
شوراي  مجلس  اصولگرايان  فراكسيون  عضو 
اسالمي با اشاره به حركات 25 بهمن فتنه گران 
در تهران گفت: قوه قضائيه بايد با عامالن و سران 

فتنه به طور جدي برخوردكند.  
نوراله حيدري در گفتگو با ايرنا، با اشاره به قرائت 
بيانيه اي در صحن مجلس و محكوم كردن رفتار 
سران فتنه، بر لزوم برخورد قاطع قوه قضائيه با 
عامالن اغتشاشات تأكيد كرد. نماينده مردم اردل، 
شوراي  مجلس  در  فارسان  و  كوهرنگ  كيار، 
اسالمي تصريح كرد: دست دشمنان انقالب يعني 
آمريكا و اسرائيل در جريانات اخير كشور ايران به 
خوبي نمايان است. وي با اشاره به تأثيرگذاري 
جهان  مسلمان  كشورهاي  بر  اسالمي  انقالب 
را  مستكبران  ايران،  ملت  آزادي  نداي  گفت: 
به خشم آورده و آنان را درصدد انتقام از نظام 
واداشته است. حيدري گفت: همواره در گستره 
دنيا جنگ بين حق و باطل پايان ناپذير است و 
دنياي جديد بر اين ماهيت شكل گرفته است، 
ازاين رو حكومت هاي اسالمي در هر برهه اي 
از زمان با چنين فتنه  ها و توطئه  ها مواجه بوده 
و هست. وي با بيان اينكه بايد در برابر چنين 
جريانات و فتنه هايي كه برگرفته از سياست شوم 
استكبار جهاني است، داراي ابزار بصيرت و بينش 
بود،گفت: ملت ايران بايد با حفظ وحدت كلمه 
همانند 32 سال گذشته، دشمن را از توطئه آفريني 
مأيوس نمايند. نماينده مردم اردل، كيار، كوهرنگ 
و فارسان در مجلس شوراي اسالمي به پيامدها 
و آسيب  هاي مخرب ناشي از اين اغتشاشات و 
توهين به مقدسات اشاره كرد و گفت: دشمنان 
جايگاه  و  اهميت  به  علم  با  انقالب  و  اسالم 
مقدسات و ارزش هاي واالي اسالمي به توطئه 
نرم روي آورده اند.  وي گفت: دشمنان انقالب 
اسالمي با حمايت هاي همه جانبه مالي و سياسي 
در  سعي  فتنه،  سران  و  اغتشاشات  عامالن  از 
آلوده كردن فضاي سياسي جامعه و از بين بردن 

ارزش هاي واالي اسالمي را دارند. 

قوه قضائيه با فتنه گران 
جدي برخورد كند 

استاندار چهارمحال و بختياري:

در بخش مسكن، جايگاه بيستم زيبنده 
چهارمحال و بختياري نيست

تيم فوتبال ذوب آهن در شرايطی 
ك��ه در صدر ج��دول رده بندی 
قرار داشت، دربی اصفهان را به 
سپاهان واگذار كرد تا اختالفش 

با تيم رقيب به 3 امتياز برسد. 
س��رمربی  ابراهيم زاده  منص��ور 

ذوب آهن با اشاره به اين موضوع كه انگيزه و سرعت سپاهانی ها بيشتر 
از بازيكنان ...

و  ح�م�ل  ح���وزه  مش��اور 
شهرداری  ترافي�ک  و  نق��ل 
پايان  تا  كرد:  اعالم  اصفهان 
های  بزرگراه  تمام   ،90 سال 
تخلفات  ثبت  سيستم  به  شهر 
با  و  شوند  می  مجهز   سرعت 
دوربين های ثبت تخلف امكان ...

در  اصفهان  استاندار  حضور  با 
افتتاح  و  نجف آباد  شهرستان 
شاخص  پروژه  چندين  نمادين 
عم����رانی فرهن��گی خ�دماتی 
شهرداری نجف آباد، بهره برداری 
از 18 طرح و پروژه شهر آغاز 

شد. عليرضا ذاكر اصفهانی با حضور در گلزار شهدای نجف آباد و نثار 
گل به قبور اسوه های مقاومت ...

گزارش/ صفحه6

ابراهیم زاده: من و دلیلی رابطه 
خوبی با هم داریم

تا پايان سال 1390؛
تمامی بزرگراه ها به سیستم 
ثبت تخلفات مجهز می شوند

آغاز بهره برداری از پروژه های 
شاخص شهرداری نجف آباد 

صفحه 2

صفحه 2

صفـحهصفـحه

روزنامه اجتماعی، سياسی، فرهنگی، ورزشی

آيت ا... هاشمي رفسنجاني:
كارگران همواره پشتیبان 
نظام جمهوري اسالمي هستند

نماينده ولي فقيه در چهارمحال و بختياري:
جایگاه والیت فقیه 
در مذهب شیعه بسیار حساس است
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ورزش/ صفحه7

سراسری/ صفحه2

نام كاال
قيمت مصرف كننده 
)ريال( درج شده بر 

روي محصول

درصد 
تخفيف

قيمت 
فروشگاه

18/9002913/500 رب گوجه فرنگي چين چين

8/200206/600ماكاروني 700 گرمي مانا 

8/200176/800زر ماكارون 700 گرمي

5/500114/900پودر دستي برف

22/600920/500 صابون گلنار 6 عددي

7/50086/900 پودر شوما آنزيم دار

6/000334/000دستمال 200 برگ

16/0001913/000 رب رضا

DIV/O#14/000!رب تبرك

96/500988/000 روغن 4/5 پرديس

17/500916/000 رب شاهسوند

14/500713/500 رب 48

12/000259/000 تن ماهي جنوب 120 گرمي

نام كاال
قيمت مصرف كننده 
)ريال( درج شده بر 

روي محصول

درصد 
تخفيف

قيمت 
فروشگاه

52/0002340/000 چاي 15 خرداد

5/500164/600پودر دستي آمو

7/500136/500پودر ماشيني آمو

مايع ظرفشويي گلي
11/300710/500 1 ليتري

مايع ظرفشويي گلي
44/4001040/000  4 ليتري

7/900156/700كنسرو نخودفرنگي گلچين

8/200186/700خوراك لوبيا چيتي گلچين

5/000204/000نوداليت آماده 

7/000195/700سوپ اليت آماده

88/000 95/0007 روغن 4/5 پرديس

8/500226/600سس گوجه خرسي

رئیس جمهور تركیه از شهر
 تاریخي اصفهان دیدن كرد
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی سراسری
جهان نما ایران

آنچه در رسانه ها، به عنوان هدف اصلي 
توسعه  شده،  برجسته  گل  عبداله  سفر 
روابط اقتصادي، همكاري در زمينه انرژي 
درباره  نظر  تبادل  و  گفتگو  همچنين  و 
توسعه روابط دوجانبه و تحوالت منطقه 
هاي  زيرساخت  كردن  فراهم  است.  اي 
الزم براي ارتقاي همكاري هاي اقتصادي 
 و تجاري ميان دو كشور از جمله مهم ترين 
اولويت هايي است كه در اين سفر درباره 
روش ها و راهكارهاي آن بحث و تبادل نظر 
خواهد شد. تركيه پس از به قدرت رسيدن 
حزب اسالم گراي عدالت و توسعه در سال 
2002 ميالدي، سياست چرخش به خاور 
نزديک را در دستور سياست خارجي خود 
قرار داده است؛ سياستي كه هم زمان با شروع 
مذاكره هاي الحاق به اتحاديه اروپايي تالش 
داشته با اسرائيل، سوريه و ايران روابط خود 
را گسترش دهد. از مقطع زماني نزديک به 
يک دهه اخير، تركيه با اتخاذ مواضع بي 
 طرفانه و نوع سومي همواره تالش كرده در 
قامِت يک ميانجي در مناقشات و تنش  هاي 
منطقه  اي ظاهر شود تا از اين طريق به گفته 
طراحان استراتژي سياست خارجي آنكارا، 
به  عنوان يک قدرت منطقه  اي تأثير گذاري 
خود را به بازيگران فعال منطقه اي و فرا 
در  آنكارا  توجيه  كند.  معرفي  منطقه  اي 
اتخاذ اين راهبرد اين است كه از اين راه 
خواهد توانست وزن سياسي تركيه را باال 
برده و مخالفان سنتي را كه باعث شده اند 
آنكارا بيش از يک دهه در پشت ديوار ستبر 
الحاق به يورو به انتظار بنشيند، مجاب كند 
كه داراي نقشي با اهميت و پيش برنده در 

بحران هاي منطقه اي است. 
رژيم  قبال  در  كشور  اين  سياست 
با فراز و  صهيونيستي طي دو دهه اخير 
فرود مواجه بوده است. زماني كه در اواخر 
قراردادهاي  اسرائيل  و  تركيه  دهه 1990 
مهم امنيتي و نظامي منعقد كردند، راه براي 
توسعه همكاري هاي تجاري و اقتصادي دو 
طرف باز شد. آنچه در ارتباط با روابط رژيم 
صهيونيستي و تركيه جلب توجه مي كند، 
افزايش دامنه تنش ميان دو طرف در سال 
2010 بود. پيش از آن هم تركيه به شدت 
از اسرائيل به دليل حمله به غزه انتقاد كرد و 
رجب طيب اردوغان )نخست وزير تركيه( 
از واژه تروريسم دولتي عليه اسرائيل استفاده 
كرده بود. در مقطعي ديگر نطق اردوغان 
در داووس در انتقاد از شيمون پرز )رئيس 
رژيم صهيونيستي(، خط ديگري از سياست 
خارجي تركيه در قبال اسرائيل را ايجاد كرد 
كه به سمت تنش گرايش داد. هرچند اين 
تنش به قطع روابط نينجاميد اما تنش سياسي 
ميان دو طرف مشهود است. نقطه عطف 
اين تنش در برخورد نيروهاي اسرائيلي با 
كشتي كمک رساني به مردم غزه نمايان شد. 
اين واقعه نيز به قطع روابط دو طرف منجر 
نشد اما تنش سياسي را به اوج رساند تا 
آنجا كه وزير خارجه تركيه بر ضرورت 
عذرخواهي رسمي تل آويو از كشورش در 
 ارتباط با كشتي مرمره تأكيد كرد. سياست 
از مردم  خاورميانه اي تركيه در حمايت 
فلسطين و غزه سبب شده كه در برخي 
اهتزاز  به  تركيه  پرچم  منطقه  كشورهاي 
سياست  در  پيشرفت  نوعي  اين  درآيد. 
محسوب  خاورميانه  در  تركيه   خارجي 

مي شود. 

