
رئيس سازمان بازرگاني چهارمحال و بختياري 
گفت: از ابتداي س��ال جاري تاكنون افزون بر 
100 ميليون و181 هزار دالر كاال از اين استان 
به خارج از كشور صادر شده است. به گزارش 
فارس از شهركرد، اسماعيل كاوياني در جمع 
خبرنگاران با اعالم اين مطلب اظهار داشت: با 
توجه به آمار ارايه شده، ميزان صادرات كاال از 
اين اس��تان از نظر وزني 153 درصد و از نظر 
ارزش ريالي 45 درصد نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته رشد داشته است. 
وي ب��ا بيان اينكه از اين اس��تان افزون بر 30 
قلم كاال به خارج صادر مي شود، گفت: لوازم 
خانگ��ي، روغن نباتي، كاش��ي و س��راميك، 
سيمان، موكت، مخزن گاز خودرو و خانگي و 
ماهي قزل آال، از عمده ترين كاالهاي صادراتي 

اين استان به شمار مي رود. 
كاويان��ي ب��ا اش��اره ب��ه بازاره��اي ه��دف 
صادرات كاالهاي توليدي اين اس��تان، گفت: 
عراق، س��وريه، گينه، آس��ياي ميانه، استراليا، 
بوركينافاسو، چين، آلمان و نيجريه از مهم ترين 
كشورهاي هدف و بازارهاي صادراتي كاالهاي 
 توليدي استان هستند. رئيس سازمان بازرگاني 
چهارمحال و بختي��اري از بخش بازرگاني به 
عنوان پيوند  دهنده بخش هاي مختلف اقتصادي 
هر كش��وري نام برد و گفت: بخش بازرگاني 
از اهميت كليدي و راهبردي در اقتصاد كالن 
برخوردار اس��ت و در مفهوم وس��يع خود با 
ايجاد ارتباط منطقي بي��ن بخش هاي توليد و 
مص��رف، ص��ادرات و واردات و ايجاد تعادل 
بين عرضه و تقاضا در خدمت انسان و جوامع 
انساني و نيازهاي وي قرار دارد. وي افزود: در 
حال حاضر تجارت در سطح بين المللي ديگر 
به سادگي گذشته نيست و رقبا از كوچك ترين 

غفلت، بيشترين سود را خواهند برد. 

درسالجاري؛
صادرات 100 ميليون دالر كاال 

از چهارمحال  و بختياري

نهمين دوره مسابقه های فوتبال 
لي��گ قهرمان��ان آس��يا در حالی 
امروز آغاز می شود كه تيم های 
باشگاهی ايران با كسب دو عنوان 
نايب قهرمانی همچنان در آرزوی 
باال بردن اين جام معتبر قاره كهن 

هستند. در هشت دوره قبلی دو تيم اصفهانی سپاهان و ذوب آهن موفق 
شدند با پشت سر گذاشتن تيم های مدعی به ديدار نهايی راه يابند اما در 

بازی پايانی با شكست های مشابه  ...

امنيتی استاندار   معاون سياسی 
هوای  آلودگی  گفت:  اصفهان 
اصفهان،  استان  در  جاری  سال 
مسئوالن  برای  جدی  تلنگر 
حوزه  مسائل  تا  بود  اصفهان 
سالمت استان را جدی بگيرند. 

محمدمهدی اسماعيلی در هفتمين كارگروه سالمت و امنيت غذايی 
استان اصفهان اظهار داشت: آلودگی آذرماه سال جاری و تعطيلی چند 

روزه استان اصفهان سبب شد ... 

خون  انتقال  پايگاه  مدير 
چهارمحال و بختياري گفت: از 
مردم  تاكنون  سال جاري  ابتداي 
اين استان بيش از 16 هزار واحد 
خون اهدا كرده اند. ميرمحمدعلي 
حسيني با اعالم اين مطلب اظهار 

داشت: ميزان اهداي خون مردم اين استان در سال جاري در مقايسه با 
مدت مشابه ...

مصاف مدعیان جام در گام نخست

آلودگی هوای اصفهان در سال جاری 
تلنگر جدی به مسئوالن بود

اهدای 16 هزار واحد خون  توسط مردم 
چهارمحال و بختیاري

صفحه 2

صفحه 2

صفـحهصفـحه
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استاندار اصفهان: 
 جايگاه رفیع ايران در دنیــا حـاصــل 
رشادت هاي شهدا، جانبازان و ايثارگران است

رئیس سازمان امداد و نجات هالل احمر: 
سامانه 3114 براي مسافران نوروزي طراحي شد
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ورزش/ صفحه7

شهرستان/ صفحه4

فرآورده هاي پااليشگاه اصفهان در بورس 

شهرستان/ صفحه4

نام كاال
قیمت مصرف كننده 
)ريال( درج شده بر 

روي محصول

درصد 
تخفیف

قیمت 
فروشگاه

18/9002913/500 رب گوجه فرنگي چین چین

8/200206/600ماكاروني 700 گرمي مانا 

8/200176/800زر ماكارون 700 گرمي

5/500114/900پودر دستي برف

22/600920/500 صابون گلنار 6 عددي

7/50086/900 پودر شوما آنزيم دار

6/000334/000دستمال 200 برگ

16/0001913/000 رب رضا

14/000رب تبرك

96/500988/000 روغن 4/5 پرديس

17/500916/000 رب شاهسوند

14/500713/500 رب 48

12/000259/000 تن ماهي جنوب 120 گرمي

نام كاال
قیمت مصرف كننده 
)ريال( درج شده بر 

روي محصول

درصد 
تخفیف

قیمت 
فروشگاه

52/0002340/000 چاي 15 خرداد

5/500164/600پودر دستي آمو

7/500136/500پودر ماشیني آمو

مايع ظرفشويي گلي
11/300710/500 1 لیتري

مايع ظرفشويي گلي
44/4001040/000  4 لیتري

7/900156/700كنسرو نخودفرنگي گلچین

8/200186/700خوراك لوبیا چیتي گلچین

5/000204/000نودالیت آماده 

7/000195/700سوپ الیت آماده

88/000 95/0007 روغن 4/5 پرديس

8/500226/600سس گوجه خرسي

اصفهان سومین استان درگیر با خشكسالي شديد 

گی
اهن

 ش
ده

شی
آر

س: 
عک
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سراسری
جهان نما ایران

است�اندار ته�ران در خصوص پرداخت 
گ�فت:  آي�نده،  س�ال  در  م�ترو  ي�ارانه 
از  مترو  بليت  يارانه  نكردن  پرداخت 
سوی دولت به شهرداری بهانه ای بيش 
افزايش  آينده  سال  در  يارانه  و  نيست 

می يابد. 
در  فارس،  با  گفتگو  در  تمدن  مرتضی 
سال  در  مترو  بليت  يارانه  خصوص 
آينده، اظهار داشت: يارانه بليت مترو در 
سال آينده پرداخت می شود و افزايش 
قيمت بليت مترو بايد استدالل و منطق 

داشته باشد. 
افزايش  ميزان  خصوص  در  وی 
بيان  آينده  سال  در  مترو  بليت   يارانه 
يارانه  افزايش  درصد  و  ميزان  داشت: 

بليت مترو هنوز مشخص نيست. 
شورای  اخير  مصوبه  درباره  تمدن 

مترو  بليت  نرخ  افزايش  مورد  در  شهر 
بحث  يك  اين  گفت:  آينده،  سال  در 
مطرح  كه  بود  منطقی  غير  و  انحرافی 
شد و اميدواريم ديگر از اين بحث ها 
كه موجب تشويش افكار عمومی است 

مطرح نشود. 
استاندار تهران خاطر نشان كرد: عملكرد 
به  كه  باشد  ای  شيوه  به  بايد  مسئوالن 
مردم فشاری از لحاظ مالی وارد نشود 
و در تصميم گيری ها راحتی شهروندان 

مدنظر باشد. 
سوی  از  كه  هايی  صحبت  به  تمدن 
مسئوالن شهری در خصوص پرداخت 
شود  می  مترو  به  دولت  يارانه  نكردن 
خود  سهم  دولت  گفت:  و  كرد  اشاره 
اين  و  كرده  پرداخت  شهرداری  به   را 

بهانه ای بيش نيست. 

نصف النهار

نصف النهار

الباجي قائد السبسي
 نخست وزير تونس شد 

تونس،  انتقالي  دولت  وزير  نخست  الغنوشي  محمد  استعفاي  دنبال  به 
السبسي  قائد  الباجي  كشور،  اين  موقت  جمهوري  رئيس  المبزغ  فواد 
از شبكه خبري  نقل  به  ايرنا و  به گزارش  كابينه كرد.  را مأمور تشكيل 
الباجي قائد السبسي در دوران حكومت حبيب بورقيبه كه در  الجزيره، 
العابدين بن علي سرنگون  با كودتاي بدون خونريزي زين  سال 1987 
التحصيل  فارغ  السبسي،  قائد  بود.  تونس  امور خارجه  شد، مدتي وزير 
از سال 1963  تونسي،  سياستمدار  و  وكيل  فرانسه،  از  رشته حقوق  در 
تا سال 1991 ميالدي، سمت هاي زيادي مانند نماينده و رئيس پارلمان، 
داشته است. گفتني است كه الغنوشي به دنبال فشار هاي شديد مردمي 
براي بركناري كامل بازماندگان حكومت زين العابدين بن علي، در يك 
كنفرانس مطبوعاتي استعفاي خود را اعالم كرد. الغنوشي پس از اشاره به 
برخي از مشكالت دولت موقت گفت: تصميم گرفتم از نخست وزيري 
از مسئوليت  به معناي فرار  اين استعفا  افزود:  ادامه  استعفا كنم. وي در 
نيست، اين كار در جهت منافع تونس است، وجدان من از اين جهت 
قرباني  بزنم كه  كارهايي  انجام  به  توانم دست  نمي  راحت است و من 
هايي داشته باشد. الغنوشي مدعي شد كه پس از خروج زين العابدين بن 
علي رئيس جمهور مخلوع تونس، به اين دليل قبول مسئوليت كرده تا 

جلوي خونريزي ها در داخل كشور را بگيرد.
  

مجازات معترضان 
به خاندان حاكم بر امارات

 
برگزاري  به  هشدار  با  عربي  متحده  امارات  امنيت  و  اطالعات  اداره 
كنندگان  شركت  كه  كرد  اعالم  كشور،  اين  در  آميز  مسالمت  تظاهرات 
در تظاهرات سلب تابعيت مي شوند. به گزارش ايرنا و به نقل از پايگاه 
خبري وطن دستگاه هاي امنيتي امارات، پيامك هاي هشدار آميزي براي 
تظاهرات  گونه  هر  در  از شركت  را  آنها  و  كنند  مي  ارسال  ها  اماراتي 

مسالمت آميز منع مي كنند. 
اماراتي  امنيتي  های  مقام  اقدام  اين  علت  مورد  در  خبري  پايگاه  اين 
نوشته است: آنها از اينگونه تظاهرات هراس دارند و مي ترسند كه آتش 
ويژه  به  كند،  سرايت  نيز  كشور  اين  به  مردمي  تظاهرات  و  اعتراضات 
اينكه بخش اعظم فعاالن سياسي و تحصيل كرده هاي اماراتي از وضعيت 
هاي  دستگاه  حد  از  بيش  يافتن  قدرت  همچنين  و  كشورشان  موجود 

امنيتي ناراضي هستند. 
دستگاه هاي امنيتي در اين پيامك ها مجازات هاي سختي براي خاطيان 
اند. از جمله اين مجازات ها، زندان، محاكمه در دادگاه  در نظر گرفته 
امنيت كشور و سلب تابعيت اماراتي و محروميت از حقوق شهروندي 
از  اطالع  صورت  در  كه  اند  خواسته  مردم  از  امنيتي  های  مقام  است. 

هرگونه فعاليت ها در اين خصوص به نيروهاي امنيتي اطالع دهند. 

 ارتش انگلیس 150 نفر ديگر را 
از صحراي لیبي خارج كرد 

وزير دفاع انگليس اعالم كرد: نيروهاي ويژه ارتش اين كشور در دومين 
از  را  انگليسي   20 جمله  از  ديگر  خارجي   150 خود  نجات  عمليات 
مناطق بياباني ليبي خارج كردند. به گزارش ايرنا، ليام فاكس گفت: اين 
افراد كه بيشتر در صنايع نفت و گاز ليبي و در مناطق شرقي آن كشور 
مالت  به جزيره  نظامي هركولس  با سه فروند هواپيماي  كار مي كردند 
منتقل شدند. ديويد كامرون نخست وزير انگليس در گفتگو با شبكه هاي 
تلويزيوني اين كشور از نيروهاي ويژه ارتش كه در اين عمليات نجات 
شركت داشتند قدرداني كرد. وي گفت: اين عملياتي خطرناك بود ولي 
ضرورت داشت انجام شود تا انگليسي ها و اتباع ديگر كشورها را كه 
تلويزيون  منتقل كند.  به خارج  بودند،  افتاده  ليبي گير  بياباني  مناطق  در 
بي بي سي نيز گزارش داد كه در جريان اين عمليات يكي از هواپيماها 
حتي هدف تيراندازي قرار گرفت ولي آسيبي نديد. نخست وزير انگليس 
قدرت  از  سرعت  به  كه  خواست  قذافي  از  همچنين  خود  سخنان   در 

كناره گيري كند. 
قابل تصور  قذافي  معمر  براي  ليبي هيچ جايي  آينده  در  كامرون گفت: 
و  قذافي  معمر  هاي  دارايي  و  اموال  همچنين  انگليس  دولت  نيست. 
آنها  ديپلماتيك  مصونيت  و  كرد  توقيف  كشور  اين  در  را  اش  خانواده 
را نيز لغو نمود. شبكه تلويزيوني اسكاي نيوز نيز گزارش داد كه كشتي 
جنگي كامبرلند انگليس در دومين مأموريت خود حدود 200 خارجي از 
جمله 50 انگليسي را از بندر بنغازي ليبي تخليه كرد و در حال حاضر به 

سمت مالت در حركت است. 
مأموريت  اولين  در  نيز  گذشته  هفته  انگليس  دريايي  نيروي  كشتي  اين 
خود 300 نفر را از ليبي به مالت منتقل كرده بود. وزارت خارجه انگليس 
 اعالم كرد كه در حال حاضر تعداد اندكي شهروند انگليسي در ليبي باقي 
مانده اند. دولت انگليس هفته گذشته به خاطر عدم واكنش سريع به بحران 
ليبي و عدم تخليه به موقع اتباع خود از آن كشور، به شدت تحت فشار 
قرار داشت به نحوي كه ديويد كامرون مجبور شد به خاطر مشكالت 

پيش آمده براي شهروندان اين كشور از مردم عذرخواهي كند. 
 

بهدليلامتيازندادنميقاتي؛
جريان 14 مارس دولت جديد لبنان را 

تحريم كرد 
در پي عدم امتياز دهي نجيب ميقاتي )نخست وزير جديد لبنان( به جريان 14 
مارس، اين جبهه سياسي در جلسه فوق العاده خود با حضور سعد حريري 
)نخست وزير بركنار شده لبنان(، به طور رسمی اعالم كرد كه دولت آتي لبنان 
را تحريم كرده و در آن شركت نمي كند. به گزارش ايرنا از بيروت، در اين 
نشست كه در هتل بريستول بيروت برگزار شد، عالوه بر فواد سنيوره و سعد 
حريري به عنوان سران اهل سنت جريان 14 مارس، امين الجميل و سمير 
جعجع به عنوان رؤساي احزاب مسيحي مخالف دولت جديد نيز حضور 
داشتند. بيانيه پاياني اين نشست توسط فواد سنيوره قرائت شد كه براساس 
آن جريان 14 مارس به طور رسمی خود را به عنوان جريان اقليت و مخالف 
دولت ميقاتي معرفي و اعالم كرد كه حاضر به مشاركت در دولت آتي لبنان 
نيست. جريان 14 مارس دليل خود براي عدم مشاركت در دولت را پاسخ 
غير قانع كننده و مبهم ميقاتي به سئواالت و درخواست هايشان به خصوص 
در مورد دادگاه بين المللي رفيق حريري اعالم كردند. ميقاتي در موضعي 
صريح اعالم كرده بود: در خصوص دادگاه حريري تصميم گرفتم وارد هيچ 
نوع گفتگويي نشوم ولي اين نكته را يادآوري مي كنم كه آيا براي نخست 
وزير معقوالنه است كه در قدرت باشد ولي مسأله ترور رفيق حريري نخست 

وزير اسبق لبنان را دنبال نكند؟
14 مارس همچنين جريان رقيب خود يعني 8 مارس را به ايجاد انقالب در 
كشور و عليه قانون اساسي متهم ساخت و بيان كرد كه با تمام توان مقابل اين 
جريان خواهد ايستاد. از سوي ديگر نجيب ميقاتي نخست وزير جديد لبنان 
در آخرين روز سفر خود به طرابلس اعالم كرد كه در صورت عدم مشاركت 
جريان 14 مارس در دولت، 4 راهكار ديگر مقابل او قرار دارد كه براي اتخاذ 

تصميم نهايي با ميشل سليمان )رئيس جمهور( مشورت خواهد كرد. 
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گزارش آمانو و انحراف افكار جهاني از شكست 
ديكتاتورهاي تحت حمايت غرب 

استاندارتهران: 
افزايش يارانه بلیت مترو در سال آينده 

عرضه فرآورده هاي پااليشگاه اصفهان به درخواست 
مقام هاي استان و با هماهنگي مسئوالن شركت ملي 
پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران، در تاالر 
بورس اين شهر آغاز شد. به گزارش ايرنا، رئيس 
اداره بازاريابي و فروش فرآورده هاي نفتي شركت 
پااليش نفت اصفهان گفت: اين شركت با هدف 
شفافيت بيشتر در عرضه فرآورده ها و دسترسي 
آسان مشتريان و متقاضيان، اقدام به عرضه فرآورده 
اصفهان  بورس  تاالر  در  توليدي خود  ويژه  هاي 
كرده است. مجيد شهسواري با بيان اينكه در ماه 
هاي گذشته، شركت پااليش نفت اصفهان وكيوم 
توليدي  آيزوريسايكل  و  قير(  اوليه  )ماده  باتوم 
بورس كاالي  بازار  از طريق  تهران و  را در  خود 

درصدد  شركت  اين  افزود:  كرده،  عرضه  ايران 
است به مرور زمان فرآورده هاي نفتي ويژه خود 
را در تاالر بورس كاالي اصفهان نيز عرضه كند 
و در اين راستا براي نخستين بار گوگرد كلوخه 
 اي اين پااليشگاه در بورس اصفهان عرضه شده 
است. وي ادامه داد: اين فرآورده در بورس اصفهان 
نفت  پااليش  شركت  توسط  بار  نخستين  براي 
اصفهان فروخته شده كه در اين زمينه، يك هزار 
تن گوگرد كلوخه اي به عنوان عرضه اوليه ارايه شد. 
وي مصارف اين فرآورده را در زمينه كشاورزي، 
صنايع دفاعي و نظامي، شركت هاي توليد كننده 
و گفت: شركت  دانست  گرانوله  گوگرد  و  اسيد 
پااليش نفت اصفهان به طور متوسط روزانه 80 تن 

گوگرد توليد مي كند. به گفته شهسواري در شركت 
پااليش نفت اصفهان بيش از 10 نوع فرآورده ويژه 
توليد مي شود كه پس از گوگرد، آيزوريسايكل، 
بازار  در  انواع حالل  و  باتوم  وكيوم  خام،  روغن 
وي  شد.  خواهد  عرضه  اصفهان  كاالي  بورس 
هدف از فعاليت اداره بازاريابي و فروش فرآورده 
مشتريان  براي  افزوده  ارزش  ايجاد  را  نفتي  هاي 
فرآورده هاي نفتي و كاهش هزينه هاي توليد از 
طريق تسهيل در خريد مستقيم و دسترسي آسان، 
شفافيت در فرآيندهاي عرضه فرآورده هاي نفتي 
انطباق  ايران و  از طريق عرضه در بورس كاالي 
فرآورده های  مصرف  بازارهاي  با  بيشتر   پذيري 

نفتي عنوان كرد. 

سراسری
جهان نما ایران

از آغاز  به دو ماه  در حالي كه نزديك 
شديد  هاي  اعتراض  دامنه  گسترش  و 
خودكامه  ديكتاتورهاي  عليه  مردمي 
و همچنان  گذرد  مي  عربي  كشورهاي 
به عنوان سوژه  بحران در جهان عرب 
و  خبرسازي  در  اساسي  اولويت   و 
اطالع رساني شبكه هاي گسترده رسانه 
هاي جهاني مطرح است، اما در روندي 
مستمر، بخش مهمي از تالش هاي نظام 
رهبري  به  غرب  اي  رسانه  امپرياليسم 
آمريكا بر سوژه سازي و بزرگنمايي از 
حوزه  در  عادي  موضوعات  و  مسائل 
است.  شده  متمركز  و  معطوف  ايران 
از  هر  اي،  رسانه  راهبرد  اين  بستر  در 
گاه، يك موضوع مرتبط با حوزه ايران 
و  انتخاب  غربي  هاي  رسانه  سوي  از 
تبليغات  و  خبري  پيچيده  الگوهاي  با 
و  بزرگنمايي  )پروپاگاندا(  سياسي 
اختيار  در  و  شده  سازي  برجسته 

مخاطبان گذاشته مي شود. 
سازي  جريان  اخير،  هاي  هفته  در 
ناوگان  موفق  عبور  از  رواني  و  تبليغي 
مقصد  به  سوئز  كانال  از  ايران  دريايي 
مداوم  سازي  العمل  دستور  و  سوريه 
پرونده  عرصه  در  غيرمهم  تحوالت  از 
پيش  )به ويژه در خأل  ايران  اي  هسته 
آمده پس از نشست اخير ايران با 5+1 
تداوم  در   )... و  تركيه  استانبول  در 
غرب  سياسي  و  اي  رسانه  راهبرد  اين 

صورت گرفته است. 
انتشار  با  زمان  هم  چارچوب،  اين  در 
از  آمانو  جديد  گزارش  از  اي  گزيده 
وضعيت برنامه هسته اي ايران از سوي 
رسانه هاي غربي، بار ديگر اين موضوع 
اين  هاي  گزارش  و  اخبار  صدر  در 

رسانه ها قرار گرفت. 
در حالي كه مديركل آژانس در اين گزارش 
 به سبك و روش گذشته خود در تدوين 
ارزيابي هاي آژانس از وضعيت برنامه 
بر  بار  چندمين  براي  ايران  اي  هسته 
صلح آميز بودن ماهيت اين فعاليت ها 
و نبود انحراف در آن تأكيد كرده است، 
اما رسانه هاي غربي با وجود اذعان به 
اخير  گزارش  در  تازه  اطالعات  نبود 
با تمركز بر بندهاي تكراري  آمانو، باز 
 گزارش و تهديد سازي از ماهيت اساسي 
ايران،  هسته ای  صلح آميز  فعاليت های 
در صدد انحراف توجه از  واقعيت های 
 اس��اسي م���وجود ج��امعه ج��هاني بر

آمدند. 
تداوم  در  سي  بي  بي  ارتباط،  اين  در 
خط تبليغي و جريان سازي خبري عليه 
آمانو  گزارش  وسيع  انعكاس  با  كشور 
مدعي نگراني آژانس از احتمال وجود 
فعاليت هاي هسته اي نظامي در ايران 

شد. 
بي بي سي مدعي شد: به گزارش آژانس 
بين المللي انرژي اتمي نگراني از برنامه 

اتمي ايران افزايش يافته است. 
تلويزيون سي ان ان آمريكا نيز با پرداختن 
 به اين موضوع، ادعاي نگراني آژانس از 
را  ايران  اي  هسته  نظامي  هاي  برنامه 
جديد  گزارش  كرد:  گزارش  و  تكرار 
آژانس نشان مي دهد كه ايران، با وجود 
سازي  غني  متحد،  ملل  سازمان  منع 

اورانيوم را تداوم بخشيده است. 
هم زمان و همگام با ابزارهاي رسانه ای 
و پ��روپاگاندايي غ�رب، نخست وزير 
هاي  تالش  تقويب  با  نيز  انگليس 
درخواست  خود،  دولت  ضدايراني 
اعمال  براي  داوطلبانه  ائتالفي  تشكيل 
تحريم هاي بيشتر عليه ايران را مطرح 

كرده است. 
به نوشته روزنامه فايننشال تايمز )چاپ 
نگراني  ادعاي  تكرار  با  كامرون  لندن( 
از  ايران،  برنامه هسته اي  زياد در مورد 
خواست  انگليس  بين المللي  شركاي 
تشكيل  خواستار  و  نخورند  فريب  تا 

تا  شد  داوطلب  كشورهاي  از  ائتالفي 
جمهوري  بر  را  مضاعفي  تحريم هاي 

اسالمي اعمال كنند. 
اين  تايمز،  فايننشال  گزارش  براساس 
فراخوان از سوي نخست  وزير انگليس 
به اين دليل صورت مي گيرد كه احتمال 
رسيدن به اجماع در ميان همه 27 كشور 
اتحاديه اروپا براي افزودن به تحريم ها 
عليه ايران به ميزان زيادي كاهش يافته  

است. 
اسالمي  جمهوري  تعبير  و  برداشت 
ايران از گزارش تازه آژانس بين المللي 
با  متفاوت  كامل  طور  به  اتمي  انرژي 

نگاه غربي ها به نظر مي رسد. 
اذعان  آمانو،  جديد  گزارش  واقع،  در 
رسيدگي  مرجع  ترين  عالي  اعتراف  و 
بين  نظام  فعاليت هاي هسته اي در  به 
المللي به نبود انحراف به سمت اهداف 
ايران  اي  هسته  هاي  برنامه  در  نظامي 
شمار  به  بار(  ششمن  و  بيست  )براي 

مي رود. 
نماينده  سلطانيه،  اصغر  علي  اعتقاد  به 
انرژي  بين المللي  آژانس  در  ايران  دائم 
نخستين  براي  گزارش  اين  در  اتمي، 
عضو  كشور   120 اصرار  دليل  به  بار 
گزارش  آژانس  مديركل  غيرمتعهدها، 
خود را به دو بخش تقسيم كرد؛ بخش 
ايران  هاي  همكاري   تمام  شامل  اول 
معاهده  مطابق  آژانس  بازرسي  هاي  و 
ان. پي. تي. است كه اين مسأله نشان مي  
دهد، ايران متعهدانه به همكاري خود با 

آژانس ادامه داده است. 
ه��مچنين در ت��مامي اي�ن گ��زارش 
نظارت آژان�س بر ف�عاليت ه�اي هسته  ای  
 اي�ران از ج�مله غ�ني س�ازي م�شاهده 

مي شود. 
بخش دوم هم مربوط به خواسته  هاي 
امنيت  قطعنامه هاي شوراي  غيرحقوقي 
اسالمي  جمهوري  كه  است  ايران  از 
ايران بارها با استناد به مدارك حقوقي، 
را  قطعنامه ها  اين  نداشتن  وجاهت 
است  معتقد  رو  اين  از  و  كرده   ثاب�ت 
ش�دن  اج�را  قابلي�ت  ق�طعنامه ها   ك�ه 

ندارند. 
دو  اين  تفكيك  كرد:  تأكيد  سلطانيه 
قانوني  خواسته هاي  يعني  مسأله 
خواسته هاي  و  آژانس  حقوقي  و 
غيرحقوقي و غيرقانوني شوراي امنيت 
از خواسته ها و انتظارات، نخستين گام 
آژانس محسوب  مثبت توسط مديركل 
بعدي  گام هاي  اميدواريم  و  شود  مي 
برداشته  گزارش دهي  نواقص  رفع   در 

شود. 
شفاف   همچنين،  گزارش  اين  در 
گونه  هيچ   ايران  اينكه  بر  قبل،  از  تر 
فعاليت بازفرآوري ندارد، تاكيد شده و 
اظهارات قبلي ايران در اين باره توسط 
قرار گرفته  تأييد   آژانس مورد توجه و 

است. 
اگرچه جريان سازي تبليغي و رواني و 
همچنين انگاره سازي منفي از مسائل و 
موضوعات مرتبط با ايران، به مثابه الگو 
دستور  در  ثابت  و  مستمر  راهبردي  و 
كار سازمان هاي رسانه اي غربي قرار 
دارد، اما اوج گرفتن ناگهاني سوژه يابي 
و تهديدسازي از موضوعات طبيعي در 
از  بخشي  كه  درشرايطي  كنوني،  مقطع 
دنيا بحران زده است با اهداف و نيات 

خاصي صورت مي گيرد. 
 در ش��رايط فع��لي به ن��ظر مي رس�د، 
اقدام های رسانه اي و سياسي كشورهاي 
اهداف  ايران در چارچوب  عليه  غربي 

زير انجام مي شود: 
 تهديد سازي مستمر از مسأله ايران 

 حفظ اجماع به اصطالح جهاني 
شكست  از  افكارجهاني  انحراف   
و  آمريكا  حمايت  تحت  ديكتاتورهاي 

غرب 
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استاندار اصفهان گفت: امروز جمهوري اسالمي از 
جايگاه رفيعي در دنيا برخوردار است كه حاصل 
رشادت هاي شهدا، ايثارگران و جانبازان است. به 
گزارش ايرنا، عليرضا ذاكر اصفهاني در بازديد از مركز 
توانبخشي شهيد مطهري اصفهان خطاب به جانبازان 
افزود: كشور ايران مديون رشادت هاي شما جانبازان 
است كه در عرصه ديانت و انقالب حركت عظيمي 
كشورهاي  تحوالت  به  اصفهاني  ذاكر  ايد.  داشته 
تونس، ليبي و مصر اشاره كرد و خاطرنشان كرد: 
دنيا با الگو گرفتن از انقالب ايران در حال تغيير 
و تحول است. وي با بيان اينكه وقايع پيش آمده 
قلب مومنان و ايثارگران را شاد كرده است، اظهار 
داشت: مردم ايران به دنيا نشان دادند كه مي توان با 
ايستادگي و مقاومت جلوي استكبار و ظلم را بگيرند. 
وي دستاوردهاي 32 سال انقالب اسالمي ايران را 

پيشرفت و توسعه در تمام زمينه ها از جمله انرژي 
هسته اي، علوم و فنون، هوا فضا و صنعت دانست و 
گفت: دنيا نيز نظاره گر پيشرفت و توسعه ايران است. 
استاندار اصفهان با بيان اينكه شما جانبازان با اهداي 
عضوي از بدنتان نقش عظيمي در پيروزي انقالب 
اسالمي ايفا كرديد، گفت: ايستادگي و شهامت شما 

در تاريخ هرگز فراموش نخواهد شد. 
اي�ثارگ�ران  وي همچ�نين گ�فت: مش�اور ام�ور 
و  جانبازان  اص�فهان ح��قه وص�ل  اس��تانداري 
 ايثارگ�ران با است�انداري اس�ت و ج�انبازان استان 
مطرح  را  مشكالتشان  و  مسائل  توانند  مي 
در  جانبازان  مشكالت  اينكه  بيان  با  وي  كنند. 
كرد:  تصريح  شد،  خواهد  رسيدگي  وقت   اسرع 
ايثارگران  فرزندان  اشتغال  مشكل  حل  صدد   در 

هستيم. 

