
مديركل اوقاف و امور خيريه چهارمحال و بختياري 
اسالمي  تمدن  اركان  از  يكي  وقف  گفت: 
حجت  شهركرد،  از  فارس  گزارش  به  است. 
االسالم شوزب شيري در همايش وقف چشمه 
هميشه جوشان در شهركرد، از وقف به عنوان 
اظهار  و  برد  نام  ماندگار  و  جاويدان   نهادي 
داشت: وقف اتصال دستاورد پيشينيان به آيندگان 
 است كه براي حفظ و حراست از آن بايد تالش

كنيم. 
وي ادامه داد: يكي از خدمات ارزنده و بزرگ 
احياي سنت حسنه وقف است و  امام خميني 
بايد  موقوفات  كه  داشتند  تأكيد  همواره  ايشان 
احيا شود. شيري با بيان اينكه در دولت عدالت 
محور نهم و دهم افزون بر چهار ميليارد ريال 
استاني  سفرهاي  و  دولتي  اعتبارات  محل  از 
و  متبركه  بقاع  بخش  به  دولت  محترم  هيأت 
 امامزادگان اين استان اختصاص داده شده است، 
افزود: اين ميزان تسهيالت موجب رشد بي سابقه 
استان و ساخت  امامزادگان  بازسازي  توسعه و 
استان شده  در  از 150 مسجد و حسينيه   بيش 

است. 
را  استان  اين  موقوفات  تعداد  افزايش  وي 
شتاب بخشي  راستاي  در  مؤلفه  اساسي ترين 
و  كرد  عنوان  استان  اين  در  وقف  توسعه  به 
افزود: امسال بيش از 10 موقوفه جديد به تعداد 
موقوفات اين استان افزوده شده كه بيانگر توجه 
مردم به اهميت وقف است. مديركل اوقاف و 
ابراز  بختياري ضمن  امور خيريه چهارمحال و 
مسئوالن  سازنده  و  مثبت  تعامل  از  خرسندي 
دستگاه هاي اجرايي با اين اداره كل، گفت: ثبت و 
شناسايي موقوفات اين استان توسط اداره كل ثبت 
اسناد و رسيدگي به پرونده هاي تخلفات مربوط 
به آنان توسط دادگستري، مرهون همكاري اين 

دو دستگاه است.

مديركل اوقاف و امور خيريه 
چهارمحال و بختياري:
وقف از اركان 

تمدن اسالمي است

مديرعامل شركت مديريت منابع آب ايران در چهارمحال و بختياری: 

سهم پرآب ترین استان کشور 5 درصد 
منابع آبی است

مديركل تأمين اجتماعی اس��تان 
اصفه��ان در نشس��ت خب��ری 
از  رس��انه  اهال��ی  جم��ع  در 
پرداخ��ت يک س��وم حق بيمه 
تأمين اجتماعی اصن��اف دارای 
پروانه كس��ب توس��ط دولت از 

 مح��ل درآمد هدفمندی يارانه ه��ا خبر داد. علی اصغ��ر دادخواه افزود: 
بيمه شدگان اصلی تأمين اجتماعی استان اصفهان از 560 هزار نفر...

 شهرستان/ صفحه4

وزارت  ابتدايي  آموزش  معاون 
آموزش و پرورش گفت: ايجاد 
دو  در  قرآني  مدرسه  هزار   50
اين  كار  دستور  در  آينده  سال 
وزارتخانه قرار دارد. فاطمه قربان 
در گفتگو با ايرنا در شهرضا با 

اشاره به آموزش ابتدايي قرآن كريم در مدارس كشور گفت: بيش از ده 
هزار مدرسه قرآني اكنون در كشور فعال است. مدارس قرآني...

سراسری/ صفحه2

به مناسبت فرا رسيدن دهه فجر 
در  و  اسالمی  انقالب  پيروزی 
دكتر  بهمن،   22 ا...  يوم  آستانه 
براتی مديرعامل و اعضای ستاد 
برگزاری دهه مبارک فجر شركت 
مظاهری  ا...  آيت  حضرت  با 

رئيس حوزه علميه اصفهان ديدار كردند. حضرت آيت ا... مظاهری در 
اين ديدار گفت: اعتقاد به اصل نظام و حفظ شعارها واجب...

سراسری/ صفحه2

بخشي از هزينه بيمه تأمين 
اجتماعي اصناف پرداخت مي شود

50 هزار مدرسه قرآني در كشور 
ايجاد مي شود 

ابراز رضايت آيت ا... العظمی مظاهری 
از عملکرد مديريت ذوب آهن اصفهان 

صفحه 2

صفحه 3

صفـحهصفـحه

روزنامه اجتماعی، سياسی، فرهنگی، ورزشی

اولين مركز بين المللی آموزش تخصصی
 امداد و نجات كشور افتتاح شد 

با حضور رئيس جمهور در نمايشگاه هوافضا؛ 
چهار ماهواره فجر، رصد، اميركبير 
و ظفر رونمايی شد 
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روز بیعت نیروی هوایی با امام خمینی

سازمان همياری شهرداری های استان چهارمحال و بختياری در نظر دارد احداث ساختمان های 
وياليی بر روی يکصد قطعه پالک از زمين های واقع در شهرک توريستی، تفريحی شيدا به صورت 

مشاركتی از طريق برگزاری مناقصه عمومی به پيمانکار واجد شرايط به شرح ذيل واگذار نمايد.
شرايط مناقصه: 

تاريخ شروع فروش اسناد: روز شنبه مورخ 89/11/23
تاريخ پايان فروش اسناد: پايان وقت اداری پنج شنبه مورخ 89/11/28

محل دريافت اسناد: شهركرد، دبيرخانه سازمان همياری شهرداری های استان.
بهای فروش اسناد: 100/000 ريال.

آخرين مهلت ارائه پيشنهادات: پايان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 89/12/3
تاريخ بازگشايی پاكات: روز پنج شنبه مورخ 89/12/5

ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

شركت عمران شهر جديد مجلسی وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی در نظر مطابق ماده 
13 قانون برگزاری مناقصات عمليات آماده سازی، خريد و اجرای آسفالت قسمتی از معابر 
شهر جديد مجلسی با اطالعات مشروحه ذيل را به شركت های تشخيص صالحيت شده واگذر 

نمايد.
1 – موضوع مناقصه: عمليات آماده سازی، خريد و اجرای آسفالت قسمتی از معابر شهر جديد مجلسی 

2- برآورد تقريبی و هزينه انجام كار: 2/166/100/000 ريال به صورت مقطوع می باشد.
3- رشته و پايه پيمانکار: پيمانکاران بايد دارای گواهينامه صالحيت حداقل پايه پنج رشته ابنيه يا راه و باند باشند.

4- مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه: واجدين شرايط می توانند ظرف مدت سه روز از نشر نوبت دوم آگهی، 
نماينده  به  اسناد مناقصه  نمايند.  اين شركت مراجعه  امور قراردادهای  به  اسناد مناقصه   جهت خريد و دريافت 

مناقصه گر با ارائه گواهينامه رتبه بندی و معرفی نامه از شركت مربوطه با مهر و امضاء مجاز تحويل داده خواهد شد.
5- مهلت و محل تحويل اسناد مناقصه: مناقصه گران پس از تکميل اسناد حداكثر تا ده روز مهلت دارند تا اسناد 

مربوطه را در پاكت های الک و مهر شده به دبيرخانه شركت تحويل و رسيد تحويل دريافت نمايند.
 6- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: اصفهان – كيلومتر 20 جاده مباركه بروجن – شهر جديد مجلسی – بلوار 

ارم – شركت عمران مجلسی تلفن: 5452286 – 0335 ، دورنگار 5452214 – 0335
صندوق پستی 11178 – 86316  

www.majlessi-ntoir.gov.ir سايت اينترنتی

روابط عمومی سازمان همياری شهرداری های استان 

شركت عمران شهر جديد مجلسی 

)احداث واحدهای ساختمان وياليی بصورت مشاركتی(

آگهی مناقصه
شماره 89/4

آگهی مناقصه

 ســازمان رفــاهي تفريحــي شهــرداري شــاهين شهــر به استنــاد مجوز 
شماره 5791/ ر س مورخ 89/10/1 هيأت مديره محترم سازمان در نظر 
دارد رستوران باغ بانوان را به اشخاص حقيقي يا حقوقي به صورت اجاره 
واگذار نمايد. متقاضيان مي بايست تا روز يکشنبه مورخ 89/11/24 جهت 
دريافت اسناد مزايده به امور قراردادها و تا پايان وقت اداري روز دوشنبه 
مورخ 89/11/25 جهت تحويل اسناد مزايده به دبيرخانه سازمان مراجعه 

نمايند.
سازمان در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

استنــاد مجوز  به  تفريحــي شهــرداري شــاهين شهــر  رفــاهي   ســازمان 
شماره 3379/ ش مورخ 88/12/27 شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد 
اجازه بهره برداری از قطعه زمين به متراژ تقريبی 1000 متر مربع واقع در بلوار 
طالقانی جنب فرهنگسرای اشراق جهت عرضه گل، گياه، ماهی، وسايل تزئينی شب 

عيد و تنقالت را تا پايان اسفندماه واگذار نمايد. 
متقاضيان می بايستی تا روز شنبه مورخ 89/11/30 جهت دريافت اسناد مزايده به 
امور قراردادها و تا آخر وقت اداری روز يکشنبه مورخ 89/12/1 جهت شركت در 

مزايده به دبيرخانه سازمان مراجعه نمايند.
سازمان در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.

روابط عمومي سازمان رفاهي تفريحي

روابط عمومي سازمان رفاهي تفريحي

آگهي مزایده عمومي
نوبت دوم

آگهي مزایده عمومي

نوبت دوم

نوبت اول

نوبت اول
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مديرعامل شركت مديريت منابع آب 
 ايران گفت: چهارمحال و بختياری 
با داشتن منابع غنی و ظرفيت های 
باالی آبی و به عنوان يكی از پرآب 
ترين استان های ايران، تنها دارای پنج 
درصد از سهم آب كشور است. به 
گزارش ايرنا، علی رضا الماسوندی 
جديد  مديرعامل  معارفه  آيين  در 
چهارمحال  منطقه ای  آب  شركت 
و بختياری در تاالر مديريت برنامه 
پنج  اين  افزود:  استانداری  ريزی 
درصد سهم آبی نيز از سوی خود 
ايجاد چاه های سطحی و  با  مردم 
صورت  به  آب  كانال های  ايجاد 
گرفته  قرار  استحصال  مورد  سنتی 

است. به گفته وی، بايد به بخش آب اين استان 
نگاه ويژه ای داشت چرا كه آب اين استان پتانسيل 
وی  دارد.  گذاران  سرمايه  جذب  برای  مطلوبی 
تصريح كرد: شركت مديريت منابع آب ايران از 
جذب سرمايه گذاران در بخش صنعت بسته بندی 
آب و توليد انرژی برقابی با احداث نيروگاه های 
برقابی كوچک و متوسط استقبال می كند و زمينه 
جذب اين سرمايه گذاران را فراهم خواهد كرد. 
الماسوندی يادآور شد: متأسفانه تا پيش از دولت 
نهم و دهم طرح های مطالعاتی در خصوص نياز 
آبی اين استان صورت نگرفت و همين امر موجب 
فقر شديد طرح های مطالعاتی در بخش آب استان 
چهارمحال و بختياری شده است. وی گفت: نگاه 
مديريتی تا پيش از دولت نهم و دهم به گونه ای 
بيشتری  منابع  از  برخوردار  استان های  تا  بود 
برخوردار شوند به همين دليل طرح های مطالعاتی 
در زمينه آب استان فراهم نشد. به گفته وی، يكی 
از سياست های جديد وزارت نيرو اختصاص آب 
به صنايع در كنار حوضه های آبی كشور است و از 
اين پس صنايع بايد در كنار حوضه های آبی شكل 
بگيرند نه اينكه آب برای صنايع منتقل شود. وی 
گفت: با اين شرايط چهارمحال و بختياری پتانسيل 
مطلوبی برای ايجاد صنايع وابسته به آب دارد و اين 
صنايع نيز باعث توسعه می شود. مديرعامل شركت 
مديريت منابع آب ايران گفت: فاز نخست طرح 
مطالعاتی سد ونک در چهارمحال و بختياری تنها 
در 13ماه در اين استان تدوين شده و اين نشان 
می دهد كه ظرفيت كارشناسی و اجرای طرح های 
مطالعاتی در اين استان باالست. الماسوندی يادآور 
شد: چهارمحال و بختياری يک سوم منابع آبی كشور 

را در اختيار دارد اما برای اين استان در گذشته سند 
آب تدوين نشد و همين امر باعث انباشت مطالبات 
آبی استان در دولت نهم و دهم شد. وی گفت: 
از بيش از يک ميليارد مترمكعب نزوالت جوی 
اين استان ساالنه 610 ميليون مترمكعب آب مورد 
استفاده قرار می گيرد كه 70 درصد از آن در بخش 
كشاورزی و بقيه در بخش شرب و صنعت مصرف 
می شود. استاندار چهارمحال و بختياری نيز گفت: 
متأسفانه به آب اين استان نگاه سياسی شده و همين 
امر باعث ايجاد حساسيت در بخش آب استان شده 
و مسأله آب اين استان به صورت پيچيده در آمده 
است.  علی اصغر عنابستانی افزود: هيچ كس با 
مصرف  برای  بختياری  و  چهارمحال  آب  انتقال 
شرب به ديگر مناطق استان مخالف نيست اما بايد 
در ابتدا اولويت، تأمين آب چهارمحال و بختياری 
مد نظر مسئوالن وزارت نيرو باشد. وی تصريح 
به آب  نگاه ويژه ای  نهم و دهم   كرد: در دولت 
چهارمحال و بختياری شده و مشكل آب اين استان 
بدون در نظر گرفتن مباحث سياسی بايد حل شود. 
استاندار چهارمحال و بختياری گفت: در حالی اين 
از پر آب ترين استان های  استان به عنوان يكی 
كشور مطرح است كه در شهرستان لردگان مردم 
از كمبود آب شرب رنج می برند و در اين راستا 
نيز مباحثی فرا استانی مبنی بر انتقال آب از كنار اين 
شهرستان به حوضه های ديگر شنيده شده است. 
وی تصريح كرد: طرح تأمين آب بن به بروجن 
از مهم ترين طرح های راهبردی  به عنوان يكی 
نيز  زمان  آن  تا  اگر  حتی  آينده،  سال  استان  آب 
نظر كميسيون ماده 32 را اخذ نكرده باشد يا اعتبار 
برای آن تخصيصض نيافته باشد بايد اجرايی شود. 
عنابستانی يادآور شد: توجيه دارا ترين طرح آبی 

اين استان كه مطالعات آن نيز انجام 
در  ونک  سد  اجرای  طرح  شده، 
لردگان است اما اين طرح هنوز آغاز 
نشده و بخشی از نياز آبی شهرستان 
لردگان به اجرای اين طرح وابسته 
سفرهای  در  وی،  گفته  به  است. 
هيأت  و  جمهوری  رئيس  استانی 
آب  تأمين  به  ويژه ای  نگاه  دولت 
اين استان شده و تأمين 510 ميليون 
مترمكعب آب از دو رودخانه كارون 
شده  تصويب  نيز  رود  زاينده  و 
است. وی گفت: نياز آبی اين استان 
يک ميليارد و 600 ميليون مترمكعب 
با اجرای طرح هايی  بايد  است و 
نظير طرح آبی سد ونک و تأمين آب 
از طريق اجرای طرح بن تا بروجن آب مورد نياز 
استان تأمين شود. به گفته وی، يكی از مشكل های 
عمده در بخش سرمايه گذاری صنعتی هم اكنون 
مسئوالن  زمينه  اين  در  و  است  آبی  نياز   تأمين 
چهارمحال و بختياری انتظار دارند كه اين مشكل از 
سوی وزارت نيرو رفع و برطرف شود. نماينده مردم 
اردل، فارسان، كوهرنگ و كيار در مجلس شورای 
انتقاد از برخوردهای سليقه ای با  با  اسالمی نيز، 
مسأله آب اين استان خواستار به كارگيری ظرفيت 
شد.  آب  بخش  در  استان  اين  بومی  كارشناسی 
نوراله حيدری دستنايی در اين نشست مدعی شد 
كه برخی از استان های همجوار آب بر در مسائل 
آبی اين دخل و تصرف دارند و طرح هايی را بدون 
نظر بومی اين استان اجرايی می كنند. وی تصريح 
كرد: طرح بهشت آباد يكی از اين طرح ها می باشد 
كه از سوی استان های ديگر در اين استان با اعمال 
نظر افراد غير بومی برای انتقال آب حوضه ديگر در 
رفسنجان مورد نظر است. حيدری در اين نشست 
رسمی مدعی شد كه اجرای تونلی در گالب آب 
حجت آباد اصفهان آب زاينده رود را در چهارمحال 
و بختياری حذف خواهد كرد و زاينده رود ديگر از 
اين استان عبور نخواهد كرد. اين نماينده اصولگرای 
مجلس شورای اسالمی يادآور شد: در اين راستا 
اين  مردم  پاسخگوی  بايد  نيرو  وزارت  مسئوالن 
استان در خصوص مطالبات بخش آب باشند چرا 
كه اين استان پر آب كشور از بی آبی رنج می برد. به 
گزارش ايرنا، در اين آيين شكراله عباسی به عنوان 
مديرعامل جديد شركت آب منطقه ای چهارمحال 
و بختياری معرفی و از خدمات فرج اله صيادی 

مديرعامل سابق اين شركت قدردانی شد. 

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در چهارمحال و بختیاری: 

سهم پرآب ترین استان کشور 5 درصد منابع آبی است

جهان نما

جهان نما

ایران

آغاز مراحل  به  اشاره  با  تهران  شهردار 
ساخت بزرگ ترين مركز قرآنی خاورميانه 
 در اراضی عب���اس آباد ته���ران گفت: 
به  نقش  مركز  اين  از  برداری  بهره 
در  قرآنی  فرهنگ  توسعه  در  سزايی 

كشور دارد. 
قاليباف  محمدباقر  ايرنا،  گزارش  به 
سوی  به  محافل  اختتاميه  مراسم  در 
تأكيد  تهران   18 منطقه  در  روشنايی 
مركز  اين  از  برداری  بهره  با  كرد: 
فعاليت های  عرصه  در  جدی  تحولی 
وی  شد.  خواهد  ايجاد  كشور  قرآنی 

قرآنی  فعاليت های  در  اينكه  بيان  با 
 بايد اجازه داد مردم مشاركت جدی و 
كارهای  افزود:  باشند،  داشته  دار  معنی 
سنتی  خوب  فرهنگ  های  با  مردمی 
طی  را  خود  مسير  پويا  طور  به  مردم 

می كند. 
و  قرآن  موضوع  داشت:  اظهار  قاليباف 
يک  ضامن  جامعه  در  قرآنی  فرهنگ 
زندگی متدين بوده و هر جا كه فرهنگ 
جامعه  آن  باشد،  حاكم  آن  بر  قرآنی 
شده  تأمين  معنوی  و  مادی  جهت  از 
است. شهردار تهران قرآن را كتاب اميد 
به  كرد.  معرفی  زندگی  برای  نشاط  و 
عقيده قاليباف، مربيان اصيل در جامعه 
زنان بوده و اين زنان فعال قرآنی هستند 
كه می توانند احياگر معنويت و اخالق 
در جامعه باشند. شهردار تهران در ادامه 
با گراميداشت دهه فجر و ياد و خاطره 
داشت:  اظهار  اسالمی  انقالب  شهدای 
كشور  مختلف  نقاط  در  امروز  اگر 
فرهنگ اسالمی و محافل قرآنی برقرار 
می شود به بركت مجاهدت های شهدا 

و امام )ره( است. 

بهمن زین الدین

آن  اس���م  از  چن��انك���ه  انق���الب، 
برمی آيد عبارت است از دگ��رگونی در 
سيستم های اقتصادی، سياسی، فرهنگی 
و  جامعه  يک  در  موجود  اجتماعی  و 
جايگزين كردن فلسفه خاصی از زندگی 

به جای سيستم های مختلف گذشته.
اين تغيير اجتماعی به طور معمول اتفاقی 
روند  نتيجه  بلكه  آيد  نمی  وجود  به 
آهسته يک سلسله اتفاق های تاريخی و 
اغلب  پنهانی است كه به تدريج به نقطه 
نظام  العمل  می رسد. عكس  اوج خود 
حاكم در برابر نارضايتی های اوليه بيشتر 
با ناديده انگاشتن آنها آغاز و در مراحل 
نارضايتی های  عنوان  به  آن  از  بعدی 
برده  نام  سياسی  بی مقدار  و  كوچک 

می شود. 
يک  بر  حاكم  نظام  كه  صورتی  در  اما 
قدرت های  به  سياسی  لحاظ  به  كشور 
روند  اين  در  باشد  وابسته  خارجی 
از  كمک  درخواست  و  گرفتن  مشاوره 
آنها نيز دخيل خواهد شد. اين موضوع 
در مورد انقالب اسالمی ايران از دو بعد 
قابل بررسی و دقت است. نخست آنكه 
ايران و وقوع  مردم  قيام  از داليل  يكی 
انقالب اسالمی همين موضوع وابستگی 
غربی  قدرت های  به  كشور  سياسی 
دريافت  بحث  وقتی  آنكه  دوم  و  بود 
مشاوره و كمک گرفتن رژيم پهلوی از 
كشورهای غربی و به خصوص امريكا 
مطرح شد، پيش بينی های دولت امريكا 
را  اطمينان  اين  پهلوی  محمدرضا  به 
نزديک  شرايط  در  حتی  ايران  كه  داد 
به وقوع يک انقالب نيز قرار ندارد. از 
امام  رهبری  به  ايران  مردم  قيام  رو  اين 
برای  آنها  قاطع  پيروزی  و  خمينی)ره( 
نظام حاكم و كشورهای غربی وضعيتی 
غير قابل باور و حيرت انگيز به وجود 
هيچگونه  كه  بود  مطمئن  امريكا  آورد. 
خطری در داخل كشور، رژيم را تهديد 
از  كه  كاملی  شناخت  با  زيرا  كند  نمی 
ايران و ساختار رژيم و  اوضاع سياسی 
منابع اطالعاتی قوی خود داشت ايران را 

گورستان ساكت تاريخ می ديد.
گروه های  تحليل  و  تجزيه  با  آمريكا 
مخالف رژيم در ايران، معتقد بود كه اين 
است  نابودشدنی  و  بی ثمر  حركت ها 
امريكا كه در اصل از تحركات پارتيزانی 
در كشورهای تحت سلطه خود بيم دارد، 
معتقد بود در ايران حركت سازمان يافته 
چريكی قوی وجود ندارد و آنچه هست 
برخوردار  قدرتمندی  تشكيالت  از 
نيست. در سند شماره 6 كتاب 8 اسناد 
ايران  در  می خوانيم:  جاسوسی  النه 
چه  شاه  با  يافته ای  سازمان  مخالفت 
كمونيست و چه غير كمونيست وجود 
ندارد... به طور خالصه مخالفت سازمان 
يافته مؤثری در ايران وجود ندارد و تنها 
يا  و  تعقيب  قابل  غير  مخالف  عده ای 

فعاليت زيرزمينی وجود دارد...
اما وقوع انقالب اسالمی و قيام سراسری 
تمامی  كشور  نقاط  تمامی  در  مردم 
تحليلگران،  مع���ادالت  و  مح��اسبات 
را  پردازان  نظ���ريه  و  سياستم�داران 
اين غ�افلگيری ه�م در  غ�افلگير كرد. 
و  غرب  سياسی  شخصيت های  ميان 
هم در ميان متفكران آنها به خوبی ديده 
كيسينجر  هنری  كه  طوری  به  می شود 
)مشاور رئيس جمهور آمريكا( در دهه 
خمينی)ره(  امام  مورد  در  ميالدی   70
ا...  آيت  است:  گفته  چنين  او  قيام  و 

جدی  بح���ران  با  را  غ��رب   خمينی، 
تصميم های  كرد.  مواجه  ريزی  برنامه 
تفكر  مجال  كه  بود  آسا  رعد  چنان  او 
و  سياستمداران  از  را  ريزی  برنامه   و 
هيچ  گرفت.  سياسی  پردازان  نظريه 
را  او  تصميم های  توانست  نمی  كس 
حدس بزند او با معيارهای ديگری غير 
از معيارهای شناخته شده در دنيا سخن 
می گفت و عمل می كرد گويی از جای 
ديگری الهام می گرفت. دشمنی آيت ا... 
خمينی با غرب برگرفته از تعاليم اسالمی 
نيت  خلوص  خود  دشمنی  در  او  بود. 

