
شبانه  تالش  با  ايراني  مهندسان  و  متخصصان 
ترين و سردترين روزهاي سال،  در گرم  روزي 
يك بار ديگر به موفقيتي بزرگ و جديد در بومي 
ترين سد كشور يعني كارون چهار دست يافتند. 
نيروگاهي  توليد  آزمايشي  ايرنا، دوره  به گزارش 
با  چهار  كارون  سد  نيروگاه  نخست  واحد  در 
موفقيت به پايان رسيد و انرژي برقابي اين واحد 
نيروگاهي وارد شبكه انتقال برق كشور شد. مجري 
طرح نيروگاه و سد بزرگ كارون چهار گفت: با 
انجام موفقيت آميز دوره آزمايشي واحد نخست 
نيروگاه سد كارون چهار، برق توليد شده واحد 
نخست اين نيروگاه به صورت رسمي وارد شبكه 
 برق كشور شد. حسين رنجبران در گفتگوبا ايرنا
افزود: با پايان يافتن دوره آزمايشي واحد نخست 
دوره  اين  طول  در  چهار،  كارون  برقابي  نيروگاه 
شده  شبكه  وارد  برق  ساعت  مگاوات  127هزار 
آزمايشي،  دوره  اين  در  كرد:  تصريح  وي  است. 
روند فعاليت واحد نخست نيروگاه كارون چهار 
بسيار منظم بوده و هيچ گونه مشكلي در اين زمينه 
به وجود نيامد. رنجيران يادآور شد: مرحله آزمايشي 
واحد دوم نيروگاه سد كارون چهار نيز اكنون آغاز 
به  نيروگاه  اين  چهار  و  سوم  واحدهاي  و  شده 
ترتيب براي تست گيري آماده خواهند شد. وي 
تصريح كرد: سد و نيروگاه كارون چهار به همت 
مناسبي  زمان  در  ايراني  مهندسان  و  متخصصان 
باعث  چهار  كارون  سد  احداث  و  شد  آبگيري 
حذف كلمه »سيل« در اين منطقه شد و ذخيره آب 
در پشت بدنه سد نيز با موفقيت صورت گرفت. 
به گزارش ايرنا، آبگيري سد كارون چهار به عنوان 
بلندترين سد كشور در پنجم فروردين ماه امسال با 
حضور رئيس جمهور آغاز شد. مخزن سد كارون 
چهار پس از اتمام عمليات آبگيري مي تواند حدود 
2/2 ميليارد مترمكعب آب را در خود ذخيره كند 
و نيروگاه اين سد نيز توان توليد يك هزارمگاوات 
ساعت  گيگاوات  ساالنه 2100  ميزان  به  را  برق 
خواهد داشت. همچنين دريچه هاي تخليه سيالب 
 200 و  هزار   10 زمان  هم  توانند  مي  سد  اين 

مترمكعب برثانيه آب را از خود عبور دهند.

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری  اصفهان خبر داد:سد كارون چهار، افتخار ايرانيان 

خانه انقالب و  والیت افتتاح می شود

شهروندی  فرهنگ  كميته  دبير 
شهرداری اصفهان گفت: احيای 
بافت فرسوده يكی از مهم ترين 
اصفهان  شهر  كنونی  معضالت 
در  شهروندی  تبليغات  و  بوده 
ماه جاری، به طور گسترده به اين 

موضوع اختصاص يافته است. به گزارش روابط عمومی كميته...
شهرستان/ صفحه4

بختياری  استاندار چهارمحال و 
گف��ت: احي��ای موقوف��ات اين 
استان به عنوان يكی از مهم ترين 
اولويت ه��ای اداره كل اوقاف و 
ام��ور خيريه اس��تان به صورت 
مستمر دنبال ش��ود. به گزارش 

فارس، علی اصغر عنابستانی در جلسه ستاد احيای موقوفات اين استان 
اظهار داشت: انجام وقف و احيای آن موجب رونق فرهنگ ...

شهرستان/ صفحه4

كميسي�ون  اعض���ای  نشست 
اجتماعی مجلس شورای اسالمی 
 و سازم��ان تبليغ��ات اسالمی
23 دی ماه 89 در هتل مدرس 
اصفهان برگزار شد. به گزارش 
روابط عمومی اداره كل تبليغات 

اسالمی استان اصفهان، در اين نشست كه به منظور آشنايی نمايندگان 
مردم در خانه ملت با مجموعه فعاليت های دينی و فرهنگی سازمان..

سراسری/ صفحه2

احياي بافت فرسوده اصفهان
امكان اسكان 600 هزار نفر 

را  فراهم مي كند

احياي موقوفات در اولويت 
برنامه هاي مسئوالن قرار گيرد

 نشست اعضای كميسيون اجتماعی 
مجلس شورای اسالمی و سازمان 

تبليغات اسالمی 
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از طریق ویدئو کنفرانس؛
رئيس جمهور پروژه ملی »سامد« 
را در اصفهان كليد زد

استان اصفهان 
بايد پرچمدار حركت های فرهنگی در كشور باشد
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

زاینده رود 
اجتماعی  فرهنگی  معاون 
شهرداری از افتتاح خانه انقالب و 
واليت در شهر اصفهان خبر داد. به 
رسانه ای  ارتباطات  اداره  گزارش 
اصفهان  شهرداری  عمومی  روابط 
جلسه  در  پور  تحويل  اله  حبيب 
علنی شورای اسالمی شهر با بيان 
شاخصی  ريزی های  برنامه  اينكه 
گرفته  نظر  در  فجر  دهه  ايام  در 
ايم گفت: در سال گذشته در كليه 
مراكز فرهنگی 30 برنامه اجرا شد 
اين خصوص  در  را  اول  رتبه  كه 

در كشور به دست آورد.
وی همچنين از افتتاح خانه انقالب 
و واليت در شهر اصفهان در ايام 

دهه فجر خبر داد و افزود: خانه آيت ا... خادمی 
انقالب  پيروزی  در  افتخار  پر  مبارزان  از  كه 
اسالمی است به عنوان خانه انقالب و واليت در 
نظر گرفته شده است و به دنبال آن خانه صفويه 

و شيخ بهايی نيز افتتاح می شود.
وی با اشاره به پياده روی خانوادگی در 8 بهمن 
استقبال  به  پياده روی در 8 بهمن ماه  با  افزود: 
ايام دهه فجر می رويم. معاون فرهنگی اجتماعی 
شهرداری اصفهان با اشاره به فضاسازی شهری 

منظور  به  شهرداری  كرد:  تصريح 
از  رسانی  اطالع  و   فعالسازی 
انقالب  خصوص  در  هايی  پيام 
استفاده  شهر  سطح  در  اسالمی 

كرده است. 
اجتماعی  فرهنگی  معاون 
به  اشاره  با  اصفهان  شهرداری 
اينكه 10 كتابخانه و 3 فرهنگسرا 
راه  فجر  دهه  ايام  مناسبت  به 
داشت:  اظهار  می شود  اندازی 
كاريكاتور  و  نقاشی  ايستگاه های 
و مسابقه های فرهنگی در روز 22 
برگزار  )ره(  امام  ميدان  در   بهمن 
بر  تأكيد  با  پور  تحويل  می شود. 
اينكه امسال ايام دهه فجر پس از 
سپری شدن اربعين حسينی است 
دهه  گراميداشت  بر  شادی  فضای  می توان  و 
فجر ايجاد كرد ادامه داد: از روز 12 تا 22 بهمن 
 برنامه های شادی در نقاط مختلف شهر برگزار 

می شود.

سراسری

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری  اصفهان خبر داد:

خانه انقالب و  والیت افتتاح می شود درباره  ايران  ابتكار   5+1 گروه  اعضای 
دعوت از كارشناسان هسته ای و سفيران 
جامعه جهانی را ناديده گرفتند تا شايد 
همچنان دليلی برای تداوم بهانه تراشی های 
 5+1 گروه  اعضای  باشند.  داشته  خود 
و  روسيه  آمريكا،  فرانسه،  )انگلستان، 
چين به همراه آلمان( و همچنين اتحاديه 
اروپا در حالی فرصت اعتمادساز بازديد 
اسالمی  جمهوری  اتمی  تأسيسات  از 
نمايندگان  كه  داده اند  دست  از  را  ايران 
جنبش  در  جهان  كشور   120 از  بيش 
گروه 77  و  عرب  اتحاديه  غيرمتعهدها، 
از بيست و پنجم دی ماه به تهران آمده اند 
عرصه  در  را  كشور  دستاوردهای  تا 
هسته ای نظاره كنند. اين در حالی است 
كه تا كمتر از چند روز ديگر، دور چهارم 
مذاكره های تهران آغاز خواهد شد كه با 
وجود ادعاهای گاه و بيگاه خود درباره 
مخفی كاری هسته ای ايران، حاضر نيست 
اعتمادساز  و  شفاف  عرصه ای  به  قدم 
ايران  اسالمی  جمهوری  اقدام  بگذارد. 
در دعوت كارشناسان هسته ای و سفيران 
عضو  سياسی  و  جغرافيايی  گروه های 
برای  اتمی  انرژی  بين المللی  آژانس 
و  نطنز  غنی سازی  تأسيسات  از  بازديد 
راكتور آب سنگين اراک، ابتكاری ديگر 
از سوی تهران برای افزايش اعتمادسازی 
و  خود  هسته ای  برنامه های  درباره 
ايران  آن است. گرچه  ماهيت صلح آميز 
بازديد  فقط  پادمانی  تعهدهای  براساس 
بازرسان  برای  را  تأسيسات هسته ای  از 
ابتكار  به  اما  می كند،  فراهم  آژانس 
ايران اين تور شفاف سازی تشكيل و در 
نخستين مقصد خود به اراک رفت. برخی 
اشتون  كاترين  جمله  از  غربی  مسئوالن 
)مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا(، 
ابتدا كوشيدند با اين توجيه كه بازديد از 
تأسيسات هسته ای كاری تخصصی و در 
انرژی  بين المللی  آژانس  وظايف  حيطه 
اتمی است، برای نبود خود بهانه  تراشی 
دوم دی ماه  و  بيست  اظهارات  اما  كنند، 
وزارت  )سخنگوی  مهمانپرست  رامين 
امور خارجه جمهوری اسالمی(، درباره 
كارشناسان  ميزبانی  برای  تهران  آمادگی 
خلع  را  غرب  كشورها،  ديگر  هسته ای 

سالح كرد. 
جمهوری اسالمی ايران در ادوار مختلف 
گفتگو با گروه 1+5 اقدام هايی اعتمادساز 
را انجام داده است تا عالوه بر تأكيد بر حق 
قانونی كشورها برای فعاليت هايی هسته ای 
با ماهيت صلح آميز، جامعه جهانی را به 
حسن نيت تهران برای نتيجه مند بودن اين 
گفتگوها آگاه تر سازد. برای نمونه، پيش از 
برگزاری مذاكره های ژنو2 در مهر 1388، 
حضور  حاشيه  در  احمدی نژاد،  محمود 
عمومی  مجمع  ساالنه  نشست  در  خود 
از  زودتر  سال  يك  متحد،  ملل  سازمان 
موعد مقرر از وجود تأسيسات غنی سازی 
جديد »فردو« خبر داد. البته سی  و يكم 
شهريورماه نيز سازمان انرژی اتمی ايران، 
در نامه ای آژانس را از اين موضوع آگاه 
كرده بود. اين در حالی بود كه با توجه 
به تعليق اجرای پروتكل الحاقی در ايران، 
تهران هيچ الزامی برای اعالم وجود اين 
سايت نداشت. با وجود پاسخ نامناسب 
به درخواست  ايران  اقدام،  اين  به  غرب 
پاسخ  سايت  اين  بازرسی   برای  آژانس 
همايش  نخستين  برگزاری  داد.  مثبت 
بين المللی خلع سالح هسته ای در تهران و 
نيز اقدام های موفقيت آميز ايران در نشست 
بازنگری معاهده منع گسترش سالح های 

هسته ای غرب طی دوماهه نخست سال 
1389 مسير بی بازگشت هسته ای ايران را 
برای غرب نمايان تر كرد. از سوی ديگر، 
جمله  از  هسته ای  سالح های  دارندگان 
رژيم صهيونيستی مورد بازخواست ديگر 
كشورهای جهان قرار گرفتند. همچنين، 
آغاز توليد بومی سوخت 20 درصد در 
بهمن  1388 عالوه بر اثبات توانايی علمی 
دانشمندان هسته ای ايران در دستيابی به 
آنچنان  را  غرب  خود،  قانونی  نيازهای 
مضطرب ساخت كه باراک اوباما از برزيل 
و تركيه خواست تا با ميانجی گری درباره 
به  رو  حركت  ها،  مذاكره  سرگيری  از 
جلو ايران را كندتر كند. در همين راستا، 
بيانيه بيست و هفتم ارديبهشت )موسوم 
مقام های  امضای  به  تهران(  بيانيه   به 
راه حلی  تا  رسيد  كشور  سه  رتبه  عالی 
بينابينی را برای موضوع تبادل سوخت، 
پيشنهاد كند. با اين حال، باز هم واشنگتن 
با زير پا گذاشتن تمام ادعاهای خود برای 
مذاكره، راه صدور قطعنامه 1929 را در 

پيش گرفت. 
دور سوم مذاكره ها نيز در شرايطی آغاز 
شد كه برنامه های كشورهای غربی برای 
ربودن يا هدف قرار دادن دانشمندان ايرانی 
اميری و شهادت  ماجرای شهرام  )مانند 
دكتر مجيد شهرياری(، اعتراض تهران به 
مجامع بين المللی را به همراه داشت. از 
انتقال موفقيت آميز سوخت  سوی ديگر 
به نيروگاه اتمی بوشهر و كنترل نفوذ های 
اينترنتی از سوی تهران، با خبر خودكفايی 
ايران در توليد كيك زرد هسته ای همراه 
شد و بار ديگر به غرب هشدار داد زمان 
و همچنين بهانه زيادی را برای مذاكره با 

ايران ندارند. 
به گفته علی اكبر سلطانيه )نماينده جمهوری 
المللی  بين  آژانس  در  ايران  اسالمی 
ادامه  منتفی شدن  اتمی(، احتمال   انرژی 
كارگذاشتن  با  تبادل سوخت  ها  مذاكره 
ميله های توليد داخل در رآكتور تحقيقاتی 
تهران وجود دارد. سلطانيه بيست و دوم 
اولين  قرارگيری  با  اينكه  بيان  با  دی ماه 
ميله های سوخت توليدی ايران در قلب 
مجلس  زياد  احتمال  به  تهران،  راكتور 
شورای اسالمی ديگر اجازه ای به دولت 
برای انجام مذاكره يا امكان ارسال اورانيوم 
به كشور تركيه يا خارج ندهد، تأكيد كرد 
كه زمان به ضرر طرف مذاكره در جريان 
بوده و بايد از فرصت پيش آمده هرچه 
سريع تر استفاده كنند. تبادل سوخت كه 
شايد تنها اميد باقی مانده غرب برای كند 
كردن مسير پيشرفت های هسته ای ايران 
بود، با اعالم صالحی درباره توليد و ذخيره 
حدود 40 كيلوگرم اورانيوم با غنای 20 
درصد و همچنين ايجاد تأسيساتی برای 
كم كم  سوخت،  ميله  و  صفحه  ساخت 

رنگ می بازد. 
به گزارش ايرنا، سعيد جليلی )دبير شورای 
عالی امنيت ملی جمهوری اسالمی ايران(، 
نيز در گفتگو با روزنامه فرانسوی فيگارو 
اظهار داشت: اكنون زمان آن رسيده است 
كه غرب برای رفع بی اعتمادی و جلب 
اعتماد ملت ايران تالش كند. بنابراين اگر 
غرب گزينه تداوم مقابله و اعمال فشار بر 
ايران را برای جلوگيری از دستيابی اين 
محصولی  برگزيند،  خود  به حق  كشور 
جز بلندتر كردن ديوار بی اعتمادی تهران 
مذاكره،   زمان  دادن  دست  از  خود،  به 
مسدود شدن راه های بيشتر چانه زنی و از 
همه مهم تر كاهش اعتبار ميان ملت های 

جهان را نخواهند چيد. 

مديرعامل سازمان زيباسازی شهر تهران 
با 120 شركت  اين سازمان  برخورد  از 
متخلف در نصب برچسب های تبليغاتی 
متخلفان  با  برخورد  گفت:  و  داد  خبر 
كامل  امحای  تا  تبليغاتی  برچسب های 
ادامه  شهر  چهره  از  برچسب ها  اين 

می بابد. 
سيد محمد جواد شوشتری در گفتگو با 
ايرنا تأكيد كرد: شهرداری ساالنه هزينه 
نظافت  و  پاكسازی  برای  را  بسياری 
نصب  كه  می كند  شهری  جداره های 
ها،  شركت  تبليغاتی  برچسب های 
سبب از بين رفتن هزينه های شهرداری 
نصب  اينكه  بيان  با  وی  می شود. 
ديوار  و  در  بر  تبليغاتی  برچسب های 
شهر نسبت به گذشته بسيار كاهش يافته 
هنوز  روند  اين  اما  داشت:  اظهار  است 
به طور كامل متوقف نشده و از اين رو 
شهرداری تهران به شدت پيگير برخورد 

با متخلفان است. 
مديرعامل سازمان زيباسازی شهر تهران 
با بيان اينكه از ابتدای سال جاری تاكنون 
متخلفان  با  برخورد  برای  پرونده    550
برچسب های تبليغاتی تشكيل شده است، 
قانونی  خألهای  برخی  متأسفانه  گفت: 
برچسب های  متخلفان  با  برخورد  برای 

آنها  با  تبليغاتی وجود دارد كه برخورد 
با  شوشتری  می كند.  بر  زمان  كمی  را 
سريع تر  بررسی  برای  اينكه  به  اشاره 
شعبه ای  تبليغاتی  برچسب های  پرونده  
قضايی برای رسيدگی به اين نوع جرايم 
ابتدای سال  اقدام كرده است، افزود: از 
پرونده   فقره   120 برای  تاكنون  جاری 
حكم  تبليغاتی  برچسب های  متخلفان 
صاحبان  تلفن  قطع  به  منجر  و  صادر 
پرونده ها شده است و مراحل بعدی كار 
افزود: جريمه های  را طی می كند. وی 
ريالی سنگينی نيز برای متخلفان نصب 
گرفته  نظر  در  تبليغاتی  برچسب های 
شده كه در مراحل بعدی و در صورت 

تكرار تخلف از متخلفان اخذ می شود.
تهران  شهرداری  در  مسئول  مقام  اين 
مؤسسه های  چاه،  تخليه  شركت های 
اتومبيل كرايه و آموزشگاه های كنكور را 
برچسب های  نصب  متخلفان  بيشترين 
شوشتری  كرد.  اعالم  تهران  تبليغاتی 
نيز  تهرانی  شهروندان  كرد:  خاطرنشان 
متخلفان  با  برخورد  برای  می توانند 
سامانه  طريق  از  برچسب ها  نصب 
قانونی  برخورد  در  را  شهرداری   137
منظر شهری كمك  و  متخلفان سيما  با 

كنند. 

جهان درانتظار گام مثبت غرب 

جهان نما ایراننصف النهار

سیدحسن نصراله: 
گروه سعد حريری بايد منافع حزبی 

خود را كنار بگذارد 
سيد حسن نصراله دبيركل حزب ا... لبنان در سخنانی گفت: گروه سعد حريری 
بايد منافع حزبی خود را كنار بگذارد و شرايطی فراهم نمايد تا لبنان به سوی فتنه 
حركت نكند. به گزارش ايرنا، دبير كل حزب ا... لبنان درباره موضوع شاهدان 
دروغين گفت: برخی از مردم و افسران در زندان بودند و بدترين فتنه مذهبی 
بر مبنای ادعاهای ش��اهدان دروغين ممكن بود روی دهد. ضمن اينكه برای 
بررسی موضوع شاهدان دروغين نبايد به جای ديگر پناه ببريم. وی افزود: توافق 
بين احزاب می تواند در حل مشكل لبنان مؤثر باشد. به لبنانی ها بايد فرصت 
 داده ش��ود تا پرونده ش��اهدان دروغين بسته شود. سيد حسن نصراله در ادامه 
گفت: تأكيد بر رسيدگی به ادعاهای شاهدان دروغين به اين دليل است كه رئيس 

دولت با آنان جلسه داشته و صحبت كرده است.

برای نخستین بار در مقام رئیس جمهوری روسیه؛ 
 مدودف راهی خاورميانه می شود 

رئيس جمهوری روس��يه امروز به كرانه باختری و اردن سفر می كند. به گزارش 
ايلنا به نقل از خبرگزاری رويترز، »ديمتری مدودف«، رئيس جمهوری روس��يه 
در اقدامی كم سابقه با هدف احيای گفتگوهای صلح خاورميانه كه اواخر سال 
گذش��ته ميالدی متوقف شد، به كرانه  باختری سفر می كند. مدودف همچنين 
قرار است كه با هدف ديدار با پادشاه اردن به امان سفر كند. منابع رسمی اردن 
اعالم كردند كه ديمتری مدودف و »عبداله دوم«، پادش��اه اردن درباره افزايش 
رواب��ط و همكاری دو جانبه و راه های توس��عه و تحكيم روابط در زمينه های 
مختلف به ويژه در دو بخش اقتصادی و س��رمايه گذاری گفتگو خواهند كرد. 
خبرگزاری رسمی »كويت« از امان گزارش داد كه مدودف در ادامه سفر دوره ای 
خود به منطقه خاورميانه به سرزمين های فلسطينی خواهد رفت. اين نخستين 
سفر رئيس جمهوری روسيه به اردن و كرانه  باختری است. مدودف پيش از اين 
قرار بود كه در سفر دوره ای خود به خاورميانه از سرزمين های اشغالی نيز ديدار 
كند اما تل آويو اعالم كرده به سبب اعتصاب كاركنان وزارت خارجه اسرائيل 

نمی تواند از مدودف استقبال كند.

دختر ژان ماری لوپن، رهبر حزب جبهه 
ملی فرانسه شد 

»ماري��ن لوپن«، كوچك ترين دختر »ژان ماری لوپن«، رهبر حزب »جبهه ملی 
فرانس��ه«، جانش��ين پدر ش��د. به گزارش ايلنا به نقل از بی بی سی، مقام های 
حزب جبهه ملی فرانسه كه يك حزب راست افراطی است، اعالم كرد كه در 
 رقابت  برای انتخاب رهبر جديد اين حزب، »مارين لوپن«، كوچك ترين دختر 
»ژان ماری لوپن« پيروز شده و توانسته جای پدرش را بگيرد. ژان ماری لوپن، 
تاكنون رهبری جبهه ملی فرانس��ه را به عهده داش��ت. به گفته مقام های جبهه 
ملی فرانس��ه، مارين لوپن توانسته بيش از دو س��وم آرای اعضای حزب را به 
دست آورد. ژان ماری لوپن پس از 40 سال از رهبری جبهه ملی كنار می رود. 
طبق اين گزارش، مارين لوپن كه 42 س��ال دارد، با احراز سمت رهبری جبهه 
ملی فرانسه، خواهد توانست در انتخابات رياست جمهوری اين كشور در سال 
2012 ميالدی شركت كند. حزب جبهه ملی فرانسه با مهاجرت مخالف است 
ولی مارين لوپن می گويد می خواهد از بيگانه ستيزی و چهره ضد اسالمی اين 
حزب فاصله بگيرد. براساس نظرسنجی هايی كه شنبه انتشار يافته در انتخابات 
رياست جمهوری آينده فرانسه، مارين لوپن خواهد توانست تا 18 درصد آرا را 
به خود اختصاص دهد. اين ميزان آرا بيشتر از آرايی است كه پدرش ژان ماری 
لوپن، در دور نخست انتخابات قبلی رياست جمهوری در سال 2002 به دست 
آورده بود. در انتخابات دور نخست آن سال، لوپن موفق شد رقيب خود »ژاک 
شيراک«، رئيس جمهوری وقت فرانسه را شكست دهد تا انتخابات به دور دوم 

كشيده شود كه با بسيج چپ گرايان، شيراک در دور دوم به راحتی پيروز شد.

تظاهرات مردم استانبول عليه ممنوعيت 
حجاب در مدارس جمهوری آذربايجان 

ه��واداران نهاده��ای غيردولتی در 
اس��تانبول ب��ا برگ��زاری تظاهرات 
در مقاب��ل كنس��ولگری جمهوری 
آذربايجان، ممنوعي��ت حجاب در 
مدرس��ه های اين كشور را محكوم 
كردن��د. به گ��زارش ايرن��ا، در اين 
تظاهرات كه با ش��ركت ه��واداران 
چندين نهاد غير دولتی اس��المگرا 
برگ��زار ش��د، معترض��ان عملكرد 
دولت باكو در ممنوعيت حجاب در 

مدرس��ه های آذربايجان را محكوم كردند. معترضان با محكوم كردن عملكرد 
دولت آذربايجان در دس��تگيری محسن صمداف )رهبرحزب اسالم( و برخی 
ديگر از اس��المگرايان جمهوری آذربايج��ان، الهام علی اف )رئيس جمهوری 
اين كش��ور( را عامل مشكل های ناشی از ممنوعيت حجاب در مدرسه های 
جمهوری آذربايجان معرفی كردند. تظاهركنندگان با سردادن شعارهايی نظير برای 
هر فرعون يك موسی و برای هر يزيد يك حسين، دست هايی كه عليه حجاب 
بلند شده است، شكسته باد، ممنوعيت حجاب شرم الهام علی اف و صمداف 
آزاد بايد گردد، خواهان آزادی اعضای دس��تگير شده حزب اسالم جمهوری 
آذربايجان و لغو ممنوعيت حجاب در مدرسه های جمهوری آذربايجان شدند. 
اين تظاهرات تحت تدابير ش��ديد امنيتی برگزار ش��د و تظاهركنندگان بدون 
مداخله پليس به آرامی متفرق ش��دند. رسانه های اسالمگرای تركيه گفتند كه 
ارتباط دولت باكو با رژيم صهيونيستی يكی از عوامل مؤثر در بروز تحول های 

اخير در جمهوری آذربايجان است. 

تکرار سناریوی تونس در الجزایر 
خود سوزی 3 معترض

منابع اطالع رسانی الجزاير از تالش سه شهروند اين كشور برای خودكشی به 
دليل بيكاری و نداشتن مسكن خبر داد. به گزارش ايسنا، به نقل از خبرگزاری 
كويت، روزنامه فرانسوی زبان الوطن )چاپ الجزاير( از تالش يك نگهبان در 
ايالت مرداس برای خودكشی در اعتراض به خط خوردن اسمش از فهرست 
كس��انی كه واجدان شرايط دريافت مسكن هس��تند، خبر داد. به گزارش اين 
روزنامه، اين نگهبان 41 س��اله كه 6 فرزند نيز دارد روی خود بنزين ريخته و 
خودش را آتش زد اما همكارانش آتش را خاموش كردند و در حال حاضر در 
بيمارستان به سر می برد و بنا به گفته منابع پزشكی دچار سوختگی های شديدی 

شده است.
 اين روزنامه آورده اس��ت: اين قربانی در زلزله س��ال 2003 ميالدی خانه اش 
 ويران ش��د و به او وعده دادند كه در چارچوب طرح اعطای مس��كن به همه 
آسيب ديدگان زلزله وی نيز صاحب مسكن شود اما اكنون نام وی را از فهرست 
افراد دارای شرايط خط زده اند. از سوی ديگر نيروهای دفاع مدنی الجزاير اعالم 
كردند كه دو جوان به دليل ش��رايط اجتماعی نامناسب و بيكاری خودشان را 
آتش زدند. در بيانيه دفاع مدنی الجزاير آمده است: يكی از قربانيان از اهالی منطقه 
بوخضيره در ايالت تبسه در مرز تونس و قربانی ديگر از اهالی منطقه جيجيل در 
شرق پايتخت بوده اند. اين منبع افزوده است كه سن قربانيان كمتر از 26 است. 
آن ها از شهرداری درخواست كار كرده بودند كه درخواست آن ها رد شده بود. 

