رد ش��ايعه اختالف ميان كادر فنی و 
بازيكنان گف��ت: بازيكنان به اتحاد رس��يده اند و انگيزه زيادی برای 
پي��روزی برابر مدافع عنوان قهرمانی دارند. هادی عقيلی با اش��اره به 
آمادگی كامل خود برای بازی با عراق گفت: ش��رايط خوبی دارم و 
تي��م ملی نيز با برگزاری تمرين های منظم، خود را برای رويارويی با 
ع��راق آماده می كند. بازيكنان به همدلی و اتحاد خوبی رس��يده اند و 

برای بازی با عراق آماده اند. 
وی در خصوص شايعات اخير مبنی بر اختالف كادر فنی با بازيكنان، 
اظهار داش��ت: اين حرف ها فقط ش��ايعه است. همدلی و اتحادی كه 
بين بازيكنان وجود دارد اين تيم را به يكی از بهترين تيم های تاريخ 
ايران تبديل كرده اس��ت. من اين مطالب را از روزنامه ها شنيدم و آن 
را تكذي��ب می كنم. عقيلی در خص��وص رويارويی با اولين حريف 
ايران گفت: عراق تيم سخت كوش��ی اس��ت. آنه��ا قهرمان دوره قبل 
بوده اند و دوست دارند از قهرمانی خود در اين تورنمنت دفاع كنند، 
اما ما هم ايرانی هس��تيم و انگيزه زي��ادی برای پيروزی مقابل مدافع 

عنوان قهرمانی داريم. 

عقیلی:

انگيزه زیادی برای شكست
عراق داریم

بانوی پينگ پونگ باز كاشانی در آستانه افتخار 
بين المللی جدید

پس از پیروزی باریج اسانس مقابل ارتعاشات 

شجاعی: طعم این پيروزی برایم تلخ بود!
طالیی: 

سوء تفاهم ها برطرف شد
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 امام علی)ع(:
 در فراز و نشیب های 
روزگار، گوهر مردان 
شناخته می شود.

آگهي استخدام شرکت سهامي ذوب آهن اصفهان)نوبت اول(

 الف ( شرایط عمومی داوطلبان
1- داشتن تابعيت ایران 

2- اعتقاد به دین مبين اسالم و یایکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 
3- نداشتن سابقه محکوميت جزائی مؤثر 
4- عدم اعتياد به مواد مخدر و دخانيات 

5- الزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 

6- عدم اشتغال و تعهد خدمت به سایر دستگاههای دولتی و نهادهای انقالب اسالمی 
7- دارابودن كارت پایان خدمت وظيفه عمومی یا معافيت دائم برای مردان

8- دارابودن حداقل بيست سال سن تاآخرین روز مهلت ثبت نام مندرج در این آگهی )تاریخ: 89/11/20(
9- داشتن تندرستی و توانایی كامل جسمانی و روانی طبق تأئيد پزشک مركز طب كار شركت سهامی ذوب آهن اصفهان 

10- داشتن مدارک تحصيلی معتبر و دارای ارزش استخدامی مطابق مفاد مندرج در این آگهی
11- نداشتن منع استخدام در دستگاههای دولتی به موجب مقررات مربوطه و یا آراء مراجع قانونی

ب ( شرایط سنی و مدارک تحصيلی و سکونت 
دیپلم  تحصيلی  مقطع  دارای  داوطلبان  برای  سن  حداكثر   -1
تحصيلی  مقطع  برای  و  آن  از  بعد  و  متولدین 1365/01/01 
فوق دیپلم متولدین 1362/01/01 و بعد و برای مقطع تحصيلی 
كارشناسی 59/1/1 به بعد و برای مقطع تحصيلی كارشناسی 

ارشد 56/1/1 به بعد می باشد.
به حداكثر سن  معتبر  تأیيدیه  ارائه  به شرط  زیر  موارد     -2

مقرردر بند یک اضافه خواهد شد:
از  جانبازان  و  مفقوداالثرها  شهدا،  معظم  خانواده  افراد   -2-1
كارافتاده كلی شامل )فرزندان، برادر، خواهر و همسر( حداكثر 