داشت.
دكتر ميشل جانسون )متخصص روابط 
اسالمی  انقالب  درباره  نيز  الملل(  بين 
ايران گفته است: از نظر نمادين انقالب 
اسالمی ايران نخستين پيروزی مسلمانان 
به  بعد  به  ميالدی  قرن 16  از  بر غرب 
شمار می رود. گفتنی است: اسالم عامل 
هدايت كننده اين انقالب بود و هيچ يک 
از ايسم های غربی چون ناسيوناليسم و 
در  و سوسياليسم  كمونيسم  كاپيتالسيم، 

آن نقشی نداشتند.
حرف انقالب اسالمی تغيير زمامداران يا 
تغيير نظام حاكم نبود، بلكه اين انقالب 
به دنبال ايجاد تحولی اساسی و ماهيتی 
در نظام اجتماعی به همراه متحول كردن 
افراد از نظر روحی و ايمانی بود. آنچه 
ايران  كشور  در  مردمی  قيام  ماهيت   از 
مقب��وليت  كه  است  اين  آي��د  برمی 
مردم  نظر  از  حاكم  نظام  مشروعيت  و 
پشتوانه  پهلوی  نظام  و  يافته  كاهش 

مردمی خود را از دست داده بود.
در واق��ع می توان چنين گف��ت ك��ه 
كارآمدی حكومت كه يكی از ابزارهای 
ابزارهای  جمله  از  و  مردم  رضايت 
مشروعيت ساز آن است در مورد رژيم 
پهلوی از دست رفته بود. اما اعالم اين 
نارضايتی كه توسط امام خمينی از سال 
1342 آغاز شد در مدت پانزده سال سير 
صعودی خود را در ميان مردم طی كرد 
و سرانجام در سال 1357 به اوج خود 
قيام  از  پهلوی  رژيم  ناباوری  اما  رسيد 
مردمی و اتفاق های 15 ساله آن، تا به 
آنجا رسيد كه محمدرضا پهلوی تنها در 
روزهای پايانی حضور خود در كشور، 
سرانجام مجبور به اعتراف شد و اعالم 

كرد: صدای انقالب شما را شنيدم. 
بی تأثي���ر و  دي��رهن��گام،   اعت��رافی 
در  خللی  هيچ  كه  ف��ريبانه  ع���وام 
نكرد.  وارد  انقالبی  مردم  پوالدين  اراده 
بر  پافشاری  و  تأكيد  با  امام خمينی)ره( 
مواضع ملت ايران زندگی آزاد و مستقل 
را خواست همه آنان اعالم كردند. ايشان 
در بيانات خود فرمودند: ما با هيچ كدام از 
ابرقدرت ها سازش نداريم نه تحت سلطه 
امريكا می رويم و نه زير بار شوروی. ما 
مسلمانيم و می خواهيم آزاد زندگی كنيم. 
ما می خواهيم زندگی فقيرانه داشته باشيم، 
ولی آزاد و مستقل باشيم. بر همين اساس 
سخنگوی  به  كه  لندن  تايمز  كه  است 
دويست ساله دولت استعماری انگليس 
معروف است، در توصيف امام خمينی)ره( 
می نويسد: امام خمينی )ره( مردی بود كه 
توده ها را با كالم خود مسحور كرد. وی 
به زبان مردم عادی سخن می گفت و به 
طرفداران فقير و محروم خود اعتماد به 
نفس می بخشيد. اين احساس آنها را قادر 
می ساخت تا هر كس را كه سر راهشان 
بايستد از بين ببرند و به مردم نشان داد كه 
می توان در برابر قدرت هايی مثل امريكا 

ايستاد و نهراسيد.

شهردار تهران خبر داد: 
ساخت بزرگ ترين مركز قرآنی 

خاورميانه در پايتخت 

نصف النهار

چه خبر از پایتخت

البرادعی به شدت از امريکا انتقاد كرد 
پايگاه اطالع رسانی روزنامه فرانسوی لوفيگارو گزارش داد كه محمد البرادعی 
)فعال سياسی مخالف دولت مصر( از سياست های اياالت متحده امريكا در 
قبال كشورش به شدت انتقاد كرد. به گزارش ايرنا، لوفيگارو افزود: البرادعی 
برنده جايزه صلح نوبل با اشاره به اظهارات فرانک ويزنر فرستاده ويژه باراک 
اوباما به مصر،  موضع گيری كاخ سفيد را در خصوص تحوالت مصر مورد 
انتقاد قرار داد. بنابر اين گزارش، محمد البرادعی در گفتگو با شبكه تلويزيونی  
سی ان ان امريكا از شنيدن صداهای ناموزون از سوی واشنگتن ابراز تأسف 
كرد. وی گفت: امريكا يک بار می گويد كه حسنی مبارک بايد برود و بار 
ديگر می گويد كه مبارک بايد بماند و اين امر موجب سردرگمی شديد و نا 
اميدی می شود. البرادعی افزود: اين موضع گيری ها مثل يک ضربه مشت 

بر شكم ما بود. 

كابينه جديد لبنان به زودی 
تشکيل می شود 

كردند:  اعالم  لبنان(  وزير جديد  )نخست  ميقاتی  نجيب  به  نزديک   منابع 
اين  انجام شده و دستاوردهای  با گروه های 8 و 14 مارس  تماس هايی 
تالش ها به زودی به بار خواهد نشست. به گزارش ايرنا از بيروت، اين منابع 
نزديک به فرد مأمور به تشكيل كابينه جديد لبنان اعالم كردند كه تماس های 
محرمانه ای ميان ميقاتی و گروه های 8 و14 مارس انجام شده كه البته در اين 
ديدارها تنها به تبادل ديدگاه ها پرداخته شده و هنوز گفتگوها به مرحله اعالم 
نامزدهای وزارتخانه ها و تعيين ساختار دولت نرسيده است. وی گفت كه در 
اين ديدارها همچنين در رابطه با مسائل حياتی ديگری مانند بهای سوخت 
نيز گفتگوهايی صورت گرفته است. اين منابع از قول ميقاتی اعالم كردند كه 
وی نسبت به روند امور خوشبين بوده و تأكيد كرده است كه تعيين ساختار 
برنامه های تشكيالت دولت تنها به وی و هماهنگی و مشورت با رئيس 
جمهور مربوط می شود نه شخص ديگر. از سوی ديگر نبيه بری رئيس 
مجلس لبنان نيز اعالم كرد: تشكيل كابينه جديد زياد به طول نخواهد انجاميد 

و تا هفته ديگر دولت تشكيل می شود. 

معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش گفت: ايجاد 50 هزار 
مدرسه قرآني در دو سال آينده در دستور كار اين وزارتخانه قرار دارد. 
فاطمه قربان در گفتگو با ايرنا در شهرضا با اشاره به آموزش ابتدايي قرآن 
كريم در مدارس كشور گفت: بيش از ده هزار مدرسه قرآني اكنون در 
كشور فعال است. مدارس قرآني در نوبت دوم مدرسه های عادي كه در 
محله محوريت و مركزيت دارند، تشكيل مي شود تا همه افراد محل بتوانند 
از امكانات آن استفاده كنند. قربان كه براي افتتاح چند پروژه آموزشي به 
شهرضا سفر كرده است، با  قدرداني از مشاركت خيران در اين طرح ها، 
افزود: خيران مدرسه ساز، جهادگراني هستند كه به خوبي مي دانند نظام 
آفرينش براساس تعليم و تربيت آفريده شده است. وي، خطاب به خيران 
مدرسه ساز گفت: اهميت تجهيز مدارس كمتر از ساخت مدرسه نيست و 
مي طلبد خيران در تجهيز مدارس، آموزش و پرورش را ياري كنند. معاون 
آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش گفت: براي داشتن جامعه اي 
رشد يافته همراه با توسعه پايدار بايد نظام تعليم و تربيت با كيفيت ايجاد 
شود. وي اظهار داشت: آموزش و پرورش به عنوان قلب جامعه بعد از 
خانواده مي تواند در رشد و پيشرفت جامعه تأثيرگذار باشد و براي اين 
كار به ساختاري هدفمند و روش هاي به روز نياز است كه در اين امر 
اينكه در  بيان  با  قربان،  آموزشي حس مي شود.  به فضاي مطلوب  نياز 
دولت مكتبي و مردمي احمدي نژاد، بيشتر مدرسه های كشور يک شيفته 
شده است،  گفت: بايد با همكاري و مساعدت مديران آموزشي صاحب 
انديشه، مدارس به عنوان كانون محله براي دانش آموزان و اهالي تبديل 
شود. هنرستان دخترانه حاج مسيح اله كوپايي با هزينه يک ميليارد تومان و 
مدرسه راهنمايي حاج فضل اله رئيس زاده با هزينه 400ميليون تومان كه 
هزينه آنها با مشاركت خيران و دولت تأمين شده از جمله فضاهاي آموزشي 

افتتاحي به مناسبت دهه فجر در شهرضا است. 

چهار ماهواره ملی فجر، رصد، امير كبير1، ظفر و كاوشگر 4 با حضور 
رئيس جمهور در نمايشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جمهوری اسالمی 
ايران در عرصه هوافضا، رونمايی شد. به گزارش ايرنا، محمود احمدی نژاد 
با حضور در محل اجالس سران و در حالی كه از سوی سردار وحيدی 
)وزير دفاع( همراهی می شد، از نزديک در جريان تحوالت و دستاوردهای 

ايران در عرصه هوافضا قرار گرفت. 
ماهواره ملی بومی فجر، اولين ماهواره بومی سنجشی كشور است كه دارای 
توانمندی مانور مداری است كه در شركت صا ايران وابسته به وزارت 
اميركبير  دانشجويی  و  ظفر، رصد  ماهواره های  است.  ساخته شده  دفاع 
1 نيز به ترتيب توسط دانشگاه های علم و صنعت، مالک اشتر و اميركبير 
توليد شده اند. پايگاه رصد فضايی، پروژه رديابی و شناسايی الكترواُپتيكی 
دستاوردهای  جمله  از  حرارتی  و  مرئی  شناسايی  و  رديابی  سامانه  و 
قرار  رئيس جمهور  بازديد  مورد  كه  است  كشور  هوافضای  متخصصان 
گرفت. سامانه الكترواُپتيكی 20 سانتيمتری مرئی از جمله اين دستاوردها 
ارتقاء  سانتيمتر   50 به   1390 سال  در  آن  توانمندی  است  قرار  كه  بود 
استفاده   1391 سال  در  كشور  هوافضای  صنعت  حركت  افق  در  يابد. 
آرايه های  از  بهره برداری  سال 1392  در  و  تطبيقی  اُپتيک  تكنولوژی  از 
الكترواُپتيكی در پايگاه رصد فضايی كشور پيش بينی شده  سنجنده های 
است. رئيس جمهور در اين بازديد همچنين در مركز فرماندهی و كنترل 
شبكه رصد فضايی كشور حضور يافت. همچنين نمونه عملياتی رادار 
ردگير ماهواره با قابليت شناسايی و ردگيری ماهواره هايی با ارتفاع 350 
كيلومتر مورد بازديد قرار گرفت كه قرار است توانمندی اين رادار در سال 

آينده به پنج هزار كيلومتر ارتقاء يابد. 

 زاینده رود
پيروزی  فجر  دهه  رسيدن  فرا  مناسبت  به 
بهمن،   22 ا...  يوم  آستانه  در  و  اسالمی  انقالب 
دكتر براتی مديرعامل و اعضای ستاد برگزاری دهه 
مبارک فجر شركت با حضرت آيت ا... مظاهری 

رئيس حوزه علميه اصفهان ديدار كردند.
ديدار  اين  در  مظاهری  ا...  آيت   حضرت 
گفت: اعتقاد به اصل نظام و حفظ شعارها واجب 
و مقدس است و برای حفظ و تقويت اين نظام و 

اصل واليت فقيه بايد كار مضاعف صورت گيرد.
رئيس حوزه علميه اصفهان با اشاره به شخصيت 
قدر  بايد  نمود:  تصريح  امام)ره(  واالی حضرت 
حضرت امام را دانست، در حالی كه قدر ايشان 
تاكنون شناخته نشده است. اينجانب مدت بسيار 
زيادی محضر حضرت امام )ره( را درک كرده ام 
مهم  وظيفه  به  عمل  و  شناخت  كه  می دانم  و 
است و نبايد از چراهای بی جا هراسيد. ايشان با 
بيان اينكه صاحبان نظام، رزمنده ها، بسيجی ها و 
پاسداران حق زيادی به نظام دارند يادآور شد: وقتی 
مقام معظم رهبری چفيه بسيج بر گردن دارند و 
می گويند دست آنها را می بوسم نشان دهنده اين 
است كه بايد توجه و عنايت خاصی نسبت به آنها 

صورت گيرد. حضرت آيت ا... العظمی مظاهری با 
اشاره به اينكه احترام به جانبازان، آزادگان، خانواده 
معزز شهدا و ايثارگران، احترام به نظام و واليت 
فقيه است يادآور شد: در زمان تصدی دكتر براتی 
باعث  و  دارند  كارها حضور  مسند  در  ايثارگران 
شعف  بسی  جای  كه  شده اند  آهن  ذوب  ترقی 
و خوشحالی است. ايشان افزود: هم اكنون توقع 
زيادی از آقای دكتر براتی وجود دارد و قدردانی 
امام  راه حضرت  و  انديشه  از  قدردانی  ايشان  از 
است. حضرت آيت ا... العظمی مظاهری در ادامه 
سخنان خود تالشگران ذوب آهن را به انجام كار 
 مضاعف و حفظ وحدت هرچه بيشتر فراخواند و 
گفت: وحدت اهميت بسيار زيادی دارد و ضرورت 
آن در ذوب آهن اصفهان بيشتر از افزايش توليد 
مورد توجه قرار گيرد. رئيس حوزه علميه اصفهان 
با اشاره به افزايش توليد ذوب آهن در  در ادامه 
زمان تصدی دكتر براتی خاطرنشان كرد: افزايش 
توليد دارای ثواب است چرا كه عمل صالح باالتر از 
عبادت است. در واقع كار، كوشش و تالش فردی 
يا جمعی و حيات طيبه متعلق به افرادی است كه 
در كارشان فعال باشند. در معارف اسالمی از ده 
ثواب يكی مربوط به عبادت و 9 مورد مربوط به 

كار است كه يک افتخار برای نظام ما می باشد. 
كشور  فوالد  صنعت  توسعه  آرزوی  با  ايشان 
مانند  داری  ريشه  اقتصاد  ما  نظام  كرد:   تصريح 
ذوب آهن می خواهد شما تالشگران ذوب آهنی 
كه با سعی و تالش خود مانع توقف چرخ اين 

صنعت می شويد قدر خود را بدانيد.
مديرعامل  براتی  دكتر  ديدار،  اين  ابتدای   در 
شركت  عملكرد  از  گزارشی  ضمن  آهن  ذوب 
گفت: در سال جاری ميزان توليد فوالد در ذوب 
وی  است.  داشته  توجهی  قابل  افزايش   آهن 
افزود: در جهت توليد فوالد در كشور تالش های 
زيادی شده كه با ايجاد اشتغال و افزايش توليد از 

خروج ارز از كشور جلوگيری می شود.
مسئول  رهبر  المسلمين  و  االسالم  حجت 
 هماهنگی تبليغات اسالمی شركت در اين ديدار 
گفت: بحمدا... در ذوب آهن اصفهان هم دلی و 
همكاری خوبی وجود دارد كه اين امر باعث پيشبرد 
مطلوب امور می گردد. در اين ديدار مهندس قليايی 
معاون منابع انسانی و امور اجتماعی شركت نيز 
گفت: در زمان حضور دكتر براتی يک تحول عظيم 
در بخش های مختلف به ويژه در بخش فرهنگی 

ايجاد و شرايط مناسبی به وجود آمده است.

50 هزار مدرسه قرآني در كشور 
ایجاد مي شود 

با حضور رئیس جمهور در نمایشگاه هوافضا؛ 

چهار ماهواره فجر، رصد، امیركبیر 
و ظفر رونمایی شد 

ابراز رضایت آیت ا... العظمی مظاهری از عملکرد مدیریت ذوب آهن اصفهان 

انقالب اسالمی و غافلگيری غرب 

جهان نما

خبر

ایران نصف النهار

چه خبر از پایتخت

با حضور رئیس سازمان جمعیت هالل احمر کشور در 
اصفهان؛ 

اولين مركز بين المللی آموزش تخصصی 
امداد و نجات كشور افتتاح شد 

مهدی رفائی
با حضور رئيس سازمان جمعيت هالل احمر كشور، اولين مركز بين المللی 

آموزش تخصصی امداد و نجات كشور در اصفهان افتتاح شد.
ابوالحسن فقيه به همراه مديركل مديريت بحران استان اصفهان و سيد احمد 
نواب )مديرعامل جمعيت هالل احمر استان اصفهان( در جمع كاركنان و 
اعضای سازمان داوطلبان هالل احمر در اردوگاه آموزشی جمعيت در كيلومتر 

20 جاده اصفهان - شيراز حاضر شدند.
مديرعامل جمعيت هالل احمر استان اصفهان در مراسم افتتاحيه مركز آموزش 
تخصصی امداد و نجات كشور در اصفهان گفت: با حضور رئيس سازمان در 
ساعت 12 شب بيدار باش و آماده باش ويژه ای برای اعضای سازمان هالل 
احمر اصفهان زده شد و اعضاء با آمادگی كامل برای عزيمت به سمت حادثه 

فرضی و ارايه خدمات امداد و نجات حاضر شدند.
سيد احمد نواب اولين مركز آموزش تخصصی در اصفهان را مركزی بين المللی 
و منحصر به فرد در خاورميانه دانست كه می تواند ركن اصلی آمادگی استان 
را در بحث آموزش پشتيبانی كند و در امداد و نجات تمرينی، افراد را برای 
حوادث بزرگ تربيت كند. همچنين 40 هكتار وسعت اين مركز به همراه استخر 
و سازمان ديگر كه در حال آماده سازی است اين مركز را كامل می كند. وی 
افزود: اين مركز مجهز به مانور سه گانه سقوط اتومبيل در دره، حادثه اتومبيل در 
جاده و آتش سوزی می باشد كه در ساختمان آموزشی 3600 مترمربع زيربنا، 
36 اتاق، 288 نفر ظرفيت، سالن مطالعه كتابخانه و نمازخانه و... برای استقرار 
دوره های 10 روزه، آموزش در نظر گرفته شده است كه فاز اول آن اكنون و 
فاز دوم آن در سال آينده تكميل می شود. نواب ادامه داد: تربيت امدادگرانی 
كه نجات گر جامعه باشند و بدون آسيب ديدن ناجی مردم شوند، هدف اصلی 
جمعيت هالل احمر است و بايد چشم مردم با نظاره به آرم هالل احمر تسلی 
يافته و به آرامش برسد. وی تالش شبانه روزی مسئوالن، كاركنان و امدادگران 
هالل احمر اصفهان را سبب احداث اولين مركز آموزش علمی كاربردی هالل 
احمر استان دانست كه به همراه اردوگاه شهدای امدادگر، به عنوان مركز بين 
المللی آموزشی جوانان نيز به بهره برداری درآمده و در آينده نزديک افتتاح 

می شود.
میزبانی اصفهان برای دوره آموزش امدادگران خاورمیانه در بهار 

سال 1390
رئيس مركز آموزش و پژوهش هالل احمر ايران در اين مراسم گفت: كسب 
هويت و تمرين ارتباط با جامعه در نهاد هالل احمر به امدادگران آموزش داده 
می شود و در حوزه آموزش هالل احمر وارد فاز جديدی گرديده و آموزش 
به صورت ركن جداگانه با علم و اصول علمی وارد اين سازمان شده است. 
مدير مركز آموزش علمی كاربردی هالل احمر افزود: آموزش همگانی مردم و 
آموزش تخصصی پرسنل با سرفصل های فنی و منابع علمی مناسب به همراه 
برنامه ريزی بروز در سه راستای نيازسنجی، تربيت افراد متخصص و آموزش 
همگانی صورت می گيرد. غالمرضا پور حيدری ادامه داد: استفاده از سازه های 
طبيعی و نيز سازه های مصنوعی در دستور كار قرار دارد و با نگاه توسعه محور 
و نظم و انضباط خاصی آموزش های مناسب و مدرن در حال انجام است كه به 
صورت آكادميک دنبال می شود و در آينده نزديک منطقه خاورميانه و آسيا در 

بحث آموزش می توانند از الگوهای ايران در امداد و نجات استفاده كنند.
نجات  و  امداد  آموزش  ایرانیان  همه  ساله   10 برنامه  یک  در 

می بینند
رئيس سازمان جمعيت هالل احمر ايران در مراسم افتتاح اولين مركز تخصصی 
امداد و نجات كشور در اصفهان اظهار داشت: در هر برنامه ای كه توسعه را در 
بر داشته باشد منابع انسانی مهم ترين ركن است و بدون نيروی انسانی كارآمد 
و متخصص، كاربردی برای دستگاه ها وجود ندارد. از اين رو توسعه منابع 
انسانی و آموزش همراه با بهبود و ارتقای نيروی كار از مهم ترين برنامه های 
سازمان هالل احمر است. ابوالحسن فقيه افزود: وظيفه آموزش همگانی امداد 
و نجات، حريق، سيل و حوادث غير مترقبه به هالل احمر سپرده شده است 
و برنامه ريزی دقيق و جامعی با بازده زمانی 10 ساله برای آن صورت گرفته 
است و هر سال بايد 700 هزار نفر در كشور برنامه آموزشی طی كنند. وی با 
اشاره به آموزش 550 هزار نفر در سال اخير، گذراندن دوره های تخصصی و 
تكميلی را برای آنها ضروری دانست كه مركز آموزش علمی كاربردی هالل 
احمر ايران می تواند در عرصه سوانح و امداد و نجات اين آموزش ها را ارايه 
نمايد و با داشتن 11 شعبه در استان های كشور، فعاليت های آكادميک خود را 
از اسفند ماه آغاز می كنند و در سال 90 به تعداد 30 دانشگاه علمی كاربردی 

در كشور ارتقاء می يابد.
وی تصريح كرد: اصفهان به عنوان استان پايه و پيشرو در هالل احمر كشور 
در امر آموزش همگانی و تخصصی و آكادميک بايد نمونه رفتار كند و مراكز 
آموزش هالل احمر آن در امداد و نجات كشور مقام اول و در دنيا نيز رتبه 
ممتاز داشته باشد. فقيه خاطرنشان كرد: ويژگی های برتر اصفهان از نظر اقليم و 
اردوگاه های طبيعی و آموزشی، به همراه داشتن جوانان با روحيه و با انگيزه و 

ايثارگر، اين استان را نمونه و قابل تقدير می سازد.
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روز شمار انقالب آژیر

اي��ن روز ب��ا ي��ک راهپيماي��ی بزرگ 
آغاز ش��د، اي��ن راهپيماي��ی از جمله 
تظاه��رات و اجتماعات��ی ب��ود كه به 
دعوت امام خمينی )ره( در پش��تيبانی 
از نخس��ت وزيری ب��ازرگان برگ��زار 

می شود. 
راهپيمايی از 9 منطقه تهران شروع و به 
س��مت ميدان آزادی ادامه يافت. گروه 
بس��ياری از همافران ني��روی هوايی با 
يونيفورم های نظامی در اين راهپيمايی 
حضور داشتند شعارهای راهپيمايان در 
دعوت از ارتش به همبستگی با ملت و 

حمايت از دولت موقت بود. 
پ��س از آن كه تم��ام راهپيمايان نقاط 
مختل��ف تهران در ميدان آزادی تجمع 
كردند، قطعنامه ای توسط برگزاركنندگان 
مراس��م خوانده ش��د كه در آن از فرار 
ش��اه و بازگشت رهبر انقالب استقبال 
ش��ده بود. همچنين ضمن حمايت از 
نخس��ت وزيری ب��ازرگان، نيروه��ای 
مس��لح به اطاعت از دولت او دعوت 
شدند. در اين قطعنامه به دولت بختيار 
جهت مقاومتش در برابر موج خروشان 
انقالب اخطار داده شد و اعالم گرديد 
ك��ه فق��ط قراردادهايی اعتب��ار دارند 
 كه ب��ه تصويب دولت موقت رس��يده 