در سال 2010،  تركيه  استراتژي  در سند 
اولويت ويژه اي به توسعه روابط با ايران 
داده شده است. براساس برنامه هاي در حال 
انجام ميان دو كشور، تالش فراوان شده تا 
ميان  اقتصادي  و  تجاري  مبادالت  حجم 
خود را به رقم قابل توجه 30 ميليارد دالر 
تا سال 2015 ميالدي افزايش دهند. روابط 
تجاري ايران و تركيه كه در سال 2001 به 
رقمي در حدود يک ميليارد و صد ميليون 
مي رسيد، در سال 2008 به رقمي بالغ بر 
پنج ميليارد دالر و در سال 2010 به حدود 
هشت ميليارد دالر رسيده و پيش بيني شده 

در سال 2011 به 20 ميليارد دالر برسد.
 افزون بر اين، ايران مي تواند از تركيه به 
عنوان يک راه امن براي انتقال گاز به اروپا 
كه اينک سه كشور روسيه، الجزاير و نروژ 
انرژي اش را تأمين مي كند بهره ببرد؛ چرا 
كه اروپائيان به شدت به دنبال ايجاد يک 
جايگزين در برابر روسيه هستند. اروپائيان 
 به روس ه��ا چندان اعتم��اد ن��دارند و 
روس ها نيز نشان داده اند كه در صورت 
بروز مشكالت امنيتي به راحتي گاز مصرفي 

آنها را قطع مي كنند. 
به باور تحليل گران مسائل تركيه، وجود 
فرهنگي  و  تاريخي  ديني،  مشتركات 
منطقه اي  هاي  پيمان   در  مشاركت  و 
جنبش  اسالمي،  كنفرانس  سازمان  نظير 
غيرمتعهدها )نم( و... سبب پيوند روابط و 
مناسبات دوستانه و عميق دو كشور همسايه 

و مسلمان ايران و تركيه شده است. 
سيري كوتاه در گذشته دو كشور گوياي 
پيشينه  اي طوالني در مناسبات دوستانه و 
صلح  آميز ميان اين دو است؛ پيشينه اي كه 
به قول عبداله گل )رئيس  جمهور تركيه( 
در طول 400 سال گذشته هيچ درگيري را 

تجربه نكرده اند. 
اتخاذ مواضع حمايتي ايران از لغو قانون 
منع حجاب و بعد هم رأي عدم  انحالل 
 دادگاه قانون اساسي تركيه، موجبات تثبيت 
به  را  آنكارا  و  تهران  مندي روابط  قاعده  
همراه داشته است. موضوع برنامه صلح آميز 
هسته اي جمهوري اسالمي ايران و تالش 
تركيه براي ميانجي گري در آن نيز از ديگر 

سرفصل هاي همكاري دو كشور است. 
تركيه تالش كرده نقش ميانجي ميان ايران 
و كشورهاي 1+5 را بازي كند. اين نقش 
زماني اهميت پيدا كرد كه آنكارا به همراه 
و  اي  منطقه  بازيگر  دو  عنوان  به  برزيل 
فرامنطقه اي در كنار ايران وارد مذاكره هايي 
شدند كه منجر به صدور بيانيه تهران شد. 
هر چند گروه موسوم به 1+5 در عمل به 
اين توافق واكنش نشان نداد اما تركيه گام به 
گام وارد برنامه هسته اي ايران شده تا جايي 
كه مذاكره هاي اخير ايران و اين گروه در 

استانبول تركيه برگزار شد. 
تركيه به عنوان يک كشور همسايه تالش 
به  ايران  اي  هسته  مسأله  حل  در  كرده 
صورت ديپلماتيک ظاهر شود. هدف اصلي 
تركيه اين است كه ظرفيت هاي قابل قبول 
خود را در ابعاد سياسي و منطقه اي نشان 
دهد. در نگاه دور انديشانه مقام هاي سياسي 
تركيه حتي بحث عضويت دايم شوراي 
امنيت به عنوان اولين كشور اسالمي مد 
نظر است. در اين سند، همچنين موضوع 
تركيه حذف  براي  ايران  موشكي  تهديد 

شده است. 

و  شهدا  فرزندان  گفت:  تهران  استاندار 
ايثارگران بهترين افراد در ترويج و تعميق 
جامعه  در  شهادت  و  ايثارگري  فرهنگ 
هستند. مرتضي تمدن در مراسم تجليل 
از فجر آفرينان انقالب اسالمي و فرزندان 
از  بايد  افزود:  ايثارگر  و  شاهد  هنرمند 
و  توان  تمام  با  دستاوردهاي خون شهدا 
نيرو حراست كرد و زبان هنر بهترين ابزار 
در توسعه و تعميق فرهنگ ايثار و شهادت 

است. 
ترين  صالح  و  بهترين  را  ايثارگران  وي 

مقدس  دفاع  ذخاير  و  )ره(  امام  فرزندان 
خواند و تصريح كرد: هنرمندان در ترويج 
مفاهيم  انتقال  شهادت،  و  ايثار   فرهنگ 
دالور مردي ايثارگ��ران و شه��دا به نس�ل 
دارند.  برعهده  خطيري  وظايف  جديد، 
تمدن بازماندگان شهدا و مجموعه ايثارگران 
را ذخاير ارزشمند كشور و مايه مباهات و 
فخر ايرانيان دانست و افزود: استفاده از هنر 
در بيان مفاهيم پر ارزشي چون شهادت و 
ايثارگري، نيازمند درك هرچه بهتر از فلسفه 

شهادت و ايثارگري است. 

معاون استاندار تهران گفت: در حال حاضر 
بخش  در  گذاري  سرمايه  فرصت   195
دولتي و خصوصي استان تهران شناسايي 
شده است. نعمت اله تركي در گفتگو با ايرنا 
افزود: از اين تعداد فرصت سرمايه گذاري 
شناسايي شده 178 عنوان داراي مطالعات و 

اطالعات مالي مي باشند. 
بيني  پيش  سرمايه  داشت:  اظهار  وي 
اين  براي اجراي   شده داخلي و خارجي 
مي  ريال  ميليارد  هزار   230 ها  فرصت 
فرصت  بيشترين  داد:  ادامه  تركي   باشد. 
به  مربوط  سرمايه گذاري شناسايي شده 

بخش صنعت مي باشد كه در اين بخش 
معاون  است.  شده  شناسايي  طرح   109
همچنين  تهران  استانداري  ريزي  برنامه 
گفت: 23 فرصت سرمايه گذاري در بخش 
گذاري  سرمايه  فرصت   22 ساختمان، 
سرمايه  فرصت   16 خدمات،  بخش  در 
 گذاري در بخش كشاورزي، 15 فرصت 
سرمايه گذاري در بخش آب، برق و گاز، 
بخش  در  گذاري  سرمايه  فرصت  شش 
حمل و نقل و ارتباطات و چهار فرصت 
سرمايه گذاري در بخش معدن شناسايي 

شده است. 

نصف النهار

نصف النهار

عمرالبشیر: 
صداي مردم را ساكت نمي كنم

شاهدان عيني از متفرق كردن تظاهرات روزنامه نگاران سوداني در خارطوم 
خبر مي دهند. به گزارش ايلنا به نقل از الجزيره، اين شاهدان گفتند كه 
ده ها روزنامه نگار و خبرنگار سوداني قصد داشتند تظاهراتي در اعتراض 
برگزار  شده اند،  بازداشت  پيش  چندي  كه  خود  هم قطاران  بازداشت  به 
كنند كه با برخورد نيروهاي امنيتي مواجه شدند. در اين تظاهرات پنج 
تصويربردار تلويزيوني و خبرنگار كه در حال پوشش تظاهرات بودند، 
بازداشت شدند. شاهدان عيني گفتند كه ده ها نيروي امنيتي با لباس نظامي 
و شخصي در اطراف »شوراي ملي روزنامه نگاران« مستقر شده بودند تا از 

تجمع اصحاب رسانه جلوگيري كنند. 
امنيتي  سازمان  مركز  مقابل  در  سوداني  زنان  از  جمعي  ديگر،  سوي  از 
بازداشت  فرزندان  آزادي  خواستار  و  كردند  تجمع  خارطوم  در  سودان 
شده خود شدند. پيش از اين و در 30 ژانويه گذشته در شمال سودان 
در اعتراض به افزايش قيمت ها و نقض مكرر حقوق بشر، تظاهرات هايي 
)رئيس جمهوري  عمرالبشير  كه  است  حالي  در  اين  بود.  شده  برگزار 
به  بلكه  نمي كنم  ساكت  را  مردم  صداي  گفت:  مراسمي  در  سودان( 
وي  مي دهم.  گوش  سودان  ساختن  براي  آنها  خواسته هاي  و   نظرات 
همچنين  البشير  مي دهند.  ادامه  خود  دشمني  به  سودان  دشمنان  افزود: 
بر حمايت از ملت فلسطين تا آزادي سرزمين اشغال شده آنها از جمله 
قدس تأكيد كرد و گفت: ما كنار ملت عراق و افغانستان و تمام ملت هاي 
اشغال گران در كشورشان و خروج  يافتن حضور  پايان  تا  اشغال  تحت 
آنها ايستاده ايم. البشير در ادامه افزود:  »به اجراي احكام دين اسالم پايبند 
هستيم و بر ارزش آزادي تأكيد داريم چرا كه اين ارزش عامل تحرك 
ملت و امت است. وي تأكيد كرد كه مصر كشوري قدرتمند در جهان 
عرب و رهبر كشورهاي عربي به شمار مي رود و ما به جوانان تونس به 

خاطر انقالبشان تبريک مي گوييم.