تا 5 سال 
      2-2- مدت خدمت قانونی نظام وظيفه مشروط به اینکه انجام 
شده باشد به سقف سنی داوطلبان اضافه خواهد شد.)معافيت و 

موارد خرید خدمت نظام قابل احتساب نمی باشد(
پيرا  و  پزشکان  خدمت  طرح  قانونی  خدمت  مدت   -2-3    
سنی  سقف  به  باشد  شده  انجام  اینکه  به  مشروط  پزشکان 

داوطلبان رشته های پيراپزشکی اضافه خواهد شد.  
      4-2- آن دسته از افراد واجد شرایط كه در حال حاضر 
به  مشروط  می باشند  كار  به  مشغول  كارخانه  پيمانهای  در 

مدت  تا  حداكثر  كارخانه  پيمانهای  در  خدمت  سابقه  داشتن 
سقف  از  كارخانه  پيمانهای  در  آنان  كار  سابقه  از  سال   5
مرحله  در  اینکه  بر  شد)مشروط  خواهد  كسر  مذكور  سنی 
اجتماعی،  تأمين  سازمان  تأیيد  به  كه  معتبر  مدارک  كنترل، 
ارئه  را  باشد  رسيده  شركت  حراست  و  مربوطه   شركت 

نمایند(.
5-2- مدت حضور داوطلبانه در جبهه های نبرد حق عليه باطل، 
اثر  در  داوطلب  رزمندگان  پزشکی  استراحت  یا  بستری  زمان 

مجروحيت و ميزان اسارت آزادگان 
3- مدارک تحصيلی متقاضيان بایستی حداكثر تا آخرین تاریخ 
مهلت ثبت نام )89/11/20( به طور قطعی صادر شده باشد و 
مدارک صادره حاوی رشته و گرایش تحصيلی، معدل و تاریخ 
قطعی فراغت از تحصيل و مشخصات فرد داوطلب باشد. بدیهی 
است به  گواهی های فراغت از تحصيل صادره برای حوزه نظام 
وظيفه و یافاقد معدل و یاعدم صدور قطعی و مشروط ترتيب اثر 
داده نخواهد شد و در صورت ثبت نام در مراحل بعدی از ليست 

متقاضيان حذف خواهند شد.
كارت  یا  و  تحصيلی  مدرک  قطعی  صدور  كه  متقاضيانی   -4
پایان خدمت نظام و یا معافيت دائم آنان بعد ا ز تاریخ آخرین 

نام  ثبت  به  مجاز  باشد   )89/11/20( نام  ثبت  مهلت   روز 
نمی باشند.

سایر  و  مکاتبه ای  و  باز  آموزش  معادل،  تحصيلی  مدارک   -5
سراسری  آزمونهای  از  خارج  دانشجو  پذیرش  كه  مواردی 
سازمان سنجش باشد یا خارج از آزمونهای سراسری دانشگاه 
آزمون  از  خارج  كه  كاربردی  علمی  جامع  دانشگاه  یا  و  آزاد 
و  باشد  نمی  قبول  قابل  باشد  شده  پذیرش  سنجش  سازمان 

متقاضيان مربوطه حق ثبت نام نخواهند داشت.
6- فارغ التحصيالن مقاطع تحصيلی باالتر حق شركت در آزمون 
استخدامی مقاطع پائين تر را نخواهند داشت و در صورت كتمان 
واقعيت و قبولی حتی در صورت جذب، استخدام آنان كان لم 

یکن خواهد شد.
7- شرط حداقل معدل كل تحصيلی در مقطع دیپلم و فوق دیپلم 

13 و در مقطع كارشناسی و كارشناسی ارشد 14 می باشد. 
تبصره 1: فرزندان معزز شهدا و جانبازان 25 درصد و باالتر از 

شرط حداقل معدل مدرک تحصيلی معاف می باشند.
تبصره 2: برای داوطلبان مقطع دیپلم معدل كل دورة سه ساله 
و  بود  خواهد  عمل  مالک  قدیم  نظام  یادیپلم  و  متوسطه  دورة 