باشند. 
پرس��نل ني��روی هوايی پ��س از اين 
تظاه��رات ع��ازم مح��ل اقام��ت امام 
خمينی)ره( ش��ده و در مقابل ايش��ان 
ادای احت��رام كردند. اين خبر به همراه 
تصوي��ری باش��كوه در روزنامه كيهان 
منتشر شد. اين اقدام برای سران ارتش 
چندان غيرمنتظره بود كه در اعالميه ای 
در صدد تكذيب حض��ور نظاميان در 
اين راهپيماي��ی برآمدند. آنان كه هنوز 
بر توهم وفاداری و س��وگند به ش��اه 
باقی بودند عكس ادای احترام همافران 
در براب��ر امام را جعل��ی خواندند. در 
مقاب��ل اي��ن اق��دام ارتش، دفت��ر امام 
خب��ر و عك��س كيه��ان را صحيح و 
واقعی دانس��ت. از س��وی ديگر اخبار 
روزنامه ه��ا در روز 19 بهمن حاكی از 
آن بود كه قره باغی ارتش را از دخالت 
در سياست برحذر داشته بود. در مقابل 
موج حمايت ه��ا از دولت موقت، يک 

روز قب��ل از اي��ن در 18 بهمن عده ای 
تحت عنوان طرفداران قانون اساس��ی 
در س��الن بدمينتون اس��تاديوم امجديه 
)ش��يرودی( گرد آمده بودند. اين عده 
كه به دعوت جبهه وحدت ملی در اين 
مراسم حاضر شده بودند، با شعارهايی 
چون: زنده باد ارتش، پاينده باد قانون 
اساسی و بختيار س��نگر تو نگهدار به 
س��تيز با انقالب اس��المی مردم ايران 
پرداختند. اين تجمع ب��ه گفته ناظران 
در حدود چهار، پنج هزار نفر را شامل 

می شد. 
قطعنام��ه ای ك��ه در پايان اين مراس��م 
قرائت ش��د ب��ر حفظ قانون اساس��ی، 
استقالل و تماميت ارضی كشور،  مبارزه 
با استعمار س��رخ و سياه و حمايت از 
ارت��ش و دولت قانون��ی بختيار تأكيد 
داش��ت روز پنجش��نبه 19 بهمن برای 
دول��ت موق��ت روز موفقيت آمي��زی 
ب��ود. در اين روز دول��ت ليبی دولت 
بازرگان را به رسميت شناخته و هفت 
وزارتخانه به تصرف كارمندان طرفدار 
دول��ت موقت در آمد اي��ن اقدام های 
بختيار را آش��فته ساخت و او كه تا آن 
زم��ان دولت بازرگان را دولت س��ايه 
می ناميد وزيران كابين��ه بازرگان را به 

بازداشت تهديد كرد.
جمعی از پرسنل نيروی هوايی با انجام 
رژه و خواندن سرود در مقابل حضرت 
امام، با حركت اس��المی مردم ايران و 
رهب��ری نهض��ت اع��الم همبس��تگی 
كردند. ايش��ان همچنين از راهپيمايی 
م��ردم در حماي��ت از دولت مهندس 
بازرگان تش��كر كردن��د.  مطبوعات و 
راديو رياض: مهن��دس بازرگان اعالم 
كرد نتوانسته اس��ت رضايت ارتش را 
جلب كند و ارتش��يان از قانون اساسی 
حماي��ت می كنن��د. وی ط��ی اولي��ن 
سخنرانی عمومی پس از اعالم نخست 
وزي��ری دول��ت موقت گف��ت: بنده 
ماش��ين س��واری نازک نارنجی هستم 
كه بايد روی جاده های آس��فالت و راه 
هموار حركت كنم. ستاد ارتش، عكس 
روزنام��ه كيهان مبنی بر رژه افس��ران 
نيروی هواي��ی در مقابل حضرت امام 

را تكذيب كرد. 

جهيزي��ه، هدي��ه ای ك��ه بايد ب��ا خود 
شيرينی و ش��ادی به همراه بياورد،  چنان 
گرفتار چش��م و هم چشمی، تجمالت و 
توقعات زيادی ش��ده كه برای بسياری از 
خانواده ها تلخی و مشقت به همراه دارد. 
چند س��ال قبل كه فيلم جهيزيه رباب كه 
نمايشگر تالش پدری مبتال به تنگی نفس 
برای صيد مرواري��د جهت تهيه جهيزيه 
دخترش بود، اكران شد، شايد بسياری به 
داستان فيلم به عنوان يک استثناء مربوط 
به بخشی از كشورمان نگاه می كردند، اما 
امروز تهيه جهيزيه برای هزاران رباب در 
گوشه و كنار كشور به مشكلی جدی برای 
خانواده ها تبديل شده است.   جهيزيه اگر 
چ��ه در بين ايراني��ان و برخی ملل ديگر 
مرسوم است اما هيچ جايگاهی در قانون 
كشورمان و شرايط ش��رعی عقد ازدواج 
ندارد و تنها و تنها يک لطف يا هديه برای 
كمک به شكل گيری زندگی زوج جوان 
از طرف خان��واده دختر و برخی خانواده 
پس��ر و يا هر دو اس��ت. ام��ا اين لطف 
چن��ان با توقعات اضافی و چش��م و هم 
چشمی آميخته ش��ده است كه در برخی 
منطقه های كشور هزينه آن گاه به چند ده 
ميليون تومان هم رسيده و خانواده ها بايد 
وسايلی را به عنوان جهيزيه تهيه كنند كه 
بسياری از خانواده های قديمی با بخشی 
كوچكی ازآن زندگ��ی می كنند. اگر چه 
در برخی نقاط كشور مبنای توقع جهيزيه 
از خان��واده دختر به نوع��ی ميزان مهريه 
اس��ت اما واقعيت اين است كه مهريه با 
وجود آنكه حق ش��رعی و قانونی است 
به ن��درت در جريان ي��ک زندگی موفق 
پرداخت می ش��ود،  اما جهيزيه هديه ای 
نقد است. انيسه دختری است 30 ساله كه 
مانند بس��ياری از دختران دم بخت ديگر، 
حف��ظ آبرو و ت��رس از كنايه های فاميل 
همسرش را علت خريد جهيزيه سنگين 
و كاالهای مار ک دار عنوان می كند. وی 
می گويد: خواهرم به علت داشتن جهيزيه 
مختصر هميشه مورد سرزنش و مقايسه 
خانواده همس��رش قرار می گيرد و ترس 
از اين باعث شده است كه به هر طريقی 
جهيزيه ای س��نگين تهيه نمايم. انيسه و 
خان��واده اش برای خري��د اقالم مختلف 
جهيزي��ه از هر ج��ا كه توانس��ته اند وام 
گرفته اند و تا س��ال ها و ش��ايد تا وقتی 
كه بسياری از اقالم تشريفاتی جهيزيه از 
مد بيفتد و اقالم ديگر بپوسد بايد اقساط 

اين وام ه��ا را پرداخت كنن��د. تهيه اين 
اقالم توس��ط خانواده انيس��ه و بسياری 
دختران و در برخی نقاط پسران در حالی 
اس��ت كه آنها حتی اتاقی ب��رای زندگی 
كردن ندارند چه رس��د ب��ه جايی كه اين 
همه جهيزيه را در آن جای دهند. انيس��ه 
می گويد: حرف های برخی اطرافيان در 
مورد دختری كه جهيزيه ندارد، يا پسری 
كه مراس��م عروس��ی آنچنانی نمی گيرد، 
به قدری تلخ اس��ت كه كمتر خانواده ای 
رضاي��ت می دهد كه خرج عروس��ی و 
جهيزي��ه را ب��رای كراي��ه و خريد خانه 
هزينه كند. عباس رنجكش از جمله اين 
افراد اس��ت، كه می گوي��د: خانواده اش 
حاضر نيس��تند بپذيرند كه هزينه جهيزيه 
و عروس��ی برای كرايه منزل و شايد پول 
اوليه خريد خانه ای كوچک هزينه شود. 
وی با اشاره به اينكه اين مشكل بسياری 
از دخترها و پسرهای جوان است، افزود: 
آنان در جواب اين خواسته من و همسرم 
ب��ا كنايه می گويند: به م��ردم چی بگيم، 
می خوای مردم بگن پول نداشتند عروسی 
بگيرند و يا عروسش��ون بی جهيزيه بود. 
حسين رئوفی عضو اتحاديه لوازم خانگی 
اصفه��ان اس��ت و روزانه ب��ا زوج های 
مختل��ف و خان��واده آنها در م��ورد تهيه 
جهيزيه در ارتباط است. رئوفی می گويد: 
هزين��ه جهيزيه های س��نگين ب��ر روی 
خانواده های دختر و در برخی منطقه ها 
خانواده پسر فشار می آورد و تأسف بار 
اين اس��ت كه بس��ياری از اقالمی كه به 
عنوان جهيزيه تهيه می شود به هيچوجه 
كاربردی در زندگی يک زوج جوان ندارد 

و فقط جنبه تشريفات دارد. وی می افزايد: 
بارها خانواده داماد و عروس را در خريد 
جهيزيه همراهی كرده و شاهد بوده است 
كه اصرار بر خريد جهيزيه های سنگين با 
مار ک های يک دست خارجی در برخی 
موارد به مشاجرات لفظی و فيزيكی منتهی 
شده است. می گويد: تبليغات ماهواره ای 
برای كاالها نيز بر مش��كل افزوده است و 
سبب شده اس��ت كه اين رويه خريد در 
بين خانواده های شهرستانی و روستايی 

نيز راه پيدا كند. 
اي��ن توليد كنن��ده و صادر كنن��ده لوازم 
خانگ��ی، ميانگين بهای چن��د قلم لوازم 
اصلی خانگی حتی ب��ا مارک های معتبر 
خارجی را سه تا چهار ميليون تومان بيان 
كرد و افزود: اين در حالی اس��ت كه گاه 
خانواده ها به خصوص خانواده پس��رها 
دست روی ماركهای كميابی می گذارند 
كه به��ای گاز، يخچال، فريزر و ماش��ين 
رختش��ويی آن ت��ا 10 ميلي��ون تومان يا 
بيش��ترمی رس��د و لوازم غي��ر ضروری 
ديگر نظير اس��نک پز، سيب زمينی سرخ 
كن، مك��رو ف��ر، آب ميوه گي��ری چند 
كاره، ماشين ظرفش��ويی و اقالم ديگر را 
نيزمطالبه می كنند. محمد حسين كاتوزيان 
كارشناس جامعه شناسی گفت: جهيزيه از 
نظر برخی خانواده های ايرانی، مالی است 
كه دختر بايد تحت هر ش��رايطی و به هر 
قيمتی كه باش��د، آن را تهي��ه نمايد و در 
موارد اس��تثنايی نيز ب��ه دليل عدم تمكن 
مال��ی خانواده دختر، داماد اين بار مالی را 
می پذي��رد. وی افزود: اگر چه اين توافق 
طرفين گاه در ابتدا پنهان باقی می ماند كه 

مب��ادا به آبرو و حيثيت اجتماعی خانواده 
عروس لطمه وارد س��ازد، اما در بسياری 
م��وارد منجر به اختالف، س��رزنش و در 
مواردی به طالق منتهی شده است. وی با 
بيان اينكه جهيزيه در ملل و قوميت های 
مختلف متفاوت اس��ت، گف��ت: در ميان 
ملل شرقی به طور كلی جهيزيه از سوی 
پدر دختر تهيه می ش��ود اما در برخی از 
قوميت ه��ا اين هزينه را پ��در عروس با 
درياف��ت هبه و ش��يربها از خانواده داماد 
تأمين می كند كه اگر نشود خانواده داماد 
زير سئوال می رود. كاتوزيان با بيان اينكه 
در بين اعراب بر اس��اس عرف رايج تهيه 
جهيزيه بر عهده مرد است، گفت: آنها تهيه 
هر گونه اسباب و وسايل زندگی از طرف 
خانواده دختر را امری ناپس��ند شمرده و 
كس��ر ش��ان دختر می دانند. اين جامعه 
ش��ناس افزود: در برخی از كش��ور ها از 
جمله هند و پاكستان به خصوص در قشر 
فقير همه چيز با زن اس��ت و همين عامل 
باعث شده كه بسياری از مادران با آگاهی 
يافتن از جنس��يت جنين خود )دختر( به 
هر روش��ی حتی تا پای مرگ خود آن را 
سقط كنند. وی در باره وضعيت جهيزيه 
در جامعه ايرانی گفت: ريش��ه قوانين ما 
ش��رع مقدس اسالم اس��ت كه در آن به 
تهيه جهيزيه اشاره نش��ده، اما به مرور و 
ب��ا برخی آداب و رس��وم »من در آوری« 
تبدي��ل به يک قانون نانوش��ته و طلب از 
خانواده دختر ش��ده اس��ت. وی با اشاره 
به اينكه اين معضل به اش��كال و رس��وم 
مختلف رو به گس��ترش است افزود: اين 
آداب و رسوم بی پايه و اساس باعث شده 
كه در برخ��ی نقاط به محض تولد دختر 
بار جهيزي��ه بر دوش خانواده س��نگينی 
كند. دكتر محمد باقر كجباف كارش��ناس 
روانشناس��ی ني��ز در اي��ن ب��اره گفت : 
جهيزيه در جامعه ما ش��ايد بيش از آنكه 
از نظر اقتصادی مش��كل محسوب شود، 
به عنوان يک مش��كل روانی و اضطراب 
ناش��ی از نگرانی در مورد از دست رفتن 
آب��رو و ش��رافت اجتماعی م��ورد توجه 
قرار می گيرد. وی افزود: مش��كل جامعه 
ما اين اس��ت كه دختر و خانواده او، پس 
از اين كه كليه فش��ارهای تهيه جهيزيه را 
به جان می خرند، تازه بايد خود را آماده 
شنيدن سرزنش ها و نگاه های مالمت بار 
اطرافي��ان داماد به دليل برخی از كمبودها 

كه همگی آنها كاذب است، كنند. 

الدن سلطانی

مريم طباطبائيان به مناسبت فرارسيدن هفته ملي پيشگيري 
و كنترل س��رطان در جمع خبرنگاران گفت: عدم آگاهي 
مردم از روند درمان و مراجعه س��بب پيش��رفت بيماري 
سرطان مي شود. وي با اشاره به اينكه 70 درصد سرطان ها 
تحت كنترل خواهند بود به شرط آن كه بتوانيم پيشگيري 
كنيم افزود: اجتناب از دخانيات كنترل وزن در حد ايده آل، 
مصرف ميوه و سبزي، انجام فعاليت هاي فيزيكي به مدت 
يک ساعت در روز از جمله مواردي است كه مي توان با 
رعايت آن ها از ابتال به س��رطان جلوگيري كرد. مش��اور 
علمي سرطان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان خاطرنشان 
كرد: ما از نظر درمان مش��كلي نداري��م چرا كه داروهاي 
ش��يمي درماني مرب��وط به درمان س��رطان در ايران و به 
مراتب اصفهان نيز وجود دارد البته قيمت آنها باال است كه 
اين فقط مختص كشور ما نمي شود و در كل دنيا اينگونه 
است. در خصوص راديوتراپي كه بايد گفت جديدترين 
متدهاي راديوتراپي در اصفهان انجام مي شود اما آنچه كه 
سبب گسترش بيماري و بعضی نتيجه نامطلوب در درمان 
سرطان مي شود تأخير در مراجعه و درمان بيماري است. 
مريم طباطبائيان تصريح كرد: بيشتر افراد نمي دانند كه در 
ابت��دا بايد به چه متخصصي مراجعه كنند و اين به علت 
نبود سيستم پزش��ک خانواده و ارجاع است و اينجاست 
كه در مراجعه تأخير ايجاد مي شود. از سوي ديگر برخي 
از نمونه برداري ترس دارند بنابراين پس از مراجعه اوليه 
تا چند ماه مراجعه نمي كنند حتي برخي فكر مي كنند كه 
نمونه برداري خود ايجاد سرطان مي كند. در حالي كه اين 
گونه نيست و نمونه برداري فقط باعث تشخيص بيماري 
مي ش��ود. وي گفت: ت��رس از عمل جراحي و ش��يمي 
درماني از ديگر عوامل تأخير بيماران در انجام روند درمان 
سرطان است. مشاور علمي سرطان دانشگاه علوم پزشكي 
اصفهان تصريح كرد: سرطان سينه در بين خانم ها در ايران 
ش��ايع ترين نوع سرطان اس��ت كه اين شيوع در اصفهان 
نيز محس��وس است پس از آن سرطان هاي پوست، روده 
ب��زرگ،  تيروئي��د و معده در رده هاي بع��دي قرار دارند. 
مريم طباطبائيان درباره ميزان ش��يوع س��رطان در آقايان 
گفت: سرطان هاي پوست، مثانه، پروستات، روده بزرگ 
و معده در آقايان ش��يوع دارند. البته در بيش��تر كشورها 
شيوع سرطان پروستات از مثانه بيشتر است اما در ايران و 
همچنين اصفهان عكس اين مطلب را شاهد هستيم. وي 
همچنين در پاسخ به اين سئوال كه آيا بين آمار سرطان در 
استان و ميزان آلودگي هوا  ارتباطی وجود دارد خاطرنشان 
كرد: نمي توان به اين س��ئوال يک پاسخ مستقيم داد چرا 
كه بحث آلودگي حدود 4 سالي است كه مطرح شده اما 
ع��وارض آن طي 10 س��ال بروز مي كند و هنوز تحقيقي 

مبني بر صحت مطلب مذكور ارائه نشده است.

عدم آگاهي از روند درمان سبب 
پیشرفت سرطان مي شود

نوزدهم بهمن ماه 1357
روز بيعت نيروی هوايی با امام خمينی

زیر پوست شهر

آغاز به کار چهارمین جشنواره 
شهر برفی ایران در کوهرنگ 

پلیس راهنمایی و رانندگی 
شهرضا دوم شد

افتتاح سه طرح محرومیت زدایی 
بسیج سازندگی آران و بیدگل 

چهارمين جش��نوراه ش��هر برفی ايران از ديروز تا 
چهارش��نبه 20 بهمن ماه در دهكده سياحتی قاسم 
آباد شهرستان كوهرنگ برگزار می شود.مدير كل ميراث 
فرهنگ��ی صناي��ع دس��تی و گردش��گری چهارمح��ال 
وبختي��اری در گفتگو ب��ا ايرنا اظهار داش��ت:32 گروه 

تخصصی در اين جشنواره پذيرفته شده اند. 
مژگان رياحی افزود: اين جش��نواره در بخش تخصصی 
با موضوعات س��اخت تنديس های تاريخی، معماری و 
مشاهير، باستانی و در بخش آزاد با برگزاری بازی های 
محلی زمس��تانی، مسابقه های اس��كی و نمايشگاهی از 
جاذبه های گردش��گری و صنايع دستی استان ها برگزار 

خواهد شد. 
وی معرفی پايگاه گردش��گری زمستانی اين سازمان در 
روس��تای قاسم آباد را از علل برگزاری اين جشنواره در 
اي��ن دهكده عنوان كرد. رياحی تأكيد كرد: در س��ومين 
جشنواره شهر برفی چهارمحال و بختياری كه بهمن سال 
88 در كوهرنگ برگزار ش��د، دانشجويان دانشگاه های 
هنر و معماری سراس��ر كش��ور در اين جشنواره رقابت 
كردند. به گزارش خبرنگار ايرنا، اولين و دومين جشنواره 
ش��هر برفی چهارمحال وبختياری در سال های 1385 و 
1386 به نام جشنواره برف و يخ و جشنواره شهر برفی 
برگزار شد و سومين جشنواره به نام برف آورد در سال 

1388 اجرا شد. 

پلي��س راهنمايی و رانندگی شهرس��تان ش��هرضا 
درس��ال 89 موف��ق به كس��ب رتب��ه دوم در بين 
شهرستان  های استان اصفهان در كاهش تلفات ناشی از 
تصادفات دس��ت يافت و م��ورد تقدير ق��رار گرفت .
س��رهنگ خس��رو احمدی فرمانده انتظامی شهرس��تان 
شهرضا در اين ارتباط اظهار داشت: اين موفقيت كه طی 
حكمی از س��وی سردارحسن كرمی فرماندهی انتظامی 
اس��تان اصفهان به راهور اين فرمانده��ی اهداء گرديده 
حاصل تالش ها و مجاهدات و سختكوش��ی های كليه 
كاركنان انتظامی و راهور و همت اين عزيزان در  كاهش 
تلف��ات و افزايش امنيت ترافيكی درس��طح شهرس��تان 

شهرضا تحقق يافته است.  
س��رهنگ احمدی اف��زود: دليل موفقي��ت پليس راهور 
شهرستان ش��هرضا دراجرای صحيح طرح های ترافيكی 
با اس��تفاده از تمامی توان كاركن��ان و تجهيزات موجود  

می باشد.

بخشدار آران و بيدگل گفت:  سه طرح محروميت 
زدايی بس��يج س��ازندگی باحضور رئيس سازمان 
بسيج سازندگی استان اصفهان در بخش كويرات آران و 

بيدگل افتتاح و به بهره برداری رسيد. 

دث
حوا

زاینده رود
 گروه��ی از مجرم��ان حرف��ه ای ك��ه در ام��ر م��واد مخ��در، نگه��داری 
 س��الح جنگ��ی غيرمج��از، مهم��ات، آالت اس��تعمال م��واد مخدر، تش��كيل 
 خانه فس��اد و تجاوز به عنف و س��رقت های متعدد دس��ت داش��تند به توس��ط
 اعض��ای س��تاد مردم��ی پيش��گيری و حفاظ��ت اجتماع��ی دادگس��تری كل 
 اس��تان اصفه��ان با هم��كاری نيروی انتظامی شناس��ايی، دس��تگير و متالش��ی

شدند.
به گزارش روابط عمومی دادگستری كل استان اصفهان، در بهمن ماه سال جاری 
با عنايت به گزارش های متعدد در خصوص فروش مواد مخدر و س��رقت های 
متعدد و با همكاری عوامل حفاظت اجتماعی دادگستری كل استان،  اعضای باند 
مذكور دس��تگير و اموالی از جمله وسايل و قطعات موتورسيكلت های سرقتی، 
يک قبضه س��الح كم��ری و مهمات آن، ح��دود 300 گرم ك��راک و 100 گرم 
حش��يش و 150 گرم شيش��ه، 60 قبضه قداره، تلفن های همراه س��رقتی، شوكر، 
اس��پری افشانه و سيم های مس��ی و موتورسيكلت س��رقتی از متهمان كشف و 

ضبط شد.

در 48 س��اعت گذشته در اصفهان، 14 مورد مس��موميت با گاز مونوكسيد كرن 
اتف��اق افتاد  كه 10 مورد از آنها به بيمارس��تان منتقل ش��دند. به گزارش روابط 
عمومی مركز مديريت حوادث و فوريتهای پزش��كی اس��تان اصفهان، بر اساس 
اين گزارش، موارد مس��موميت در 48 ساعت گذش��ته اصفهان در خيابان های 
17  ش��هريور ملک ش��هر، اتوبان خرازی، زينبيه، خيابان حكيم نظامی و برازنده 
بوده است كه اين موارد به بيمارستان های شريعتی، غرضی و  حضرت زهرای 

زينبيه منتقل شدند. 
بنابر گزارش با توجه به كاهش دما در اين روزها و اس��تفاده  بيش��تر از وس��ايل 
گرمايشی همواره شاهد موارد زيادی از مسموميت های ناشی از گاز مونوكسيد 
كربن هس��تيم كه پيش��گيری از وقوع اينگونه حوادث نيازمن��د توجه و رعايت  
بيش��تر شهروندان در استفاده از وس��ايل گرمازا می باشد. اين گزارش حاكی از 
آن اس��ت در مسموميت با گاز مونوكسيد كربن، شخص دچار گيجی و  كاهش 
هوش��ياری می ش��ود و چنانچه مدت زمان زيادی از محيط خارج نش��د و در 

معرض co قرار داشته باشد منجر به مرگ وی خواهد شد. 