رئيسسازمانامدادونجاتهاللاحمر:

سامانه 3114 براي مسافران نوروزي طراحي شد

حاشيهايديگربرايمترواصفهان؛

عمليات حفاري مترو اصفهان در  اطراف سي و سه پل باز هم متوقف شد 

م���دير پ���ايگاه م��ديريت 
خشكسالي كشاورزي اصفهان 
پايش  نتيجه  داشت:  اظهار 
اس�تان  خشكسالي  وضعيت 
اصفهان نشان مي ده�د اي��ن 
استان هاي  از  پس  اس��تان 
آذرب���اي��ج��ان ش����رقي 
و ي���زد،  ب��يشترين م��يزان 
درگيري با پديده خشكسالي 

را داشته است. 
گفتگو  در  خداقلي  مرتضي 
پايش  نتايج  افزود:  ايرنا  با 
خشكسالي سال آبي 89-90 
استان  كه  دهد  مي  نشان   ،
اصفهان در شرايطي از لحاظ 
كه  گرفته  قرار  خشكسالي 
چنين  گذشته  سال هاي  در 

از  پس  و  ديده  خ�ود  به  ك��متر  را  ش��رايطي 
برخ��الف  آب��ي  س�ال  از  ماه  پنج  گذشت 
ان�تظار، شاهد سيطره كامل خشكسالي در اقصي 
وجود  با  كرد:  اضافه  وي  هستيم.  استان  نقاط 
در  بهمن  بارشي در دي و  فعاليت سامانه هاي 
از  بسياري  در  را  خشكسالي  شرايط  كه  ايران 
نقاط كشور تغيير داد، ميزان بارش ها در استان 
اصفهان باعث كاهش بارش خشكسالي نشده و 
اين پديده همچنان با شدت در استان حاكم است. 
وي يادآور شد: گرچه اين كاهش بارش تاكنون 
نيز اثرات ناهنجار خود را بر بخش هاي مختلف 

اثرات  انتظار  نگران و در  بايد  اعمال كرده ولي 
اظهار  خداقلي  بود.  آتي  هاي  ماه  در  آن  وخيم 
داشت:  بيشترين درصد مساحت استان با سهم 52 
درصدي تحت تأثير خشكسالي متوسط )كاهش 
45-20 درصدي بارش دراز مدت( بوده كه اين 
پديده در مناطق غربي، شمالي و جنوبي استان 

گسترش يافته است. 
از  درصد  داد: خشكسالي شديد 8/2  ادامه  وي 
از شرق  بر گرفته كه  استان را در  مساحت كل 
تيران به سمت جنوب تا شهرضا و از طرف ديگر 
به سمت شرق كشيده شده و اصفهان، ورزنه و 
نائين را در بر گرفته و تا حوالي خور و بيابانك 

شهرستان  در  و  يافته  امتداد 
روز  شرايط  بيابانك  و  خور 
ب�ه روز ب�راي ساك��نان اي�ن 
شهرستان سخت تر مي شود. 
وي تصريح كرد: دامنه تغييرات 
بارش و وضعيت خشكسالي 
از مهر تا بهمن در تمامي ماه 
ها با كاهش بارش نسبت به 
ميانگين و خشكسالي همراه 
در  مهرماه  در  و شدت  بوده 
ب�الترين ح�د و در آب�ان ماه 
ب�وده  ح�د  ترين  پايين  در 
اس�ت. م�دير پايگاه مديريت 
ك��شاورزي  خش��كس�ال�ي 
ميزان  گفت:  اصفهان  استان 
ب��ارندگي ت��جمعي اس��تان 
نشان م�ي دهد كه اس�تان در 
م��هرماه هي�چ گ�ونه ب�ارشي دري�افت ن�كرده و 
كل استان با شرايط خشكسالي بسيار شديد مواجه 
بوده است. خداقلي اضافه كرد: بررسي هاي نشان 
ماهه   5 طي  بيابانك  و  خور  ايستگاه  دهد،  مي 
گذشته 8/9 ميليمتر بارش داشته، حال آن كه بارش 
دراز مدت و بارش سال گذشته در اين ايستگاه 
به ترتيب 45/6 و 14 ميليمتر ثبت شده و پس 
از اين ايستگاه، ايستگاه شرق اصفهان شديدترين 
خش��كسالي را در ط��ي دوره م��ورد ب��ررسي 
نقصان  چهارم  يك  به  آن  مقدار  و  كرده   تجربه 

يافته است. 

رئيس سازمان امداد و نجات جمعيت هالل احمر 
گفت: سامانه 3114 براي مسافران نوروزي طراحي 
شده است تا از وجود پايگاه هاي امدادرساني در طي 
يابند. به گزارش فارس از گلپايگان،  سفر آگاهي 
محمود مظفر در جمع خبرنگاران به اهداف سفر خود 
به اين شهرستان اشاره كرد و گفت: يكي از برنامه هاي 
سازمان امداد و نجات جمعيت هالل احمر كشور، 
بازديد از پايگاه هاي امدادرساني و ديدار با امدادگران 
در سراسر كشور است. رئيس سازمان امداد و نجات 
كشور تأكيد كرد: در محور گلپايگان به موته، به 
جاي كانكس موجود در آينده اي نزديك ساختمان 
احداث خواهد شد و همچنين در  امداد جاده اي 

اين پايگاه امداد جاده اي، ماشين خودروي امداد و 
نجات و آمبوالنس افزوده مي شود. وي ادامه داد: در 
محور گلپايگان به خمين نيز ساختمان ايجاد مي شود 
و امكاناتي مانند ماشين خودروي امداد و نجات 
و آمبوالنس به اين مجموعه اضافه خواهد شد تا 
مشكالت شهرستان به حداقل برسد. مظفر افزود: در 
كل كشور 700 پايگاه ثابت و سيار و موقت امداد و 
نجات وجود دارد و در استان اصفهان 12 پايگاه ثابت، 
چهار پايگاه سيار و پنج پايگاه موقت فعال است. وي 
تصريح كرد: امدادگران جمعيت فرا به كار مي گيرند 
تا هموطنان سفري ايمن و با آرامش داشته باشند. 
وي در مورد تمهيدات انديشيده شده براي سفرهاي 

نوروزي بيان داشت: از نيمه اسفند ماه امكانات و 
آمبوالنس  و  خودرويي  نجات  و  امداد  تجهيزات 
شد  خواهد  تزريق  استان ها  و  پايگاه ها  همه   به 
و نيروهاي امدادگر را به چند برابر افزايش خواهيم 

داد. 
مظفر از راه اندازي سامانه اطالع رساني نوروزي خبر 
داد و گفت: سامانه 3114 براي مسافران نوروزي 
طراحي شده است كه هموطنان مي توانند شهر مبدأ و 
شهر مقصد را پيامك كنند و در طول مسير پايگاه هاي 
جاده اي هالل احمر به صورت خودكار روي تلفن 
همراه ظاهر مي شود و در مسير از پايگاه هاي آماده به 

خدمت آگاه مي شوند. 

متروي   )TBM(حفار دستگاه  برخورد  اثر  در 
اصفهان با يك توده خاك سخت عمليات حفاري 
پل  اطراف سي و سه  اصفهان دوباره در  متروي 
متوقف شد. به گزارش فارس از اصفهان، يك منبع 
آگاه كه نخواست نامش فاش شود در خصوص 
عمليات حفاري مترو اصفهان اظهار داشت: تيغه 
دستگاه حفار متروي اصفهان)تي بي ام( با يك توده 
خاك سفت برخورد كرده و متوقف شده است. وي 
افزود: در حال حاضر دستگاه نزديك به هتل سوئيت 
متوقف شده و كارشناسان متروي اصفهان از نظارت 
و بازرسي را آغاز كرده اند. اين منبع آگاه با اشاره 
به اينكه براساس نظر بعضي از كارشناسان زمين 
شناسي تخته سنگ هاي بزرگي در اين مسير بر سر 
راه دستگاه حفار قرار دارد، تصريح كرد: با استناد به 
نظر اين كارشناسان احتمال برخورد با اجسام بسيار 
سخت قوت مي گيرد. وي تأكيد كرد: به دليل باال 
بودن دماي مصالح خروجي از دستگاه و نيز طوالني 

شدن زمان حفاري دستگاه تا هفت ساعت در هر 
كورس احتمال برخورد دستگاه )تي بي ام( را با 
جسم سخت افزايش مي يابد. اين در حالي است 
كه مدير عامل سازمان قطار شهري اصفهان اين 
موضوع را تأييد نكرده و تكذيب كرد. به گزارش 
فارس عمليات حفاري تونل متروي اصفهان كه 
بود،  شده  متوقف  گذشته  ماه  بيست  به  نزديك 
سرانجام با تعمير كاتر هدهاي سر دستگاه حدود ده 
روز پيش دوباره آغاز شده و دستگاه حفار)تي بي 
ام( نيز در حدود چهار رينگ اقدام به حفاري كرد تا 
اينكه در روز دوشنبه 3 اسفندماه بخشي از محدوده 
ايستگاه مترو در نزديكي پل تاريخي سي و سه پل 
اصفهان در فاصله كمتر از 10 متري رمپ جنوبي 
احداث  رمپ  با  نشست  اين  محل  نشست.  فرو 
شده جديد پل تاريخي سي و سه پل حدود 15 
متر و از خود پل حدود 70 متر فاصله داشته است. 
مديرعامل سازمان قطار شهري شهرداري اصفهان 

در مورد علت حادثه تصريح كرد: كارشناسان فني 
مترو دليل احتمالي اين حادثه را تركيدگي لوله آب 
وي  مي دانند.  محل  اين  محدوده  در  سبز  فضاي 
تأكيد كرد: اتفاقي چون شكستگي لوله يا نشست 
آب و يا عبور يك وسيله نقليه سبب شد سطح 
زمين تنها مقداري نشست كند كه در حال پر كردن 
آن هستيم. زعفراني با اشاره به اينكه عمق نشست 
زمين حدود يك تا دو متر است، خاطرنشان كرد: 
اين نشست در عمليات حفاري تونل مترو مشكلي 
دستگاه TBM مشغول  و همچنان  نكرده  ايجاد 
حفاري است. وي يادآور شد: كارشناسان در زير 
محل حادثه در حال تعمير دستگاه TBM بودند 
و هيچ حادثه اي براي تونل مترو در اين منطقه رخ 
نداده است. پس از آن نيز متوليان قطار شهري كه 
احتمال ريزش مجدد زمين را مي دادند با گذاشتن 
ورقه در كف خيابان سعي داشتند تا خطر ريزش 

احتمالي را كاهش دهند. 

اصفهان سومين استان درگير با خشكسالي شديد 

فرآورده هاي پااليشگاه اصفهان در بورس 

استانداراصفهان: 

جاي�گاه رفي�ع ايران 
 در دني��ا ح�اص��ل 
رش�ادت هاي شهدا، 
ايثارگران  و  جانبازان 

است
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رو در روآژیر

مخب��ر فراكس��يون زن��ان مجلس در 
خصوص حض��ور 2 نف��ر از اعضاي 
فراكس��يون زنان مجلس در نشس��ت 
كميسيون مقام زن در نيويورك، گفت: 
براي معرفي زني كه در پناه جمهوري 
اس��المي، هويت، ش��خصيت انساني 
و كرامت پيدا كرده و توانس��ته اس��ت 
اس��تعدادهاي خود را به ظهور برساند 
تا ش��كوفا ش��ود و در خدمت جامعه 
اسالمي و بشري قرار گيرد، نياز است 
تا م��ا از تريبون ها و ابزارهاي مختلف 

استفاده كنيم. 
الله افتخ��اري در گفتگو با فارس در 
خصوص حض��ور 2 نف��ر از اعضاي 
فراكس��يون زنان مجلس در نشس��ت 
كميسيون مقام زن در نيويورك اظهار 
داش��ت: اعزام نماين��دگان زن مجلس 
براي شركت در نشست كميسيون مقام 
زن در نيويورك، براي نخستين بار بعد 
از انقالب اس��المي از س��ال گذشته با 
پيگيري هاي فراكس��يون زنان مجلس 
آغاز شد و سال گذشته فاطمه رهبر و 
طيبه صفايي و امسال نيز فاطمه آجرلو 
و فاطمه آليا از اعضاي فراكسيون زنان 

مجلس به اين نشست اعزام شدند. 
وي ادام��ه داد: با توجه به نگاه متعالي 
اسالم به جايگاه زن، جمهوري اسالمي 
ايران مي تواند با اعزام نمايندگان خود 
به برنامه ها و نشس��ت هاي بين المللي، 
پيام رسان انقالب اسالمي، جايگاه زن 
در اسالم و گره گشاي مشكالت زنان 

در تمام دنيا باشد. 
افتخاري ب��ا بيان اينك��ه ارايه ديدگاه 
اس��الم در س��طح بين الملل در قالب 
برنامه هايي از سوي كشورهاي اسالمي 
و غير اسالمي با استقبال فراوان مواجه 
ش��ده اس��ت، عنوان كرد: با توجه به 
ديدگاه غني، فراگير و كريمانه اس��الم 
ب��ه زن همچني��ن بنا به گزارش��ي كه 
دو ت��ن از نماين��دگان زن مجلس در 
خصوص وضعيت و مش��كالت زنان 
اس��المي  جه��ان، عملكرد جمهوري 

ايران در زمينه مس��ائل زنان و ديدگاه 
مقام معظ��م رهبري و حض��رت امام 
خميني )ره( نسبت به زنان، در نشست 
مقام زن س��ال گذش��ته ارايه دادند، به 
اين نكت��ه پي برديم ك��ه حاضران كه 
خواه��ان هم��كاري و تعامل بيش��تر 
با جمهوري اس��المي بودن��د، از اين 

موضوع ها استقبال كردند. 
مخبر فراكسيون زنان مجلس با تأكيد بر 
اينكه ارايه نگاه اسالم به زن در سطح 
بين الملل، هميش��ه با اس��تقبال فراوان 
روبه رو مي ش��ود، ادامه داد: هم اكنون 
مشاهده مي ش��ود زنان در كشورهاي 
اس��المي با الگو گرفتن از زنان ايراني 
هم پاي مردان در فعاليت هاي مختلف 
حض��ور دارند و خواهان اين هس��تند 
 ك��ه برنامه ه��ا و مصوب��ات جمهوري 
اس��المي در اي��ن زمينه به آنه��ا ارايه 

شود.
انق��الب اس��المی اي��ران ب��ه رهبری 
خمينی)ره(در22بهمن1357ب��ه  ام��ام 
پيروزی رس��يد.اين انقالب بر سه پايه 
اس��الم، واليت مطلقه فقيه و حمايت 
ب��ی دري��غ و فراگي��ر مردم اس��توار 
است.انقالب اس��المی، همان طور كه 
ازعنوانش بر می آيد، يك تحول همه 
جانبه و بنيادين بر اساس اسالم است.
بنابراين، بيش از هر مقوله ديگر صبغه 
فرهنگی دارد و در بيش از سه دهه از 
عمر پربركت خود دستاوردهای بسيار 
عمي��ق و گس��ترده ای در اين عرصه 

داشته است.
بديهی اس��ت محاسبه دس��تاوردهای 
انقالب اس��المی،به ويژه دستاوردهای 
فرهنگ��ی و علمی كه مقتضای ماهيت 
آن اس��ت، نيازمن��د تدوي��ن كت��اب 
ه��ا و انج��ام پژوهش ه��ای تفصيلی 
 اس��ت، پ��س در اي��ن مختص��ر برای
 ادای تكلي��ف فقط به يك��ی از ابعاد 
 پيشرفت ها و دس��تاوردهای فرهنگی 
 و علم��ی انق��الب اس��المی اش��اره

 می كنيم.

چگونه عزت نفس داشته باشیم؟
اين ك��ه مي بينيد بعض��ی آدم ها حاضرن��د دزدی كنند، 
حاضرند آدم بكش��ند، حاضرند ديگ��ران را آزار بدهند، 
حاضرند دل ديگران را بش��كنند، حاضرند برای پول به 
دست آوردن هر كاری بكنند، حاضرند هر گناهی بكنند 
و هرگز برايش��ان فرقی نكند و با بی تفاوتی از خودشان 
و ديگران بگذرند، دليلش مي تواند تنها يك چيز باشد آن 
هم عزت نفس! فكر كرديم در كنار همه مهارت هايی كه 
شبانه روزی سعی مي كنيم به دست بياوريم عزت نفس 

اهميت زيادی داشته باشد.
 لطفاً كوچک نبینید 

داشتن و نداشتن عزت نفس، ارتباط مستقيمی با افكار، 
احس��اس ها و عواطف ش��ما دارد چون ش��ما خودتان 
هس��تيد كه مي توانيد عزت نفس مندانه فكر كنيد، عمل 
كنيد يا احس��اس كني��د! عزت نفس در واقع احس��اس 
ارزشمندی است كه شما داريد و مجموعه اي از عواطف 
و احس��اس ها و البت��ه تجربه های شماس��ت كه نش��ان 
مي دهد، عزت نفس احس��اس خوب و مثبتی اس��ت كه 
شما نسبت به خودتان داريد و يكی از لوازم اصلی و مهم 
موفقيت به حساب مي آيد چون هيچ موفقيت و پيشرفتی 
بدون داشتن عزت نفس امكان پذير نيست و دليل خيلی 
از شكس��ت ها، بدبختی ها و محروميت های ما آدم ها به 

خاطر نداشتن همين عزت نفس است. 
ع��زت نفس! از تواناي��ی ما در ارزيابی ك��ردن خودمان 
شكل مي گيرد يعنی اول بايد خودمان را بشناسيم و بعد 
ببينيم چه قدر مي توانيم با توانايی هايمان زندگی كنيم و 
بعدتر به خودمان احترام بگذاريم يعنی آدم هايی كه برای 

خودشان ارزشی قايل نيستند چه برای احساس هاي خود 
و چ��ه ب��رای توانايی های خ��ود و آن را مهم نمی دانند 
عزت نفس��ی هم ندارند و همين باعث مي ش��ود كه هر 
كاری انج��ام بدهند، به طور مثال از ديوار خانه مردم باال 
بروند، آدم بكش��ند، به ديگران نارو بزنن��د و هزار گناه 
و ج��رم ديگری را انجام بدهند. ش��ايد ب��ه همين دليل 
است كه امام حس��ين )ع( فرمودند: آن كسی كه بزرگی 
و كرامت نفس خودش را باور داشته باشد آن را با گناه، 

پست و ذليل نخواهد كرد.
تفاوت های يک باعزت با يک بی عزت!

بي��ن آدم های با عزت نفس ب��اال و آدم های بدون عزت 
نف��س، زمين تا آس��مان تف��اوت وج��ود دارد. اگر فكر 
مي كنيد ك��ه تفاوتی وجود ندارد توجه تان را برای چند 

لحظه به تعدادی از تفاوت ها جلب مي كنيم: 
آدم های با عزت نف��س خيلی واقعی فكر مي كنند يعنی 
روی ه��وا و زير آبی فكر نمی كنن��د و نگاه واقع بينانه 
به اطراف ش��ان دارند برای همين هم موفق هس��تند. اما 
آن ب��دون عزت ها ب��ه طور معمول خيل��ی مصنوعی و 
 تخيلی فكر مي كنند چه در مورد خودش��ان چه در مورد 
اطراف ش��ان. يعنی يا فكر مي كنند خودش��ان خيلی آدم 
بی خودی هس��تند و يا فكر مي كنند همه چيز توی اين 
دنيا سياه سياه است.آدم هايی كه عزت نفس بااليی دارند 
اول از همه به نظر خ��ود اعتماد دارند و برای همين در 
جم��ع اظهار نظ��ر مي كنند بعد هم ب��ه نظرهاي ديگران 
احترام مي گذارند اما آن هايی كه عزت نفس پايينی دارند 
اول س��عی مي كنند از جمع دوری كنند و بعد برای نظر 

ديگران تره هم خرد نمی كنند!

آدم های با عزت، هميش��ه اميدوار هستند و تمام تالش 
خ��ود را برای موفقي��ت مي كنند، ت��ازه در فعاليت های 
اجتماعی هم مشاركت دارند و بسيار مسئوليت پذيرند و 
سعی مي كنند از همه استعدادهای خودشان استفاده كنند 
و در كاره��ا خالقيت به خ��رج دهند اما آن بی عزت ها! 
هميشه نااميد هس��تند چون خودشان و توانايی هايی كه 

دارند را دست كم مي گيرند. 
پیش به سوی عزت 

اگ��ر كمی فك��ر كني��د و پيامدهايی كه نداش��تن عزت 
نفس مي تواند روی زندگی ش��ما داشته باشد را بررسی 
 كنيد، خودت��ان مي رويد دنبال اين كه عزت نفس تان را 
تقوي��ت كني��د در اولين قدم، ما راهنماي��ی تان مي كنيم 
 و چن��د پيش��نهاد ب��رای ع��زت نفس دار ش��دن ش��ما

 مي دهيم:
به خود احترام بگذاريد 

ش��ما يك آدم محترم و مهربان هس��تيد! پس اين قدر با 
خودت��ان بد برخورد نكنيد كمی مهربان باش��يد و برای 
خودتان ارزش قايل ش��ويد. هر رفتاری را انجام ندهيد 
ك��ه ديگران به خودش��ان اجازه بی احترامی به ش��ما را 
بدهند، هر كاری را قبول نكنيد كه ديگران احساس كنند 
به به چه آدم هالويی! وقتی برای خود ارزش��مند باش��يد 
ناخودآگاه حاضر نيس��تيد هر جايی برويد يا با هر آدمی 

ارتباط داشته باشيد و هر مدلی زندگی كنيد. 
توانايی ها و محدوديت های خود را بپذيريد 

 آدم هاي��ی كه ع��زت نفس پايين��ی دارند ي��ك ذره بين 
برداشته اند و گذاشته اند روی محدوديت ها و ناتوانی های 
خود و دايم غصه مي خورند كه چرا پولدار نيستند، چرا 
زيبا نيس��تند و... بعد همه استعدادها و توانايی های خود 

را ناديده مي گيرند. 
در حالی كه مي توانند درس بخوانند يا مي توانند نجار و 
ش��ايد هم يك نقاش خوبی شوند خالصه اين را داشته 
باش��يد كه همه آدم ها، در همه زمينه ها نمی توانند موفق 
شوند، وقتی اين جوری نگاه كنيد نه تنها خودتان را ترور 

نمی كنيد بلكه اميدوار هم مي شويد.
در فعالیت های جمعی شركت كنید 

فك��ر نكنيد كه دس��ت و پ��ا چلفتی تش��ريف داريد و 
نمی تواني��د كاری بكنيد. برای قدم اول س��عی كنيد در 
فعاليت های جمعی مدرس��ه، دانش��گاه ي��ا محل كارتان 
شركت كنيد و اگر شده حتی يك مسئوليت كوچك قبول 

كنيد. 
همين قبول مسئوليت به شما توان و انگيزه تالش كردن 
مي دهد و باعث مي ش��ود كه شما خودتان را آدم مفيدی 
بداني��د كه اين در باال رفتن عزت نفس بس��يار تأثيرگذار 

است.
خود را ببخشید 

اگر اش��تباهی كرديد و يا يك كار را درست انجام نداديد 
چند س��ال توی جو عذاب وجدان نمانيد و س��عی كنيد 
به جای غصه خ��وردن و خودتان را لعن و نفرين كردن 
ب��رای جبران آن كاری بكنيد. وقتی خودتان را ببخش��يد 
احساس بزرگواری مي تواند به رشد شخصيت تان كمك 
كند و بعد ديگران را هم به خاطر اشتباهتان ببخشيد، اين 

بخشيدن ها به شما عزت نفس مي دهد.

جامعه

معاون مبارزه با قاچاق كاال و ارز سازمان تعزيرات گفت: 
ه��دف ماده 62 قان��ون نظام صنفي نا ام��ن كردن محيط 
عرضه كاالهاي قاچاق اس��ت كه باالترين ريس��ك براي 

ورود كاالهاي قاچاق را به دنبال خواهد داشت.
به گزارش فارس، سيدعبدالمجيد اجتهادي در گردهمايي 
مبارزه با قاچاق كاال و ارز در سطح عرضه با موضوع ماده 
62 قانون نظام صنفي اظهار داش��ت: مبارزه و برخورد با 
كاالهايي كه به صورت قاچاق وارد شده و در واحدهاي 
صنفي نقل و انتقال و نگهداري شده يا در حال عرضه و 

فروش است. 
اجتهادي بيان داش��ت: روش انجام كار و هماهنگي براي 
مبارزه قاطع با قاچاق كاال و چهار بند در اين فرمان تبيين 
ش��ده است. عزم جدي بر اين باشد كه عمل قاچاق براي 
قاچاقچ��ي به طور كامل برخالف صرفه و همراه با خطر 
باش��د و جنس قاچاق از پيش از مب��ادي تا محل عرضه 
آن در ب��ازار داخلي آم��اج اقدام هاي گوناگون اين مبارزه 

قرار گيرد . 
وي ادامه داد: مقام معظم رهبري با تأكيد بر لزوم مبارزه همه 
جانبه با قاچاق در تمام نقطه هاي كشور به ويژه ضرورت 
برخورد با آن در س��طح عرضه، فرمودند: »جاي مقابله با 
فس��اد و قاچاق فقط مرزها نيس��ت. قاچاق را بايد دنبال 
كرد، تا آنجايي كه در معرض فروش قرار داده مي ش��ود.« 
رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز تعزيرات حكومتي 
گف��ت: متعاقب اين فرمايش ها و در راس��تاي اجراي آن 
قانونگذار جمهوري اس��المي ايران در قانون نظام صنفي 
كه تاريخ 28 اسفند 82 به تصويب رسيد با تصويب ماده 
62 مرقوم حمل و نقل، نگهداري، عرضه و فروش كااليي 
كه به صورت قاچاق وارد شده است را توسط واحدهاي 
صنف��ي ممنوع و تخلف عرضه كاالي قاچاق محس��وب 
و مستوجب مجازات دانس��ت، با اين اقدام زمينه اجراي 

قانوني فرامين مقام معظم رهبري فراهم شد. 
اجتهادي عنوان داشت: قاچاق كاال عبارت است از ورود 
و خروج كاال بدون انجام تش��ريفات گمركي و پرداخت 
عوايد دولت، اين طرح و كاالهاي كش��ف ش��ده در مرز 
 و داخ��ل كش��ور را نيز در بر مي گيرد، چ��را كه موضوع 
مورد توجه قانون گذار عدم پرداخت صندوق دولت است 
و هر كااليي كه واجد اين وصف باش��د قاچاق محسوب 
مي ش��ود. وي گفت: ماده 62 قان��ون نظام صنفي جهت 
ن��ا امن كردن محيط عرضه كااله��اي قاچاق كه باالترين 
ريس��ك براي ورود كاالهاي قاچ��اق را به دنبال خواهد 
داش��ت و در م��دت يك س��ال و اندي ك��ه از واگذاري 
صالحي��ت مي گذرد اين س��ازمان اقدام هاي مؤثري را به 

انجام رسانيده است. 

معاونمبارزهباقاچاقكاالوارز
سازمانتعزيرات:

  ماده62 قانون نظام صنفي، 
نا امن كننده عرضه قاچاق كاال 

پنجرهزیر پوست شهر
واگذاري3500واحدمسكوني
بهمددجويانبهزيستياصفهان

فعاليت24تيمامداديو
اطالعرسانيهاللاحمرچهارمحال

وبختياریدرايامنوروز

پيشرفتفيزيكي80درصدی
بازارچهامامزادهحمزهعليبلداجي

مدير كل بهزيس��تي استان اصفهان گفت: سه هزار 
و 500 واحد مس��كوني به مددجويان زير پوشش 

بهزيستي در اين استان واگذار مي شود. 
محمود محمد زاده در حاش��يه برگ��زاري آيين معارفه 
رئيس اداره بهزيستي كاشان اظهار داشت: اين واحدهاي 
مسكوني در اختيار مددجويان، معلوالن مجرد باالي20 
س��ال، سرپرست خانوار و زنان بي سرپرست باالي 35 

سال گذاشته مي شود. وي افزود: 
كار جانماي��ي اي��ن واحدهاي مس��كوني ب��ا همكاري 
بنياد مس��كن انقالب اسالمي و س��ازمان زمين شهري 
انجام و س��اخت آنها از س��ال 90 ش��روع خواهد شد. 
وي زمي��ن، پروان��ه س��اخت و انش��عابات آب، برق و 
 گاز اين واحدهاي مس��كوني را راي��گان عنوان كرد و 
گفت: تا س��قف 200 ميليون ريال وام قرض الحس��نه 
 ب��ا به��ره چه��ار درص��د در اختي��ار متقاضي��ان قرار 

خواهد گرفت. 