معدل مدارک پيش دانشگاهی مالک عمل نمی باشد

نام  ثبت  به  مجاز  كه  متقاضيانی  برای  جغرافيائی  محدوده   -8
می باشند صرفًا شهرستانهای مباركه، فالورجان، لنجان، اصفهان، 
تيران  شهر،  خمينی  شهر، شهركرد، شهرضا،  شاهين  نجف آباد، 
عمل  مالک  و  می باشد  بروجن  و  دهاقان  و  سامان  كرون،  و 
مندرج  تولد  محل  متقاضيان،  جغرافيائی  محدودة  احراز  برای  
در شناسنامه افراد و یا اینکه دو مقطع از مقاطع تحصيلی دورة 
ابتدائی یا دوره راهنمایی و یا دبيرستان را در شهرستانهای فوق 
الذكر تحصيل كرده باشند. ضمنًا امکان سرویس ایاب و ذهاب 
محل  به  شد  خواهند  كه جذب  افرادی  برگشت  و  رفت  برای 
كارخانه و بالعکس حداكثر تا شعاع 50 كيلومتری كارخانه و 
صرفًا در مسيرهائی كه كارخانه تعييين می نماید وجود خواهد 

داشت.
تبصره: فرزندان پرسنل نيروهای مسلح در صورتی كه 3 سال 
پایان مقطع تحصيلی دبيرستان در  تا  از سنوات تحصيلی آنان 
یکی از شهرستانهای مذكور باشد، مجاز به شركت در آزمون 

می باشند.
9- شركت ذوب آهن هيچگونه تعهدی در قبال تأمين اسکان 
نخواهد  شدگان  پذیرفته  برای  سازمانی  مسکونی  منزل  یا  و 

داشت.

پ ( اولویت های ویژه اجتماعی،  استخدامی 
تعيين و به  ایثارگران قبالً  قانونی خانواده محترم  1- سهميه های 
سازمان محترم بنياد شهيد و امور ایثارگران استان اصفهان اعالم 
گردیده كه درصورت ارسال ليست اسامی و آدرس و شماره تماس 
آنان با رعایت شرایط سنی و تحصيلی مندرج در این آگهی از افراد 
معرفی شده جهت طی مراحل مصاحبه، طب كار و گزینش دعوت به 

عمل خواهد آمد.
      تبصره: آن دسته از متقاضيان متعلق به خانواده معزز ایثارگران 
كه در قالب سهميه بند یک فوق الذكر از سوی  سازمان محترم بنياد 
شهيد معرفی نمی گردند با رعایت شرایط مندرج در این آگهی 
می توانند اقدام به ثبت نام نموده تا در صورت قبولی مطابق سایر 

شركت كنندگان در آزمون، سایر مراحل جذب را طی نمایند.
2- معلولين عادی درصورت دارابودن شرایط مندرج در این آگهی 

و دارابودن شرایط كار در كارگاهها و مشاغل مورد نياز، مشروط به 
تأیيد مركز طب كار این شركت از 3 درصد سهميه قانونی برخوردار 

خواهند بود.
3- با توجه به درخواستها و مطالبات افراد بومی جهت اشتغال در 
كارخانه، متقاضيان شركت كننده به نسبت فاصله مركز شهرستان 
مربوطه تا كارخانه طبق دستورالعملی، از امتيازات مربوطه برخوردار 

خواهند شد.
4- فرزندان واجد شرایط شاغل و بازنشسته كارخانه از امتياز مربوطه 

برخوردار خواهند بود.
ت ( نحوه ثبت نام: 

مفاد  و  شرایط  دقيق  و  كامل  مطالعه  از  پس  متقاضيان     -1  
 89/11/6 تاریخ  از  تا  دارند  فرصت  آگهی  این  در  مندرج 
طریق  از  15روز(  مدت  )به   89/11/20 تاریخ   لغایت 

سایت www.iut.ac.ir اقدام به ثبت نام نموده و كد رهگيری مربوطه 
را دریافت  نمایند.