مادر باردار در خمينی ش��هر اصفهان كه چند روزی، زودتر از موعد مش��خص 
ش��ده فارغ شده، با كمک تكنسين های اورژانس پيش بيمارستانی اين شهرستان 
فرزن��دش را در من��زل به دني��ا آورد. به گزارش روابط عموم��ی مركز مديريت 
حوادث و فوريتهای پزشكی استان اصفهان، در بهمن ماه سال جاری در تماسی 
با اتاق فرمان فوريتهای پزشكی خمينی شهر يک مورد زايمان زودرس در اصغر 
آباد اين شهرستان گزارش داده شد. پس از اعالم اين گزارش يک واحد امدادی 
متشكل از 2 نفر كارشناس فوريتهای پزشكی و يک دستگاه آمبوالنس از پايگاه 
كوش��ک خمينی ش��هر به محل اعزام شدند. براس��اس اين گزارش اين مادر 30 
ساله كه دومين زايمان خود را پشت سر می گذاشت در  زمان رسيدن نيروهای 
ام��دادی اورژانس در مراحل اوليه زايمان قرار داش��ت كه ب��ا تالش  نيروهای 
امدادی اورژانس پيش بيمارس��تانی شهرس��تان خمينی ش��هر اين نوزاد دختر با 
سالمت كامل به دنيا آمد و سپس مادر و فرزند به زايشگاه اشرفی اين شهرستان 
منتقل  شدند. الزم به توضيح است هم  اكنون  واحدهای امدادی اورژانس پيش 
بيمارس��تانی اس��تان اصفهان مجهز به س��ت زايمان و امكانات اوليه برای موارد 

زايمان خارج از مراكز درمانی هستند.

نگاه آماری به وضعيت ازدواج و طالق در كش��ورمان، 
صرف نظر از بررس��ی عميق علل و پيامدها از اين نظر 
دارای اهميت اس��ت كه با ي��ک ارزيابی كمی می توان 
چالش ه��ا و پيش��رفت های حاصل��ه در اين حوزه را 

مورد مقايسه قرار داد. 
بررس��ی وضعي��ت ازدواج در كش��ور در ش��ش ماهه 
نخست س��ال 1386 حاكی از افزايش ازدواج و طالق 
نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل اس��ت به طوری كه 
می توان گفت ازدواج و طالق در 6 ماهه نخست سال 
86 به ترتيب از رشد 11/61 درصدی و 11/9 درصدی 

برخوردار بوده است. 
اين آمارها از سوی ديگر بيانگر آن است كه رشد طالق 
و ازدواج در منطقه های روستايی بيشتر از منطقه های 
شهری بوده است. بنا بر گزارش برنا، برخالف آمارهای 
ارائه ش��ده قبلی از س��وی مركز پژوهش های مجلس 
مبنی بر افزايش س��ن ازدواج ك��ه بالفاصله با تكذيب 
مس��ئوالن س��ازمان ملی جوانان روبه رو گرديد، آمارها 
نش��ان می دهد بيش��ترين ميزان ازدواج در بين مردان 

گروه سنی 20 تا 24 سال بوده است. 
همچنين بررس��ی های آماری حكاي��ت از آن دارد كه 
ادعای رس��يدن س��ن ازدواج دختران به 24 و 25 سال 
صحيح نبوده و بيش��ترين مي��زان ازدواج دختران در 6 
ماهه اول س��ال جاری گروه س��نی 15 تا 19 س��ال را 

شامل گرديده است. 
اين آمار كه گفته می ش��د س��ن ازدواج مردان در حال 
رس��يدن به مرز 35 س��ال اس��ت نيز طبق بررسی های 
علمی ص��ورت گرفته دقيق نبوده و س��هم جوانان 15 
تا 29 س��ال دختر و پسر از ازدواج های صورت گرفته 
در مدت ذكر شده 85/5 درصد بوده است. مطابق آمار 
اعالم ش��ده اداره ثبت احوال مجموع كل ازدواج های 
30 س��ال به باالی زنان در سطح كشور تنها 6/6 درصد 
بوده كه بيش��ترين آنها متعلق به زنج��ان و كمترين آن 

استان يزد را شامل می شده است.

اين آمار )ازدواج 30 س��ال به باال( در گروه مردان كل 
كش��ور 13/6 درصد بوده است كه اس��تان های تهران 
بيش��ترين و يزد كمترين سهم را داشته اند. استان های 
كم ازدواج و پر ازدواج بررسی های استانی ازدواج نيز 

گويای نكته های جالبی است. 
اين بررس��ی ها نش��ان می دهد كه مردان اس��تان های 
ي��زد، خراس��ان جنوب��ی و گلس��تان و زن��ان ي��زدی، 
اصفهانی و ايالمی بيش��ترين تماي��ل را به آغاز زندگی 
مش��ترک داش��ته اند. اما كمترين ميزان ازدواج در بين 
مردان اس��تان تهران، كرمانش��اه و ايالم مش��اهده شده 
اس��ت. در حالی ك��ه بی ميل ترين زنان ب��ه ازدواج از 
 اس��تان های زنجان، سيس��تان و بلوچس��تان و همدان 

بوده اند. 
ط��الق در مرز بحران نتيجه يافته ه��ای اخير حاكی از 
ب��ه صدا در آم��دن زنگ خطر در حوزه طالق اس��ت. 
همچنين بايد گفت كه بسياری از ازدواج ها به صورت 
احساس��ی و نس��نجيده بوده اس��ت كه افزايش ميزان 
طالق در منطقه های روس��تايی و س��پس شهری گواه 

اين مدعاست. 
عوامل طالق انتخاب نادرست و عدم دقت اوليه در امر 
همس��ر گزينی و آش��نايی ها و دلبستگی های عاشقانه 
بی محت��وا ك��ه تحميل نظرات ب��ه والدي��ن را در پی 
 داش��ته از مهم ترين عوامل شيوع طالق در كشور بوده 

است. 
همچني��ن ارزيابی ها نش��ان داده كه صنعتی ش��دن و 
توس��عه ش��هرها و حاشيه های ش��هر و كمرنگ شدن 
نظام سنتی خانواده گسترده، تغيير شكل ارتباط افراد به 
طرز سطحی را موجب شده به طوری كه آشنايی های 
مختص��ر در خيابان، پارک يا اتومبيل به صورت اتفاقی 
بيش��ترين زمينه ازدواج های ناموفق را به وجود آورده 

است. 
با اين حال آش��نايی دختر و پس��ر با گزينه های مورد 
نظ��ر در دانش��گاه ها نس��بت به م��وارد ذكر ش��ده از 

تبع��ات منف��ی كمتری برخ��وردار بوده اس��ت. اما در 
 اي��ن مي��ان عوامل ثان��وی ط��الق ني��ز دارای اهميت 

هستند.
گاه شرايط ازدواج با سير مراحل صحيح انجام می شود 
اما عوام��ل اجتماع��ی فرهنگی، اقتص��ادی و محيطی 
منش��اء بروز اصطكاک و اختالف ش��ده و متغير هايی 
چون نازاي��ی، ازدواج مجدد م��ردان، ناامنی اقتصادی، 
بيماری های جنس��ی و نابردباری های طرفين امكان و 
زمينه از هم گس��يختگی خانواده ها را فراهم می آورد. 
اس��تان های پ��ر خطر و پ��اک به لحاظ ط��الق تهران، 
كردس��تان، كرمانشاه، مركزی و بوش��هر پرطالق ترين 

استان های كشور هستند. 
آمارهای رس��می حاكی از كمترين مي��زان طالق ثبت 
ش��ده در ايالم، يزد، چهارمحال و بختياری، سيس��تان 
و بلوچس��تان و خراس��ان جنوب��ی اس��ت. همچني��ن 
در س��ال 85 از ه��ر 100 م��ورد ازدواج 12 م��ورد به 
ط��الق انجاميده اس��ت ك��ه اين رق��م ب��ه تدريج در 
حال رش��د اس��ت. در مجم��وع به نظر می رس��د كه 
بررس��ی وضعيت ازدواج و طالق در كش��ور به لحاظ 
 افزاي��ش كم��ی را نمی توان پيش��رفتی قاب��ل مالحظه 

دانست. 
در اين راس��تا به نظر می رس��د كه حلقه مفقوده ای به 
نام آموزش و فرهنگ س��ازی همچنان بر س��ر اين دو 

موضوع سنگينی می كند. 
اگرچ��ه پرداختن آمارِی صرف به موض��وع ازدواج و 
ط��الق نمی توان��د به عنوان يک مالک مناس��ب مورد 
توجه باش��د و در اين راس��تا ضرورت توجه همزمان 
به سياس��تگذاری های ملی و فرهنگ س��ازی قومی را 
می طلبد، اما بايد از رهگذر آمارهای مستند به اهميت 
اجتناب ناپذير پيشگيری قبل از وقوع هر بحران توجه 
داشته باشيم تا با ارائه راهكارهای پيشگيرانه از افزايش 
روند صعودی منحنی های طالق در كش��ور جلوگيری 

كنيم. 

14 مورد مسمومیت با گاز مونوكسید كربن شناسایی و دستگیری باند مجرمان حرفه ای
در 48 ساعت گذشته

نوزاد عجول در منزل به دنیا آمد

جهیزیه،  هدیه ای که در حال تلخ شدن است 

  بسياری از افراد باورهای كودكی خود 
را كنار نهاده اند. بسياری از افراد قادرند 
كه گذشته را رها كنند و هيچ گاه به آن باز 
نگردند. بسياری ديگر نيز چنين می كند، 
اما اغلب از اين كار خود دچار احساس 
گناه هس��تند. بعضی از افراد سال ها از 
اين كه عمرشان را صرف غلبه بر تفكر 
محدودكننده كرده اند، احس��اس خشم 
و تلخی می كنن��د. بعضی نيز بالعكس 
� حت��ی گاه ناآگاهان��ه � تحت تأثير آن 
احكام جزم��ی و نظام های اعتقادی كه 
در كودكی در ذهنشان رسوخ كرده قرار 
می گيرند و نسبت به آن باورها دلبسته 
به جا می مانند. همچنين هستند كسانی 
كه در كودكی باور ويژه ای نداش��تند تا 
بخواهند آن را پش��ت س��ر بگذارند، و 
بر اين اس��اس همچنان بی باور زندگی 
می كنن��د. اگر می خواهي��د به زندگی 
خويش بنگريد، شايد بهترين وقت برای 
آزمون و سنجش هر احساسی باشد كه 
درب��اره آموزش ه��ای دوران كودكيتان 
داريد: ب��ه ويژه تعاليمی كه ش��ما را از 
سئوال هايی كه در واقع می خواهيد به 
آنها بپردازيد باز می دارند. همه فالسفه 
و متفك��ران بزرگ جه��ان � از افالطون 
گرفته تا پيتاكوس � درباره مفهوم حيات 
در ش��گفت مانده اند. با مطالعه فلسفه 
می بينيد كه دس��ت كم معاش��ر افرادی 

شايسته بوده ايد.
وقتی از ش��تاب خويش می كاهيد و از 

سكوت و س��كون كام می جوئيد و در 
ش��يوه زندگی و عادت هايتان تغييراتی 
ايجاد می كنيد، اين توانايی را می يابيد تا 
با حقيقت وجودتان به توازن برسيد. در 
نتيجه، حيات و جهان و جايگاه تان در 
آن را ب��ا نگرش تازه ای تجربه خواهيد 
كرد. شايد پاس��خ پرسش های كهنه و 
ديرينه، يک ش��به به ذهن نيايند. ش��ايد 
الزم باش��د كه چن��دی در عدم آگاهی 
به س��ر ببريد. شايد اگر سال ها پنداشته 
باشيد كه پاسخ ها را می دانيد يا اگر بر 
اين باور بوده باش��يد كه سئوالی وجود 
ندارد، اين امر آرامش��تان را برآشوبد. اما 
اگر آگاهانه با عدم آگاهی خود به س��ر 
بريد، زمانی خواهد رسيد كه پاسخ های 
 خ��ود را خواهي��د ياف��ت: پاس��خ ب��ه
س��ئوال هايی ك��ه آدمي��ان از روز ازل 
پرس��يده اند. و اين پاس��خ ها نه بر پايه 
ايم��ان و اعتقاد � نه بر اس��اس احكام 
جزم � بلكه بر مبنای ادراک ژرف تجربه 

شخصی خودتان خواهد بود.   

پنجره

باورهای دوران كودكی خود را مورد 
تجدیدنظر قرار دهید  

نگاهی به آمار ازدواج و طالق  
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افتتاح 2 مركز مشاوره خدمات 
روانشناختی »رايا« و»برنا« 

در اصفهان
زاینده رود

همزمان با فرا رسيدن س��ی و دومين سالگرد شكوهمند انقالب 
اسالمی با حضور دكتر فرش��اد معاون پيشگيری و جمعی از مسئوالن 
سازمان بهزيستی استان اصفهان  2 مركز مشاوره خدمات روانشناختی 
»رايا« و»برنا« افتتاح گرديد. اين مراكز با هدف ارائه خدمات مشاوره ای 
و روانشناختی به آحاد جامعه با ارائه موضوعات مشاوره فردی، گروهی، 
خدمات آموزش��ی در حوزه سالمت روان، برگزاری كالس های تئاتر 
درمان��ی، آموزش خانواده، ارائه طرح های مش��اوره صنعتی، برگزاری 
كالس های آموزش��ی ويژه ش��ركت ها و مؤسس��ات، و.... در راستای 

كاهش آسيب های اجتماعی آغاز به كار نمودند.

افتتاح 2 مركزدرمان و بازتواني 
اعتياد »حکمت« و »سماء « 

در اصفهان 
زاینده رود

 همزمان با فرا رس��يدن س��ي و دومين سالگرد شكوهمند انقالب 
اسالمي با حضور دكتر فرشاد معاون پيشگيري و جمعي از مسئوالن سازمان 
بهزيستي استان اصفهان2 مركزدرمان و بازتواني اعتياد »حكمت« و »سماء « با 
هدف ارائه خدمات درماني به معتادين به منظوركاهش آسيب هاي اجتماعي 

ناشي از اعتياد راه اندازي و مورد بهره برداري قرار گرفت. 

برگزاری جلسه توديع و معارفه 
دونفر از معاونان شركت آبفای 

شهری اصفهان 
زاینده رود

جلسه توديع و معارفه معاونين مالی وپشتيبانی و منابع انسانی 
و جمعی از مديران س��تادی ش��ركت آبفای ش��هری استان اصفهان 
در بهمن ماه س��ال جاری در محل سالن آمفی تئاتر شركت برگزار 

شد.
در اين جلس��ه مهن��دس امينی مديرعامل ش��ركت آب و فاضالب 
شهری استان اصفهان تغيير و تحول را الزمه بهبود و حركت مستمر 
و مطلوب دانس��ت و از آن به عن��وان راهكاری جهت افزايش توان 
شركت در راستای خدمت رسانی بهتر به مردم شريف و شهيد پرور 

استان اصفهان ياد كرد.
وی كه در جمع مديران و كاركنان ش��ركت آبفای ش��هری اس��تان 
اصفهان س��خن می گفت: نيروی انسانی شركت را از سرمايه های 
اصلی دانس��ت و بر نقش و وظيفه حوزه منابع انس��انی ش��ركت به 

عنوان يک حوزه تأثيرگذار و استراتژيک تأكيد كرد. 
مديرعامل ش��ركت آبفای شهری استان اصفهان در بخش ديگری از 
س��خنانش ابراز اميدواری كرد با توسعه برنامه های آموزشی، سطح 
دانش و آگاهی و فرهنگ كاری با ش��تاب بيش��تری ارتقاء يافته و با 
رعايت عدالت در توزيع برنامه های آموزشی و رفاهی همه كاركنان 

شركت بالسويه از اين خدمات استفاده نمايند.
وی افزايش درجه حرفه ای ش��ركت را مستلزم اجرای برنامه های 
نظام جامع آموزش��ی دانس��ت و خواس��تار برنامه ري��زی مدون و 
 منظم آم��وزش بگونه ای كه لطمه ای ب��ه كار واحدها وارد نگردد 

شد.
رئي��س هيأت مديره ش��ركت در بخ��ش كاركردهای ح��وزه مالی 
و پش��تيبانی؛ نظارت بر ام��ور مالی و معامالتی و تس��هيل در امور 
ذيحس��ابی جهت هزينه كردن اعتبارات عمرانی؛ نگهداری اموال و 
دارايی ها و سياس��تگذاری جهت كاهش حجم انبارها و موجودی 
راكد را از وظايف اصلی اين حوزه دانست و گفت: بايد فرآيندهای 
ش��ركت بازنگری ش��ود بگونه ای كه اجرای پروژه های سنگين و 
عمده ای كه با افزايش اعتبارات عمرانی با آن روبرو هستيم با وقفه 
روبرو نش��ود و در انجام پروژه ها دسترس��ی ب��ه مصالح و اجناس 

سهل الوصول باشد.
مهن��دس امينی در بخش مديريت آب بدون درآمد نيز بر تهيه طرح 
عملي��ات پروژه های ش��ركت و اولويت دهی ب��ه آن تأكيد كرده و 
خاطرنشان ساخت در آمار تلفات واقعی و ظاهری و نشت آب بايد 
بررس��ی و تجديد نظر دقيق انجام شود و پيش بينی های صحيحی 

صورت گيرد. 
وی اصالح الگوی مصرف، اس��تفاده از ش��يرآالت كاهنده و ترويج 
اس��تفاده از آن، برآورد دقيق توليد واقعی آب در ش��ركت، كنتوردار 
ش��دن انشعابات بزرگ و استفاده از فن آوری های نوين را از ديگر 
الزامات دفتر مديريت مصرف و كاهش آب بدون درآمد دانس��ت و 

خواستار عزم جدی در كاهش نشتی آب در سطح استان شد.

برق دار شدن تمام روستاهای 
باالی 10 خانوار در سال آينده

زاینده رود  
به گفته مديرعامل شرک توزيع برق استان اصفهان، 4 روستای 
باالی 10 خانوار بدون برق در اس��تان اصفهان وجود دارد كه هر 4 
نقطه ظرف يكس��ال آينده برق دار خواهد ش��د. بدين ترتيب حدود 
50 خانوار ديگر روس��تايی از نعمت برق برخوردار خواهند ش��د. 
مهندس پيرپيران، طی گفتگويی با واحد خبر نايين افزود: در س��ال 
88 تمام روستاهای باالی 20 خانوار برق دار شده و تا سال آينده نيز 

تمام روستاهای باالی 10 خانوار در استان برق دار می شود.

ثبت نام از دانشجويان بدون 
آزمون در واحد مباركه

زاینده رود  
مهندس پيمان هدايتی معاون آموزشی واحد مباركه ضمن پذيرش 
دانشجوی بدون كنكور برای نيمس��ال دوم سال تحصيلی جاری واحد 
مباركه با هدف باال بردن س��طح علمی جوانان به ادامه تحصيل و ايجاد 
فرصت برای افرادی كه موفق به ش��ركت در آزمون نش��ده اند در مقطع 
كاردانی پيوسته و ناپيوسته در رشته های حسابداری، تربيت بدنی، كامپيوتر، 
آموزش معلمين و مديريت صنعتی ثبت نام به عمل می آورد. ايشان افزود: 
تا به حال از مهر تا بهمن ماه سال جاری، 183 نفر در اين واحد دانشگاهی 
ثبت نام شده اند. الزم به ذكر است متقاضيان عالقه مند به ثبت نام و كسب 
اطالعات بيشتر می توانند با مراجعه به دانشگاه آزاد اسالمی واحد مباركه يا 

با شماره های 2-03355230360 تماس حاصل نمايند.

رشد 50 درصدی طرح های 
پژوهشی در دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد مباركه
زاینده رود  

دكتر عبداله هادی معاون پژوهش��ی واحد مباركه از افزايش 50 
 ISC، ISI درصدی طرح های پژوهشی و افزايش 20 درصدی مقاالت
اعضای هيأت علمی در اين دانش��گاه خبر داد. ايشان با اشاره به تعداد 
طرح های پژوهشی انجام شده در واحد مباركه اظهار داشت: تا بهمن ماه 
س��ال جاری 97 طرح های پژوهشی توسط اعضای هيأت علمی واحد 

مباركه به اتمام رسيده است.
همچنين مهندس پيمان هدايتی معاون آموزشی واحد از افزايش رشته های 
جديد در مقطع كارشناسی ارشد و كارشناسی واحد مباركه خبر داد و 
گفت: كارشناس��ی ارشد در رشته های مديريت بازرگانی، تربيت بدنی، 
رياضی محض و كارشناسی در رشته  های مديريت بازرگانی، مهندسی 
تكنولوژی الكترونيک، سخت افزار كامپيوتر، فيزيک جامدات از جمله 
رش��ته های اضافه شده به اين واحد می باشد كه در سال جاری درصدد 

افزايش چندين رشته در مقطع تحصيالت تكميلی می باشيم.

برگزاري نمايشگاه شکوه نور كانون 
پرورش فکری كودكان و نوجوانان 

زاینده رود
مدير مركز فرهنگی هنری كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان 
شماره يک نايين از آغاز به كار نمايشگاه كتاب و اسباب بازی های فكری 
كانون پرورش فكری همزمان با ايام ا... دهه فجر در اين مركز خبر داد. 
خاتم حسينيان گفت: نمايشگاه كتاب و اسباب بازی های فكری كانون 
پرورش فكری كودكان و نوجوانان نايين همزمان با دهه فجر توس��ط 

بخشدار مركزی و تنی چند از مسئوالن شهرستان افتتاح شد.
وی افزود: در اين نمايشگاه كار بيش از 200 نفر از اعضای فعال در 35 پانل در 
فعاليت های فرهنگی، هنری، ادبی و انواع اسباب بازی مناسب برای كودكان 
و نوجوانان ارائه شده كه در طول ايام دهه فجر در كانون پرورش فكری 
كودكان و نوجوانان شماره يک در معرض ديد عموم قرار خواهد گرفت. 

برگزاری يادواره شهدای روستای 
كمال آباد نايين 

زاینده رود
نماينده مردم نايين در مجلس برگزاری محافل انس با شهدا را در 

نكوداشت ياد و خاطره شهيدان و تجديد با آرمان های آنان بيان كرد.
دكتر حس��نی در اين مراسم اظهار داشت: خوشا به حال شما كه خوب 
معامله ای با خدای خود كرده ايد. پخش كليپ، نماهنگ، شعر، مداحی، 
بيان خاطرات و اهدای لوح يادبود به خانواده های 5 شهيد اين يادواره از 
ديگر برنامه های يادواره شهدای پايگاه مقاومت بسيج روستای كمال آباد 

نايين بود.

خبرروي ميز

زاینده رود  
مديركل تأمين اجتماعی استان اصفهان در نشست 
خبری در جمع اهالی رس��انه از پرداخت يک س��وم 
حق بيمه تأمين اجتماعی اصناف دارای پروانه كس��ب 
 توس��ط دولت از محل درآمد هدفمندی يارانه ها خبر 
بيم��ه  اف��زود:  دادخ��واه  اصغ��ر  عل��ی   داد. 
اس��تان  اجتماع��ی  تأمي��ن  اصل��ی   ش��دگان 
اصفهان از 560 هزار نفر در سال 84 به 840 هزار نفر 
در پايان آبانماه س��ال 89 افزايش يافته اند كه ايشان به 
 همراه خانواده جمعيت دو ميليون و ششصد هزار نفری 
بيم��ه ش��دگان تأمين اجتماع��ي را تش��كيل مي دهد 
ش��امل  را  اس��تان  جمعي��ت  كل  درص��د   54  ك��ه 

مي شود. 
همچني��ن 148 نف��ر از بازنشس��تگان اس��تان تح��ت 
پوش��ش بيمه تأمي��ن اجتماعی ق��رار دارن��د كه 10 
كانون بازنشس��تگی فعاليت ايشان را سامان می دهد و 
در بخ��ش بيمه بيكاری نيز 18 ه��زار نفر از خدمات 

سازمان بهره مند می شوند. 
دادخ��واه ب��ا بيان اينك��ه س��ازمان تأمي��ن اجتماعی 
اس��تان اصفه��ان 320 ميلي��ارد توم��ان مطالب��ات از 
مراك��ز دولت��ی دارد رق��م عم��ده آن را طل��ب 30 
 ميلي��ارد تومان��ی از س��ازمان اتوبوس ران��ی اصفهان 
دانس��ت.وی با اشاره به بيمه شدن فعاالن و هنرمندان 
صنايع دس��تی اظهار داش��ت: با ارائ��ه كارت مهارت 
آم��وزش فنی و حرفه ای به تأمين اجتماعی ش��اغالن 

دستی  صنايع  بخش 
می توانن��د تنه��ا ب��ا 
درصد   7 پرداخ��ت 
ح��ق بيم��ه و اضافه 
درص��د   20 ش��دن 
 كم��ک دولت��ی بيمه 

شوند. 
در جريان اين برنامه 
جدي��د بيم��ه 6600 
دستی  كارگاه صنايع 
بيمه  پوش��ش  تحت 
كه  گرفته ان��د  ق��رار 
ه��زار  از 20  بي��ش 
صنايع  هنرمن��د  نفر 
ش��امل  را   دس��تی 

می شود. 
خص��وص  در  وی 

بيم��ه قالی باف��ان ني��ز از بيم��ه ش��دن 22 ه��زار نفر 
قاليب��اف در اس��تان خبر داد و با توج��ه به هدفمندی 
يارانه ه��ا و مس��اعدت دولت ب��ه افزاي��ش رانندگان 
بيمه ش��ده به 57 هزار نفر در اس��تان اصفهان اش��اره 
ك��رد ك��ه 13/5 درص��د ح��ق بيم��ه توس��ط دولت 
 و 13/5 درص��د آن توس��ط خ��ود اف��راد پرداخ��ت 

می شود. 
 مدي��ركل تأمي��ن اجتماع��ی اس��تان اصفه��ان ادام��ه 

داد: بيمه كارگران س��اختمانی محقق ش��ده است و با 
كس��ب كارت مهارت از آموزش فنی حرفه ای سهميه 
14700 نف��ری اس��تان اصفه��ان تحت پوش��ش قرار 
 می گيرد و تا آخر اس��فند جذب خواهند ش��د و تنها 
 7 درص��د ح��ق بيم��ه از ايش��ان درياف��ت خواه��د 
ش��د.علی اصغر دادخواه خاطرنشان س��اخت: استان 
اصفهان در سطح بيمه كش��اورزی كشور رتبه اول را 
دارد و پانزده هزار نفر در اس��تان تحت حمايت بيمه 

تأمين اجتماعی قرار گرفته اند.