مديرعام��ل جمعي��ت ه��الل احم��ر چهارمحال 
وبختي��اري گفت: دراي��ام نوروز امس��ال 24تيم 
ام��دادي و اطالع رس��اني اين جمعي��ت در محورهاي 
ارتباطي اين اس��تان مس��تقرخواهند شد. محمد فروغي 
در گفتگو باايرنا افزود:12تيم كارامدادرس��اني در مواقع 
بروز حوادث غيرمترقب��ه وجاده اي را برعهده خواهند 
داش��ت. وي گف��ت: ب��راي اط��الع رس��اني از اماكن 
گردش��گري، تاريخي ،منطقه های سياحتي، بيمارستاني 
و راهنمايي مطلوب گردش��گران 12تيم اطالع رس��اني 
نيز در محورهاي مواصالتي استان درايام نوروز مستقر 

خواهند شد. 

مدي��ركل اوق��اف و ام��ور خيري��ه چهارمحال و 
بختياري ازپيش��رفت فيزيكي80 درصدي بازارچه 
جديد امام��زاده حمزه علي)ع( ش��هر بلداجي خبرداد. 
 ش��وذب ش��يري به خبرنگاران اف��زود: اي��ن بازارچه
 ب��ا مس��احت س��ه ه��زار و. 500 مترمرب��ع و 80 باب 
 مغ��ازه درضل��ع جنوب��ي امام��زاده در ح��ال س��اخت 

است. 
وي اعتبار هزينه ش��ده براي س��اخت اين مجموعه را 
دو ميلي��ارد ريال عنوان كرد وگف��ت: اين مبلغ از محل 
نذورات مردمي،اعتبارهای تملك دارايي هاي استاني و 
اعتبارهای سازمان اوقاف تامين گرديده است. شيري در 
ادامه تصريح كرد: پيش بيني مي شود اين پروژه در ايام 

نوروز امسال به بهره برداري برسد. 

دث
حوا

زايندهرود
فردي كه با ترفند كاريابي بالغ بر 450 ميليون ريال از مردم در 
چندين نقطه از كشور كالهبرداري كرده و متواري شده بود، توسط 
كارآگاهان پليس آگاهي شهرس��تان تيران و كرون اصفهان شناسايي 

و دستگير شد. 
سرهنگ غالمعباس بلفكه فرمانده انتظامي شهرستان تيران و كرون 
اظهار داش��ت: در پي شكايت فردي به پليس آگاهي اين فرماندهي 
مبن��ي بر اينكه فردي به نام »احس��ان- ج« به منظور كاريابي از وي 
كالهبرداري و متواري ش��ده،  موضوع در دستور كار كارآگاهان اين 
پليس قرار گرفت. وي افزود: در بررسي هاي ويژه كارآگاهان پليس 
آگاهي مش��خص ش��د نام اصلي متهم »حيدرعلي- ج« مي باشد و 
تمام��ي اعم��ال مجرمانه را با نام جعلي انجام داده اس��ت. اين مقام 
مس��ئول بيان داش��ت: س��رانجام به انجام اقدام های ويژه پليسي و 

اس��تفاده از گش��ت هاي محسوس و نامحس��وس، متهم در يكي از 
روس��تاهاي اين شهرستان شناسايي و دستگير شد. فرمانده انتظامي 
شهرستان تيران و كرون در ادامه خاطرنشان كرد: متهم در تحقيقات 
ص��ورت گرفته ب��ه 19 فقره كالهبرداري در مجم��وع به مبلغ 450 

ميليون ريال در استان هاي مختلف كشور اقرار كرده است. 
اين مقام انتظامي در خصوص نحوه كالهبرداري وي اظهار داشت: 
متهم با عناوين مختلفي مانند كاريابي، ازدواج و غيره، با مالباختگان 
طرح دوس��تي ريخته و پس از اخذ مدارك شناس��ايي و وجوه نقد، 

متواري مي شده است. 
س��رهنگ ش��يعه در پايان از تمامي كس��اني كه توس��ط متهم مورد 
كالهبرداري قرار گرفته اند خواست تا براي تكميل پرونده به پليس 
آگاهي شهرس��تان تيران و كروان استان اصفهان مراجعه و نسبت به 

تنظيم شكايت خود اقدام نمايند.

 زايندهرود
ب��ا تالش مأم��وران پلي��س امني��ت عمومي 
ف��رمانده��ي ان��تظامي ش��هرس��تان خ�وانس��ار 
 اس��تان اصفه��ان دو واح��د صنفي عرض��ه كننده 
 عالئم ش���يطان پرس���تي شناس���اي�ي و پ�ملپ 

شدند.
 سرهنگ حس��ين زارع فرمانده انتظامي شهرستان 
خوانسار اظهار داشت: در پي اجراي طرح تشديد 
ارتق��اي امني��ت اجتماعي و اخالق��ي و بازديد از 
صنف های  س��طح شهرستان توسط مأموران اداره 
نظارت بر اماكن عمومي پليس امنيت عمومي اين 
فرمانده��ي دو واحد صنفي عرض��ه كننده عالئم 
ش��يطان پرس��تي و اقالم ضد فرهنگي شناس��ايي 

شدند. 
وي افزود: متصديان اين دو واحد كه يكي آرايشگاه 
مردانه و ديگري واحد صنفي فروش پوشاك زنانه 
ب��ود به ش��كل مخفيانه اقدام ب��ه توزيع و فروش 
عالئم ش��يطان پرستي و اقالم ضد فرهنگي در بين 

جوانان مي كردند.
  اي��ن مق��ام مس��ئول عن��وان داش��ت: در اي��ن 
 خص��وص ب��ا حك��م قضاي��ي ه��ر دو واح��د 
 صنف��ي پمل��پ و متصدي��ان آنه��ا نيز دس��تگير 

شدند. 
س��رهنگ زارع خاطرنشان كرد: دستگيرشدگان به 
همراه پرونده مقدماتي جهت س��ير مراحل قانوني 

به مراجع قضايي تحويل شدند.

همزمانبابرگزاريكميسيونمقامزندرحاشيه
اجالسبينالمجالس؛

كرامت زن در پناه جمهوري اسالمي به جهان 
معرفي مي شود

در مطبوع��ات كش��ورمان كمت��ر زمين��ه تخصص��ی 
در حرف��ه روزنام��ه ن��گاری موف��ق ب��وده اس��ت، 
در  كم��ی  متخص��ص  ن��گاران  روزنام��ه  زي��را 
مطبوع��ات كش��ورمان به فعاليت مش��غول هس��تند. 
 ب��ه واقع ي��ك روزنامه ن��گار بايد گ��زارش نويس،
مصاحبه گ��ر، مقاله نويس، طراح صفحه هاي داخلی، 
ط��راح جل��د مجله، صفح��ه آرا، خبرن��گار، عكاس 
و بازيگ��ر نقش همه دس��ت اندركاران يك نش��ريه 
تخصصی باش��د و در واقع از زاويه ديد يك سردبير، 
به ش��كل و محتوای نش��ريه بنگرد و خ��ود نيز يك 
عامل اجرايی باش��د. برای كس��انی ك��ه مي خواهند 
در رس��انه های تخصصی فعاليت كنند، ش��ناخت كار 
حرفه اي مي تواند برايشان راه گشا باشد. اكنون زمان 
حرفه اي گری اس��ت و سال هاس��ت كه رس��انه های 
جهان به اهميت تخصص در روزنامه نگاری پی برده 
ان��د و اكنون به بهترين وجه نيز از آن بهره مي گيرند. 
يكی از همكاران مطبوعاتی مي گفت: من سال هاست 
كه در يك روزنامه كش��وری مش��غول به كار هستم 

و زحمات بی ش��ائبه مدي��ران آن را ني��ز از نزديك 
مشاهده مي كنم اما يك موضوع هميشه ناديده گرفته 
مي ش��ود و آن اين كه اعضای تحريريه در رشته های 
تخصصی خودش��ان در سرويس های مربوط مشغول 
به كار نيس��تند و اين بزرگ ترين ضربه بر پيكره يك 
نشريه معتبر با گستره توزيع كشوری است. در دنيای 
امروز رسانه های گروهی دارای تيم تخصصی هستند 
كه در موارد خ��اص به تحليل دقيق رويدادهای روز 
مي پردازند.  رشد سريع راديو و تلويزيون در سال های 
پس از جنگ جهانی دوم و توسعه بيش از حد اين دو 
وس��يله ارتباطی و امكان انتشار سريع و آنی اخبار از 
طري��ق آن ها، دايره طراوت خبری پيرامون روزنامه ها 
را تن��گ كرد و به همين دليل مطبوعات بزرگ جهان 
برای جلوگيری از س��قوط و در هم ريختن ش��الوده 
اقتصادی خود به چاره انديشی پرداختند. حاصل اين 
انديشه ها به صورت راه حل هايی برای مقابله با نفوذ 

راديو و تلويزيون در روزنامه ها ظاهر شد. 
مهم تري��ن راهی ك��ه روزنامه ها برای حف��ظ نفوذ و 
اعتبار خويش يافتند، روی آوردن به تحليل رويدادها 
و تخص��ص در يك حوزه خاص بود تا مخاطبان كه 
از طري��ق راديو و تلويزيون در جريان رويدادها قرار 
گرفت��ه بودند به عمق واقعه و چگونگی وقوع آن پی 
ببرن��د. بنابراين هر نش��ريه بايد يك تي��م آماده برای 
واكنش به موقع در برابر وقايع روز داش��ته باش��د تا 
خوانن��ده به عمق واقع��ه پی ببرد. او باي��د به خريد 
روزنامه ترغيب ش��ود و اين مهم در دس��تان كسانی 
اس��ت كه عالوه بر اطالع رس��انی به تجزيه و تحليل 
وقاي��ع نيز مي پردازن��د. اين يك وجه تمايز رس��انه 
تخصصی نسبت به ساير روزنامه ها است كه خواننده 
را در انتخاب آن كمك مي كند. در اين خصوص بايد 
اظهار داش��ت كه هيچ مدير نشريه اي از يك تازه كار 
توقع نوشتن مطالب تخصصی ندارد. روزنامه نگارانی 
كه سال ها در اين رشته فعاليت مي كنند نيز شايد قادر 
ب��ه تحليل و ي��ا تفس��ير رويدادها نباش��ند. در واقع 

حركت به س��مت حرفه اي گری نيازمند يك س��ری 
تحوالت نرم افزاری در يك روزنامه نيز هست. يعنی 
اين كه مديران بپذيرند برای رسيدن به اين مهم گامی 
جدی بردارن��د. روزنامه ها و مجله های تخصصی كه 
هزينه اعزام خبرنگاران خود به محل واقعه اي را تقبل 
مي كنن��د، فقط نباي��د در انتظار دريافت خبر باش��ند، 
زيرا صدا و س��يما خيلی س��ريع تر از آن ها، خبر را به 
اطالع مردم رسانده اس��ت. بنابراين خبرنگار اعزامی 
بايد چيزی بيش��تر از آنچه از قبل اعالم شده، تهيه و 
مخابره كند. برای برآوردن اين انتظارها كه در واقع 
خواس��ت و انتظار به جای مخاطب��ان روزنامه ها و 
مجله ها است، خبرنگار بايد رشته مورد عالقه خود 
را انتخاب و يا در رشته تحصيلی كه فارغ التحصيل 
ش��ده فعاليت كند و در آن زمينه معلومات خود را 
باال ببرد. او پس از مدتی به حدی از تس��لط مي رسد 
كه به راحتی رويدادهای پيرامون حوزه اش را تحليل 
و در اختيار خوانندگان مشتاق قرار مي دهد. روزنامه 
 ن��گاران جوان كه دوره ه��ای كوتاه و ي��ا بلند مدت 
روزنام��ه نگاری را گذرانده اند به اين موضوع توجه 
كنند كه آغاز كار مطبوعاتی شروع آموختن و آگاهی 
از آخرين پيش��رفت های دانش روزنامه نگاری و راه 
نف��وذ در افكار عمومی اس��ت. روزنام��ه نگاری كه 
مي خواهد در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات به 
تجزي��ه و تحليل رويدادها بپ��ردازد، بايد در حد يك 
كارشناس اقتصادی از جهت علمی ارتقا يافته باشد.

او بايد از تمامی رويدادهای جديد در زمينه تخصصی 
خود به طور عميق آگاهی پيدا كند. به همين جهت 
نيازمند ابزاری اس��ت كه ي��ك محقق و عالم به آن 
مجهز اس��ت هر چند كه شيوه كاربرد آن ساده تر، 
 عملی تر و مردم پسند تر باشد. از جمله راه هايی كه 
می تواند يك روزنامه نگار را به كار تخصصی رهنمون 
كند داشتن آرشيو موضوعی است. آرشيوی شخصی 
 كه مانند گنجين��ه ای در مواقع بحرانی به او كمك 
م��ی كند. البته اي��ن مبحث مفص��ل و نيازمند يك 
سر فصل جداگانه اس��ت ولی در همين حد اشاره 
كنم ك��ه رده بندی موضوعی رويدادهای هر حوزه 
توس��ط خبرنگار می تواند او را برای تهيه گزارش، 
مصاحبه اختصاصی و مطبوعاتی، مقاله و... به طور 

شگفت انگيزی ياری دهد.

پلمپ 2 عرضه كننده عالئم شيطان پرستي در خوانسار اصفهانكالهبرداري 450 ميليون ريالي با ترفند كاريابي

روزنامه نگاری تخصصی در دوران معاصر  

يك كارشناس مسايل زنان با بيان اينكه 
 نگاه مادي گرايانه دختران، س��ن ازدواج
آنها را افزايش داده است، گفت: خانواده ها 
 بايد همواره  در  اين انديشه باشند كه چگونه 
 ف��رزن��دان ج���وان خ���ود را ب��دون 
اينك��ه متحم��ل هزينه هاي غي��ر الزم 
ازدواج ه��مراهي  ب����راي   ش����وند، 
كنن��د. مري��م وحدان��ي در گفتگ��و با 
فارس اظهار  داش��ت: انتخاب همسر از 
تصميم هاي مهم و سرنوشت ساز انسان 
است و ازدواج موفق در پيشرفت، كمال 
و سعادتمندي انسان نقش اساسي دارد. 
وي در ادامه افزود: يكي از مسأله هاي مهم 
بازدارنده در خص��وص ازدواج جوانان، 
مطرح كردن مش��كالت اقتصادي است 
اما بايد توجه داشت كه عامل اقتصادي 
نبايد در انتخاب همسر و ازدواج جوانان 
بازدارنده باش��د؛ همان گونه كه جوانان 
آماده ازدواج، در يك جامعه س��الم حق 
دارند از خدمات بهداشتي و درماني براي 
پيشگيري از بيماري ها استفاده كنند به طور 
مسلم براي پيشگيري از ابتال به مشكالت 
 فك��ري و ناراحتي هاي عاطفي، رواني و 
جلوگيري از كج روي ها ني��ز به ازدواج 
نياز دارند.  اين پژوهش��گر با بيان اينكه 
مهم ترين عامل بازدارنده ازدواج جوانان 
در جامعه م��ا، كم توجهي يا بي توجهي 
به مس��أله ازدواج اس��ت، تصريح كرد: 
غلبه نگ��رش مادي گرايان��ه خانواده ها 
 نس��بت به امر مقدس ازدواج، مهم ترين 

عامل بازدارنده در ازدواج جوانان است.
وحدان��ي خاطر نش��ان ك��رد: تغيي��ر و 
دگرگوني ارزش  ها يكي ديگر از عوامل 
مؤثر در تأخير ازدواج جوانان اس��ت؛ به 
طوري ك��ه مصرف گرايي، تجمل گرايي، 
افزايش توقع ها و تشريفات ازدواج، رشد 
بي پايه ميزان مهريه و تأثير آن بر منزلت 
 اجتماعي، سست شدن بنيادهاي مذهبي 
و ع��دم اطمين��ان ب��ه آينده ش��غلي در 
تأثير گ��ذار  جوان��ان  ازدواج   تأخي��ر 

است. 
وي ادام��ه داد: ازدواج، پيمان مقدس��ي 
اس��ت كه در آن زن و مرد بر اساس يك 
تعه��د قانوني، ش��رعي و عاطفي پيمان 
مي بندند تا با تشكيل خانواده و در يك 
زندگي مش��ترك، نيازه��اي همديگر را 
تأمين كرده و در تلخي و ش��يريني هاي 
زندگي، يار و غم خوار هم باشند؛ با اين 
وج��ود، خانواده يكي از اركان جامعه به 
 شمار مي رود و دستيابي به جامعه سالم 
در گرو سالمت خانواده و تحقق خانواده 
سالم، مشروط به برخورداري زوجين از 
سالمت رواني و داشتن ارتباطی مطلوب 

با يكديگر است. 
همچني��ن وی عن��وان ك��رد: بس��ياری 
از ارزش ه��ا در جامع��ه ايران��ی دچار 
دگرگونی و آشفتگی شده است كه اين 
آشفتگی، بحران بسيار سنگينی را برای 
زندگ��ی جوانان و ب��ه خصوص زنان و 

مردان رقم زده است. 

يككارشناسمسايلزنان:

نگاه مادي گرايانه موجب افزايش سن ازدواج 
دختران شده است 

عزت عالی زياد
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
Tuesday 1 March 2011

شهرستان

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان:
تغییر كاربري كتابخانه

ابن مسكويه خیانت در امانت شهر  
مع��اون فرهنگ��ی اجتماعی ش��هرداری اصفهان ضمن انتق��اد از نهاد 
كتابخانه هاي شهر اصفهان به علت تبديل كتابخانه ابن مسكويه شهرداري 
به يك مكان اداري تصريح كرد: پايين آوردن تابلو اين كتابخانه و تبديل 
مكان آن به يك محل اداري خيانت در امانت شهر محسوب می شود. 
حبي��ب اله تحويل پور از بي اعتمادي ش��هرداري اصفهان به اين نهاد 
جه��ت در اختيار قرار دادن اماكن و اعتبارها س��خن ب��ه ميان آورد و 
خاطرنش��ان كرد: با توجه به پيگيري هاي شوراي اداري و مكاتبه هاي 
انجام شده با اين نهاد اگر وضع كتابخانه ابن مسكويه به حالت عادي باز 
 نگردد، تابلو نهاد كتابخانه ها از باالي اين محل پايين كشيده خواهد شد.  
 مع��اون فرهنگی اجتماعی ش��هرداری اصفهان در ادام��ه از بدهكاري
50 ساله نهاد كتابخانه هاي عمومي، به مردم شهر اصفهان سخن گفت 
و اظهار داشت: ساخت تنها 9 كتابخانه عمومي طي 50 سال گذشته در 

شهر اصفهان گواه بر اين مدعاست.
تحويل پور در پاس��خ به ادعاي بدهكاري 70 ميليارد ريالي شهرداري 
اصفهان به نهاد كتابخانه هاي عمومي از س��وي مدير كل كتابخانه هاي 
 عموم��ي ش��هر اصفهان، اي��ن ادع��ا را بي پاي��ه و اس��اس خواند و 
گفت: براس��اس آيين نامه نهاد كتابخانه ها، شهرداري بايد نيم درصد 
از درآمد خود را جهت اداره، تجهيز و احداث كتابخانه هاي ش��هر به 
حس��اب انجمن كتابخانه هاي عمومي همان شهر واريز نمايد اين در 
حالي اس��ت كه تا اين لحظه انجمني به نام انجمن كتابخانه هاي شهر 
اصفهان تشكيل نشده است. وي ادامه داد: اگر تا كنون مبلغي به حساب 
اس��تاني اين انجمن واريز ش��ده، هم واريز كننده و هم برداشت كننده 
مرتكب تخلف شده اند چرا كه اعتبارهاي مربوط به يك شهر نبايد در 
ش��هر ديگر هزينه شود و اين امر يك تخلف بزرگ است. تحويل پور 
افزود: هر زمان كه آقايان توانمندي تشكيل اين انجمن را پيدا كردند و 
حساب مستقل انجمن كتابخانه هاي شهر اصفهان ايجاد شد، شهرداري 

براي مذاكره آماده است. 
هزينه ساالنه 3 درصد بودجه شهر در بخش كتابخانه ها 

معاون فرهنگي اجتماعي شهرداري اصفهان از اختصاص ساالنه اعتباري 
5 براب��ر آيين نامه نهاد كتابخانه ها در راس��تاي تجهيز، اداره و احداث 
كتابخانه هاي ش��هر اصفهان خبر داد و خاطر نش��ان ك��رد: آمار باالي 
كتابخانه هاي س��اخته شده در شهر اصفهان توسط شهرداري و انجمن 
خيرين كتابخانه س��از كه از اعضاي شوراي اس��المي شهر، مسئوالن 
شهرداري و جمعي از خيرين تشكيل شده است، اين ادعا را تأييد مي 
كند. وي در ادامه با اشاره به اساس نامه مصوب وزارت كشور در رابطه 
با مأموريت س��ازمان فرهنگي تفريحي شهرداري در احداث، تجهيز و 
نگهداري از كتابخانه ها اظهار داشت: شهرداری اصفهان با توجه به اين 
مأموريت از س��ال 69 شروع به ساخت كتابخانه هاي عمومي در شهر 
اصفهان نموده اس��ت و تا كنون 60 كتابخانه را به بهره برداري رسانده 
و 9 عدد ديگر نيز در دست افتتاح دارد. همچنين احداث 14 كتابخانه 
نيز در دس��تور كار سال آينده ش��هرداري اصفهان قرار داده شده است. 
معاون فرهنگي اجتماعي شهرداري در پايان از مسئوالن كتابخانه هاي 
اصفهان خواس��ت تا بحث ها و جنجال هاي رسانه اي بيهوده را كنار 
بگذارن��د و در كنار س��اير نهادها براي افزاي��ش فرهنگ مردم و بهبود 

شرايط كتابخانه هاي شهر اصفهان تالش كنند. 

بررسی مشكالت گفتاری كودكان 
در خمینی شهر 

اداره بهزيس��تي شهرستان خميني ش��هر با حضور كارشناسان گفتار 
درمان��ی اقدام به برگزاري جلس��ه آموزش��ي با عنوان )تش��خيص 
مش��كالت گفتاری كودكان زير 6 س��ال ( در مجتمع پارس��ا نمود. 
گفتن��ي اس��ت اين جلس��ه با هدف ارتقای س��طح علم��ی مديران 
مهدهای كودك و آشنايي بيش��تر آنها با مشكالت گفتاری كودكان 
 زير 6 س��ال و نحوه تش��خيص و ارجاع درمانی اين عزيزان برگزار 

گرديد.
با برگزاري جلس��ه آموزش��ي، مدي��ران و مربي��ان مهدهاي كودك 
شهرستان خميني ش��هر با چگونگي اجراي طرح بهداشت دهان و 

دندان )وارنيش فلورايد( آشنا شدند.
در اين دوره آموزش��ي كه با هدف اجراي طرح استفاده از وارنيش 
فلوراي��د در مهده��اي ك��ودك برگزارگرديد، ش��ركت كنندگان از 
مطالبي همچون مسواك زدن صحيح كودكان، مراقبت هاي الزم پس 
از اس��تفاده وارنيش فلورايد و چگونگي تكميل نمودن شناس��نامه 
س��المت دهان و دندان كودكان بهره مند ش��دند. مقرر ش��د طرح 
مذكور در مهدهاي كودك با هماهنگي و بازرس��ي شبكه بهداشت 

اجرا شود.

برگزاري اولین جلسه مناسب سازي 
در شهرستان برخوار

اولين جلس��ه كميته مناس��ب سازي شهرس��تان برخوار، با حضور 
كارش��ناس مس��ئول دفت��ر معلولين جس��مي حركتي توانبخش��ي 
رؤس��اي   از  جمع��ي  و  فرمان��دار  اصفه��ان،  اس��تان  بهزيس��تي 
 اداره های شهرس��تان برخ��وار در محل فرمانداري اين شهرس��تان 

برگزار گرديد.
در ابت��داي اين جلس��ه عاب��دي، فرمان��دار برخوار با بي��ان اينكه 
مناسب سازي جامعه يك وظيفه اداري و شرعي مي باشد ازحاضرين 

خواست با جديت تمام پيگير برنامه مناسب سازي شهر باشند.
در ادام��ه پورش��بانان، عوامل ع��دم حضور جامعه هدف س��ازمان 
بهزيستي را به دوبخش فيزيكي وفرهنگي تقسيم نمود، ومتذكر شد 
س��اخت و ساز ها بايد به س��متي پيش رودكه از هزينه هاي مجدد 

مناسب سازي جلوگيري شود. 
 كارش��ناس مس��ئول دفت��ر توانبخش��ي بهزيس��تي اس��تان در ادامه 
گفت: جامعه نيازمند فرهنگ س��ازي عمومي در راستاي ضرورت 

حضور معلولين در جامعه مي باشد.
س��پس مير باقري دبي��ر كميته مذكور، ضمن اراي��ه آمار معلوالن و 
سالمندان شهرستان برخوار مطالبي پيرامون ضرورت مناسب سازي 

محيط شهري بيان نمود.
اين جلس��ه با بحث و گفتگو در خصوص رفع موانع و مش��كالت  
 معلوالن، ارائه راهكار و پيش��نهاد درخصوص مناس��ب س��ازي به 
اداره ها و فرمانداري ها، نظارت شهرداري بر اجراي مناسب سازي 
ساختمان هاي عمومي و اداره های دولتي در حال ساخت و نظارت 
بهزيس��تي بر فضاي هاي عمومي و ارايه گ��زارش به فرمانداري به 

پايان رسيد. 

ايجاد كشیك هاي نوروزي 
در محورهاي مواصالتي 
چهارمحال و بختیاري 

سرپرست اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي چهارمحال و بختياري گفت: 
به منظور خدمات رس��اني مطلوب به مسافران و گردشگران كشيك هاي 
نوروزي در محورهاي مواصالتي اين استان ايجاد مي شود. فريبرز كرمي با 
اعالم اين مطلب اظهار داشت: برگزاري جلسه هاي مختلف با انجمن هاي 
صنفي مس��افر، ايجاد كش��يك نوروزي در طول اجراي طرح نوروزي، 
نظارت مضاعف بر عملكرد شركت هاي مسافربري براي ارايه خدمات 
مطلوب تر به مسافران از ديگر اقدام هاي مهم در راستاي خدمات رساني 

مطلوب به مسافران نوروزي است.
وي افزود: اطالع رساني پيش فروش بليت به صورت اينترنتي و حضوري 
از طريق نصب بنر در پايانه هاي عمومي مسافر و اطالع رساني توسط صدا 
و سيماي مركز اين استان، اعالم برنامه هاي نوروزي، هماهنگي با مراكز 
فني معاينه خودرو براي اجراي كشيك در ايام نوروز از ديگر اين اقدام ها 
اس��ت. كرمي ادامه داد: برگزاري جلسه با شركت هاي حمل و نقل كاال 
براي به حداقل رس��اندن جابه جايي بار در زمان اجراي طرح نوروزي و 
تهيه بروشور نوروزي، تهيه و توزيع تقويم و دفترچه يادداشت با موضوع 
ايمني و ارتقاي فرهنگ ترافيك و تهيه نقشه اين استان و همچنين مركزهاي 
توريستي و تفريحي با مشاركت معاونت اجتماعي و ميراث فرهنگي اين 
استان با هدف ارتقاي سطح خدمات به مسافران نوروزي اين استان انجام 
گرفته است. سرپرس��ت اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي چهارمحال و 
بختياري از افزايش ناوگان مسافربري باتوجه به نياز مردم در ايام تعطيالت 
نوروز در اين اس��تان خبر داد و گفت: بر اس��اس نياز مردم مس��ئوليت 
 س��امان دهي، مديريت و افزايش ناوگان در سيستم را در دستور كار قرار 

داده ايم. 

اخبار كوتاهروي ميز

مدي��ركل اوقاف و امور خيريه چهارمحال و بختياري 
گف��ت: ضري��ح چه��ار امام��زاده در شهرس��تا ن هاي 
كي��ار، بروجن و لردگان نصب ش��د. حجت االس��الم 
ش��وذب ش��يري در جمع مديران اوقاف اين اس��تان 
با اعالم اين مطلب اظهار داش��ت: اي��ن ضريح ها در 
امامزادگان ميرحيدر ش��اه )ع( روس��تاي نقنه و ش��اه 
 ابوالقاس��م روس��تاي بيژگرد در شهرس��تان بروجن، 
امامزاده عبدا... )ع( روس��تاي س��ورك در شهرستان 
كي��ار و امام��زاده محمد حنيفه در شهرس��تان لردگان 
نصب ش��ده اند. وي افزود: اين چهار ضريح با اعتبار 
500 ميلي��ون ريال از محل نذورات مردم س��اخته و 
نصب ش��ده اس��ت. ش��يري از افزايش 13 درصدي 
درآمد حاصل از امامزادگان اين استان از زمان اجراي 
قانون هدفمندي يارانه ه��ا خبر داد و گفت: بر همين 
اس��اس پيش بين��ي مي ش��ود در آمد امام��زادگان اين 

 اس��تان تا پايان س��ال جاري به بيش از يك ميليارد و
100 ميليون تومان افزايش يابد كه اين در آمد حاصل 
در راستاي عمران و بهسازي بارگاه امامزادگان هزينه 
مي ش��ود. مديركل اوقاف و امور خيريه چهارمحال و 
بختياري ب��ا بيان اينكه در دولت عدالت محور نهم و 
دهم اعتبارهاي بس��يار خوبي به بخش بقاع و مساجد 
اس��تان اختصاص داده ش��ده اس��ت، افزود: بر همين 
اساس در شش سال گذشته افزون بر 40 ميليارد ريال 
از اعتبارهاي دولتي و س��فرهاي استاني هيأت محترم 
دولت به اين امر اختصاص يافته اس��ت. وي در ادامه 
بر ضرورت نهادينه هاي فرهنگ وقف در جامعه تأكيد 
كرد و گفت: فرهنگ وقف اعتقاد و ايمان به وقف را 
در جامعه احيا مي كند و بس��تر مناسبي را در راستاي 
ايجاد انگيزه و تمايل افراد را به س��مت و سوي انفاق 
 و كم��ك و مس��اعدت ب��ه هم نوعان فراه��م مي كند.