زاینده رود 
معاون سياسی امنيتی استاندار اصفهان در 
جلسه ستاد صيانت از حريم امنيت عمومی و 
مطلب  اين  بيان  با  استان  شهروندی   حقوق 
در  دشمنان  دسيسه های  با  مقابله  برای  گفت: 
ايجاد  از  فرهنگی  ابزارهای  با  بايد  نرم  جنگ 

آسيب در جامعه جلوگيری كنيم.
كرسی های  برگزاری  اسماعيلی  مهدی  محمد 
آزاد انديشی در جامعه به ويژه مراكز علمی و 
دانشگاهی را يكی از برنامه های موفق فرهنگی 
بيان كرد و افزود: نگاه فرهنگی رويكرد ارزشی 
دولت دهم است و بر اين اساس دولت در تمام 
دانشگاه های بزرگ كشور معاونت های فرهنگی 
ايجاد می كند. وی با اشاره به اجرايی شدن تعداد 
زيادی از 56 مصوبه فرهنگی دولت در دور سوم 

سفر به استان اصفهان اظهار داشت: در تفكر دينی 
دولت تشكيل می شود تا مردم را در كنار خير 

دنيوی به سعادت اخروی برساند.
معاون سياسی امنيتی استانداری اصفهان توجه به 
آموزه های دينی و مساجد را ضروری دانست 
اعتبار  ريال  ميليارد   50 منظور  بدين  گفت:  و 
استان  در  مساجد  كاركردهای  توسعه  برای 
اصفهان اختصاص يافته است. وی همچنين از 
تخصيص اعتبار خاص برای ستادهای احيای امر 
به معروف و نهی از منكر شهرستان های استان از 
محل طرح های فرهنگی خبر داد و افزود: برای 
ترويج فعاليت های كانون های فرهنگی، مذهبی 
توجهی  قابل  اعتبارهای  نيز  مساجد  هنری  و 

اختصاص يافته است.
محمد مهدی اسماعيلی با تأكيد بر اينكه مساجد 

باشد  فرهنگی  فعاليت های  تمام  محور  بايد 
گفت: دولت دينی نمی تواند نسبت به مساجد 
بی تفاوت باشد و توجه به دين مردم يكی از 
وظايف مسئوالن در جامعه اسالمی است. وی 
طرح بد حجابی را يكی از برنامه های دشمنان 
اظهار  و  برشمرد  جاسوسی  شبكه های   و 
داشت: شبكه های ماهواره ای كه در كشورهای 
قرار  استفاده  مورد  كابلی  صورت  به  ديگر 
می گيرند برای كشور ما به راحتی در دسترس 
به  و  خانواده ها  طريق  اين  از  تا  دارند  قرار 

خصوص جوانان را مورد هدف قرار دهند.
در جلسه ستاد صيانت از حريم امنيت عمومی 
و حقوق شهروندی استان، همچنين برنامه های 
دانشگاه  انديشی  آزاد  كرسی های  و  فرهنگی 

اصفهان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 

زاینده رود 
نشست اعضای كميسيون اجتماعی مجلس 
شورای اسالمی و سازمان تبليغات اسالمی 23 دی 

ماه 89 در هتل مدرس اصفهان برگزار شد.
تبليغات  كل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
اسالمی استان اصفهان، در اين نشست كه به منظور 
آشنايی نمايندگان مردم در خانه ملت با مجموعه 
تبليغات  سازمان  فرهنگی  و  دينی  فعاليت های 
اسالمی برگزار شد، حجت االسالم و المسلمين 
تبليغات اسالمی(  دكتر خاموشی )رئيس سازمان 
اشاره كرد و  اساسنامه سازمان   به سوابق تشكيل 
گفت: در سال 87 اساسنامه جديد سازمان تبليغات 

اسالمی به توشيح مقام معظم رهبری رسيد.
وی سازمان تبليغات اسالمی را از لحاظ ساختاری، 
منابع، ساختار تشكيالتی، فناوری و... تبيين كرد و 
گفت: يك ساختار مركزی و اداره های كل در 30 
استان با حوزه های معاونت فرهنگی و پژوهشی و 
آموزشی و حدود 2700 نفر پرسنل در كل كشور 

اين مجموعه را تشكيل می دهد.

دكتر خاموشی ضمن تبيين چگونگی توزيع اعتبار در 
فصول هزينه و ارايه آن به استان ها گفت: شناسايی 
از 430 مجتمع  با بيش  تبليغات اسالمی  سازمان 
فرهنگی در كل كشور و حوزه هنری با دانشگاه 
سوره و 30 مركز در استان ها و همچنين 90 سينما 
و بسياری از مجامع وابسته و... مشكل است. وی 
مأموريت سازمان دارالقرآن الكريم را با وجود 430 
پست قرآنی در كشور تشريح كرد و گفت: بحث 
آموزش، تبليغ و ترويج فرهنگ قرآن و همچنين 
تصحيح نسخ قرآنی از مأموريت های اين سازمان 
است و وجود 430 پست قرآنی در اين سازمان در 

هيچ نهاد ديگری در كشور وجود ندارد.
قرآن  انتشار  و  چاپ  بر  نظارت  و  حمايت  وی 
از  را  آموزی  قرآن  نهضت  طرح  همچنين  و 
و  برشمرد  سازمان  فعاليت های  و  مأموريت ها 
تصريح كرد: قرآن كريم 20 درصد چاپ كشور را 
به خود اختصاص داده و بحث تابلوهای قرآنی، 
ترجمه و متن قرآن كريم نيز در دستور كار سازمان 
انقالب  عالی  شورای  عضو  است.  گرفته  قرار 

فرهنگی در بحث فناوری به سايت اطالع رسانی 
تبيان اشاره كرد و گفت: تبيان در دريافت و پرداخت 
محتوا، اولين سايت كشور و منطقه است و اين گفته 
به شهادت الكسا )يكی از مراجع مقايسه سايت ها 
با يكديگر( و ديگر سايت هاست. حجت االسالم 
و المسلمين خاموشی با بيان اينكه در سايت تبيان 
تنها تبليغ فرهنگی مد نظر است و هيچ تبليغ ديگری 
در آن قرار نگرفته است افزود: روزانه بيش از يك 
ميليون و 200 هزار نفر از سايت بازديد می كنند و 
اين اتفاق خوبی برای حوزه فناوری است. رئيس 
سازمان تبليغات اسالمی اضافه كرد: مؤسسه تبيان 
هم به عنوان مركز اطالع رسانی فرهنگی – دينی 
مقام  ابالغات  دنبال  به  اسالمی  تبليغات  سازمان 
معظم رهبری به شورای عالی انقالب فرهنگی در 
زمينه سامان بخشی به فضای اينترانت داخلی و الزام 
مؤثر همه دستگاه ها اعم از دولتی و غير دولتی در 
عدم استفاده از ميزبان خارج از كشور برای ايجاد 
سايت های خود اقدام به راه اندازی بزرگ ترين 

مركز IDC در كشور كرده است.

هم زمان با سراسر كشور و از طريق ويدئو كنفرانس، پروژه ملی سامد توسط 
رئيس جمهور در اصفهان به بهره برداری  رسيد. به گزارش فارس از اصفهان، 
به دنبال نياز مبرم به امر اطالع رسانی و نيز تنوير افكار عمومی درباره اقدام ها 
و فعاليت  های دولت به منظور خدمت رسانی به جامعه و ايجاد راهكارهای 
مناسب و در جريان گذاشتن مردم از عملكردهای دولت، پروژه ملی سامد 
عصر ديروز در اصفهان افتتاح  شد. مشاور رسانه ای استاندار اصفهان در اين 
ارتباط در گفتگو با فارس در اصفهان، اظهار داشت: پروژه ملی سامد، سامانه 
ارتباط مردمی دفتر رياست جمهوری و استانداری اصفهان است كه مردم 
می توانند مسائل و مشكل های خود را به طور مستقيم از طريق اين سامانه بيان 
كنند. احمد مقيمی افزود: اين سامانه از قبل نيز وجود داشت ولی به صورت 
جدی به منظور تسهيل در ارتباط مردم با دولت راه اندازی  شد. وی خاطرنشان 
كرد: اميد است با افتتاح اين پروژه، فعاليت ها و مسائل مردم در اسرع وقت 

رسيدگی شده و برای حل آن تا حد امكان چاره انديشی شود. 

اصفهان گفت: خشكسالی  استان  مترقبه  غير  بحران و حوادث  مدير ستاد 
سه سال اخير در سطح  استان اصفهان 3 هزار ميليارد تومان خسارت به 
 دنبال داشته است. منصور شيشه فروش در گفتگو با ايسنا در سميرم، اظهار 
داشت: ميزان بارش های استان بسيار كاهش يافته است به طوری كه ميانگين 
بارش ها به نسبت گذشته 67 درصد كاهش داشته و بارش های صورت گرفته 
نيز خارج از فصل  و غير مؤثر بوده است. وی افزود: استراتژی استان در مقابله 
با خشكسالی، مديريت صحيح در مصرف و تقويت عرضه آب و افزايش 
راندمان آب است. مدير كل ستاد بحران و حوادث غير مترقبه استان اصفهان 
با اشاره به وضعيت خشكسالی در شهرستان سميرم گفت: در زمينه مقابله با 
بحران خشكسالی شهرستان سميرم عالوه بر جلسه های استان، 25جلسه كميته 
مقابله با بحران در اين شهرستان تشكيل شده كه نتيجه های خوبی به دنبال 
داشته است. شيشه فروش بيان داشت: طی اين مدت  13ميليارد تومان بيمه در 

شهرستان سميرم پرداخت شده است.

اصفهان  استان  اقتصادی  امور  سازمان   رئيس 
در  كارمندان  عدالت  سهام  سود  زودی  به  گفت: 
اصفهان پرداخت می شود. رحيم احمدوند در گفتگو 
با فارس در اصفهان، با اشاره به اينكه سود سهام 
عدالت كارمندان دولت و مقدمات آن در حال انجام 
است، اظهار داشت: در مراحل قبلی اين سود به 
افراد ديگری مانند بازنشستگان پرداخت شده است. 
وی با بيان اينكه در حال حاضر سود سهام كاركنان 
دولت پس از بررسی های مربوطه برای واگذاری به 
اين افراد در دست است و در اين سازمان مراحل 
ارائه آن انجام می شود، بيان داشت: اين سود در حال 
آماده شدن از طرف مركز مربوطه برای تحويل به 

استان  اقتصادی  امور  سازمان  رئيس  است.  مردم 
كاركنان  سهام  سود  ميزان  كرد:  تصريح  اصفهان 
دولتی اصفهان را از تهران تحويل گرفته ايم و پس 
از بررسی های مورد نظر و انجام مراحل اداری، آن 
ارايه به كارمندان  را به دستگاه های مربوطه برای 
تحويل می دهيم. وی با بيان اينكه آرامش و پذيرش 
مردم از طرح هدفمندی يارانه ها نبايد مورد غفلت 
كنيم و  بايد رصد  تأكيد كرد:  قرار گيرد،  مديران 
همپای بنگاه های توليد در بخش صنعت، حمل و 
نقل، كشاورزی و ديگر بخش ها حوزه فعاليت آنها 
را مورد رصد و بررسی قرار دهيم. احمدوند با اشاره 
به شناسايی مشكل ها و شنيدن حرف بنگاه  های 

مختلف اقتصادی افزود: مشكل ها و موانع موجود 
را تا جايی كه نياز به اصالح دارد در سطح استان 
و در غير اين صورت به مسئوالن كشوری ارايه 
دهيم. وی بيان داشت: تسهيالت قابل توجهی برای 
بخش های مختلف اقتصادی مانند بخش كشاورزی 
برای جلوگيری از ايجاد وقفه در اين بخش ها در 
نظر گرفته شده است. رئيس سازمان امور اقتصادی 
انرژی بخش  داد: 99 درصد  ادامه  استان اصفهان 
كشاورزی نفت، برق، گاز و گازوئيل بوده و اين در 
حالی است كه 99 درصد مصرف اين بخش در دو 
قسمت زراعت و دام و طيور و توليدات مربوطه به 

آن محسوب می شود. 

استان اصفهان بايد پرچمدار حركت های فرهنگی در كشور  باشد

رئیس سازمان امور اقتصادی استان اصفهان:

سود سهام عدالت كارمندان اصفهان پرداخت می شود 

برخورد شهرداری تهران با 120 شركت 
متخلف در نصب برچسب های تبليغاتی 

در اصفهان برگزارشد؛

 نشست اعضای كميسيون اجتماعی مجلس شورای اسالمی و سازمان تبليغات اسالمی 

چه خبر از پایتخت

از طریق ویدئو کنفرانس؛

رئيس جمهور پروژه ملی »سامد« 
را در اصفهان كليد  زد 

مدیر ستاد بحران و حوادث غیر مترقبه اصفهان:

كاهش 67 درصدی بارش ها نسبت 
به گذشته
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برگی از تاریخآژیر

گردآورنده: پدریان
در قس��مت قبل شماری از وقايع پس 
از انقالب مشروطه مرور شد و تا آنجا 
رس��يديم كه باالخره با فرستادن كلنل 
لياخ��وف فرمانده بري��گاد قزاق حمله 
ب��ه مجل��س را آغاز ك��رد. لياخوف با 
نيروهايش مجلس را محاصره كردند و 
س��اختمان مجلس و مدرسه سپهساالر 
را در 23 جم��ادی االول 1326 )2 تير 
1287/ 23 ژوئن 1908( به توپ بستند. 
ع��ده زيادی از مدافعان مجلس در اين 
حمله كش��ته ش��دند. محمدعلی شاه 
لياخوف را به حكومت نظامی منصوب 
ك��رد و به تعقيب نماين��دگان و ديگر 
آزاديخواهان پرداخت. ملك المتكلمين 
و مي��رزا جهانگيرخان و قاضی ارداقی 
را در باغ ش��اه پس از شكنجه در برابر 

محمدعلی شاه كشتند.
شکست در تهران 

پس از حمله به مجلس و دس��تگيری 
و اعدام آزاديخواهان، جنبش مشروطه 
خواهی با شكس��ت روبرو ش��ده بود. 
بس��ياری از مش��روطه خواهان مخفی 
ش��دند و برخ��ی ب��ه خ��ارج از ايران 

رفتند.
قیام در تبریز

مش��روطه طلب��ان تبري��ز، در عك��س 
س��تارخان و باق��ر خ��ان ني��ز دي��ده 

می شوند
نقشه تبریز در قیام مشروطه

پ��س از حمله به مجلس و پخش خبر 
آن، در شهرهای ديگر ايران شورشهائی 
برخاس��ت. مردم تبريز و بختياری ها با 
ش��نيدن خبرهای تهران ب��ه هواداری 
از مش��روطه و مخالفت با محمدعلی 
ش��اه برخاستند. ش��اه نيروهای دولتی 
را برای س��ركوب فرستاد. علی مسيو، 
حيدرخ��ان  و  باقرخ��ان  س��تارخان، 
عمواوغل��ی درتبريز و سرداراس��عد و 
س��ردارمريم دربختياری به بسيج مردم 
و سازماندهی نيروی مسلح )مجاهدين 
مشروطه( برای مقابله نيروهای دولتی 
دس��ت زدن��د. گروه��ی از ايراني��ان 
قفقاز نيز به مردم تبريز پيوس��تند و به 
مجاهدان قفقاز معروف ش��دند. علی 
مس��يو از ياران حيدرخان عمواوغلی 
و يارانش هم دس��ته مجاه��دان تبريز 

را تش��كيل دادند. محمدعليشاه از تزار 
روسيه نيكالی دوم درخواست كمك 
ك��رد و تبريز ب��ه محاص��ره نيروهای 
درآم��د.  دولت��ی  نيروه��ای  و  روس 
انگلي��س  و  روس  امپرياليس��ت های 
دست به مداخالت مس��لحانه زدند و 
ارتش ب��ه ايران آوردند. انگليس��ی ها 
عده ای در جن��وب پياده كرده، انجمن 
بختياری و بوشهر را منحل اعالم كرده 
و عده ای از اعضای آنان را دس��تگير 
كردند. س��پس بندرعباس، بندر لنگه و 
بنادر ديگر خليج فارس را نيز تصرف 
كردند و ژن��رال كنس��ول انگليس در 
بوش��هر ق��درت را در دس��ت گرفت. 
در آذربايجان، در پی بس��ته ش��دن راه 
تبريز - جلفا، و محاصره كامل ش��هر 
از طرف قوای شاه، گرسنگی و قحطی 
هولناكی بر م��ردم روی آورد و كار بر 
آزاديخواهان سخت شد. در اوايل ربيع 
الثانی س��ال 1327 ه .ق. )ارديبهش��ت 

1288 ه .خ.( دولتي��ن روس و انگيس 
موافقت كردند كه قشون روس به بهانه 
شكس��تن خط محاص��ره و حمايت از 
اتباع بيگانه، و رساندن خواربار به آنان 
وارد تبريز ش��ود. انجم��ن تبريز ناچار 
حاضر ش��د كه از تمام خواس��ته های 
مردم دس��ت كش��يده »دس��ت توسل 
ب��ه دامان اهريمنان بزن��د«، ولی كار از 
كار گذش��ته بود و س��پاه روس از مرز 
گذش��ته بود. با ورود س��پاهيان روس 
محاص��ره تبريز شكس��ت و نيروهای 
ش��اه از شهر دور شدند. اما خاتمه كار 
تبريز به معن��ی پيروزی ارتجاع نبود و 
كوش��ش آزاديخواه��ان در نقاط ديگر 

ايران همچنان ادامه يافت.

گردآورنده: محب رسول
ن��واب صفوی در تاريخ معاص��ر ايران را 
می ت��وان آغازگر راهی نوي��ن در اجرای 
اجتماعی احكام و حدود اسالمی دانست. 
تا پيش از ش��كل گي��ری حركت نواب 
مب��ارزات تا به اين حد رنگ اس��المی و 
دينی نداش��ته و اغلب آنها حال و هوای 
ملی گرايانه داشت. جمعيت فدائيان اسالم 
به عن��وان يكی از مهم ترين جنبش های 
مبارز اسالمی در فضايی به وجود آمد كه 
انسداد فضای سياسی، فساد فراگير و تبليغ 
و ترويج فرهنگ غربی و تقابل و س��تيزه 
جويی با اس��الم، كشور را فراگرفته بود و 
انديشه فداييان اسالم در تالش برای تبديل 
شدن به يك ايدئولوژی سياسی فراگير با 
تنگناهای عظيم اجتماعی، سياسی و حتی 
عقيدتی مواجه بود. جمعيت فدائيان اسالم 
يك��ی از معدود جرياناتی بود كه در زمان 
خويش با نگاهی حداكثری به دين، معتقد 
به دخالت اس��الم در تمام ش��ئون فردی، 
اجتماعی و حكومتی جامعه بود و سعی 
كرد انديش��ه ها و آرا خ��ود را بر اين مبنا 
تئوريزه ك��رده و فعاليت های خويش را 
بر آن استوار س��ازد. بدون ترديد، فدائيان 
اسالم آغازگر شيوه ای نو و جسورانه در 
مبارزات علنی در برابر رژيم پهلوی بود اگر 
چه اين جنبش مسلحانه در عرصه فرهنگی 
و اجتماعی و سياس��ی ني��ز كارنامه قابل 
توجهی دارد، ولی مبارزات مسلحانه آن ها 
چنان برجسته و چشمگير است كه ساير 
فعاليت های اين جنبش را تحت الشعاع 
قرار داده اس��ت. ن��واب صفوی به عنوان 
يك فرد وابس��ته به ح��وزه و كانون های 
اسالمی برای اولين بار اين مبارزات عملی 
را با خروش بر عليه رواج ارتداد توس��ط 
كسروی آغاز كرد و براساس فتوای علما 
اقدام به ترور وی نمود. احمد كس��روی 
از جمله افرادی ب��ود كه خط معارض و 
مهاجم عليه اسالم تشيع را دنبال می كرد. او 
نه تنها در كتاب »شيعی گری« به روحانيت ، 
مقدسات اسالمی ،  پيشوايان مذهب تشيع و 
امامان به حق و معصوم عليهم السالم حمله 
می كرد ،  بلكه در كتاب های صوفی گری ،  
بهايی گ��ری ، مادی گ��ری و حتی تاريخ 
مشروطيت ، مقدسات دينی و روحانيت 
را مورد حمله قرار داد.نواب با كتاب های 
كس��روی در نجف آشنا شد و موجی از 
احساس های مذهبی و دينی وجودش را 
فرا گرفت. كتاب ه��ا را نزد علما برد و از 
آنها نظر خواست. همه حكم به مهدور الدم 
بودن نويسنده كتاب ها دادند. سيد در اواخر 

1323 ،  وارد ته��ران ش��د و بدون درنگ 
به خانه كس��روی رفت و او را از گفتن و 
نوشتن سخنان توهين آميز به اسالم و ائمه 
شيعه عليهم الس��الم و روحانيت برحذر 
داشت و وقتی مطمئن شد كه وی اصالح 
پذير نيست ،  آماده اجرای حكم الهی شد. 
نواب يكبار در ترور كس��روی ناكام ماند 
ولی پس از آن با اعالم موجوديت جمعيت 
فداييان اسالم اين حركت را دنبال نمود. به 
واسطه جاذبه های فكری و روحی نواب 
جوانانی با انديش��ه های اسالمی جذب 
وی می ش��دند. نواب به واسطه يكی از 
همين جوانان به نام حس��ين امامی موفق 
به ترور كسروی شد. اما شايد بزرگترين 
و تاثيرگذارتري��ن حركت های جمعيت 
فداييان اس��الم را می توان ت��رور رزم آرا 
دانست حركتی كه منجر به پيروزی يكی از 
بزرگ ترين جنبش های تاريخ ايران يعنی 

ملی شدن صنعت نفت شد.
نگاه نواب صفوی همواره به صورت كلی 
و بر مبنای اس��الم به طور فراگير و واحد 
بود برای او اسالم مرزی نداشت و نبايست 
آن را بر سر هيچ مسأله ای زير پا گذاشت 
اين كليت در نگاه نواب تا مسأله فلسطين 
كه در آن روزها تازه مطرح ش��ده بود نيز 
گسترش يافت. پس از اعالم موجوديت 
رژيم صهيونيستی فداييان اسالم به شدت 
واكنش نشان داده و به آن اعتراض كردند. 
در همين ارتباط نواب به نمايندگی از طرف 
روحانيت ايران در اجالسی به منظور هم 
انديشی اس��المی در مصر شركت كرد و 
اگرچه در آنجا با اس��تقبال گرمی روبرو 
نش��د اما با ايراد سخنانی محكم و قاطع 
بازتابی گسترده در مطبوعات ايران و منطقه 
داشت. او در آن زمان برای اولين بار مسأله 
فلسطين را نه يك مسأله عربی بلكه يك 
مسأله اسالمی خواند.اگرچه مشی نواب با 
كشته شدن او و يارانش در 27 دی 1334 
پايان يافت اما اين تفكر و بلندانديشی وی 
بود ك��ه اولين جرقه های انقالب ايران را 
در آن روزگار پديد آورد. نواب برای اولين 
بار اس��الم را از ميان كتابها و مدرس��ه ها 
به سطح سياس��ی جامعه وارد ساخت و 
اگرچه گاهی با خشونت اما هميشه فقط 
بر پايه اس��الم عمل نم��ود. نواب در طی 
دوران مبارزات خويش به فراخور توان و 
اقتضای ش��رايط تالش كرد تا اسالم را از 
آسيب ها و گزندها در امان نگه دارد او در 
 همه زمينه ها آرمانگرايی را به صحنه عمل
 آورد و ب��ا ش��جاعت از اس��الم دف��اع 

نمود.

مهدی رفائی

االن سال 1450 هجری شمسی است. هيچ 
وقت فكر نمی كرديم كه چنين باليی بر سر 
زمين بياوريم، پيرترها می گويند در س��ال 
1390 زمين پر از باغچه های زيبا و درختان 
تنومند بود، مردم در آب رودخانه ها ش��نا 
می كردند و برای خود استخر می ساختند، 
ح��اال از آن همه زيبايی و ش��كوه چيزی 
نمانده است. چاه ها خشك شده اند و استخر 
و شنا كردن واژه ای غريب است، قنات ها 
به دخمه های زيرزمينی و جايگاه حيوانات 
وحشی مبدل شده اند، ديگر كسی نمی تواند 
حمام كند، آب واژه حس��رت آوری است 
كه تنها در تانكرها در وضعيتی غيربهداشتی 
يافت می ش��ود، برای حمام ك��ردن بايد از 
حوله خيس استفاده كنيد و برای بهداشت 
موی سر، بايد آنها را بتراشيم تا از بيماری 
رهايی يابيم، بيش��تر پرندگان و حيوانات 
ضعيف مرده اند، كجا فك��ر می كرديم كه 
تغييرات جوی و استفاده زياد از منابع آبی 
وقت��ی با  آلودگی هوا و گازهای گلخانه ای 
عجين ش��ود چني��ن باليی را بر س��رمان 
می آورد، اينجا انسان های 50 ساله، حدود 
80 ساله به نظر می رسند و هر كودكی كه 
اكنون به دنيا می آيد بيش از 35 س��ال عمر 
نمی كند. بيماری هايی عجيب و غريب آمده 
است، صورت و پوست من چروكيده شده 
است چون آب نخورده ام. ناراحتی كليه و 
عفونت های روده ای از مصرف آب ناسالم 
فراگير شده است. همه دارايی مردم صرف 
شيرين كردن آب مانده در درياها می شود، 
جنگ های بزرگی بر سر تسخير منابع آب 
در جه��ان در گرفته اس��ت و آب ثروتی 
عظيم تر از طال و الماس و نفت شده است. 
اگر آن زمان در سال 1390 می توانستيم هر 
چقدر بخواهيم آب مصرف كنيم و بنوشيم،  
امروز تنها حق مصرف روزی نيم ليوان آب 
داريم،  تمام رودخانه ها و چاه های اندک و 
حتی درياها حصاركشی شده اند و سربازان 
از آنها حفاظت می كنند. اطراف همه منابع 
آب، س��يم خ��اردار كش��يده اند، فقر بيداد 
می كند و كارخانجات تعطيل شده اند باور 
نمی كرديم كه همه زندگی به آب بستگی 
دارد و معن��ای آب سرچش��مه آبادانی را 
نمی فهميديم، روزگاری ماشين های خود 
را با آب لوله كش��ی می شس��تيم اكنون به 
علت كمی آب، امكان لوله كش��ی از بين 

رفته اس��ت و ب��ه علت نبودن فش��ار آب 
م��ردم از فاضالب ه��ای مخزنی اس��تفاده 
می كنند. لباس يكبار مصرف می پوشند و 
انبوهی از زباله ها و پالستيك ها و آشغال ها 
فضای شهر را پوش��انده است. مردم برای 
استفاده از بارندگی و زنده ماندن به كوه ها 
و منطقه های بلند پناه برده اند، نبودن آب و 
عدم بارندگی هوا را به شدت آلوده ساخته 
است. در محدوده شهرها و منطقه هايی كه 
امكانات وجود دارد، هوا بس��يار كم است،  
اينجا هوا جيره بندی شده است و مسئوالن 
برای هر محله از ش��هر دس��تگاه هواساز 
و تصفيه ه��وا نصب كرده ان��د و از مردم 
عوارض می گيرند. اگر پول نداش��ته باشی 
بايد به منطقه كم اكسيژن بروی و كم كم به 
منطقه ای می رسی كه اكسيژن وجود ندارد. 