شهرستان
در صورت دارا بودن پروانه کسب:

بخشي از هزینه بیمه تأمین اجتماعي اصناف پرداخت مي شود

زاینده رود
به گ��زارش روابط عمومی ش��ركت مخابرات 
استان اصفهان، همزمان با ايام ا... دهه فجر نمايشگاه 
دس��تاوردهای علمی- پژوهشی دولت خدمتگذار با 
رويكرد خالقيت، نوآوری و شكوفايی از 16 لغايت 
19 بهم��ن ماه در مح��ل نمايش��گاه های بين المللی 

استان اصفهان برگزار می گردد.

اين نمايشگاه با هدف تبيين و انعكاس دستاوردهای 
ارزش��مند انقالب اس��المی و خدمات نظام مقدس 
جمهوری اس��المی و با حضور دستگاه های اجرايی 
استان،  سازمان ها و نهادهای اجرايی و برخی فعاالن 

مطرح بخش خصوصی استان برپا گرديده است.
مش��اركت فعال دس��تگاه های اجرايی استان در اين 
نمايش��گاه و برنامه ريزی های انجام شده به گونه ای 

اس��ت كه برخی از دستگاه ها در نظر دارند پيشخوان 
خدمات دولت را در محل نمايشگاه و با هدف ارائه 
خدمات س��ريع و جامع به مخاطبان خود راه اندازی 

نمايند.
ش��ركت مخابرات اصفهان نيز ب��ا همين هدف و به 
منظور ارائه خدمات مخابراتی حضوری فعال در اين 

نمايشگاه دارد.

زاینده رود
مدير پيشگيری و رفع تخلفات شهری شهرداری 
اصفه��ان با اش��اره ب��ه اين ك��ه اين مديري��ت با رها 
كنندگان نخاله های ساختمانی برخورد قاطع و قانونی 
می نمايد تأكيد كرد: براس��اس ماده 16 قانون مديريت 
پس��ماند اش��خاص متخلف ب��ه جزای نق��دی در بار 
اول پانص��د هزار ري��ال تا يكصد ميلي��ون ريال و در 
 صورت تكرار، هر بار دو برابر مجازات قبلی محكوم 

می شوند.
ب��ه گزارش اداره ارتباطات رس��انه ای روابط عمومی 
ش��هرداری اصفهان، احمدرضا ش��فيعی با بيان اين كه 
مديريت پيش��گيری ع��الوه بر پيگيری و رفع ش��بانه 
روزی تخلفات ش��هری، هر هفته ي��ک يا چند مورد 
از تخلفاتی كه بيش��ترين معضل را برای ش��هروندان 

فراهم می كند به صورت ويژه بررس��ی می كند، گفت: 
رفع تخل��ف نخاله ها و مصالح س��اختمانی كه هنگام 
تعميرات و يا س��اخت و ساز در مس��ير مردم ريخته 
می ش��ود يكی از اين موارد می باش��د چرا كه مشاهده 
می گ��ردد بعض��ی با مس��دود نمودن بخش��ی يا تمام 
پياده رو و تخليه مصالح برای مدت ها راه عبور و مرور 
مردم را س��د كرده و عالوه بر ايجاد خطرات جانی و 

مالی،  سد معبر نيز می نمايند.
 مدير پيش��گيری و رفع تخلفات ش��هری ش��هرداری 
اصفه��ان تصري��ح كرد: ب��ا توجه به اينك��ه مصالح و 
ي��ا نخاله های حاصله از تعميرات يا س��اخت و س��از 
مش��كالت عديده ای را ب��رای ش��هروندان به وجود 
می آورد به تمام اشخاص و همچنين شركت خدماتی 
و عمران��ی و غي��ره كه مب��ادرت به چني��ن تخلفاتی 

نموده ان��د اخط��ار می گ��ردد به س��رعت نس��بت به 
جمع آوری مصالح س��اختمانی و يا نخاله های حاصله 
از تعميرات ساختمانی خود اقدام و مصالح ساختمانی 
خود را به داخل س��اختمان و نخاله های ايجاد شده را 
نيز از طريق ش��ركت های مج��از در امر حمل نخاله و 
ضايعات به محل های تعيين ش��ده انتقال دهند در غير 
اين صورت با همكاری مقام قضايی براس��اس قوانين 
و مقررات به ويژه قانون پس��ماند با متخلفان برخورد 

خواهد شد. 
شفيعی اظهار داشت: براساس ماده 16 قانون مديريت 
پسماند اش��خاص متخلف به حكم مراجع قضايی به 
ج��زای نقدی در بار اول پانصد ه��زار ريال تا يكصد 
ميلي��ون ريال و در ص��ورت تكرار، هر ب��ار دو برابر 

مجازات قبلی محكوم می شوند.

س��اعت 9 و 33 دقيقه صبح 12 بهمن، در مراس��م 
ويژه برنامه گراميداش��ت س��ی و دومين س��الگرد 
پي��روزی انق��الب اس��المی و ه��م زمان ب��ا ديگر 
استان های سراسر كشور، »زنگ انقالب« فرهنگيان 
اصفهان در تاالر اجتماعات مدرس��ه نمونه دخترانه 

هفتم محرم نواخته شد. 
در آس��تانه سی و سومين س��الروز پيروزی انقالب 
اس��المی ايران، طی مراسمی باشكوه؛ زنگ انقالب 
به وسيله عامليان )رئيس سازمان آموزش و پرورش 

استان( سه بار نواخته شد. 
در اين مراسم باشكوه، ابتدا داود جعفری )رئيس اداره 
آموزش و پرورش ناحيه 5( ضمن خوش آمدگويی 
به مدعوين، هدف از برگزاری جش��ن زنگ انقالب 
را تجديد ميثاق با آرمان های بنيان گذار جمهوری 
اس��المی و بيعت با مقام معظم رهبری عنوان كرد و 

سپس س��يد مجيد عامليان )رئيس سازمان آموزش 
 و پرورش استان( در س��خنانی وقايع 22 بهمن 57
ورود  س��از  سرنوش��ت  و  حس��اس  لحظ��ه  و    
س��خنرانی  و  خمين��ی)ره(  ام��ام   حض��رت 
را  زه��را  بهش��ت  در  حض��رت  آن  تاريخ��ی 
ي��ادآور ش��دند و اظه��ار داش��تند: وح��دت رم��ز 
اي��ران  اس��المی  ش��كوهمند  انق��الب   پي��روزی 

بود. 
وی با احترام به شهدای انقالب افزود: بر پايه همين 
وحدت اس��ت كه انقالب مردم متدين و مس��لمان 
ايران در س��خت تري��ن ش��رايط و در زمانی كه از 
س��وی منافقان و دشمنان اس��الم به ويژه آمريكای 
جنايت كار تهديد می ش��د و درگير هش��ت س��ال 
دف��اع مقدس بود؛ با قدرت و اقتدار اس��تمرار يافته 
 و احي��ای ارزش های اس��المی را به همراه داش��ته 

است.

 عاملي��ان با اش��اره ب��ه فرمايش های رهب��ر فرزانه 
 گف��ت: مق��ام معظ��م رهب��ری 22 بهم��ن را ب��ه
  اعي��اد مذهب��ی مانن��د عي��د غدي��ر، عي��د فطر و 
 عيد قربان تش��بيه فرموده اند و ش��ما دانش آموزان 
 عزي��ز بايد ب��ا تحقي��ق و مطالع��ه، بررس��ی كنيد 
 كه چ��را مق��ام رهب��ری اي��ن روز تاريخ��ی را به
  اعياد مذهبی تش��بيه فرموده اند. با اين بررس��ی ها 
آش��نا  ايش��ان  تفك��رات  ب��ا  بيش��تر   می تواني��د 

شويد.
س��يد مجي��د عامليان )رئي��س س��ازمان آموزش و 
پرورش استان( در خاتمه از زحمات داود جعفری 
)رئيس اداره آموزش و پ��رورش ناحيه 5 اصفهان( 
و س��ركار خانم آقايی )مديره مدرس��ه نمونه هفتم 
مح��رم( كه در ام��ر برگ��زاری هرچه باش��كوه تر 
 اين جشن مش��اركت داشته اند تش��كر و قدردانی 

كرد.

مدیرکل ستاد حوادث غیر مترقبه و بحران اصفهان:
اجرای سامانه GIS آبفای فريدونشهر 

افتتاح چهار پروژه و 100 انشعاب جديد 
برق در شهرستان اردستان 

بازسازی از شبکه های برق شهرستان برخوار واگذاری 550 انشعاب آب 
به روستائيان كوهرنگ 

زاینده رود  
در نخس��تين روز دهه مبارک فجر، مهندس شيشه فروش مديركل ستاد 
حوادث غير مترقبه و بحران استان ضمن افتتاح سالن مديريت بحران فريدونشهر 
 GIS با اش��اره به اجرای موفقيت آميز س��امانه اطالعات جغرافيايی موسوم به
تأسيسات آبرسانی و شبكه توزيع آب شرب شهرهای برف انبار و فريدونشهر 
گفت: اجرای سامانه GIS تأسيسات آبرسانی و شبكه توزيع آب شهرهای برف 
انبار و فريدونشهر نشان از عزم توسعه شهرستان و الگويی زيبا برای همه اداره ها 
می باش��د. مهندس شيشه فروش با اش��اره به نوسانات و كاهش شديد آبدهی 
چشمه لنگان، بر ضرورت هم انديشی شركت آب و فاضالب اصفهان و شركت 

آب منطقه ای برای تعيين منبع دوم تأمين آب شرب فريدونشهر تأكيد كرد.

زاینده رود  
پروژه های برق رس��انی به مساكن روستايی در حسين آباد و اسالم آباد 
اردس��تان، روشنايی بلوار كش��اورز زواره و برق رسانی به فاز دوم شهرک امام 
حس��ين)ع( شهرستان اردس��تان با اعتبار 660 ميليون ريال در دهه مبارک فجر 
امسال افتتاح خواهد شد. مهندس زائری مدير برق شهرستان اردستان در اين باره 
می گويد: با بهره برداری از طرح های ياد شده امكان برقراری 100 انشعاب برق 

برای شهروندان و روستائيان شهرستان اردستان ايجاد شده است.

زاینده رود  
در چهارمين روز از دهه فجر يازده پروژه برق رسانی و بهينه سازی 
ش��بكه های برق در شهرستان برخوار گش��ايش و بهره برداری از آن آغاز 
گرديد.برای اجرا و اتمام طرح های ياد ش��ده مبلغ 4/758/880/000 ريال 

هزينه شده است. 
ب��اره  اي��ن  در  برخ��وار  شهرس��تان  ب��رق  مدي��ر  خزائ��ی  مهن��دس 
 م��ی گوي��د: بهين��ه س��ازی ش��بكه و رف��ع اف��ت ولت��اژ ش��اپورآباد و
 رفع حريم صحرای كريم آباد، احداث ش��بكه 20 كيلو ولت و رفع حريم 
جاده حبيب آباد اصفهان، احداث فيدر دو مداره جديد از پس��ت 63 كيلو 

ولت دولت آباد جهت ظرفيت س��ازی منطق��ه صنعتی دولت آباد، احداث 
شبكه 20 كيلو ولت از شهر حبيب آباد به طرف منطقه صنعتی حبيب آباد، 
احداث ش��بكه 20 كيلو ولت از كمشچه به طرف شهرک صنعتی كمشچه، 
برق رس��انی به دانشگاه سپهر خورزوق، بهينه س��ازی شبكه و رفع حريم 
محله شهيد حيدری خورزوق، بهينه سازی شبكه و رفع حريم محله شهيد 
بندی دستگرد، تعميرات فيدرهای تغذيه كننده شهرهای دستگرد، خورزوق 
و روستای س��ين، احداث شبكه 20 كيلو ولت خيابان مهديه دولت آباد از 
 طرح هايی است كه در اين دهه بهره برداری آنها آغاز شد و در مدار قرار 

گرفت.

زاینده رود  
در سال جاری تاكنون 550 انشعاب آب به مشتركان روستائی در شهرستان 

كوهرنگ واگذار شده است.
مدير امور آب و فاضالب روستايی شهرستان كوهرنگ از فروش 550 انشعاب 
آب در آن امور خبر داد. آقای پرويز حسن زاده با تشريح خدمات آب و فاضالب 
روستائی به روستائيان در شهرستان كوهرنگ گفت: در سال تالش مضاعف و 
همت مضاعف در راستای دسترسی روستائيان به آب آشاميدنی سالم و بهداشتی 
بيش از چهار كيلومتر به شبكه های آب شرب روستاهای اين شهرستان اضافه 

شده است.
نامبرده انجام اين مقدار توسعه شبكه را با لوله های پلی اتيلن 63-75 و 90 ميلی 
مت��ر عنوان كرد و افزود: در جهت رفع حوادث شكس��تگی لوله ها 765 قطعه 

اتصاالت مصرف شده است. 
آقای حسن زاده به راهكارهای توزيع عادالنه آب و جلوگيری از هدر رفت آب 
اش��اره كرد و ادامه داد: در راستای انجام اين مهم 60 عدد والف در شبكه های 
توزيع و خطوط انتقال آب نيز كار گذاشته شده است. مدير امور آبفای شهرستان 
كوهرنگ سپس به تشريح 3 پروژه اجرايی اين شهرستان پرداخت و از احداث 
ايستگاه پمپاژ شماره 2 مجتمع ميه – اجرای 4/5 كيلومتر شبكه داخلی روستاهای 
قلعه سنگ و قلعه خونكار و همچنين اجرای شبكه داخلی روستاهای نادرآباد – 
حمزه آباد و اسمی آباد و زمان آباد به طول 6/5 كيلومتر با اجرای 220 انشعاب 
خبر داد و يادآوری كرد برای اجرای اين پروژه ها 2/160/000/000 ريال هزينه 

شده است. 

حضور شركت مخابرات در نمایشگاه دستاوردهاي علمي- پژوهشي دولت

مدیر پیشگیري و رفع تخلفات شهري شهرداري اصفهان:
رهاكنندگان نخاله هاي ساختماني جریمه مي شوند

با حضور جمعي از مدیران استان:
زنگ انقالب در مدرسه نمونه هفتم محرم نواخته شد

اصغر قلندری 

گي
هن

شا
ده 

شی
آر

س: 
عک

نظر به اينکه پرونده خانم رويا دوست نژاد عضو هيأت علمي دانشگاه صنعتي اصفهان به اتهام غيبت غيرموجه 
بيش از چهار ماه در هيأت بدوي رسيدگي انتظامي اعضاء هيأت علمي اين دانشگاه در دست بررسي مي باشد، 
بدينوسيله به نامبرده ابالغ مي گردد حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ انتشار اين آگهي، اليحه دفاعيه خود 

را منضم به مدارک و مستندات مربوطه به اداره كارگزيني اين دانشگاه تحويل و رسيد دريافت نمايند.
اداره كارگزيني دانشگاه صنعتي اصفهان

محمدرضا بيگي مدير امور اداري

ابالغ
دانشگاه صنعتي اصفهان
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زاینده رود
عمران و آباداني دنيا به دس��ت انسانها صورت گرفته است. براساس تالش و 
كوشش انسانها امروزه شاهد پيشرفتهاي فزاينده علم و تكنولوژي وصنعت هستيم . 
انس��ان همواره با كار و تالش زنده اس��ت و روزي او از راه فعاليت و كار و كوشش 
حاصل مي ش��ود. دين مبين اسالم نيز همواره انسانها را به تالش و كوشش و كسب 
روزي حالل و استفاده از دسترنج خود تشويق كرده است . به فرموده ائمه معصومين)ع ( 
خداوند انسانهاي داراي شغل و حرفه را دوست مي دارد و تالش و كوشش جهت به 
دست آوردن روزي حالل در رديف جهاد في سبيل اله عنوان شده است. كميته امداد 
امام )ره( استان چهارمحال بختياري نيز با الهام از تعاليم شرع مقدس همواره سعي بر 
اين دارد كه اصولي ترين و شايسته ترين خدمات را نسبت به مددجويان تحت حمايت 
 انجام دهد بر همين اساس طرح ها و فعاليت هاي خودكفايي را در رأس برنامه هاي خود 
قرار داده  است. بديهي است اولين قدم و اساسي ترين اقدام در اين ارتباط ايجاد روحيه 
خوداتكايي و اعتماد به خود و روحيه عالقه به كار و عدم اتكاء به ديگران  مي باشد.
برنامه ها و فعاليت هاي كميته امداد امام خميني )ره(  اس��تان چهارمحال و بختياري 
 طي س��ال هاي گذشته و رشد باالي فعاليت هاي مذكور در نه ماهه اول سال جاري 
بهانه اي شد تا با ابوالقاسم رستگار، مدير كل كميته امداد اين استان به گفتگو بنشينيم 

كه ماحصل آن در ادامه مي آيد: 
جناب رستگار، در زمينه اشتغال و خودكفايي مدد جويان تحت پوشش كميته 

امداد امام )ره( چه طرح هايي را در دستور كار داريد؟
طرح ها و فعاليت هايی كه جهت خودكفايی مددجويان مورد حمايت توسط اين نهاد 
انجام می گيرد يكی از اصولی ترين و شايس��ته ترين  خدمات می باش��د. در اين راستا 
فعاليت های كميته امداد در زمينه خودكفايی مددجويان حول چند محور عمده متمركز 
شده است كه شامل شناسايي مددجويان مستعد خودكفايي و تعيين درجه مهارت و 
توان اجرايي آنها، رسيدگي و نظارت بر حسن اجراي طرح هاي اشتغال و خودكفايي 
مددجويان و كنترل كيفيت محصوالت توليدي آنان، ارائه آموزش هاي فني و حرفه اي 
به منظور ارتقاء س��طح آگاهي هاي علمي و مهارت هاي فني و حرفه اي مددجويان، 
كارياب��ي براي مددجويان آماده به كار و ايجاد زمينه هاي الزم براي جذب مددجويان 
آموزش دي��ده در بازار كار،  پرداخت وامهاي خودكفايي، تهيه و واگذاري مواد اوليه و 
وسيله كار، ايجاد فرصت هاي شغلي مناسب براي مددجويان مستعد از محل اعتبارات 
صندوق اش��تغال نيازمندان، ايجاد زمينه استفاده مددجويان از تسهيالت تبصره هاي 
قانون بودجه )استفاده از اعتبارات بنگاه هاي كوچک اقتصادي زودبازده و ساير اعتبارات 

تبصره هاي قانون بودجه(، ايجاد زمينه دريافت وام توس��ط زنان روستايي سرپرست 
خانوار از محل اعتبارات طرح حضرت زينب )س(، تهيه مقدمات الزم براي خودكفايي 
جمعي و گروهي ، از طريق كارگاه هاي آموزشي و توليدي، پشتيباني فني و تداركاتي 
از مددجويان كارآفرين، كمک در بازاريابي و فروش محصوالت توليدي مددجويان، 
تأمين فضاي خودكفايي، بيمه اجتماعي مشمولين طرح هاي خودكفايي به منظور پيش 
گيري از سقوط آنان به چرخه فقر و شناسايي منابع و امكانات بالقوه و بالفعل مناطق 

مختلف كشور به منظور بهره گيري در جهت توسعه فرصتهاي شغلي مي باشد.
ــته رشدي هم داشته  ــبت به سال هاي گذش ــال جاري نس آيا فعاليت هاي س

است؟توضيحاتي در اين زمينه بفرمائيد؟
خوشبختانه سال به س��ال بر حجم فعاليت هاي خودكفايي اين نهاد افزوده مي شود. 
در س��ال 89 فعاليت هاي خودكفايي در مقايسه با سال هاي قبل از رشد چشمگيري 
برخوردار بوده و بحمداله اين س��ير صعودي همچنان به صورت شتابدار ادامه دارد.  
در پايان 9 ماهه 1389 جمعاً تعداد 1144خانوار با جمعيت  4347 نفر تحت حمايت 
طرح هاي خودكفايي قرار گرفته كه مس��ئوليت381 خانوار )33/3 درصد( با زنان و 

مس��ئوليت 763 خانوار )66/7درصد( با مردان بوده است . كل خانوار تحت حمايت 
طرح هاي خودكفايي نس��بت به رقم مشابه س��ال 88 كه  729 خانوار بوده 57 درصد 
افزايش داشته است . همچنين از نظر نوع پوشش تعداد350  خانوار )31درصد( تحت 
حمايت طرح مددجويي،151خانوار )13 درصد( تحت حمايت طرح شهيد رجايي و  
116 خانوار )10 درصد( از خانواده ساير اقشار نيازمند مابقی كه تعداد 527)46 درصد 

(فرزندان خانواده های تحت حمايت امداد بوده اند.
ــان توضيحاتي را بفرمائيد و اينکه  ــوص طرح هاي خودكفايي مددجوي درخص

متوسط مبلغ وام هاي خودكفايي چقدر است؟
درس��ال 89 به طور متوسط براي هر طرح خودكفايي مبلغ 54/8 ميليون ريال وام يا 
امكانات خودكفايي پرداخت ش��ده كه در مقايس��ه بامبلغ مشابه سال قبل 39 درصد 
افزايش داش��ته است. متوس��ط وام پرداختي در طرح های صنايع دستی  5/4 ميليون 
ريال، در طرح های صنعتی ومعدنی  56/9 ميليون ريال، در طرح های دامپروری58/7 
ميليون ريال، در طرح پرورش آبزيان 40 ميليون ريال، در طرح های كشاورزي47/1 
ميليون ريال، در طرح های خدمات57/8 ميليون ريال و در ساير طرح ها 58/9 ميليون 

ريال بوده است.
ــنه و بانکي چه خدماتي به مدد جويان ارائه  ــهيالت قرض الحس   دربخش تس

مي شود؟
با توجه به اطالعات به دست آمده طي 9 ماهه امسال  از محل تسهيالت قرض الحسنه 
اشتغال  به تعداد 592 خانوار مبلغ  1/32 ميليارد ريال وام به صورت قرض الحسنه در 
زمينه هاي كشاورزي و باغداري، دامداري ، قاليبافي، شيالت و آبزيان، صنفي و صنعتي، 

صنايع  دستي و ساير زمينه هاي توليدي پرداخت شده  است.
درسال جاري چه تعداد مددجو براي اشتغال زايي واجراي طرح هاي خودكفايي 

تحت پوشش قرار گرفتند؟
طي 9 ماهه س��ال 1389 از طريق امكانات خودكفايي كميته امداد امام خميني )ره( ، 
مناب��ع بانكی، طرح حضرت زينب )س (  تع��داد 1144خانوار با پرداخت مبلغ 62/7 
ميليارد ريال وام جهت اجراي طرح هاي خودكفايي و ايجاد اش��تغال تحت پوشش 

قرار گرفته اند.
لطفاً برنامه هاي اين نهاد را در بخش آموزش هاي فني و حرفه اي و اشتغال زايي 

تشريح بفرمائيد.
طي 9 ماهه تعداد 531 نفر )شامل 478 نفر زن و53 نفرمرد ( آموزش هاي فني و حرفه اي 
را از طريق آموزشگاه های بخش خصوصی و امكانات كميته امداد امام خميني )ره( 
فراگرفته اند. تعداد كل افرادي كه آموزش فني و حرفه اي را فرا گرفته اند نسبت به رقم 
مشابه  سال قبل 5/9درصد رشد داشته است . در اين ارتباط بيش از 220ميليون ريال 

صرف آموزش مددجويان و كارگاه هاي آموزش خودكفايي شده است.
آيا آموزش هاي مذكور مطابق با نياز بازار كار مي باشد و افراد پس از گذراندن 

دوره هاي آموزشي جذب بازاركار مي شوند؟
طي 9 ماهه س��ال 1389 تعداد 24 نفر )ش��امل 13 نفر زن 11 نفرمرد ( جهت اشتغال 
)طرح كاريابي( معرفي ش��ده اند كه بيشتر اين افراد در كارگاه ها وكارخانجات سطح 

استان  مشغول به كار گرديده اند. 
در زمينه تامين فضاي كافي و مناسب براي طرح هاي خودكفايي چه اقداماتي 

صورت گرفته است؟
به منظور فراهم نمودن فضاي مورد نياز اجراي برخي طرح هاي خودكفايي مثل دامداري، 
پرورش طيور، قاليبافي و... اين نهاد اقدام به  احداث يا تعمير فضاي خودكفايي در جنب 
محل سكونت مددجويان مي نمايد. در 9 ماهه سال 1389مبلغ 1/1 ميليارد ريال صرف 

عمران 73 واحد فضاي خودكفايي شده است. 