شيري افزود: موقوفات نقش بسيار مهمي در حفظ و 
دفاع از ارزش هاي ديني و اس��المي در جامعه دارند، 
بنابراين در حراس��ت از آن و توسعه فرهنگ وقف در 
 جامعه بايد اهتمام بيشتري به عمل آيد. وي خاطرنشان 
كرد: كارنامه درخشان وقف اين نويد را به ما مي دهد 
كه از طريق گس��ترش موقوفات و هدايت آن مي توان 
بسياري از نيازها و ضروريات جامعه را تأمين كرد كه 
در مي��ان جامعه هاي موجود نظام جمهوري اس��المي 
ايران از مناس��ب ترين ش��رايط و بس��تر براي حركت 
به س��مت و س��وي وقف برخوردار اس��ت. شيري با 
بي��ان اينكه ايرانيان همواره در ط��ول تاريخ به احياي 
موقوف��ات توجه ويژه اي داش��ته اند، اف��زود: بايد به 
نحوي در جامعه كار فرهنگي صورت پذيرد كه سنت 
وقف در كش��ور به تدريج به يك فرهنگ عمومي در 

بين همه مردم تبديل شود.

 رئيس ش��بكه بهداشت و درمان شهرستان گلپايگان 
از كاه��ش 30 درص��دي حوادث در ط��ول اجراي 
 برنام��ه جامع��ه ايمن در اي��ن شهرس��تان خبر داد. 
كميت��ه عالي جامعه ايمن اين شهرس��تان در س��الن 

اجتماعات فرمانداري برگزار شد.
رئيس ش��بكه بهداش��ت و درمان گلپاي��گان در اين 

كميته بيان داش��ت: ط��رح جامعه ايمن شهرس��تان 
گلپاي��گان با هدف كاهش ح��وادث منجر به جرح، 
فوت و خس��ارت از س��ال 1383 در گلپايگان آغاز 
ش��د و همچنان بر مبناي مش��اركت بين بخشي در 

حال فعاليت است.
محم��د صادق فياضي تأكيد كرد: ميزان كل حوادث 

در ط��ول اج��راي برنام��ه جامعه ايم��ن 30 درصد 
كاهش يافته است. فياضي ادامه داد: در طول اجراي 
برنامه جامع��ه ايمن، ح��وادث ترافيكي 40 درصد 
و مي��زان م��رگ و مي��ر كل حوادث در شهرس��تان 
 نس��بت به ش��روع برنامه 40 درصد كاهش داش��ته 

است.

 معاون سياسی امنيتی استاندار اصفهان گفت: آلودگی 
هوای س��ال جاری در اس��تان اصفه��ان، تلنگر جدی 
برای مس��ئوالن اصفهان بود تا مسائل حوزه سالمت 
اس��تان را جدی بگيرند. محمدمهدی اس��ماعيلی در 
هفتمي��ن كارگروه س��المت و امنيت غذايی اس��تان 
اصفهان اظهار داش��ت: آلودگی آذرماه س��ال جاری و 
تعطيلی چند روزه استان اصفهان سبب شد تا مسئوالن 
 بهداشتی بيشتر به فكر سالمتی مردم باشند. وی اظهار
داش��ت: در حوزه سالمت اس��تان اصفهان مصوبات 
ويژه ای در كارگروه ها به تصويب رسيده است. معاون 

سياسی امنيتی اس��تاندار اصفهان افزود: اين كارگروه 
يكی از موفق ترين كارگروه های تشكيل شده در استان 
اصفهان است كه منتج به نتايج عملی نيز شده است و 
انتظار داريم در سال آينده نيز اين حركت را ادامه دهد. 
وی تصريح كرد: تنها استانی كه بحث تفكيك كارگروه 
ويژه سالمت را برای مصوبات فرهنگی تشكيل داده، 
اس��تان اصفهان است. اس��ماعيلی بيان داشت: تاكنون 
60 درصد از بودجه س��المت استان تأمين شده و در 
همين راستا فعاليت های خوبی كليد خورده است. وی 
در ادامه با اش��اره به اينكه مصوبات كارگروه ها قانونی 

 بوده و جزو شورای برنامه ريزی و توسعه است، ادامه
داد: ع��دم حضور برخ��ی از اعضا و مدي��ران در اين 
كارگروه ها بس��يار غير اخالقی اس��ت. معاون سياسی 
امنيتی استاندار اصفهان تأكيد كرد: در ارزيابی اداره ها و 
دستگاه های برتر استان اصفهان، حضور و عدم حضور 
مديران ارش��د دس��تگاه ها در كارگروه ها و جلس��ات 
استانداری مدنظر قرار می گيرد. وی در بخش ديگری 
از صحبت های خود بيان داش��ت: ط��رح نظام جامع 
س��المت در افق 1404 مزيت های بسيار خوبی برای 

ارتقای سطح سالمت عمومی جامعه دارد.

اعزام بیش از 400 نفر دانش آموز 
كاشانی به منطقه های جنگی جنوب 

اهدای 16 هزار واحد خون  توسط 
مردم چهارمحال و بختیاري

برگزاری دوره تربیت و تعالی ويژه 
اركان گردان های عاشورای فارسان

رئیس كل دادگستري استان اصفهان:
افتتاح ساختمان جديد دادگاه 

بخش خور و بیابانك 
محمدباقرخندان

در راس��تای آش��نايی دانش آموزان با ارزش های دفاع مقدس، تحكيم پيوند 
ارزشی – فرهنگی نسل جوان دوران دفاع مقدس با نسل جوان امروز بيش از 
400 نفر از دانش آموزان دوره دوم متوسطه كاشان در قالب مسافران بهشت به 
منطقه های جنگی جنوب اعزام گرديدند. در اين اعزام كه اولين مرحله اعزام 
دانش آموزان بود به عنوان دروس عملی آمادگی دفاعی بازديد از منطقه های 
شلمچه، اروند كنار، فاو، دهالويه و هويزه برنامه ريزی گرديده كه دانش آموزان 
از نزديك با ايثارگری ها و دالوری های رزمندگان 8 س��ال دفاع مقدس آشنا 

شوند.
الزم به ذكر است در اين اعزام كه از شهرداری كاشان كه محل اعزام رزمندگان 
دفاع مقدس بود جمعی از خانواده های دانش آموزان به همراه معاون استاندار 
و فرماندار ويژه كاشان، شهردار، رياست آموزش و پرورش، پيشكسوتان دفاع 
مقدس حضور داشتند كه آقای فرماندار در قسمتی از سخنان خود خطاب به 
دانش آموزان گفت: اين اعزام ش��ما تداعی كننده رزمندگانی است كه از اين 
مكان اعزام گرديدند كه خيلی از آنها ش��هيد، مجروح و جانباز شدند و شما 
يادگاران آن عزيزان هستيد و اميدواريم شما راهرو آن شهدای گرانقدر باشيد و 

با حضور خود در آن منطقه ها ياد و نام آنها را زنده نگه داريد.
سرهنگ ابوالفضل وحيدی مسئول بسيج دانش آموزی سپاهان كاشان هدف 
از برگزاری اين اردوها را ترويج و نشر فرهنگ دفاع مقدس و انتقال هنرمندانه 

قرآن به نسل جوان عنوان كرد.

مدير پايگاه انتقال خون چهارمحال و بختياري گفت: از ابتداي سال جاري تاكنون 
مردم اين استان بيش از 16 هزار واحد خون اهدا كرده اند. ميرمحمدعلي حسيني با 
اعالم اين مطلب اظهار داشت: ميزان اهداي خون مردم اين استان در سال جاري در 
مقايسه با مدت مشابه در سال گذشته افزون بر 10 درصد رشد داشته است.  وي با 
بيان اينكه اهداي خون به بيماران نيازمند يكي از فعاليت هاي نوع دوستانه و ارزشمند 
است، گفت: از ابتداي سال جاري تاكنون بيش از 26 هزار نفر از مردم اين استان 
با مراجعه به پايگاه هاي ثابت و سيار در اين استان خون اهدا كرده اند. وي ميانگين 
سن اهداكنندگان خون در اين استان را بين 18 تا 65 سال اعالم كرد و گفت: اهداي 
خون عالوه بر كمك به تأمين خون مورد نياز بيماران نيازمند در تأمين سالمت افراد 
اهداكننده خون نيز بسيار مؤثر است. مديرمركز انتقال خون چهارمحال و بختياري 
با اشاره به اينكه سالمت گيرنده و اهداكننده خون از مهم ترين اركان اهداي خون 
محسوب مي شود، گفت: برخورداري از وزن باالي 50 كيلوگرم، فشارخون باالي 
10، عدم سابقه به ابتالي بيماري هاي عفوني و واگيردار نظير هپاتيت B و C و 
HIV از جمله ش��رايط الزم ويژه اهداكنندگان خون به شمار مي رود. وي با بيان 
اينكه تمام داوطلبان اهداي خون بايد از سالمت جسمي و رواني برخوردار باشند، 
گفت: خون تمام اهداكنندگان از نظر بيماري هاي واگيردار از جمله هپاتيت B و 
C و HIV كنترل و آزمايش مي ش��ود. حسيني ميزان خون دريافتي از افراد را در 
هنگام اهداي خون به طور معمول بين 350 تا 450 ميلي ليتر عنوان كرد و افزود: 
باتوجه به تدابير انديشيده شده هيچ خطري شخص اهداكننده را تهديد نمي كند و 
تمامي وسايلي كه در راستاي اهداي خون مورد استفاده قرار مي گيرد به طور كامل 

استريل و يك بار مصرف است. 

ه��ای  گ��ردان  اركان  وي��ژه  تعال��ی  و  تربي��ت  دوره  آموزش��ی  كارگاه 
عاش��ورا و ش��ورای كان��ون ه��ای متخصصي��ن س��پاه ناحيه فارس��ان با 
 حض��ور 90 نف��ر از بس��يجيان در س��الن مركز بهداش��ت اين شهرس��تان 

برگزار شد.
ب��ه گزارش بس��يج اس��تان چهارمح��ال و بختي��اری، در مراس��م افتتاحيه 
اي��ن كارگاه مس��ئول تربي��ت و آم��وزش عقيدتی س��پاه ناحيه فارس��ان 
 ه��دف از برگ��زاری اين دوره را ارتقاي س��طح بينش و آگاهی بس��يجيان 

عنوان كرد.
حس��ين جعفری برگزاری دوره های آموزش��ی بس��يجيان را در راس��تای 
هدف های عالی نظام دانس��ت و افزود:  بس��يج و فرهنگ بس��يجی همواره 
 يك��ی از نش��انه ه��ای عال��ی گفتمان انقالب اس��المی اس��ت ك��ه حول 

واليت فقيه می چرخد.
انق��الب اس��المی در ش��رايط كنون��ی در مع��رض ي��ك  وی اف��زود: 
نب��رد ن��رم تم��ام عي��ار ق��رار دارد و در اين جن��گ نابرابر بهتري��ن دفاع 
 حمل��ه اس��ت و ب��رای اي��ن منظور بس��يج باي��د وارد يك ف��از تهاجمی 

شود.
جعف��ری ي��ادآور ش��د در همي��ن راس��تا س��پاه ناحي��ه فارس��ان ب��ه 
منظ��ور آگاه��ی بيش��تر بس��يجيان ب��ا مس��ائل اعتق��ادی ، سياس��ی و 
س��اعته  آموزش��ی10  كارگاه  ي��ك  برگ��زاری  ب��ه  اق��دام   فرهنگ��ی 

نمود.

طی مراس��می با حضور حجت االسالم و المسلمين رئيسی مديركل نظارت، 
بازرس��ی و رس��يدگی به شكايت های ش��وراهای حل اختالف قوه قضاييه و 
برخی مسئوالن قضايی استان، فرماندار و تنی چند از مسئوالن اداری شهرستان، 

ساختمان جديد دادگاه بخش خور و بيابانك افتتاح شد.
به گ��زارش روابط عمومی دادگس��تری كل اس��تان اصفهان انص��اری رئيس 
 كل دادگس��تری اس��تان ضمن اعالم اين خبر با اش��اره به اينكه دادگاه بخش 
خور و بيابانك تا پيش از اين در يك ساختمان مسكونی استيجاری مستقر بوده 
است اين اقدام را در جهت سياست توسعه فضايی قوه قضاييه ارزيابی كرد و 
گفت: اين ساختمان در زمينی به مساحت 4600 مترمربع و با اعتباری بالغ بر 3 

ميليارد و 500 ميليون ريال ساخته شده است.
وی اظهار اميدواری كرد كه با افتتاح اين س��اختمان روندهای قضايی سرعت 
گي��رد و با بيان اينكه اقدام های الزم در خصوص تكميل كادر اداری و قضايی 
اين دادگاه نيز در دست اقدام است اين اقدام را در راستای تكريم ارباب رجوع 
و رس��يدگی بهتر به روند دادرس��ی ها دانست. حجت االسالم رئيسی در آيين 
افتتاح ساختمان جديد دادگاه عمومی بخش خور و بيابانك با اشاره به نقش مؤثر 
شوراهای حل اختالف در كاهش ورود پرونده به دادگاه های سراسر كشور اظهار 
داش��ت: از زمانی كه شوراهای حل اختالف راه اندازی شده ورود پرونده ها به 
دادگاه ها به ميزان قابل مالحظه ای كاهش يافته و تقويت بيش از پيش شوراهای 

حل اختالف بايد مد نظر قرار گيرد. 

از محل نذورات مردمي؛
نصب ضريح بارگاه 4 امامزاده در چهارمحال و بختياري

ميزان حوادث در گلپايگان 30 درصد كاهش يافت

اسماعیلی:
آلودگی هوای اصفهان در سال جاری تلنگر جدی به مسئوالن بود

بع��د از يك دوره موفق در اجراي طرح تعيين 
جايزه خوش حسابي براي شهروندان اصفهاني 
كه عوارض نوس��ازي، كس��ب و پيشه و ساير 
بدهي هاي معوقه خود به ش��هرداري اصفهان 
را ب��ه موقع پرداخت كرده اند، س��ال گذش��ته 
اولي��ن تجربه در اين زمينه با تعيين جايزه هاي 
ارزن��ده و ني��ز برخ��ورداري از تخفيف ه��اي 
ويژه قانوني صورت گرفت و مقرر ش��ده اين 
 جايزه ها به خوش حسابان خوش شانس اهدا 

شود.
پرداخت اين جايزه ها در راس��تاي طرح جامع 
درآمده��اي پايدار ب��ه منظور كاه��ش اتكاي 
درآمدهاي ش��هرداري به ساخت و ساز است. 
يك تيم كارشناس��ي همه ساله به بررسي نوع 

جوايز خوش حسابان پرداخته و سياست هاي افزايش 
انگيزه و قدرداني از ش��هروندان به اين شكل اجرايي 

مي شود.
س��ال گذش��ته 12 دس��تگاه خ��ودرو پراي��د و يك 
دس��تگاه آپارتمان، كم��ك هزينه س��فرهاي زيارتي، 
جواي��ز  و  آزادي  به��ار  س��كه   ،LCD تلويزي��ون 
 ديگر ب��راي تش��ويق و ترغيب اصفهاني ه��ا در نظر 

گرفته شد.
هزينه هاي نگهداشت اصفهان

براي نگهداش��ت ش��هري چون اصفهان بالغ بر 470 
ميلي��ارد تومان بودجه نياز اس��ت. از طرفي اگر تمام 
عوارض مربوط به زندگي ش��هري اعم از نوس��ازي، 
كس��ب و پيش��ه و بدهي هاي معوقه به صورت كامل 
از س��وي ش��هروندان اصفهاني پرداخت شود، مبلغي 
جمع آوري خواهد شد كه در واقع براي محل زندگي 

خود آن ها نيز كافي نيست.
افزاي��ش درآمدهاي ش��هرداري از منابع پايدار باعث 

خودگردان ش��دن اين مجموعه شده و دست متوليان 
امور ش��هري براي فراهم س��اختن محيط��ي امن، با 
كيفيت و در شأن و منزلت شهروندان اصفهاني را باز 
مي گذارد. در واقع تشويق همشهريان براي پرداخت 
عوارض مختلف، تحقق درآمدهاي نقدي ش��هرداري 
را در پي داشته و در نهايت اين خود مردم هستند كه 

از چنين مشاركتي منتفع مي شوند.
اگر چه درآمدهاي ناش��ي از عوارض نوس��ازي بايد 
ص��رف عم��ران و آبادي ش��هر اصفهان ش��ود با اين 
احتس��اب هزينه شهرداري براي آباداني اصفهان بيش 

از يك هزار ميليارد تومان در سال است.
فرهنگ مشاركت پذيري

پرداخ��ت به موقع عوارض باعث ارايه خدمات بهينه 
و نيز عمران و آباداني هر چه بيشتر شهرمان مي شود. 
ش��هرداري اصفه��ان هم��ه س��اله جواي��زي را براي 
شهروندان خوش حس��اب در نظر مي گيرد تا برخي 
افراد كه به اشتباه، پرداخت چنين عوارضي را چندان 
جدي نمي گيرند، به تبعيت از شهروندان وظيفه شناس 

تغيي��ر رفت��ار داده و بهاي خدمت ه��اي ارايه 
ش��ده در مح��ل زندگي خ��ود را س��ر وقت 
بپردازند. اين رويه در تمام كش��ورهاي جهان 
اعمال مي ش��ود و جزو وظايف اوليه مردم به 
حساب مي آيد، اما در ش��هر پرهزينه اي چون 
اصفهان ك��ه هزينه هاي زيادي براي رس��يدن 
ب��ه اس��تانداردهاي روز جه��ان را مي طلب��د،  
سياست هاي تشويقي چاشني قوانين مربوط به 
پرداخت عوارض شده تا فرهنگ مشاركت در 
امور شهرنشيني به ش��كلي خوشايند در ذهن 

اصفهاني ها جا بيفتد.
بخشودگي برخي عوارض

هر س��اله نيز ش��هرونداني كه عوارض ساليانه 
خود را ب��ه موقع پرداخ��ت مي نمايند، ضمن 
مش��اركت ب��ا ش��هرداري در آبادان��ي و ايج��اد رفاه 
ش��هري، 10 درصد تخفيف در عوارض س��ال آينده 
خواهن��د داش��ت و در ص��ورت ع��دم پرداخت به 
موق��ع قبض ه��اي ص��ادر ش��ده، 9 درص��د جريمه 
 ديرك��رد در ع��وارض س��ال آين��ده آن��ان محاس��به 

مي شود.
البته عوارض شهرسازي جزو عوارض ملي محسوب 
شده و قانوني است كه به تصويب مجلس رسيده، به 
هر روي هزينه ش��ارژ يك دستگاه آپارتمان به مراتب 
بيش��تر از هزين��ه پرداخت عوارض ش��هري اس��ت. 
درياف��ت عوارض در واقع پ��ول از خود مردم گرفته 
مي شود و خرج خودشان مي شود. اين چنين است كه 
شهروندان مس��ئوالن را خادمان خود مي دانند و اگر 
كاستي در كار وجود داشته باشد از آن ها بازخواست 
مي كنند. با اين رويكرد اس��ت كه شهرهاي بزرگي در 
دني��ا پديد آمده كه زندگي در آن ها بس��يار راحت و 

آرام به نظر مي رسد.

امروز؛ 

جوايز شهروندان خوش حساب اهدا مي شود

برگزاري همايش آموزشگاهی 
نگرش علمی به نماز در شهرضا

همايش آموزشگاهی نگرش علمی به نماز با هدف شناساندن فايده هاي 
نماز بر جسم و روح و روان نمازگزار برای دانش آموزان دوره راهنمايی 
توسط آموزشگاه پسرانه شادروان مميز با شركت 200 نفر دانش آموزان 
پس��ر اين آموزش��گاه و 150 نفر دانش آموزان دختر مدرسه راهنمايی 
دخترانه حضرت معصومه)س( و اولي��ای دانش آموزان برگزار گرديد. 
در اين همايش كه با حضور حجت االسالم يعقوبي نماينده مقام معظم 
رهبري و امام جمعه، مرتضوي فرماندار، شهردار و رياست و كارشناسان 
اداره آموزش و پرورش ش��هرضا برگزار شد، پس از تالوت آياتي چند 
از كالم ا... مجيد و پخش سرود جمهوری اسالمی محمدمهدی ملجايی 
معاونت پرورشی اداره آموزش و پرورش شهرضا ضمن تقدير و تشكر 
ازبرگزار كنندگان همايش پيرامون آرامش حاصل از عبادت و به خصوص 
ذكر خدا با استناد به آيات قرآن و نقل قول از دانشمندان خارجی چنين 
بيان نمود كه دانش��مند و روانشناسی به نام ينوگ می گويد من بيماران 
روانی و عصبی زيادی را معاينه كرده ام و به اين نتيجه رسيده ام كه مشكل 
بيشتر اين بيماران اين است كه اين افراد دنبال مذهب و معنويت نيستند.

در ادامه برنامه حضرت حجت االسالم و المسلمين تاكی مربي پرورشي 
آم��وزش و پرورش با اش��اره به حديثي از پيامب��ر اكرم گفت: حضرت 
محمد)ص( می فرمايند همان گونه كه جسم من و شما نياز به آب، غذا، 
پوشاك و خواب و استراحت دارد، روح و روان من و شما، حقيقت من 
و ش��ما، احتياج به ذكر و ياد خدا دارد. وی در جهت توضيح و تفس��ير 
اين حديث ش��ريف به آياتی از قرآن از جمله سوره انبياء و اهميت آب 
در زندگی موجودات زنده اش��اره نمود و خاطرنشان ساخت اگر ذكر و 
ياد خدا را بيشتر و با كيفيت بهتری انجام دهيم از حيات معنوی بهتری 

برخوردار می شويم. 
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مزايده
11/335 شماره: 68051 آگهي مزايده پرونده اجرايي كالسه: 109005-3978 براساس 
پرونده اجرايي كالس��ه 109005-3978 تمامت بيس��ت و چهار حبه مشاع از 72 حبه 
ششدانگ پالك 406/5835 )باستثناء بهاء ثمنيه اعياني( واقع در بخش 16 ثبت اصفهان 
سهم االرث قطعي پدري مرحوم كوروش موقوئي كه برابر نامه هاي شماره 4/46122-

86/12/27 و 4/8699-87/4/24 اداره ثبت اس��ناد و امالك ش��اهين شهر به نام نامبرده 
سابقه ثبت دارد و حدود و مشخصات ششدانگ پالك مرقوم به شرح صفحه 288 دفتر 
224 مي باش��د كه در قبال طلب خانم فريبا صيدعلي وند و 5 درصد اجرايي بازداشت 
گرديده از س��اعت 9 صبح الي 12 روز چهارش��نبه مورخ 1389/12/25 در شعبه اسناد 
ذمه اي اداره اجراي اس��ناد رس��مي اصفهان از طريق مزايده به فروش مي رسد و مورد 
مزايده از مبلغ دويس��ت و بيس��ت و چهار ميليون ريال )224/000/000 ريال( قيمت 
ارزيابي ش��ده توس��ط كارشناس ش��روع و به هر كس خريدار باشد به باالترين قيمت 
پيش��نهادي فروخته مي شود. ضمناً حسب گزارش كارش��ناس ششدانگ پالك مرقوم 
حدود 128 مترمربع مساحت دارد و نسبتاً قديمي بوده كه حدود 35 سال قدمت دارد و 
با اسكلت فلزي و سقف تيرآهن و آجر و با نماي سنگ مرمريت و درب و پنجره هاي 
فلزي س��اخته شده است. كف س��اختمان موزائيك، بدنه ديوارها و سقف سفيدكاري 
با گچ و رنگ مي باش��د و كابينت آش��پزخانه فلزي و گرمايش با بخاري و سرمايش با 
كولر اس��ت. انشعابات گاز و آب و فاضالب مشترك با ساير واحدها و داراي اشتراك 
برق مجزا مي باش��د. پالك مزبور به آدرس اصفهان- ش��اهين شهر- خيابان فردوسي- 
نبش فرعي شش غربي- مجتمع هاشمي آپارتمان طبقه دوم شمالي مي باشد و طالبين 
مي توانن��د به آدرس فوق مراجعه و از مورد مزايده ديدن به عمل آ ورند. ضمناً هزينه ها 
و بدهي هاي انش��عابات متعلقه به عهده خريدار مي باش��د. اين آگهي در يك نوبت در 

روزنامه زاينده رود چاپ و منتشر خواهد شد.
م الف/ 16340                      اسدي- سرپرست اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان

ابالغ اجرائیه
11/347 ش��ماره: 16428 ب��ه موجب پرونده اجرايي كالس��ه 4/1632 و 4/1633 عليه 
ش��ركت تعاوني معدني عقيق اردستان و س��يد سعيد ميرواقفي و ابراهيم ميالجردي به 
عنوان متعهد و له بانك ملي ش��عبه اردس��تان بعنوان متعهد له- موضوع: ابالغ اجرائيه 
به متعهد كه به موجب اس��ناد رهي 42332 و 42333 تنظيم ش��ده در دفترخانه اس��ناد 
رس��مي 50 اردس��تان مبالغ 360000000 ريال و 420000000 ريال بابت اصل و سود 
و جريمه تأخير تا تاريخ 1389/7/8 و خس��ارت تأخي��ر تأديه روزانه 320046 ريال و 
363443 ريال تا روز وصول و حق الوكاله و ساير هزينه ها متعلقه به بانك ملي اردستان 
و 5 درصد اقالم فوق را بابت نيم عش��ر اجرائي به صندوق دولت بدهكار مي باشد لذا 
با توجه به اينكه آدرس متعهدين، اعالمي در متن اجرائيه، مورد شناس��ايي قرار نگرفته 
اس��ت بنا به تقاضاي بانك مذك��ور مراتب در اجراي ماده 18 آئين نامه اجراي اس��ناد 
رسمي الزم االجرا يك نوبت در روزنامه زاينده رود درج و منتشر مي شود تا متعهدين از 
تاريخ درج آگهي ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد اجرائيه را به اجرا بگذارند يا ترتيبي 
براي اجراي آن بگذارند. در غير اين صورت اجراي ثبت اردس��تان ظرف ده روز پس 
از انتشار آگهي برابر مقررات اجرا اقدام خواهد نمود و جز آگهي مزايده آگهي ديگري 

منتشر نخواهد شد.
م الف/ 365                              فدايي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اردستان

تحديد حدود اختصاصي
11/358 شماره: 14544 چون تحديد حدود ششدانگ قطعه زمين محصور معروف در 
كوي باغ عش��وره ش��ماره پالك 3998 فرعي از 193- اصلي واقع در طرق جزء بخش 
11 حوزه ثبتي شهرستان نطنز بنام احمد جالليان فرزند بمانعلي در جريان ثبت مي باشد 
و بعلت اش��تباه در نام مالك اوليه در آگهي قبلي بايستي تجديد گردد اينكه به موجب 
دس��تور اخير از ماده 15 قانون ثبت و تقاض��اي نامبرده،  تحديد حدود پالك مرقوم در 
ساعت 10 صبح روز 90/1/22 در محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا بموجب اين 
آگهي به كليه مالكين و مجاورين و صاحبان امالك اخطار مي گردد كه در ساعت و روز 
مقرر در اين آگهي در محل حضور بهمرس��انند. ضمناً اعتراضات مجاورين و صاحبان 
ام��الك مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدي تا 30 روز 

پذيرفته خواهد شد. تاريخ انتشار: 1389/12/10
م الف/ 267                                       شادمان- رئيس ثبت اسناد و امالك نطنز

احضار
12/139  چون خانم محبوبه ش��كيلي فرزند محمد ش��كايتي عليه آقاي حسن زارعي 
فرزند اصغر مبني بر ايراد ضرب و جرح عمدي مطرح نموده كه پرونده آن به كالس��ه 
891210 ك 105 اين دادگاه ثبت، وقت رس��يدگي براي روز 90/2/5 س��اعت 9 صبح 
تعيين ش��ده نظر به اينكه متهم مجهول المكان ميباشد لذا حسب ماده 115 قانون آئين 
دادرس��ي كيفري مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتش��ار طبع و نش��ر 
مي ش��ود و از متهم مذكوردعوت بعمل مي آيد جهت رس��يدگي در وقت مقرر حاضر 
ش��ود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ ش��ده تلق��ي و دادگاه تصميم مقتضي 

اتخاذ خواهد نمود. 
م الف/ 16601                      مدير دفتر شعبه 105 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

احضار
12/147 چون معصومه طاوس��ي فرزند علي شكايتي عليه آقاي محمدعلي زارع فرزند 
عباس مبني بر صدور چك بالمحل مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 891589 اين 
دادگاه ثبت، وقت رس��يدگي براي روز 90/1/17 ساعت 8/30 صبح تعيين شده نظر به 
اينكه متهم مجهول المكان مي باش��د، لذا حس��ب ماده 180 قانون آيين دادرسي كيفري 
مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتش��ار محلي طبع ونش��ر مي شود و از 
مته��م مذكور دعوت بعمل مي آيد جهت رس��يدگي در وقت مقرر حاضر ش��ود و در 
صورت عدم حضور احضاريه ابالغ ش��ده تلقي و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ خواهد 