منطقه ای كه هوا ايستاده است!!
م��ا بي��ش از حد روی تدبي��ر و علم خود 
حس��اب كرديم و گذشتگان اسراف گر ما 
هرگز به فكر ما نبودند. ديگر طال و نفت و 
تكنولوژی به چه درد می خورد حاال با اين 
وضعيت در س��ال 2080 ميالدی من فقط 

آب می خواهم، هوای سالم و ديگر هيچ...
انتظ��ار  از  ول��ی دور  ب��ود  دردآور 

نیست!
اگ��ر چه خواندن متن باال دردآور و نا اميد 
كنن��ده بود و هيچ كس حتی به ذهنش هم 
خطور نخواهد كرد كه چنين اتفاقی رخ دهد 
ولی هرگز دور از انتظار نيست مگر نديديم 
كه آرامش كشور پاكستان چگونه در عرض 
چند روز به سيلی مهيب مبدل شد كه كل 
كشور را درهم نورديد و ميليون ها آواره و 

ده ها هزار كشته و مجروح بر جای گذاشت. 
در چند س��ال اخير روند رش��د صنعتی و 
مصرف گراي��ی دو عامل مهم در تخريب 
محيط زيس��ت  بوده اند كه آلودگی هوا نيز 
نشأت گرفته از اين عوامل است. عملكرد 
و رفتار نامناسب انسان ها و مديريت غلط 
 تيش��ه بر ريش��ه خاک و هوا زده است و 
بنيان زيست س��الم در زمين را به نابودی 
كشانده اند. كشورهای توسعه يافته صنعتی 
بی مهابا اقدام به توليد در كارخانجات برای 
اس��تعمار وارداتی ساير كشورها می نمايند 
و به ش��كل بی مالحظه ای گازهای سمی 
و گلخان��ه ای توليد می كنند و فعاليت های 
صنعتی و س��وءمصرف انس��ان ها عوامل 
خطرناك��ی را ب��رای ايج��اد زمين��ه بروز 
آتش فشان ها، س��يل ها، آتش سوزی ها و 
بحران های خشكسالی فراهم آورده است. 
ماشينی شدن زندگی انسان ها هوای پاک را 
به جوالنگاه ذرات معلق بدل ساخته است 
كه گازهای سمی و تركيب های فرار و مواد 
شيميايی با تابش خورشيد به طبقات جو 
ارمغان بيماری های تنفسی و سرطان را به 

بشر تقديم می كند.
ساالنه 3 میلیون نفر بر اثر آلودگی 

هوا در جهان می میرند
آالينده ه��ای س��می حاصل از س��وخت 
فسيل ها و يا حامل های انرژی و يا احتراق 
نادرس��ت در موتور خودروه��ا وارد هوا 
می ش��ود بر اثر تنفس وارد بدن می شود 
و يا غذاها و منابع آبی را آلوده می س��ازد. 
شايد تا به مشكالت حادتری نرسيم هرگز 
ب��ه فكر كنترل و دفع آلودگی ها و اصالح 

رفتار خود نباشيم و ارتقاء فرهنگ زيست 
محيطی را اقتضا ننمائيم، بهتر است كمی 
در مورد اثرات آلودگی هوا بدانيم. و بدانيم 
كه با وجود پيش��رفت بهداش��تی و علمی 
بشر، س��المت فردی و اجتماعی در عصر 
جديد و اختالل های ذهنی و ژنتيكی، بروز 
رفتاره��ای نامالي��م و تنش های عصبی و 
شيوه سرطان و حمله های قلبی، برونشيت 
و كاهش عمر رشد چمشگيری داشته است 
و سهم عمده اين مسائل مربوط به آلودگی 
هوا می باشد كه ساالنه جان سه ميليون نفر 
را در جه��ان می گي��رد و 90 درصد فوت 
ش��دگان در كشورهای توس��عه يافته اند و 
تنها دركشور امريكا نيم ميليون نفر در سال 
تلفات آلودگی هوا می باش��د كه بس��ياری 
از تصادفات باالتر اس��ت، در ش��هر تهران 
س��االنه 7 هزار نفر به علت عوارض ناشی 
از آلودگی هوا می ميرند و خس��ارت ناشی 
از آلودگی هوا در كشور معادل 14 هزار و 
420 ميليارد ريال معادل 1/65 درصد توليد 

ناخالص ملی است.
از ديگر مش��كل های هوای آل��وده، بارش 
باران ه��ای اس��يدی اس��ت ك��ه حاصل 
واكنش های اكسيد س��ولفور و نيتروژن با 
رطوبت موجود در هوا است كه به هنگام 
نزوالت جوی، س��موم را بر سر طبيعت و 
مردم می پاشد و برای گياهان مضر بوده و 
موجب تخريب آثار و ابنيه و فرسودگی خاک 
و سنگ را به همراه دارد. همچنين تغييرات 
بيولوژيك و شيميايی در خاک و آب توليد 
می كند و گياهان و شهرهای تاريخی و آثار 
باستانی را به نابودی می كشاند، بروز پديده 
 CH4 CO2 گازهای گلخانه ای همچون
و بخار آب در اتمس��فر زمين يكی از اين 
پديده هاست و تخريب اليه ازن از عوارض 

ديگر آن می باشد.
به راستی بايد تفكر كنيم كه آيا اين دستمايه 
و عملكرد خود ماست و اين به بيراهه رفتن 
توسط چه كسانی تشديد می شود و وظيفه 
ساير افراد در قبال آنها چيست؟ چه كسی 
بايد جلوی اين خودكامگی های صنعتی و 
نادانی های اجتماعی را بگيرد و نس��ل های 
آينده و فرزندان ما به كدامين گناه، ميراث 
دار ندانم كاری های ما می ش��وند و از آب 
و هوای س��الم محروم می مانند به راستی 
آيا فقط بايد به چند سال زندگی خودمان 
فكر كنيم و حق تنفس در كره خاكی را در 

سال های آينده از ديگران بگيريم.

جامعه

زاینده رود
كمی ترس��يدم اما باز هم توجه نك��ردم و با او وارد 
باغ به قول خودش ويال ش��دم. ناگهان از دور متوجه چند 
مرد ديگر در باغ ش��دم. تازه فهميدم كه چه نقشه ای برايم 
كش��يده اند و چه باليی قرار است س��رم بيايد. وحيد كه 
انگار متوجه تغيير رفتار من نشده بود داشت جلوتر از من 
حركت می كرد در واقع خيالش راحت بود از اينكه صيد به 
دام افتاده است و راه گريزی ندارد. در همان لحظه فكری 
به سرم زد و بی درنگ با هر چه در توان داشتم به طرف در 
دويدم و قبل از اينكه وحيد و دوستانش فرصتی پيدا كنند 
از باغ خارج ش��دم. ديگر پشت سرم را نگاه نمی كردم و 
فقط می دويدم تا به جايی امن برسم. از دور مردی را ديدم 
كه در حال كشاورزی بود. به طرف او رفتم و از او كمك 
خواستم. او كه پيرمردی مهربان بود پس از شنيدن جزييات 
ماج��را مرا با خود به كالنتری آورد. حال كه به اين قضيه 
فكر می كنم می بينم خدا خيلی مرا دوس��ت داشته كه تا به 
حال برايم اتفاقی نيفتاده و توانستم از آن باغ شوم فرار كنم. 
وقتی در كالنتری مواردی را ديدم كه از همين طريق يعنی 
دوس��تی های خيابانی به چه منجالبی فرورفته اند خدا را 
شكر می كنم كه خيلی زود مرا از اين رؤيای توخالی بيدار 
ك��رد. از والدين می خواهم فرزندش��ان را درک كنند. چرا 
عدم درک فرزندان از س��وی والدين باعث وقوع اتفاقات 
جبران ناپذيری خواهد شد. در مورد اين قسمت از داستان 
زندگی من خانواده ام بی  تقصير نبودند اگر آنها با ماليمت 
با من برخورد می كردند و آن محبتی را كه الزم داشتم در 
من��زل به من می دادند هيچ��گاه با عطش محبت به بيرون 

خانه نمی آمدم و گرفتار چنين دامی نمی شدم.
به نقل از مركز اطالع رس��انی پليس اصفهان كارش��ناس 
مش��اوره و م��ددكاری درب��اره كانون خان��واده و محبت 
والدين به فرزندان گفت: خانواده كانونی است كه نيازهای 
جسمی، عاطفی و روحی فرزندان در آن برطرف می شود 
و اگر در اين بستر اخاللی ايجاد شود در واقع رفع برخی 
از اين نيازهای اساس��ی با مش��كل مواجه خواهد شد كه 
اين اختالل دربرخی از م��وارد پيامدهای جبران ناپذيری 
را به دنبال دارد. س��يد هاشم حسينی تصريح كرد: در اين 
مورد خوشبختانه با عكس العمل به موقع اين دختر اتفاق 
ناگواری رخ نداده اما بايد توجه كرد كه دختران جوانی كه 
در خانواده های دچار كمبود محبت هس��تند ممكن است 
اي��ن نياز را در پارک و يا خيابان جس��تجو كنند و در اين 
راه به دام آدم های گرگ صفتی بيفتند كه با زبان بازی آنها 

را اغفال می كنند.
وی احترام قائل ش��دن برای فرزندان و مسئوليت دادن به 
آنها در خانواده را مهم ارزيابی كرد و افزود: محيط خانواده 
بايد مملو از امنيت و آرامش باش��د تا فرزندان بتوانند در 
صورت نياز ديدگاه ه��ای خود را عنوان كنند و با والدين 

خود بحث و مشورت نمايند. 

عطش محبت 
مرا گرفتار دام كرد )قسمت دوم(

پنجرهزیر پوست شهر

فداييان اسالم، حركتی فقط برای دين معاون استاندار اصفهان 
اختصاص 50 میلیارد ریال برای 

توسعه کارکردهای مساجد 

اعزام 18 هزار جوان چهارمحال و 
بختیاری به منطقه های عملیاتی

تمدید مهلت نام نویسی دریافت 
کاال برگ نفت سفید

مع��اون سياس��ی و امنيت��ی اس��تاندار اصفهان از 
تخصيص 50 ميلي��ارد ريال اعتبار برای توس��عه 
كاركردهای مس��اجد در اين اس��تان خب��ر داد. محمد 
مهدی اس��ماعيلی در جلس��ه س��تاد صيان��ت از حريم 
امني��ت عمومی و حقوق ش��هروندی، افزود:  اين اعتبار 
برای ترويج آموزه های دينی و مس��اجد هزينه خواهد 
ش��د. وی با بي��ان اينكه مس��اجد، مح��ور فعاليت های 
فرهنگی اس��ت،  تصري��ح كرد: دولت دين��ی نمی تواند 
نسبت به مساجد بی تفاوت باشد و دولت توجه به دين 
را يكی از وظايف دس��ت اندركاران در جامعه اسالمی 
می داند. اسماعيلی در ادامه از اختصاص اعتبار خاص 
برای ستادهای احيای امر به معروف و نهی از منكر در 
شهرس��تان های استان و از محل طرح های فرهنگی خبر 
داد و اف��زود: ب��رای تروي��ج فعاليت ه��ای كانون های 
فرهنگی، مذهبی و هنری مس��اجد ني��ز اعتبارات قابل 

توجهی اختصاص يافته  است.

نماين��ده ولی فقيه در س��پاه قمر بنی هاش��م )ع( 
چهارمحال وبختياری گفت : 18 هزار زائر جوان 
اين اس��تان در سال جاری به منطقه های عملياتی اعزام 

می شوند.
به گزارش ايرنا حجت االس��الم كريم سرافراز در جمع 
مسئوالن سپاه قمر بنی هاش��م )ع( اظهار داشت: اعزام 
كاروان ه��ای راهيان نور، حركتی ارزش��مند در انتقال 
مبان��ی فك��ری انقالب اس��ت. وی تأكيد ك��رد: در هر 
كاروان ع��الوه ب��ر روحانی، يك نف��ر راوی برای بيان 
رش��ادت رزمندگان به اين منطقه ها اعزام خواهد شد. 
س��رافراز گفت: زائران به م��دت 4 روز از منطقه های 

عملياتی جنوب بازديد می كنند.

 مدير عامل ش��ركت توزيع پخ��ش فراورده های 
 نفت��ی چهارمح��ال وبختي��اری از تمدي��د مهلت 

نام نويسی دريافت كاال برگ نفت سفيد خبر داد. 
ابراهي��م دژ رفت��ار در گفتگ��و ب��ا ايرنا، اظهار داش��ت: 
ساكنان منطقه دور دس��ت و نقاطی كه در آن گازرسانی 
نشده اس��ت،تا پايان دی ماه س��ال جاری برای ثبت نام 
مهل��ت دارند. وی تأكيد كرد:م��ردم می توانند در مهلت 
 باقيمانده به فروشندگی های محل سكونت خود مراجعه

كنند. 
مدي��ر عامل ش��ركت توزيع پخ��ش فراورده های نفتی 
چهارمحال وبختياری تصريح كرد:توزيع نفت س��فيد از 
ابتدای بهمن ماه فقط با كاال برگ های جديدامكان پذير 

است.

دث
حوا

ب��ا تالش مأموران پليس امني��ت عمومی فرماندهی 
انتظام��ی اس��تان اصفه��ان متص��دی ي��ك واح��د 
صنف��ی ك��ه اق��دام ب��ه ف��روش ل��وازم رمال��ی و 
 وس��ايل اس��تعمال م��واد مخ��در می كرد دس��تگير 

شد. 
ب��ه گزارش پايگاه اطالع رس��انی پليس، س��رهنگ 
ميرعباس صوفی وند رئي��س پليس امنيت عمومی 
فرماندهی انتظامی اس��تان اصفهان اظهار داشت: در 
پی كس��ب خبری مبنی بر اينكه متصدی يك واحد 
صنفی اقدام به فروش وس��ايل استعمال مواد مخدر 
و لوازم رمالی در بين شهروندان می كند، موضوع در 
دس��تور كار مأموران اداره نظارت بر اماكن عمومی 

اين يگان قرار گرفت. 

وی افزود: پس از انجام تحقيقات و كسب اطمينان 
در خص��وص موض��وع،  مأم��وران ب��ا هماهنگ��ی 
مق��ام قضاي��ی از اين واح��د صنف��ی بازديد بعمل 
آوردن��د ك��ه در نتيج��ه 28 عدد حقه وافور ش��ير 
مس��تعمل، 34 ع��دد چ��وب وافور عبر مس��تعمل، 
3 ع��دد چ��وب وافور، 50 ع��دد مهره و ماس��وره 
واف��ور،  دو ع��دد ت��رازوی توزين م��واد مخدر به 
 همراه ي��ك عدد ترازوی ديجيتال كش��ف و ضبط 

شد. 
اي��ن مق��ام مس��ئول عن��وان داش��ت: همچنين در 
بررس��ی های بيش��تر تعداد 80 عدد پ��الک برنجی 
برای س��حر و جادو، يك عدد ظرف فلزی منقوش 
ب��ه تصاوير رمالی، 150 عدد مه��ره مار، 298 عدد 

 دع��ا و ادعي��ه مخص��وص رمالی كش��ف و ضبط 
شد. 

رئي��س پليس امني��ت عمومی فرمانده��ی انتظامی 
استان اصفهان با بيان اينكه با هماهنگی مقام قضايی 
واحد مذكور پلمب ش��ده است گفت: متصدی آن 
نيز دستگير و جهت س��ير مراحل قانونی به مراجع 

قضايی تحويل شد. 
س��رهنگ صوفی وند در پايان با تقدير از همكاری 
م��ردم در دس��تگيری اف��راد مجرم از ش��هروندان 
خواست تا در صورت مش��اهده هرگونه تخلف و 
جرمی با ش��ماره تلفن 110 تماس گرفته و موضوع 
را ب��ه پليس اط��الع دهند تا در اس��رع وقت به آن 

رسيدگی شود.

 وقايع پس از مشروطيت )قسمت پانزدهم( 

يك��ی از مهم تري��ن دغدغه های جوامع بش��ری 
رشد روز افزون جمعيت بوده و هنوز هم هست. 
مطالع��ات »مالتوس« دانش��مند جمعيت ش��ناس 
نش��ان می داد كه جمعيت جوامع بشری براساس 
تصاعد هندسی رش��د می كند در حالی كه رشد 
توليد فرآورده های غذايی و كش��اورزی براساس 
تصاعد حس��ابی افزايش می ياب��د. گرچه پس از 
انتقادات  »مالتوس« دانش��مندان جمعيت شناس، 
فراوانی بر نظريه وی وارد كردند اما پس از عصر 
انق��الب صنعتی در اروپا كه با رش��د جمعيت بر 
اثر بهبود وضعيت بهداش��ت، كاهش نرخ مرگ و 
مير نوزادان و فراهم آوری امكانات رفاهی همراه 
بود، در دهه 80 ميالدی نگرانی تازه ای به وجود 
آمد. توليد روزاف��زون گازهای گلخانه ای، پديده 
اينورژن، آب ش��دن يخ های قطب های شمال و 
جنوب و كاس��ته شدن از ضخامت اليه ازن، علل 
تازه ای ب��رای نگرانی های تازه در باب خطرات 
زيست محيطی و نيز كاهش نرخ رشد جمعيت يا 

ثابت نگه داشتن آن بود. 
با اين همه دانش��مندان جمعيت شناس و جامعه 
ش��ناس، آس��يب شناس��ان اجتماعی و حتی علم 
سياس��ت، افزايش يا كاهش نرخ رش��د جمعيت 
را فی نفس��ه مفيد يا مضر نمی دانند بلكه بس��ته 
ب��ه امكانات و منابع در دس��ترس، حدود و ثغور 
جغرافيای جمعيتی تعريف و ترس��يم می ش��ود. 
بس��يار بديهی اس��ت كه اگ��ر امكان��ات و منابع 
در دس��ترس باش��ند، آنگاه جمعيت به مثابه يك 
»فرصت« تلقی و توصيف خواهد شد و اگر منابع 
و امكانات در دس��ترس نباشند، افزايش جمعيت 
جز »تهديد«، چيز ديگری نخواهد بود. كش��ور ما 
نيز يك بار در دهه 60 موج جهش��ی نرخ رش��د 
جمعي��ت را تجرب��ه كرده اس��ت. ه��م اكنون نيز 
س��ازمان ها و دس��تگاه های دولتی با تقاضاهای 
روز به روز افزون شونده جمعيتی كه در دهه 60 

به جامعه ما افزوده شده روبه رو است. 
چنين به نظر می رسد كه هرگونه برنامه تشويقی 
برای افزايش جمعيت، فشار جمعيتی را بر شهرها 
وارد خواه��د آورد. مطالع��ات سرش��ماری های 
گذش��ته نش��ان می دهد كه تاكن��ون ده ها هزار 
روستا از سكنه خود خالی شده اند. اين جمعيت 
به كجا س��رازير شده است؟ شهرها اگر سناريوی 
افزايش جمعيت محقق ش��ود، با دو گونه افزايش 
جمعيت در ش��هر روب��ه رو خواهيم ب��ود. اول، 
تداوم مهاجرت از روس��تاها به شهرهای كوچك 
و كالنش��هرها كه تجربه نشان داده مهاجرت های 
درونی همواره و با وجود اجرای سياس��ت های 
حمايتی از روس��تاها و روستانش��ينان ادامه يافته 
و حاش��يه كالنش��هرها را بزرگ و بزرگ تر كرده 
اس��ت. دوم، افزايش جمعيت بر اثر افزايش نرخ 
رش��د جمعيت. اين سياست نيز اگر اجرا شود، نه 
تنها ش��هرها را با جمعيتی افزوده روبه رو خواهد 
س��اخت بلكه نرخ رش��د روس��تاها و ش��هرهای 
كوچك در ش��هرهای بزرگ و كالنشهرها بلعيده 
می شود. می توان تصور كرد در صورتی كه منابع 
و امكان��ات فراه��م آورده نش��ده و نيز تعريف و 
تصوي��ری دقيق از جغرافيای جمعيتی در دس��ت 

نباش��د، با چه وضعيت هولناكی روبه رو خواهيم 
ب��ود. در همين وضعيت كنونی موضوع حاش��يه 
نش��ينی، فق��ر، بي��كاری، بيس��وادی، ناكارآمدی، 
بزه��كاری و ناهنجاری ه��ای اجتماعی، چندان 
كه بايس��ته اس��ت، مديريت و مهندسی نشده اند، 
حال چگونه است كه مردم را به افزايش فرزندان 

تشويق می كنند؟
بيم و هراس از »پيری جمعيت« يكی از موضوعاتی 
اس��ت كه عالقه مندان به افزايش جمعيت كشور 
آن را مط��رح می س��ازند. در اين زمين��ه نيز بايد 
ب��ه واقعيت های موج��ود توجه داش��ت. پديده 
»پي��ری جمعي��ت« در جوامع��ی همچ��ون ژاپن، 
هلند، كش��ورهای شمال اروپا )س��وئد، سوئيس، 
ن��روژ، دانمارک و...( پديده ای اس��ت ناش��ی از 
رشد جمعيت اوليه، رفاه گرايی، عوامل اقتصادی 
و س��اير عواملی كه در اي��ن مختصر جای بحث 
آنها نيس��ت. پديده »پيری جمعيت« هنگامی روی 
می دهد كه نرخ رش��د جمعيت منفی باش��د. در 
حالی كه در كشور ما، نرخ رشد جمعيت با شيب 
ماليم هم��واره مثب��ت و فزاينده بوده اس��ت. بر 
اساس كاربرد »پيری جمعيت« درباره كشوری كه 
بيش از نيمی از جمعيت آن جوان اس��ت، نه تنها 
درست نيس��ت كه خالف واقعيت های آماری و 

علم جمعيت شناسی است. 
از نگران��ی  ي��ا  توه��م  ي��ا  ه��راس،  و   ت��رس 
»پيری جمعيت« دس��ت كم ت��ا زمانی كه نيمه ای 
از جمعيت كل كش��ور جوان اس��ت، فاقد مبنا و 
نادرس��ت اس��ت اما در رويكرد به سياست های 
كنت��رل جمعيت يا بهتر اس��ت بگويي��م مديريت 
جمعي��ت، در درج��ه اول باي��د ب��ه امكان��ات و 
منابع توجه داش��ت. در صورت��ی كه همه عوامل 
فراهم بود، می توان سياس��ت های تشويقی و در 
صورتی كه عوامل ضروری فراهم نبود، می توان 

سياست های كنترلی را در پيش گرفت. 

دستگيری فروشنده لوازم رمالی و وسايل استعمال مواد مخدر در اصفهان

از پيری جمعيت نترسيم  

صدای ما را از سال 1450 هجری شمسی می شنوید!

امروز هوای اصفهان چند ساعت ایستاد!!
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

عملكرد اداره برق شهرستان 
شاهين شهر و ميمه

زاینده رود
دفت��ر نمايندگ��ی روزنامه زاينده رود در راس��تای تنوير افكار 
عموم��ی مردم نس��بت ب��ه عملكرد امور برق شهرس��تان ش��اهين 
ش��هر و ميم��ه يك��ی از فعال تري��ن ادارات اي��ن شهرس��تان اقدام 
 ب��ه گرفت��ن گزارش��ی از عملكرد س��ال 89 آن اداره متب��وع نموده

 است. 
در خصوص فعاليت های مطبوعات بايد بيان كرد كه دس��تاوردهای 
زندگ��ی ما مجموع��ه ای از تصميم های كوچك اس��ت كه به عنوان 
 ي��ك ف��رد، ي��ك خانواده، ي��ك جامعه، ي��ك ملت و يا نوع بش��ر 

می گيريم.
 مهندس ساس��اني مديريت امور برق شهرستان شاهين شهر و ميمه 
اقدام هايی كه توس��ط اين اداره انجام ش��ده را بدين ش��رح توضيح 

می دهد:
شرح اقدام های انجام شده در جهت برطرف نمودن ضعف برق 

مشترکین
در راس��تای برطرف نمودن ضعف برق مشتركين اين امور اقدام به 
احداث ش��بكه و نصب ترانس در نقاط مختلف شهرستان از جمله : 
شهرک ميالد، بلوار دانش، بلوار منتظری، مخابرات،  رازی، مدرس، فاز 
5 گلديس شهر شاهين شهر نموده است و نيز اقدام های الزم را جهت 
تقويت ش��بكه های برق بلوار انقالب، 22 بهمن، ميمه و روستاهای 
 زياد آباد، روس��تاهای خس��روآباد، جماد آب��اد و كلهرود انجام داده 

است. 
كلي��ه فعاليت های فوق هزينه ای بالغ بر 3200 ميليون ريال را در بر 

داشته است.
ــش قطعی های  ــت کاه ــده در جه ــای انجام ش ــم فعالیت ه  اه

برق
اص��الح و بهينه س��ازی ش��بكه های فرس��وده و قديمی در س��طح 
شهرس��تان از جمله خيابان های ش��يخ بهايی، خاقانی، شاهد حاجی 
آباد، فدک، گلديس، نظامی شاهين شهر و همچنين ورودی روستای 
 جم��اد آباد و غيره ب��ا اعتباری بالغ ب��ر 4550 ميلي��ون ريال انجام 

گرفته است. 
الزم به ذكر است بخشی از اقدام های مذكور به صورت »خط گرم« 
انج��ام گرفته به گونه ای ك��ه اصالحات موردنياز ب��دون قطع برق 

صورت پذيرفته است.
اقدام های انجام شده در جهت روشنایی معابر

اي��ن ام��ور كه طی يك س��ال گذش��ته و با مش��اركت ش��هرداری 
ش��اهين ش��هر انجام پذيرفته اس��ت بدين شرح می باش��د: اقدام به 
تعوي��ض پايه ه��ای فل��زی قديم��ی در بلوارهای عط��ار، طالقانی، 
 مخاب��رات ك��ه بلوارهای ش��ريفی و ش��ريعتی نيز در دس��ت اجرا 

می باشد.
بهسازی شبکه های فرسوده روستایی

با توجه به بافت های فرس��وده روس��تايی اين امور در نظر دارد هر 
س��اله تعدادی از روستاهای اين شهرستان را به طور كامل بازسازی 

نمايد.
كل اعتب��ار موردني��از جهت انجام اي��ن پ��روژه 700 ميليون ريال 

می باشد.

افزودن 50 هزار واحد مسکونی به 
ساختمان های مسکونی فوالدشهر

زاینده رود
ش��ورای اداری شهرس��تان لنجان با حض��ور فرماندار لنجان و 
مس��ئوالن ادارات شهر و شهرستان در س��الن اجتماعات شهرداری 
فوالدش��هر برگزار ش��د. ابت��دا آقاجان علی خانی پور ش��هردار اين 
ش��هر گفت: ب��ا توجه به اينكه جمعيت فوالدش��هر هم��ه روزه رو 
ب��ه افزايش اس��ت و ب��ه دلي��ل اينكه بخش��ی از س��رريز جمعيت 
اس��تان نيز در فوالدش��هر ساكن خواهند ش��د، از مسئوالن خواست 
مس��ائل فرهنگ��ی، رفاهی، بهداش��تی، امنيت��ی و درمان��ی را مورد 
توج��ه ق��رار دهند. وی افزود: در س��ال ج��اری و س��ال آينده 50 
هزار واحد مس��كونی به س��اختمان های موجود اضافه خواهد شد. 

هشت دستگاه آمبوالنس تويوتا هايس 
به واحدهای بهداشتی درمانی

زاینده رود
در راس��تای تحق��ق عدال��ت در س��المت، دانش��گاه عل��وم 
پزش��كی اصفهان هشت دس��تگاه آمبوالنس تويوتا هايس به ارزش 
5/600/000/000 ميلي��ارد ري��ال به واحدهای بهداش��تی درمانی و 
ش��بكه های بهداش��ت و درم��ان اس��تان اختصاص خواه��د داد.اين 
آمبوالنس ها در 27 دی ماه سال جاری به مركز آموزشی درمانی الزهرا 
)س(، بيمارس��تان های آيت ا... مدرس، امام خمينی )ره( فالورجان، 
ش��هدای لنجان،  اميرالمؤمنين )ع( ش��هرضا، شبكه بهداشت و درمان 
برخوار، مركز بهداشتی درمانی چوپانان نايين و مركز بهداشتی درمانی 

نيسان اردستان اهدا می گردد.