در گفتگو با مديركل كميته امداد امام خميني)ره(:

دستاوردهاي کمیته امداد امام خمیني)ره( استان چهار محال و بختیاري

ك�د

عنوان برنامه

م�حل  تام�ين  اع�تبار 

برنامه
جمع كل طرح هاي اجرا شده

از محل اعتبارات صندوق اشتغال 
نيازمندان

از محل بنگاه هاي زود بازده
از محل اعتبارات قرض الحسنه اشتغال 

بانكي

مبلغتعدادمبلغتعدادمبلغتعدادمبلغتعداد

35019/277/985/23431917/629/985/234311/648/000/000مددجويان عادي1

1518/653/148/6741106/623/648/674412/029/500/000مددجويان طرح شهيد رجائي2

25814/015/751/770954/829/751/7701140/000/0001629/046/000/000فرزندان مددجويان )بازمانده ازتحصيل(3

793/967/513/000211/456/013/000582/511/500/000فرزندان مددجويان )فارغ التحصيل(4

19010/353/563/337738/727/337261/246/736/0001579/068/100/000مددجويان موردي5

نيازمندان غيرتحت پوشش 6
)طرح هاي ويژه(

1166/469/400/0001166/469/400/000

114462/737/362/01555230/578/126/015271/386/736/00056530/772/500/000ج����م��ع

 ) طـی دوره 9ماهه سال 1389( تعداد طرح هاي اجرا شده و مبلغ اعتبار جذب شده به تفکیك گروه هدف ) مـبلغ به ریال (

عنوان برنامهرديف
تعداد طرحهاي اشتغال و خودكفايي اجرا شده ) آخرين وضعيت ( 

تعداد كل طرحهاي اجراشده
سرفصل تامين منابع ) آخرين وضعيت ( 

ساير منابع  ) غير امداد (منابع ام�داد

78771473ك�شاورزي  و  باغ��داري1

779260521740دام�پروري  ) دام ، طيور  و  ........ (2

13130ش��يالت ) آب�زي�ان (3

29442795149ص�نايع  دس�تي 4

355124161135فعا ليتهاي ص�نعتي و  معدني5

242914011028خ�د م�ا ت6

530376154س�اير فعا ليت�ها7

18046137674279ج����م��ع

فرصتهاي شغلي ایجاد شده براي مددجویان و اقشار نیازمند از ابتدا تا پایان 9 ماهه سال 1389 

اصالحيه
11/107 پيرو آگهي ابالغ اجرائيه بش��ماره كالس��ه 1124258-4113 منتشره در تاريخ 89/11/10 
مبلغ بيست و سه ميليون و سيصد و سيزده هزار و چهارصد و چهل و چهار ريال بابت اصل اشتباه 

چاپ شده بود كه بدين وسيله اصالح مي گردد.
اسدي- سرپرست اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان

ابالغ وقت رسيدگي
11/179 در خصوص پرونده كالسه 89-1090 ش ح/ 28 خواهان مجتبي هنري فرد دادخواستي 
مبني بر مطالبه به طرفيت علي ميرعالي تقديم نموده اس��ت. وقت رسيدگي براي روز شنبه مورخ 
89/12/14 ساعت 5 عصر تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاي 
خواهان مراتب در جرايد منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��يدگي به اين ش��عبه واقع در خيابان 
محتشم كاشاني جنب بيمه ايران- مجتمع شماره يک اصفهان مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رس��يدگي ابالغ ش��ده تلقي و تصميم مقتضي 

اتخاذ مي شود. 
شعبه 28 حقوق شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگي
11/180 در خصوص پرونده كالسه 89-1091 ش ح/ 28 خواهان مجتبي هنري فرد دادخواستي 
مبني بر مطالبه به طرفيت س��يد س��عيد موسوي نيا تقديم نموده اس��ت. وقت رسيدگي براي روز 
ش��نبه مورخ 89/12/14 س��اعت 4:30 تعيين گردي��ده، با توجه به مجهول الم��كان بودن خوانده 
حس��ب تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��يدگي به اين شعبه 
واقع در خيابان محتش��م كاشاني جنب بيمه ايران- مجتمع ش��ماره يک اصفهان مراجعه و نسخه 
ثاني دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگي ابالغ شده تلقي 

و تصميم مقتضي اتخاذ مي شود. 
شعبه 28 حقوق شوراي حل اختالف اصفهان

مزايده
11/194 اجراي احكام ش��عبه 13 حقوقي اصفهان در اجراي مفاد اجرائيه پرونده 424/89 ج/ 13 
له آقايان و خانم ها 1- اردش��ير 2- مهرانگيز 3- فرش��ته 4- اعظ��م 5- عظيمه همگي زرين كمر 
6- رقيه اسحاقي بطرفيت آقايان و خانمها ناصر زرين كمر فرزند حسين به آدرس اصفهان خيابان 
نظر شرقي نبش ميدان جلفا فروشگاه كيف و 2- عليرضا 3- الهه 4- مهدي 5- شيوا همگي زرين 
كمر و 6- زهرا اصفهان مظفري به آدرس اصفهان خيابان هش��ت بهش��ت ش��رقي كوي كتابخانه 
)گلس��تان( پالک 101 و 7- ناهيد 8- تورج 9- محس��ن 10- مهرداد شهرت همگي زرين كمر به 
آدرس اصفهان خيابان مير كوي سپاهان پالک 33 مبني بر دستور فروش يک باب منزل مسكوني 
به پالک ثبتي 4842/391 بخش 5 ثبت اصفهان واقع در خيابان مير كوي سپاهان )جنب بيمارستان 
سپاهان( پالک 33 به لحاظ غيرقابل افراز بودن در نظر دارد جلسه مزايده اي در روز پنج شنبه مورخ 
89/12/5 از ساعت 9 الي 10 صبح واقع در اصفهان خيابان نيكبخت دادگستري كل استان اصفهان 
طبقه سوم اتاق 358 برگزار نمايد با وصف اينكه نظريه كارشناسي مورد اعتراض واقع گرديده ولي 
حق الزحمه كارشناس پرداخت نگرديده است. طالبين خريد مي توانند 5 روز قبل از مزايده از ملک 

بازديد و با توديع نقدي 10 درصد قيمت پايه كارشناسي در جلسه مزايده شركت نمايند.
اوصاف ملک

ملک مورد بازديد داراي ورقه مالكيت ش��ماره 998573 مي باش��د ك��ه در صفحه 535 دفتر 246 
امالک بخش 5 ثبت ذيل شماره 32192 بنام آقاي حسين زرين كمر به ثبت رسيده و داراي 254/1 
مترمربع عرصه و مقدار 290 متر مربع اعياني اس��ت. عرصه آن ش��ماالً بطول 12 متر به معبر، شرقا 
بطول 21/15 به پالک مجاور، جنوبا بطول 12 متر به پالک مجاور و غربا بطول 21/20 متر به پالک 
مج��اور محدود مي گردد، داراي دو واحد مس��كوني در طبقات همكف و اول و يكباب زيرزمين 
با كاربري انباري اس��ت اس��كلت ساختمان ديوار آجري، س��قف تيرآهن، نماهاي خارجي سنگ، 
كف ها موزاييک، س��رويس ها كاشي كاري، كابينت ها فلزي، درب خارجي آهني، درب هاي داخلي 
چوبي،  هال طبقه همكف تا حدود 1/5 سنگ مي باشد حياط و ايوان با موزاييک مفروش گرديده 
و ديوارهاي حياط سيمان شده است، داراي يک انشعاب برق يک اشتراک گاز و يک اشتراک آب 

مي باشد در زمان بازديد از طبقه همكف استفاده مي شد و طبقه اول تخليه بوده عمر ساختمان بيش 
از 30 سال برآورد مي گردد با توجه به بررسي هاي به عمل آمده و مطالب ذكر شده و در نظر گرفتن 
كليه عوامل مؤثر در قيمت گذاري ارزش عرصه و اعيان حياط سازي و ديوار محوطه و اشتراكات 
ملک ثبتي شماره 4842/391 بخش 5 ثبت اصفهان جمعاً به مبلغ 6/292/400/000 ريال )ششصد 

و بيست و نه ميليون و دويست و چهل هزار تومان( ارزيابي و اعالم مي گردد.
م الف/ 15520                                   مدير اجراي احكام شعبه 13 دادگاه حقوقي اصفهان

ابالغ رأي
11/200 ش��ماره دادنامه: 8909970351901589، شماره پرونده: 8909980351900759، شماره 
بايگاني ش��عبه: 890769، خواهان: آقاي س��يد محمدرضا موسويان به نش��اني چهارباغ باال مقابل 
تعاوني اداره برق جنب رس��توران خان ساالر مجتمع دندانپزشكي مركزي دكتر موسويان، خوانده: 
خانم والنتينا موسويان به نشاني مجهول المكان، خواسته: صدور حكم طالق به درخواست زوج، 

گردشكار: دادگاه ختم رسيدگي را اعالم و بشرح زير مبادرت بصدور رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

در خصوص دعوي آقاي سيد محمدرضا موسويان فرزند سيد رضا بطرفيت خان والنتينا موسويان 
)ت��ودو رو وا( فرزند ايوان بخواس��ته صدور حكم طالق بلحاظ ترک زندگي خانوادگي توس��ط 
زوج��ه دادگاه با عنايت ب��ه احراز رابطه زوجيت دائمي فيمابين و نظر به اينكه مس��اعي دادگاه و 
داوران جه��ت اص��الح ذات البين مؤثر واقع نگرديده اس��ت و زوج اصرار بر صدور گواهي عدم 
امكان س��ازش دارد عليهذا مستنداً به ماده 1133 قانون مدني و ماده واحده قانون اصالح مقررات 
مربوط به طالق گواهي عدم امكان سازش صادر و اعالم مي گردد زوج موظف است مهريه ما في 
القباله را قبل از اجراي صيغه طالق به زوجه پرداخت نمايد. حسب االظهار زوج، زوجه مدخوله 
مي باش��د و زوجين فاقد فرزند مش��ترک مي باشند. طالق از نوع رجعي است و زوج موظف است 
مبلغ س��ه ميليون ريال بابت نفقه ايام عده به زوجه پرداخت نمايد. زوجه نس��بت به ساير حقوق 
مالي ناش��ي از ازدواج ادعايي مطرح نكرده اس��ت. اعتبار اين گواهي سه ماه از تاريخ قطعيت رأي 
مي  باش��د. رأي صادره غيابي است و ظرف مدت بيس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهي در اين 
دادگاه است و پس از انقضاي مهلت واخواهي ظرف بيست روز قابل تجديدنظرخواهي در محاكم 

محترم تجديدنظر استان اصفهان است.
م الف/ 15514                              شيراني- رئيس شعبه 19 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

اخطار اجرايي
11/212 كالس��ه پرونده: 89-494 بموجب دادنامه شماره 568 مورخ 89/8/24 صادره از شوراي 
ح��ل اختالف دوم خميني ش��هر كه به مرحله قطعيت رس��يده محكوم عليه آق��اي مرتضي حاج 
حيدري مجهول المكان محكوم اس��ت به: پرداخت مبلغ چهل و سه ميليون و پانصد هزار ريال با 
احتساب خسارات تأخير تأديه از تاريخ صدور چک لغايت زمان پرداخت بعنوان اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ سي هزار ريال بعنوان هزينه دادرسي در حق محكوم له آقاي رسول نعمتي نام پدر: 
محمدعلي نشاني محل اقامت: اصفهان، محمودآباد، خيابان 10 سنگبري، همافرنو، در ضمن رأي 
صادره غيابي مي باشد. محكوم عليه بموجب ماده 19 آئين نامه اجرائي ماده 189 قانون برنامه سوم 
توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مكلف است: ظرف ده روز از تاريخ 
ابالغ اخطار اجرايي رأساً نسبت به اجراي مفاد حكم اقدام نمايد، در غير اين صورت حكم جهت 

اجراء به اجراي احكام دادگستري ارسال خواهد شد.
م الف/ 15651                                     مديردفتر شعبه دوم شوراي حل اختالف خميني شهر

اخطار اجرايي
11/213 ش��ماره: 89-713 ح/ 13 بموجب رأي ش��ماره 986 تاريخ 89/7/20 حوزه 13 ش��وراي 
حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه آقاي چنگيز ايرانشاهي مجهول 
المكان محكوم اس��ت ب��ه: پرداخت مبلغ پنج ميليون تومان معادل پنج��اه ميليون ريال بابت اصل 
خواسته و چهل هزار ريال )40/000( ريال بابت هزينه دادرسي و همچنين خسارت تأخير تأديه از 
تاريخ سررسيد چک ها تا تاريخ وصول و مبلغ يكصد و هشتاد هزار ريال بابت نشر آگهي در حق 
محكوم له آقاي رسول نعمتي نشاني محل اقامت: خ ارتش،  مجتمع آسمان، طبقه چهارم. به استناد 
ماده 19 آئين نامه اجرائي ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي محكوم 

عليه مكلف است: پس از ابالغ اين اخطار اجرايي ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد و 
يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به و يا انجام تعهد و مفاد رأي بدهد. در غير اين صورت پرونده 

جهت اقدام قانوني براي اجراي احكام دادگاه يا دادگستري محل تحويل خواهد شد.
م الف/ 15650 شعبه 13 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ اجرائيه
11/214 كالس��ه پرون��ده اجراي��ي: 89-690 ح/ 10 بموج��ب دادنامه غيابي ش��ماره 971 مورخ 
89/9/27 دادگاه حقوقي اصفهان ش��عبه دهم دادگاه تجديدنظر اس��تان قطعيت يافته است محكوم 
علي��ه آقاي علي نصر مجهول المكان محكوم اس��ت به پرداخت مبل��غ 240/000/000 ريال اصل 
خواسته به انضمام مبلغ هزينه دادرسي و پرداخت خسارت تأخير تأديه برمبناي نرخ تورم شاخص 
بانک مركزي از تاريخ چک تا وصول محكوم به در حق محكوم له آقاي رسول نعمتي نشاني محل 
اقامت: خ ارتش و پرداخت نيم عش��ر دولتي. محكوم عليه مكلف اس��ت از تاريخ ابالغ اجرائيه به 
استناد ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی بشرح ذيل اقدام نمايد: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع 
اجراء بگذارد. 2- يا ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد. 3- يا مالی معرفی كند كه اجراء حكم 
و استيفاء محكوم به، از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند 
بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجراء تسليم كند و اگر مالی ندارد 
صريحاً اعالم نمايد. هرگه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه محكوم عليه 
قادر به اجرای حكم و پرداخت محكوم به بوده ليكن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نكرده 
يا صورت خالف واقع از دارائی خود داده به نحوی كه تمام يا قس��متی از مفاد اجرائيه متعس��ر 
گرديده باش��د، به حبس جنحه ای از ش��صت و يک روز تا شش ماه محكوم خواهد شد. تبصره: 
شخص ثالث نيز می تواند به جای محكوم عليه برای استيفای محكوم به، مالی معرفی كند. عالوه 
بر موارد باال به موادی از قانون اجرای احكام مدنی و قانون آئين دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 
و قانون نحوه اجرای محكوميتهای مالی مصوب 77/8/10 كه ظهر برگه اجرائيه درج گرديده است 

توجه نموده و به آن عمل نمايد.
م الف/ 15649                                        شعبه دهم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

مزايده مال غير منقول
11/217 بر اساس پرونده اجرائی كالسه 13/2008/ش/85 تمامت پالک های ثبتی شماره45/380- 
45/3790- 62/6 - 62/7 واقع در مقصود بيک بخش يک ثبتی شهرضا الف: ششدانگ يک قطعه 
زمين محل مرغداری به شماره پالک ثبتی 45/380 به مساحت هفتاد و يكهزار مترمربع مورد ثبت 
صفحه 187دفتر 345 با حدود اربعه ذيل: شماالً به طول پانصد و ده متر مرزی است به جوی ثبتی 
وشار شرقاً در سه قسمت كه قسمت دوم جنوبی است به طول های پنجاه و پنج متر و سيزده متر 
و بيست متر سيم خاردار است به اراضی ملی و شاره سيصد و هفتاد و هفت باقی مانده جنوباً به 
طول ششصد و بيست متر سيم خاردار است به جاده خاكی و شاره نيزار غرباً به طول دويست و 
دوازده متر س��يم خاردار اس��ت به اراضی چهل و پنج اصلی باقی مانده حقوق ارتفاقی ندارد. ب( 
شش��دانگ يک قطعه زمين به انضمام يک حلقه چاه نيمه عميق به ش��ماره پالک ثبتی 45/379 به 
مساحت سه هزار و سيصد متر مربع مورد ثبت صفحه 184دفتر 345 با حدود اربعه ذيل: شماالً و 
ش��رقاً و جنوباً و غرباً به ترتيب به طول های ش��صت و شش متر و پنجاه متر و شصت و شش متر 
و پنجاه متر مرزی اس��ت با اراضی ملی ش��ماره سيصد و هفتاد و هفت باقی مانده حقوق ارتفاقی 
حق العبور از پالک سيصد و هفتاد و هفت چاه مرغداری. ج( ششدانگ يک قطعه زمين به شماره 
پ��الک ثبتی ش��ماره 62/6 چهل هزار مت��ر مربع مورد ثبت صفحه 190 دفت��ر 345 با حدود اربعه 
ذيل: ش��ماالً به طول دويس��ت و پنج متر به اراضی ملی پالک چهار باقی مانده مذكور در امتداد 
س��يم خاردار ش��رقاً دويست و بيست و پنج متر سيم خاردار اس��ت به پالک چهار جنوباً به طول 
يكصد و ش��صت متر مرزی اس��ت به جوی ثبتی و شاره غرباً به طول دويست و پنجاه و پنج متر 
س��يم خاردار اس��ت به پالک چهار باقی مانده اراضی ملی حقوق ارتفاقی ندارد. د(ششدانگ يک 
قطعه زمين محصور محوطه س��الن پرورش و آس��ياب و ميكسر و انباردان و فضای سبز محصور 
به پالک ثبتی ش��ماره 62/7 س��يزده هزار مترمربع مورد ثبت صفحه 193دفتر 345 به حدود اربعه 
ذيل: ش��ماالً به طول شصت متر ديواريس��ت به جوی صحرائی شرقاً به طول دويست و سی متر 
ديواريس��ت به پالک هش��ت ملی مجزی شده جنوباً به طول شصت متر در و ديواريست به جوی 
و ش��اره غرباً به طول دويست متر ديواريس��ت به اراضی شماره چهار حقوق ارتفاقی ندارد به نام 

ش��ركت توليدی كشاورزی ماكيان دشت و شاره ثبت و س��ند صادر شده است و به موجب سند 
رهنی شماره 72457- 28/ 81/6 دفتر 2 شهرضا از طرف شركت مذكور در رهن بانک كشاورزی 
شعبه شهرضا قرار گرفته و به علت عدم پرداخت بدهی بستانكار تقاضای صدور اجرائيه نموده و 
پس از ابالغ اجرائيه به درخواست بانک بستانكار و باستناد قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون 
ثب��ت و آئي��ن نامه اصالحی مربوطه پالک مذكور مورد ارزيابی قرار گرفته و برابر صورت مجلس 
تنظيمی توس��ط مامور اجرا و برگ ارزيابی كارش��ناس رس��می دادگستری بدين شرح توصيف و 
ارزيابی گرديد. مورد بازديد دارای 1.حدود و مشخصات ملک برابر پرونده ثبتی شامل شش قطعه 
ملک پالكهای ثبتی 62/6 ، 62/7 و 45/379 و 45/380 جمعاً به مساحت يكصد و بيست و هفت 
هزار و س��يصد مترمربع از قرار هر متر مربع بيس��ت هزار ريال به مبلغ دو ميليارد و پانصد و چهل 
و ش��ش ميليون ريال 2. س��الن پرورش يک واحد با زيربنای 1393 مترمربع به صورت س��وله با 
ديوارهای بلوک س��يمانی و س��قف ايرانيت با چهار رديف قفس با سيستم آبخوری و دان خوری 
اتوماتيک مس��تعمل و س��يلوی دان به ظرفيت 20 تن به مبلغ دويس��ت و س��ی و سه ميليون ريال 
3.س��الن توليد دو واحد با زيربنای 2640 مترمربع با ديوارهای بلوک س��يمانی و سقف ايرانيت و 
دانخوری و آبخوری اتوماتيک و دس��تگاه جمع آوری و بس��ته بندی تخم مرغ مستعمل و سيلوی 
دان ب��ه ظرفي��ت 20 تن به مبلغ هفتصد و هفتاد ميليون ريال 4. س��الن توليد يک واحد با زيربنای 
1600مترمربع و ديوارهای بلوكی و اس��كلت س��وله با شش رديف قفس سه طبقه مرغ تخمگذار 
و آبخوری اتوماتيک زنجيری و همگی مس��تعمل به مبلغ هفتصد ميليون ريال 5. سالن توليد يک 
واحد با زيربنای 2100 مترمربع دوطبقه با هفت رديف قفس سه طبقه مرغ تخمگذار با دانخوری 
و آبخوری اتوماتيک و سيستم جمع آوری تخم مرغ دستی همگی مستعمل به مبلغ نهصد ميليون 
ريال 6. ساختمان اداری با زيربنای 72 مترمربع با ديوارهای آجر و سيمان و سقف تيرآهن و آجر 
و درب و پنجره پروفيل با س��رويس بهداش��تی به مبلغ دويس��ت و نود ميليون ريال 7. ساختمان 
مديريت با زيربنای يكصد و بيس��ت مترمربع با ديوارهای آجری و س��قف تيرآهن و آجر درب و 
پنجره پروفيل با سرويس بهداشتی به مبلغ چهل و هشت ميليون ريال 8.يک حلقه چاه نيمه عميق 
ب��ا لوله جدارو مجوز بهره برداری به ش��ماره 5446/آ – 59/7/2 با مجرای دو ليتر آب در ثانيه به 
مبلغ 80/000/000 ريال 9. برق سه فاز يكصد كيلو وات از شبكه برق سراسری به شماره اشتراک 
803928679 به مبلغ يكصد ميليون ريال 10. تلفن ثابت س��ه ش��ماره به مبلغ سه ميليون ريال 11. 
انباردان زيربنا هفتصد مترمربع با ديوارهای بلوک سيمانی و سقف خرپا و ايرانيت به مبلغ هشتاد 
ميليون ريال 12. انبارتخم مرغ زيربنا دويست مترمربع با ديوارهای آجر و سيمان و سقف خرپا و 
ايرانيت به مبلغ چهل ميليون ريال 13. ساختمان اتقاق های كارگری با زيربنای سيصد مترمربع با 
ديوارهای آجر و سيمان و سقف تيرآهن، درب و پنجره پروفيل و سرويس بهداشتی به مبلغ هشتاد 
ميليون ريال 80/000/000 ريال 14. موتورخانه برق پنجاه مترمربع زيربنا ديوارهای آجر و سيمان 
و س��قف تيرآهن به مبلغ ده ميليون ريال 15. موت��ور ژنراتور برق اضطراری موتور كمنزوژنراتور 
277 كيلووات به مبلغ هشتاد ميليون ريال 16. منبع آب به ظرفيت هشت هزار ليتر )هوائی( به مبلغ 
پانزده ميليون ريال 15000000ريال 17. آسياب و ميكسر بظرفيت ده تن در ساعت به مبلغ چهل 
ميلي��ون ريال 40000000 ريال 18. انبار لوازم يدكی 2 واحد با زيربنای دويس��ت مترمربع با آجر 
و س��يمان و س��قف خرپا و ايرانيت چهل ميليون ريال 40000000 ريال 19. باسكول پنجاه تنی با 
ساختمان مربوطه پانزده ميليون ريال 15000000 ريال 20. محوطه سازی حدود پنجهزار مترمربع 
به مبلغ هشتاد ميليون ريال 21. الكتروموتور شناور به مبلغ دوميليون و پانصد هزار ريال كه كاًل به 
مبلغ شش ميليارد و يكصد و پنجاه دو ميليون و پانصد هزار ريال )6/152/500/000( ريال ارزيابی 
گرديده است در جلسه مزايده كه از ساعت 9 صبح الی 12 روز يكشنبه مورخ 89/12/15 در شعبه 
اجرای ثبت اسناد شهرضا تشكيل می گردد. از طريق مزايده به فروش می رسد. چنانچه روز مزايده 
با تعطيل پيش بينی نشده ای مواجه گردد روز بعد از آن جلسه مزايده تشكيل می گردد. مزايده از 
مبلغ كارشناسی شش ميليارد و يكصد و پنجاه و دو ميليون و پانصد هزار ريال )6/152/500/000( 
ريال ش��روع و به باالترين قيمت پيشنهادی و به هر كس كه خريدار باشد فروخته می شود طالبين 
می توانند قبل از تش��كيل جلس��ه از مورد مزايده به آدرس: ش��هرضا قريه وشاره شركت توليدی 
كشاورزی ماكيان دشت بازديد به عمل آورند الزم به ذكر است كه كليه هزينه های قانونی اعم از 
هزينه های انتقال س��ند در دفاتر اسناد رسمی و ماليات دارائی و عوارض شهرداری و بدهی های 
مربوطه به حق انشعاب و آبونمان، آب و برق و گاز و ساير هزينه های متعلقه بر عهده برنده مزايده 