نمود.
م الف/ 16486                      مدير دفتر شعبه 120 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

احضار
12/150 چون عفت ش��يراني فرزند يداله شكايتي عليه آقاي حسين اميرآبادي مبني بر 
فحاشي و تهمت مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 891075 اين دادگاه ثبت، وقت 
رسيدگي براي روز 90/2/7 ساعت 9 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان 
ميباش��د لذا حس��ب ماده 115 قانون آئين دادرسي كيفري مراتب يك نوبت در يكي از 
روزنامه هاي كثيراالنتشار طبع و نشر مي شود و از متهم مذكوردعوت بعمل مي آيد جهت 
رس��يدگي در وقت مقرر در شعبه 109 دادگاه جزايي اصفهان خ نيكبخت حاضر شود 
و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ ش��ده تلق��ي و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ 

خواهد نمود. 
م الف/ 16483                      مدير دفتر شعبه 109 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

ابالغ اجرائیه
12/151 كالس��ه پرونده اجرايي: 89-501 ح/ 10 بموجب دادنامه غيابي ش��ماره 958 
م��ورخ 89/9/20 دادگاه حقوقي اصفهان ش��عبه دهم دادگاه تجديدنظر اس��تان قطعيت 
يافته اس��ت محكوم عليه رسول عابدي مجهول المكان محكوم است به: پرداخت مبلغ 
29400000 ريال اصل خواسته به انضمام هزينه دادرسي و حق الوكاله وكيل و پرداخت 
خسارت تأخير تأديه برمبناي نرخ تورم شاخص بانك مركزي از تاريخ چك تا وصول 
محكوم به در حق محكوم له بمانعلي قيشاوه با وكالت شريفي مهد نشاني محل اقامت: 
ش��يخ صدوق شمالي و پرداخت نيم عش��ر دولتي. محكوم عليه مكلف است از تاريخ 
اب��الغ اجرائيه به اس��تناد ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی بش��رح ذي��ل اقدام نمايد: 
1- ظ��رف ده روز مفاد آنرا بموقع اج��راء 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 صورت��ی كه خ��ود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه ندان��د بايد ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارائی خود را به قس��مت اجراء تس��ليم كند و اگر مالی ندارد صريحًا 
اعالم نمايد. هرگه ظرف س��ه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه محكوم 
علي��ه ق��ادر به اجرای حكم و پرداخت محك��وم به بوده ليكن برای ف��رار از آن اموال 
خ��ود را معرف��ی نكرده يا صورت خالف واقع از دارائی خود داده به نحوی كه تمام يا 
قس��متی از مفاد اجرائيه متعسر گرديده باشد، به حبس جنحه ای از شصت و يك روز 
تا ش��ش ماه محكوم خواهد شد. تبصره: ش��خص 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 
محكوميته��ای مالی مصوب 77/8/10 كه ظهر برگه اجرائيه درج گرديده اس��ت توجه 

نموده و به آن عمل نمايد.
م الف/ 16489                            شعبه 10 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ رأي
12/153 شماره دادنامه: 8909970354001530، شماره پرونده: 8909985116100006، 
شماره بايگاني شعبه: 890689، متهمين: 1. آقاي ابراهيم رحمتي 2. خانم مريم رضايي 
مجهول المكان، اتهام:  رابطه نامشروع، گردشكار: دادگاه ختم رسيدگي را اعالم و بشرح 

زير مبادرت بصدور رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

در خصوص اتهام 1- خانم مريم رضايي 2- آقاي ابراهيم رحمتي دائر بر رابطه نامشروع 
با يكديگر دادگاه با توجه به محتويات پرونده،  كيفرخواست صادره، اقرار متهمه رديف 
اول كه بعداً متواري شده،  عدم حضور متهمين با وصف ابالغ از طريق نشر آگهي، عدم 
ارسال اليحه از سوي ايشان و باعنايت به ساير قرائن موجود بزه انتسابي را محرز دانسته 
مستنداً به ماده 637 از قانون مجازات اسالمي هر كدام از نامبردگان را به تحمل بيست 
ضربه ش��الق تعزيري كه به نحو متعارف تعزيري در محل اجراي احكام دادگس��تري 
اصفهان اجرا خواهد ش��د محكوم مي نمايد. رأي صادره غيابي محسوب ظرف ده روز 
پس از ابالغ قابل واخواهي در همين شعبه و پس از انقضاء مهلت مزبور ظرف بيست 

روز قابل تجديدنظر در محاكم محترم تجديدنظر استان مي باشد.
م الف/ 16491  سعيدي ابواسحقي- رئيس شعبه 114 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

ابالغ رأي
12/154 شماره دادنامه: 8909970350901274، شماره پرونده: 8909980350900809، 
شماره بايگاني شعبه: 890809، خواهان: آقاي عبدالحسين شمس با وكالت خانم ليلي 
عطايي و آقاي ابراهيم سليماني همگي به نشاني خيابان شيخ صدوق شمالي مجتمع 220 
طبقه سوم، خواندگان: 1. آقاي عليرضا كاظمي به نشاني مجهول المكان، 2. خانم حسين 
صادقيان به نشاني سه راه سيمين كوي ولي عصر ابتداي خيابان جانبازان امالك پارسيان، 
خواس��ته: مطالبه طلب، گردش��كار: دادگاه با بررس��ي محتويات پرونده ختم رسيدگي 

رااعالم و بشرح ذيل مبادرت بصدور رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

دعوي خواهان آقاي عبدالحس��ين ش��مس ب��ا وكالت آقاي ابراهيم س��ليماني و خانم 
ليل��ي عطايي ب��ه طرفيت خواندگان آقايان 1- حس��ين صادقي��ان 2- عليرضا كاظمي 
بخواس��ته الزام خواندگان به پرداخت مبلغ نود ميليون ريال به دليل دارا شدن بالجهت 
به انضمام خس��ارات دادرسي و تأخير تأديه مي باش��د با توجه به اينكه خوانده رديف 
دوم حس��ب قرارداد 1388/7/3 يك قطعه زمين به خواهان فروخته است وثمن معامله 
1/539/000/000 ريال تعيين شده است كه 15/000/000 ريال آن نقداً پرداخت و مابقي 
طي دو فقره چك پرداخت گرديده كه چك ها توس��ط خوانده رديف اول وصول شده 
اس��ت سپس مش��خص گرديده كه ملك متعلق به ديگري مي باشد كه خواهان اقدام به 
انعقاد قرارداد با مالك اصلي نموده و ملك را از وي خريداري مي نمايد كه ثمن معامله 
مبلغ 1/453/000/000 ريال ليكن كه مبلغ مذكور توس��ط خوانده رديف اول كه وجه 
چك ه��اي معامله 1388/7/3 را دريافت نموده بود پرداخت مي گردد. و خواهان مطالبه 
مابه التفاوت مبلغ مذكور را كرده است و با توجه به اينكه خوانده رديف اول در اليحه 
دفاعيه مراتب را تأييد كرده اس��ت لكن مدعي گرديده كه خواهان و فروش��نده )مالك 
اصلي( مبلغ كمتري در قرارداد ذكر كرده اند تا درصد كمتري به تعاوني مس��كن ارتش 
پرداخت نمايند كه بر اين امر دليلي ارائه نكرده اند و خوانده رديف دوم نيز در جلس��ه 
دادگاه حضور نيافته و ايراد و دفاعي نسبت به دعوي مطرح شده نكرده است و دليلي 
بر بقاي وجه نزد خواندگان نمي باشد لذا دادگاه به استناد مواد 265 و 391 قانون مدني 
مواد 198 و 519 و 522 قانون آئين دادرس��ي مدني خوانده رديف اول را به پرداخت 
مبلغ هفتاد و يك ميليون ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/420/000 ريال بابت هزينه 
دادرسي و پرداخت حق الوكاله وفق تعرفه قانوني و خوانده رديف دوم را به پرداخت 
مبلغ پانزده ميليون ريال بابت اصل خواس��ته و مبلغ )2/500/000( دو ميليون و پانصد 
هزار ريال بابت هزينه دادرسي و پرداخت حق الوكاله وكيل وفق تعرفه قانوني در حق 
خواهان محكوم مي كند . رأي صادر شده نسبت به خوانده رديف اول حضوري و ظرف 
بيس��ت روز پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهي اس��ت و نسبت به خوانده رديف دوم 
غيابي و ظرف بيس��ت روز پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهي اس��ت ضمناً خسارات 
تأخير تأديه از تاريخ تقديم دادخواس��ت 89/6/27 وفق آخرين شاخص اعالمي بانك 
مركزي در زمان اجرا محاس��به مي ش��ود و نسبت به مازاد خواسته با توجه به اينكه كل 
مابه التفاوت ثمن دو قرارداد و 86/000/000 ريال مي باش��د حكم بر بي حقي خواهان 

صادر مي شود.
م الف/ 16490                  اصالني- رئيس شعبه 9 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

افزايش سرمايه
12/155 شماره: 16938/ث-89/11/25  آگهي افزايش سرمايه در شركت فرآورده هاي 
كائولي��ن س��پاهان مهر س��هامي خاص، ثبت ش��ده بش��ماره 31218 و شناس��ه ملي 
10260517835 براب��ر صورتجلس��ه مجمع عمومي فوق العاده م��ورخ 1389/11/16 
سرمايه شركت از مبلغ شش ميليارد و سيصد ميليون ريال به مبلغ هفت ميليارد و پانصد 
و شصت ميليون ريال از طريق واريز نقدي و صدور سهام جديد افزايش يافت و ماده 
5 اساس��نامه به شرح زير اصالح گرديد: سرمايه شركت مبلغ هفت ميليارد و پانصد و 
ش��صت ميليون ريال نقدي منقسم به هفت ميليون و پانصد و شصت هزار سهم با نام 
عادي هزار ريالي كه تماما پرداخت ش��ده اس��ت. ضمناً مبلغ افزايش يافته طي گواهي 
ش��ماره 4110 مورخ 1389/11/23 بانك ملي ش��عبه فيض اصفه��ان پرداخت گرديده 

است؛ امضاي ذيل ثبت در تاريخ 89/11/25 تكميل گرديد.
م الف: 16494/1 آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري اصفهان

تغییرات
12/156 ش��ماره: 16716/ث-89/11/26 آگه��ي تغييرات در صندوق قرض الحس��نه 
منتظران بقيه اله )عج( ثبت ش��ده بشماره 598 و شناسه ملي 10260116104 بموجب 
نامه ش��ماره 1414/516/3/366 مورخ 1389/7/17 فرماندهي انتظامي اس��تان اصفهان 
برابر صورتجلسات هيأت امناء و هيأت مديره مورخ 5/10 و 1389/5/17 آقاي مصطفي 
فنايي به ش��ماره ملي 1287964788 و كدپس��تي 8199698785 بسمت رئيس، آقاي 
س��يد مهدي هاشم الحسيني به ش��ماره ملي 1282357891 و كدپستي 8199698758 
بس��مت نائب رئي��س، آقاي محمد امامي به ش��ماره ملي 5659358411 و كدپس��تي 
8199698785 بس��مت مديرعامل، آقاي حسن قرباني به ش��ماره ملي 1291151826 
و كدپس��تي 8199698785 بس��مت قائم مقام مديرعامل، آقاي سيد مجيد سجادي به 
ش��ماره ملي 1281866598 و كدپستي 8199698785 بسمت منشي، آقاي علي فنايي 
به ش��ماره ملي 1290987361 و كدپس��تي 8199698785 بس��مت خزان��ه دار، آقاي 
محمد علي فرخ فال به ش��ماره ملي 1286456751 و كدپستي 8199698785 بسمت 
عضو اصلي هيأت مديره براي مدت دو س��ال و آقايان بهرام ش��يرازي به ش��ماره ملي 
5129769661 و كدپس��تي 8199698785 و س��يد صال��ح محم��دي به ش��ماره ملي 
1286915260 و كدپس��تي 8199698785 به ترتيب بس��مت بازرس��ان اصلي و علي 
البدل صندوق براي مدت يكسال انتخاب شدند و كليه اوراق و اسناد مالي و تعهدات 
صن��دوق با امضاي مديرعامل يا قائم مق��ام او و حداقل دو نفر از اعضاي اصلي هيأت 
مديره متفقاً و با مهر صندوق معتبر است؛ امضاي ذيل ثبت در تاريخ 89/11/26 تكميل 

 

گرديد.
م الف: 16494/2  آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري اصفهان

افزايش سرمايه 
12/157 شماره: 17040/ث-89/11/26 آگهي افزايش سرمايه مؤسسه حقوقي جم ثبت 
شده بشماره 300 و شناسه ملي 10260068725 برابر صورتجلسه مجمع عمومي فوق 
العاده مورخ 1389/9/30 تغييرات ذيل در مؤسسه به عمل آمده است: آقايان عبدالرسول 
محس��ني- احمد محمدي- كامران پور جوهري هر يك با پرداخت مبلغ پانصد هزار 
ريال به صندوق مؤسسه در رديف شركاء مؤسسه قرار گرفت. در نتيجه  سرمايه مؤسسه 
از مبلغ 1/500/000 ريال به سه ميليون ريال افزايش يافت و ماده پنج اساسنامه به شرح 
ذيل اصالح ش��د: سرمايه شركت مبلغ س��ه ميليون ريال نقدي كه تماماً پرداخت و در 
اختيار مديران مؤسس��ه قرار گرفت. آقاي مرتضي جم به س��مت رئيس هيأت مديره و 

آقاي عبدالرسول محسني به سمت مديرعامل براي مدت نامحدود انتخاب شدند و كليه 
اوراق و اسناد مالي و تعهدات مؤسسه با امضاي مديرعامل و با مهر مؤسسه معتبر است؛ 

امضاي ذيل ثبت در تاريخ 89/11/26 تكميل گرديد.
م الف: 16494/3  آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري اصفهان

تأسیس
12/158 ش��ماره: 4392/ث 89/103 آگهي تأس��يس شركت ش��اهين گستر سيمرغ با 
مس��ئوليت محدود. شركت فوق در تاريخ 1389/11/26 تحت شماره 43155 و شناسه 
مل��ي 10260609960 در اين اداره به ثبت رس��يده و در تاريخ 1389/11/26 از لحاظ 
امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده و خالصه شركتنامه آن به شرح زير جهت اطالع عموم 
در روزنامه رسمي آگهي مي شود. 1- موضوع شركت: انجام كليه فعاليت هاي بازرگاني 
از قبيل صادرات و واردات، خريد و فروش، توليد و تهيه و توزيع كليه كاالهاي مجاز 
بازرگاني- اخذ وام و تس��هيالت از بانك ه��اي دولتي و خصوصي صرفاً جهت تحقق 
اهداف شركت، انجام كليه امور مربوط به ترخيص كاال از گمركات كشور، شركت در 
مناقصات و مزايدات خصوصي و دولتي، مش��اركت و س��رمايه گذاري در شركت هاي 
دولتي و خصوصي- اخذ و اعطاي نمايندگي از ش��ركت هاي دولتي و خصوصي. 2- 
مدت ش��ركت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز اصلي ش��ركت: 1-3- استان 
اصفهان- شهر اصفهان شاهين شهر- خانه كارگر- بلوار خيام- پالك 102، 4- سرمايه 
ش��ركت: مبلغ 1/000/000 ريال مي باشد. 5- اولين مديران شركت: 1-5- آقاي بهمن 
اردشير زاده به سمت رئيس هيأت مديره، 2-5- خانم ان سوك جانگ به سمت عضو 
هيئت مديره، 3-5- خانم ان سوك جانگ به سمت مديرعامل به مدت نامحدود انتخاب 
گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اسناد مالي و تعهدات شركت با امضاء 

مديرعامل و با مهر شركت معتبر است. 7- اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامه. 
م الف: 16494/4  آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

انحالل
12/159 ش��ماره: 17093/ث-89/11/27 آگهي انحالل ش��ركت افرند پرديس اسپادانا 
سهامي خاص، ثبت شده بشماره 27098 و شناسه ملي 10260478271 برابر صورتجلسه 
مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1389/11/26 شركت فوق منحل اعالم گرديد و آقاي 
رضا كريمي به ش��ماره ملي 5659587216 و كدپس��تي 8163543712 بس��مت مدير 
تصفيه براي مدت يكسال انتخاب و نشاني محل تصفيه اصفهان- چهارباغ باال- كوچه 

هدايت- پالك 85 كدپستي 8163543712 تعيين گرديد.
م الف: 16558/1  آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري اصفهان

تغییر
12/160 ش��ماره: 17067/ث-89/11/27 آگهي تغيير مركز اصلي ش��ركت ريسندگي 
ناهيد اصفهان س��هامي خاص، ثبت شده بش��ماره 378 و شناسه ملي 10260081994 
برابر صورتجلس��ه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1389/11/17 مركز اصلي شركت 
در اصفهان به آبش��ار دوم- مقابل زمين تنيس- نبش كوچه كاظميه- پالك 300- طبقه 

دوم- كدپستي 8166664131 انتقال يافت و ماده 4 اساسنامه بشرح فوق اصالح شد.
م الف: 16558/2  آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري اصفهان

تغییرات
12/161 ش��ماره: 17042/ث-89/11/27 آگهي تغييرات در ش��ركت شاهين پاك توان 
با مس��ئوليت محدود، ثبت شده بشماره 17787 و شناس��ه ملي 10260387017 برابر 
صورتجلسه مجمع فوق العاده مورخه 1389/11/24 عبارات زير به موضوع شركت ماده 
2 اساسنامه اضافه شد: تعمير و نگهداري تأسيسات ساختمان و جدول گذاري- تعمير 
و نگهداري ماشين آالت صنعتي و تهيه كليه ماشين آالت سبك و سنگين صنعتي- سم 
پاش��ي و طعمه گذاري عليه حش��رات و جانوران موذي در كش��تي ها و س��طح شهر و 
حومه ضدعفوني محصوالت كشاورزي؛ امضاي ذيل ثبت در تاريخ 89/11/27 تكميل 

گرديد.
م الف: 16558/3  آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري اصفهان

 
تأسیس

12/162 شماره: 4323/ث89/103 آگهي تأسيس شركت مهندسي آزمون گستر اسپادان 
با مسئوليت محدود. شركت فوق در تاريخ 1389/11/21 تحت شماره 43099 و شناسه 
مل��ي 10260609410 در اين اداره به ثبت رس��يده و در تاريخ 1389/11/21 از لحاظ 
امض��اء ذيل دفاتر تكميل گرديده و خالصه ش��ركتنامه آن به ش��رح زير جهت اطالع 
عموم در روزنامه رسمي آگهي مي شود. 1- موضوع شركت: مشاوره و بازرسي فني در 
زمينه توليدات فلزي و غيرفلزي- انجام تست هاي غيرمخرب اعم از بازرسي چشمي- 
راديوگرافي صنعتي- تست امواج فراصوتي- تست ذرات نافذ و تست ذرات مغناطيسي 
و انجام تس��ت هاي مخرب و آزمايشگاهي فلزات و غيرفلزات مانند تست هاي كشش- 
خمش- ضربه- كراش و غيره- نظارت بر توليد و ساخت تجهيزات و اجرا پروژه هاي 
نفتي و گاز و پتروش��يمي- اجراي خطوط لوله انتقال نفت و گاز و پتروش��يمي و ارائه 
دستورالعمل هاي فرآيندهاي جوشكاري و كليه فعاليت هاي مربوطه، 2- مدت شركت: 
از تاريخ ثبت به مدت نامحدود، 3- مركز اصلي ش��ركت: 1-3- استان اصفهان- شهر 
اصفهان- ملك ش��هر- خيابان مطهري- كوي شهيد ضيايي- مجتمع دانيال- واحد 1، 
4- سرمايه ش��ركت: مبلغ 1/000/000 ريال مي باشد. 5- اولين مديران شركت: 5-1- 
آقاي امير خواجه علي به س��مت رئيس هيأت مديره، 2-5- آقاي سيد حامد خدائي به 
س��مت عضوهيأت مديره، 3-5- آقاي سيد حامد خدائي به سمت مديرعامل به مدت 
نامحدود انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اسناد مالي و تعهدات 
شركت با امضاي مديرعامل و با مهر شركت معتبر است. 7- اختيارات مديرعامل: طبق 

اساسنامه.
م الف: 16558/4  آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

تبديل و تغییرات
12/163 شماره: 16767/ث-89/11/27 آگهي تبديل و تغييرات ديگر شركت كاربهين 
با مس��ئوليت محدود، ثبت شده بشماره 6010 و شناسه ملي 10260271384 به استناد 
صورتجلس��ه مجمع فوق العاده شركاء عادي و هيأت مديره مورخ 1389/10/20 آقاي 
س��هيل ف��رداد با پرداخت مبلغ يكصد ه��زار ريال و آقاي احمد فياض دس��تجردي با 
پرداخت مبلغ يكصد هزار ريال و آقاي جواد اجل لوئيان با پرداخت مبلغ يكصد هزار 
ري��ال و فاطمه معصومه اجل لوئيان ب��ا پرداخت مبلغ يكصد هزار ريال و الهام نصري 
با پرداخت مبلغ يكصد هزار ريال در زمره شركاء قرار گرفتند و آقاي مهدي نصري با 
پرداخت مبلغ پانصد هزار ريال به صندوق ش��ركت س��هم الشركه خود را افزايش داد. 
سرمايه شركت از مبلغ يك ميليون ريال به مبلغ دو ميليون ريال افزايش يافت و ماده 5 
اساسنامه بدين شرح اصالح شد: سرمايه شركت دو ميليون ريال نقدي است كه تمامًا 
پرداخت و در اختيار مديران ش��ركت قرار گرفت. موضوع ش��ركت ماده 2 اساس��نامه 
بدين ش��رح اصالح شد: س��رمايه گذاري و مش��اركت در اجراي عمليات ساختماني 
بازسازي ساختمان هاي فرسوده و مقاوم سازي ساختمان ها- طراحي پروژه هاي مختلف 
س��اختماني- آماده سازي و احداث بناهاي مسكوني تجاري اداري همچنين پروژه هاي 
عمراني دولتي و غيردولتي- انجام خدمات فني مهندس��ي و نصب تجهيزات و ماشين 
آالت و سرمايه گذاري و احداث كارگاه هاي توليد مصالح ساختماني و ساخت قطعات 
پيش س��اخته ساختماني و س��اير موارد مرتبط با مصالح و لوازم ساختماني و همچنين 
قب��ول خدمات مديريت طرح و اجراي پ��روژه به صورت پيمان مديريت و انجام كليه 
امور مربوط به رشته ابنيه و هرگونه فعاليت ك به موضوع شركت مربوط باشد همچنين 
ش��ركت در مناقصات و مزايدات دولتي و خصوصي و انعقاد قرارداد با كليه اشخاص 
حقيق��ي و حقوقي- اخذ وام و اعتبارات از بانك هاي خصوصي و دولتي جهت تحقق 
اهداف شركت- ش��ركاء فعلي و ميزان سهم الشركه هر كدام بدين شرح است: مهدي 
نصري دارنده 1/200/000 ريال- محس��ن نصري دارنده 300/000 ريال- سهيل مزداد 
و احم��د فياض دس��تجردي و جواد اجل لوئيان- فاطمه معصوم��ه اجل لوئيان و الهام 
نصري هر كدام دارنده يكصد هزار ريال س��هم الشركه- نام و نوع شركت از كار بهين 
با مس��ئوليت محدود به كار بهين سهامي خاص تغيير يافت و اساسنامه جديد شركت 
مش��تمل بر 63 ماده و 7 تبصره تصويب و جايگزين اساس��نامه قبلي گرديد. سرمايه به 
س��هم تبديل و عبارت اس��ت از مبلغ دو ميليون ريال نقدي كه تماماً پرداخت ش��ده و 
به 200 س��هم 100/000 ريالي با نام عادي منقس��م شده اس��ت. سهيل فرداد به شماره 
ملي 1288877617 و كدپس��تي 8165772351 به س��مت مديرعامل و مهدي نصري 
به ش��ماره ملي 1285541103 و كدپستي 8138987669 به سمت رئيس هيأت مديره 

و احمد فياض دس��تجردي به شماره ملي 0040493539 و كدپستي 8138987669 به 
سمت نايب رئيس هيأت مديره براي مدت دو سال انتخاب شدند و كليه اوراق و اسناد 
مالي و تعهدات ش��ركت با امضاي رئيس هيأت مديره و با مهر ش��ركت معتبر اس��ت. 
ضمناً مديرعامل مجري مصوبات هيأت مديره مي باشد جواد اجل لوئيان به شماره ملي 
1286454743 و كدپستي 8175753877 و فاطمه معصومه اجل لوئيان به شماره ملي 
1288457995و كدپس��تي 8175753877 به ترتيب به س��مت بازرسان اصلي و علي 
البدل شركت براي مدت يكس��ال انتخاب و روزنامه زاينده رود جهت درج آگهي هاي 

شركت تعيين شد؛ امضاي ذيل ثبت در تاريخ 89/11/27 تكميل گرديد.
م الف: 16558/5  آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري اصفهان

تأسیس
12/164 ش��ماره: 4405/ث89/103 آگهي تأسيس مؤسس��ه خيريه كمك به نيازمندان 
ريحانه النبي مزرعه ش��ور. مؤسسه فوق در تاريخ 1389/11/27 تحت شماره 2881 و 
شناس��ه ملي 10260610075 در اين اداره به ثبت رس��يده و در تاريخ 1389/11/27 از 
لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده و خالصه آن به ش��رح زير جهت اطالع عموم 
در روزنامه رسمي آگهي مي شود. 1- موضوع مؤسسه: آموزش فرهنگي ارتقاي فرهنگ 
اس��المي آموزش قرآن به صورت رايگان- آموزش كالس هاي هنري مجاز به صورت 
رايگان- انجام كارهاي س��اخت و س��از مساجد و حس��ينيه به صورت رايگان- تهيه 
جهيزيه زوجين دختران و پس��ران بي بضاعت به صورت رايگان در محدوده روس��تاي 
مزرعه شور- تهيه و توزيع تاج گل در مراسمات نوشتن تابلو و پالكارت و نيز جهت 
برنامه و فعاليت هاي مذهبي و ملي، 2- مدت مؤسسه: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 
3- مركز اصلي مؤسس��ه: 1-3- استان اصفهان- ش��هر اصفهان جاده اصفهان- نائين- 
سجزي- مزرعه شور- قسمت فرهنگي حسينيه فاطمه الزهرا- كدپستي 8139156381، 
4- سرمايه مؤسسه: مبلغ 50/000/000 ريال مي باشد. 5- اولين مديران مؤسسه: 5-1- 
آقاي مصطفي قلي توسلي به سمت رئيس هيئت مديره، 2-5- آقاي احمد مظاهري به 
س��مت نائب رئيس هيئت مديره، 3-5- خانم اعظم مظاهري مزرعه ش��وري به سمت 
عضو هيئت مديره، 4-5- آقاي حسين قانعي به سمت عضو هيئت مديره، 5-5- آقاي 
ماشاءاله مظاهري مزرعه شوري به سمت عضو هيئت مديره )بعنوان عضو علي البدل(، 
6-5- آقاي غالمرضا قانعي مزرعه ش��وري به سمت عضو هيئت مديره )بعنوان عضو 
علي البدل(، 7-5- آقاي مصطفي مظاهري به س��مت منشي هيئت مديره، 8-5- آقاي 
محمد مهدي قانعي به سمت خزانه دار، 9-5- آقاي محمدرضا جعفري مزرعه شوري 
به سمت قائم مقام مديرعامل، 10-5- آقاي حسين قانعي به سمت مديرعامل به مدت 
2 سال انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اسناد مالي و تعهدات 
مؤسسه با امضاي دو نفر از اعضاي ذيل )رئيس هيأت مديره- نايب رئيس هيأت مديره 
و خزانه دار و مديرعامل( و با مهر مؤسس��ه معتبر است. 7- اختيارات مديرعامل: طبق 
اساسنامه. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 1-8- آقاي مهدي مظاهري مزرعه شوري به 

عنوان بازرس اصلي، 2-8- آقاي محسن مظاهري به عنوان بازرس علي البدل.
م الف: 16558/6 آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غير تجاري اصفهان

 
ابالغ وقت رسیدگي

12/167 در خصوص پرونده كالسه 89-1142 خواهان صندوق قرض الحسنه حضرت 
محمد دادخواستي مبني بر مطالبه به طرفيت ملوك بورجاريان تقديم نموده است. وقت 
رس��يدگي براي روز س��ه شنبه مورخ 90/1/16 س��اعت 17 تعيين گرديده، با توجه به 
مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رس��يدگي به اين شعبه واقع در خيابان محتشم كاشاني جنب بيمه ايران- 
مجتمع شماره يك اصفهان مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در 

صورت عدم حضور وقت رسيدگي ابالغ شده تلقي و تصميم مقتضي اتخاذ مي شود.
شعبه 27 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

اخطار اجرايي
12/168 شماره: 149/89 بموجب رأي شماره 1199 تاريخ 89/10/12 حوزه يك شعبه 
18 ش��وراي حل اختالف شهرس��تان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه سيد 
مرتضي موسوي دهاقاني مجهول المكان محكوم است به: پرداخت مبلغ پنجاه ميليون 
ريال بابت اجور معوقه و مبلغ سي هزار ريال بابت هزينه دادرسي در حق خواهان سيد 
عزت اله موس��وي رحيمي نش��اني محل اقامت: سپاهانشهر، بلوار نظام مجتمع بهار 7، 
طبقه س��وم واحد D3. به اس��تناد 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/ 16691                            شعبه 18 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگي
12/169 در خصوص پرونده كالس��ه 1313/89 خواهان مصطفي آقاداود دادخواس��تي 
مبن��ي بر مطالبه چ��ك به طرفيت مهين جافري تقديم نموده اس��ت. وقت رس��يدگي 
براي روز س��ه ش��نبه مورخ 90/1/30 س��اعت 5/15 عصر تعيين گرديده، با توجه به 
مجه��ول المكان بودن خوانده حس��ب تقاض��اي خواهان مراتب در جرايد منتش��ر تا 
خوانده قبل از وقت رس��يدگي به اين ش��عبه واقع در خيابان محتش��م كاش��اني جنب 
بيمه ايران- مجتمع ش��ماره يك اصفهان مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را 
 اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رس��يدگي ابالغ شده تلقي و تصميم مقتضي 