بسيج بستری مناسب برای مقابله 
با تهاجم فرهنگی دشمن است

زاینده رود
فرمانده سپاه ناحيه كيار گفت: بسيج بستری مناسب برای مقابله با 
تهاجم فرهنگی استكبار جهانی است.به گزارش بسيج استان چهارمحال 
و بختياری، سرهنگ پاسدار ذبيح اله يوسفی ادامه داد: پايگاه های محلی 
برای تجمع نيروهای بس��يجی جهت برنامه ري��زی فرهنگی، جذب، 
آموزش و س��ازماندهی مردم می باشد تا بسيج ده ها ميليونی تشكيل 
گ��ردد.وی افزود: هم اكن��ون برنامه های فرهنگی، اخالقی، سياس��ی، 
اجتماعی، ورزش��ی، اردوهای راهيان نور، اردوهای زيارتی، سياحتی و 
تفريحی جهت پايگاه های بسيج برگزار می شود كه همه با هدف دفاع 

از ارزش های انقالب اسالمی می باشند.

جمهوری اسالمی بهترين الگو 
آزادی خواهان جهان است

زاینده رود
يكی از اس��تادان حوزه و دانشگاه در جمع كاركنان تيپ 44 سپاه 
قمر بنی هاشم )ع( گفت: انقالب اسالمی ايران به الگوی آزادی خواهان 
جهان تبديل شده است.به گزارش بسيج استان چهارمحال و بختياری، 
حجت االسالم و المسلمين نادی گفت: قدرت های بزرگ دنيا به اين 
نتيجه رس��يده اند كه جمهوری اس��المی به يك الگو و قدرت جهانی 
تبديل ش��ده است.وی افزود: اعتقاد مردم به مرجعيت واحد و شخص 
حضرت امام )ره( و تبعيت پذيری آنها از جايگاه واليت فقيه، در شرايط 
مختلف سياسی، اجتماعی، دفاعی و امنيتی يكی از پشتوانه های بسيار 
مهم نظام اسالمی می باشد.اين اس��تاد حوزه و دانشگاه در ادامه افزود: 
حضرت امام خمينی )ره( با پيروی از مكتب سيدالشهدا )ع( دست ستم 
و سلطه قدرت های استكباری را از كشور امام زمان )عج( دور ساخت 
و به احيای سيره رسول خدا )ص(، اصالح امور امت و تحكيم پايه های 
حكومت اسالمی پرداخت و نهادهای پر ثمری را يكی پس از ديگری 

در جامعه اسالمی بنياد نهاد.

همايش بصيرت همسران پاسدار 
تيپ 44 سپاه قمر بنی هاشم )ع(

زاینده رود
همزم��ان با س��الگرد عملي��ات كربالی 5 هماي��ش بصيرت 
 همس��ران پاس��دار تيپ 44 س��پاه قمر بنی هاش��م )ع(در حسينيه
 امام خمينی )ره( اين يگان برگزار ش��د.به گزارش بس��يج اس��تان 
چهارمحال و بختياری، حجت االس��الم قرقانی با گراميداشت ياد و 
خاطره ش��هدای عمليات كربالی 5 گفت: رزمندگان اسالم با ايثار 
و ف��داكاری در عمليات های مختلف عزت و افتخار را برای ايران 
اس��المی آفريدند.وی گفت: يكی از عوامل مؤث��ر در رزم بی امان 
رزمندگان اس��الم پس از واليت م��داری، نوع نگرش خانواده ها و 
تربيت جوانان سلحش��ور بود كه اين افتخارات را نصيب جمهوری 

اسالمی ايران كرد.

در چهارمحال و بختیاری صورت می گیرد؛ 
واگذاری ساماندهی گلزارهای 

شهيد به دهياری ها 
اس��تاندار چهارمحال و بختياری گفت: با مصوبه س��تاد ساماندهی 
گلزارهای شهدای اين استان، ساماندهی گلزارهای شهيد دارای يك 
تا سه مزار به دهياری ها واگذار می شود. به گزارش فارس علی اصغر 
عنابستانی در نشست ستاد ساماندهی گلزارهای شهدای اين استان 
به موافقت و برنامه اين س��تاد برای احداث سالن چندمنظوره جنب 
گلزار شهدای شهركرد اشاره كرد و گفت: در همين راستا كميته ای 
با عضوي��ت نمايندگان معاونت  عمرانی و برنامه ريزی اس��تانداری 
و بنياد ش��هيد و امور ايثارگران اين اس��تان مس��ائل و موارد مربوط 
ب��ه طراحی و اجرای اين طرح را بررس��ی و عملياتی می كنند. وی 
بر ضرورت آب رس��انی به تپه نورالش��هدای ش��هركرد تأكيد كرد و 
افزود: با تصويب اين طرح در س��تاد س��اماندهی گلزارهای شهدا، 
ش��ركت آب و فاضالب شهری اين اس��تان موظف به آب رسانی و 
ش��هرداری ش��هركرد نيز ملزم به نگهداری تأسيسات آب رسانی به 
اين تپه است. عنابس��تانی با اشاره به ديگر مصوبه های اين نشست 
گفت: اداره كل اوقاف و امور خيريه اين اس��تان نيز موظف است تا 
ظرف يك هفته طرح س��اماندهی گلزار شهدای دستگرد امامزاده را 
به دبيرخانه ستاد ساماندهی گلزارهای شهدای اين استان ارائه دهد. 
اس��تاندار چهارمحال و بختياری در ادامه بر ضرورت نهادينه سازی 
فرهنگ ايثار و ش��هادت در جامعه تأكيد كرد گفت: حفظ و ترويج 
اين فرهنگ نه تنها يك وظيفه دينی بلكه ضامن امنيت ملی اس��ت. 
به گفته وی نهادينه س��ازی فرهنگ ايثار و ش��هادت موجب پويايی 
جامعه و حراست از آرمان های انقالب و ارزش های نظام جمهوری 

اسالمی است. 

اخبار شهركردروي ميز

زاینده رود
دبير كميت��ه فرهنگ ش��هروندی 
ش��هرداری اصفهان گفت: احيای بافت 
فرس��وده يكی از مهم تري��ن معضالت 
كنونی ش��هر اصفهان ب��وده و تبليغات 
شهروندی در ماه جاری، به طور گسترده 

به اين موضوع اختصاص يافته است.
به گزارش روابط عمومی كميته فرهنگ 
مهندس  اصفهان،  شهرداری  شهروندی 
مهدی بقايی با اش��اره به اينكه براساس 
اعالم كارشناس��ان س��ازمان نوسازی و 
بهسازی ش��هرداری اصفهان و شركت 
عمران و مسكن سازان، بيش از 2 هزار 
و 150هكتار از اراضی شهر اصفهان را 
بافت فرسوده تش��كيل می دهد، افزود: 
احيای اين حجم وسيع، مستلزم تالش 
و هم��ت عموم ش��هروندان ب��وده و به 
تبليغات و اطالع رس��انی های مستمر و 

گسترده نياز دارد.
 از اي��ن رو كميته فرهنگ ش��هروندی 
بي��ش از 450 جاي��گاه تبليغات��ی را در 

ش��هر اصفهان، ب��ه اطالع رس��انی در 
 خصوص اين موض��وع اختصاص داده 

است.
دبي��ر كميته فرهنگ ش��هروندی با بيان 
اينكه، احيا و بازس��ازی بناهای فرسوده 
موجود در شهر اصفهان عالوه بر كاهش 
معضل مس��كن جوانان، امكان اس��كان 
ح��دود 600 ه��زار ش��هروند را فراهم 

خواهد نمود، تصريح كرد: الزم اس��ت 
شهروندان از تسهيالت ويژه ای كه برای 
احيای بافت فرسوده در نظر گرفته شده 
اطالع يابند تا نسبت به بازسازی منازل 
و اماكن فرس��وده خود با اشتياق كامل 

اقدام نمايند.
وی اين تسهيالت را شامل 200 ميليون 
ري��ال وام دارای بازپرداخ��ت طوالنی 

درص��دی   50 بخش��ودگی  و  م��دت 
 عوارض به ازای هر واحد نوسازی شده

 برشمرد.
دبير كميته فرهنگ شهروندی همچنين 
با اش��اره ب��ه اينكه به طور متوس��ط در 
ازای ه��ر واح��د مس��كونی فرس��وده، 
 امكان احداث 4 واحد مسكونی جديد 
ب��ا زيربن��ای 90 مترمربع وج��ود دارد، 
 گفت: كميته فرهنگ شهروندی تمامی 
ابزاره��ای اط��الع رس��انی موجود اعم 
از تبليغات شهری، س��امانه پيام كوتاه، 
نشس��ت ها،  تصوي��ری،  مس��تندهای 
جنگ ها و كارگاه های آموزشی، كتاب، 
مجله و نرم افزارهای آموزشی و...را به 
كار خواه��د گرفت تا با اطالع رس��انی 
صحيح و ترغيب و تشويق شهروندان، 
حجم اراضی فرس��وده شهر اصفهان كه 
برابر با تمام وس��عت ش��هر يزد است،  
به مي��زان قابل توجهی كاه��ش داده و 
 به احيای ش��هر زيب��ای اصفهان كمك 

می كند.

شهرستان

احياي بافت فرسوده اصفهان 
امكان اسكان 600 هزار نفر را فراهم مي كند

زاینده رود
رئيس س��ازمان تبليغات اس��المی در كارگروه 
فرهنگی و اجتماعی استان اصفهان با بيان اينكه بهداشت 
اجتماعی ب��ا تربيت، خانواده، رس��انه ها و محيط های 
اجتماعی مرتبط اس��ت،  افزود: ارتب��اط دين به ايجاد 
بهداشت اجتماعی سهم به سزايی دارد.به گزارش روابط 
عمومی اداره كل تبليغات اسالمی استان اصفهان، حجت 
االسالم والمسلمين سيد مهدی خاموشی رئيس سازمان 
تبليغات اس��المی 13 دی ماه 89 در كارگروه فرهنگی 
و اجتماعی استان اصفهان به بحث پيوست فرهنگی و 
مهندسی فرهنگی اشاره كرد و گفت: نقشه جامع علمی 
كشور در شورای عالی انقالب فرهنگی طرح شده و در 
حال نهايی شدن است كه بنده عضو كميسيون تدوين 

مهندسی فرهنگی هستم.
وی افزود: در موضوع بهداشت اجتماعی وقتی ساخت 
جامعه را بررسی می كنيم بيشتر به آسيب ها پرداخته شده 
و توجه كمتری به بهداشت اجتماعی شده است و ما 
معتقديم بايد عفت عمومی را در حوزه تعليم و تربيت 
به كار بگيريم.رئيس سازمان تبليغات اسالمی به حوزه 
فناوری و آس��يب های استفاده از اينترنت اشاره كرد و 
گفت: در بحث اينترنت نمی توانس��تيم از آن استفاده 
نكنيم و بدون آسيب بودن آن برای ما مهم بود؛ بنابراين 
تالش برای بومی س��ازی نرم اف��زاری را آغاز كرده و 

اكنون گام های بلندی در اين زمينه برداشته شده است.
وی بومی سازی نرم افزاری را ضروری دانست و اظهار 
داشت: بايد بومی سازی با آن قيودی كه بر آن قائليم را 

انجام داده تا آن بهداشت اجتماعی را فراهم كنيم.عضو 
ش��ورای عالی انقالب فرهنگی با بيان اينكه بهداشت 
اجتماعی ب��ا تربيت، خانواده، رس��انه ها و محيط های 
اجتماعی مرتبط و نگاه دقيق تر به اين مسأله ضروری 
اس��ت، افزود: ارتباط دين به ايجاد بهداشت اجتماعی 
س��هم به سزايی دارد و نمونه  ای از اين ارتباط، تربيت 

طالب و تبليغ است.
حجت االسالم والمسلمين خاموش��ی از تالش های 
دولت در حمايت از س��اخت خانه ه��ای عالم تقدير 
ك��رد و گفت: ت��ا س��ال 85 ح��دود 700 خانه عالم 
در كش��ور افتت��اح و طی س��ه س��ال اخي��ر بيش از 
 3000 خانه عالم در سراس��ر كش��ور س��اخته ش��ده

 است.

زاینده رود
جلسه س��تاد مديريت ريسك خشكسالی استان با 
حضور اعضاء به منظور بررسی آخرين وضعيت خشكسالی 
استان به ويژه شهرستان سميرم در محل استانداری تشكيل 
گرديد.در اين جلسه اعالم گرديد 10 هزار هكتار از باغات 
شهرستان سميرم در اثر كم آبی آسيب ديده اند كه با توجه 
به كاهش آب زيرزمينی و كمبود منابع آبی بايستی برای 
تابستان و بهار سال آينده و جهت تأمين آب باغات برنامه 
ريزی گردد.منصور شيشه فروش مديركل مديريت بحران 
استانداری با اشاره به اقدام های انجام شده برای كنترل آثار 

خشكسالی در شهرستان سميرم گفت: مبلغ 40 ميليارد 
ريال تس��هيالت بانكی برای خس��ارت ديدگان ناشی از 
خشكسالی به شهرستان تخصيص يافت.وی افزود: برای 
اجرای 3 طرح آبرس��انی در روستاهای بخش مركزی و 
پادنای س��ميرم مبلغ 5 ميليارد ريال اعتبار به شركت آب 
و فاضالب روستايی اختصاص يافت.مديركل مديريت 
بحران استانداری همچنين گفت: در اين جلسه مقرر شد 
مبل��غ 5 ميليارد ريال برای ش��روع طرح پمپاژ تنگ آب، 
اجرای طرح آبخيزداری محله درياچه و آبرسانی به عشاير 

تخصيص يابد.

زاینده رود
بسيج اصناف اس��تان اصفهان 
ك��ه در مجمع ام��ور صنفی فعاليت 
دارد حوزه ه��ای بس��يج خود را در 
كليه اتحاديه های اصناف گس��ترش 
داده و اقدام به برگزاری جلسه هاي 
مذهب��ی هفتگی ب��ه ميزبان��ی اين 
پايگاه ه��ا نموده اس��ت. پانزدهمين 
جلس��ه مذهبی بس��يج اصن��اف به 
ميزبانی بس��يج اصناف مبل اصفهان 
ش��امگاه 26 ديم��اه پ��س از نم��از 
مغ��رب و عش��اء در مس��جد ركن 
 الملك واقع در خيابان فيض برگزار 

شد.
پ��س از ادای نماز حجت االس��الم 
كلباس��يان به مس��ائل دين��ی و بيان 

احاديث و ذكر مصيبت پرداخت. 
سپس اس��تاد يگانه به تالوت آياتی 
از قرآن در ش��أن اقامه نماز و مقام 

پيامب��ر )ص( و ائم��ه و نيز تفس��ير 
اين آيات پرداخت. در ادامه مراسم 
استاد شايس��ته قاری نمونه قران در 
بخ��ش قرائت ويژه به ش��يوه ترتيل 
آياتی از سوره بقره را قرائت نمود.

فارسانی  محمدی  االس��الم  حجت 
در اين مراس��م در خصوص آسيب 
شناسی فرهنگ دينداری گفت: چرا 
عزاداری ه��ا و مراس��م های مذهبی 
نتوانس��ته اند جوانان م��ا را به طور 
شايسته جذب كنند و آفت اين كار 
را در ع��دم آموزش كافی و فرهنگ 

سازی برای جوانان دانست. 
وی با اش��اره ب��ه ميليون ه��ا تومان 
خ��رج و هزين��ه ب��رای عزاداری ها 
و عدم ب��ازده كافی اظهار داش��ت: 
بی شك اش��كال از دين نيست، چرا 
ك��ه دين م��ا امتحان خ��ود را پس 
 داده اس��ت و بايد اعتق��ادات افراد 

آسيب شناسی شود.
وی اف��زود: هيچگاه مقام انس��ان را 
منزه نمی سازد و عملكرد همه افراد 
حتی روحانيون بايد آسيب شناسی 
ش��ود و نباي��د هدف ه��ای دين و 
جغرافيای ارزش ها جای خود را به 

فرعيات و فروع دين دهد.
فارس��انی در خصوص علت اينكه 
انقالب به برخ��ی هدف هاي خود 
نرس��يده اس��ت گفت: اش��كال را 
باي��د از متولي��ان يپرس��يد و نبايد 
 تمام اش��كال ها را به دشمن نسبت 

داد.
نماينده ولی فقيه در ناحيه مقاومت 
ام��ام ص��ادق )ع( ديگر س��خنران 
مجلس ب��ود، وی به تفاوت اطاعت 
و عبادت پرداخت و گفت: كس��انی 
ك��ه در كربال امام را رها كردند اهل 
عب��ادت بودن��د ولی اه��ل اطاعت 

نبودند. 
وی افزود: انقالب اس��المی افرادی 
را می خواه��د كه هم عبادت كنند و 

هم اهل اطاعت باشند.
حجت االسالم شايسته با بيان اينكه 
انقالب در س��ال های اخير نيروهای 
 خ��ود را پااليش كرده اس��ت اذعان 
داش��ت: نبايد بگوييم ن��گاه كنيم و 
بپرسيم كه اعلم كيست بلكه بايد به 

دنبال علم و علمدار حركت كنيم.
در اين مراس��م 6 نف��ر از ذاكرين و 
مداحان اهل بيت به مديحه س��رايی 

پرداختند.
ش��انزدهمين جلس��ه اي��ن هي��أت 
يكش��نبه 10 بهمن ماه ب��ه ميزبانی 
در  اصفه��ان  س��راجان  اتحادي��ه 
حسينيه كاظمينی ها در خيابان زينبيه 
روبروی بيمارستان جرجانی برگزار 

خواهد شد.

با میزباني بسیج اتحادیه صنایع مبل اصفهان در مسجد رکن الملك
پانزدهمين جلسه مذهبي بسيج اصناف اصفهان برگزار شد

اليحه جامع انتخابات تا پايان سال
به مجلس مي آيد

مركز مشاوره بيماري هاي واگيردار 
اردستان به زودي راه اندازي مي شود 

استاندار چهارمحال و بختیاري:
احياي موقوفات در اولويت برنامه هاي 

مسئوالن قرار گيرد نماينده مردم خمينی  ش��هر در مجلس گفت: اليحه جامع انتخابات تا پايان 
س��ال ب��ه مجلس می آيد ك��ه مهم ترين مبحث مطرح ش��ده در اين قانون 
بحث اس��تانی ش��دن انتخابات اس��ت. محمدجواد ابطح��ی در گفتگو با 
 فارس با اشاره به تدوين اليحه جامع انتخابات تا پايان سال جاری، اظهار 
داشت: اين اليحه قرار بود در دوران وزارت پورمحمدی تدوين شود كه 
به تاخير افتاد تا در جلس��ه هفته قبل در كميس��يون شوراها دوباره مطرح 
ش��د. وی ادامه داد: اين اليحه بيش��تر مبحث استانی شدن انتخابات را در 
بر  می گرفت تا اينكه به نتيجه رس��يديم دس��ت نگه داريم كه تا پايان سال 
قانونی تدوين شود كه همه موارد و مسائل انتخابات را در آن مطرح كرده 

و سپس اليحه را به صورت جامع تقديم مجلس كنيم. 
نماينده مردم خمينی ش��هر در مجلس با اشاره به اليحه انتخابات تصريح 
ك��رد: در اين اليحه يكی از مباحثی كه مطرح می ش��ود ش��رايط انتخاب 
ش��وندگان اس��ت، به همين جهت بايد اين قانون به صحن علنی برود تا 

در قانون بيايد. 
وی افزود: البته در اين طرح اصل بر اس��تانی ش��دن انتخابات است ولی 
در بحث ش��رايط كانديداها م��واردی را مطرح می كند ك��ه نمايندگان به 
ص��ورت تخصصی ت��ر و علمی تر بتوانند در انتخابات ش��ركت كنند و از 
طرفی ش��رايط را برای ش��ورای نگهبان آس��ان تر كرده تا اين شورا احراز 
صالحيت ها كه كار وقت گيری به شمار می رود را با توجه به زمان محدود 
 در سريع ترين زمان ممكن انجام دهد تا برخی از احراز صالحيت ها ناقص 

نماند.

فرماندار شهرس��تان اردستان، گفت:  مركز مشاوره بيماری های واگيردار در 
دهه فجر انقالب اردستان راه اندازی می شود. 

ب��ه گ��زارش ايرن��ا،  روح ال��ه س��لگی در جلس��ه كار گ��روه س��المت 
مرك��ز  ان��دازی  راه  و  افتت��اح  از  شهرس��تان  اي��ن  غذاي��ی  امني��ت  و 
 مش��اوره خدم��ات شناس��ايی بيماری ه��ای واگي��ردار در اين شهرس��تان 

خبر داد. 
 وی  ب��ا اش��اره به وج��ود 205 واح��د دامداری س��نتی و غير بهداش��تی 
در س��طح ش��هر اردس��تان ك��ه محي��ط و بهداش��ت عموم��ی را تهدي��د 
 می كنن��د، گفت: برای انتقال اين دامداری ها به خارج از ش��هر مكان يابی 
 ش��ده است كه بايد مش��كل زيرس��اخت آن توسط دس��تگاه های اجرايی 
 ح��ل ت����ا دامداری ه����ا س���ن�تی ب���ه خ����ارج از ش���هر من�تق����ل 

شوند. 
در ادام��ه مدي��ر ش��بكه بهداش��ت و درم��ان شهرس��تان اردس��تان در 
خصوص س��ن اف��راد مبتال ب��ه بيم��اری ايدز در اي��ن شهرس��تان را 25 
ت��ا 34 س��ال اعالم كرد و گفت: اي��ن مبتاليان به بيماری ايدز را اس��تفاده 
 كنندگان از وس��ايل تزريقی مش��ترک، معتادين و تماس جنس��ی تش��كيل 

می دهند. 
دكتر حسن ذبيحی، از سوزاندن زباله ها كه تبديل به يك آلودگی خطرناک 
می ش��ود، ني��ز انتقاد كرد و اف��زود: زباله ها نبايد در فضای آزاد س��وزانده 
 و باع��ث آلودگی محيط ش��ود بلكه باي��د با حفر ترانش��ه ها آنان را دفن 

كرد. 

استاندار چهارمحال و بختياری گفت: احيای موقوفات اين استان به عنوان 
يك��ی از مهم ترين اولويت ه��ای اداره كل اوقاف و امور خيريه اس��تان به 
صورت مستمر دنبال ش��ود. به گزارش فارس، علی اصغر عنابستانی اظهار 
داش��ت: انجام وقف و احي��ای آن موجب رونق فرهنگ و افزاش كمك به 

نيازمندان می شود. 
وی احيای وقف را وظيفه تمامی مس��ئوالن اين اس��تان بيان و تأكيد كرد: 
هزينه درآمد موقوفات در مس��ير صحيح وقف ش��ده، اهميت به س��زايی 
دارد. عنابس��تانی تالش برای گس��ترش فرهنگ وقف را ضروری دانست 
و اف��زود: انديش��يدن تدابي��ر الزم به منظ��ور احيای موقوف��ات موجود و 
 ش��كل گيری موقوفات جديد در رأس اولويت های برنامه ای مسئوالن قرار 

گيرد. 
اس��تاندار چهارمحال و بختياری بررسی مسائل مربوط به احيای موقوفات 
را وظيفه ای ش��رعی و اخالق بيان تصريح كرد: گس��ترش فرهنگ قرآنی و 
مذهبی با اس��تفاده از امكانات وقفی از مواردی اس��ت كه بايد مورد توجه 
وقف كنندگان و مس��ئوالن قرار گي��رد. وی ترويج فرهنگ وقف را الزم و 
ضروری دانس��ت و گفت: بی شك علما، روحانيان و مبلغان ارجمند نقش 
بس��زايی در ترويج فرهنگ وقف و ترغيب مردم به وقف دارند. عنابستانی 
خاطرنش��ان كرد: كارنامه درخش��ان وقف اين نويد را به ما می دهد كه از 
طريق گسترش موقوفات و هدايت آنان می توان بيشتر نيازها و ضروريات 

جامعه را تأمين كنيم.

با اختصاص 300 میلیون ریال؛
5 واحد مسكونی مددجويی 

در تيران و كرون احداث می شود 
حميد زمانی در گفتگو با فارس اظهار داش��ت: در سفر رياست جمهوری 
به استان اصفهان و شهرستان تيران و كرون، 300 ميليون ريال اعتبار برای 
س��اخت 5 واحد مس��كونی ويژه مددجويان اداره بهزيستی اين شهرستان 

اختصاص يافت.
 وی افزود: 45 فقره تسهيالت برای تكميل خانه مددجويان تحت پوشش 
اداره بهزيس��تی اين شهرستان نيز اختصاص يافته كه سقف اين تسهيالت 
27 ميليون ريال برآورد شده است كه با توجه به اولويت های در نظر گرفته 

شده، به مددجويان اعطا می شود. 
سرپرس��ت اداره بهزيستی شهرس��تان تيران و با اشاره به اينكه مددجويان 
می توانند از حق انش��عاب رايگان استفاده كنند، بيان داشت: مددجويان و 
جانبازان تحت پوشش بهزيستی از پرداخت حق انشعابات محل سكونت 
در يك مرحله معاف هس��تند و همچنين هزينه پروانه ساخت مسكن آنها 

نيز رايگان است. 
وی ب��ا بيان اينكه ايجاد گروه های همياری كه با همكاری اداره بهزيس��تی 
 شهرس��تان تي��ران و ك��رون ب��رای افراد تحت پوش��ش بهزيس��تی ايجاد 
ب��وده  مه��م  بهزيس��تی  اداره  ب��ه  وابس��تگی  كاه��ش  در   می ش��ود، 
 اس��ت، اضاف��ه ك��رد: در شهرس��تان تي��ران و ك��رون 3 گ��روه همياری 
ب��ه  و  ك��رده  آغ��از  را  خ��ود  فعالي��ت  فج��ر  ده��ه  ب��ا   همزم��ان 
 مددجوي����ان زي��ر پوش��ش بهزيس���تی خدم����ات خ����ود را ارائ��ه 

می دهند. 