 ژاك شیراك محاكمه مي شود 

تعدادي  ايجاد  اتهام  به  فرانسه(  پيشين  جمهور  )رئيس  شيراك  ژاك 
شغل كاذب در گذشته محاكمه مي شود. به گزارش ايرنا، پيش از اين 
نشريه فكاهي »كارنارآنشنه« چاپ پاريس به نقل از بستگان و نزديكان 
آلزايمر و  بيماري  به  ابتال  به دليل  شيراك شايعه ساخته بود كه شيراك 
از آن، توان شركت در دادگاه مزبور را نخواهد داشت.  ناشي  عوارض 
برنادت، همسر شيراك در واكنشي زود هنگام،  اين در حالي است كه 
 هرگونه احتمال ابتالي شوهرش به بيماري فراموشي آلزايمر را رد كرد و 
و  جسمي  هاي  نارسايي  برخي  از  شوهرش  كه  است  درست  افزود: 
شنوايي از جمله معضل راه رفتن به دليل كهولت سن رنج مي برد، ولي 
مزبور حضور  دادگاه  در  و  نبوده  مبتال  الزايمر  بيماري  به  وجه  هيچ  به 

خواهد داشت. 
شيراك متهم است كه به هنگام رياست طوالني مدت خود بر شهرداري 
كرده  ايجاد  دولت  هزينه  به  افراد  براي  كاذب  شغل  تعدادي  پاريس، 
كه  است  داير  پاريس  دادگستري شهر  در  پرونده  اكنون يک  است. هم 
به هنگام رياست  تعداد هفت شغل  متهم است كه  آن شيراك  براساس 
بر شهرداري پاريس و21 شغل كاذب نيز در شهر نانتر در غرب پاريس، 
براي  شهرداري  هزينه  با  است  متهم  وي  است.  كرده  ايجاد  افراد  براي 
آن  مؤسس  نيز  وي  خود  كه  .ار«  »ار.پ  حزب  در  افراد  تعداد  اين 
شيراك  فرانسه،  قوانين  براساس  است.  كرده  ايجاد  كاذب  شغل   بوده، 
مي تواند در صورت اثبات اتهام هاي وارده، از سوي دادگاه به پرداخت 
150 هزار يورو جريمه نقدي و 10 سال زندان محكوم شود. در همين 
حال نيز خبرهاي دريافتي حاكي است كه ژان وي، وكيل شيراك نيز از 
دادگاه خواسته تا موكلش در اولين جلسه دادگاه كه بيشتر جنبه شكلي 
دارد، حضور نداشته باشد. شيراك از سال 1995 ميالدي به مدت 12 سال 
بر قدرت اجرايي فرانسه تكيه زده بود. وي پيش از آن نيز به مدت 18 

سال شهرداري كالنشهر پاريس را تجربه كرده است. 

وضعیت مزاجي مبارك 
بسیار وخیم است 

)ديكتاتور  مبارك  حسني  مزاجي  وضعيت  كه  كردند  اعالم  آگاه  منابع 
گزارش  به  است.  رفته  اغما  به  وي  و  بوده  وخيم  بسيار  مصر(  مخلوع 
مبارك در زمان حاضر تحت نظر  اليوم نوشت:  المصري  ايرنا، روزنامه 
پزشكان است و هنوز تصميمي در مورد انتقال وي به بيمارستان گرفته 

نشده است. 
مبارك 82 ساله در ماه مارس ) اسفند / فروردين ( گذشته در بيمارستان 
كيسه صفراي  برداشتن  براي  آلمان تحت يک عمل جراحي  هايدلبرگ 
خود قرار گرفت و از آن زمان تاكنون تحت مراقبت پزشكان بود. برخي 
از منابع آگاه مصري فاش ساختند ممكن است كه مبارك روزهاي آخر 
عمر خود را بگذراند، زيرا اوضاع جسماني و وضعيت رواني او بسيار 
ادامه  اين منابع در  وخيم است و روز به روز حال وي بدتر مي شود. 
خاطر نشان ساختند كه مبارك از بيماري هاي ناشي از كهولت سن رنج 
مي برد و تاكنون تحت چندين عمل جراحي قرار گرفته است. وي از 
براي  پذيرفتن پزشكان  بيمارستان و  به  داروهاي خود، مراجعه  خوردن 

معالجه اش خودداري مي كند. 

ایتالیا كمك مالي در اختیار تونس 
قرار مي دهد 

وزير امور خارجه ايتاليا اعالم كرد كه كشورش پنج ميليون يورو كمک 
اقتصادي در اختيار تونس قرار مي دهد و همچنين قرار است در مجموع 
يكصد ميليون يورو كمک مالي در كنفرانس بين المللي كارتاژ به تونس 
از تونس،  فرانكو  اختصاص داده شود. به گ��زارش خبرگزاري فرانسه 
فراتيني افزود: كنفرانس بين المللي كارتاژ پيرامون اجراي اصالحات در 

تونس در ماه مارس سال جاري ميالدي برگزار مي شود. 
اين  مالي  كمک  يورو  ميليون  پنج  گفت:  ايتاليا  خارجه  امور  وزير 
يابد كه از سوي دولت  كشور براي تونس به طرح هايي اختصاص مي 
تعيين  اين كشور  به رياست محمد غنوشي نخست وزير   موقت تونس 
مي شود. بنابر اين گزارش، دولت موقت تونس يک كنفرانس بين المللي 
در ماه مارس با هدف جلب حمايت و پشتيباني كشورهاي جهان براي 
برگزار  كارتاژ  در  كشور  اين  در  اقتصادي  و  سياسي  اصالحات   اجراي 
مي كند. وزير امور خارجه ايتاليا پس از ديدار با مقام هاي دولت موقت 
فراتيني  داد.  اين كشور خبر  به  مالي رم  از اختصاص كمک هاي  تونس 
در ادامه سفر خود به سوريه و اردن وارد تونس شد. وزير امور خارجه 
ايتاليا در ديدار با مقام هاي تونس همچنين پيرامون مهاجرت گسترده و 

غيرقانوني شهروندان تونسي به ايتاليا به گفتگو پرداخت. 
وي خواستار يافتن راه حلي براي جلوگيري از گسترش موج مهاجرت 
شهروندان تونسي به ايتاليا شده است. هر سال هزاران شهروند تونسي به 
طور غيرقانوني و با استفاده از قايق هاي كوچک از طريق آب هاي آزاد به 

ايتاليا مهاجرت مي كنند. 
بودن  كوچک  علت  به  سفر  هنگام  غيرقانوني  مهاجران  اين  از  بسياري 
از  را  خود  جان  و  شده  اقيانوس  سهمگين  امواج  دچار  خود  قايق هاي 

دست مي دهند.

هواپيماي حامل رياست جمهوري تركيه و هيأت 
از  شنبه  سه  دقيقه   13:20 ساعت  مقارن  همراه 
فرودگاه تهران به مقصد فرودگاه بين المللي اصفهان 
به هوا برخاست. پرواز هواپيمايي تركيش اير الين 
در ساعت 13:45 در فرودگاه بين المللي اصفهان 
با استقبال رسمي گردان تشريفات ارتش به زمين 
ارشد  فرمانده  معاونان،  استاندار اصفهان،  نشست. 
ارتش در منطقه مركزي كشور )امير سرتيپ اكبري( 
به همراه كودكاني كه لباس محلي اقوام ايراني را 
پوشيده بودند، در ازدحام خبرنگاران و عكاسان از 

عبداله گل استقبال كردند.
رئيس جمهور تركيه به همراه پنج وزير بازرگاني، 
انرژي، امور خارجه، صنايع و وزير مشاور و هيأت 
با  اصفهان  فردگاه  از  بازرگانان  و  تجار  نفره   120

تشريفات امنيتي به هتل عباسي عزيمت كردند.
عليرضا ذاكر اصفهاني در پاويون دولت در محل 
مردم  و  مقام ها  آمدگويي رسمي  فرودگاه، خوش 

اصفهان را به عبداله گل ابالغ كرد.
رئيس  دادگستري(  )وزير  بختياري  مرتضي  سيد 
جمهور تركيه را در سفر به اصفهان همراهي مي كرد. 
عبداله گل ساعت 15 ديروز از چهلستون، مجموعه 
تاريخي ميدان امام، مسجد شيخ لطف اله، عالي قاپو، 
بازار، پل هاي تاريخي و كارگاه هاي صنايع دستي 

ديدن كردند. 
هيأت تجار و بازرگانان همراه وي در ساعت 17 در 
همايش صنعتگران اصفهان در محل اتاق بازرگاني 
و صنايع و معادن اصفهان به منظور گفتگو و تبادل 
نظر با فعاالن اقتصادي اصفهان در خصوص تعامالت 

اقتصادي و منطقه اي حاضر شدند.

انجام مصاحبه با شبكه پرس تي وي و مذاكره با 
استاندار اصفهان از ساير برنامه هاي سفر عبداله گل 

در اصفهان مي باشد.