اتخاذ مي شود.
م الف/ 16719                            شعبه 18 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگي
12/170 در خصوص پرونده كالس��ه 1314/89 خواهان مصطفي آقا داود دادخواستي 
مبني بر مطالبه به طرفيت محمود ماهراني تقديم نموده است. وقت رسيدگي براي مورخ 
90/1/31 س��اعت 4/30 عصر تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده 
حس��ب تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسيدگي به 
اين شعبه واقع در خيابان محتشم كاشاني جنب بيمه ايران- مجتمع شماره يك اصفهان 
مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت 

رسيدگي ابالغ شده تلقي و تصميم مقتضي اتخاذ مي شود.
م الف/ 16718                            شعبه 18 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ رأي
12/171 كالسه پرونده: 89-826، شماره دادنامه: 89-1158 ح ش/ 19 مرجع رسيدگي: 
شعبه 19 شوراي حل اختالف اصفهان، خواهان: آقاي مصطفي آقا داود نشاني: اصفهان 
سه راه سيمين، كوچه امام پ 6، خواندگان: 1- جاسم جافري 2- پري حسين پور هر 
دو مجهول المكان، خواس��ته: مطالبه وجه يك فقره چك به شماره 89/7/24-273981 
بمبل��غ 50/000/000 ريال، گردش��كار: ب��ا عنايت به محتويات پرون��ده و اخذ نظريه 
مشورتي اعضاي محترم شورا ضمن اعالم ختم رسيدگي با استعانت از خداوند متعال 

بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مي نمايد.
رأي قاضي شورا

در خصوص دادخواس��ت آقاي مصطفي آقاداود به طرفيت 1- جاسم جافري 2- پري 
حس��ين پور بخواس��ته مطالبه مبلغ 50/000/000 ريال وجه يك فقره چك به ش��ماره  
273981-89/7/24 عه��ده بانك ملي به انضمام خس��ارات دادرس��ي و تأخير تأديه با 
توجه به دادخواس��ت تقديمي و مالحظه اصول مس��تندات دع��وي و اينكه خوانده با 
ابالغ ماده 73 ق.آ.د.م وقت و انتظار كافي در جلس��ه ش��ورا حاضر نش��ده و در قبال 
دعوي و مس��تندات ابرازي خواهان ايراد و تكذيبي بعمل نياورده و مس��تندات ابرازي 
نيز حكايت از اش��تغال ذمه خوانده به خواهان را حكايت مي كند علي هذا ضمن ثابت 
دانس��تن دعوي به اس��تناد مواد 198، 519، 522 قانون آئين دادرسي مدني و مواد 315، 
310، 309، 307، 249 قانون تجارت حكم به محكوميت خواندگان متضامناً به پرداخت 
مبلغ پنجاه ميليون ريال به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ سي هزار ريال به عنوان 
خس��ارت دادرسي به پرداخت خس��ارت تأخير و تأديه از تاريخ سررسيد لغايت زمان 
وص��ول و ايصال آن طبق نرخ ش��اخص بانك مركزي در ح��ق خواهان صادر و اعالم 
 مي گردد رأي صادره غيابي و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي در اين ش��عبه 

خواهد بود.
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اس��تاد ايراني فيزيك و نجوم رصدي دانش��گاه »ريورس��ايد« كاليفرنيا با 
بي��ان اينكه از مهبان��گ )انفجار بزرگ( و ابت��داي پيدايش جهان، حدود 
13 ميليارد س��ال گذشته اس��ت، گفت: طبق محاسبات، جهان 35 ميليارد 
 س��ال پس از پيدايش يعني تا حدود 21 ميليارد س��ال ديگر نابود خواهد 

شد.
به گزارش ايس��نا، دكتر بهرام مبشر، كيهان ش��ناس بزرگ ايراني دانشگاه 
»ريورس��ايد« كاليفرني��ا و كاش��ف دورترين خوش��ه كهكش��اني جهان 
ك��ه در دومين هماي��ش عظمت كائنات در دانش��گاه صنعت��ي اميركبير 
س��خن مي گف��ت، اظه��ار ك��رد: هدف م��ن اين اس��ت كه براي ش��ما 
 دانشجويان، س��ئوال ايجاد كنم تا متوجه شويد كه اين مسائل قابل تفكر 

است.
وي با بيان اين كه آينده رش��ته كيهان شناس��ي، پاس��خ هاي داده شده به 
سئواالت اين حوزه را تضمين مي كند، افزود: تمام افراد متفكر عالقه مند 

به فهم اين مسأله هستند كه جهان از كجا آمده و به كجا مي رود.
افالط��ون ب��ه عنوان اولين كس��ي ك��ه اين علم را ش��روع ك��رد، معتقد 
ب��ود، زمي��ن مح��ور هم��ه كهكشان هاس��ت و ديگر س��يارات ب��ه دور 
 آن مي گردن��د ام��ا ام��روزه كيهان شناس��ي ص��ورت علم��ي پي��دا كرده 

است.
مبش��ر ادامه داد: پس از گذش��ت يك هزار و 700 س��ال از مطرح ش��دن 
اي��ن انديش��ه، كوپرنيك، زمين را از محوريت برداش��ت و خورش��يد را 
جايگزين آن كرد و با وجود اين كه تصور كوپرنيك از اساس اشتباه بود، 

با ش��جاعت خود توانست با عقيده يك هزار و 700 ساله مردم بجنگد و 
آن را تغيير دهد.

اس��تاد فيزيك و نجوم رصدي دانشگاه ريورسايد كاليفرنيا با بيان اين كه 
اين موضوع به جايي رس��يد كه گاليله به عنوان اولين فرد، تلس��كوپ  را 
اختراع كرد، تصريح كرد: گاليله به وس��يله تلس��كوپ  توانست ژوپيتر را 
مشاهده كرده و از حركت آن متوجه گردش زمين به دور خورشيد شود؛ 
اما كيهان شناسي به عنوان يك علم از اوايل قرن بيستم و در حدود سال 
1920 آغاز ش��د كه در نهايت به اين نتيجه رسيديم كه جهان 13 ميليارد 
سال پيش در اثر يك انفجار بزرگ به نام »مهبانگ« )BIG BANG( به 
وجود آمد كه پس از آن تاكنون جهان در حال انبساط است؛ به اين معنا 
كه همه كهكش��ان ها و هر چيزي ك��ه در جهان وجود دارد، در حال دور 

شدن از يكديگر هستند.
 )BIG BANG( »وي با طرح اين س��ئوال كه چگونه لحظ��ه »مهبانگ
به وجود آمد، عنوان كرد: اطالعات موجود از جهان و چگونگي ش��كل 
گيري آن از 10 به توان 43 ثانيه پس از ش��كل گيري جهان در دس��ترس 
اس��ت و با فيزيكي كه مي شناس��يم قادر به توضيح دادن آن نيس��تيم؛ اما 
نيروهاي��ي كه در طبيع��ت در ابتداي مهبانگ وجود داش��ت يكي بودند 
ك��ه در اين زمان ب��ه چهار نيروي جاذب��ه، الكترومغناطيس يا همان نور، 
 ني��روي قوي كه هس��ته ات��م را نگه م��ي دارد و نيروي ضعيف تقس��يم 

شدند.
وي تصري��ح كرد: ني��روي جاذبه در 10 به توان منه��اي 38 ثانيه پس از 

پيدايش جهان از نيروهاي ديگر جدا ش��د كه در اين زمان درجه حرارت 
جهان بسيار باال و در حدود چندين ميليارد درجه )10 به توان 29 درجه( 
كلوي��ن بود ك��ه از آن هنگام هر چه جهان انبس��اط پي��دا مي كرد درجه 
حرارت كاهش پيدا مي كرد و سرانجام در 10 به توان منهاي 10 ثانيه پس 
از پيدايش جهان تمام نيروهايي كه در طبيعت وجود داش��تند به صورت 

نيروهاي مستقل از يكديگر جدا شدند.
مبش��ر در ادامه با اش��اره به سير انبس��اطي جهان پس از مهبانگ تاكنون 
اظه��ار كرد: يك هزارم ثانيه پس از پيدايش جهان، موادي كه هس��ته اتم 
)پروتون و نوترون( را تش��كيل مي دهند، ف��رم پيدا كردند به گونه اي كه 
كوارك ها اولين موادي بودند كه در اين زمان ايجاد و با جمع ش��دن دور 
هم پروتون را تشكيل دادند، اما بالفاصله پس از اين زمان، پروتون ها بر 
اثر تابش نور متالش��ي  ش��دند و اين روند تا آنجا ادامه پيدا كرد و شدت 
نور به حدي كاهش يافت كه قادر به متالش��ي ك��ردن پروتون ها نبود و 

پروتون ها به وجود آمدند.
وي ب��ا بي��ان اين كه دماي جهان در زمان تش��كيل پروتون ها 10 به توان 
12 درج��ه كلوين بود، خاطرنش��ان كرد: پس از تش��كيل هس��ته اتم كه 
ح��اوي پروتون ها و نوترون ها اس��ت، ماده به وج��ود آمد و تا حدودی 
س��ه دقيقه پس از پيدايش جهان، هس��ته س��اده ترين اتم ك��ه هيدروژن 
اس��ت، به وجود آمد. در واقع مي توان گفت هيدروژني كه در اتمس��فر 
 و ي��ا آب وج��ود دارد بازمانده اي از س��ه دقيقه  پ��س از پيدايش جهان 

است.

دهمي��ن هماي��ش بين الملل��ي هوافضا ب��ا حضور 
دانش��من��دان ايران����ی و خ��ارج��ی 10 ت��ا 14 
 اس��فند م��اه در دانش��گاه تربي��ت م��درس برگزار 

می شود.
به گ��زارش ايرنا، دكت��ر فتح اله ام��ي دبير همايش 
بي��ن المللي هوا فض��ا با بيان اي��ن مطلب در جمع 
خبرنگاران خاطرنش��ان كرد: هدف از برگزاری اين 
همايش آش��نا ك��ردن متخصصان ش��ركت كننده با 
توانايی های يكديگ��ر در حوزه مرزهای دانش هوا 
و فضا اس��ت و اميدوارم با برگ��زاری اين همايش 
بتواني��م در جهت رش��د و ارتق��ای توانمندی های 
 داخل��ی در صنعت و دانش ه��وا و فضا گام مؤثری 

برداريم.
وي اف��زود: كنفرانس ه��وا فضا از س��ال 1375 به 
صورت دو س��ال يك بار در دانشگاه هاي مختلف 
كش��ور و از س��ال 81 13، اين كنفرانس به صورت 
س��اليانه برگزار ش��ده است و هرس��اله شاهد رشد 
چش��مگير در تعداد مقاله های ارس��ال شده به اين 

كنفرانس بوده ايم.
هماي��ش  دوره  دهمي��ن  ش��د:  ي��ادآور   ام��ي 
بي��ن المللی ه��وا و فضا در ش��اخه های تخصصی 
موتور و پيش��رانش، س��ازه های هوا فضا، مكانيك 
پ��رواز و كنت��رل، آيرودينامي��ك، عل��وم و فناوری 

 فضاي��ی و مديري��ت صناي��ع ه��وا فض��ا برگ��زار 
مي شود.

وي گف��ت: حدود ه��زار و 630 مقاله ب��راي ارايه 
در اين همايش از س��وي متخصصان ارس��ال ش��ده 
ك��ه از اي��ن تع��داد 459 مقال��ه به صورت پوس��تر 
 و 386 مقال��ه ب��رای اراي��ه ش��فاهی انتخاب ش��ده 

است .
 ام��ي اف��زود: در بخش ش��فاهي 53 مقاله در بخش 
س��ازه هاي ه��وا فضا، 63 مقاله در ح��وزه مكانيك 
پرواز، 20 مقاله در حوزه طراحي س��امانه هاي هوا 
و فضا، 12 مقاله در حوزه علوم و فناوري هوا فضا، 
64 مقاله در بخش پيش��رانش موت��ور، 94 مقاله در 
حوزه آيرودينامي��ك و 10 مقاله در حوزه مديريت 

هوا فضا و بقيه در موضوعات ديگر است.
دبير دهمين همايش بي��ن المللي هوا فضا گفت كه 
 در بخ��ش مقاله هاي��ي كه به صورت پوس��تر ارايه 
م��ي ش��ود، 125 مقاله در بخش س��ازه ه��اي هوا 
فض��ا، 64 مقال��ه در بخ��ش مكانيك پ��رواز، هفت 
مقال��ه در ح��وزه مديري��ت هوا فض��ا، 91 مقاله در 
حوزه پيش��رانش، 64 مقال��ه در زمينه آيروديناميك، 
26 مقال��ه در ح��وزه عل��وم و فن��اوري فضاي��ي و 
 33 مقال��ه در زمين��ه طراحي س��امانه ه��اي فضايي 

هستند.

مشاور معاون پژوهشي و فناوري وزير علوم، تحقيقات 
 و فن��اوري گفت: ش��هرك هاي علم��ي و تحقيقاتي، 
پارك هاي علم و فناوري و مراكز رشد، بازوي اجرايي 
 صندوق مل��ي ن��وآوري و ش��كوفايي در حمايت از 
 ش��ركت ه��اي دانش بنيان اند. اس��ماعيل ق��ادري فر 
افزود: شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان،10 پارك علم 
و فناوري و 120 مركز رشد در كشور به عنوان بازوي 
اجرايي اين صندوق و قانون حمايت از ش��ركت هاي 

فناور در نظر گرفته شده اند. 
وي گفت: با تصويب اليحه حمايت از ش��ركت هاي 
دانش بني��ان در مجلس و تبديل آن به قانون در آذرماه 
امس��ال و ابالغ به دس��تگاه هاي اجرايي توسط رئيس 
جمهور، تشكيل صندوق ملي نوآوري و شكوفايي براي 
حمايت مالي با سرمايه ريس��ك پذير از شركت هاي 
دانش بنيان در دستور كار قرار گرفته است. قرباني فر، 
س��رمايه صندوق ملي نوآوري و شكوفايي را سه هزار 
ميليارد تومان اعالم كرد و افزود: اين پول بايد در طول 
س��ه سال از محل صندوق ذخيره ارزي به شركت هاي 
دانش بني��ان تخصيص يابد. وي مج��راي هزينه كرد 
 اين س��رمايه را صن��دوق هاي نوآوري و ش��كوفايي 

دانست. 
مش��اور معاون وزير علوم، نحوه تخصيص اين پول به 
منظور هدفمند و تقاضا محور بودن آن را در مرحله اول 

از طريق شهرك هاي علمي و تحقيقاتي، پارك هاي علم 
و فناوري و مراكز رش��د عنوان كرد و گفت: هم اينك 
24 صن��دوق پژوهش و فناوري در اين مجموعه ها با 
تجربه پنج سال مستقر است. قرباني فر توضيح داد: اين 
 مراكز مجراي تشخيص اين هستند كه چه شركت هايي 
م��ي توانند از اين پول اس��تفاده كنن��د و وظيفه رصد 
پيش��رفت اين قانون را به عه��ده دارند. وي با تأكيد بر 
اينكه قرار نيس��ت اين پول به شركت هاي دولتي داده 
ش��ود، تصري��ح كرد: يك��ي ازچالش ه��اي هزينه اي 
دركش��ور اين است كه اعتبارهاي پژوهشي را از طريق 
دس��تگاه هاي دولتي مس��تقيم هزينه مي كنيم. قرباني 
افزود: اين در حالي است كه دستگاه هاي دولتي زخم 
زيادي دارند و پول پژوهش��ي را براي زخم هاي ديگر 
خ��ود هزينه مي كنند. به گفت��ه وي، در قانون حمايت 
از ش��ركت هاي دانش بنيان تأكيد شده است پول فقط 
به ش��ركت ها و واحدهاي فناوركه از فارغ التحصيالن 
دانشگاهي و به صورت خصوصي تشكيل شده است، 
اختصاص يابد. قرباني فر با اشاره به اينكه قانون حمايت 
از ش��ركت هاي فناور انقالبي عظيم در حوزه كسب و 
كار مبتني بر دانش را در كشور ايجاد مي كند، تصريح 
كرد: حجم انبوهي از فارغ التحصيالن دانشگاه ها حتي 
در حوزه هاي علوم انس��اني در قالب گروه هاي فناور 

مي توانند از اين فرصت استفاده كنند. 

براي اولين بار در تاريخ كيهان شناسي، ستاره شناسان 
با اس��تفاده از تلس��كوپ كپلر ناس��ا توانس��ته اند دو 
 س��ياره را كه در يك مدار مش��ترك قرار دارند كشف 

كنند. 
ب��ه گ��زارش ايس��نا، فرضي��ه اي وج��ود دارد كه ماه 
زمي��ن زماني به وجود آمده كه يك س��ياره ديگر كه 
در م��دار زمي��ن قرار داش��ته با زمين برخ��ورد كرده 
اس��ت، اما تاكنون شاهد زنده اي از س��ياراتي با مدار 

مشترك وجود نداشت. امكان دارد كه چنين پديده اي 
هنگام��ي اتفاق بيفتد كه ماده اطراف يك س��تاره تازه 
متولد ش��ده به صورت س��ياره در بيايد. در مدار يك 
س��ياره به دور يك س��تاره دو منطق��ه وجود دارد كه 
 ي��ك جرم س��ماوي ديگر ني��ز ام��كان چرخش پيدا 

مي كند.
اين نقاط كه به نقاط الگرانژ موس��وم هستند در 120 
درج��ه جلو يا پش��ت جرم س��ماوي كوچك تر قرار 

دارند. اين س��يارات مش��ترك المدار در منظومه چهار 
س��ياره اي KOI-730 هميشه با فاصله 120 درجه از 
همديگ��ر قرار دارند. ماه به احتم��ال زياد 50 ميليون 
سال پس از تولد منظومه شمسي از تكه هاي برخورد 
بين زمين و يك جرم با اندازه مريخ موس��وم به تئا به 

وجود آمده است. 
در صورت واقعي بودن اين فرضيه، سرعت برخورد 
تئا با زمين بسيار آرام بوده است. دانشمندان دانشگاه 

پرينس��تون آمريكا معتقد هستند كه اين اتفاق تنها در 
صورت��ي امكان وقوع داش��ته كه تئ��ا از نقطه الگرانژ 
 730-KOI نش��أت گرفته باشد. اكتشاف س��يارات
نش��ان دهنده امكان وقوع اين فرضيه اس��ت. ش��ايد 
در آينده اين س��يارات مش��ترك المدار با هم برخورد 
ك��رده و يك ماه ديگر به وجود آورند. اما براس��اس 
محاس��بات انجام ش��ده اين رويداد حداقل تا 2/22 

ميليون سال ديگر اتفاق نخواهد افتاد.

دانش

ايجاد تغییرات موقتي در مغز 
با استفاده طوالني مدت از تلفن همراه

ناي��ب رئيس انجمن ه��وا فضاي ايران گفت: با پرت��اب ماهواره ملي اميد، 
ايران عالوه بر قرار گرفتن در فهرس��ت 9 كشور دارنده فناوري فضايي به 

18 فناوري فضايي نيز دست يافت.
به گزارش ايرنا، فتح اله امي در كنفرانس خبري دهمين همايش بين المللي 
هوا فضا اظهار داش��ت: با پرتاب ماهواره اميد توس��ط موش��ك سفير يك 
)A( در روز 14 بهمن سال 87، تحول بزرگي در عرصه هوا فضاي كشور 
به وقوع پيوس��ت و ايران به نهمين كش��ور صاحب فناوري فضايي ارتقاء 

يافت.
كار  ب��ه  فن��اوري   18 امي��د،  ماه��واره  پرت��اب  در  اف��زود:  وي 
تولي��د  ماه��واره،  الكتروني��ك  تولي��د  فن��اوري  ش��امل  ك��ه  رف��ت 
ب��ه عن��وان حس��اس   QSM فن��اوري   فرس��تنده و گيرن��ده فضاي��ي، 
س��ازه اي در ماه��واره، فناوري TVT به عنوان فناوري حس��اس طراحي 
حرارتي ماهواره، تس��ت هاي محيط��ي فضايي به عنوان باالترين رده كيفي 
قطع��ات، فن��اوري به كارگي��ري GPS فضايي به وي��ژه در ماهواره بدون 

پايداري اميد و فناوري Ranging  است.
به گفته امي، مهندسي سامانه فضايي، مهندسي سامانه فضايي بومي، فناوري 
اثب��ات وج��ود ماهواره در مدار، فناوري تعيي��ن دوره تناوب و زمان طلوع 
ماه��واره با دقت ب��اال، فناوري ارتب��اط تله متري و تله كامن��د با ماهواره، 
فناوري ن��رم افزارهاي گزارش گيري براي تحلي��ل اطالعات تله متري از 

ديگر فناوري هاي به كار رفته در ماهواره اميد است.
وي گف��ت: فناوري ماه��واره بر چند مرحله اي با سيس��تم تزريق ماهواره 
در مدار هدف، فناوري كنترل بردار تراس��ت، فن��اوري پيچ هاي انفجاري 
ب��راي جداي��ي مراحل مختل��ف ماه��واره، فن��اوري طراحي و س��اخت 
س��كوهاي پرت��اب ثاب��ت و متح��رك فضايي و فن��اوري ايس��تگاه ثابت 
 و متح��رك گيرن��ده و فرس��تنده در زمين براي ارتباط��ات فضايي از ديگر 

فناوري هايي است كه هم زمان با پرتاب ماهواره اميد به ايران آمد.
اظه��ار  م��درس  تربي��ت  دانش��گاه  علم��ي  هي��أت   عض��و 
داشت: پيش��رفت روز افزون فناوري فضايي در س��ال هاي اخير در ايران 
موجب ش��ده بلوك موتور ماهواره بر س��يمرغ با قدرت پيش��رانش باال و 
ماهواره هاي ظفر، رصد، فجر، اميركبير و كپسول زيستي كاوشگر چهار به 
همت صنايع و دانش��گاه هوا فضاي كشور به مردم جمهوري اسالمي ايران 

و جهان عرضه شود.

وي ضمن تقدير از تالش هاي انجام شده در توليد هواپيماي پهن پيكر ايران 140 
 و سايرهواپيماهاي سبك و فوق سبك مانند درنا و فجر و انواع پهبادها خاطرنشان 
كرد: انتظار بيش از اين است كه گام هاي بلندتري در راستاي بهبود صنعت 

هوايي كشور برداشته شود.
ناي��ب رئيس انجمن ه��وا فضاي ايران با بيان اينكه در رش��ته هوا فضا در 
كش��ور20 نهاد آموزش��ي و 170 عضو هيأت علمي فعاليت مي كنند گفت: 
 هزار و 500 دانشجوي كارشناسي، هزار دانشجوي كارشناسي ارشد و هزار و 
300 دانش��جوي دكترا در كشور در اين رشته وجود دارند كه از اين تعداد 
هزار و 200 فارغ التحصيل دوره كارشناس��ي ارش��د و 150 فارغ التحصيل 

دوره دكترا هستند.
امي گفت: وجود 33 هزار نفرش��اغل در صنعت هوا فضاي كش��ور و پنج 
قطب تحقيقاتي، ش��ش انجمن علمي مرتبط با هوا فضا، 40 مركز دولتي و 
غير دولتي صنايع هوايي و فضايي و 100 آزمايشگاه فضايي در كشور نشان 

دهنده گستردگي صنعت هوا فضا در كشور است.
وي اظهار داش��ت: تا قبل از پيروزي انقالب اسالمي و درميان متخصصان 

خارج از كش��ور اجازه نمي دادند كه جمهوري اسالمي ايران وارد صنعت 
هوا فضا ش��ود اما درهنگام جنگ تحميلي در كش��ور بستر بسيار آماده اي 

براي رشد صنعت هوا فضا ايجاد شد.
امي گفت: در صنعت هوا فضاي كش��ور ساالنه هزار و 600 ميليارد تومان 
گ��ردش مالي وج��ود دارد كه از اي��ن ميزان 600 ميلي��ارد تومان به بخش 

خصوصي و بقيه به بخش دولتي اختصاص دارد.
وي خاطرنش��ان كرد: هم اكنون 270 ش��ركت دولتي و خصوصي فعال در 
بخش هوا و فضای كشور با گردش پولي 450 ميليون دالري وجود دارد.

وي نقطه ش��روع فعاليت هاي فضايي ايران را دوران جنگ تحميلي خواند 
و گفت: صنعت فضايي كش��ور در موقعيتي ش��كل گرفت كه بس��تر براي 
رش��د اين صنع��ت خالي بود و در قب��ل از انقالب اس��المي چيزي به نام 
صنعت فضايي در كشور وجود نداشت و به هيچوجه اجازه ورود ايران به 
 اين صنعت را نمي دادند. از اين رو بس��تر براي رش��د صنعت فضايي آماده 

بود.
وي اف��زود: ايران ب��راي اولين بار در طول تاريخ خ��ود در جنگ تحميلي 
 B م��ورد هدف موش��ك هاي فضايي قرار گرفت. موش��ك هاي اس��كات
روس��ي كه از س��وي عراق به ايران شليك مي ش��د باالي 100 كيلومتر را 
 در هنگام منحني بالس��تيك پرتاب طي مي كنند، بنابراين فضايي محس��وب 
مي ش��وند. اين مس��أله باعث ش��د كه ايران رفته رفته وارد عرصه صنعت 

فضايي شود.
امي، سال 65 را سال آغاز صنعت فضايي در كشور عنوان و ادامه داد: ايران 
طي پنج سال گام بلندي در عرصه فضايي برداشت كه در كشورهاي توسعه 

يافته در طول 27، 28 سال برداشته مي شود.
وي گفت: آلمان نخس��تين كش��وري بود كه به صنعت فضايي دست يافت 
و در س��ال 1917 كار خ��ود را آغ��از كرد و در س��ال 1945 اولين تس��ت 
موفق موش��ك B2 خود را انجام داد كه موش��ك فضايي محسوب مي شد. 
 اين صنعت پس از شكس��ت آ لمان به كش��ورهاي آ مريكا و روسيه راه پيدا 

كرد.
امي گفت: ايران هم در سال 65 به موازات مورد هدف قرار گرفتن توسط 
موش��ك هاي دوربرد وارد صنعت فضايي شد و در سال 1370 اولين تست 
موفق موشك فضايي به نام شهاب يك )اسكات B( را با كمك كشورهاي 

دوست انجام داد.

 تحقيق��ات جدي��د دانش��مندان نش��ان 
 50 گفتگ��وی  ي��ك  ك��ه  ده��د   م��ي 
دقيقه ای با تلفن همراه، تغييرات موقتی 
در مغز ايجاد مي كند. به گزارش پايگاه 
اينترنت��ي پژوهش��كده علوم ش��ناختي، 
 ام��واج الكترومغناطيس��ی ك��ه از آنتن 
 تلفن ه��ای موبايل س��اطع مي ش��ود، 
 كنش های مغزی را به ميزان غير عادی باال 

می برد.
تحقيقات موسس��ه ملی بهداشت آمريكا 
در اين زمينه يكی از نخس��تين مطالعاتي 
 اس��ت كه نش��ان م��ی دهد اس��تفاده از 
تلفن همراه سوخت و ساز مغز را تعيير 
می ده��د. آنه��ا 47 داوطلب س��الم را 
تحت دو اس��كن مغزی قرار دادند. اين 
داوطلبان يك بار در هنگام اتصال تلفن 
هم��راه به گوش راستش��ان در حالي كه 
تماس بدون صدايي با آنها برقرار ش��د، 

مورد اسكن قرار گرفتند.
در اس��كن بع��دی، آنه��ا ب��دون تلفن 
همراه اس��كن شدند. محققان مي گويند 
هنگامی كه تلفن همراه روشن شد، مغز 
اين ش��ركت كنندگان 7 درصد افزايش 

ميزان س��وخت و س��از گلوكز كه يك 
نشانگر كنش های مغزی است، از خود 

نشان داد.
نورا وولكوو مدير بخش س��وء استفاده 
از مواد مخدر مؤسس��ه بهداش��ت ملی 
گفت: اين مطالعه نشان می دهد كه مغز 
انس��ان نسبت به امواج الكترومغناطيسی 
كه از تلفن های همراه س��اطع مي شود، 

حساس است.
وی اف��زود: يافت��ه های ما هن��وز تأييد 
كنن��ده خطر اين تشعش��ات نيس��ت و 
پژوه��ش های بيش��تری الزم اس��ت تا 
تأثي��رات اس��تفاده از تلف��ن هم��راه بر 

سالمت شناسايي شود.