ارتباط دين به ايجاد بهداشت اجتماعي سهم به سزايي دارد

جلسه ستاد مديريت 
ريسك خشکسالي 
استان تشکيل گرديد
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تأسیس
10/383 ش��ماره: 7926 آگهي تأسيس شركت تاكسي سرويس شبانه روزي پرستو اسالم 
آباد )با مس��ئوليت محدود( بش��ماره ثبت 86 و شناس��ه مل��ي 10980066019، خالصه 
ش��ركتنامه و اساس��نامه و تقاضانامه شركت تاكسي سرويس ش��بانه روزي اسالم آباد با 
مسئوليت محدود كه در تاريخ 89/10/19 به شماره ثبت 86 و شناسه ملي 10980066019 
در اين اداره به ثبت رس��يده و در تاريخ 89/10/19 از نظر امضا ذيل ثبت تكميل گرديده 
براي اطالع عموم آگهي مي گردد: موضوع ش��ركت : حمل و نقل مس��افر درون ش��هري، 
مركز اصلي ش��ركت: زواره روستاي اسالم آباد كدپستي 8448155341، سرمايه شركت: 
مبلغ يك ميليون ريال نقدي اس��ت كه تماما پرداخت و در اختيار مديرعامل شركت قرار 
گرفته اس��ت. مديران شركت: آقاي محمدرضا حسن بيكي بشماره ملي 1189620650 و 
كدپستي 8448155341 بسمت رئيس هيأت مديره و آقاي فضل اله حسن بيكي بشماره 
ملي 1189437856 و كدپس��تي 8448155341 بس��مت مديرعامل براي مدت پنج سال 
انتخاب ش��دند. دارندگان حق امضا: كليه اوراق و اس��ناد تعهدآور شركت از قبيل چك، 
س��فته،  بروات،  قراردادها عقود اس��المي با امضا آقاي فضل اله حسن بيكي همراه با مهر 

شركت معتبر است.
م الف/ 328                                عصاري- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک زواره

احضار
10/386 نظر به اينكه آقاي محمدرضا ايزد نگهداري فرزند محمد، ش��كايتي عليه آقايان 
بهرام پارسا و جهانگير چراغي، مبني بر اتهام مشاركت در كالهبرداري، مطرح نموده كه 
پرونده آن به كالسه 891219 ثبت اين شعبه و وقت حضور ظرف يك ماه پس از انتشار 
آگهي مي باشد با توجه به مجهول المكان بودن متهم حسب ماده 115 قانون آئين دادرسي 
كيفري مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتش��ار طبع و نش��ر مي ش��ود و 
از متهم مذكور دعوت به عمل مي آيد جهت رس��يدگي در وقت مقرر حاضر ش��ود و در 

صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقي و تصميم مقتضي اتخاذ خواهد شد.
م الف/ 14491               دفتر شعبه دوم بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان

احضار
10/387 چون خانم زهرا پورزند فرزند موس��ي ش��كايتي عليه آق��اي يداله بياتي فرزند 
غالمعل��ي مبني بر ترک انفاق مطرح نموده كه پرونده آن به كالس��ه 891346 اين دادگاه 
ثبت،  وقت رسيدگي براي روز 89/12/24 ساعت 10 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم 
مجهول المكان مي باش��د لذا حس��ب ماده 180 قانون آئين دادرس��ي كيفري مراتب يك 
نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتش��ار محلي طبع و نش��ر مي شود و از متهم مذكور 
دعوت بعمل مي آيد جهت رسيدگي در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور 

احضاريه ابالغ شده تلقي و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 14490                               دفتر شعبه 105 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

ابالغ اجرائیه
10/388 آگهي ابالغ اجرائيه پرونده كالس��ه: 31563-2/850، بدينوسيله به شركت سونيا 
تجارت سپاهان )سهامي خاص( ثبت شده به شماره 284559 اداره كل ثبت شركت ها و 
مالكيت صنعتي تهران با امضاي مجاز آقاي فريبرز پوربهرام فرزند غالمعباس به شناسنامه 
139 آبادان )مديرعامل و رئيس هيئت مديره( به نش��اني: اصفهان، شهرک صنعتي مورچه 
خ��ورت خيابان كاوه اصلي بدهكار پرونده كه برابر گزارش مأمور ابالغ مربوطه نش��اني 
فوق مورد شناس��ايي واقع نگرديده ابالغ مي گردد كه برابر س��ند رهني شماره 35174- 
87/12/27 تنظيمي در دفتر اسناد رسمي شماره 107 اصفهان،  بستانكار مبادرت به صدور 
اجرائيه كالس��ه فوق را نموده كه برابر آن مبلغ ده ميليارد و چهارصد ميليون ريال بابت 
اصل طلب و مبلغ دويس��ت و هفتاد و ش��ش ميليون و س��يصد و چهل و چهار و سيصد 
ريال بابت اجور عقب افتاده بدهكار مي باش��يد كه خس��ارت تأخي��ر از تاريخ 89/5/26 
)روزانه مبلغ س��ه ريال به ازاء هر س��ه هزار ريال( تا روز پرداخت كه حق الوكاله و حق 
بيمه و مبلغ ده هزار ريال قرض الحس��نه نيز به آن اضافه مي گردد لذا طبق ماده 18 آئين 
نامه اجراي مفاد اسناد رسمي مراتب فقط يك نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان 
جهت اطالع ش��ما درج و منتشر و از زمان درج در روزنامه اجرائيه ابالغ شده محسوب 
مي گ��ردد. چنانچه ظرف )ده روز( مدت مقرر در م��اده 34 اصالحي قانون ثبت مصوب 
1351 و ح��ذف ماده 34 مكرر آن نس��بت ب��ه پرداخت بدهي خود اق��دام ننمائيد بنا به 
تقاضاي بستانكار پس از ارزيابي تمامي مورد وثيقه )تمامت عرصه يك قطعه زمين واقع 

در ش��هرک صنعتي مورچه خورت كه طبق قرارداد واگذاري ش��ماره 4873-03 و – ج 
مورخ 86/3/6 از طرف ش��ركت ش��هرک هاي صنعتي اصفهان به ش��ركت مذكور واگذار 
ش��ده است به انضمام تمامي تأسيس��ات و واعياني و ماشين آالت شركت( و قطعيت آن 
حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ قطعيت ارزيابي و با برگزاري مزايده نسبت به وصول 

مطالبات مرتهن و حقوق دولتي اقدام خواهد شد.
م الف/ 14465                        اسدي- سرپرست اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان

تأسیس
10/389 ش��ماره: 3896/ث 89/103، آگهي تأس��يس شركت رسانه نماي آيريك سهامي 
خ��اص. ش��ركت ف��وق در تاري��خ 1389/10/18 تحت ش��ماره 42781 و شناس��ه ملي 
10260606038 در اي��ن اداره به ثبت رس��يده و در تاريخ 1389/10/18 از لحاظ امضاء 
ذي��ل دفات��ر تكميل گردي��ده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جه��ت اطالع عموم 
در روزنامه هاي رس��مي و كثيراالنتش��ار زاينده رود آگهي مي ش��ود. 1- موضوع شركت : 
تأمين نيروي انس��اني موقت- تنظيفات عمومي- ساخت اجرا- حفظ و نگهداري فضاي 
س��بز- خريد و فروش و صادرات و واردات كليه كاالهاي مجاز بازرگاني- تحصيل وام 
و اعتب��ارات بانك ه��اي داخلي و خارجي صرفًا جهت موضوع ش��ركت- عقد قرارداد با 
اش��خاص حقيقي و حقوقي- شركت در مزايدات و مناقصات دولتي و خصوصي- اخذ 
و اعطاي نمايندگي در داخل و خارج كش��ور و هر آنچه با موضوع شركت مرتبط باشد. 
2- مدت ش��ركت: از تاري��خ ثبت به مدت نامح��دود. 3- مركز اصلي ش��ركت: 3-1- 
اس��تان اصفهان- شهر اصفهان خوراسگان- ارغوانيه- كوچه شهداي عارف- پالک 19- 
كدپس��تي 8155113864، 4- سرمايه ش��ركت: مبلغ 1/000/000 ريال منقسم به يكصد 
س��هم 10/000 ريالي كه تعداد يكصد سهم با نام مي باشد كه مبلغ 350/000 ريال توسط 
مؤسس��ين طي گواهي بانكي ش��ماره 740 مورخ 1389/10/02 ن��زد بانك اقتصاد نوين 
ش��عبه شاهين ش��هر اصفهان پرداخت گرديده است و الباقي س��رمايه در تعهد صاحبان 
س��هام مي باش��د. 5- اولين مديران ش��ركت: 1-5- آقاي ناصر عابديني خوراس��گاني به 
سمت رئيس هيئت مديره. 2-5- آقاي محمد عابديني خوراسگاني به سمت نائب رئيس 
هيئ��ت مديره. 3-5- آقاي مرتضي حاجيان به س��مت عضو هيئ��ت مديره. 4-5- آقاي 
مرتضي حاجيان به س��مت مديرعامل به مدت 2 س��ال انتخ��اب گرديدند. 6- دارندگان 
حق امضاء: كليه اوراق و اسناد مالي تعهدآور شركت با امضاي هر يك از اعضاي هيأت 
مديره و با مهر ش��ركت معتبر است. 7- اختيارات مديرعامل: مديرعامل مجري مصوبات 
هي��أت مديره مي باش��د. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 1-8- خانم محبوبه روش��ان به 
 عن��وان بازرس اصل��ي. 2-8- خانم اكرم حاج��ي محمدي جلمرزي ب��ه عنوان بازرس 

علي البدل.
م الف: 14422/1           آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

تأسیس
10/390 ش��ماره: 3914/ث 89/103، آگه��ي تأس��يس ش��ركت نگين ني��روي زنده رود 
س��هامي خاص. شركت فوق در تاريخ 1389/10/19 تحت شماره 42797 و شناسه ملي 
102606060192 در اين اداره به ثبت رس��يده و در تاريخ 1389/10/19 از لحاظ امضاء 
ذي��ل دفاتر تكمي��ل گرديده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت اطالع عموم در 
روزنامه هاي رس��مي و كثيراالنتشار زاينده رود آگهي مي شود. 1- موضوع شركت : توليد 
برق از طريق نيروگاه هاي مولد مقياس كوچك، chp استفاده از گرماي حاصل از نيروگاه 
در گرماي��ش من��ازل و كارخانجات و همچنين اس��تفاده از گرمايش در ايجاد گلخانه در 
جوار نيروگاه، صادرات و واردات كليه كاالهاي مجاز بازرگاني، تحصيل وام و اعتبارات 
بانك هاي داخلي و خارجي صرفًا جهت موضوع شركت، عقد قرارداد با اشخاص حقيقي 
و حقوقي، ش��ركت در مزايدات و مناقصات دولتي و خصوص، اخذ و اعطاي نمايندگي 
در داخل و خارج كشور و هر آنچه با موضوع شركت مرتبط باشد.. 2- مدت شركت: از 
تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز اصلي شركت: 1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان 
گز برخوار- بلوار امام )ره(- جنب پس��ت بانك، 4- س��رمايه شركت: مبلغ 1/000/000 
ريال منقس��م به يكصد سهم 10/000 ريالي كه تعداد يكصد سهم با نام مي باشد كه مبلغ 
1/000/000 ريال توس��ط مؤسسين طي گواهي بانكي شماره 5001 مورخ 1389/09/20 
نزد بانك پست بانك شعبه گز برخوار پرداخت گرديده است. 5- اولين مديران شركت: 
1-5- آقاي محس��ن غفاري به س��مت رئيس هيئت مديره. 2-5- آقاي عباسعلي غفاري 
به س��مت نائب رئيس هيئت مديره. 3-5- آقاي عبدالرضا محمدي جزي به سمت عضو 
هيئت مديره. 4-5- آقاي عبدالرضا محمدي جزي به س��مت مديرعامل به مدت 2 سال 

انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اسناد مالي و تعهدات شركت با 
امضاي مديرعامل و رئيس هيأت مديره متفقًا و با مهر شركت معتبر است. 7- اختيارات 
مديرعام��ل: مديرعامل مجري مصوبات هيأت مديره مي باش��د. 8- بازرس اصلي و علي 
البدل: 1-8- آقاي حميد صبوري به عنوان بازرس اصلي. 2-8- آقاي اكبر هاديان جزي 

به عنوان بازرس علي البدل.
م الف: 14422/2          آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

تأسیس
10/391 ش��ماره: 3912/ث 89/103، آگهي تأسيس شركت آروين گستر آيريك سهامي 
خ��اص. ش��ركت ف��وق در تاري��خ 1389/10/19 تحت ش��ماره 42792 و شناس��ه ملي 
10260606188 در اي��ن اداره به ثبت رس��يده و در تاريخ 1389/10/19 از لحاظ امضاء 
ذي��ل دفات��ر تكميل گردي��ده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جه��ت اطالع عموم 
در روزنامه هاي رس��مي و كثيراالنتش��ار زاينده رود آگهي مي ش��ود. 1- موضوع شركت : 
انجام- اجرا- نظارت و مشاوره كليه امور پيمانكاري ساختماني- عمراني- صنعتي- فني 
و تأسيس��ات ساختماني سرمايشي و گرمايش��ي- جاده سازي- سد و پل سازي- ابنيه و 
محوطه س��ازي- راهسازي- س��ند بالس��ت و رنگ آميزي عمومي و صنعتي و معابر و 
ساختمان- برق ساختمان- تأمين نيروي انساني موقت- تنظيفات عمومي- ساخت اجرا 
حفظ و نگهداري فضاي س��بز- باغباني و درختكاري- طبخ و توزيع غذا و...- خريد و 
فروش آهن االت و فلزات- انجام كليه امور كش��اورزي- تأسيس��ات كشاورزي آبياري 
قطره اي- مه پاش و... انتقال و لوله كش��ي صنعتي و س��اختماني و معابر- جدول بندي و 
آسفالت كشي بهس��از معابر- توليد مواد شيميايي مجاز- طراحي و دكوراسيون داخلي- 
خاكبرداري- خريد و فروش- صادرات و واردات كليه كاالهاي مجاز بازرگاني- تحصيل 
وام و اعتبارات بانك هاي داخلي و خارجي صرفًا جهت موضوع شركت- عقد قرارداد با 
اشخاص حقيقي و حقوقي- شركت در مزايدات و مناقصات دولتي و خصوصي- اخذ و 
اعطاي نمايندگي در داخل و خارج از كش��ور و هر آنچه با موضوع شركت مرتبط باشد. 
2- مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز اصلي شركت: 1-3- استان 
اصفهان- ش��هر اصفهان خيابان جابر انصاري- كوچه پارک- كوچه جبار زارع- مجتمع 
زيتون- واحد 6 كدپس��تي 8138999876، 4- س��رمايه ش��ركت: مبلغ 1/000/000 ريال 
منقس��م به يكصد س��هم 10/000 ريالي كه تعداد يكصد س��هم با نام مي باش��د كه مبلغ 
350/000 ريال توس��ط مؤسس��ين طي گواهي بانكي ش��ماره 471 مورخ 1389/10/07 
نزد بانك ملي ش��عبه خيابان رباط اصفهان پرداخت گرديده اس��ت و الباقي س��رمايه در 
تعهد صاحبان س��هام مي باش��د. 5- اولين مديران ش��ركت: 1-5- آقاي ايمان والي زاده 
به س��مت رئيس هيئت مدي��ره. 2-5- خانم زيبا رادمهر به س��مت نائ��ب رئيس هيئت 
مدي��ره. 3-5- آق��اي داود بهرامي نژاد به س��مت عضو هيئت مدي��ره. 4-5- آقاي داود 
بهرامي نژاد به س��مت مديرعامل به مدت 2 س��ال انتخاب گرديدن��د. 6- دارندگان حق 
امض��اء: كليه اوراق و اس��ناد مالي تعهدآور. 7- اختي��ارات مديرعامل: مديرعامل مجري 
مصوب��ات هي��أت مديره مي باش��د. 8- بازرس اصل��ي و علي البدل: 1-8- آقاي س��يد 
 ابراهي��م متوس��الن به عنوان بازرس اصل��ي. 2-8- خانم بهاره داراب��ي به عنوان بازرس 

علي البدل.
م الف: 14422/3         آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غير تجاري اصفهان

تأسیس
10/392 ش��ماره: 3903/ث 89/103، آگه��ي تأس��يس ش��ركت پژمان صنع��ت ايرانيان 
س��هامي خاص. شركت فوق در تاريخ 1389/10/18 تحت شماره 42786 و شناسه ملي 
10260606095 در اي��ن اداره به ثبت رس��يده و در تاريخ 1389/10/18 از لحاظ امضاء 
ذي��ل دفاتر تكمي��ل گرديده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زير جهت اطالع عموم در 
روزنامه هاي رسمي و كثيراالنتشار زاينده رود آگهي مي شود. 1- موضوع شركت : انجام، 
اجرا، نظارت، نقش��ه كشي و نقشه برداري، مشاوره كليه پروژه هاي عمراني و ساختماني 
و تأسيس��ات، ابنيه و محوطه س��ازي، احداث س��وله و كارگاه، راه س��ازي، پل سازي و 
سدس��ازي، ترخيص كاال، خريد و فروش آه��ن آالت، راه اندازي خطوط توليد،  خطوط 
انتق��ال نفت و گاز، حفظ و نگه��داري تجهيزات كارخانه اي، حف��ظ و نگهداري فضاي 
س��بز، تأمين نيروي انساني موقت، طبخ و توزيع غذا، تنظيفات عمومي، خريد و فروش، 
ص��ادرات و واردات كلي��ه كاالهاي مج��از بازرگاني،  تحصي��ل وام و اعتبارات داخلي و 
خارجي صرفًا جهت موضوع شركت: عقد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي، شركت 
در مزاي��دات و مناقصات دولتي و خصوصي، اخذ و اعطاي نمايندگي در داخل و خارج 

كش��ور و هر آنچه كه با موضوع ش��ركت مرتبط باش��د. 2- مدت شركت: از تاريخ ثبت 
به مدت نامحدود. 3- مركز اصلي ش��ركت: 1-3- اس��تان اصفهان- شهر اصفهان خيابان 
كهندژ- جوي آباد- خيابان پروين اعتصامي- روبروي مسجد قمر بني هاشم، 4- سرمايه 
ش��ركت: مبلغ 1/000/000 ريال منقسم به يكصد س��هم 10/000 ريالي كه تعداد يكصد 
س��هم با نام مي باشد كه مبلغ 350/000 ريال توس��ط مؤسسين طي گواهي بانكي شماره 
156713 مورخ 1389/10/09 نزد بانك ملي شعبه مركزي پرداخت گرديده است و الباقي 
س��رمايه در تعهد صاحبان س��هام مي باشد. 5- اولين مديران ش��ركت: 1-5- آقاي سعيد 
هاروني به س��مت رئيس هيئت مديره. 2-5- آقاي حميد هاروني به س��مت نائب رئيس 
هيئت مديره. 3-5- آقاي اصغر هاروني به س��مت عضو هيئت مديره. 4-5- آقاي اصغر 
هاروني به س��مت مديرعامل به مدت 2 سال انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: 
كليه اوراق و اس��ناد مالي و تعهدآور ش��ركت با امضاي مديرعامل و با مهر شركت معتبر 
اس��ت. 7- اختيارات مديرعامل: مجري مصوبات هيأت مدي��ره خواهد بود. 8- بازرس 
اصل��ي و علي البدل: 1-8- آقاي حس��ين بيگدلي به عنوان ب��ازرس اصلي. 2-8- آقاي 

حبيب بوذر جمهري به عنوان بازرس علي البدل.
م الف: 14422/4 آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

اخطار اجرایي
10/393 ش��ماره: 445/89 ش ح / 38 بموجب رأي ش��ماره 753 تاريخ 89/8/3 حوزه 
38 بهارس��تان ش��وراي حل اختالف شهرس��تان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم 
عليهما 1- سيد يونس هاشمي 2- خزان پورمند، شغل: لوله كش تأسيسات، نشاني محل 
اقامت: 1- مجهول المكان،  2- به نش��اني بهارس��تان خ الفت ش��رقي- محله 6 خ طوبي، 
نزديك آموزش��گاه رانندگي بهاران، صبا لوله س��پاهان تأسيسات پورمند، محكوم هستند 
به: پرداخت مبلغ دو ميليون و پانصد هزار ريال به نحو مس��اوي بابت اصل خواس��ته و 
مبلغ س��ي هزار ريال بابت هزينه دادرس��ي در حق محكوم له شركت خانه سازي كوش 
به مديريت اس��فنديار ابوطالبي نشاني محل اقامت: بهارستان- خ فرشته- مجتمع تجاري 
اداري فرشته واحد 41 طبقه اول. ماده 34 قانون شوراهاي حل اختالف: چنانچه محكوم 
علي��ه، محك��وم به را پرداخت نكند و اموالي از وي به دس��ت نيايد ب��ا تقاضاي ذينفع و 
دس��تور قاضي مراتب جهت اعمال قان��ون نحوه اجراء، محكوميت ه��اي مالي به اجراء 

احكام دادگستري اعالم مي شود.
شعبه 38 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگي
10/394 در خصوص پرونده كالس��ه 89-1568 خواهان محسن آزادي دادخواستي مبني 
ب��ر مطالبه اجور معوقه از تاري��خ 89/4/4 تا 89/8/4 لغايت زمان اجراي حكم به طرفيت 
س��عيد نيمروزي تقديم نموده اس��ت. وقت رسيدگي براي روز دوشنبه مورخ 89/12/16 
س��اعت 11/30 صب��ح تعيين گرديده، ب��ا توجه به مجهول المكان بودن خوانده حس��ب 
تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��يدگي به اين شعبه 
واقع در خيابان محتش��م كاشاني جنب بيمه ايران- مجتمع شماره يك اصفهان مراجعه و 
نسخه ثاني دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگي 

ابالغ شده تلقي و تصميم مقتضي اتخاذ مي شود.
م الف/ 14590                            شعبه هفتم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
10/398 آقاي غالمرضا فرد داراي شناس��نامه ش��ماره 51 به شرح دادخواست به كالسه 
4593/89 ح 10 از اين شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه ش��ادروان مرتضي فرد بشناس��نامه 10630 در تاريخ 1389/9/10 اقامتگاه دائمي خود 
بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به پنج پسر و چهار دختر 
و يك همسر دائمي به نام هاي ذيل: 1- غالمرضا فرد ش ش 51، 2- عليرضا فرد ش ش 
781، 3- غالمحسين فرد ش ش 1407، 4- مجتبي فرد ش ش 34، 5- مصطفي فرد ش 
ش 874، 6- مهناز فرد ش ش 1378، 7- مهين فرد ش ش 866، 8- فرحناز فرد ش ش 
1116، 9- فريب��ا فرد ش ش 68، 10- نصرت جبل عاملي ش ش 374 و الغير. اينك با 
انجام تش��ريفات مقدماتي درخواست مزبور را در يك نوبت آگهي مي نمايد تا هر كسي 
اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باش��د از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به 

شورا تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. 
شعبه دهم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

مدي��ركل اداره حفاظت از محيط زيس��ت اس��تان 
اصفه��ان گفت: در ح��ال حاضر س��وخت تمامی 
 خودروه��ای قب��ل از س��ال 1382 غيراس��تاندارد 

هستند.
به گزارش ايمنا احمدرض��ا الهيجان زاده در اولين 
روز از هفته هوای پاک در همايش شركت پااليش 
نفت اصفهان كه با حضور مسئوالنی استانی برگزار 
ش��د، با بيان اينكه تا نيمه دوم سال 1390 سوخت 
استاندارد بايد جايگزين سوخت های غيراستاندارد 
ش��وند، اظهار داش��ت: هم اكنون خودروهای قبل 
از س��ال 1382 كه س��وخت غيراستاندارد دارند كه 
در ه��ر كيلومتر، 21 گ��رم ذرات آلوده وارد محيط 
می كنن��د ك��ه با اعم��ال يورو 4 و 5 س��وخت اين 
خودروها اس��تاندارد ش��ده و 21 گرم به يك گرم 

كاهش می يابد. 
وی تع��داد خودروهای باالی عمر 25 س��ال را در 
اس��تان اصفه��ان 160 هزار خودرو عن��وان كرد و 
اف��زود: هم اكنون بي��ش از 6 ميليون خودرو باالی 
10 س��ال در كش��ور در حال تردد هستند كه طبق 
طرح جامع كاهش آلودگی در كالن ش��هرها در نظر 
گرفته ش��ده كه سن خودروها را از 30 به 15 سال 

كاهش دهند.
مدي��ركل اداره حفاظت از محيط زيس��ت اس��تان 
اصفه��ان يكی از معضالت آاليندگی كالن ش��هرها 
را س��وخت غيراس��تاندارد خودروه��ا دانس��ت و 
بي��ان ك��رد: خودروهای قب��ل از س��ال 1382 كه 
دارای س��وخت غيراستاندار هس��تند از رده خارج 
 می شوند و هدف ما به سمت خودروهای استاندار 

است. 
وی اظهار داش��ت: در حال حاض��ر جريمه كردن 
چندي��ن براب��ری خودروه��ای فاق��د معاينه فنی 
هس��تند در حال بررس��ی اس��ت و در نظ��ر داريم 

 ك��ه اين طرح را ت��ا قبل از س��ال جاری به مجلس 
ببريم.

ــار در 230 مدارس  ــط ی ــاز طرح ملی محی آغ
استان اصفهان

الهيجان زاده با اش��اره به آغاز برگزاری طرح ملی 
محيط يار در مدارس سراس��ر كش��ور به مناسبت 
هفته هوای پاک گفت: اين طرح از س��ال تحصيلی 
85 - 84 در هش��ت مدرس��ه اس��تان اصفهان آغاز 
ش��ده كه اين تعداد در س��ال جاری به 230 مدرسه 

افزايش يافته است. 
مديركل محيط زيست استان اصفهان اظهار داشت: 
هم اكنون اس��تان اصفهان تنها مجری طرح محيط 
يار مدارس در كش��ور محس��وب می ش��ود و اين 
اس��تان با هماهنگی ب��ا وزارت آموزش و پرورش 
طرح را به صورت جدی و آزمايش��ی در كش��ور 
 ب��ه انج��ام رس��انده و به نتيج��ه مطلوبی رس��يده

است. 
ب��ا 230  اينك��ه اس��تان اصفه��ان  بي��ان  ب��ا  وی 
مدرس��ه، پايل��وت اج��رای ط��رح محيط ي��ار در 
مدارس كش��ور اس��ت، اف��زود: درصدد هس��تيم 
 تمام��ی م��دارس را زير پوش��ش اين ط��رح قرار 

دهيم. 
الهيج��ان زاده ب��ا بي��ان اينك��ه ح��دود 800 هزار 
دانش آموز در اس��تان اصفهان مش��غول به تحصيل 
هس��تند، بيان داش��ت: در اين طرح بر اس��اس هر 
15دانش آم��وز يك دانش آموز محي��ط يار انتخاب 
و معرفی می ش��ود و موارد آموزش��ی از اين طريق 

مطرح و دنبال خواهد شد. 
وی تصري��ح كرد: در طرح محي��ط يار در مدارس 
تعداد 1500 مربی بهداشت در مدارس آموزش های 
الزم را می بينند و اداره كل محيط زيس��ت اس��تان 
اصفه��ان ب��ا هم��كاری آم��وزش و پ��رورش طی 

تفاهمنامه منعقد ش��ده در س��ال جاری به صورت 
جدی ت��ر انتقال مباحث محيط زيس��ت و مديريت 

انرژی را انجام خواهد داد. 
گفتنی اس��ت كه طی اين مراس��م نماهنگی پخش 
شد كه در آن فردی در سال 2007 كودكی بوده كه 
در س��ال 2070 به سن 50 سالگی رسيده و نامه ای 
را نوش��ته ب��ود كه در آن وقايع و رويداهای س��ال 
2070 را به تصوير می كش��د كه با مصرف بيش از 
حد و بی رويه آب، انرژی، سوخت و منابع طبيعی 
در س��ال های كودكی او توس��ط پدر و كسانی كه 
دوس��تدار طبيعت نبودند و تنها به فكر منافع خود 
بودند اين مشكالت و معضالت را برای آنها ايجاد 

كردند. 
در  اصفه��ان  اس��تان  زيس��ت  محي��ط   مدي��ركل 
پاس��خ به برنامه فوق در اين همايش گفت: پخش 
اي��ن نماهن��گ آينده ای را به ترس��يم می كش��د اما 
 در حال حاضر خداوند به بش��ر عل��م و فكر داده 
تكنول��وژی،  پيش��رفت  ب��ا  س��وی  از  و  اس��ت 
 فرهنگ س��ازی عموم��ی، افزاي��ش آگاه��ی مردم، 
اس��تفاده  غيراس��تاندارد،  س��وخت های   كاه��ش 
 بهين��ه از مناب��ع طبيع��ی و ارائه طرح ه��ای جامع 
 به منظور كاهش آاليندگی ها می توانيم مش��كل ها 
 را ح��ل كرده و بش��ر را از اين مش��كل ها نجات 

دهيم.