با توجه به مشكالتی كه قشر كارگران بازنشسته تأمين 
اجتماعی دارند، پرداخت پاداش و عيدی بازنشستگان 
تأمين اجتماعی بايد قبل از اسفند ماه سال 89 و بر 
مبنای قانون كار به صورت 2 ماه حقوق پرداخت 
شود. نايب رئيس كانون كارگران بازنشسته شهرستان 
آران و بيدگل در گفتگو با ايلنا با انتقاد از عدم پرداخت 
به موقع عيدی كارگران بازنشسته تأمين اجتماعی، 
خواستار پرداخت عيدی براساس قانون كار و مطابق 
با دو ماه حقوق شد. مصطفی آگسته همچنين با انتقاد 
از عدم پرداخت حقوق اسفند و بهمن ماه همانند 
سال های قبل، از مبهم ماندن پرداخت بسته حمايتی 
كه مديرعامل سازمان تأمين اجتماعی اعالم كرده بود 

انتقاد كرد و خواستار پرداخت اين بسته حمايتی قبل 
از پايان سال 89 شد. وی با انتقاد از رعايت نشدن 
ماده 96 قانون تأمين اجتماعی در سال 89 در مورد 
افزايش حقوق كارگران بازنشسته تأمين اجتماعی، 
خواستار افزايش حقوق سال 1390 بر مبنای ماده 96 
قانون تأمين اجتماعی و جبران حقوق سال قبل شد. 
آگسته با انتقاد از عدم پوشش و درمان مناسب برای 
اين قشر محروم و مستضعف كارگر از مسئوالن تأمين 
اجتماعی خواست تا قانون الزام درمان را رعايت كنند 
و درمان مناسب را در اختيار بازنشستگان قرار دهند. 
بيمه تكميلی  از طريق  وی گفت: اگر قرار است 
شود،  انجام  كارگر  بازنشستگان  درمان  به  كمكی 

سراسر  در  اجتماعی  تأمين  سازمان  خود  حداقل 
كشور به صورت فراگير اين كار را تقبل كرده و انجام 
دهد. نايب رئيس كانون كارگران بازنشسته شهرستان 
آران و بيدگل با تشكر از مديريت قبلی سازمان تأمين 
اجتماعی كه سياست وی در جهت رفاه كارگران 
بازنشسته بود، خواستار اجرايی شدن بسته حمايتی، 
بازنشسته  كارگران   1390 سال  حقوق  افزايش 
براساس ماده 96 قانون تأمين اجتماعی و پرداخت 
عيدی قبل از اسفند ماه سال جاری و براساس قانون 
كار و 2 ماه حقوق با توجه به مشكالت عديده ای 
 كه گريبانگير اين قشر پيشكسوت و محروم است 

شد.

رئيس جمهور تركيه از شهر تاريخي اصفهان ديدن كرد

جهان نما ایران نصف النهار

چه خبر از پایتخت

رئيس پليس راهنمايي و رانندگي استان اصفهان اعالم کرد:

موتورسيکلت، عامل يك سوم تصادفات اصفهان 

نايب رئيس کانون کارگران بازنشسته شهرستان آران و بيدگل: 

 عيدی كارگران بازنشسته قبل از اسفند پرداخت شود 

ايران و تركيه 
در مسير تعميق همکاري هاي راهبردي 

استاندار تهران:
فرزندان شهدا و ایثارگران بهترین افراد 
در ترویج فرهنگ ایثار و شهادتند    

195 فرصت سرمایه گذاري 
در استان تهران شناسایي شده است     

و  نق��ل  و  ح�م�ل  ح���وزه  مش��اور 
ترافي�ک شهرداری اصفهان اعالم كرد: تا پايان 
سيستم  به  شهر  های  بزرگراه  تمام   ،90 سال 
با  و  شوند  می  مجهز  سرعت  تخلفات   ثبت 
دوربين های ثبت تخلف امكان نظارت در تمام 
ايمنا،  گزارش  به  شود.  می  فراهم  ها  بزرگراه 
احمدرضا طحانيان با بيان اينكه  تاكنون نقاط حادثه 
خيز رينگ سوم ترافيكی به سيستم ثبت تخلفات 
سرعت مجهز شده اند، اظهار كرد: از سال 88 
اجرای اين طرح آغاز شد و در حال حاضر بيشتر 
بزرگراه های اين شهر به اين سيستم مجهز است. 
وی با اشاره به اين كه با دوربين های نظارتی 
اين  آن ها در   بر حركت خودروها و سرعت 

بزرگراه ها نظارت می شود و هيچ تخلفی از ديد 
اين سيستم پوشيده نمی ماند اذعان داشت: براساس 
برنامه ريزی های صورت گرفته تا پايان سال آينده 
تالش خواهيم كرد كه كل بزرگراه ها را به اين 
سيستم مجهز نماييم. اين در حالی است كه تاكنون 
بيشتر دوربين های ثبت تخلف در تقاطع های 
شهر نصب شده است. وی  با تأكيد بر اينكه نصب 
دوربين های ثبت تخلفات در كاهش تخلفات و 
سرعت در شهر بسيار مؤثر بوده است افزود: نصب 
دوربين های ثبت تخلفات در بزرگراه های شهر، 
تأثير بسيار خوب و قابل توجه ای به دنبال داشته 
 به طوری كه آمارها نشان می دهد با نصب اين 
بزرگراه هايی  رانندگی در  دوربين ها، تخلفات 

تخلفات مجهز شده  ثبت  به دوربين های  كه 
اند به شدت كاهش يافته و با رعايت سرعت 
مجاز در اين بزرگراه ها، همچنين شاهد كاهش 
تصادفات و ترافيک بوده  ايم. طحانيان با موفق 
دانستن طرح نصب دوربين های ثبت تخلفات 
در بزرگراه های شهر گفت: اين دوربين ها تمام 
طول بزرگراه ها را تحت پوشش قرار می دهند به 
 گونه ای كه امكان ندارد تخلف خودرويی از ديد 
دوربين ها پنهان بماند و با استفاده از دوربين 
بسيار  ها  بزرگراه  كنترل  تخلفات،  ثبت  های 
و  ثبت  رانندگی  تخلفات  و  شده  تر  آسان 
ارسال  آن ها  منازل  در  به  متخلفان   جريمه 

می شود. 

 اعضاي شركت كننده در سومين مجلس كارگري با 
حضور در مجمع تشخيص مصلحت نظام با آيت ا... 

هاشمي رفسنجاني ديدار كردند. 
به گزارش ايلنا، رئيس مجمع تشخيص مصلحت 
نظام در اين ديدار نيروي كارگري را ستون فقرات 
هر جامعه اي عنوان كرد و گفت: كارگران همواره 
در مقاطع مبارزات قبل از انقالب، دوران جنگ و 

سازندگي پشتيبان نظام جمهوري اسالمي بودند و 
هيچ گاه به غير از حق خود خواسته اي ديگر نداشتند. 
آيت ا... هاشمي رفسنجاني با اشاره به قانون هدفمندي 
يارانه ها، تأكيد كرد: اجراي اين طرح براي كشور 
اجتناب ناپذير بود، ولي مسئوالن بايد تالش كنند تا 
در مسير اجراي آن، شغل و همچنين حقوق كارگران 

و كارمندان و مزد بگيران با آسيب مواجه نشود. 

تأكيد  نظام  مصلحت  تشخيص  مجمع  رئيس 
كرد: بايد مراقب بود كه كارخانه ها براي پرداخت 
به رو نشوند و در  با مشكل رو  هزينه هاي خود 
اين مسير با تعطيلي، تعديل نيروي كار و يا عدم 
جبران  درصد  كارگران  حقوق  موقع  به  پرداخت 
براي قشر كارگر مشكل آفرين  پيامد آن  تا   برآيند 

نشود. 

تا پايان سال 1390؛

تمامی بزرگراه ها به سيستم ثبت تخلفات مجهز می شوند

آيت ا... هاشمي رفسنجاني در ديدار با اعضاي مجلس کارگري:

كارگران همواره پشتيبان نظام جمهوري اسالمي هستند

اصفهان  استان  رانندگي  راهنمايي و  پليس  رئيس 
از  بيش  آمده،  دست  به  آمارهاي  براساس  گفت: 
يک سوم تلفات تصادفات درون شهري اين استان 
مربوط به موتورسواران است كه بايستي با تدابير الزم 
از شرايط مخاطره آميز بودن اين وسايل نقليه كاسته 
شود. به گزارش ايمنا، سرهنگ حسين غالمي اظهار 
داشت: درصدد هستيم با انجام طرح هاي مختلف، 
روند كاهش تلفات ناشي از حوادث رانندگي درون 
شهري را هر چه بيشتر دنبال كنيم. غالمی افزود: 
براساس آمار پزشكي قانوني در دي ماه سال جاري 
24 نفر بر اثر حوادث رانندگي درون شهري در استان 
اصفهان جان باختند كه اين تعداد نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته 22/6 درصد كاهش داشته است. 

وی موتورسيكلت را يكي از چالش هاي راهنمايي 
و رانندگي استان برشمرد و گفت: براساس آمارهاي 
به دست آمده بيش از يک سوم از تلفات تصادفات 
درون شهري اين استان مربوط به موتورسواران است 
كه بايستي با تدابير الزم از شرايط مخاطره آميز بودن 
اين وسايل نقليه كاسته شود. غالمی عنوان داشت: به 
منظور كاهش تلفات انساني، اجراي طرح برخورد با 
تخلفات هفتگانه شامل سرعت و سبقت غير مجاز، 
عدم استفاده از كمربند و كاله ايمني، عدم حركت 
بين خطوط و عدم رعايت فاصله طولي و همچنين 
استفاده از تلفن همراه در حال رانندگي مورد توجه 

بيشتر قرار گرفته است.
رئيس پل��يس راهنم���ايي و رانن���دگي استان 

كارگيري  به  با  داشت:  بيان  همچنين   اصفهان 
در  دستي  و  ثابت  سنج  سرعت  هاي  دوربين 
شهرستان هاي  و  اصفهان  كالنشهر  بزرگراه هاي 
زير  آميز  مخاطره  و  متخلف  رانندگان   تابعه، 
ذره بين پليس قرار مي گيرند. سرهنگ غالمی افزود: 
خودروي رانندگان متخلف پس از اعمال قانون متوقف 
و پس از سير مراحل قانوني ترخيص مي گردد. وی 
در پايان تصريح كرد: جهت كاهش تصادفات در 
استان، با تدابير اتخاذ شده و تالش پرسنل اين پليس 
و اعزام اكيپ هاي گشت نامحسوس در بزرگراه ها و 
نقاط پر خطر و رعايت مقررات راهنمايي و رانندگي 
توسط مردم فهيم، شاهد شهري امن و كم خطر براي 

هموطنان خواهيم بود. 