معاون علمي و فن��اوري رئيس جمهور 
گفت: ابر رايانه هاي موجود در دانشگاه 
صنعتي اصفهان و صنعتي اميركبير تهران 
ب��ه هم��راه 9 مركز علم��ي و تحقيقاتي 
كش��ور از طريق ش��بكه گري��د ملي از 
طري��ق سيس��تم يكپارچه ب��ه يكديگر 

متصل مي شود.
به گزارش ايرنا، دكتر نسرين سلطانخواه 
در مراس��م افتت��اح اب��ر رايانه ه��اي ارم 
دانش��گاه اميركبير و شيخ بهايي دانشگاه 
صنعت��ي اصفهان افزود: براي اين اتصال 
ميان افزارهاي الزم تهيه و توس��عه داده 
شده و از زيرس��اخت مخابراتي موجود 
كش��ور كه مبتن��ي بر فيبر نوري اس��ت 

استفاده مي شود.
به گفته وي با اجراي اين طرح اين امكان 
ايجاد مي شود كه برنامه هاي كاربردي � 
صنعت��ي كه نياز به حجم ب��االي داده يا 
پردازش دارند در زمان��ي كوتاه قابليت 

اجرا پيدا كنند. 
س��لطانخواه طرح ابر رايانه ملي ايران را 
يكي از موفقيت آميزترين و بزرگ ترين 
طرح هاي اجرا ش��ده فناوري در حوزه 

فناوري اطالعات در جمهوري اسالمي 
اي��ران عن��وان كرد و گف��ت: افتتاح اين 
اب��ر رايانه ها هديه اي از س��وي جامعه 
مهندس��ي كش��ور به ملت ايران اس��ت. 
وي افزود: عمليات اجرايي و س��اخت 
و نص��ب هر ك��دام از اين اب��ر رايانه ها 
و س��ايت ها 22 ماه به ط��ول انجاميده و 
 با وج��ود تحريم ها ت��الش متخصصان 
دانش��كده ه��اي برق و دانش��كده هاي 
كامپيوتر ايران را در زمره پانصد كش��ور 
داراي اب��ر رايانه قرار داد. س��لطانخواه 
اظهار داش��ت: از اين پس مراكز علمي 
و تحقيقاتي كش��ور و بسياري از صنايع 
دفاع��ي، نف��ت و گاز، سيس��تم ه��اي 
اطالع��ات جغرافيايي و س��اير صنايعي 
كه نيازمند انجام عملياتي ش��بيه س��ازي 
و آزم��ون طرح خود هس��تند مي توانند 
 از اين سامانه فناوري اطالعات بهره مند 

شوند. 
طرح ملي ابر رايانش در دانشگاه صنعتي 
اميركبير و دانش��گاه صنعتي اصفهان از 
طريق ويدئو كنفرانس و با دس��تور دكتر 

احمدي نژاد افتتاح شد.

پژوهش��گران كش��ور موفق به ساخت 
نم��اي  ب��راي  هوش��مند   س��راميك 
س��اختمان ها شدند. پژوهشگران كشور 
با استفاده از يك نوع جوهر اكسيد شده 
موف��ق ب��ه طراحي و س��اخت يك نوع 
س��راميك هوش��مند در نماي ساختمان 
شدند كه هم زمان با طلوع خورشيد طرح 
 حك ش��ده بر روي آن به تدريج نمايان 

مي شود.  
بهروز ش��هرخي گف��ت: با اس��تفاده از 
اين س��راميك هاي هوش��مند مي توان 
ب��ا صرف كمترين هزينه از زيباترين نما 
در ساختمان ها برخوردار شد. شهرخي 
افزود: به طور معمول نمای ساختمان ها 
در سطح ش��هرها سنگی و يا كامپوزيتی 
هس��تند و طرح ثابتی دارن��د، از اين رو 
اقدام به طراحی سراميك های هوشمند 
برای كاربرد در نمای س��اختمان كرديم. 
وي خاطر نشان كرد: در اين نوع مصالح 
س��راميك از يك نوع جوهر اكسيد شده 
استفاده مي ش��ود كه در مقابل حرارت 
حس��اس هس��تند و بر اثر ح��رارت به 
تدريج محو شده و نقش سراميك نمايان 
مي شود. شهرخي گفت: حرارت ايجاد 

شده به وسيله تابش نور خورشيد، جذب 
انرژي توسط صفحه هاي خورشيدي و 
 منب��ع آب، به لوله هاي پن��ج اليه انتقال 
مي يابد و توسط ترموستات و ترموكوپل 
كنترل مي شود. وي افزود: در زمان گرم 
ش��دن آب در اليه هاي مختلف لوله ها، 
جوهر به تدريج در سطح سراميك محو 
ش��ده و نق��ش واقعي حك ش��ده روي 
سراميك كه توس��ط دستگاه هاي چاپ 
براس��اس ذوق و سليقه مش��تري ايجاد 

شده نمايان مي شود. 
اي��ن مهن��دس ش��ركت منطق��ه ي��ك 
عملي��ات انتق��ال گاز گفت: با اس��تفاده 
از اي��ن س��راميك ه��اي هوش��مند در 
نماي س��اختمان ها مي ت��وان روزانه از 
 نماي اين س��اختمان ها در س��طح شهر 
پرده ب��رداري كرد. ش��هرخي افزود: در 
ضم��ن در روزهاي زمس��تاني كه تابش 
نور خورش��يد ضعيف اس��ت از باتري 
هاي ذخيره انرژي اس��تفاده مي ش��ود. 
ش��هرخي گفت: طراحي و ساخت اين 
سراميك هاي هوشمند در مدت سه ماه 
در شركت منطقه يك عمليات انتقال گاز 

خوزستان صورت گرفت. 

س��ازمان فضاي��ي ژاپ��ن تصمي��م دارد 
ي��ك روبات روانش��ناس را براي تحت 
نظ��ر گرفتن وضعيت رواني سرنش��ينان 
 ايس��تگاه فضايي بي��ن الملل��ي به فضا 

بفرستد.
به گزارش ايسنا، جاكسا )سازمان فضايي 
ژاپن( با همكاري دانشگاه توكيو روباتي 
را طراحي كرده و س��اخته كه مي تواند 
معاني كلم��ات را درك كند و از حالت 
صورت اش��خاص ب��ه وضعيت روحي 

آنان پي ببرد.
طراحان اين انس��ان نما سامانه اي را در 
آن ب��ه كار گرفته اند كه مي تواند گفتار 
و صحب��ت هاي بين س��اكنان ايس��تگاه 
را درياف��ت كرده و با بررس��ي وضعيت 
ص��ورت و حرف هاي رد و بدل ش��ده 
تش��خيص دهد كدام يك حالت عادي 

دارند و چه كساني عصبي هستند.

اين روبات همچنين مي تواند در بعضي 
امور مث��ل گرفتن عك��س و دريافت و 
تجزيه و تحليل اطالعات به سرنش��ينان 

كمك كند.
دانش��مندان ژاپن��ي تصمي��م دارند اين 
روب��ات را در س��ال 2013 راه��ي مدار 
زمي��ن كنند و تا آن زمان بررس��ي هاي 
بيش��تري را براي دقيق تر شدن كار اين 

روبات انجام خواهند داد.
 در س��ف��ر جدي��د ش����ات�ل فضايي، 
آمريكايي ها يك روبات را به ايس��تگاه 
فضايي بين المللي فرستادند تا در انجام 

كارها به سرنشينان آن كمك كند.
روبات ها در آينده نقش هاي مهم تري 
در فعاليت هاي خارج از ايستگاه فضايي 
بين المللي خواهند داش��ت و قرار است 
برخي كار هاي س��نگين به آنان واگذار 

شود.

معاونعلميوفناوريرئيسجمهور:
ابر رايانه هاي كشور در يك سیستم 

يكپارچه به هم متصل مي شوند

پرده برداري از ساختمان ها 
با طلوع خورشید 

روبات روانشناس به فضا مي رود!
نايبرئيسانجمنهوافضايايران:كليك

پرتاب ماهواره اميد، 18 فناوري فضايي به ارمغان آورد

كيهانشناسبرجستهايراني:

دقيقه آخر جهان چگونه مي گذرد؟

 دهمین دوره همايش بین المللي هوا فضا 
برگزار مي شود

پارك هاي علم و فناوري بازوي اجرايي 
صندوق ملي نوآوري و شكوفايي 

كشفیبيسابقهدرتاريخنجوم

شناسايي دو سياره با مداري مشترك!
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بصيرت:
 گرد و غبار زياد 

رياض تنها مشكل 
ماست

سيناعشوری:
من پیشگوی 
بزرگی هستم

مسعوددانشور:
هیچ دلیلی برای 
ترك گیتی پسند 
نمی بینم

ب��ا وج��ود اينك��ه در س��ال های گذش��ته، مس��ئوالن 
كش��ورهای عربی مش��كالت بس��ياری برای تيم های 
ايرانی حاضر در مس��ابقه های ليگ قهرمانان آس��يا به وجود 
آورده اند، مس��ئوالن و بازيكنان س��پاهانی در س��فر خود به 
كش��ور عربستان با مش��كل چندانی مواجه نش��ده اند. مجيد 
بصيرت، سرپرس��ت سپاهان پيرامون شرايط اين تيم پيش از 
ب��ازی با الهالل عربس��تان اظهار داش��ت: س��پاهان در حال 
حاضر با شرايط مس��اعدی رو به روست و بازيكنان تيم در 
ح��ال حاضر با انگيزه بس��يار تمرين می كنن��د و برای بازی 
امروز مقابل الهالل عربس��تان آماده می ش��وند. وی در مورد 
ش��رايط آب و هوايی عربستان گفت: ش��رايط آب و هوايی 
عربس��تان در حال حاضر مس��اعد نيست و گرد و غبار شهر 
ري��اض به گونه ای اس��ت كه همچ��ون مه در ه��وا به نظر 
می رسد. سرپرست تيم سپاهان در مورد وضعيت مصدوميت 
محرم نويدكي��ا تصريح كرد: محرم به طور قطع به اين بازی 
و ب��ازی پس از آن نمی رس��د و مصدوميت اين بازيكن بين 

دو تا سه هفته ادامه خواهد يافت. 

يكی از نكات جالب بازی دو تيم س��پاهان و اس��تقالل 
به حقيقت پيوستن پيش بينی مدافع- هافبك ذوبی ها از 
نتيجه اين ديدار و ختم ش��دن اين بازی به تساوی بود.  سينا 
عشوری پيرامون بازی روز چهارشنبه تيمش مقابل االمارات 
در مرحل��ه گروهی مس��ابقه های ليگ قهرمانان آس��يا اظهار 
داشت: از تيم های كوچك بيش از ساير تيم ها وحشت داريم 
زي��را آنه��ا با انگيزه ت��ر از بقيه ظاهر می ش��وند و اگر آنها را 
دس��ت كم بگيري��م برايمان دردسرس��از می ش��وند. هافبك 
ملی پ��وش ذوب آهن بيان داش��ت: ابتدا باي��د از گروه خود 
صع��ود ك��رده و پ��س از آن در م��ورد بازی ه��ای بع��دی 
برنامه ريزی كني��م؛ نبايد در بازی های آس��يايی بدون تمركز 
ظاهر ش��ويم زي��را تيم های ديگ��ر منتظر لغ��زش ذوب آهن 
هس��تند. وی در مورد بازی س��پاهان و استقالل و به حقيقت 
 پيوس��تن پيش بين�ی اش از نتيجه تس��اوی اي��ن ب�ازی اضافه 
كرد: من پيشگوی بزرگی هس��تم. مطمئن بودم كه اين بازی 
با تس��اوی به پايان می رسد؛ می توانم بس��ياری از بازی های 
ديگر را نيز پيش بينی كنم اما در حال حاضر حرفی نمی زنم.

 مسعود دانش��ور آقای گل ليگ برتر فوتسال از تمديد 
قراردادش با تيم گيتی پسند خبر داد.  بازيكن تأثيرگذار 
اي��ن فصل ليگ اظهار داش��ت: چند باش��گاه ايرانی پيش از 
ديدار ايران و برزيل با من مذاكره كردند اما هيچ دليلی برای 
ترك تيم گيتی پس��ند نمی بينم و تمام ش��ايعات منتشره مبنی 
ب��ر رفتن ب��ه تيم رقي��ب اصفهانی را تكذيب م��ی كنم. وی 
تصريح كرد: هنوز با گيتی پسند يك فصل ديگر قرارداد دارم 
و حت��ی اگ��ر قرارداد ه��م نمی داش��تم عالق��ه ای به ترك 
گيتی پسند ندارم، آقايان طاهری و جنتی دلسوز ترين مديران 
ورزش��ی هس��تند كه ديده ام و از اينكه در تيم آنها بازی كنم 

به خود افتخار می كنم. 
دانش��ور با اشاره به كسب عنوان نايب قهرمانی در ليگ برتر 
فوتس��ال افزود: فصل بعد انگيزه زيادی برای كس��ب عنوان 
قهرمان��ی داري��م و از حاال م��ی توانم اين انگي��زه را در نزد 
پرس��نل، مديران و حتی بازيكنان باشگاه مش��اهده نمايم، با 
تماش��اگران خونگرمی كه گيتی پس��ند دارد بايد قهرمانی در 

فصل آينده به اصفهان بازگردد.

ورزش

تريلوژیقلعهنوعی؛اينبار
صعودمیكند؟

كس��انی كه به صورت مداوم مسائل هنری و آثار 
 هنرمن���دان را پيگي��ری می كنند، اي���ن نك�ته را 
می دانند كه هنرمندان بزرگ به طور معمول سبك های 
 خ�القانه و ابداع�ی برای ك�ارهای هنری ش���ان اراي�ه 
م��ی دهند. وقتی يك هنرمند س��ه اثر ش��بيه به هم و به 
ص��ورت پياپی عرضه می كند با عنوان »تريلوژی« از آن 
ياد می شود. هر چقدر قلعه نوعی در مسابقه های داخل 
ايران موفق اس��ت در مس��ابقه های برون مرزی هميشه 

مغلوب بوده است. 
از ناكامی در جام ملت های آس��يا تا نتايج اسف بار در 
ليگ قهرمانان با استقالل، باعث شده منتقدان قلعه نوعی 
ترفنده��ای او را فقط در فوتبال ايران كارس��از و موفق 
ارزيابی كنند. در كنار اين ها اما، بخش مهمی از كاراكتر 
فوتبالی قلعه نوعی را حاش��يه های ريز و درشت اطراف 
او تش��كيل می دهن��د؛ چه اينكه او تنه��ا كاپيتان تاريخ 
شاهين اس��ت كه در گذر زمان به اسطوره استقاللی ها 
بدل ش��د و البت��ه در اوج اوجش، رو ب��ه روی دوربين 
باشگاه خبرنگاران جوان ايستاد و با به زبان آوردن يكی 
از عجيب ترين جمله های تاريخ فوتبال ايران، در عمل 
در قام��ت مقصر اصلی فاجعه حذف اس��تقالل از ليگ 
قهرمانان آسيا به دليل عدم ارسال به موقع اسامی معرفی 
ش��د: »چيزی نيس��ت كه ... فوقش جريم��ه اش رو می 
ديم!« اولين ناكامی او در رقابت های برون مرزی در جام 
ملت ها كليد خ��ورد، جايی كه تيم قدرتمند قلعه نوعی 
كه به عن��وان تيم دوم صعود ك��رد در مقابل تيم جوان 
ش��ده كره در ضربه های پنالتی مغلوب ش��د و به خانه 

برگشت.
دومي��ن ناكامی او در رقابت های برون مرزی جايی بود 
كه تيم استقالل با بازی های ضعيف و نتايج غير باور از 
بين چهار تيم چهارم ش��د تا استقالل كه دو بار قهرمان 
آس��يا ش��ده بدترين نتايج خود را در آس��يا كسب كرده 
باشد. و البته مايلی كهنی كه جمله معروفی در مصاحبه 
اش ب��ر زبان آورد: »آقايان همين امتيازهای اضافی را در 
 ليگ ايران دارند كه وقتی می روند آسيا، بين 4 تيم، پنجم 
می شوند.«  البته تيم قلعه نوعی پارسال بين 4 تيم، چهارم 
ش��د، نه پنجم! س��ومين ناكامی او در رقابت های برون 
مرزی اين بار با تيم س��پاهان بود، تيم قدرتمندی كه در 
اختيار امي��ر بود و همه انتظار صعود مقدرانه اين تيم را 
می كشيدند اما اين بار هم قلعه نوعی با مربيگيری خود 
نتوانست سپاهان را از گروه خود باال ببرد و اين در حالی 
بود كه حتی تيم قعر جدولی مس)در ليگ پارس��ال( هم 

توانست از گروه دشوار خود صعود كند! 
شايد كمي نادرست باشد اما اميدواريم قلعه نوعي ها با 
اين تفكر »س��نتي« و »شعاري« هيچگاه نتيجه نگيرند تا 
به صورت »عملياتي« به دنبال »علم روز« بروند و موفق 
شوند. همين مي شود كه قلعه نوعي ماه هاست نتوانسته 
حرفي براي گفتن در آسيا داشته باشد اما ابراهيم زاده ها 
با سوابق بس��يار كمتر موفق مي شوند.  بايد ديد چرا 3 
بار و به سه شيوه متفاوت تيم های قلعه نوعی در آسيا ناكام 
مانده اند؟ آيا تفاوتی بين رقابت های آس��يا و ايران وجود 
دارد؟ و آيا تريلوژی قلعه نوعی امسال پايان می پذيرد؟ 

آيا اين بار تيمش از گروه صعود خواهد كرد؟

2برابرميخرند،نصفميفروشند
وقتيخريدوفروشدرليگ

انگليستناسبندارد
 يك گزارش كوتاه از روزنامه ايندپنديت بيان مي  كند 
كه ميان خريد و فروش بازيكن در ليگ برتر انگليس 
تناس��ب منطقي وجود ندارد. در شرايطي كه اين پيكارها با 
حضور تيم هاي مطرحي همچون منچستريونايتد، آرسنال، 
چلسي، منچسترس��يتي، تاتنهام، ليورپول و ... همه  ساله با 
توجه بيشتر برگزار مي ش��ود، اطالعات موجود مشخص 
مي كند كه توجه زيادي در ايجاد و برقراري تناس��ب ميان 
خريدها و فروش ها موجود نيس��ت. براس��اس آمار گرفته 
ش��ده، در فصل جاري 20 تيم لي��گ برتري تا حدودی دو 
برابر رقم فروش خود، اقدام به خريد بازيكن كردند. بر اين 
اساس در تابستان گذشته و دوره چهارهفته  اي ژانويه )پنجره 
نقل و انتقاالت زمس��تاني( اين تيم ها رقم��ي بالغ بر 700 
ميلي��ون و 415 ه��زار يورو ب��ه خريد بازيكن ت��ازه  وارد 
اختصاص دادند. در حالي كه س��هم فروش ها، در مجموع 

343 ميليون و 755 هزار يورو بوده است. 
 تيم منچس��تر س��يتی كه در فاصله دو سال به خاطر تغيير 
مالكي��ت و اعطاي س��هام آن به عرب ه��اي متمول حوزه 
خليج فارس، بازيكنان گران قيمت پرتعدادي را جذب كرد. 
در فصل ج��اري بازيكناني همچون ادين ژكو )37 ميليون 
يورو از ولفسبورگ آلمان(، يحيي توره )30 ميليون يورو از 
بارسلونا اسپانيا(، ماريو بالوتلي)29 ميليون يورو از اينترميالن 
ايتاليا(، داويد سيلوا)28 ميليون يورو از والنسيا اسپانيا، جيمز 
ميلنر )22 ميليون يورو از آستون ويال(، و ... به جمع آبي هاي 
آسماني شهر منچستر ملحق شدند، در حالي كه سهم فروش 

بازيكن از اين تيم به ديگران بسيار پايين بوده است.

یادداشت

گزارش

مصاف مدعيان جام در گام نخست

چند وقتی بود كه محرم نويدكيا كاپيتان خالق س��پاهان بدون دردسر 
برای تيمش بازی می كرد و برخالف گذشته زياد مصدوم نمی شد، اما 
در ديدار مقابل استقالل، بدشانسی به سراغ اين بازيكن آمد و محرم باز هم با 
يك آسيب ديدگی جدی مواجه شد. او اغلب از مصاحبه كردن فرار می كند و 
در اين چند روز اخير هم هيچ اخباری از شدت مصدوميتی نويدكيا به بيرون 
درز نكرده است. اما در اين ميان يك منبع آگاه در باشگاه سپاهان به خبرنگار 
س��ايت گل خبر داد كه مصدوميت محرم جدی اس��ت و احتمال دارد اين 
بازيكن تا 2 ماه آينده نتواند سپاهان را همراهی كند و با اين شرايط شايد تا 
پايان ليگ برتر غايب باشد، حاال بايد منتظر ماند و ديد كه كادرپزشكی سپاهان 

چه زمانی محرم را آماده بازی خواهند كرد.

خوشبختانه از رياض خبر می رسد مصدوميت هادی عقيلی برطرف 
شده و اين بازيكن از ابتدا برای سپاهان به ميدان خواهد رفت و بازوبند 
كاپيتانی را به بازو خواهد بست. در نبود محرم نويدكيا، به طور حتم حضور 
هادی عقيلی می تواند به عنوان يك وزنه روحی برای بازيكنان سپاهان تلقی 
گ��ردد، بازيكنی كه بيش از 50 بازی مل��ی در كارنامه دارد. هادی عقيلی در 
تمامی تمرينات سپاهان در رياض حاضر بوده و مشكل خاصی برای حضور 

در ديدار مقابل الهالل ندارد.

محمد اقبالي، رئيس هيأت ژيمناستيك استان اصفهان كه از ابتداي 
سال گذشته رياس��ت هيأت ژيمناستيك استان اصفهان را بر عهده 
داشت، اس��تعفاي خود را به سرپرست فدراسيون ژيمناستيك ارايه كرد. 
اقبالي در حالي از س��مت خود كناره گيري كرد كه ژيمناس��تيك اس��تان 
اصفهان در طول دو س��ال گذشته روند موفقيت آميزي را در پيش گرفته 
 و ب��ه توفيق��ات زي��ادي در رده هاي پاي��ه و بخش بانوان دس��ت يافته 

بود. 
رئيس مستعفي هيأت ژيمناستيك استان اصفهان از مديران ورزشي آموزش 
و پرورش است كه در زمان رياست محتشمي در فدراسيون ژيمناستيك 
با توجه به تعامالت خوب، جايگاه ويژه اي را براي ژيمناستيك ايران در 
عرصه كش��وري رقم زد. در متن استعفاي اقبالي كه خطاب به سرپرست 
فدراس��يون نوشته ش��ده، آمده اس��ت: افتخار خدمت به جامعه ورزش 
ژيمناستيك نعمت بزرگي اس��ت كه خداوند منان نصيب اين بنده خود 
نم��وده بود، از اين نعمت ب��زرگ، پروردگار را سپاس��گزارم و به درگاه 
او كه بخش��نده و مهربان اس��ت، از تقصير و قصور عذر مي آورم. عرصه 
ژيمناستيك، عرصه اي بس وس��يع و پيچيده است؛ من ضمن تبريك به 
جامعه ورزش ژيمناستيك استان اصفهان براي برداشتن گام هاي موفق و 
پيشرفت قابل قبول، به سهم خود از تمامي عزيزان همكار تقدير و تشكر 
مي نمايم و قضاوت درست و همه جانبه درباره برنامه ها، فعاليت ها و... را 

به وجدان و آگاهي داوران منصف كه كم هم نيستند، واگذار مي نمايم. 
اينجانب با داشتن سابقه 35 ساله در ورزش و در مسئوليت هاي مختلف، 
آموخته ام در هيچ زماني ارزش هاي انس��اني، اخالقي و اسالمي را فداي 
پست و مقام نكنم و ياد گرفته ام كه در زمان مسئوليت با تمام وجود تالش 
و كوش��ش نمايم، شايد عملكرد گذش��ته ام در ورزش گواهي صداقت 
اين امر باش��د. تغييرات در پست ها و مس��ئوليت ها يك حقيقت واضح 
و روش��ن اس��ت، ولی برخورد غير اخالقي، اس��المي و عرفي با رئيس 
س��ابق فدراسيون جناب آقاي محتش��مي كه خود از قهرمانان و خانواده 
ژيمناستيك مي باشند، س��بب رنجش مجموعه مديريتي كشور و جامعه 
ژيمناس��تيك شده و مي شود، عالوه بر اينكه شأن و شخصيت سرپرست 

جديد نيز به حق لحاظ نمي شود. 
اعتقاد دارم سرپرس��ت محترم اي��ن حق را دارد كه نيروه��اي كاردان و 
پران��رژي را در زيرمجموعه هاي خود تعريف نمايد، بنابراين اينجانب از 
سمت رياست هيأت ژيمناستيك استان اصفهان استعفا مي دهم و اميدوارم 
با درايت و هوش��مندي جنابعالي، فردي اصلح و كاردان كه بتواند هيأت 

استان را رهبري نمايد، انتصاب نماييد. 
براي جنابعالي و ديگر همكارانتان در اداي وظيفه س��نگيني كه بر عهده 

داريد آرزوي توفيق روز افزون دارم. 

س��الن قدس ورزشگاه كارگران ميزبان ديدار دو تيم بسكتبال سازمان 
نظام مهندس��ی استان اصفهان و ش��هرداری اصفهان در مسابقه نهايی 
قهرمانی رقابت های كارگران استان بود.  اين مسابقه كه با حضور مديركل 
س��ازمان كار و امور اجتماعی استان اصفهان، رئيس امور ورزشی كارگران، 
مديرعامل س��ازمان نظام مهندسی، مشاور ش��هردار اصفهان، مدير ورزشی 
تفريحی گردشگری شهرداری اصفهان، مديرعامل سازمان طراحی، رئيس و 
نايب رئيس هيأت بسكتبال استان و جمعی از عالقه مندان و ورزشكاران اين 
رش��ته برگزار شد، تيم بسكتبال ش��هرداری اصفهان توانست با  يك بازی 
حساب شده، با نتيجه 102 بر 85 تيم خوب و جوان سازمان نظام مهندسی 
اصفهان را مغلوب كند و به مقام قهرمانی اين مسابقه ها دست پيدا كند. اين 
مسابقه ها حدود دو ماه بود كه با حضور 8 تيم برتر كارگران استان اصفهان 

در سالن قدس كارگران برگزار می شد.

احتمالغيبتمحرمنويدكيا
تاپايانفصل

مصدوميتهادیبرطرفشد
عقيلیكاپيتانسپاهاندرديدار

باالهالل

رئيسهيأتژيمناستيكاصفهان
استعفاداد

مسابقههایقهرمانیكارگراناستاناصفهان
شهرداریاصفهانقهرمانشد

خبر

بحرانیكهتبعاتزيادیدارد

مشكالت مالی، نايب قهرمان آسيا را ذوب می كند!

پژمانسلطانی

نهمين دوره مس��ابقه های فوتبال ليگ 
قهرمانان آس��يا در حالی امروز آغاز می 
ش��ود كه تيم ه��ای باش��گاهی ايران با 
كسب دو عنوان نايب قهرمانی همچنان 
در آرزوی باال بردن اين جام معتبر قاره 
كهن هستند. در هش��ت دوره قبلی دو 
تيم اصفهانی سپاهان و ذوب آهن موفق 
ش��دند با پشت سر گذاش��تن تيم های 
مدع��ی به ديدار نهاي��ی راه يابند اما در 
بازی پايانی با شكس��ت های مشابه 3 
بر يك مقابل رقيبان از رس��يدن به جام 
ن��اكام ماندند. تيم س��پاهان در پنجمين 
دوره اين رقابت ها در دور رفت ديدار 
پايان��ی مقابل اوراواردز تن به تس��اوی 
يك بر يك داد. اما در مس��ابقه برگشت 
در ورزشگاه س��ايتاما با 2 گل مغلوب 

ش��د تا جام در ژاپن باقی بماند. ذوب آهن نيز در فصل 
گذش��ته ب��ا اقتدار در فينال حاضر ش��د اما با شكس��ت 
مقابل س��ئونگنام كره جنوبی از تصاحب عنوان قهرماني 
باز ماند.اما در نهمين دوره اين رقابت ها و  از س��اعت 
21 امش��ب تيم فوتبال س��پاهان اصفهان ميهمان الهالل 
عربس��تانی خواهد بود ك��ه دو عن��وان قهرمانی در اين 
رقاب��ت ها را در كارنامه خ��ود دارد  و از مدعيان اصلي 
اين دوره نيز به حساب  مي آيد تيم سپاهان براي صعود 
از مرحله گروهي با مانعي سنگين روبه رو است و بازي 
سختي را در ورزشگاه ملك فهد پيش رو خواهد داشت. 
بررس��ي وضعيت دو تي��م پيش از اين ديدار حس��اس 
در گروه A ما را برآن داش��ت تا با يكي از كارشناس��ان 
خوب استان به گفتگو بپردازيم و از نظرات كارشناسانه 
وي درخصوص اي��ن ديدار جويا ش��ويم. در اين ميان 
به س��راغ امين محمدنژاد، يكي از مربيان و كارشناس��ان 

زبده اصفهاني رفتيم كه عالوه بر مربيگري تيم نوجوانان 
سپاهان، مسئوليت واحد آموزش هيات فوتبال شهرستان 

اصفهان را نيز برعهده دارد.
امين محمد نژاد در خصوص وضعيت تيم سپاهان براي 
اي��ن ديدار گفت: اين تيم يكی از برترين تيم های ايران 
به حساب می آيد و از مهره های تأثيرگذاری در تيمش 
بهره می برد. تيم سپاهان در خط دفاعی كاپيتان دوم خود 
هادی عقيلی را به علت مصدوميت در اختيار ندارد  و به 
جاي او  محسن بنگر كه در بازی با استقالل فوق العاده 
ظاهر ش��د بازی خواهد كرد. وي اف��زود: بنگر در كنار 
س��يد جالل حسينی بايد پشت دو مدافع راست )خسرو 
حي��دری( و چپ )احس��ان حاج صفی( تيمش��ان را به 
خوبي پوش��ش دهند. بنگر در بازی اس��تقالل به خوبی 
فره��اد مجيدی را مهار كرد كه در دي��دار با الهالل بايد 

ياسر القحطانی را از كار بيندازد.
محمدنژاد درخصوص تيم الهالل نيز گفت: اين تيم يكی 

از قدرت های فوتبال آسيا محسوب می 
شود كه در ليگ كشورش با اختالف 8 
امتياز نسبت به تيم دوم در صدر جدول 
رده بندی قرار گرفته و در ديدار آخرش 
با حساب 2 بر يك الفتاح را از پيش رو 

برداشته است.
وي پيرامون سيستم الهالل نيز افزود: اين 
تيم با سيستم 1-3-2-4 در زمين حاضر 
می ش��ود و در ميانه ميدان بازيكنی به 
نام كريستين سون سوئدي را در اختيار 
دارد كه هافبك دفاعی تيم سپاهان بايد 
مانع از بازی س��ازی اين بازيكن برای 
تك مهاجم اين تيم )ياس��ر القحطانی( 

شود.
وی ادامه داد: به نظر می رس��د سپاهان 
ب��رای حداقل امتياز گام ب��ه ميدان می 
گ��ذارد و باي��د از ضد حمل��ه ها براي 
ضربه زدن به حريف استفاده كند و باز 
اين نكته را تكرار مي كنم كه  سپاهانی ها بايد در كمربند 
خط ميانی سون سوئدی را فلج كرده و مانع بازی سازی 
اين بازيكن تأثيرگذار ش��وند.  وی تصريح كرد: الهالل 
عربستان در اين دوره از رقابت ها تيم شاخص و خوبی 
را روانه مس��ابقه ها كرده و تيم س��پاهان م��ی تواند در 
قسمت های مختلف زمين با حفظ توپ و كنترل بازی، 
با يك امتياز عربستان را ترك كند. وی اضافه كرد: باشگاه 
های عربی همانند ديگر باشگاه های آسيا تمهيدات ويژه 
ای برای رس��يدن به قهرمانی انديشيده اند و بازی های 
دوره ه��اي قبلي اي��ن تيم ها به خوبی اي��ن موضوع را 
 تأييد مي كند. اي�ن  كارشناس فوتب��ال همچن�ين تأكيد 
كرد: س��پاهان با داش��تن بازيكنی سرعتی در خط حمله 
همچون ابراهيم توره به آس��انی می تواند در ضد حمله 
ها دروازه الهالل را باز كند، هر چند كه اين تيم در خط 

ميانی محرم نويدكيای با اخالق را در تركيب ندارد.