2-   متقاضيان می بایستی فرم ثبت نام مربوطه را براساس مفاد آگهی 
و منطبق با واقعيت تکميل نموده و نسبت به ضميمه نمودن فایل های 
تصویرعکس، تصویرمدرک تحصيلی، تصویر صفحه اول شناسنامه و 
تصویر كارت پایان خدمت یا معافيت نظام، طبق مشخصات مندرج 
در سایت ثبت نام، اقدام نمایند، ضمناً ارائه هرگونه اطالعات غيرواقعی 
نه تنها موجب باز ماندن از سایر مراحل جذب و یا بركناری از كار 

خواهد شد بلکه برابر مقررات مربوطه پيگرد قانونی خواهد داشت.
3-   مبلغ حق ثبت نام 50000 ریال می باشد كه متقاضيان بایستی 
بصورت اینترنتی و از طریق سایت ثبت نام توسط یکی از كارتهای 

بانکی عضو شتاب، نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند.
4- هرگونه دعوت از متقاضيانی كه در مرحله آزمون كتبی پذیرش 

گردند جهت انجام سایر مراحل جذب تا تکميل پرونده های متقاضيان 
صرفاً از طریق شماره تلفن های تماس متقاضيان خواهد بود، لذا الزم 
است متقاضيان عزیز ضمن درج شماره تلفن ثابت و همراه مطمئن و 
غيرقابل تغييير كه امکان برقراری تماس را فراهم نماید از بروز مشکالت 
 بعدی كه مسئوليت آن متوجه شخص متقاضی خواهد بود پيشگيری

 نمایند.
 ث ( توزیع كارت و زمان و مکان برگزاری آزمون  

 1- متقاضيان واجد شرایطی كه اقدام به ثبت نام و دریافت كد 
رهگيری نموده اند می بایستی از تاریخ 89/12/7 لغایت 89/12/10 
با مراجعه به سایت WWW.iut.ac.ir و با درج كد رهگيری اقدام 

به چاپ و دریافت كارت ورود به جلسه آزمون كتبی نمایند.
2-   تاریخ، محل و ساعت برگزاری آزمون دركارتهای ورود به جلسة 

آزمون درج خواهد شد.

 ج( مواد آزمون كتبی )عمومی و تخصصی(
1-  در مقطع تحصيلی دیپلم متقاضيان كليه رشته های ریاضی فيزیک - علوم تجربی - ریخته گری و متالورژی - صنایع شيميایی 
- شيمی صنعتی- ساخت و توليد - مکانيک خودرو- عيب یابی و تعمير- صنایع فلزی- تأسيسات - الکترونيک- الکتروتکنيک- برق 
صنعتی و كامپيوتر می توانند حسب توانمندی های خود به دلخواه یکی از گروه های سه گانه دیپلم را انتخاب و باانتخاب گروه 

امتحانی مورد نظر در فرم تقاضای ثبت نام، در آزمون مربوط به آن گروه شركت نمایند.
2-    مواد امتحانی آزمون عمومی در مقاطع تحصيلی دیپلم، فوق دیپلم،كارشناسی و كارشناسی ارشد  شامل زبان و ادبيات فارسی 
- زبان انگليسی- كامپيوتر- هوش و استعداد تحصيلی و معارف اسالمی و اطالعات اجتماعی به ميزان 40 نمره می باشد)اقليتهای 

مذهبی از پاسخگوئی به سؤاالت معارف اسالمی معاف بوده و امتياز آن در سایر امتيازات آزمون توزیع می گردد(
3-    مواد امتحانی آزمون تخصصی مقطع دیپلم بشرح جدول شماره دو می باشد.

تخصصی   سؤاالت  شامل  نمره   60 ميزان  به  ارشد  كارشناسی  و  دیپلم،كارشناسی  فوق  مقطع  تخصصی  آزمون  امتحانی  مواد    -4
رشته های مربوطه می باشد.