مهدی رفائی

استاندار چهارمحال و بختياري گفت: قرار گرفتن 
ميان  در  مهر  مسكن  بيستم  رتبه  در  استان  اين 
استان هاي كشور،  شايسته و زيبنده اين استان نيست. 
به گزارش فارس از شهركرد، علي اصغر عنابستاني 
در جلسه شوراي تأمين مسكن اين استان اظهار 
داشت: اين استان در بخش مسكن از جمله مسكن 
مهر در مقايسه با سال گذشته عملكرد بسيار خوبي 
داشته و در بسياري شاخص ها از جهش چند 100 
درصدي هم برخوردار است، اما عملكردمان در 
مقايسه با ديگر استان ها مطلوب نيست. وي تصريح 
كرد: شايستگي و توان مديريتي و اجرايي در اين 
استان بدون تريد باالتر از اين است و بايد با رفع 
موانع به سرعت به سمت تحقق اهداف برنامه اي 
حركت كنيم. عنابستاني ادامه داد: ما مي خواهيم 
استان هاي  جزو  هميشه  عملكردي،  حوزه  در 
اول تا سوم كشور باشيم تا بتوانيم فاصله مان را 

با استان هاي توسعه يافته كمتر كنيم. وي تأكيد 
برنامه ريزي هاي  انجام  و  تالش ها  افزايش  كرد: 
الزم براي قرار گرفتن چهارمحال و بختياري در 
رتبه هاي نخست كشور در حوزه هاي مختلف 
عملكردي، از جمله بخش مسكن يک ضرورت 
 و الزام است. رئيس سازمان مسكن و شهرسازي 
چهارمحال و بختياري نيز در اين جلسه گفت: طي 
يک سال جاري در شهرهاي باالي 25 هزار نفر 
جمعيت اين استان در بخش مسكن مهر انعقاد 
قراردادها 58 درصد، صدور پروانه ساخت 239 
درصد، اتمام پي سازي 261 درصد، اتمام سفتكاري 
و  درصد   109 تسهيالت  جذب  درصد،   483
ساخت مسكن 418 درصد نسبت به سال گذشته 
رشد داشته است. علي ابراهيمي سهميه نوسازي 
بافت هاي فرسوده چهارمحال و بختياري در سال 
گذشته و امسال را 650 واحد اعالم و تصريح كرد: 

از اين تعداد تاكنون 495 واحد به بانک هاي عامل 
معرفي شده و 363 واحد نيز موفق به عقد قرارداد 
دريافت تسهيالت شده اند. وي از دريافت مرحله 
نخست تسهيالت پي سازي 363 واحد خبر داد و 
افزود: هم اكنون 345 واحد قسط دوم، 184 واحد 
قسط سوم و 150 واحد نيز قسط چهارم تسهيالت 
آماده  به  ابراهيمي  كرده اند.  دريافت  را  خود 
احداث  مسكوني  واحد  بودن 270  بهره برداري 
شده در بافت هاي فرسوده 16 شهر چهارمحال و 
بختياري اشاره و خاطرنشان كرد: تا آذر ماه امسال، 
يک هزار و 158 پروانه براي 2 هزار و 130 واحد 
است.  شده  صادر  استان  فرسوده  بافت هاي  در 
رئيس سازمان مسكن و شهرسازي چهارمحال 
و بختياري اضافه كرد: تاكنون 550 ميليارد ريال 
تسهيالت از طريق بانک هاي عامل به واحدهاي 

مسكن مهر استان پرداخت شده است. 

استاندار چهارمحال و بختياري:

در بخش مسکن، جايگاه بيستم زيبنده چهارمحال و بختياري نيست
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رو در روآژیر

در برنامه فعلي سربازاني كه با مدرك 
ديپل��م وارد مي ش��وند مي توانن��د در 
دوره ه��اي پودماني كارداني دانش��گاه 
جامع ثبت نام كنند و پس از گذراندن 
اين دوره ها مدرك كارداني دانش��گاه 
جام��ع را درياف��ت كنند. سرپرس��ت 
دانش��گاه جام��ع علمي كارب��ردي از 
هم��كاري ه��اي جديد اين دانش��گاه 
با س��پاه پاس��داران خبر داد و افزود: 
در آين��ده نزدي��ک س��ربازان با ورود 
ب��ه دوره خدمت س��ربازي مي توانند 
وارد دانشگاه ش��وند.به گزارش ايلنا، 
عبدالرس��ول پورعباس ب��ا اعالم اين 
خبر افزود: در راس��تاي ماموريت هاي 
جديد دانش��گاه جامع تحوالتي را در 
پيش رو داريم. طي س��ه ماه گذش��ته 
رش��ته هاي مهارتي به شدت گسترش 
ياف��ت و تم��ام برنامه هاي آموزش��ي 
در قال��ب مهارتي تدوين مجدد ش��د. 
پورعب��اس گف��ت: دو دوره جديد از 
امس��ال راه اندازي مي شود كه يكي از 
آنها كارشناسي ناپيوسته پودماني است 
و ديگري دوره هاي كارداني پيوس��ته 
ترمي است كه دانشجويان اين دوره تا 
انتهاي سال جذب مي شوند. پورعباس 
در بخش ديگري از سخنان خود گفت: 

 در آينده هر س��ربازي با ورود به دوره 
سربازي مي تواند وارد دانشگاه شود و 
پس از طي دوره س��ربازي و تحصيل 
خود م��درك كارداني، كارشناس��ي و 

كارشناسي ارشد دريافت كند.  
سرپرس��ت دانش��گاه جام��ع علم��ي 
كارب��ردي گفت: ب��ا همكاري س��پاه 
پاس��داران انقالب اس��المي دوره هاي 
 25 در  جام��ع  دانش��گاه   پودمان��ي 
 اس��تان و 13 رش��ته برگزار مي ش��ود. 
پورعب��اس درب��اره ظرفي��ت پذيرش 
دانشجو در اين دوره ها گفت: 6 هزار 
ظرفي��ت براي اي��ن دوره ه��ا در نظر 
گرفته شده اس��ت. سرپرست دانشگاه 
جامع علمي كارب��ردي زمان ثبت نام 
اين دوره ها را از 10 تا 15 اس��فندماه 
اعالم كرد و گفت:  نتيجه پذيرش اين 
دانش��جويان تا آخر اس��فند ماه اعالم 
مي ش��ود. وي درباره نح��وه پذيرش 
دانش��جويان گفت: پذيرش داوطلبان 
بر اس��اس س��وابق تحصيلي و معدل 
است. سرپرست دانشگاه جامع علمي 
كاربردي گفت: در تعاملي كه با س��پاه 
اس��المي صورت  انقالب  پاس��داران 
پذيرفته است قسمتي از شهريه توسط 

سپاه پرداخت مي شود.

شخصی س��ازی تمامی دفترچه های 
كنكور كارشناس��ی ارش��د برای 870 
ه��زار داوطلب در آزمون كارشناس��ی 
ارش��د س��ال 90 ثبت نام ك��رده اند و 
ح��دود 80 هزار نفر نيز در دو رش��ته 
ثبت ن��ام كرده ان��د. معاون س��ازمان 
س��نجش آموزش كش��ور از شخصی 
س��ازی تمامی دفترچه ه��ای كنكور 
كارشناس��ی ارش��د ب��رای 870 هزار 
داوطل��ب خب��ر داد و گف��ت: ب��رای 
 اولين بار دفترچه ها و پاسخنامه های 
كنكور كارشناس��ی ارش��د ش��خصی 

سازی شده است. 

ب��ه گ��زارش ايلن��ا، ابراهي��م خدايی 
اف��زود: با توجه به ش��خصی س��ازی 
دفترچ��ه ه��ای كنك��ور كارشناس��ی 
ارش��د، داوطلبان در صورت مغايرت 
اطالعات بايد آن را به مسئوالن جلسه 
آزم��ون اطالع دهند. وی درباره امكان 
اعالم عالقمندی در دوره های مجازی 
 كارشناس��ی ارش��د نيز گف��ت: افراد 
م��ی توانند عالقمندی خ��ود را برای 
شركت در دوره های مجازی كارشناسی 
ارش��د اعالم كنند و پذيرفته ش��دگان 
 چند برابر ظرفيت در اسفندماه معرفی 

می شوند.

 براي نص��ب المپ هاي كم مصرف 
الكترونيك��ي از س��رپيچ هاي س��الم و 
مرغوب و داراي نش��ان استاندارد ملي 

ايران استفاده نماييد.
 المپ ه��اي كم مص��رف جديد، به 
صورت يكپارچه است و باالست آن از 
المپ جدا نمي شود،  بنابراين از كشيدن 
المپ به منظور جداس��ازي، خودداري 

نماييد.
 ب��راي جلوگي��ري از اعمال فش��ار 
غيرعادي به قس��مت شيش��ه اي المپ 
جه��ت هر نوع جا ب��ه جايي و نصب، 
بدنه الستيكي المپ را در دست گرفته 

و سپس آن را داخل سرپيچ بپيچانيد.
 باي��د توج��ه داش��ت كه ام��كان به 
كارگيري ديمر الكترونيكي براي تنظيم 
ش��دت نور و كم سو س��ازي براي اين 
نوع المپ ك��م مص��رف الكترونيكي 
وجود ن��دارد و موج��ب صدمه به آن 

خواهد شد.
 المپ ه��اي ك��م ص��رف ض��د آب 
نمي باش��ند و چكي��دن ي��ا نف��وذ آب 
)ي��ا بخ��ار آب( به آن آس��يب جدي 
مي رس��اند، بنابراين فقط در فضاهاي 
سرپوش��يده و يا زير سقف بايد از آن 

استفاده شود.
 هنگام روش��ن كردن، نور المپ كم 
مص��رف به تدريج افزاي��ش مي يابد و 
در دماي محي��ط )25 درجه( و پس از 
گذشت حدود 4 دقيقه به حداكثر خود 

مي  رسد.
 ميزان نور المپ كم مصرف از شرايط 

نصب و دماي محيط متأثر است. از اين 
رو حداكثر نور در داخل اتاقي با دماي 
حدود 25 درجه، زماني حاصل مي شود 
كه المپ به صورت آويز نصب گردد.