آغاز اجراي طرح ملي محيط يار در استان اصفهان 
همزمان با هفته پاك

 زاینده رود 
در مراسمي با حضور معاون سياسي امنيتي 
اس��تانداري اصفه��ان اجراي ط��رح ملي محيط 
يار در اس��تان آغاز ش��د. در اين مراس��م كه در 
 دبس��تان مدرس 2 ناحيه يك اصفهان برگزار شد 
دكت��ر محمدمهدي اس��ماعيلي معاون سياس��ي 
امنيتي اس��تانداري با بيان اينكه امروز كش��ور و 
جامعه اس��المي ايران در تمام��ي ابعاد از جايگاه 
بااليي برخوردار اس��ت گفت: آنچه زمينه س��از 
اين توس��عه و پيشرفت اس��ت،  ايثار و مجاهدت 
ش��هدا و رش��ادت هاي رزمندگان در دوران دفاع 

مقدس است.
وي در ادامه با اشاره به استفاده نادرست از برخي 
منابع و انرژي ها افزود: اس��تفاده بي رويه از منابع 
يكي از مش��كالت امروز جامعه است و به همين 
علت بايد با مديريت صحيح بر مصرف انرژي در 

خانواده ها نظارت شود.
معاون سياسي امنيتي استانداري اصفهان مصرف 
بي روي��ه برخي از انرژي ها را عامل بروز آلودگي 
و افزايش آاليندگي برش��مرد و گفت: هواي پاک 
امروز ض��رورت زندگ��ي براي هم��ه جانداران 

است. 
دكتر اسماعيلي آموزش مصرف بهينه و صحيح را 

از كودكي براي حفظ محيط زيست نيازي اساسي 
و الزم بيان كرد و اظهار داش��ت: براي انجام اين 
مه��م نيازمند ط��رح مباحث زيس��ت محيطي در 
كتاب هاي درس��ي دانش آموزان از دوره ابتدايي 

هستيم.
وي مش��كالت جدي در حوزه زيس��ت محيطي 
و از بين رفتن مناب��ع طبيعي را يكي از مهم ترين 
تهديده��ا در جوام��ع بش��ري دانس��ت و گفت: 
رفتارهاي مثبت زيس��ت محيط��ي بايد به عنوان 

باور در افراد ايجاد شود.
 معاون سياس��ي امنيتي استانداري اصفهان تأكيد 
ك��رد: رويك��رد آم��وزش و پ��رورش در حوزه 
سالمت رويكردي مثبت و ارزشمند است و اين 
رويكرد بايد از مهدهاي كودک و پيش دبس��تاني 

به فرهنگ تبديل شود.
مدي��ركل حفاظت محيط زيس��ت اس��تان نيز در 
اين مراس��م با بيان اينكه ط��رح محيط يار براي 
اولين بار در كش��ور از س��ال 84 در 16 مدرس��ه 
اس��تان اصفه��ان آغاز ش��د گفت: خوش��بختانه 
با سراس��ري ش��دن اي��ن ط��رح،  امس��ال 220 
مدرس��ه در ش��هر اصفه��ان و 130 مدرس��ه در 
 شهرستان هاي استان مجري طرح ملي محيط يار 

هستند.

محیط زیست
مدیرکل اداره حفاظت از محیط زیست استان اصفهان:

سوخت تمامی خودروهای قبل از سال 1382 غير استاندارد هستند 

معاون سازمان حفاظت محیط زیست: 

بزرگترين مشكل در زمينه محيط زيست
فرهنگ سازي است 

طرح هاي 
محيط زيست براي 
جلوگيري از خشكي 
تاالب ها و انقراض  

گونه هاي جانوري

 مع��اون آم��وزش و پژوه��ش س��ازمان حفاظت 
محيط زيس��ت گفت: امروزه بزرگترين مشكل ما 
در زمينه محيط زيست و مسائل زيست محيطي، 

فرهنگ سازي است. 
محم��د يزدي در گفتگو با ايرنا افزود: متأس��فانه 
ام��روزه مس��ئوالن، مدي��ران و م��ردم آن ط��ور 
 ك��ه باي��د به مس��ائل زيس��ت محيط��ي اهميت 

نمي دهند. 
وي اظه��ار داش��ت: تم��ام اي��ن مش��كالت و 
ع��دم توج��ه كافي به مس��ائل زيس��ت محيطي 
 كش��ور به نبود فرهنگ س��ازي و آگاه��ي افراد

برمي گردد.
 رئيس س��تاد هفته هواي پاک در ادامه با اشاره به 
آغاز طرح ملي محي��ط يار از امروز افزود: بدون 
ش��ك با اجراي اين طرح تا حدودي مش��كالت 
فرهنگ سازي در اين باره برطرف خواهد شد. 

وي ب��ا بي��ان اينكه اين ط��رح را از مدارس آغاز 

ك��رده ايم گفت: دان��ش آموزان آينده س��ازان و 
مديران آينده كشور هس��تند، از اين رو وقتي در 
اين س��ن با مش��كالت و اهميت محيط زيس��ت 
آشنا ش��وند بدون ش��ك در بزرگس��الي ارزش 
 زي��ادي براي حفظ محيط زيس��ت قائل خواهند 

شد.
ي��زدي خاطرنش��ان ك��رد:  دول��ت الكترونيك و 
هواي پ��اک، آموزش و فرهنگ س��ازي و هواي 
پ��اک، فضاي س��بز و هواي پاک،  فن��اوري هاي 
نوين و هواي پاک، جش��نواره ك��ودک، خانواده 
و هواي پ��اک،  دين و محيط زيس��ت و فرهنگ 
س��ازي و صنع��ت - س��وخت و ه��واي پ��اک 
 ب��ه ترتيب اس��امي روزه��اي هفته ه��واي پاک 
اس��ت. هفته هواي پاک از بيست و پنجم دي ماه 
تا يكم بهمن ماه با شعار هدفمندسازي يارانه ها، 
بهينه س��ازي مصرف انرژي، ه��واي پاک برگزار  

مي شود. 

رئيس س��ازمان حفاظت محيط زيست گفت: هم 
اكنون در منطقه لرس��تان سمندر در معرض خطر 
انقراض اس��ت اما خوش��بختانه با طرحی كه تهيه 
و در حال نهايی ش��دن است اميدواريم اين گونه 
جان��وری هم مورد حفاظت بيش��تر قرار بگيرد و 

برنامه ها نتيجه دهد. 
ب��ه گزارش ايرن��ا، محمد جواد محم��دی زاده از 
برنامه های س��ازمان حفاظت محيط زيست برای 
جلوگيری از خشكی تاالب های مهم كشور خبر 

داد. 
مع��اون رئيس جمهور اظهار داش��ت:  تاالب های 
گاوخونی، پريش��ان، زريوار، هامون و چند تاالب 

ديگر با توجه به خشكس��الی ها و يا برداشت های 
غير مجاز از باالدس��ت و خ��ارج از حوزه تاالب 
دچار خشكی شده اند اما خوشبختانه با پيگيری ها 
انجام ش��ده، اميدواريم به زودی شاهد آب گيری 

مجدد اين تاالب ها باشيم. 
وی اف��زود: همچنين با توافقی كه صورت گرفته، 
وزارت ني��رو تقبل كرد آب اي��ن تاالب ها تأمين 

شود تا با خشكی مواجه نشوند. 
محم��دی زاده در خص��وص برخ��ی برنامه های 
س��ازمان حفاظ��ت محيط زيس��ت در جلوگيری 
از انق��راض برخ��ی گونه های جان��وری گفت:  
متأس��فانه برخی از گونه های جانوری كش��ور در 

معرض انق��راض هس��تند اما دول��ت طرح هايی 
ب��رای جلوگيری از اين قضي��ه دارد، به طور مثال 
احي��ای يوزپلنگ ايرانی كه مورد تش��ويق محافل 
بين المللی ه��م قرار گرفت، از جمله تالش های 
ص��ورت گرفته برای احي��ای گونه های جانوری 

نادر و جلوگيری از انقراض آنها بوده است. 
رئيس س��ازمان حفاظت محيط زيست افزود: هم 
اكنون در منطقه لرس��تان سمندر در خطر انقراض 
بوده اس��ت اما خوش��بختانه با طرحی كه تهيه و 
در حال نهايی ش��دن اس��ت اميدواريم اين گونه 
جان��وری هم مورد حفاظت بيش��تر قرار بگيرد و 

برنامه ها نتيجه دهد. 

سرزمين من
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

دانشمند ايرانی دانش��گاه رود آيلند آمريكا روشی را 
ارايه كرده اس��ت كه با اس��تفاده از آن آزمايش خون 
می توان��د در كمتر از نيم س��اعت و از راه تلفن های 

همراه هوشمند انجام شود. 
به گزارش مهر، تيم تحقيقاتی محمد فقری پروفسور 
مهندسی مكانيك دانشگاه رود آيلند موفق شدند يك 
دس��تگاه نوآورانه را ابداع كنند كه با اس��تفاده از يك 
 تراش��ه قادر اس��ت ارزش های خون را اندازه گيری 

كند.
اين دس��تگاه تنها با اس��تفاده از يك سوزن با سوراخ 
ريز از آزمايش ش��ونده يك قط��ره خون می گيرد و 

آزمايش را در كمتر از 30 دقيقه انجام می دهد. 
محمد فقری در اين خصوص توضيح داد: اين دستگاه 
گامی مهم در تشخيص پزشكی است. در اين روش، 
آزماي��ش می تواند در يك كليني��ك، در يك تحقيق 

پزشكی و يا در خانه ارزيابی و پيگيری شود. 
به اين ترتيب، بيماران ديگر نبايد روزها در اضطراب 
نتيجه آزمايش ها بمانند بلك��ه می توانند خون را در 
حالی كه ب��رای ويزيت پيش پزش��ك خود رفته اند 
انج��ام دهند و قبل از اينكه مطب را ترک كنند نتيجه 
آماده باش��د.با اين فناوری جديد، يك قطره خون بر 
روی ي��ك كارتيچ يك پليمر پالس��تيكی نازک تر از 
ي��ك كارت اعتباری قرار می گي��رد. به محض اينكه 
اين كارتيچ وارد يك حس��گر زيستی به بزرگی يك 

جعبه كفش ش��د وارد كانال های كوچكی به بزرگی 
500 ميكرون ش��ده و به طرف يك حس��گر واكنش 
دهنده كه قادر است نشانگرهای زيستی بيماری ها را 

ارزيابی كند حركت می كند. 
براس��اس گزارش ديل��ی تك، جعبه ای ك��ه كارتيچ 
داخل آن می شود محتوی يك طيف نگار مينياتوری 

و يك ميكرو- پمپ است. 
اين حس��گر قيمت بااليی حدود 3 هزار و 200 دالر 
دارد. اما نس��ل آينده اين فن��اوری می تواند از هزينه 
آزماي��ش خون بي��ن 45 تا 85 دالر برای هر تس��ت 
ب��ه 1/5 دالر كاهش يابد ك��ه در واقع قيمت كارتيچ 

پالستيكی و واكنش دهنده ها است. 
 اي��ن سيس��تم می تواند ب��رای كش��ف بيماری های 
زيادی از آلزايمر تا بيماری های ويروس��ی خطرناک 
مثل ايدز، هپاتيت B و آنفوالنزای A كاربرد داش��ته   

باشد. 
گام بعدی تيم اين دانشمند ايرانی توليد يك حسگر باز 
هم كوچك تر، قابل حمل تر و ارزان تر است كه حتی 
بتواند با يك تلفن همراه هوشمند عادی نيز يكپارچه 
شود. به اين ترتيب به جای جعبه ارزيابی واكنش ها، 
تلفن همراه هوش��مند توان محاس��به ش��اخص ها را 
خواهد داش��ت. به اين ترتي��ب می توان اطالعات و 
 نتيجه آزمايش را برای پزشك و يا مركز درمانی ارسال 

كرد. 

تيمی از دانش��مندان ژاپنی در تحقيقات خود پروتئينی را يافتند كه در 
 موارد نرسيدن خون به مغز نقش مهمی ايفا می كند و می تواند در درمان 
آسيب های مغزی به كار رود. به گزارش مهر، زمانی كه خون به اندازه 
كافی به اندام های بدن نمی رسد حالت ايسكمی پيش می آيد. ايسكمی 
باعث كمبود اكسيژن و مواد غذايی به بخش هايی از بدن می  شود و اين 
مسأله به بافت ها آسيب رسانده و يا موجب عملكرد بد اندام می شود. 
زمانی كه خون و درنتيجه اكس��يژن و گلوكز به اندازه كافی به مغز نمی 
رسد بس��ياری از نورون ها می ميرند. در اين راستا گروهی از محققان 
مدرسه پزش��كی دانش��گاه اوزاكا با انجام تحقيقاتی بر روی ايسكمی 
مغزی پروتئينی را شناسايی كردند كه می تواند با فشار ايسكمی مقابله 
كند. براس��اس گزارش مجله نورون، اين محققان ژاپنی كش��ف كردند 
كه در مورد ايس��كمی، سطوح يك پروتئين كيناز به نام SIK2 به طور 
چشمگيری كاهش می يايد.سپس اين محققان افزايش درصد زنده ماندن 
در موش های بدون SIK2 را كه دچار ايس��كمی ش��ده بودند ارزيابی 
كردن��د و در اين خصوص توضيح دادند: ما دريافتيم كه محروميت از 
اكسيژن و گلوكز منجر به تخريب SIK2 و مولكول ويژه ديگری به نام 
TORC1 می شود. در نتيجه فعاليت CREB نيز كاهش می يابد. نتايج 
اين بررسی ها نشان داد كه SIK2 نقش مهمی در بقای نورونی دارد و راه 
جديدی برای درمان های بالينی افراد دچار ايسكمی مغزی ايفا می كند. 
به گونه ای كه استفاده از اين مكانيزم بيوشيميايی می تواند به عنوان يك 

هدف درمانی جديد برای حفظ نورون ها مورد بررسی قرار گيرد.

دانش��مندان آمريكاي��ی موف��ق ش��دند گروه��ی از 
در  ك��ه  كنن��د  ايج��اد  را  مصنوع��ی  پروتئين ه��ای 
 آزمايش��گاه تا ح��دودی همانند محي��ط طبيعی عمل 

می كنند.
به گزارش مهر، در ارگانيس��م های زن��ده، پروتئين ها 
در اندامك های س��لولی ويژه ای به نام »ريبوزوم ها« 
تش��كيل می ش��وند. اطالع��ات الزم برای س��اخت 
پروتئين ها در DNA كه در داخل هس��ته سلول قرار 

دارد نوشته شده است. 
در حقيق��ت DNA از يك RNA پيام رس��ان كه از 
هس��ته خارج شده و اطالعات را به ريبوزوم ها انتقال 
می دهد خارج می ش��ود. اي��ن اطالعات به صورت 
يك كد س��ه حرفی خوانده می شود و يك آمينواسيد 
را تش��كيل می دهد. ي��ك پروتئين حداق��ل از صد 

آمينواسيد ساخته می شود. 
اكنون گروهی از محققان به سرپرستی »مايكل هخت« 
استاد ش��يمی دانشگاه پرينستون برای اولين بار موفق 
ش��دند پروتئين های كارآمدی را ايج��اد كنند كه به 
روش��ی متفاوت از آنچه در بدن ارگانيس��م های زنده 
ايجاد و تكثير می شوند ساخته شده اند به طوری كه 
اين محققان با اس��تفاده از ي��ك گام بلند در بيولوژی 
س��نتزی موفق ش��دند اي��ن پروتئين ها را به روش��ی 

مصنوعی ايجاد كنند. 
ب��ه منظور دس��تيابی به اي��ن هدف، اين دانش��مندان 

ح��دود يك ميلي��ون زنجيره آمينواس��يد توليد كردند 
كه داخل س��اختارهای س��ه بعدی پيچ خورده بودند. 
س��پس اين محقق��ان، برخ��ی از اي��ن مولكول ها را 
 انتخاب كرده و وارد 27 نمونه از باكتری »ای- كولی« 

كردند. 
نتيجه اين تحقيقات به طور شگفت انگيزی نشان داد 
كه اين ميكروارگانيسم ها با استفاده از اين ماشين های 

مولكولی عجيب و جديد رشد كردند. 
 ب��ه وي��ژه، اي��ن پروتئين ها چه��ار ژن را ك��ه برای 

حيات ضروری هستند به خدمت گرفتند. 
در مرحله بع��د، اين باكتری ها در كن��ار باكتری های 
گروه كنترل كه بدون ژن و بدون پروتئين های جديد 

بودند در شرايط استرس محيطی قرارگرفتند. 
نتيجه اين تحقيقات نش��ان داد ك��ه باكتری های گروه 
كنت��رل همگی مردند درحالی ك��ه باكتری های دارای 
پروتئين های مصنوعی موفق ش��دند كلونی تش��كيل 
دهند. اين نتيجه زمانی حيرت انگيزتر می شوند كه به 
اين نكته توجه شود كه هرگز مشابه اين پروتئين های 

مصنوعی در محيط های طبيعی وجود نداشته اند. 
س��ال گذش��ته تيم تحقيقاتی »كريگ ونتر« موفق شد 
اولي��ن باكتری مصنوعی را ايجاد كن��د، اما اگر نتيجه 
به دس��ت آمده در دانشگاه پرينستون تأييد شود شايد 
باكتری های مصنوعی آينده چي��زی متفاوت از آنچه 

خواهند بود كه می شناسيم.

گروه��ی از منجم��ان آماتور در تالش هس��تند تا نام 
ايران را در تقويم های جهانی نجوم ثبت كنند كه اين 
اقدام منجر به ايجاد اولين مؤسس��ه علمی آموزش��ی 
نجوم با حمايت مركز رش��د قش��م و جشنواره نجوم 
ش��ده است. به گزارش مهر، نجوم در گذشته يكی از 
مس��ائل و دغدغه های عموم مردم بوده، به گونه ای 
ك��ه تمام فعاليت های روزان��ه و نيايش های خود را 
به طريق��ی با نجوم ارتب��اط می دادن��د. اين اهميت 
موج��ب پديد آمدن تقويم و ثبت پديده های نجومی 
ش��د. امروزه نيز ع��الوه بر تقويم ه��ای مختلفی كه 
مورد اس��تفاده ق��رار می گيرند، تقوي��م هايی نيز در 
زمينه پديده های نجومی تدوين ش��ده است.  اساس 
تقويم ه��ای نجومی، حركت اجرام آس��مانی و طرز 
قرار گرفتن آن در آس��مان از ديد ناظر زمينی اس��ت. 
در حال حاضر 88 صورت فلكی شناخته شده كه هر 
يك محدوده مشخصی در آسمان دارند به طوری كه 
تمام آسمان با اين صورت های فلكی پوشيده شدند 
كه براس��اس حركت اين اجرام، ساالنه ناظران زمينی 
ش��اهد پديده های مختلفی چون مقارنه ها، خورشيد 
و م��اه گرفتگی ها و دور و نزديك ش��دن س��ياره ها 

از خورش��يد هستند. بررس��ی اين پديده ها منجر به 
تدوين تقويم های نجومی خاصی ش��د كه عالوه بر 
آگاه ش��دن از پديده های نجومی در طول يك س��ال 
می توان از زمان رصدهای ساالنه گروه های نجومی 
نيز مطلع ش��د. اهميت مطالعات نجومی سبب شده تا 
 عالوه بر ايجاد گروه های نجوم آماتوری در كش��ور، 
زمين��ه هاي��ی ب��رای ورود ب��ه تقويم ه��ای جهانی 
فعاليت های نجومی فراهم شود. از آن جمله می توان 
به ايجاد مؤسس��ه علمی آموزش��ی م��دار 27 درجه 
اش��اره كرد كه با حمايت مركز رشد بين المللی قشم 
تأس��يس شد. اين مؤسسه س��عی می كند تا با ترويج 
علم نجوم و برگ��زاری رقابت های نجومی نام ايران 
را در مجام��ع علمی نجومی مطرح كند. هومن نجفی 
مدير عامل مؤسس��ه آموزش��ی علمی مدار 27 درجه 
در گفتگ��و با مهر، با بيان اينكه اين مؤسس��ه به دنبال 
 اجرای نخستين شب رصدی بين المللی تأسيس شد، 
افزود: گروه نجوم صلح س��تارگان با شعار »آسمان و 
دانش مرز ندارد« اقدام به برگزاری شب های رصدی 
در برخی از كش��ورهای حوزه خليج فارس كرد. وی 
ادامه داد: با ادامه اي��ن برنامه، گروه نجومی جديدی 

با نام مدار 27 درجه در جزيره قش��م شكل گرفت و 
سعی كرد تا با برگزاری دوره های آموزشی، اقدام به 
تروي��ج علم نجوم در ميان عالق��ه مندان كند. نجفی 
با بيان اينكه اين مؤسس��ه با حمايت مركز رش��د بين 
المللی قشم ايجاد ش��ده است، خاطر نشان كرد: اين 
مؤسس��ه تاكنون دوره های آموزشی آشنايی با نجوم 
مقدماتی و عكاسی نجومی را برگزار كرده است و به 
زودی دوره آشنايی با محيط زيست و طبيعت گردی 
را نيز برگزار خواهد كرد. مدير عامل مؤسسه مدار 27 
درجه، به برگزاری اولين جش��نواره نجومی در كشور 
 اش��اره كرد و يادآور ش��د: اين جش��نواره به صورت 
خ��ود ج��وش از س��وی اين مؤسس��ه ب��ا همكاری 
گروه ه��ای نجوم آماتوری در منطقه ژئو پارک جزيره 
قش��م برگزار می ش��ود تا ضمن بررسی جاذبه های 
نجوم��ی و طبيع��ت اين جزي��ره، اقدام ب��ه برگزاری 
رقابت��ی برای رص��د اجرام آس��مانی ش��ود. نجفی، 
جاذبه ه��ای نجومی و دارا بودن آس��مانی تاريك و 
ب��ه دور از آلودگی ه��ای ن��وری را از داليل انتخاب 
اين جزيره برای برگزاری ش��ب رصدی ذكر و خاطر 
نشان كرد: درصدد هستيم تا هر سال با برگزاری اين 

جش��نواره در ساير نقاط كشور، شركت كنندگان را با 
جاذبه های گردش��گری و نجومی آش��نا كنيم. وی با 
اشاره به جاذبه های نجومی جزيره قشم، توضيح داد: 
دره ستاره ها از منطقه های قديمی اين جزيره است و 

اهالی بومی به آن »ستاره افتاده« می گويند. 
اين منطقه يكی از زيباترين جلوه های فرس��ايش در 
جزيره پهناور قش��م محس��وب می ش��ود. اهالی اين 
جزيره معتقدند پس از فرو افتادن س��تاره ای در اين 
مح��ل و بر اثر ضربه ای س��همگين، خ��اک از زمين 
باال آمده و خش��ك ش��ده و چنين اشكالی پديد آمده 

است.
مجری جش��نواره نجوم قش��م، اضافه كرد: همچنين 
با برگزاری اين جش��نواره نجومی در تالش هس��تيم 
تا بتواني��م در آينده اين جش��نواره را در تقويم های 
جهانی نجوم و در فهرس��ت جش��نواره های نجومی 
دني��ا )Star Party( قرار دهي��م. وی همچنين ابراز 
اميدواری كرد كه در آينده با همكاری س��ازمان ها و 
ارگان ه��ای مربوط با ايج��اد رصدخانه ای در جزيره 
قش��م، اين جزيره را به عنوان منطقه رصدگاه معرفی 

كنيم.

دانش

جلوگیری از ورود میکروب به بدن 
توليد پارچه برای مقابله با جنگ های 

بيولوژيک

 Wireless به تكنولوژی ارتباطی اطالق می شود كه در 
آن از امواج راديويی، مادون قرمز و مايكروويو، به جای 
سيم و كابل، برای انتقال سيگنال بين دو دستگاه استفاده 
می شود. از ميان اين دس��تگاه ها می توان پيغام گيرها، 
تلفن های همراه، كامپيوترهای قابل حمل، ش��بكه های 
كامپيوت��ری، دس��تگاه های م��كان ياب، سيس��تم های 
ماهواره ای و PDA ه��ا را نام برد. تكنولوژی وايرلس 
به س��رعت در حال پيشرفت است و نقش كليدی را در 

زندگی ما در سرتاسر دنيا ايفا می كند.
فواید تکنولوژی وایرلس

اين تكنولوژی به كاربر امكان اس��تفاده از دس��تگاه های 
متفاوت، بدون نياز به س��يم يا كابل، در حال حركت را 
می دهد. شما می توانيد صندوق پست الكترونيكی خود 
را بررس��ی كنيد، بازار بورس را زير نظر بگيريد، اجناس 
مورد نياز را خري��داری كنيد و يا حتی برنامه تلويزيون 
مورد عالقه خود را تماش��ا كنيد. بسياری از زمينه های 
كاری از جمله مراقبت های پزش��كی، اجرای قوانين و 
س��رويس های خدماتی احتياج به تجهي��زات وايرلس 
دارند. تجهيزات وايرلس به ش��ما كمك می كند تا تمام 
اطالعات را به راحتی برای مش��تری خود به نمايش در 

بياوريد. از طرف��ی می توانيد تمامی كارهای خود را در 
حال حركت به س��ادگی به روز رس��انی كنيد و آن را به 
اطالع همكاران خود برس��انيد. تكنول��وژی وايرلس در 
حال گس��ترش اس��ت تا بتواند ضمن كاهش هزينه ها، 
به ش��ما ام��كان كار در هنگام حركت را ني��ز بدهد. در 
مقايسه با شبكه های سيمی، هزينه نگهداری شبكه های 
وايرلس كمتر می باش��د. ش��ما می توانيد از شبكه های 
وايرل��س برای انتقال اطالع��ات از روی درياها و كوه ها 
اس��تفاده كنيد و اين در حالی اس��ت كه برای انجام كار 
مشابه توسط ش��بكه های سيمی، كاری مشكل در پيش 

خواهيد داشت.
سيستم های وايرلس می توانند به سه دسته اصلی تقسيم 

شوند:
سیستم وایرلس ثابت:

از امواج راديويی استفاده می كند و خط ديد مستقيم برای 
برق��راری ارتب��اط الزم دارد. بر خالف تلفن های همراه 
و يا ديگر دس��تگاه های Wireless، اين سيس��تم ها از 
آنتن های ثابت استفاده می كنند و به طور كلی می توانند 
جانشين مناسبی برای ش��بكه های كابلی باشند و برای 
ارتباطات پرسرعت اينترنت و يا تلويزيون مورد استفاده 

ق��رار گيرند. امواج راديويی وج��ود دارند كه می توانند 
اطالعات بيشتری را انتقال دهند و در نتيجه از هزينه ها 

می كاهند.
سیستم وایرلس قابل حمل:

دس��تگاهی است كه به طور معمول خارج از خانه، دفتر 
كار و يا در وس��ايل نقليه مورد اس��تفاده قرار می گيرند. 
نمونه های اين سيس��تم عبارتن��د از: تلفن های همراه، 
نوت بوک ها، دس��تگاه های پيغام گير و PDA ها. اين 
سيس��تم از مايكرووي��و و امواج راديوي��ی جهت انتقال 

اطالعات استفاده می كند.
سیستم وایرلس مادون قرمز:

اين سيستم از امواج مادون قرمز جهت انتقال سيگنال هايی 
مح��دود بهره می برد. اين سيس��تم به ط��ور معمول در 
دس��تگاه های كنترل از راه دور، تش��خيص دهنده های 
حركت و دستگاه های بی س��يم كامپيوترهای شخصی 
اس��تفاده می شود. با پيشرفت حاصل در سال های اخير، 
اين سيس��تم ها امكان اتصال كامپيوتر های نوت بوک و 
كامپيوتر ه��ای معمول به هم را نيز می دهند و ش��ما به 
راحتی می توانيد توسط اين نوع از سيستم های وايرلس، 

شبكه های داخلی راه اندازی كنيد.