ذوب آهن به عنوان موفق ترين باش��گاه سال 89 ايران به 
دليل اختالفات مديريتی دچار بحران شديد مالی شده و 
در صورتی كه وزير صنايع و معاون )كه گفته می ش��ود 
از اين مش��كالت بی خبر است( به فرياد ذوبی ها نرسد، 

عواقب بدی در انتظار اين باشگاه خواهد بود. 
ب��ه گزارش مهر، اخت��الف نظرهای مديري��ت كارخانه 
ذوب آهن به عنوان اسپانس��ر اصلی يكی از باشگاه های 
دولتی ايران در انتصاب اعضای هيأت مديره با مديريت 
باش��گاه ذوب آهن اصفهان باعث شده پرداخت بودجه 
اين باش��گاه در6 ماه گذشته دچار وقفه شود، باشگاهی 
كه ب��ا مديريت فعلی عنوان های بس��يار مهمی همچون 
نايب قهرمانی آس��يا در فوتبال، قهرمانی واليبال نشسته 
باش��گاه های جهان، موفقيت ورزشكاران اين باشگاه در 
بازی های آس��يايی گوانگژو و ... را به دس��ت آورده، در 
آس��تانه بحران قرار بگيرد. در اين مدت مديران باشگاه 
ذوب آهن با توجه به ناماليم��ات در مواجهه با افزايش 
فش��ارهای جانبی ماه های اخير برای ايجاد تغييرات در 
هي��أت مديره اين باش��گاه اصفهانی، تاكن��ون مقاومت 
كرده اند اما به نظر می رس��د اين روند بيشتر تيم های اين 
باشگاه كه در ليگ های مختلف در رده های باالی جدول 
قرار دارند و صدرنش��ينی تيم فوتبال ذوب آهن در ليگ 
برتر مهم ترين آنهاس��ت را در خطر ناكامی قرار دهد. با 
توجه به اين ناماليمات، عملكرد تيم های مختلف باشگاه 
ذوب آهن فراتر از بحرانی است كه در مديريت آن حاكم 
است، طوری كه تيم بسكتبال اين باشگاه طی هفته های 
گذش��ته دست به كار بزرگی زد و تيم »شانويل« لبنان را 
در مرحله يك چهارم رقابت های بس��كتبال غرب آسيا 
ح��ذف كرد و امروز حتی در آس��تانه رس��يدن به ديدار 

نهايی اين رقابت های معتبر در قاره كهن قرار دارد. 
در اين ش��رايط، مش��كالت مالی در گام نخس��ت تأثير 
منفی اش را بر تيم فوتبال ذوب آهن گذاشت كه شكست 
در ش��هرآورد اصفهان برابر س��پاهان ماحصل اين اتفاق 
بود. گرچه منصور ابراهيم زاده سرمربی اين تيم توانست 
ب��ا در نظر گرفتن تدابير خ��اص تا حدودی تيمش را از 
بحران دور كند اما بی شك در آينده اين مشكالت ضربه های 
س��نگين تری را به گزينه اصلی قهرمانی در ليگ برتر و 
كس��ب عنوان نخس��ت در ليگ قهرمان آسيا، در آستانه 
مسابقه های مهم و سرنوشت ساز داخلی و خارجی وارد 
خواهد كرد. باشگاه ذوب آهن كه سال 89 با افتخارآفرينی 
در آسيا و جهان، علی اكبر محرابيان وزير صنايع و معادن 
را بر آن داشت تا مديران، مربيان و بازيكنان اين باشگاه 
را در دو بخ��ش فوتبال و واليبال نشس��ته به وزارتخانه 
دع��وت و آنه��ا را م��ورد تقدير ق��رار دهد، ام��روز در 
وضعيت نابس��امانی قرار دارد و در صورتی كه شخص 
وزير نگاه ويژه ای به باش��گاه ذوب آهن نداشته باشد، در 
مشكالت و اختالفات مديريتی غرق خواهد شد. گرچه 

مشكالت مالی تأثيرات منفی خود را در امور مديريتی و 
اجرای برنامه های باش��گاه گذاشته است اما اصغر دليلی 
مديرعامل باش��گاه ذوب آهن كه از سوی وزير صنايع و 
معدن به عنوان مديری تأثيرگذار در ورزش معرفی شد، 
سعی كرده با تدابيری مناسب مانع از ناكامی تيم های اين 
باشگاه شود و از ورود آنها به بحران به هر شكل ممكن 
جلوگي��ری كند. البت��ه صحبت های روز ش��نبه عليرضا 
ذاكر اصفهانی استاندار اصفهان هم در خصوص باشگاه 
ذوب آهن مؤيد اين نكته اس��ت كه اين باشگاه اصفهانی 
چه وضعيت اسفباری دارد: متأسفانه از باشگاه ذوب آهن 
اصفهان خبرهای خوبی به گوش نمی رسد، هيأت مديره 
باشگاه دچار مشكل شده و توجهی به مسائل اعتباری و 

مالی اين باشگاه نمی شود. 
استاندار اصفهان با تأكيد بر اينكه نمی توان از افتخاراتی 
ك��ه ورزش��كاران ذوب آهن ب��رای اصفهان ب��ه ارمغان 
آورده اند چشم پوش��ی كرد، افزود: انتظار دارم مسئوالن 
ذوب آهن نسبت به رفع مشكالت باشگاه تحت پوشش 
خود دقت بيشتری داش��ته باشند تا مسائل حل و فصل 
شود. البته شايس��ته نيست گاهی ورزشكاران در مضيقه 

شديد مالی قرار داشته باشند.
ابراهیم   زاده: ذوب آهن ضربه خواهد خورد

از س��وی ديگر منصور ابراهيم زاده در گفتگو با مهر، به 
اين مشكالت اشاره ای كرد و گفت: هر اتفاق كوچكی 
می توان��د در مجموعه ای كه با هم كار می كنند تأثيرگذار 
باشد و ش��رايط روحی و روانی بازيكنان را تحت تأثير 
قرار دهد. متأس��فانه از چند هفته گذشته اتفاق هايی در 
ورزشگاه فوالدشهر رخ داد كه به نظر می رسد بعضی ها به 

شكلی خاص قصد ايجاد دو دستگی در تيم را دارند.
وی ب��ا تأكيد بر اينكه بازيكنانش بيش از پنج ماه اس��ت 
هيچ حقوقی نگرفته اند، افزود: آنها چند هدف را مدنظر 
دارند، ابتدا ما موفق نباشيم، سپس باشگاه ناكام شود و در 
نهايت به فكر منافع خودشان هستند كه تمام اينها به سود 
باشگاه بزرگی مانند ذوب آهن نيست. اگر اين مشكالت 
ادامه داشته باشد بی شك اين ذوب آهن است كه ضربه 
خواهد خ��ورد. در اي��ن روزها بايد به ص��ورت كامل 
حمايت های مالی از باشگاه صورت گيرد تا زنده بودن و 
موفقيت آن به خطر نيفتد. سرمربی تيم ذوب آهن با تأكيد 
بر اينكه مديريت باشگاه، زحمت و تالش های بسياری 
كشيده است تا نه تنها تيم فوتبال بلكه در رشته های ديگر 
هم امروز ذوب آهن در ايران، آس��يا و جهان نتايج قابل 
قبولی را كس��ب كند، تأكيد كرد: در باشگاه ما بازيكنان 
به حرمت، قدمت باش��گاه و احترام��ی كه برای مديران 
آن قائلند خيلی چيزه��ا را رعايت می كنند اما نمی توان 
از تأثيرات منفی اين مش��كالت در نتيجه گيری تيم ها به 

راحتی گذشت.
علوی: صورتمان را با سیلی سرخ نگه داشته ايم

زهرا علوی، سرمربی تيم هندبال بانوان ذوب آهن در مورد 
مشكالت مالی اين باشگاه گفت: بدون اغراق تيم هندبال 
بان��وان ذوب آهن  به لحاظ كس��ب مقام های قهرمانی و 
افتخار آفرينی های بيش��مار در اين رشته سرآمد است و 
در اين رابطه جای هيچگونه بحثی نيست. اين موفقيت ها 
با برنامه ريزی مناس��ب، اس��تفاده و پرورش بهترين های 
كش��ور و اختصاص بودجه مناسب به دست آمده است. 
وی در ادامه افزود: در حالی كه ديگر تيم ها  ی حاضر در 
ليگ برتر از نظر فنی و افتخارات به پای تيم ما نمی رسند 
ام��ا به لحاظ هزين��ه ای كه برای آنها صرف می ش��ود و 
بودجه هايی كه در اختيار دارند، هيچكدام از مشكالت ما 
را ندارند، بايد بگويم ما صورتمان را با سيلی سرخ نگه 
داشته ايم. سرمربی تيم هندبال بانوان باشگاه ذوب آهن با 
تأكيد بر اينكه وعده و وعيد دادن به بازيكنان هم حدی 
دارد، اظهار داشت: ورزش حرفه  ای، ورزشكار حرفه ای 
می خواهد و پرداخت حرفه ای حداقل انتظاری است كه 
بازيكنانم از من و  مسئوالن كارخانه ذوب آهن به عنوان 

تنها حامی مالی باشگاه ذوب آهن دارند.
ــن بودجه را به  ــی: مديريت كارخانه ذوب آه رضاي

موقع پرداخت كند
فره��اد رضايی، س��رمربی تيم شمش��يربازی ذوب آهن 
اصفه��ان هم ضمن اش��اره به مش��كالت ش��ديد مالی 
باش��گاه ذوب آهن تصريح كرد: باشگاه ذوب آهن يكی 
از معدود باش��گاه هايی است كه حدود 14 تيم مختلف 
ورزش��ی در ليگ های برتر و حرفه ای كش��ور داشته و 
متأسفانه مدتی است با مشكالت سنگين مالی كه ناشی 
از حمايت نشدن مالی از سوی شركت سهامی ذوب آهن 

است، روبه رو شده است.
وی ادام��ه داد: هرچن��د بازيكن��ان تي��م شمش��يربازی 
ذوب آه��ن كه اكثري��ت آنها نيز بومی اصفهان هس��تند، 
باجديت تمريناتشان را پيگيری و حتی با همه مشكالتی 
كه تاكنون داش��ته اند با تعصبی مث��ال زدنی برای دومين 
بار پياپی قهرمانی كش��ور را در هفته گذش��ته بر ويترين 
افتخارات ذوب آهن افزوده اند اما با اين حال در مسابقه های 
كش��وری نيز تا حدودی می توان گفت كه همه بازيكنان 
و كادر فن��ی ديگ��ر تيم ها حق و حقوقش��ان را دريافت 
كرده و تنها شمش��يربازان ذوب آهن بوده اند كه دريافت 

مالی نداشته اند. 
فره��اد رضايی با اش��اره ب��ه اينكه مش��كالت مالی در 
روند آين��ده تيم  تأثير منفی می گ��ذارد، گفت: گرچه ما 
تكلي��ف آينده تيم خود را نمی داني��م اما از مديرعامل و 
قائم مقام باش��گاه كه همواره و با وجود همه مشكالت 
يار و ياور تيم بوده اند تش��كر می كنم. معتقدم مديريت 
كارخان��ه ذوب آهن هم بايد با پرداخت به موقع بودجه، 
از باشگاهی كه در همه رشته ها مدعی قهرمانی است، به 

خوبی حمايت كند.
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الدنسلطانی

عضو هيأت مديره بانك ملی ايران در مراسم توديع و معارفه مديرشعب بانك ملی استان اصفهان 
كه با حضور جمعی از مسئوالن كشوری و استانی و صاحبان صنايع برگزار شد، گفت: اصفهان 
نگين استان های كشور به ويژه در بخش صنعت است و ظرفيت بااليی دارد از سويی بانك ملی 

ايران در ميان استان های غرب جايگاه اول را داراست.
حسين زاده خاطرنشان كرد: همه افراد بنا بر داليل مختلف درگير امور بانكی هستند و بدون شبكه 
بانكی نمی توان اقتصاد را مديريت كرد. تحقيقات نشان داده امور بانكی در خانواده های ايرانی 

بيشتر از غربی ها تنيده شده است.
وی با بيان اينكه همكاران بانكی همواره مورد تأييد مسئوالن هستند تصريح كرد: اين افراد حتی 
در ايام تعطيل به ارايه خدمات می پردازند در بحث هدفمندی يارانه ها شبكه بانكی تالش بسيار 
ك��رده و توانس��ته پرداخت يارانه ها كه بخش كوچكی از موضوع ب��ود را به خوبی انجام دهد. 
عضو هيأت مديره بانك ملی ايران افزود: روش هايی به كار گرفته شده تا ارايه خدمات به مردم 
 به روز و متحول تر ش��ود. گروه بندی از جمله اين روش ها اس��ت كه يك گروه به نام مؤسسه 
قرض الحسنه و گروه ديگر اقتصاد خرد خانواده است كه در قالب شبكه بانك كارگشايی فعاليت 
می كند. شعبه ای هم برای بحث های سرمايه گذاری كالن جهت پرداخت تسهيالت سنگين در 
نظر گرفته شد كه اولين شعبه آن به نام PLS در تهران افتتاح شد. بقيه واحدها هم امور روزمره 

مردم و خدمات را انجام می دهند.
حسين زاده گفت: اختيارات زيادی در مقام زمينه ها به استان ها داده شده تا سريع تر و با قدرت خود 
امور بانكی استان ها را اداره كنند. از سويی بانك ملی در امور عام المنفعه، فرهنگی و در مسايل علمی 

و امور ورزش حمايت های همه جانبه دارد.
 وی ضم��ن اش��اره به توان باالی بخش خصوصی در اصفهان خاطرنش��ان ك��رد: بانك ملی همواره 
عالقه مند است در كنار اين بخش باشد و در امور مشاركت كند، اميد است از اين طريق شاهد پيشرفت 

روز افزون اين استان باشيم.
عضو هيأت مديره بانك ملی ايران با بيان اينكه بانك ملی به گس��ترش بانكداری الكترونيك توجه 
دارد، گفت: در مرحله اول پرداخت يارانه نگران جواب دهی سيستم بوديم حتی پيش بينی 18 ميليون 
تراكنشی را داشتيم. يك سری دستگاه بدين منظور اضافه كرديم كه اين كار جواب مطلوب داد. اين 

بدان معناست كه ارتقای ظرفيت سبب اعتماد بيشتر مردم می شود.
حسين زاده همچنين افزود: سيستم نظارتی گسترش داده شده اين سيستم كه از قبل فقط تهران را شامل 
می شد اكنون ديگر استان ها را هم در بر می گيرد و در واقع به چند گروه تقسيم شده است بخشی از 
اين سيستم 10 استان را شامل می شود كه مسئوليت آن به مدير سابق بانك ملی استان اصفهان واگذار 
ش��ده اس��ت. وی درباره انتخاب مديران برای اصفهان تصريح كرد: امكان اشتباه و خطا در اين مورد 
وجود ندارد. در واقع انتخاب مديران با مطالعات صورت می گيرد چرا كه برای كشور بسيار مهم است. 
عضو هيأت مديره بانك ملی ايران در خصوص انتخاب دهاقين به عنوان مدير شعب بانك ملی استان 
اصفهان گفت: وی بومی اين استان است و به نقاط قوت و ضعف منطقه واقف است و اين يك مزيت 
است. همچنين او در مقام رده های بااليی مديريتی استان مسئوليت داشته و دارای تجربه می باشد. اما 
در يك كالم بايد گفت كه توكل به خدا، حمايت دولتمردان و دستگاه های اجرايی استان و صاحبان 

صنايع از بانك و مدير آن سه فاكتور مهم در پيشبرد كارها است.

حسين زاده در حاشيه اين مراسم در جمع خبرنگاران درباره مطالبه های مشكوك الوصول افزود: در 
خصوص اين مطالبه ها كه همان معوقه كليه بانك هاست در بانك ملی شفاف سازی خوبی به صورت 
نرم افزاری انجام شده است به بيان ديگر مطالبه های معوقه اين بانك شفاف سازی شد كه طبق اين 
 اقدام اين مطالبه ها در س��ال 88، 130 هزار ميليارد ريال بوده اس��ت. وی خاطرنش��ان كرد: با كمك 
دستگاه های ديگر مثل قوه قضاييه و ساير مقام های مسئول 130 هزار ميليارد مطالبه های معوقه به 
80 تا 85 هزار ميليارد ريال تقليل داده شده و احتمال اين می رود كه اين رقم به 50 هزار ميليارد ريال 

تا پايان سال برسد.
عضو هيأت مديره بانك ملی ايران درباره كمبود نقدينگی مؤسس��ات صنعتی نيز گفت: به طور قطع 
نقدينگی هيچ بانكی نامحدود نيست بلكه مردم به بانك ها اعتماد و سپرده گذاری می كنند و اين منابع 
بانكی را تشكيل می دهد. چند درصد از اين منابع نزد بانك مركزی نگهداری می شود و بقيه برای سال 

جاری و سال آينده بايد مصرف شود.
حسين زاده تصريح كرد: اين طبيعی است كه منابع به همه نرسد و گاليه هم در اين مورد وجود دارد 
اما بايد س��ودی كه از محل به دس��ت می آيد در جای خود مصرف ش��ود. وی در ادامه درباره نحوه 
استفاده مردم از پول در ايام پايان سال افزود: اهتمام بانك ها اين است كه مردم برای مصرف پول به 
جای مراجعه به شعب بانك ها بهتر است از كارت خوان هايی كه در بيشتر جاها و فروشگاه ها موجود 

است استفاده كنند.
عضو هيأت مديره بانك ملی ايران گفت: سيستم بانكی در مورد ايام نوروز و ايام نزديك به سال نو 
 تجربه خوبی دارد. س��تادی برای پايان س��ال در مورد تأمين اس��كناس نو و غير نو به قدر كافی اقدام 
می كند. حسين زاده تصريح كرد: از طرفی برای خودپردازها سه شيفت در نظر گرفته شده تا اگر هر 

لحظه قطع شوند و اين قطعی خارج از اختيار بانك نباشد رفع و سرويس دهی به موقع انجام پذيرد.

وی به مردم توصيه كرد: حتی به جای استفاده از خودپردازها از كارت خوان ها استفاده نمايند. 
البته در خودپردازها هم ايران چك های 50 هزار تومانی گذاش��ته می ش��ود و ايران چك های 
100 ه��زار تومانی برای خودپردازها از رده خارج ش��ده اس��ت. عضو هيأت مديره بانك ملی 
 ايران در خاتمه افزود: برای 3500 ش��عبه، 3600 دس��تگاه خودپرداز و 200 هزار دستگاه پست 
 برنام��ه ريزی ش��ده اما باز ت��الش برای ارايه به موقع و درس��ت خدمات ادام��ه دارد. در ادامه 
مدير بانك ملی غرب كشور در جمع خبرنگاران گفت: غرب كشور شامل 18 استان است كه در 
 ميان اين استان ها بانك ملی اصفهان جايگاه اول را دارد. صالح خاطرنشان كرد: 20 تا 25 درصد 
سپرده ها مربوط به اصفهان است و در خصوص ارايه تسهيالت هم بانك ملی استان اصفهان در 
سطح كشور جايگاه ويژه ای دارد. در ادامه اين مراسم مدير جديد امور شعب بانك ملی استان 
اصفهان گفت: بانك ملی جايگاه بزرگ ترين بانك های دنيا را دارد و به عنوان پش��توانه ملت 
ايران همچنان افتخارآفرينی می كند. دهاقين افزود: از آنجا كه اصفهان در عرصه های اقتصادی، 
تحقيقات و پژوهش و توليد حرف اول را می زند اينجانب به نمايندگی از مقام مديران و كاركنان 
بانك ملی از خدا استمداد می طلبم كه با رفع نقص های گذشته كه اندك هم هست و همچنين 

با همت مضاعف در راستای ارتقا بخشيدن جايگاه بانك ملی استان گام بردارم.
وی خاطرنشان كرد: طرح تحول بانك ملی، كاهش مطالبه های معوقه و اجرای قوانين بانكداری 
اسالمی و تخصيص عادالنه در همه عرصه ها همراه با بهره مندی از ظرفيت های استانی در كنار 
تعامل با نهادها و س��ازمان ها دور از دسترس نيست و اميد است همواره در راستای شكوفايی 
اقتصادی استان كوشا ثابت قدم باشيم. در ادامه معاون امور شعب بانك ملی استان اصفهان درباره 
ارايه تسهيالت در بخش های مختلف گفت: به 1366 نفر در مجموع 831 هزار و 570 ميليون ريال 
در بخش بنگاه های زودبازده و كميته امداد تسهيالت پرداخت شده است. همچنين ارايه تسهيالت به 
1566 مورد از خانواده شهدا و 288 فقره جهت انتقال از كالنشهرها به اصفهان، 622 مورد جهت خريد 
خودرو به آموزش و پرورش از جمله برنامه های انجام شده بوده است. مطهری در خصوص همراهی 
بانك ملی با سياست های نظام از جمله بحث هدفمندی يارانه گفت: تسهيالت پرداخت شده به صنايع 
و همچنين يارانه سوخت وانت بارها به ترتيب 195 مورد و 5423 مورد بوده است. از سويی جهت 
بهس��ازی مسكن روستايی و مسكن خانواده جانبازان و شهدا به ترتيب 282 و 757 مورد تسهيالت 
پرداخت شده است. همچنين مديرسابق امور شعب بانك ملی استان اصفهان از رشد 23 درصد منابع 
و كاهش 17 درصدی مطالبه های مش��كوك الوصول خبر داد و تصريح كرد: در طول مدت خدمتم 
توانستيم حدود 10 درصد از هزينه های سربار بانك را كاهش دهيم و با عنايت كليه همكاران و رؤسای 
شعبه ها و بازرسان، تخلفات احتمالی را به صفر رسانديم. صالح ودادی گفت: در بخش ساختمانی 
توانستيم پروژه هايی كه از چندين سال قبل مانده بود را به اتمام و بهره برداری برسانيم و اين جزو 
ركوردهای بانك ملی در بخش ساختمان است. وی ضمن تشكر از كليه مشتريان و صنعتگران كه در 
امر ارايه خدمات بهينه ياری دادند افزود: لطف خدا و همت مردم و همكاران س��بب كسب موفقيت 
در طول خدمتم در اين مسئوليت شده است. به طوری كه توانستيم ضمن ارايه تسهيالت امور را به 

صورت قانونمند اداره نماييم. 
 ش��ايان ذكر اس��ت: تحويل حكم مدير امور ش��عب بانك ملی اس��تان اصفهان به دهاقين و تقدير از 
زحمت های مدير سابق امور شعب بانك ملی از سوی مسئوالن، صاحبان صنايع و نيز كانون ناشنوايان 

از برنامه های اين مراسم توديع و معارفه بود.

در مراسم توديع و معارفه مدير شعب بانک ملی استان اصفهان عنوان شد:

بانک ملی اصفهان در ميان 18 استان غرب کشور جايگاه اول را دارد

نوع و شماره موضوع مناقصه
مناقصه

محل 
اجراء

محل تأمين منبع برآورد )ريال(
اعتبار

مدت اجرا مبنای برآورد
)روز(

مبلغ سپرده 
)ريال(

نوع واجدين شرايط
سپرده 

اجرای طرح انتقال 1
آب چشمه در 
جناب روستای 

هاردنگ

يک مرحله ای 
اصفهان 89/105

-
 استانی

فهارست بها، 
88 و برآورد 

دستگاه
90

اشخاص حقوقی دارای حداقل پايه و رتبه مورد 9/500/000
نیاز در رشته آب و دارندگان تأيیديه اجرای 
آبیاری تحت فشار از معاونت آب و خاك 

وزارت جهادكشاورزی

*

اجرای طرح 2
انتقال آب اراضی 
كشاورزی شهر 

ديزيچه

يک مرحله ای 
مباركه89/106

5/363/801/000
ملی

فهرست 
بهای واحد 
پايه آبیاری 
و زهکشی 
سال 88

180
23/000/000

اشخاص حقوقی دارای حداقل پايه و رتبه مورد 
نیاز در رشته آب

*

3
اجرای طرح انتقال 

آب روستای وينیچه 
و مسعودآباد

يک مرحله ای 
مباركه89/107

4/622/063/122
ملی 

فهرست 
بهای واحد 
پايه آبیاری 
و زهکشی 
سال 88

120
20/600/000

اشخاص حقوقی دارای حداقل پايه و رتبه مورد 
نیاز در رشته آب

*

4
تکمیل اجرای طرح 
بند انحرافی رباط 

محمود

يک مرحله ای 
گلپايگان89/108

1/286/353/955
استانی

فهرست 
بهای واحد 
پايه آبیاری 
و زهکشی 
سال 88

90
10/500/000

اشخاص حقوقی دارای حداقل پايه و رتبه مورد 
نیاز در رشته آب

*

5
احداث شبکه 

های 3 و 4 آبیاری 
اراضی مهدی آباد

يک مرحله ای 
اصفهان89/109

3/754/110/729
ملی

فهرست 
بهای واحد 
پايه آبیاری 
و زهکشی 
سال 88

120
18/000/000

اشخاص حقوقی دارای حداقل پايه و رتبه مورد 
نیاز در رشته آب

*

اجرای طرح انتقال 6
آب روستای 

خوشاب

يک مرحله ای 
خمینی شهر89/110

-
استانی

فهرست بهای 
واحد پايه 

خطوط انتقال 
آب سال 88

60
اشخاص حقوقی دارای حداقل پايه و رتبه مورد 9/000/000

نیاز در رشته آب و دارندگان تأيیديه اجرای 
آبیاری تحت فشار از معاونت آب و خاك 

وزارت جهاد كشاورزی

*

خريد ورق های ژنو 7
سمبران

يک مرحله ای 
89/111

برآورد استانی-اصفهان
دستگاه

اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صالحیت از 11/000/000 30
مراجع ذيصالح

*

اداره امور پیمان ها و قراردادها 

آگهی مناقصه عمومی 

م الف/16660

نوبت دوم

نوبت اول:89/12/9 
و نوبت دوم: 89/12/10

دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهادكشاورزی استان اصفهان 

* ضمانت نامه بانکی يا واريز به حساب تملک دارای های سرمايه ای )ساير منابع به شماره 2164200213001( 
نزد بانک كشاورزی شعبه جهادكشاورزی به نام سازمان جهادكشاورزی استان اصفهان 

 – اصفهان  استان  جهادكشاورزی  سازمان   – جريب  هزار  خیابان  مناقصه:  اسناد  دريافت  محل   –  1
به  كشور  مناقصات  رسانی  اطالع  ملی  پايگاه  يا  و   272 اتاق  يا   219 اتاق   – مناقصات  كمیسیون   دبیرخانه 

http://iets.mporg.ri نشانی
2- مهلت دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهی نوبت دوم تا پايان وقت اداری روز شنبه مورخ 89/12/14.

3- مهلت تحويل اسناد: از تاريخ 89/12/15 تا پايان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 89/12/24 و زمان بازگشايی 
روز چهارشنبه مورخ 89/12/25 ساعت 9 صبح می باشد.

4- محل تحويل اسناد مناقصه: دبیرخانه سازمان جهادكشاورزی استان اصفهان 
5- هزينه آگهی بر عهده برندگان مناقصه می باشد.
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انتصاب جنابعالي را صمیمانه تبريک عرض مي نمايیم.
از خداوند متعال توفیق روزافزون شما را جهت خدمت به مردم 

شريف استان اصفهان خواهانیم.

كسب تنديس سیمین جايزه ملي بهره وري و تعالي سازماني 
كه براي سومین سال پیاپي نصیب آن شركت بزرگ گرديد را 
صمیمانه به شما و كلیه تالشگران شركت فوالد مباركه اصفهان 

تبريک مي گويیم.

جناب آقاي مجتبي دهاقين

روزنامه زاينده رود

روزنامه زاينده رود

مديريت محترم اداره امور شعب بانک ملي استان اصفهان

مديرعامل محترم شرکت فوالد مبارکه اصفهان