ــتفاده از المپ هاي كم  ــاي اس مزاي
مصرف:

 كاهش آلودگي هاي زيست محيطي.
 كاهش ميزان س��رمايه گذاري جهت 

تأمين تأسيسات توليد و توزيع برق
 مي��زان نوردهي هرالمپ كم مصرف 
 18 وات، براب��ر ن��ور حاص��ل از يک 
الم��پ رش��ته اي معمول��ي 100 وات 

مي باشد.
 مصرف ان��رژي الكتريكي هر المپ 
كم مصرف ح��دود 20 درصد مصرف 

برق المپ رشته اي مشابه است.
 طول عمر متوس��ط ي��ک المپ كم 
مصرف، حدود 10 برابر عمر متوس��ط 
بهتري��ن ن��وع ي��ک المپ رش��ته اي 

مي باشد.
 ام��كان انتخاب رنگ ن��ور )آفتابي، 
مهتابي، رنگي( براس��اس كاربرد و نياز 

مصرف كنندگان.
 كاه��ش هزينه ه��اي تعويض المپ 
به واس��طه عمر طوالني المپ هاي كم 

مصرف.
 كاهش مص��رف برق دس��تگاه هاي 
سرمايشي خودكار )كولر گازي و...( به 

دليل عدم توليد گرماي مزاحم.
 ايجاد نور يكنواخت و بدون لرزش 
)به علت فركانس كار باال( و در نتيجه 

خستگي كمتر چشم.

 هر ش��هروندی ناگزير از 
ارتباط با س��اير شهروندان 
است. در حقيقت ارتباطات 
طي��ف  ك��ه  ش��هروندی 
وس��يعی از ح��وزه ه��ای 
اجتماعی  مختلف حي��ات 
را در ب��ر می گي��رد، جزو 
ذات زندگ��ی شهرنش��ينی 
 اس��ت. بالطبع بخش��ی از 
نوع  اي��ن  های  دش��واری 
زندگ��ی ني��ز ب��ه نح��وه، 
چگونگی و كارايی روابط 
اجتماع��ی شهرنش��ينان با 
يكديگر برمی گ��ردد. اين 
رواب��ط از تربي��ت درونی 
افراد ناش��ی می ش��ود، از 
بيرون��ی و فيزيكی  محيط 
 ش��هر و امكانات��ش تاثي��ر 
می پذيرد و در س��اختاری 
و  اجتماع��ی  تعام��ل  از 
نگ��رش های ش��هروندی 
ش��كل م��ی گي��رد. از اين 

ديدگاه روابط اجتماعی سالم و كارآمد ميان افراد افزون 
بر ادب اجتماعی به ساختار و اصولی نياز دارد تا حداقل 
تعارض را س��بب شود و جريان امور را تسهيل كند. در 
حالی كه در جامعه ش��هری، بسياری از روابط اجتماعی 
به داليل مختلف با آس��يب های جدی مواجه اس��ت و 
 زندگ��ی روزم��ره ش��هروندان را با تنش هاي��ی مواجه 
می كند كه آث��ار منفی آن به زندگی فردی و جمعی نيز 

تسری می يابد. 
همگی م��ا از روابط اجتماعی و تعارض ش��هروندان با 
يكديگر در موقعيتهای مختلف خاطرات ناخوش��ايندی 
داريم و به قول مع��روف پيه آن به تنمان خورده! گاهی 
بگو مگو ميان مس��افران در تاكسی يا اتوبوس اگر حتی 
خودمان هم در ميان دعوا نباش��يم، خستگی كار روزانه 
را برايمان دو چندان كرده اس��ت يا اتفاقی در فالن اداره 
گوش هايمان را با عباراتی آش��نا كرده كه از شنيدنش و 
س��پس به ياد آوردنش آزرده اي��م. بنا به عقيده صاحب 
نظران تن��ش اجتماعی در جامعه ت��ب بااليی دارد و به 
اتفاقی روزمره تبديل شده است. اين كه هنگام رانندگی 
ناسزايی رها شده در هوای پردود و دم خيابان گوشمان 
را ني��ازارد و اعصابمان را نفرس��ايد، اس��تثنايی بر اصل 
محسوب می شود و هنگام مراجعت به منزل داستانی از 
بی مالحظه گی ها و خودخواهی های ديگران در فالن 

جا نداشته باشيم شبمان صبح نمی شود.
وسايل نقليه عمومی 

در سال های اخير حمل و نقل و معضالت جور واجور 
آن به مهم ترين مش��كل در كالنش��هرهای ايرانی تبديل 

شده اس��ت. اغلب ش��هروندان حتی آنان كه خودروی 
شخصی دارند از اين معضل دامنه دار آلبومی از خاطرات 
ناخوش��ايند در ذهن رديف كرده ان��د و هر روز نيز بر 
صفح��ات آن م��ی افزايند. كرايه تاكس��ی ها به صورت 
دربستی و با استفاده از تاكسيمتر از اصول اوليه اين نوع 
حمل و نقل نيمه خصوصی اس��ت كه در ش��هر های ما 
رعايت نمی شود و تاكسی را به صورت يک وسيله نقليه 
عمومی در آورده اس��ت. نكته: افزوده شدن بر جمعيت 
شهرها و تعداد خودروها، كمبود پاركينگ، كشش نداشتن 
معابر، ضعف های فرهنگ رانندگی و... ترافيک شهری 
را به دردس��ری مضاعف تبديل كرده كه تا اطالع ثانوی 
رهايی از آن ممكن نيس��ت مسافران مجبورند عالوه بر 
راننده ها كه هيچ آموزش��ی درباره شغل شان نديده اند 
و با بس��ياری چيزها از رفتار فالن مسافر گرفته تا نحوه 
رانندگی س��ايرين و وضعيت اجتماعی و خيلی مسائل 
ديگر مشكل دارند و ناخرسندند، حضور ديگر مسافران 
را هم تحمل كنند. نشستن 3 مسافر روی صندلی عقب 
ك��ه دونفره اند، ع��دم رعايت س��كوت از جمله هنگام 
صحبت ب��ا تلفن هم��راه، رواج بح��ث و اظهارنظر در 
تاكس��ی ها، مرافعه و تكه پران��ی درباره ميزان كرايه و... 
تاكس��ی ها را اگر نه همواره اما اغلب به موقعيتی تنش 

زا تبديل می كند. 
انتظار در صف 

فرهنگ ايس��تادن در ص��ف در جامعه ايران��ی خود به 
آسيب شناس��ی جداگانه ای نياز دارد. برای اغلب صف 
ها مكان مشخصی تدارك ديده نشده و برای اين كار از 

حاشيه پياده رو استفاده می شود، منتظران 
در ص��ف از جل��و زدن اباي��ی ندارن��د، 
 حريم ش��خصی يكديگ��ر را از جمله در 
فاصله های فيزيكی رعايت نمی كنند، از 
سكوت خبری نيس��ت، معطلی به داليل 

مختلف بيش از اندازه است و الی آخر. 
مشکالت اداری 

نظ��ام نوبت دهی ماش��ينی ك��ه در بانک 
ه��ا اعمال می ش��ود، راه��كاری آزموده 
 شده و مفيد اس��ت كه متاسفانه در اغلب 
اداره ها به كار گرفته نش��ده است. عالوه 
بر آن معطل شدن حين انجام امور اداری، 
رفتار نادرس��ت يا ك��م كاری متصديان، 
ناآگاهی مراجعه كنندگان نس��بت به روال 
اداری و قانون��ی انج��ام كاره��ا از جمله 
درب��اره اس��ناد و مدارك مورد ني��از و ... 
بخش��ی از معضالت رفتاری در اداره ها 
را رقم می زنند. در اين باره فس��اد اداری 
نظير رواج پارتی بازی كار را سخت تر و 

وضعيت را حادتر می كند. 
ترافيک 

در اين باره مش��كالت ب��ه قدری عيان و 
دامنه دار و پيچيده است كه حتی خوشبين ترين مسئوالن 
نيز به بهبود وضعيت با گذش��ت زمان اميدوار نيستند و 
از آن دم نمی زنند. افزوده ش��دن بر جمعيت ش��هرها و 
تعداد خودروها، كمبود پاركينگ، كشش نداشتن معابر، 
ضعف های فرهنگ رانندگی و... ترافيک ش��هری را به 
دردسری مضاعف تبديل كرده كه تا اطالع ثانوی رهايی 

از آن ممكن نيست. 
محل كار 

كمتر محل كاری را می توان س��راغ گرفت كه در آن از 
دلخوری ميان كارمندان و كارگران با يكديگر يا با روسا 
خبری نباشد. احس��اس وجود تبعيض و بی عدالتی در 
حقوق و مزايا يا نحوه برخوردها، سودجويی، رفتارهای 
غير اخالقی، بی احترامی ها، خس��تگی مفرط كاركنان و 

... می تواند شرايط را بدتر كند. 
آپارتمان ها 

ضعف فرهنگی آپارتمان نش��ينی، حضور خرده فرهنگ 
ها در محيط شهری به ويژه در حاشيه ها، نارسايی های 
فنی در طراحی و س��اخت آپارتمان ها از جمله استفاده 
كامل و جامع از عايق های صوتی، عدم رعايت شئونات 
اخالق��ی و فرهنگی در مش��اعات و ... آپارتمان ها را به 
جای محل آس��ايش به موقعيتی تنش زا تبديل می كند. 
بالطبع بخشی از نارس��ايی های روابط اجتماعی در اين 
نوع زندگی جمعی آش��كار می ش��ود. ضعف فرهنگی 
مشاركت برای نوسازی و بازسازی ساختمان، تعميرات 
اساسی و پرداخت به موقع هزينه های شارژ و خدمات 

را هم به اين فهرست اضافه كنيد. 