می باشد. اين آگهی يكنوبت در روزنامه زاينده رود در تاريخ 89/11/18 چاپ و منتشر می شود.
م الف/ 639                                            ميرمحمدي- رئيس ثبت اسناد و امالک شهرضا
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی گزارش

ايرانسل، كارت هوشمند هواداری صادر می كند
وی به كارت هوش��مند هواداری اش��اره كرد و توضيح داد: در سراس��ر 
ايران برای همه هواداران فوتبال كارت هوشمند از طرف شركت ايرانسل 
صادر می شود كه اين كارت دارای مزايا و امتيازهايی است كه تماشاگران 
فوتبال با اين كارت می توانند پول به حس��اب خود واريز و همچنين از 
آن برداشت كنند كه فدارسيون فوتبال استارت اين كار را زده و در آينده 
نزديک عملی می ش��ود و كليه هواداران تيم ه��ای مختلف ايران از اين 

كارت بهره مند خواهند شد. 
مس��ئول كانون هواداران ذوب آهن اظهار داشت: به دليل اتفاقی كه سال 
گذش��ته برای يكی از فوتبال دوس��تان )رضا فياضی ن��ژاد( رخ داد و در 
 ج��اده اصفهان – فوالدش��هر منجر به مرگ وی ش��د؛ برای تماش��اگران 
ذوب آهن كه دارای كارت هواداری هس��تند، سرويس اياب و ذهاب در 
نظر گرفتيم تا اين مش��كل ها تا حدودی رفع ش��ود و اين هواداران بيمه 
هس��تند كه اگر ناخواس��ته مش��كلی برای آنها پيش آيد بيمه هزينه ها را 

متقبل خواهد شد.
با آمدن دليلی پروژه های باشگاه تکميل تر شد 

جعف��ری درب��اره اصغر دليل��ی )مديرعامل باش��گاه فرهنگی ورزش��ی( 
اذعان داش��ت: در اين چند س��ال باش��گاه فرهنگی ورزش��ی ذوب آهن 
 مديرعامل های مختلفی به خود ديده است كه همه آنها خوب و قابل احترام 

هستند. 
كفعمی و س��عيد آذری خدمات خيلی ارزش��مندی را برای باشگاه انجام 
دادند اما از زمانی كه اصغر دليلی به باش��گاه آمد پروژه های اين باشگاه 
تكميل تر ش��د و هيچ زمانی در باش��گاه ذوب آهن س��ابقه نداش��ته كه 
يازده تيمش آس��يايی ش��ود و تيم فوتبالش نيز برای نخستين بار به فينال 
 جام باش��گاه های آس��يا راه يابد و اگر يک س��ری از اف��راد برای دليلی 
س��نگ اندازی نكنند اين تيم امس��ال می تواند برای نخستين بار قهرمان 
ليگ برتر كشور شود. ذوب آهن قهرمانی جام حذفی را در كارنامه دارد 

و قهرمانی در ليگ برتر حق بچه های ذوب آهن است.
وی ادام��ه داد: برای ه��واداران فرقی نمی كند چه ش��خصی مديرعامل 
باش��گاه باش��د، هوادار تيم و باشگاه را دوس��ت دارد اما اصغر دليلی از 
مديرانی اس��ت ك��ه از ه��واداران و تيم ه��ای باش��گاهی حمايت همه 
جانب��ه ای می كن��د و از همه لحاظ تماش��اگران ذوب آهن عاش��ق اين 
مديرعام��ل محب��وب هس��تند و ب��ا قاطعي��ت از اصغر دليل��ی حمايت 
 می كنند كه در ورزش��گاه فوالدش��هر با ش��عارهای خود اي��ن را ثابت 

كردند. 
ب��از هم می گويم اگر برخی عوامل خارج��ی بگذارند دليلی به فعاليتش 
ادام��ه دهد )يک روز ش��ايعه پراكنی نكنند كه س��ونامی در هيأت مديره 
باش��گاه رخ داده، يک روز ش��ايعه پراكنی نكنند كه دليلی اخراج خواهد 
ش��د و X جايش را می گيرد( بدون شک تيم های باشگاه بهتر از اكنون 
نتيجه خواهند گرفت و بايد همه دست به دست هم دهيم تا اين باشگاه 

را در سطح آسيا و حتی جهان بيشتر مطرح كنيم.
سپاهان قهرمان جام حذفی شود

وی ش��هرآورد فوتبال اصفهان را يكی از بازی های حس��اس ليگ برتر 
دانس��ت و افزود: نزديک به پنج سال اس��ت تيم فوتبال سپاهان نتوانسته 
ذوب آهن را شكس��ت دهد و اگر ما بخواهيم قهرمان ليگ برتر ش��ويم 
بايد از س��د سپاهان عبور كنيم ولی آنها نيز اصفهانی هستند و همشهری 
ما به حس��اب می آيند و اگر ما قهرمان ليگ برتر ش��ويم سپاهانی ها نيز 
قهرمان جام حذفی كش��ور ش��وند تا هر دو جام ب��ه تيم های اصفهانی 
تعل��ق گي��رد و به افتخارهای اصفهان افزوده ش��ود و از تماش��اگران هر 
دو تي��م به خص��وص ذوب آهنی ه��ا می خواهم كه تنها تي��م خود را 
تش��ويق كنند و ب��ه بازيكنان حريف توهين نكنن��د و بگذارند يک بازی 
به دور از حاش��يه برگزار ش��ود و هر تيمی بهتر بازی ك��رد برنده داربی 
خواه��د بود. وی تصريح ك��رد: داربی اصفهان مثل دارب��ی تهران نتيجه 
اش مش��خص نيس��ت كه برخی ها می گويند مس��اوی می ش��ود. اين 
 ش��هرآورد برنده خواهد داشت كه اميدواريم ذوب آهن پيروز اين ميدان 

باشد. 
س��عيد جعفری ضم��ن آنكه مس��ئول كانون هواداران ذوب آهن اس��ت 
مديرفنی تيم فوتبال ذوب آهن نوين را نيز بر عهده دارد و درباره اين تيم 
توضي��ح داد: اين تيم با تالش و هم��ت بازيكنان، كادر فنی و با حمايت 
باش��گاه از ليگ دسته س��وم كشور به ليگ دسته دوم صعود كرد و امسال 
م��ا از اين تيم قهرمانی نمی خواهيم بلكه هدف اصلی حفظ تيم در ليگ 
دس��ته دوم اس��ت به دليل اينكه بازيكنان ما بازيكنان جوانی هس��تند اما 
برای س��ال آينده سعی می كنيم با س��رمايه گذاری مطلوب به ليگ دسه 
اول كش��ور راه يابيم كه تا اين لحظه اصغر دليلی همچون تيم های ديگر 

باشگاه اين تيم را حمايت كرده است. 
بازيكنان اين تيم همه بومی هس��تند كه در بين آنها بازيكنی به نام پدرام 
پيش دار وجود دارد كه منصور ابراهيم زاده از نزديک بازی او را ديده و 
اگر نيم فصل دوم ش��روع نش��ده بود ابراهيم زاده او را به تيم بزرگساالن 

فرا می خواند.
پدرام پيش دار، خلعتبری ديگری است

وی تأكي��د ك��رد: اينجا به ش��ما ق��ول می ده��م اگر اتفاق��ی رخ ندهد 
پدرام پي��ش دار  محمدرضا خلعتبری ديگری ب��رای ذوب آهن خواهد 
ب��ود و در چن��د ديدار ك��ه بيرون از اصفه��ان برگزار كردي��م كادر فنی 
حريف��ان گفتن��د كه جای اين بازيك��ن در تيم ملی خالی اس��ت. وظيفه 
 اصل��ی تي��م فوتبال ذوب آه��ن نوين بازيكن س��ازی ب��رای تيم اصلی 

است. 
جعف��ری ادامه داد: تيم فوتبال ذوب آهن نوي��ن در جدول 16 تيمی در 
رده دوازدهم قرار دارد. نيم فصل نخس��ت نتيجه های مطلوبی را كسب 
نكرديم و اميدوار هس��تيم در نيم فصل دوم ذوب آهن نوين به رده های 
ب��االی جدول صعود كند و اين تيم را امس��ال برای قهرمانی نبس��ته ايم 
ولی اين تيم آينده روش��نی را پيش رو خواهد داش��ت و پتانسيل اين را 
 دارد كه چند س��ال ديگر با س��رمايه گذاری مطلوب به ليگ برتر صعود 

كند. 
مسئول كانون هواداران ذوب آهن به ليدرهای اصلی اين باشگاه اشاره كرد 
و توضيح داد: باشگاه ذوب آهن سه ليدر اصلی به نام های مجيد شمس، 
علی بهرامی و حس��ن قربانی دارد كه همانند همه ليدرهای باشگاه های 

كشور يک حقوق و مزايايی برای آنها در نظر گرفته می شود. 
چون ليدرها كار و زندگی شان را برای باشگاه های می گذارند و حقشان 
اس��ت از حقوق و مزايايی بهره مند شوند تا اموراتشان را بگذرانند. وی 
خاطرنش��ان كرد: هر روز ما با ليدرها برای فرهنگ سازی شعارها جلسه 
داريم كه مبادا هواداران در ورزش��گاه و سالن های ورزشی فحاشی كرده 
و تماش��اگران را تحريک كنند. اين ليدرها برای تش��ويق بيشتر تيم های 
ورزشی )هندبال، بس��كتبال، تيم فوتبال ذوب آهن نوين و غيره( باشگاه 

در كنار تماشاگران هستند. 
مديرفن��ی تيم فوتبال ذوب آه��ن نوين اضافه ك��رد: از براتی مديرعامل 
كارخان��ه می خواهم كه در اين مقطع حس��اس باش��گاه را از نظر مالی 
حماي��ت كند هر چند ك��ه حمايت كرده اما می خواهم بيش��تر حمايت 

كند. 
ذاكر اصفهانی از حقانيت مردم اصفهان دفاع كرد

س��عيد جعفری در پايان از عليرض��ا ذاكر اصفهانی )اس��تاندار اصفهان( 
 تش��كر و عنوان ك��رد: عليرضا ذاك��ر اصفهانی در قضيه مس��ابقه فوتبال 
 ذوب آهن و مس كرمان كه تكرار ش��د، از هواداران ذوب آهن پشتيبانی 

كرد.
 درست است كه رأی كميته انضباطی فوتبال برنگشت ولی ذاكر اصفهانی 
از حقانيت مردم اصفهان به حق دفاع كرد و خواسته هواداران را به گوش 
رئيس جمهور رس��اند )هواداران ذوب آه��ن طوماری برای احمدی نژاد 
نوش��تند كه اس��تاندار آن را به رئيس جمهور رساند.( در نهايت زحمت 
خود را كشيد ولی بازی تكرار شد و ذوب آهن با تفاضل بهتر مس كرمان 
را شكس��ت داد و اگر دوباره اين بازی تكرار شود بدون شک ذوب آهن 

با 3 گل حريفش را شكست خواهد داد.

سعيد جعفری:

هواداران ذوب آهن با قاطعیت از دلیلی حمایت می کنند

كان��ون ه��واداران باش��گاه فرهنگی ورزش��ی ذوب آهن 
 اصفهان چندی پيش در مراس��می به عنوان يكی از برترين 

كانون هاي هواداران در ايران شناخته شد. 
س��عيد جعفری مس��ئول كانون ه��واداران اين باش��گاه به 
خبرن��گار زاين��ده رود گفت: ب��ه دليل مس��ائل و كارهای 
فرهنگی به اين مهم رس��يديم همانند شركت در راهپيمايی 
روز ق��دس، فرس��تادن بيش��تر ه��واداران ذوب آه��ن به 
 سفرهای زيارتی از جمله شهرهای مقدس قم، جمكران و 

مشهد. 
همچنين چند نفر از ليدرهای باش��گاه را به كش��ور سوريه 
برای زيارت حض��رت زينب)س( و حض��رت رقيه)س( 
 اع��زام كردي��م كه اين فعالي��ت ها در آين��ده ادامه خواهد 

داشت.
وی ادام��ه داد: س��ال گذش��ته مس��ابقه ه��ای فوتبال ليگ 
ه��واداران را برگ��زار و امس��ال نيز رقابت های فوتس��ال 
برای تماش��اگران ذوب آهن ترتيب داديم تا اين هواداران 
با ش��رايط مس��ابقه آش��نا و ب��ه داوران و بازيكنان حريف 
 فحاش��ی نكنند ك��ه در اين زمينه كان��ون موفق عمل كرده 

است. 
جعف��ری افزود: با چند نفر روانش��ناس صحبت ش��ده كه 
كالس هاي��ی را ب��رای تماش��اگران ذوب آه��ن بگذاريم 
ت��ا از لح��اظ روان��ی ني��ز آم��اده نتيج��ه بازی ه��ای تيم 
 م��ورد عالق��ه ش��ان باش��ند و در طول ن��ود دقيق��ه تنها 
 ذوب آهن را تشويق كنند و به تيم داوری و حريف احترام 

بگذارند. 
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مصطفی نظری: 
پرسپوليس را 
می بريم تا شانس 
قهرمانی داشته 
باشيم

سینا عشوری: 
سپاهان تيم 
باكالسی است

مورینیو: 
دوم هم بشويم 
اتفاقی نمی افتد!

دروازه بان ملی پوش تيم صنايع گيتی پس��ند اصفهان   
گفت: اگر در بازی های گذش��ته كمی شانس با تيم، 

بود اكنون در صدرجدول بوديم. 
بازيكن��ان  گذش��ته  م��اه   6 در  گف��ت:  نظ��ری   مصطف��ی 
كردي��م  ع��وض  مرب��ی   3 و  داش��تيم  زي��ادی   مص��دوم 
كه با اين ش��رايط جايگاه فعلی مان درجدول بس��يار خوب 

است. 
وی ب��ا بيان اينك��ه تيم راه س��اری از بازيكن��ان ملی پوش 
به��ره می گيرد، اف��زود: در اين بازی تيم ما را بس��ته بودند 
 وخوش��حالم ك��ه توانس��تيم ب��ازی باخته را با ب��رد عوض 

كنيم. 
م��ن  گف��ت:  داور  ب��ه  اعتراض��ش  درخص��وص   نظ��ری 
 فق��ط ب��ه داورگفت��م ك��ه دروازه ب��ان حري��ف دارد وقت 
تل��ف می كن��د ك��ه بالفاصل��ه كارت زرد نش��ان داد.  وی 
خاطرنش��ان كرد: امي��دوارم در بازی هفته آين��ده در مقابل 
پرس��پوليس برنده شويم تا روی كاغذ شانس قهرمانی داشته 

باشيم.

س��ينا عش��وری گفت: س��ايپا بهتر از ذوب آهن بود و 
 م��ی توانس��ت حتی گل ه��ای بيش��تری به م��ا بزند. 
 هافب��ک تي��م فوتب��ال ذوب آه��ن اظه��ار داش��ت: خيل��ی 
 ب��د ش��د كه نتوانس��تيم اي��ن 3 امتي��از حس��اس را بگيريم، 
البت��ه در اي��ن ب��ازی 4 بازيكن اصلی ذوب آه��ن به دليل 2 
 اخط��اره ب��ودن ب��ا صالحدي��د ابراهي��م زاده روی نيمكت 

نشستند. 
وی افزود: در اين بازی ما تنها دو موقعيت گل زنی داش��تيم، 
اما سايپا پنج فرصت گل داشت. عشوری بازی هفته آينده در 
مقابل س��پاهان را بسيار حساس دانست و افزود: تيم سپاهان 
بس��يار قدرتمند و از كادر فنی باكالسی برخوردار است. اگر 
می خواهيم در اين بازی برنده شويم بايد بهترين بازی خود 

را به نمايش بگذاريم. 
وی گفت: اميدوارم طلسم نايب قهرمانی های ذوب آهن در 
اين فصل شكسته شود چون به عقيده كارشناسان، ذوب آهن 
روان تري��ن بازی را در ليگ انجام می دهد و به واقع حقمان 

قهرمانی است.

سرمربی تيم فوتبال رئال مادريد عملكرد شاگردانش را در 
پيروزی 4 بر يک مقابل رئال سوس��يداد ستود. تيم فوتبال 
رئ��ال مادريد در هفت��ه بيس��ت و دوم رقابت ه��ای الليگا در 
ورزشگاه خانگی اش سانتياگو برنابئو، سوسيداد را با نتيجه 4 بر 
ي��ک در هم كوبيد تا اختالف امتيازش با بارس��لونا را به هفت 

امتياز كاهش دهد. 
مورينيو گف��ت: تيم ما اين قابليت را دارد ك��ه از بازيكنانش به 
صورت چرخشی استفاده كند. با استفاده از اين مسأله می توانم به 
بعضی بازيكنانم استراحت بدهم تا در دقايق حساس بازی وارد 
ميدان شوند و نتيجه را رقم بزنند. سرمربی 47 ساله رئال مادريد 
ادامه داد: به اينجا آمدم تا تالشم را برای قهرمان كردن تيم انجام 
دهم اما هيچ اتفاقی نمی افتد اگر در پايان فصل تيم من دوم شود. 
تنها چيزی كه برای من اهميت دارد اين است كه تا آخرين لحظه 
دست از تالش برای قهرمان شدن نكشيم و اميدوارانه كار را دنبال 
كنيم. اگر كارمان را به خوبی انجام دهيم و در پايان دوم هم شويم 
می توانيم سرمان را باال بگيريم و به تعطيالت برويم. هر چند روی 

كاغذ هنوز شانس زيادی برای قهرمانی داريم.

ورزش

کیوان صادقی: 
سپاهان به بی تجربگی 

خود باخت
س��رمربی تيم هندبال ذوب آهن اصفهان پس از كس��ب 
پيروزی برابر س��پاهان نوي��ن در ليگ برتر گفت: با عدم 
پخش زنده مسابقه های هندبال در حق اهالی اين رشته 

ظلم می شود.
كي��وان صادقی در گفتگو با ايس��نا، پيرام��ون ديدار اين 
تيم برابر س��پاهان نوين، نماينده س��وم شهر اصفهان در 
رقابت ه��ای ليگ برتر هندبال اظهار ك��رد: بازی خيلی 
خوبی را از جانب هر دو تيم شاهد بوديم چرا كه هر دو 
طرف ش��ناخت بسيار خوبی روی تفكرات و نفرات تيم 
مقابل داشتند. تيم سپاهان نوين بسيار جوان، آينده دار و 
با انگيزه است كه اگر چند تغيير جزئی در آن ايجاد شود 
به مراتب می تواند بهتر از اين عمل كند. مطمئن باش��يد 
از نفرات سپاهان نوين درآينده بيشترخواهيد شنيد. وی 
افزود: در نيمه نخست خوب نبوديم و بايد اعتراف كنم 
بد كار كرديم. اما در نيمه دوم با تكيه بر تجربه و س��ابقه 
بازيكنانم توانستيم پيروز از ميدان خارج شويم. سرمربی 
هندبال ذوب آهن به سپاهان رقيب اين تيم و صدرنشين 
فعلی ليگ برتر اشاره كرد و ادامه داد: فكر می كنم بازی 
هفته آينده س��پاهان برابر زرند بسيار مشكل تر از بازی 
 اي��ن هفته آنها برابر مس خواهد ب��ود. البته با اين وجود 
پي��ش بينی می كنم س��پاهانی ها در آن ديدار هم پيروز 
باش��ند چرا كه تيمش��ان از هر نظر كامل اس��ت. هم با 
تجربه ان��د و هم جوان و اين همان امتيازاتی اس��ت كه 
بازيكنان هر تيمی بايد آنها را به طور كامل داشته باشند. 
صادقی اضافه كرد: البته نبايد فراموش كنيم كه ما نيز پا به 
پای آنها در حال حركت هستيم و سعی می كنيم فاصله 
امتيازی خود را با آنها جبران كنيم. از ياد نبريم كه هنوز 
بازی برگشتی هم بين ما و آنها وجود دارد و می خواهيم 
با برد در آن بازی نشان دهيم كه تيم ها در باالی جدول 
به چه نحوی بايد قرار گيرند! سرمربی هندبال ذوب آهن، 
عدم پخش زنده مسابقه های ليگ هندبال را ظلم درحق 
اين رشته قلمداد كرد و ادامه داد: اگر مسابقه های هندبال 
پخش زنده شود، اسپانسرهای مالی نيز ترغيب می شوند 
در اين رش��ته س��رمايه گذاری كنند. اما اكنون كه حتی 
يكی از مس��ابقه های هندبال روی آنتن نمی رود چطور 
انتظار داريم جوانان جذب اين رش��ته ش��وند؟ در حالی 
كه مس��ابقه های تيم های پايين جدول فوتبال اسپانيا و 
مس��ابقه های چ��وگان از تلويزي��ون پخش می ش��ود، 
مس��ابقه های هندبال مورد بی مهری ق��رار گرفته اند. با 
اينكه از هندبال انتظار كس��ب مدال طال در مسابقه های 
آس��يايی داريم اما حتی يک مس��ابقه از آن راپخش زنده 
نمی كنيم. چند وقت گذش��ته مس��ابقه های جهانی اين 
رشته در حال برگزاری بود كه متأسفانه مسئوالن صدا و 

سيما حتی يک مسابقه از آن را هم پخش نكردند.