پژوهش��گران دانش��گاه صنعتی اصفهان 
موفق ب��ه توليد پارچه ه��ای چند اليه 
ب��ا اس��تفاده از نان��و فيبر ش��دند كه در 
جنگ ه��ای بيولوژيك��ی مان��ع از ورود 
آالينده ه��ای ش��يميايی و ميكروبی به 
بدن می ش��ود. مهندس سهيل حجازی 
از محقق��ان اي��ن پ��روژه در گفتگ��و با 
 مهر، با تأكيد بر اينك��ه اين پارچه های 
چند الي��ه با اس��تفاده از فن��اوری نانو 
 توليد شده اس��ت، افزود: در اين پارچه 
اليه هايی از نانو فيبر به كار برده شده كه 
قادر است مواد مضری كه در هوا موجود 
 اس��ت را ط��ی فرآيند واكنش��ی، خنثی 

كند. 
وی ب��ا تأكيد بر اينك��ه نانو فيبر موجود 

در اين پارچه عمل فيلتراسيون را انجام 
می دهد، خاطر نش��ان ك��رد: اين پارچه 
می تواند در بيمارس��تان ها و محيط های 

آلوده مورد استفاده قرار گيرد. 
اي��ن محقق دانش��گاه صنعتی اصفهان با 
بي��ان اينكه اي��ن پارچه ق��ادر به جذب 
انواع آالينده های ش��يميايی و ميكروبی 
اس��ت، ادامه داد: اين پارچ��ه همچنين 
ب��رای مقابله با جنگ ه��ای بيولوژيك و 

شيميايی نيز كاربرد دارد. 
ب��ه اين ص��ورت كه ب��ا توجه ب��ه نوع 
آلودگی می توان لباس هايی از اليه های 
نان��و فيبر توليد كرد ك��ه مانع از جذب 
انواع آالينده های ش��يميايی و ميكروبی 

به بدن شود.   

بزرگ تري��ن س��ايت های دنيا ب��ه توافق 
رس��يده اند ك��ه روز 8 ژوئ��ن اينترنت 
پروت��كل IPv6 را در س��طح جهان��ی 
آزمايش كنن��د. به گزارش مهر، 8 ژوئن 
2011 روز آزماي��ش جهان��ی پروت��كل 

IPv6 خواهد بود. 
بزرگ تري��ن وب س��ايت های دني��ا به 
تواف��ق رس��يده اند ك��ه در اي��ن روز 
عملك��رد جانش��ين IPv4 را در مقياس 
 وس��يع و در س��طح بين المللی آزمايش 

كنند. 
 Day World IPv6 در اين روز ك��ه
نامگذاری ش��ده است، شركت كنندگان 
اي��ن آزمايش كه در مي��ان آنها نام هايی 
چون گوگل و ياهو به چش��م می خورد 
 IPv6 حمايت كامل خود را از ترافيك

مورد محك قرار می دهند. 

از   IPv6 از  اس��تفاده  و  س��ازگاری 
 م��اه ج��اری )ژانوي��ه( اجب��اری ش��ده 

است. 
آخري��ن اطالع��ات نش��ان می دهد كه 
تنه��ا كمت��ر از 5 درص��د از آدرس های 
IPv4 ب��رای اس��تفاده باقيمانده ان��د و 
بنابراين توس��عه دهندگان اينترنت بايد 
سيس��تم های خ��ود را ب��ا عملكردهای 

پروتكل جديد سازگار كنند.  
IPv4 از يك فض��ای آدرس برابر با 32 
 IP بيت برای حدود 4/3 ميليارد آدرس

برخوردار است. 
اين در حالی اس��ت كه نسخه 6 اينترنت 
پروتكل از يك فضای آدرس 128 بيت 
برخ��وردار ب��وده و بنابراي��ن می توان 
حداكثر 660 هزار ميليارد ميليارد آدرس 

IP را برپايه آن ايجاد كرد.

معاون س��ازمان ارتباطات زيرس��اخت از 
برقراری چهار مس��ير فيبرنوری در حوزه 
خليج فارس خبر داد و گفت: با ايجاد اين 
مسيرها امكان تبديل ايران به هاب اينترنتی 
منطقه فراهم شده و وابستگی ايران به ساير 
كشورها كاهش می يابد. احمد پورنگ نيا در 
گفتگو با مهر در تشريح افزايش درگاه های 
اينترنت بين الملل توسط شركت ارتباطات 
زيرس��اخت به پروژه های در دست اقدام 
در منطقه خليج ف��ارس و نيز مرز ايران با 
كشورهای ارمنستان و آذربايجان اشاره كرد 
و گفت: پروژه كابل زيردريايی منطقه خليج 
فارس )GBI( ارتباطات ايران با كشورهای 
منطقه خليج فارس و ساير كشورهای جهان 
 را از طري��ق فيبرن��وری زيردريايی برقرار

می كند.
 وی ادام��ه داد: ع��الوه بر اين ب��ا امضای 
تفاهم نام��ه ای با ش��ركت روس تلكوم، 
ظرفيت تجهيزات درگاه بين الملل در مرز 
ايران با كش��ورهای ارمنستان و آذربايجان 
افزايش می يابد. در اين ش��رايط عالوه بر 
تأمين پهنای باند اينترنت كش��ور از طريق 
درگاه بين الملل هم امكان ترانزيت و فروش 
پهنای باند به كش��ورهای همسايه  فراهم 
می ش��ود. پورنگ نيا اضافه كرد: تا چندی 
پيش ارتباط ايران تنها از يك مسير با كشور 
تركيه برقرار بود كه هم اكنون اين ارتباط به 
دو مسير افزايش يافته است. همچنين ارتباط 
ايران با كش��ورهای ارمنستان از دو مسير، 
آذربايجان، تركمنستان و افغانستان از يك 

مس��ير و عراق از چهار مسير برقرار است. 
معاون نگهداری و مديريت شبكه سازمان 
ارتباطات زيرساخت از برقراری چهار مسير 
فيب��ر نوری در حوزه خليج فارس نيز خبر 
داد و تصري��ح كرد: با ايجاد اين مس��يرها، 
اين امكان ب��رای ايران وج��ود دارد كه به 
هاب اينترنتی منطقه تبديل ش��ده و مركز 
ترانزي��ت اينترنت بين الملل در خاورميانه 
باشد. به اين ترتيب ترافيك اينترنت كاهش 
يافته و وابس��تگی ايران به س��اير كشورها 
ني��ز كمتر خواهد ش��د. به گ��زارش مهر، 
»Gulf Bridge « اپراتور راه اندازی كابل 
زيردريايی منطقه خليج فارس است كه برای 
اتصال كامل منطقه خلي��ج فارس به تمام 
جهان بر بستر يك زيرساخت كابلی مطمئن 
با شركت ارتباطات زيرساخت ايران برای 
مدت 25 سال قرارداد همكاری امضا كرده 
است. اين پروژه به صورت كنسرسيومی در 
قطر تشكيل شده تا براساس آن شبكه ای 
ايجاد ش��ود كه تمامی كش��ورهای خليج 
ف��ارس را به هم وصل كرده و بعد از عبور 
از تنگه هرمز و اتصال به عمان به شبكه های 

كابلی دنيا متصل شود. 
يك سر اين ش��بكه كه از خليج فارس رد 
ش��ده به هند و يك س��ر ديگر آن با عبور 
از دريای س��رخ به اروپا وصل می شود. با 
اين پروژه امكان ارتباط ايران با بسياری از 
كشورهای آسيای مركزی همچون پاكستان، 
افغانستان، تركمنستان، آذربايجان و ارمنستان 

تسهيل خواهد شد.

پژوهش��گران دانش��گاه صنعتی اصفهان 
با اس��تفاده از پ��ردازش تصوي��ر موفق 
به طراحی و س��اخت دس��تگاهی برای 

سنجش يكنواختی نخ شدند. 
اي��ن دس��تگاه تنها در دو كش��ور جهان 
توليد می ش��ود. س��يد مهدی حجازی 
از محققان دانش��كده نس��اجی دانشگاه 
صنعت��ی اصفه��ان در گفتگو ب��ا مهر، با 
اش��اره به اهميت اندازه گي��ری كيفيت 
نخ ب��ه صورت كم��ی در كارخانه های 
ريسندگی، افزود: در دنيا تنها دو كشور 
س��وئيس و هندوس��تان توليد كننده اين 
 دس��تگاه هس��تند كه محص��والت اين 
دو كش��ور به دليل استفاده از روش های 
تكنول��وژی  و  س��وزنی  و   خازن��ی 
منحص��ر ب��ه فردی ك��ه در آن ب��ه كار 
گزاف��ی قيمت ه��ای  دارای   رفت��ه 

 است. 
وی با اشاره به مطالعات دانشگاه صنعتی 
اصفه��ان بر روی فناوری های س��نجش 
يكنواختی نخ، اظهار داشت: با مطالعاتی 

ك��ه صورت گرف��ت پژوهش��گران اين 
دانش��گاه موفق شدند به روش پردازش 
تصوير، دستگاه سنجش يكنواختی نخ را 

طراحی و توليد كنند. 
حجازی ب��ه بيان عملكرد اين دس��تگاه 
پرداخت و خاطرنشان كرد: اين دستگاه 
دارای دوربي��ن پردازش��گر اس��ت. اين 
دوربي��ن در ه��ر لحظه از ن��خ عبوری 
اسكن كرده و تغييرهای قطر آن را اعالم 

می كند. 
اين محق��ق ادام��ه داد: عالوه ب��ر اين، 
دستگاه دارای يك مركز تحليل گر است 
و اطالعاتی كه از طريق پردازش تصوير 
اراي��ه می ش��ود را به ص��ورت كميت 

عددی ثبت می كند. 
حجازی س��بك و قابل حمل بودن را از 
مزايای اين دس��تگاه ذك��ر كرد و يادآور 
ش��د: در حال حاض��ر برنامه هايی برای 
توليد صنعتی اين دس��تگاه و وارد كردن 
آن به كارخانه های نس��اجی در دستور 

كار اين دانشگاه قرار دارد.   

 8 ژوئن »IPv6« به طور رسمي 
آزمايش می شود 

ایجاد 4 مسیر فیبرنوری در خلیج فارس 
ايران، مركز ترانزيت اينترنت خاورميانه

توسط پژوهشگران کشور 
سنجش يكنواختی نخ با استفاده از پردازش 
تصوير برای كاربرد در صنايع هوا فضا  

كليك
آشنایی با تكنولوژي وایرلس

اولين آزمايش خون با تلفن همراه توسط محقق 
ايرانی دانشگاه »رود آيلند« 

يك هدف درمانی جديد 
در درمان آسيب های مغزی

ايجاد اولين 
پروتئين های مصنوعی

جشنواره نجومی برگزار می شود؛ 

تالش برای ورود ايران به تقويم جهانی نجوم

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1389/11/9
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8:30 صبح یکشنبه 89/11/10

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

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

14/000/0002/375/765/018عمرانیشبکه جمع آوری فاضالب نطنز89-4-438

خط انتقال آب از مخزن شهر مسکن مهر 89-4-439
گلپایگان

15/000/0002/607/923/700عمرانی

مخزن و شیرخانه 5000 مترمکعبی89-4-440
 مسکن مهر سروستان شهرضا

16/000/0002/114/466/264عمرانی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذیل را از طریق مناقصه عمومی با فهرست بهای 
سال 1388 سازمان مدیریت و برنامه ریزی به پیمانکار دارای رتبه بندی و واجد صالحیت واگذار نماید.

شركت آب و فاضالب استان اصفهان

مناقصه لوله گذاری آب و فاضالب 
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دومین بازی ایران و 
بلژیك در یزد
ملی پوشان ماهانی، 
بلژيک را نقره داغ 
كردند

مسابقه هيجانی 
شترسواری 
در مصر

علی آذرپرور: 
تيم ملی كويت را 
شكست داديم

زاینده رود  
تيم ملی فوتس��ال ايران در دومين ديدار تداركاتی خود 
امروز به مصاف بلژيك می رود. ملی پوش��ان كش��ورمان در 
بازی نخس��ت اين تيم را با حس��اب 4 بر ي��ك از پيش رو 
برداش��تند. در اين مسابقه حس��ين شمس از سه تيم متفاوت 
اس��تفاده و تاكتيك ه��ای خاصی را در زمين پي��اده كرد كه 
تركي��ب اصل��ی او مصطفی نظری، وحيد شمس��ايی، محمد 
طاهری، اصغر حس��ن زاده و محمد كش��اورز بود. حس��ين 
ش��مس در اين مس��ابقه از جوانان جويای نامی چون قدرت 
به��ادری بازيكن مش��هدی تيم فيروز صفه، افش��ين كاظمی 
)گيتی پس��ند(، محمد قاسمی و مصطفی طيبی)فوالد ماهان( 
در تركيب تيم خود اس��تفاده ك��رد. در پايان نبايد از ميزبانی 
خوب مردم خونگرم يزد كه به س��الن آمدند و تيم كشورمان 

را مورد تشويق خود قرار دادند چشم پوشی كرد. 
قرار بود كه اين دو ديدار دوس��تانه در اصفهان به اسپانسری 
باشگاه فوالد ماهان برگزار شود كه بنا بر داليلی اين ميزبانی 

را به شهر يزد واگذار كردند.

زاینده رود  
كوي��ر  در  شترس��واری  مس��ابقه های  دوره  دومي��ن 
ب��ه مناس��بت ده��ه مب��ارک فج��ر روز جمعه در روس��تای 
 توريس��تی مصر از توابع شهرس��تان خورو و بيابانك برگزار 

می شود. 
در نخس��تين دوره اي��ن رقابت ه��ا نزديك به س��ه هزار نفر 
تماش��اگر مش��تاق از اين مس��ابقه جذاب و ديدنی استقبال 

كردند. 
ناگفته نماند س��ال گذش��ته با اينكه تبليغات وسيعی صورت 
نگرفت��ه ب��ود اين تعداد تماش��اگر در محل مس��ابقه حضور 
داش��تند اما در اين دوره هيأت ورزش روس��تايی و عشايری 
اس��تان اصفهان با همت اداره تربيت بدنی شهرس��تان خور و 
بيابانك تبليغات گس��ترده ای را ص��ورت داده اند. در اولين 
دوره برادارن حيدری؛ محس��ن و قاسم رتبه های اول و دوم 
را كسب كردند و عباس عامری با 64 سال سن به مقام سوم 
رس��يد. احمد براتی نيز با 14 سال سن جوان ترين شترسوار 

لقب گرفت.

زاینده رود  
علی آذرپرور ملی پوش سابق تيم فوتسال فوالد ماهان كه هم 
اكنون عضو تيم السحير كويت است، درباره وضعيت آمادگی خود 
گفت: خوش��بختانه از نظر آمادگی جسمانی و روحی در شرايط 
مطلوبی به سر می برم. وی ادامه داد: در رقابت های فوتسال ليگ 
كشور كويت در 3 بازی آخر نيم فصل اول به عضويت تيم السحير 
كويت درآمدم و چهار گل به ثمر رساندم و سه پاس گل نيز دادم. 
عل��ی آذرپرور افزود: تيم ما هم اكنون در م��كان دوم جدول رده 
بندی قرار دارد كه در آخرين بازی نيم فصل صدرنشين ليگ )تيم 
يرموک( را با سه گل از پيش رو برداشتيم كه اين بازی فوق العاده 
مشكل بود چون بيشتر بازيكنان تيم يرموک از ملی پوشان كويتی 
بودند و به نوعی ما تيم ملی كويت را شكست داديم و من در اين 
دي��دار به تنهايی 2 گل وارد دروازه حريف ك��ردم و كادر فنی از 
نحوه بازی ام رضايت كامل داشت. وی در پايان اضافه كرد: اكنون 
تيم های باشگاهی فوتسال كويت در استراحت بين نيم فصل به سر 
می برند كه به همين منظور به اصفهان آمدم. مسابقه های نيم فصل 

دوم روز 15 فوريه آغاز خواهد شد.

خبر

3 باشگاه ليگ برتر واليبال نشسته سال آينده به مسابقه های قهرمانی 
آسيا و جهان اعزام خواهند شد. مسابقه های واليبال نشسته قهرمانی 
باشگاه های آسيا مردادماه سال آينده در كره جنوبی برگزار خواهد شد كه با 
تصميم كميته فنی فدراس��يون ورزش های جانب��ازان و معلوالن تيم های 
نايب قهرمان و سوم ليگ برتر ايران به اين رقابت ها اعزام می شوند. براساس 
برنامه اعالم ش��ده سازمان واليبال نشسته جهانی مسابقه های باشگاه های 
جهان هم قرار اس��ت آبان ماه س��ال آينده به ميزبانی هند برگزار ش��ود كه 
قهرمان ليگ برتر واليبال نشس��ته ايران به اين رقابت ها اعزام خواهد شد. 
البته با توجه به مش��كل های اين كش��ور احتمال تغيير ميزبانی از هند به 
كش��ور ديگری نيز وجود دارد. در حال حاضر و در پايان هفته ششم ليگ 
برتر واليبال نشس��ته، تيم های ذوب آهن اصفهان، گس��ترش فوالد تبريز و 
دخانيات به ترتيب در مكان های اول تا سوم جدول رده بندی قرار دارندكه 
در صورت تداوم صدرنشينی ذوب آهن تا پايان رقابت ها به عنوای يكی 

از تيم های شركت كننده در رقابت های فوق حاضر خواهد شد.

دي��دار دو تيم واليبال راه و ترابری اصفهان و ش��هرداری ياس��وج با 
هماهنگی های صورت گرفته توس��ط هيأت واليبال اس��تان فردا از 
شبكه سوم سيما پخش خواهد شد. روابط عمومی هيأت واليبال با ارسال 
نمابری اعالم كرد: با عنايت به برگزاری مسابقه های ليگ دسته اول كشور 
در رش��ته واليبال، اين مسابقه از شبكه سوم سيما در روز چهارشنبه هفته 

جاری از ساعت 14:45 به صورت زنده پخش خواهد شد.

جايزه نقدی س��ی و يكمين دوره رقابت های بين المللی كش��تی 
آزاد جام تختی به 99 هزار دالر افزايش پيدا كرد. جام بين المللی 
تخت��ی 6 تا 8 اس��فند ماه برگزار خواهد ش��د و تاكن��ون بيش از همه 
كي��ش ش��انس ميزبان��ی آن را دارد. ب��رای نف��رات اول تا س��وم اين 
مس��ابقه ها به ترتيب پنج، س��ه و دو هزار دالر جاي��زه نقدی در نظر 
گرفته ش��ده اس��ت و تيم های اول تا س��وم نيز هفت، پنج و سه هزار 
دالر جاي��زه نقدی دريافت می كنند. پيش از اي��ن جايزه اين رقابت ها 

59 هزار دالر بود.

ياسرالقحطانی با توجه به س��ن و سالش می توانست در دو دوره 
 2011 و 2015 ب��رای تي��م ملی عربس��تان بازی كند و ش��ش گل 

زده اش در جام ملت ها را افزايش دهد اما...
با ح��ذف تيم ملی عربس��تان از گردونه رقابت ه��ای جام ملت های 
2011، تنه��ا بازيكنی كه می توانس��ت ب��ه رك��ورد 14 گل زده علی 
داي��ی در جام ملت ها نزديك ش��ده و آن را بش��كند از دور بازی ها 
كن��ار رفت و به نظر می رس��د ركورد 14 گله داي��ی در جام ملت ها 
 مانن��د رك��ورد 15 گل��ه رونال��دو در ج��ام جهان��ی جاودان��ه باقی

بماند.  
ياس��رالقحطانی می توانس��ت ش��ش گل زده اش در ج��ام ملت ها را 
افزايش دهد اما حاال با حذف عربس��تان و با توجه به اين كه او حتی 
ي��ك گل هم در اين دو بازی نزده به نظر می رس��د اين فاصله 8 گله 
حتی در جام ملت ه��ای 2015 هم پابرجا باقی بماند و به اين ترتيب 
ب��ا توجه به اين موض��وع و خط خوردن لی دون��گ گوک 10 گله از 
 فهرس��ت نهايی كره جنوبی، علی دايی در ص��در جدول باقی خواهد 

ماند. 

تيم فوتبال ذوب آه��ن در جريان برپايی اردوی خود در امارات، 
از سد پاختاكور ازبكستان گذشت. به گزارش فارس، تيم فوتبال 
ذوب آهن در جريان برپاي��ی اردوی 10 روزه خود در امارات، دومين 

ديدار تداركاتی خود را برگزار كرد. 
در اين ديدار كه برخالف بازی اول اين تيم به طور كامل برگزار ش��د، 
ش��اگردان ابراهيم زاده در ورزشگاه الشباب مقابل پاختاكور قرار گرفته 

و 2 بر يك مقابل حريف ازبك به برتری رسيدند. 
محم��د قاض��ی و حمي��د پ��روار گل ه��ای ذوب آه��ن را ب��ه ثم��ر 
رس��اندند، ضم��ن اينك��ه ت��ك گل پاختاك��ور )حريف اس��تقالل در 
لي��گ قهرمانان آس��يا( از روی نقطه پنالتی به ثمر رس��يد. نكته جالب 
غيب��ت 4 بازيك��ن از هر تيم در جري��ان برگ��زاری اردوی اين 2 تيم 
در ام��ارات اس��ت، چرا كه بازيكن��ان فوق به دلي��ل همراهی تيم های 
 مل��ی اي��ران و ازبكس��تان در ج��ام ملت ه��ای آس��يا در قطر به س��ر

می برند. 
ديدار اول ذوب آه��ن در اردوی امارات مقابل الزمالك مصر در حالی 
كه يك بر صفر به س��ود ذوب آهن در پي��ش بود، از دقيقه 35 به دليل 
 اعتراض حسام حسن )سرمربی تيم مصری( متوقف و نيمه كاره به پايان 

رسيد.

ورزش

زاینده رود  
در ادامه رقابت های فوتبال جام ملت های آسيا از گروه 
C امروز تيم استراليا به مصاف بحرين می رود و كره جنوبی 
تيم هند را پيش رو دارد. تنها تيم هند شانسی برای حضور 
در مرحله يك چهارم نهايی ندارد. هم اكنون تيم های استراليا 
و كره جنوبی با چهار امتياز به ترتيب در مكان نخست و دوم 
ج��دول اين گروه قرار دارند و بحري��ن با 3 امتياز در جای 
سوم ايستاده است. اگر بحرينی ها از سد استراليا عبور كنند 
 در مرحل��ه بعدی حاضر خواهند بود و در صورت پيروزی 
ك��ره جنوبی مقابل هند، تيم اس��تراليا بايد قطر را به مقصد 
كش��ورش ترک كند. هر دو ديدار به طور هم زمان ساعت 
16:45 آغاز خواهد شد. در ورزشگاه السد، بحرين تنها برای 
كسب پيروزی به ميدان می رود كه اين امر باعث خواهد شد 
كه استراليا با وجود بازيكنانی چون ساشا اوگنتوفسكی و هری 
كيول از ضد حمله ها نهايت استفاده را ببرد اما اگر بحرين 
يك گل بزند در الک دفاعی فرو خواهد رفت و بازيكنان اين 
تيم به خوبی راه اتالف وقت را بلد هستند و در دستور كار 
قرار خواهند داد و اگر طرفداران فوتبال مايلند كه بازی زيبا 
و جذاب را از دو تيم شاهد باشند تيم استراليا نبايد در اوايل 
مسابقه گل دريافت كند. تيم بحرين در 2 بازی گذشته 6 گل 
به ثمر رسانده كه در اين گروه بيشترين گل زده را در كارنامه 
دارد. ناگفته نماند 5 گل از 6 گل را در بازی دومش برابر هند 
زده است. در ديگر بازی كره جنوبی مسير آسانی برای صعود 
دارد و تيم هند تيمی نخواهد بود كه برای كره جنوبی مشكل 
ايجاد كند. پيش بينی می ش��ود كه كره جنوبی در ورزشگاه 

الغرافه با جشنواره گل، جشن صعود را برپا كند. 

پژمان سلطانی

 در هفت��ه نوزده��م لي��گ برت��ر فوتب��ال كش��ور تي��م 
ذوب آه��ن اصفهان ب��ا گل دقيقه 96 ج��الل رافخايی 
از س��د تيم مس كرمان گذش��ت كه اين ب��ازی تكرار 
می شود. به علت اينكه سعيد بخشی زاده )داور ديدار( 
در دقيق��ه 62 يك پنالتی برای مس��ی ها اعالم كرد كه 
لوس��يانو ادينهو با مكث زي��اد به توپ ضربه زد و داور 
مسابقه )بخشی زاده( رأی به سالم بودن گل داد اما داود 
رفعتی )كمك اول بخشی زاده( با پرچم خود اين گل را 
 مردود اعالم ك��رد و ضربه خطا برای ذوب آهن گرفته 

شد. 
پس از چند روز فدراس��يون فوتب��ال و كميته انضباطی 
رأی ب��ه تكرار اين بازی دادن��د و بر اين نظر بودند كه 
قاضی مي��دان نقض قانون كرده و ب��ه نوعی از قوانين 
داوری بی اطالع بوده كه اين تكرار بازی عكس العمل 
مس��ئوالن باش��گاه ذوب آهن را به همراه داش��ت. اين 
بازی قرار اس��ت روز يازدهم بهمن ماه در ورزش��گاه 

فوالدشهر برگزار شود.
اين پيش زمينه داوری ايران برای جام ملت های آس��يا 
بود كه در يازدهمين ديدار اين رقابت ها محسن تركی 
داور مس��ابقه دو تيم س��وريه و ژاپن بود. آبی پوش��ان 
ژاپنی با حس��اب 2 ب��ر يك حريف خود را شكس��ت 
دادند اما گل س��وريه زمانی به ثمر رسيد كه مهاجم اين 
 تيم حدود ده متر در آفس��ايد بود كه حسن كامرانی فر 
كمك داور اين ديدار به درس��تی پرچم خود را باال برد 

ولی تركی نظر وی را نپذيرفت. 
اي��ن تنه��ا اش��تباه محس��ن تركی نب��ود بلك��ه او يك 
پنالت��ی به س��ود ژاپنی ها اعالم كرد كه مدافع س��وريه 
 ب��ه هيچوج��ه روی بازيك��ن ژاپ��ن مرتك��ب خط��ا 

نشد.
اينها داوران دس��ت پرورده مس��عود عنايت هستند كه 
پيش از آغاز جام ملت های آسيا استعفا داد. با قضاوتی 
كه از محس��ن ترك��ی در اولين حضور خ��ود در جام 
پانزدهم ديديم ش��ايد تا آخر رقابت ها اين داور را در 
ميدان های بين المللی نبينيم و حتی باعث خواهد ش��د 
كه كميته داوران آس��يا اعتمادش��ان به داوران ايرانی كم 
ش��ود و اين دستپخت رئيس س��ابق كميته داوران ايران 
)مسعود عنايت( است كه فقط در سفر به سر می برد و 

كمتر به مسائل داوری توجه داشت.
اما محس��ن تركی نيز مقصر اس��ت اگر پرچم كامرانی 
ف��ر يكی از بهترين كم��ك داورهای جام جهانی 2010 
 را صحيح تش��خيص م��ی داد در بازی امش��ب ديدار 
ك��ره جنوب��ی و هن��د را س��وت م��ی زد و الغم��دی 
جايگزين وی نمی ش��د. اما از دو ديداری كه برداشت 
می ش��ود )مس��ابقه ذوب آهن و مس كرمان – ژاپن و 
س��وريه( كمك داوران آموزش های بيشتری ديده اند 
 و داورهای وس��ط كش��ورمان حتی قواني��ن داوری را 
 نمی دادند كه اين معزلی برای فوتبال ايران به حس��اب 

می آيد.