جامعه

رئيس بيمارستان جامع زنان آرش گفت: هر ساله شاهد 
مرگ و مير مادرانی هس��تيم كه در اثر سقط جنين های 
غيرمجاز در شرايط غيراس��تاندارد و آلوده جان خود را 
از دست می دهند. دكتر اشرف معينی در گفتگو با ايسنا 
اظهار داش��ت: ايران از جمله كش��ورهايی اس��ت كه به 
منظور جلوگيری از سقط جنين و پيامدهای ناشی از آن 
از جمله صدمه به مادر و مش��كالت شرعی و اخالقی، 
اين كار غيرمجاز اعالم ش��ده اس��ت. رئيس بيمارستان 
آرش اظهار كرد: س��قط های قانونی در مواردی اس��ت 
كه پزش��كی قانونی به مادران جنين های مبتال به برخی 
ام��راض غير قابل درمان مانند بيماری های كروموزومی 
و ژنتيكی يا مادرزادی كه توس��ط تستهای تشخيصی در 
س��ه ماهه اول بارداری تش��خيص داده می شود، قبل از 
16 هفتگ��ی جنين اجازه به خت��م حاملگی را می دهد. 
وی با اش��اره به اينكه به صرف نقص عضو يا نداش��تن 
يک عضو مجوز س��قط صادر نمی شود، گفت: سازمان 
پزشكی قانونی ليستی متشكل از اسامی حدود 50 مورد 
بيم��اری از بيماری هايی كه در صورت تش��خيص در 
جنين يا در مادر اجازه سقط جنين به مادر داده می شود 
را اعالم كرده و در آن موارد بر حسب آن ليست تصميم 
گيری می ش��ود. در مورد مادرانی كه زمينه بيماری های 
قلبی دارند و ممكن است مادر با حاملگی در خطر مرگ 
قرار بگيرد قبل از 16 هفتگی اجازه داده می شود. رئيس 
بيمارس��تان آرش با بيان اينكه جني��ن از زمانی كه وارد 
رحم می ش��ود و عمل النه گزينی انجام می گيرد انسان 
اس��ت و بايد او را به عنوان يک موجود زنده شناخت، 
گف��ت: در ايران س��قط جني��ن به لحاظ ش��رعی حرام 
 اس��ت و وجهه اخالقی نيز ندارد. معينی اظهار داش��ت: 
س��قط های غيرمجاز در مواردی اتفاق می افتد كه مادر 
به دالي��ل اقتصادی خانوادگی و م��وارد ديگر فرزند را 
نمی خواهد و اقدام ب��ه ختم حاملگی می كند. عفونتی 
ك��ه بعد از س��قط جنين اتفاق می افتد س��بب به وجود 
آمدن ميكروبها و انتش��ار آنها در لگن، لوله ها، تخمدان 
و موجب چس��بندگی لگنی می شود و در برخی مواقع 
س��قط جنين خطر مرگ را برای م��ادر در پی دارد. وی 
ادامه داد: در صورتی كه سن حاملگی كمتر باشد عارضه 
كمتر اس��ت و هرچه سن حاملگی بيش��تر باشد صدمه 
و ع��وارض زيادی را برای مادر در پی خواهد داش��ت. 
دكت��ر معينی گفت: به دليل غيرمجاز بودن س��قط جنين 
افراد باردار در ش��رايط غير اس��تريل و غير بهداشتی در 
 مط��ب های آلوده اقدام به ختم حاملگی و س��قط جنين 
می كنند و در اين راه جانش��ان را از دس��ت می دهند. 
رئي��س بيمارس��تان آرش توصيه ك��رد: در صورتی كه 
اف��راد فرزند نمی خواهند از وس��ايل مطمئن جلوگيری 
از بارداری استفاده كنند و از حاملگی ناخواسته كه منجر 

به سقط جنين شود جلوگيری كنند. 

سقط جنين های غيرمجاز 
همچنان قربانی می گيرد 

پنجرهزیر پوست شهر

نکته های قابل توجه در هنگام استفاده از 
المپ هاي كم مصرف

ساماندهی دکل ها، آنتن ها و 
تاسيسات مخابراتي در  شهرکرد 

 آغاز فاز پنجم طرح ملي آموزشي 
رحمت در چهارمحال و بختياري 

عضو مجمع مش��ورتي بانوان عضو ش��وراهاي اسالمي 
كالنش��هرها و رئيس كميس��يون فرهنگي شوراي شهر 
ش��هركرد گفت: دكل ها ،آنتن ها و تاسيسات مخابراتي 
سطح ش��هركرد ساماندهي مي ش��ود. پريچهر سلطاني 
به ايرنا افزود: طبق مصوبه ش��وراي عالي شهرسازي و 
معماري كشور شهرداري در راستاي ارتقا كيفي سيما و 
منظر ش��هر در خصوص همخواني تاسيسات مخابراتي 
با كاربري هاي مجاور و رعايت اس��تانداردهاي فني و 
بهداش��تي بر ايمني دكل ها و ميزان امواج مغناطيس��ي 
نظارت داشته اس��ت. وي بيان داشت: طبق اين مصوبه 
و با هماهنگي ها س��اير دستگاه ها ذيربط شركت هاي 
متقاضي نصب و بهره ب��رداري از آنتن ها يا دكل هاي 
مخابراتي موظف به رعايت كليه اس��تانداردهاي فني و 

بهداشتي مربوط هستند. 
سلطاني اظهار داش��ت: گرفتن تاييديه از سازمان تنظيم 
مقررات و ارتباطات راديويي، س��ازمان محيط زيست، 
وزارت بهداش��ت و درمان، آموزش پزشكي و سازمان 
انرژي اتمي براي شركت ها و سازمان هاي درخواست 

كننده الزامي است. 
وي نص��ب دكل ها و آنت��ن هاي مخابرات��ي درمنازل 
مس��كوني، پش��ت بام ها، مجتمع هاي آموزشي، اداري 
و تجاري و آموزش��ي را ممنوع اعالم كرد. وي تصريح 
كرد: نص��ب اينگون��ه تجهيزات بايد طب��ق مقرارت و 

ضوابط بين المللي انجام شود. 

مدير كل دفتر امور بانوان استانداري چهارمحال و بختياري 
از آغاز اجراي فاز پنجم طرح ملي آموزش��ي رحمت در 

اين استان خبر داد.
روح انگيز كرمي در گفتگو با ايرنا با اشاره به فرارسيدن 
س��الروز ازدواج فرخن��ده حضرت رس��ول اكرم)ص(و 
حضرت خديجه كبري)س( افزود: پيش بيني مي ش��ود 
در فاز پنجم اجراي طرح در شهرستان هاي هفتگانه بيش 
از س��ه هزار نفر از زنان و دختران خان��ه دار با اولويت 
منطقه های روس��تايي و نقاط محروم آموزش هاي الزم 

را فراگيرند. 
 وي گف��ت: اي��ن طرح ب��ا ه��دف آشناس��ازي زنان و 
دختران جوان خانه دار شهرستان هاي هفتگانه استان با الگوي 
 علمي قرآن و سيره نبوي و عترت طاهري برگزار خواهد
ش��د. وي عملياتي نمودن و معرفي الگوي رفتاري ديني 
و اس��المي در راس��تاي تحكيم بنيان خانواده را از ديگر 
اهداف اجراي اين طرح برشمرد. به گفته كرمي طرح ملي 
آموزش��ي رحمت با همكاري مركز امور زنان و خانواده 
نهاد رياس��ت جمهوري و دفتر امور بانوان استانداريهاي 

سراسر كشور بر گزار مي شود. 
مش��اور اس��تاندار در ام��ور بان��وان اعتب��ار اختصاص 
اع��الم  ميلي��ون ري��ال  ب��ه ط��رح را يكص��د   يافت��ه 

كرد. 

دث
حوا

س��ارقاني كه اقدام به س��رقت از 86 خودرو كرده بودند توسط 
مأموران پليس آگاهي استان اصفهان دستگير شدند. 

سرهنگ حسين حسين زاده رئيس پليس آگاهي استان اصفهان 
 در گفتگ��و ب��ا مركز اطالع رس��اني پلي��س اظهار داش��ت: در 
پي وقوع چندين فقره س��رقت داخل خودرو در س��طح ش��هر 
اصفهان موضوع به صورت ويژه در دستور كار مأموران اين پليس 

قرار گرفت. 
 وي اف��زود: ب��ا انج��ام تحقيق��ات ميدان��ي و ب��ه كارگي��ري 
اقدام هاي ويژه پليس��ي و تعقيب ومراقبت هاي نامحسوس، اين 
س��ارقان مورد شناس��ايي و طي دو عمليات جداگانه دس��تگير 

شدند. 
اين مقام مس��ئول تصريح كرد: متهمان كه »محس��ن علي- م« و 
»يونس- ر« نام دارند در ابتدا منكر هر گونه بزهي بودند اما پس 

از رويارويي با مدارك مستدل به بزه انتسابي اقرار كردند. رئيس 
پليس آگاهي اس��تان گفت: اين دو سارق در مجموع به 86 فقره 
سرقت داخل خودرو اقرار كردند و انگيزه خود را از سرقت اعتياد 

و تأمين هزينه مواد مخدر مصرفي اعالم كردند. 
اين مقام انتظامي افزود: با هماهنگي مقام قضايي از منزل متهمان 
بازرسي به عمل آمد كه در نتيجه مقادير زيادي از اموال مسروقه 

كشف و ضبط شد. 
س��رهنگ حس��ين زاده در پايان با بيان اينكه متهم��ان به همراه 
پرونده جهت س��ير مراحل قانوني تحويل مراجع قضايي شدند 
جهت پيش��گيري از اينگونه سرقت ها به شهروندان توصيه كرد: 
از پ��ارك كردن خودرو در محيط هاي خل��وت و تاريک و دور 
از ديد خودداري كنند و حتي االمكان خودرو را به سيس��تم هاي 

هشداري مجهز كنند.