یک رکورد رویایی برای کریس
51 گل در 51 بازی

مهاجم پرتغالی رئال مادريد در 51 بازی خود با لباس اين 
تيم در الليگا، 51 گل به ثمر رسانده و ركورد گلزنی در تاريخ 
اين باشگاه را به نام خود ثبت كرده است. كريستيانو رونالدو 
ب��ا 25 گل زده در رتبه اول جدول گلزنان الليگا قرار دارد 
و ليونل مسی با 24 گل زده رتبه دوم را به خود اختصاص 
داده اس��ت. كريس در 51 بازی خود برای رئال مادريد 51 
گل به ثمر رسانده و بدان معنی است كه اين بازيكن منفور 
در رسانه های اروپايی حتی نزد منتقدان خشمگين خود نيز 
نعمتی بزرگ برای رئال مادريد محسوب می شود. رونالدو 
در چه��ار بازی با لباس رئال مادريد گل نزده اس��ت. )دو 
بازی در الليگا و دو مس��ابقه در كوپادل ری( هيچ شماره 9 
يا بازيكن بزرگی در تاريخ رئال مادريد از جمله پوشكاش، 
دی استفانو، پائينيو، اوگو سانچس، رونالدو برزيلی و فان 
نيستلروی نتوانسته اند مانند كريس��تيانو رونالدو به چنين 

ركورد ارزشمندی دست پيدا كنند.

حادثه در رالی جنووا
راننده لهستانی خودرویش را 

به دیوار کلیسا کوبید
راننده لهس��تانی در رالی جنووا دچار سانحه شد و پس از 
برخورد با ديوار كليس��ا به بيمارس��تان منتقل شد. روبرت 
كوبيكا راننده لهستانی در جريان رالی در شهر جنووا كنترل 
خودش را از دس��ت داد و با شدت به ديواركليسا برخورد 
كرد و جراحات زيادی برداشت. تيم پزشكی بالفاصله پس 
از وقوع س��انحه، كوبيكا و كمک رانن��ده اش را از خودرو 
خارج و به بيمارس��تان منتقل كردند. براساس معاينه های 
اوليه، كوبيكا دچار در رفتگی كتف و شكس��تگی دس��ت 
و پا شده اس��ت. پزشک معالج كوبيكا پس از معاينه وی، 
احتمال قطع عضو اين راننده لهس��تانی را منتفی دانست و 
گفت: پس از ترميم شكستگی ها، كوبيكا می تواند فعاليت 
حرفه ای اش را بار ديگر آغازكند. راننده 26 ساله فرمول يک 
در س��ال های 2006 تا 2009 راننده تيم BMW بود و در 
رقابت های گرندپری كانادا نخستين عنوان قهرمانی اش را 

در سال 2008 به دست آورد.

مصاحبه خبر

مسعود سعیدی

مهاجم ريزنقش ذوب آهن در بازی های تيم 
ملی فوتبال در مسابقه های جام ملت های 
آس��يا كمتر فرصت كرد خودش را نش��ان 
ده��د وی حتی زمانی كه به عنوان بازيكن 
تعويضی وارد زمين می ش��د عملكرد قابل 
قبولی از خود نش��ان داد و در عمل تحول 
بس��ياری در خط هجومی تيم ملی ايجاد 

می كرد.
اگرچ��ه به نظر می رس��د كه اي��ن مهاجم 
از حض��ور اندكش در مس��ابقه های جام 
ملت های آس��يا دلخور است اما با احتياط 
خاص��ی در اين زمينه س��خن می گويد و 
همچون بازی های باشگاهی، موفقيت تيم 

را هدف اصلی خود عنوان می كند.
حال که نزدیک به س��ه 

اردوی  از  هفت����ه 
تیم ملی گذشته، 

بقه های  مس��ا
آسیا جام ملت های 

را چگونه 
ب��ی  یا ز ر ا

می کنی؟
تيم مل��ی بازی های 
بدی انجام ن��داد. ابتدا 3 
بازی خوب انجام داديم و تيم های عراق، 
كره ش��مالی و امارات را شكس��ت داديم 
اما متأس��فانه در بازی ك��ره جنوبی كه از 

حساسيت بسياری برخوردار بود، متحمل 
شكس��ت ش��ديم و اين ب��ازی را واگذار 
كرديم. تيم ملی دفاعی بازی كرد و همين 

باعث شد كه تن به باخت دهيم.
 ب��ا توج��ه ب��ه دقایق حض��ورت در 
ترکی��ب تی��م، فکر می کن��ی به حق 

خودت در تیم ملی رسیدی؟
در ب��ازی با ع��راق با 

توجه به نظر سرمربی 
تنها 20 دقيقه بازی 
بازی  ك��ردم و در 
از  بس��ياری  دوم 
مريض  بازيكن��ان 

ش��دند و با تب 39 درجه ب��ازی كردم. در 
بازی با امارات استراحت كردم و مقابل كره 
جنوبی طبق نظر سرمربی تيم و با توجه به 
دستورات وی آزادی عمل خاص خودم را 
نداش��تم و تنها وظيفه هايی كه به من گفته 
ش��ده بود را انجام می دادم و به همين دليل 
در آن بازی آن طور كه خودم می خواس��تم 

به چشم نيامدم.
دلیل اصل��ی ناکامی ای��ران در جام 

ملت های آسیا را چه می دانی؟
به نظر من نمی توان ش��خص خاصی را به 

ن  ا تيم عن��و مقصر شكس��ت 
ملی عنوان كرد، اگر 
بخواهي��م در مورد 
قطبی نظر بدهيم بايد 
بگوييم كه در بسياری 
از بازی ه��ا حت��ی م��ن 
بازی نكردم و قطبی نتيجه 
گرفت. درست نيست كه همه 
تقصيرها را گردن افشين قطبی بيندازيم اما 
می توانستيم بهتر از اين باشيم اما شرايط به 
گونه ای رقم خورد كه تن به شكست داديم 
و حاال ديگر نبايد به دنبال مقصر بگرديم. 
بايد به گونه ای جمع و جور كنيم كه شرايط 
تيم ملی مناسب شود. می توان گفت همه ما 
در اين شكست مقصريم زيرا می توانستيم 
بهتر از اين ه��م بازی كنيم. نبايد فراموش 
كرد ك��ه همه ت��الش كردن��د و زحمت 
كشيدند و آن چيزی كه در توان داشتند را 

گذاشتند؛ به گونه ای شد كه وقتی بازی به 
پايان رسيد ديگر كسی نای حركت كردن 

نداشت ولی نتوانستيم به پيروزی برسيم.
در ایران شنیده می شد که حواشی 
بس��یاری در اردوی تی��م ملی وجود 

داشت.
چند خبرنگار هم ب��ه من زنگ زدند و در 
اين زمينه سئوال پرسيدند، من اين چيزها را 
تأييد نمی كنم زيرا به هيچوجه اين مسائل 
در تيم ملی وجود نداشت و بچه ها همه با 

هم رفيق بودند.
 تا نباش��د چیزک��ی م��ردم نگویند 

چیزها...
حاش��يه ای در تيم ملی وجود نداش��ت، به 
نظر من می خواستند تيم ملی را وارد حاشيه 

كنند و به اين تيم ضربه بزنند.
بگذریم، به نظر تو نیاز کنونی ما در 

رأس تیم ملی چیست؟
ان شاءا... هر كسی بيايد بتواند به تيم ملی 
كمک كند زيرا تيم ملی بايد از اين شرايط 
خارج ش��ود و روحيه بازيكنان بايد بهبود 

يابد.
ب��ازی س��پاهان را چگون��ه ارزیابی 

می کنی؟
سپاهان هميش��ه از تيم های قدرتمند ليگ 
برتر بوده و مقابل اين تيم بازی سختی در 
پيش داريم اما برای رسيدن به قهرمانی بايد 
3 امتي��از آن را از آن خ��ود كنيم و از هيچ 

تالشی در اين زمينه دريغ نمی كنيم.

دروازه بان ملی پوش تيم فوتبال ذوب آهن 
اصفهان يک اشتباه را باعث دوری اش از 
تيم ملی دانست و گفت: ديگر آن اقدام 
غير حرفه ای را انجام نمی  دهم. ش��هاب 
گردان در مورد حضور در تيم ملی ضمن 
بيان مطلب فوق گفت: صحبت هايی كه 
نبايد انج��ام می دادم، باعث ش��د چند 
م��اه از تيم ملی دور ش��وم. آن حرف   ها 
و اقدام هاي��م حرف��ه ای نب��ود و دچار 
اشتباهاتی شدم كه من را از تيم ملی دور 
كرد اما خدا را ش��كر با حل مشكالت 
 توانستم تجربه حضور در جام ملت ها را 
به دست آورم. وی حضورش در بازی با 
امارات را يک اتفاق ارزشمند در دوران 

فوتبالی اش دانست و افزود: تمام تالشم 
را در اردوهای آين��ده انجام می دهم تا 
در مس��ابقه های بعدی فرصت بيشتری 
 را ب��رای حراس��ت از دروازه  تي��م ملی 
به دست آورم. دروازه بان ملی پوش تيم 
فوتبال ذوب آه��ن در مورد حذف تيم 
ملی از جام ملت های آسيا تأكيد كرد: ما 
در مرحله مقدماتی و در حالی كه كمتر 
كسی باور می كرد، سه پيروزی ارزشمند 
كسب كرديم اما در مرحله حذفی برابر 
كره جنوبی كه به رقيب هميشگی ما در 
اين مرحله تبديل شده است، روی يک 
حادثه ب��ازی را واگذار كرديم. گردان با 
انتقاد از كسانی كه غير منصفانه عملكرد 

كادرفنی و بازيكنان تيم ملی را زير سؤال 
بردند، تصريح كرد: طبق آمار اين مرتبه 
نوبت پي��روزی ايران براب��ر كره جنوبی 
ب��ود و در حالی ك��ه كادرفنی هم تمام 
تالش خود را ب��رای موفقيت تيم ملی 
انجام داد، مغلوب تيمی ش��ديم كه تنها 
برابر قهرمان ج��ام آن هم در ضربه های 
پنالتی شكس��ت خورد. وی بازی كردن 
22 بازيكن در اين جام را يک اتفاق مهم 
دانس��ت و در مورد ديدار تداركاتی تيم 
ملی برابر روس��يه اظهار داشت: روسيه 
يك��ی از تيم های مط��رح اروپا و جهان 
اس��ت و اميدوارم در بازی ب��ا اين تيم 
قدرتمند بتوانيم برای موفقيت در مسابقه 

های پيش رو به خصوص مقدماتی جام 
جهانی 2014 برزيل حداكثر استفاده را 
داشته باش��يم. دروازه بان ملی پوش تيم 
فوتبال ذوب آهن شكست تيمش برابر 
سايپا را جزو اتفاق های فوتبالی دانست 
و در پايان در مورد ش��هرآورد اصفهان 
گفت: س��پاهان جدی ترين رقيب ما در 
قهرمانی ليگ دهم اس��ت و درصورت 
پيروزی و كس��ب حداكثر امتياز در اين 
دي��دار و بازی بع��دی خانگی مان برابر 
صنع��ت نف��ت آب��ادان، جايگاهمان را 
در ج��دول رده بندی لي��گ برتر تثبيت 
و  راهم��ان را برای رس��يدن به قهرمانی 

هموارتر می كنيم. 

خلعتبری:

نباید همه تقصیرها را گردن قطبی انداخت

دیگر غیرحرفه ای  رفتار نمی کنم 

گردان: پیروزی در شهرآورد راه قهرمانی را هموار می كند

نايب رئيس هيأت هاكی استان اصفهان با انتقاد از نوع دعوت بازيكنان به اردوی تيم 
ملی هاكی بانوان كشور گفت: ذخيره برخی ازتيم ها هم در اين اردو حضور دارند 
در حالی كه تيم اصفهانی كه جايگاه دوم ليگ برتر را دارد، 2 سهميه در اردوی تيم 
ملی در اختيار دارد. انس��يه فنايی اظهار داشت: هاكی در ميان بانوان استان اصفهان 
جايگاه خوبی دارد و بازيكنان مستعدی نيز در اين رشته فعاليت می كنند اما متأسفانه 
هيچ گونه حمايتی از اين رشته نمی شود. وی با انتقاد از كادر فنی تيم ملی هاكی 
بانوان افزود: از بسياری از تيم ها نفرات زيادی به اين اردو دعوت شدند به عنوان 
مثال از تيم گچساران كه با تفاضل گل در رده اول ليگ برتر ايستاده حتی بازيكنان 
 ذخيره آنها نيز دعوت ش��ده اند، حتی تيم های رده پنجم و پايين جدول، س��هميه 
ملی پوش بيشتر از اصفهان در تيم ملی دارند كه در رده دوم قرار گرفته و اين برای 
ما جای سئوال دارد. نايب رئيس هيأت هاكی استان خاطرنشان كرد: اين موضوع در 
روحيه و روند فعاليت بازيكنان در تيم ها و ادامه ليگ تأثير منفی دارد، چرا كه از نظر 
آنان انتخاب بازيكنان از روی رابطه تلقی می شود نه بر اساس عملكرد و شايستگی 
فنی. فنايی با اشاره به وضعيت تيم هاكی استان در رقابت های ليگ برتر گفت: اين 
تيم با بودجه هيأت، بدون حمايت از سوی ارگان ها، سازمان ها و نيز باشگاه های 
بزرگ صاحب نام اس��تان در مسابقه ها حضور دارد و با استفاده از بازيكنان بومی 
و جوان توانس��ته تاكنون عملكرد خوبی از خود به نمايش بگذارد و با تفاضل گل 
در رده دوم ق��رار گيرد. وی نگرش خانواده ها را در روی آوردن نيروهای نوجوان 
و جوان به اين رش��ته مؤثر خواند و افزود: با توجه به ش��ناختی كه خانواده ها از 
رش��ته های توپی و يا رزمی دارند براساس همان شناخت فرزندان خود را جذب 
چنين رشته هايی می كنند و در اين ميان رشته هايی كه نو پا هستند از چشم دور 
می مانند. وی تأكيد كرد: اين موضوع در حالی است كه به همين دليل نو پا بودن، 
رشد و ملی پوش شدن در اين رشته ها بيش از ساير رشته های ورزشی است و اين 
وظيفه رسانه های جمعی و مطبوعات است تا اين اطالعات را در اختيار خانواده ها 
قرار دهند. انسيه فنايی در خصوص تغيير در پست رياست هيأت نيز گفت: مهدی 
نصر به تازگی به اين سمت انتخاب شده و نگاه ايشان به ورزش بانوان مثبت است. 
با توافق انجام شده قرار است تا پايان سال تمامی برنامه های قبل انجام گيرد و برای 
رشد و توسعه هاكی استان اصفهان در هر دو بخش دختران و پسران در سال آينده 

برنامه ريزی های مختلفی صورت گيرد.

س��رمربی هندبال س��پاهان اصفهان، تيم صنعت مس كرم��ان را تيمی جوان، با 
انگيزه و ب��ا تجربه قلمداد كرد و گفت: اميدوارم بتوانيم در آينده اين روند رو 
به رشد خود را ادامه دهيم. عليرضا حبيبی پس از كسب پيروزی با اختالف 7 
گل برابر مس در ش��هر كرمان پيرامون اين مسابقه اظهار داشت: تيم مس يكی 
از بهترين های ليگ برتر هندبال كش��ور محسوب می شود كه از مهره های با 
تجرب��ه، جوان و با كيفيتی درتركيب تيم خود س��ود می برد. همچنين آنها در 
فصل گذشته توانسته بودند مقام سوم را در ليگ برتر از آن خود كنند. بازيكن 
خارجی آنها نيز بس��يار با كيفيت بود. با توج��ه به اين موضوع كه تيم صنعت 
مس هفته گذش��ته در داربی هندبال كرمان مغلوب ش��هرداری زرند كرمان شد 
و دو هفته پيش با ذوب آهن اصفهان به تس��اوی رسيده بود، اين مسابقه برای 
آنها بسيار حائز اهميت شده بود و می خواستند با پيروزی در اين ديدار، خود 

را به رده های بااليی جدول برسانند.
وی افزود: همواره تيم هايی كه برابر صنعت مس دركرمان حاضر می شوند، با 
مشكل روبه رو هستند. سال های گذشته سپاهان و ذوب آهن به عنوان بهترين 
تيم های ايران مش��كالت زي��ادی را تحمل می كردند. در ابت��دای اين فصل 
ه��م ديديم كه ذوب آهن در حالی كه از حري��ف خود عقب بود در نهايت با 
تالش زياد توانست نتيجه را مساوی كند. اما خوشبختانه ما با تكيه بر شناخت 
 بس��يار خوبی كه از تک تک نفرات مسی ها داشتيم، برای فرد فرد بازيكنانمان 
برنامه ريزی كرديم كه در طول مسابقه چه وظايفی را موظفند در زمين مسابقه 
انجام دهند. نقاط ضعف و قوت حريف را به خوبی می ش��ناختيم و در هفته 
گذش��ته به طور كامل بر روی آنها تمرين كرده بوديم. از همين رو توانس��تيم 
اين مس��ابقه حساس را از آن خود كنيم. س��رمربی سپاهان خاطرنشان كرد: در 
نيم��ه نخس��ت دروازه بان مس، بهتري��ن بازيكن ميدان بود چ��را كه در مقابل 
ضربه ها و ش��وت های بازيكنان ما، مقاومت تحس��ين برانگي��زی را از خود 
به نمايش گذاش��ت و توانست بيشتر توپ های س��پاهان را دفع كند. در نيمه 
دوم ما توانس��تيم حتی اختالف را ب��ه 10 گل افزايش دهيم، اما در نهايت با 7 
 گل اخت��الف تيم صنعت مس را در كرمان شكس��ت دادي��م. فكرمی كنم اين 
سنگين ترين شكست اين تيم در كرمان بود. اميدوارم بتوانيم درآينده اين روند 

رو به رشد خود را ادامه دهيم تا در نهايت جام قهرمانی را از آن خود كنيم.

زاینده رود
آزاده زمانپور، آرمينه پطروس، معصومه اسماعيلی، سپيده جعفری 
و فريبا جزينی بازيكنان تيم بسكتبال سپاهان به اردوی تيم ملی دعوت 
ش��دند. اردوی تيم ملی بزرگساالن قرار است از 5 تا 8 اسفند زير نظر 
فريده هادوی، س��رمربی تيم ملی در س��الن بسكتبال مجموعه ورزشی 

آزادی  برگزار شود. 
از آنج��ا كه بانوان بسكتباليس��ت نمی توانند هيچ ديدار دوس��تانه ای با 
كشورهای ديگر داشته باشند، اين اردو به دليل هماهنگی بين بازيكنان 
برگزار می شود و بدون برگزاری ديدار دوستانه به پايان  خواهد رسيد.  
ه��م زمان ب��ا اين اردو، تيم مل��ی جوانان نيز زير نظ��ر فرانک طياری 
اردويی س��ه روزه برگزار خواهد كرد كه از پرنيا اثنی عشری به عنوان 
نماينده تيم س��پاهان دعوت ش��ده است. شنيده می ش��ود كه پرنيا به 
خاطر آس��يب ديدگی از ناحيه زانو فرص��ت حضور در اين اردو را از 

دست خواهد داد. 

تيم فوالد ماهان سپاهان در آخرين ديدار هفته هفتم ليگ برتر واترپلو، 
تيم هيأت ش��نای گي��الن را از پيش رو برداش��ت. آخرين ديدار هفته 
هفتم ليگ برتر بين دو تيم هيأت ش��نای گيالن و فوالد ماهان سپاهان 
برگزار ش��د و در پايان فوالد ماهان سپاهان ميزبان خود را با نتيجه 11 
بر 4 شكست داد، تا پرونده اين هفته بسته شود. براساس نتايج 7 هفته 
رقابت برگزار شده، در حال حاضر تيم دانشگاه آزاد در صدر قرار دارد 

و تيم نفت اميديه در رده دوم ايستاده است.

مرحله دوم هش��تمين دوره ليگ ش��نای مردان روزه��ای 20 و 21 
بهمن ماه در محل اس��تخر قهرمانی مجموعه ورزشی آزادی تهران 
برگزار خواهد ش��د. هش��تمين دوره ليگ ش��نا در چهار مرحله پيگيری 
می ش��ود كه مرحله نخس��ت آن آذرماه برگزار ش��د و مرحله پايانی آن 
اسفندماه سال جاری برگزار می شود. تا پايان مرحله نخست ليگ شنا در 
نتاي��ج تيمی، تيم مناطق نفت خي��ز جنوب با 641 امتي��از، فوالد مباركه 
س��پاهان با 529 امتياز، هيأت شنای مشهد با 495 امتياز، مقاومت با 455 
امتياز، هيأت شنای فارس با 288 امتياز، هيأت شنای زنجان با 285 امتياز 
و نف��ت تهران با 246 امتياز به ترتيب رده های اول تا هفتم را از آن خود 

كرده اند.

زاینده رود
تيم موی تای )تای بوكس��ينگ(  شهرضا در بيست و ششمين دوره 
مسابقه های قهرمانی موی تای )تای بوكسينگ(  استان اصفهان به مناسبت 
گراميداشت ايام ا... دهه مبارک فجر با كسب 6 مدال طال و 4 مدال نقره و 

5 مدال برنز به مقام دوم تيمی در بخش جوانان دست يافت.  
اي��ن مس��ابقه ها كه ب��ا حض��ور220 فايتر )مب��ارز( در قال��ب 20 تيم با 
 حضور جمعی از مس��ئوالن استان، دس��ت اندكاران ورزش های رزمی و 
عالقه مندان به اين رش��ته ورزش��ی در محل سالن شهيد غالمرضا رهنما 
شهرستان فالورجان برگزار گرديد؛ تيم موی تای شهرضا توانست مقام دوم 
تيمی در بخش جوانان را ازآن خود نمايد. در اين دوره از مس��ابقه ها در 
قسمت انفرادی ياسر رئيس بيگلو، محمد قرخلو، سيد ميالد موسوی، سيد 
محمد موسوی، حميد كرد و رضا رضايی مدال طال و اميد فرهنگ جعفر 
رئيس بيگلو، بنيامين رضايی و محسن احمدی مدال نقره و سعيد مرادی، 
حام��د قرقانی، رضا وزيری، رض��ا ابراهيمی و جمال الدين محربی موفق 
به كس��ب مدال برنز گرديدند. تای بوكس��ينگ يا موی تای يک هنر دفاع 
شخصی سنتی است. اين هنر رزمی با بوكس متفاوت است زيرا در مبارزه 
آن، پاها، آرنج ها، زانوان و همچنين ضربه های مشت به يک اندازه به كار 
می روند. بنابراين آن را می توان به نوعی يک هنر رزمی آزاد به شمار آورد. 
در يک رقابت تای بوكسينگ، پنج راند سه دقيقه ای وجود دارد كه بين هر 

كدام از آنها دو دقيقه استراحت گذاشته می شود.

س��رمربی تيم فوتبال ذوب آهن اصفهان برای بررسی اتفاق های 
بازی برابر س��ايپا جلسه ای را با مسئوالن باشگاه برگزار كرد. پس 
از ش��عار هواداران ذوب آهن عليه برخی بازيكنان و كادر فنی اين تيم 
در جريان مس��ابقه با سايپا، مسئوالن اين باشگاه اتفاق های بازی هفته 
بيس��ت و يكم را بررس��ی كردند. بر اين اس��اس منصور ابراهيم زاده 
)سرمربی ذوب آهن(، اصغر دليلی )مدير عامل( و فرشته سموعی )قائم 
مقام باشگاه( در جلسه ای مسائل رخ داده را مورد بررسی قرار دادند تا 
تصميم هايی اتخاذ كنند، اما جزئيات اين جلس��ه از س��وی مس��ئوالن 
باشگاه ذوب آهن اعالم نشد. با توجه به حضور ابراهيم زاده در تمرين 
ذوب آهن، موضوع كنار رفتن س��رمربيگری اين تيم منتفی شد و قرار 
ش��د كه با حاش��يه س��ازان ديدار تيم های ذوب آهن و سايپا برخورد 
ش��ود. ذوب آهن در هفته بيس��ت و يكم ليگ برت��ر 2 بر صفر مغلوب 

ساپيا شد.

حضور پنج بانوی بسکتبالیست 
سپاهان در اردوی تیم ملی 

پیروزی فوالد ماهان مقابل هیأت 
شنای گیالن 

سپاهان در مرحله دوم لیگ شنا

شهرضا، نایب قهرمان موی تای 
استان اصفهان

ابراهیم زاده اعتراض کرد؛ 
نایب رئیس هیأت هاکی استان اصفهان:تصمیم های جدید اتخاذ شد

سهم اصفهان در تیم ملی تنها
 2 بازیکن است

سنگین ترین شکست مس را به آنها تحمیل کردیم
علیرضا حبیبی: جام قهرمانی 
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