جواد خلیفه سلطانی

و  قهرمان��ی  عن��وان  مداف��ع   س��پاهان 
ذوب آه��ن نايب قهرمان مس��ابقه های 
فصل قبل و نايب قهرمان ليگ قهرمانان 

باش��گاه های آس��يا در سال 
2010، در حال��ی ك��ه جدی 
تصاح��ب  مدعي��ان  تري��ن 
عن��وان قهرمانی دهمين دوره 
لي��گ برتر كش��ور هس��تند؛ 
اس��فندماه  نيمه ه��ای  از 
س��ال جاری خ��ود را آماده 
در  قدرتمندان��ه  حض��وری 
فصل جديد رقابت های ليگ 
 قهرمانان باش��گاه های آس��يا 

می كنند.
تنه��ا  باش��گاه  دو  اي��ن 
باش��گاه های موجود و فعال 
در صحن��ه فوتب��ال كش��ور 
ش��ده اند  موفق  كه  هس��تند 
تا فين��ال مس��ابقه های ليگ 
قهرمانان باشگاه های آسيا راه 
پيدا كنند و با كس��ب عناوين 
رقابت ها  اين  قهرمانی  نايب 

افتخارهای قابل قبول برای فوتبال كشور 
و شهرمان به دست آوردند.

طی روزهای گذش��ته با توجه به جدايی 

رسمی علی كريمی از استيل آذين، حرف 
و حديث ه��ای زي��ادی البته به صورت 

غير رس��می در خصوص پيوس��تن 
احتمالی اي��ن بازيكن پر حرف و 
حدي��ث به س��پاهان و ذوب آهن 

مطرح گشته، در همين 
رابطه گفته می ش��ود هر دو 
باش��گاه تمايل دارن��د تا با 
جذب عل��ی كريم��ی وارد 
ليگ  مس��ابقه های  عرص��ه 
باش��گاه های آسيا  قهرمانان 
ش��وند. با توجه ب��ه قوانين 
در  موج��ود  مق��ررات   و 
آيي��ن نامه نق��ل و انتقاالت 
فوتبال كش��ور ما، نه سپاهان 
و ن��ه ذوب آهن نمی توانند 
در صورت جذب كريمی از 
او در مسابقه های ليگ برتر 
استفاده كنند ولی می توانند 
از او در رقابت ه��ای لي��گ 
باش��گاه های آسيا  قهرمانان 

در سال 2011 بهره ببرند.
در اينجا و با توجه به حاكم 
ب��ودن ي��ك آرامش نس��بی 
و قاب��ل قبول در هر دو باش��گاه از يك 
سو و از س��وی ديگر با توجه به حاشيه 
س��ازی های كريمی ظرف يكی دو سال 

گذشته با وجود توانمندی های 
فن��ی و غير قابل انكارش اين 
س��ئوال مطرح است كه 
آيا ج��ذب احتمالی او 

توسط هر يك 
از دو تيم سپاهان و ذوب 
ب��ه نظ���ر   آهن ضروری 

می آيد؟
از طرف ديگ��ر با توجه 
به شرايط روحی و خلق 
و خوی بازيكنان ايرانی 
و از آنجايی كه سپاهان 
تنه��ا  آه��ن  ذوب  و 
می توانن��د از كريمی 
مس��ابقه های  در 
آس��يا  قهرمانان  ليگ 
اس��تفاده كنن��د آي��ا 
جذب او و به بازی 
گرفت��ن او تنها در 
مس��ابقه ها   اي��ن 

زمينه  تواند  نمی 
ساز چالش های 
احتمالی و برهم 

آرامش  خوردن 
تيم��ی  درون 

اي��ن دو 

در  تي��م 
لي��گ  مس��ابقه های 

برتر كشور باشد؟
اميد اس��ت مس��ئوالن دو 
دو  س��رمربيان  و  باش��گاه 
نزديك  در ص��ورت  تي��م 
ج��ذب  ش��ايعات  ب��ودن 
كريمی ب��ه واقعيت قبل از 
اتخ��اذ تصمي��م قطعی در 
خصوص جذب او فوايد 
و ي��ا زيان های احتمالی 
به  را  تصميم��ی  چني��ن 
ص��ورت كارشناس��انه و 
ارزيابی  م��ورد  منطق��ی 
س��پس  و  دهن��د  ق��رار 
 اقدام ب��ه اتخ��اذ تصميم 

كنند.

همراه با جام

تحليل

احتمال حضور تیم والیبال نشسته 
ذوب آهن در مسابقه های قهرمانی 

آسیا و جهان

پخش مستقیم دیدار تیم های 
راه و ترابری اصفهان و یاسوج

افزایش 99 هزار دالری جایزه 
جام بین المللی تختی

با حذف تیم ملی عربستان از جام ملت های آسیا
رکورد علی دایی جاودانه می شود

در دیداری تدارکاتی
شکست  حریف استقالل  توسط ذوب آهن

دو کلمه حرف حساب با مسئوالن سپاهان و ذوب آهن 

آیا جذب احتمالی كریمی مشكل آفرین نمی باشد؟
جدال کانگوروها با بحرین برای صعود 

كره جنوبی جشنواره 
گل برپا می كند

ترکی باید به کامرانی فر اعتماد می کرد
الغمدی جايگزين تركی شد 

کیوان صادقی: 
نايب قهرمان ليگ نشويم 

تيم  را تعطيل می كنيم!
 س��رمربی تي��م هندبال ذوب آه��ن اصفهان )مداف��ع عنوان ناي��ب قهرمانی 
 لي��گ برت��ر( به دنب��ال حض��ور اين تي��م در رده پنج��م ج��دول رده بندی 
گفت: ذوب آهن اگر نتواند عنوان نايب قهرمانی را تكرار كند بايد هندبال را 
تعطيل كند! كيوان صادقی در گفتگو با مهر ضمن بيان اين مطلب افزود: ما در سه 
هفته نخست رقابت های هندبال ليگ برتر باشگاه های كشور ناهماهنگ بوديم 
 و بد بازی كرديم. بی ش��ك هرچه جلوتر برويم تيم هماهنگ تر ش��ده و بهتر 

می شويم. 
وی با اش��اره به اينكه به ط��ور قطع در هفته های آين��ده از رده پنجم جدول 
صع��ود خواهي��م كرد افزود: تيم م��ا حداقل بايد عنوان ناي��ب قهرمانی دوره 
گذش��ته خود را تكرار كن��د، در غير اين صورت باي��د هندبال ذوب آهن را 
تعطيل كنند! س��رمربی تيم هندبال ذوب آهن اصفه��ان تصريح كرد: تيم های 
حاضر در رقابت های ليگ امس��ال بسيار پرقدرت هستند. سبزوار، فوالد، مس 

و شهرداری تيم های خوبی بسته اند. 
حتی بافق يزد هم ش��رايط خوبی دارد. همين مس��أله باعث ش��ده تا بازی ها 
نزديك و س��نگين تر از قبل ش��وند. وی با بيان اينكه به هي��چ عنوان بازی ها 
قاب��ل پيش بينی نيس��ت، گفت: نمی توان از حاال ش��رايط لي��گ را پيش بينی 
ك��رد. تيم هايی مانند س��بزوار و بافق ش��رايط خوبی دارن��د و حتی نماينده 
ي��زد توانس��ته ب��ه رده دوم جدول صع��ود كند. صادقی با اش��اره ب��ه اينكه 
برخ��ی حواش��ی در ش��هرآورد اصفه��ان ب��ه تي��م ذوب آه��ن ضرب��ه زد، 
خاطرنش��ان كرد: داوری در باخت ما نقش مس��تقيم نداش��ت اما بی تأثير هم 
 نب��ود. داوری اي��ن ديدار فق��ط به نفع يك تي��م نبود اما اش��تباه های زيادی 

داشت.

مصطفی نظری: 
قهرمان بايد بهترين تيم ايران باشد

زاینده رود  
س��نگربان تي��م فوتس��ال گيت��ی پس��ند گف��ت: تي��م گيتی پس��ند هم 
اكن��ون در كم حاش��يه تري��ن روزهای خود و در س��كوت، مش��غول آماده 
 ك��ردن خود ب��وده و می تواني��م با اين امتي��از مثبت به قهرمانی دس��ت پيدا 

كنيم.
 مصطف��ی نظری بيان داش��ت: ليگ فوتس��ال ايران به طرز عجيب��ی غير قابل 
پيش بينی در جريان اس��ت و از اين حيث احتمال دارد در هفته های آتی هر 
تيمی به س��ادگی امتي��از دهد. به نظر من از بين تمام تيم های مدعی كس��ب 
عن��وان قهرمانی هيچ تيمی نمی تواند به آس��انی قهرمان ش��ود اما اميدواريم 

بهترين تيم ايران بتواند قهرمان ليگ شود.
وی درب��اره بازی با فيروز صفه نيز گفت: ب��رای قهرمانی محكوم به پيروزی 
در اين ديدار هس��تيم. پيروزی برابر فيروز صفه يك سرآغاز خوب برای فتح 
ص��در ج��دول خواهد بود و در اين بين بازيكنان از تمام توان خود اس��تفاده 

خواهند كرد.
دروازه بان گيتی پس��ند درباره جدال دو تيم گيتی پس��ند و منصوری قرچك 
در كسب عنوان قهرمانی نيز گفت: هم بازی های باقی مانده منصوری سخت 
است و هم تيم ما، با اين شرايط نمی توان پيش بينی كرد در آينده چه اتفاقی 
رخ خواه��د داد. فك��ر می كنم تيمی كه از حاش��يه كمتری برخوردار اس��ت 
می تواند قهرمان ش��ود و اين ويژگی هم اكنون تنها در تيم ما يافت می شود. 
نظری درباره در آغوش كش��يدن شمسايی در ديدار تيم ملی برابر بلژيك نيز 
گفت: همه ما برای وطنمان بازی می كنيم و نبايد اجازه بدهيم اختالف نظرها 
 ما را از يكديگر دور كند. من و وحيد با هم دوس��ت هس��تيم و ديگر اجازه 

نمی دهيم اختالفی به وجود بيايد.

مصاحبه

ابراهیم زاده: 
با اين بازيکنان با انگيزه امکان قهرمانی 

تيم ملی وجود دارد
زاینده رود  

س��رمربی س��ابق تيم ملی فوتبال گفت: امكان قهرمانی ما پس از 35 سال 
در جام ملت های آسيا وجود دارد. منصور ابراهيم زاده اظهار داشت: ملی پوشان 
ايران با توجه به اينكه از رقابت های ليگ راهی جام ملت های آس��يا شده اند، با 
آمادگی بدنی خوبی در اين رقابت ها حضور دارند و به همين دليل كره ش��مالی 
هم مانند عراق در ديدار مقابل ايران از دقيقه 70 به بعد دچار مشكل بدنی شد. 
ابراهيم زاده تأكيد كرد: اينها همه نش��ان از انگيزه های تيمی دارد كه می تواند تا 
فينال جام ملت های آسيا پيش برود. اين مربی در پاسخ به اين سئوال كه با توجه 
به اينكه به عقيده برخی كارشناسان، تيم ملی محتاط و نتيجه گرا بازی می كند و 
برخی ديگر عقي��ده دارند ايران به واقع در اين جام خوب بازی می كند؛ وی با 
نظر كدام دس��ته از كارشناسان موافق است، گفت:  من روش تيم ملی را محتاط 
نمی دانم، شايد برخی به اين دليل می گويند تيم ملی محتاط است چون در چنين 
تورنمنت هايی برای اينكه با مشكل مواجه نشويم، اولين هدف اين است كه گل 
نخوريم. ابراهيم زاده اف��زود: تفكر اول تيم ملی گل نخوردن، با قدرت در خط 
دفاع ظاهر ش��دن و سپس اس��تفاده از سرعت بازيكنان سرعتی برای رسيدن به 

گل است. 

دیگر نگران تیم دوم نیستیم
شمس: به شکست برزيل نزديك 

می شويم
س��رمربی تيم ملی فوتس��ال گفت: با بازی های دوس��تانه ای كه پش��ت سر 
گذاش��ته ايم، رفت��ه  رفته به تحقق قولم��ان مبنی بر شكس��ت برزيل نزديك 
می ش��ويم. حس��ين ش��مس تصريح كرد: هر چه به بازی با برزيل نزديك تر 
می ش��ويم احساس می كنم وقت آن رس��يده به قولی كه چند وقتی است در 
مورد شكست برزيل به مردم می دهيم در اصفهان جامه عمل بپوشانيم. با اين 
بازی هايی كه مقابل تيم های روسيه و بلژيك به نمايش گذاشتيم، اين امر دور 
از دس��ترس  نخواهد بود. سرمربی تيم ملی فوتسال با مطلوب ارزيابی كردن 
س��طح فنی ديدار دو تيم ايران و بلژيك، اظهار داشت: بلژيك نسبت به سال 
گذشته كه پنج بر صفر شكستش داده بوديم جز چهار بازيكن، به طور كامل 
تغيير پيدا كرده بود. مربی آنها بعد از مس��ابقه می گفت كه برنامه ای سه ساله 
دارند. بلژيكی ها دونده و قدرتی ظاهر شدند. وقتی گل زديم عقب نكشيدند 
و همپای بازيكنان ما دويدند تا بازی را يك بر يك مساوی كردند. بی شك در 
سال های آينده بلژيك شرايط خوبی كسب خواهد كرد. وی در مورد عملكرد 
ش��اگردانش تصريح كرد: بعد از بازی با روسيه، اردويی نداشتيم و به همين 
دليل هر چه بچه ها بيشتر كنار هم بازی كنند آمادگی شان بهتر خواهد شد. در 
اين مسابقه غير از دو گلر ذخيره، از تمام بازيكنانمان استفاده كرديم. بهادری 
و بافنده كه برای اولين بار به اردو دعوت شده بودند بازی خوبی ارايه كردند 
به خصوص بهادری كه نويد يك چپ پای خوب را در آينده می داد. از همه 
نفرات راضی بودم به خصوص از تيم اول كه ش��امل مصطفی  نظری، وحيد 
شمسايی، محمد كشاورز، محمد طاهری و اصغر حسن زاده می شود و بعد از 
جام جهانی 2008، با اين تركيب بازی ها را شروع كرده ايم. شمس ادامه داد: با 
آمدن مجيد لطيفی و وحيد قاسمی، شرايط تيم دوممان هم بهتر از قبل شده 
و اين دو همراه با جواد اصغری مقدم، احس��ان زحمتكش و مس��عود دانشور 
تركيبی هس��تند كه وقتی تيم اول را از زمين بيرون می كش��يم ديگر نگرانی 

نداريم و دغدغه هايمان برطرف شده است.

با جذب احتمالی 
علی کریمی توسط 

یکی از دو تیم 
اصفهانی این 
احتمال هم 

می رود که آرامش 
نسبی هر یك از 
دوتیم به واسطه 
حاشیه هایی که 
هر از چند گاهی 

به سراغ این 
بازیکن می آید 

تحت شعاع 
قرار گیرد
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پیامبر اکرم )ص(:
دو رکعت نماز

 در دل شب، نزد خدا از 
دنیا و آنچه در آن است، 
محبوبتر است.

آگهي استخدام شركت سهامي ذوب آهن اصفهان)نوبت دوم(

 الف ( شرایط عمومی داوطلبان
1- داشتن تابعیت ایران 

2- اعتقاد به دین مبین اسالم و یایکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 
3- نداشتن سابقه محکومیت جزائی مؤثر 
4- عدم اعتیاد به مواد مخدر و دخانیات 

5- الزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 

6- عدم اشتغال و تعهد خدمت به سایر دستگاههای دولتی و نهادهای انقالب اسالمی 
7- دارابودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم برای مردان

8- دارابودن حداقل بیست سال سن تاآخرین روز مهلت ثبت نام مندرج در این آگهی )تاریخ: 89/11/20(
9- داشتن تندرستی و توانایی کامل جسمانی و روانی طبق تأئید پزشک مرکز طب کار شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان 

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

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

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

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

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

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

داوطلبان رشته های پیراپزشکی اضافه خواهد شد.  
      4-2- آن دسته از افراد واجد شرایط که در حال حاضر 
به  مشروط  می باشند  کار  به  مشغول  کارخانه  پیمانهای  در 

مدت  تا  حداکثر  کارخانه  پیمانهای  در  خدمت  سابقه  داشتن 
سقف  از  کارخانه  پیمانهای  در  آنان  کار  سابقه  از  سال   5
مرحله  در  اینکه  بر  شد)مشروط  خواهد  کسر  مذکور  سنی 
اجتماعی،  تأمین  سازمان  تأیید  به  که  معتبر  مدارک  کنترل، 
ارئه  را  باشد  رسیده  شرکت  حراست  و  مربوطه   شرکت 

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

مجروحیت و میزان اسارت آزادگان 
3- مدارک تحصیلی متقاضیان بایستی حداکثر تا آخرین تاریخ 
مهلت ثبت نام )89/11/20( به طور قطعی صادر شده باشد و 
مدارک صادره حاوی رشته و گرایش تحصیلی، معدل و تاریخ 
قطعی فراغت از تحصیل و مشخصات فرد داوطلب باشد. بدیهی 
است به  گواهی های فراغت از تحصیل صادره برای حوزه نظام 
وظیفه و یافاقد معدل و یاعدم صدور قطعی و مشروط ترتیب اثر 
داده نخواهد شد و در صورت ثبت نام در مراحل بعدی از لیست 

متقاضیان حذف خواهند شد.
کارت  یا  و  تحصیلی  مدرک  قطعی  صدور  که  متقاضیانی   -4
پایان خدمت نظام و یا معافیت دائم آنان بعد ا ز تاریخ آخرین 

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

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

متقاضیان مربوطه حق ثبت نام نخواهند داشت.
6- فارغ التحصیالن مقاطع تحصیلی باالتر حق شرکت در آزمون 
استخدامی مقاطع پائین تر را نخواهند داشت و در صورت کتمان 
واقعیت و قبولی حتی در صورت جذب، استخدام آنان کان لم 

یکن خواهد شد.
7- شرط حداقل معدل کل تحصیلی در مقطع دیپلم و فوق دیپلم 

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

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

معدل مدارک پیش دانشگاهی مالک عمل نمی باشد

نام  ثبت  به  مجاز  که  متقاضیانی  برای  جغرافیائی  محدوده   -8
می باشند صرفًا شهرستانهای مبارکه، فالورجان، لنجان، اصفهان، 
تیران  شهر،  خمینی  شهر، شهرکرد، شهرضا،  شاهین  نجف آباد، 
عمل  مالک  و  می باشد  بروجن  و  دهاقان  و  سامان  کرون،  و 
مندرج  تولد  محل  متقاضیان،  جغرافیائی  محدودة  احراز  برای  
در شناسنامه افراد و یا اینکه دو مقطع از مقاطع تحصیلی دورة 
ابتدائی یا دوره راهنمایی و یا دبیرستان را در شهرستانهای فوق 
الذکر تحصیل کرده باشند. ضمنًا امکان سرویس ایاب و ذهاب 
محل  به  شد  خواهند  که جذب  افرادی  برگشت  و  رفت  برای 
کارخانه و بالعکس حداکثر تا شعاع 50 کیلومتری کارخانه و 
صرفًا در مسیرهائی که کارخانه تعییین می نماید وجود خواهد 

داشت.
تبصره: فرزندان پرسنل نیروهای مسلح در صورتی که 3 سال 
پایان مقطع تحصیلی دبیرستان در  تا  از سنوات تحصیلی آنان 
یکی از شهرستانهای مذکور باشد، مجاز به شرکت در آزمون 

می باشند.
9- شرکت ذوب آهن هیچگونه تعهدی در قبال تأمین اسکان 
نخواهد  شدگان  پذیرفته  برای  سازمانی  مسکونی  منزل  یا  و 

داشت.

پ ( اولویت های ویژه اجتماعی،  استخدامی 
تعیین و به  ایثارگران قبالً  قانونی خانواده محترم  1- سهمیه های 
سازمان محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان اعالم 
گردیده که درصورت ارسال لیست اسامی و آدرس و شماره تماس 
آنان با رعایت شرایط سنی و تحصیلی مندرج در این آگهی از افراد 
معرفی شده جهت طی مراحل مصاحبه، طب کار و گزینش دعوت به 

عمل خواهد آمد.
      تبصره: آن دسته از متقاضیان متعلق به خانواده معزز ایثارگران 
که در قالب سهمیه بند یک فوق الذکر از سوی  سازمان محترم بنیاد 
شهید معرفی نمی گردند با رعایت شرایط مندرج در این آگهی 
می توانند اقدام به ثبت نام نموده تا در صورت قبولی مطابق سایر 

شرکت کنندگان در آزمون، سایر مراحل جذب را طی نمایند.
2- معلولین عادی درصورت دارابودن شرایط مندرج در این آگهی 

و دارابودن شرایط کار در کارگاهها و مشاغل مورد نیاز، مشروط به 
تأیید مرکز طب کار این شرکت از 3 درصد سهمیه قانونی برخوردار 

خواهند بود.
3- با توجه به درخواستها و مطالبات افراد بومی جهت اشتغال در 
کارخانه، متقاضیان شرکت کننده به نسبت فاصله مرکز شهرستان 
مربوطه تا کارخانه طبق دستورالعملی، از امتیازات مربوطه برخوردار 

خواهند شد.
4- فرزندان واجد شرایط شاغل و بازنشسته کارخانه از امتیاز مربوطه 

برخوردار خواهند بود.
ت ( نحوه ثبت نام: 

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

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

2-   متقاضیان می بایستی فرم ثبت نام مربوطه را براساس مفاد آگهی 
و منطبق با واقعیت تکمیل نموده و نسبت به ضمیمه نمودن فایل های 
تصویرعکس، تصویرمدرک تحصیلی، تصویر صفحه اول شناسنامه و 
تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت نظام، طبق مشخصات مندرج 
در سایت ثبت نام، اقدام نمایند، ضمناً ارائه هرگونه اطالعات غیرواقعی 
نه تنها موجب باز ماندن از سایر مراحل جذب و یا برکناری از کار 

خواهد شد بلکه برابر مقررات مربوطه پیگرد قانونی خواهد داشت.
3-   مبلغ حق ثبت نام 50000 ریال می باشد که متقاضیان بایستی 
بصورت اینترنتی و از طریق سایت ثبت نام توسط یکی از کارتهای 

بانکی عضو شتاب، نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند.
4- هرگونه دعوت از متقاضیانی که در مرحله آزمون کتبی پذیرش 

گردند جهت انجام سایر مراحل جذب تا تکمیل پرونده های متقاضیان 
صرفاً از طریق شماره تلفن های تماس متقاضیان خواهد بود، لذا الزم 
است متقاضیان عزیز ضمن درج شماره تلفن ثابت و همراه مطمئن و 
غیرقابل تغییر که امکان برقراری تماس را فراهم نماید از بروز مشکالت 
 بعدی که مسئولیت آن متوجه شخص متقاضی خواهد بود پیشگیری

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

 1- متقاضیان واجد شرایطی که اقدام به ثبت نام و دریافت کد 
رهگیری نموده اند می بایستی از تاریخ 89/12/7 لغایت 89/12/10 
با مراجعه به سایت WWW.iut.ac.ir و با درج کد رهگیری اقدام 

به چاپ و دریافت کارت ورود به جلسه آزمون کتبی نمایند.
2-   تاریخ، محل و ساعت برگزاری آزمون درکارتهای ورود به جلسة 

آزمون درج خواهد شد.

 ج( مواد آزمون کتبی )عمومی و تخصصی(
1-  در مقطع تحصیلی دیپلم متقاضیان کلیه رشته های ریاضی فیزیک - علوم تجربی - ریخته گری و متالورژی - صنایع شیمیایی 
- شیمی صنعتی- ساخت و تولید - مکانیک خودرو- عیب یابی و تعمیر- صنایع فلزی- تأسیسات - الکترونیک- الکتروتکنیک- برق 
صنعتی و کامپیوتر می توانند حسب توانمندی های خود به دلخواه یکی از گروه های سه گانه دیپلم را انتخاب و باانتخاب گروه 

امتحانی مورد نظر در فرم تقاضای ثبت نام، در آزمون مربوط به آن گروه شرکت نمایند.
2- مواد امتحانی آزمون عمومی در مقاطع تحصیلی دیپلم، فوق دیپلم،کارشناسی و کارشناسی ارشد  شامل زبان و ادبیات فارسی 
- زبان انگلیسی- کامپیوتر- هوش و استعداد تحصیلی و معارف اسالمی و اطالعات اجتماعی به میزان 40 نمره می باشد)اقلیتهای 

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

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

    تذکرات مهم:
1- داوطلبان نباید از جمله افرادی باشند که بموجب آراء هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضائی از خدمت اخراج 

شده باشند. 
حتی  نماید  نام  ثبت  به  اقدام  آگهی  این  در  مندرج  مفاد  کامل  رعایت  بدون  و  غیرواقعی  ذکرمشخصات  با  داوطلب  چنانچه   -2

درصورت جذب و اشتغال به کار موضوع جذب وی منتفی خواهد بود و برابر مقررات مربوط پیگرد قانونی خواهد داشت.
3- قبولی در آزمون کتبی به منزله پذیرش نهائی نبوده و مادامیکه فرد متقاضی در کلیه مراحل جذب شامل آزمون کتبی، مصاحبه، 
نخواهد  اشتغال در شرکت  و  برای جذب  نگردد هیچگونه حقی  قبول  و گزینش  توسط مرکز طب کار شرکت  پزشکی  معاینات 

داشت.
4- مشاغل مورد نیاز این شرکت غالبًا مربوط به مشاغل سخت خط تولید بوده و چنانچه افراد متقاضی که در مرحله کتبی و مصاحبه 
تخصصی قبول شده اند از نظر جسمی و روحی مورد تأیید مرکز طب کار این شرکت قرارنگیرند هیچ حقی برای جذب نخواهند 

داشت و از نفرات بعدی بجای آنان دعوت خواهد شد.

تعداد ) نفر(جنسیترشته و گرایشمقطعردیف

زنمرد

15

لیسانس

 برق )کنترل- ابزاردقیق 
– الکترونیک(

* 7

 عمران ) عمران- 16
نقشه برداري(

* 2

2 *مواد17

5 *مکانیک )طراحي جامدات (18

3 *مکانیک )حرارت و سیاالت(19

4 *بهداشت حرفه اي20

15**پرستاري21

3*-مامائي22

تکنولوژي پرتوشناسي 23
رادیولوژي

**4

1**کاردرماني24

1**علوم آزمایشگاهي25

3-*محیط زیست26

فوق 27
لیسانس

2-*صنایع

جمع : 400

روابط عمومی شركت سهامی ذوب آهن اصفهان

موادامتحاني رشته

تولید

اصول تکنولوژي ریخته گري

اصول متالوژیکي ریخته گري

محاسبات فني

شناخت فلزات

ریاضي –شیمي - فیزیک

مکانیک

مکانیک عمومي

رسم فني

محاسبات فني

تکنولوژي مولد قدرت

فیزیک - ریاضي

برق

DC و AC ماشین هاي الکتریکي

الکترونیک عمومي

اصول اندازه گیري الکتریکي

مدارهاي الکتریکي

 فیزیک - ریاضي

شرکت ذوب آهن اصفهان جهت تامین نیروي انساني مورد نیاز خود از بین افراد واجد شرایط از طریق آزمون کتبي، مصاحبه تخصصي، طب 
صنعتي و گزینش به صورت قراردادي به شرح جدول شماره یک  جذب مي نماید.

 جدول شماره 2 : مواد آزمون تخصصي مقطع تحصیلي دیپلم جدول شماره یک: مقاطع و رشته هاي تحصیلي مورد نیاز

تعداد ) نفر(جنسیترشته و گرایشمقطعردیف
زنمرد

1

دیپلم

25 *گروه برق

81 *گروه تولید2

140 *گروه مکانیک3

4

فوق دپیلم

9 *برق) قدرت(

برق)الکترونیک – 5
کنترل- ابزاردقیق(

* 14

11 *جوشکاري6

10 *ماشین افزار7

41 *مواد)ریخته گري(8

4 *مکانیک9

3**اطاق عمل10

4**بیهوشي-  هوشبري11

تکنولوژي پرتوشناسي 12
-رادیولوژي

**
1

1**علوم آزمایشگاهي13

4 *برق )قدرت(لیسانس14

توضیح: متقاضیان فوق لیسانس الزامًا بایستي داراي مدرک کارشناسي مهندسي صنایع باشند
م الف/ 14211