    تذكرات مهم:
1- داوطلبان نباید از جمله افرادی باشند كه بموجب آراء هيأتهای رسيدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضائی از خدمت اخراج 

شده باشند. 
حتی  نماید  نام  ثبت  به  اقدام  آگهی  این  در  مندرج  مفاد  كامل  رعایت  بدون  و  غيرواقعی  ذكرمشخصات  با  داوطلب  چنانچه   -2

درصورت جذب و اشتغال به كار موضوع جذب وی منتفی خواهد بود و برابر مقررات مربوط پيگرد قانونی خواهد داشت.
3- قبولی در آزمون كتبی به منزله پذیرش نهائی نبوده و ماداميکه فرد متقاضی در كليه مراحل جذب شامل آزمون كتبی، مصاحبه، 
نخواهد  اشتغال در شركت  و  برای جذب  نگردد هيچگونه حقی  قبول  و گزینش  توسط مركز طب كار شركت  پزشکی  معاینات 

داشت.
4- مشاغل مورد نياز این شركت غالبًا مربوط به مشاغل سخت خط توليد بوده و چنانچه افراد متقاضی كه در مرحله كتبی و مصاحبه 
تخصصی قبول شده اند از نظر جسمی و روحی مورد تأیيد مركز طب كار این شركت قرارنگيرند هيچ حقی برای جذب نخواهند 

داشت و از نفرات بعدی بجای آنان دعوت خواهد شد.

تعداد ) نفر(جنسيترشته و گرایشمقطعردیف

زنمرد

15

ليسانس

 برق )كنترل- ابزاردقيق 
– الکترونيک(

* 7

 عمران ) عمران- 16
نقشه برداري(

* 2

2 *مواد17

5 *مکانيک )طراحي جامدات (18

3 *مکانيک )حرارت و سياالت(19

4 *بهداشت حرفه اي20

15**پرستاري21

3*-مامائي22

تکنولوژي پرتوشناسي 23
رادیولوژي

**4

1**كاردرماني24

1**علوم آزمایشگاهي25

3-*محيط زیست26

فوق 27
ليسانس

2-*صنایع

جمع : 400

روابط عمومی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

موادامتحاني رشته

توليد

اصول تکنولوژي ریخته گري

اصول متالوژیکي ریخته گري

محاسبات فني

شناخت فلزات

ریاضي –شيمي - فيزیک

مکانيک

مکانيک عمومي

رسم فني

محاسبات فني

تکنولوژي مولد قدرت

فيزیک - ریاضي

برق

DC و AC ماشين هاي الکتریکي

الکترونيک عمومي

اصول اندازه گيري الکتریکي

مدارهاي الکتریکي

 فيزیک - ریاضي

شركت ذوب آهن اصفهان جهت تامين نيروي انساني مورد نياز خود از بين افراد واجد شرایط از طریق آزمون كتبي، مصاحبه تخصصي، طب 
صنعتي و گزینش به صورت قراردادي به شرح جدول شماره یک  جذب مي نماید.

 جدول شماره 2 : مواد آزمون تخصصي مقطع تحصيلي دیپلم جدول شماره یک: مقاطع و رشته هاي تحصيلي مورد نياز

تعداد ) نفر(جنسيترشته و گرایشمقطعردیف
زنمرد

1

دیپلم

25 *گروه برق

81 *گروه توليد2

140 *گروه مکانيک3

4

فوق دپيلم

9 *برق) قدرت(

برق)الکترونيک – 5
كنترل- ابزاردقيق(

* 14

11 *جوشکاري6

10 *ماشين افزار7

41 *مواد)ریخته گري(8

4 *مکانيک9

3**اطاق عمل10

4**بيهوشي-  هوشبري11

تکنولوژي پرتوشناسي 12
-رادیولوژي

**
1

1**علوم آزمایشگاهي13

4 *برق )قدرت(ليسانس14

توضيح: متقاضيان فوق ليسانس الزامًا بایستي داراي مدرک كارشناسي مهندسي صنایع باشند
م الف/ 14211