در بازرس��ي از دو واح��د صنف��ي متخلف بي��ش از 9 هزار و 
400 ع��دد انواع مواد محترقه توس��ط مأم��وران پليس امنيت 
 عمومي اس��تان اصفهان كشف و ضبط شد. سرهنگ ميرعباس 
صوفي وند رئيس پليس امنيت عمومي استان اصفهان در گفتگو 
با خبرنگار اين پايگاه اظهار داش��ت: در پي كسب خبري مبني 
بر اينكه متصدي يک واحد صنفي در يكي از منطقه های شهر 
اصفهان اقدام به تهيه و توزيع مواد محترقه مي كند موضوع در 
دس��تور كار مأموران اداره نظ��ارت بر اماكن عمومي اين پليس 

قرار گرفت.
وي افزود: پس از انجام تحقيقات و كس��ب اطمينان از درستي 
موضوع با هماهنگي مقام قضايي مأموران به محل موردنظر اعزام 
شدند. اين مقام مسئول تصريح كرد: در بازرسي از محل مذكور 
تعداد 9 هزار و 420 عدد انواع مواد محترقه ش��امل آبش��اري 

كوچک و بزرگ كشف و ضبط شد. رئيس پليس امنيت عمومي 
 اس��تان گفت: در اين ارتباط متصدي اي��ن واحد صنفي به نام 
 »اردالن- ر« به اتهام توزيع مواد محترقه خطرناك دستگير و اقدام هاي 
 قانوني جه��ت پلمب واح��د صنفي مذكور در دس��ت انجام 

مي باشد. 
س��رهنگ صوفي وند با بيان اينكه متهم به همراه پرونده جهت 
س��ير مراحل قانوني تحويل مراجع قضايي ش��د به شهروندان 
توصيه كرد: با توجه به نزديک ش��دن به چهارش��نبه آخر سال 
و وقوع حوادث و س��وانح دلخراش كه همه س��اله در اين روز 
رخ مي دهد بهتر اس��ت خانواده ها با مراقب��ت از فرزندان خود 
و نظارت بر رفتار آنان و كنترل احساس��ات و هيجانات آنان از 
بروز اينگونه حوادث كه گاهي موجب صدمات جبران ناپذير 

مي شوند پيشگيري كنند.

رئيس دانشگاه جامع علمي كاربردي: 
هر سربازي در آینده با ورود به سربازي مي تواند 

وارد دانشگاه شود 

شخصی سازی دفترچه های كنکور ارشدبرای 
اولین بار از امسال 

 زندگی بر مبنای ارزش هايی كه به آنها معتقديم حس 
اضطراب و ناخوش��ايندی مان را به حداقل می رس��اند  
آغوش��تان را برای تغييرات باز كني��د ولی اجازه ندهيد 
ارزش های تان پر بزنند. ما هر روز با كلی تصميم گيری 
مواجه می ش��ويم به عنوان يک پدر، يک همسر و يک 
حرفه ای و در هر شغلی كه باشيم شرايطی تازه را تجربه 
م��ی كنيم كه صبوری، ش��خصيت و آرامش ذهنمان را 
 در بوته آزماي��ش قرار می دهد. در اين ميان چه چيزی 
م��ی تواند به ما كمک كند؟ ما را راهنمايی و دلگرم مان 
كند؟ در من ارزش هايم راهنمايی ام می كنند و اولويت 
ه��ا و واكنش هايم را ش��كل می دهند. آنه��ا به عنوان 
نش��انگرهايی به من می گويند كه آي��ا زندگی ام در راه 
درست قرار دارد يا از راهی كه مورد نظر من است خارج 
شده و اين نكته بسيار مهمی است كه همه ما بر اساس 
ارزش ها درس��تمان زندگی كنيم. وقتی اعمال و رفتار 
ما براس��اس ارزش هايمان تراز ش��ده باشند زندگی در 
حالت كلی اش خوب اس��ت و ما احساس خوشنودی، 
اعتماد و رضايتمن��دی داريم. ولی وقتی رفتارهايمان با 
ارزش هايم��ان هم تراز نباش��ند ما به زودی احس��اس 
ناراحتی و پريش��انی می كنيم و اين احساس ها درون 
ما رش��د خواهند كرد. اين احساس های ناخوشايند به 
ما می گوين��د كه ارتباط مان با جه��ان در حال حاضر 
با مش��كل روبه رو است. ما احس��اس خالی بودن می 
كني��م و نمی توانيم هيچ گونه ارتباط درس��تی با جهان 
 اطرافمان برقرار كنيم. اين احساسات می تواند موجب 
نگرانی ها، اضطراب ها و ناخوشايندی در ما شود. پس 
الزم و ضروری است كه ارزش هايمان را بشناسيم و در 
اين راه تالش كنيم. چرا كه داشتن يک تالش آگاهانه و 
س��نجيده برای شناسايی ارزش هايی كه اضطراب ما را 
كاهش می دهند باعث باال رفتن خوشنودی و احساس 
شخصيت و خودآگاهی در ما می شوند. اگر ارزش های 
شخصی مان را بشناسيم و بدون در نظر گرفتن شرايطی 
ك��ه با آن مواجه هس��تيم تالش كنيم، ب��ا اين ارزش ها 
زندگی كنيم و به آنها احترام بگذاريم، زندگی س��ازنده 
 تر و كم دردس��رتری را تجرب��ه خواهيم كرد. اما گاهی 

نمی دانيم ارزش های اصلی زندگی مان كدام است، در 
حالی كه ارزش های كلی در زندگی هر انس��انی وجود 
دارد كه مهم ترين ارزش هايی هستند كه بايد در زندگی 

مان به آنها عمل كنيم. مثل: 
تقدير كردن: صرف كردن لحظه ای كوتاه برای گفتن 
»متش��كرم« يا قدردانی كردن از يک خدمتكار رستوران 
كه برای شما ايستاده نه تنها برای شنونده اش خوشايند 
است بلكه درونتان را سرشار از اين حس خواهد كرد. 

اعتماد به ديگران: اعتماد هم باعث پيش��رفت شما در 
رابطه هايتان می شود و هم آرامش درونی تان در حالی 
كه شک نابودكننده دنيای بيرون و درون است و يک چيز 
شگفت انگيز ديگر اينكه اعتقاد مسری است. هر چقدر 
ش��ما به ديگران بيشتر اعتماد داشته باشيد و آنها را باور 

كنيد اعتماد و باورتان به خودتان هم افزايش می يابد. 
مراقبت: مراقبت از ديگران به همان خوبی كه به خودمان 
توج��ه می كنيم و از خودمان مراقبت می كنيم به ش��ما 
اج��ازه می دهد تا كمک به ديگران را گس��ترش دهيد. 
وقتی ما برای رس��يدگی به ديگران وقت می گذاريم و 
نشان می دهيم كه مراقبت از ديگران برايمان مهم است 
در اصل ما اين واقعيت را نش��ان می دهيم كه هنوز در 

جهان انسان های خوب زيادی زندگی می كنند. 
ــد: تعهد می تواند وفاداری همراه با سرس��ختی و  تعه
همچنين ش��جاعت ما را به خوبی نش��ان دهد. تعهد ما 
قولی اس��ت كه داده ايم و انتظاری اس��ت كه به وجود 
آورده ايم. احترام به تعهدات می تواند تفاوت بين رسيدن 
به چيزهايی كه برای ما مهم ترين ها هستند و احساس 

نااميدی و شكست را بسازد. 
شفقت: همه ما جزيی از چيزی هستيم، به نام وضعيت 
بشر شكی نيست كه رنگ پوست های مختلف داريم و 
در مذهب و سياست متفاوتيم ولی در نهايت ما هنوز هم 

به مراقبت از يكديگر نياز داريم. 
همکاری: حتی پيچيده ترين وظايف و مشكالت وقتی 
با همديگر دنبال راه حل آن باشيم بسيار ساده تر خواهد 

شد. 
تواضع: دفعه بعدی كه به يک در رسيديد و كسی ده قدم 

عقب تر از ش��ما بود فقط چند لحظه صبر كنيد و در را 
برای او چند لحظه نگه داريد. بسيار شگفت انگيز است. 
كاری كه فقط به اندازه پلک زدنی طول می كشد تا چه 

حد می تواند ارزشی اين چنين پايدار ايجاد كند. 
فداكاری: اهميتی ندهيد كه چقدر ممكن است شرايط 
متفاوت باشد مگر اينكه در شرايط سوءاستفاده جسمی و 
روحی قرار بگيريد. ادامه دهيد و هيچ گاه تسليم نشويد. 
من شكس��ت خورده بودن را به بازنده بودن ترجيح می 
دهم. شكست خورده كس��ی است كه با تمام تالشش 
موفقيت را پيدا نمی كند ولی بازنده كسی است كه وقتی 
شرايط سخت می شود تسليم می شود و كنار می كشد. 
ايمان: بعضی از روزها از روزهای ديگر بهتر هس��تند. 
درس��ت به همين ش��يوه روابط درونی و ايمان ما با هم 
متفاوت اس��ت. اين روزها همه چيز بسيار بدون ثبات 
و متغير است ولی اگر هميشه ايمان خود را حفظ كنيم 
مانند س��تونی است كه ما را در اين موقعيت های لرزان 

پايدار نگه می دارد. 
تالش: مهم نيست كه نتيجه اش چه باشد. هميشه تالش 
پايدار كردن ارزشمند است، به خصوص وقتی صحيح 

و با معنی باشد. 

كشف بيش از 9400 عدد مواد محترقه از دو واحد صنفي در اصفهان86 شاكي در پرونده سارقان داخل خودرو اصفهان

اصيل زندگی كن   

روابط پرتنش در زندگی شهری  
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مسئول نهاد رهبري دانشگاه پيام نور اصفهان:
جنبش هاي اسالمي جهاني به تفکر 
مسلمانان در حوزه علوم انساني 

چشم دوخته اند
زاينده رود 

مس��ئول نهاد رهبري دانشگاه پيام نور اس��تان اصفهان گفت: 
تمامي جنبش هاي اسالمي جهاني، به تفكر مسلمانان در حوزه علوم 

انساني و توليد علم در اين زمينه چشم دوخته اند.
حجت االس��الم و المسلمين مهدي مس��تأجران در همايش عفاف 
و حج��اب تجلي اين دانش��گاه با اش��اره به حركت دانش��گاه ها به 
سمت مباحث سكوالريستي در صورت جداسازي مباحث فرهنگي 
از مباحث آموزش��ي، اظهار داش��ت: مباح��ث فرهنگي در مديريت 
فرهنگ��ي خالصه نش��ده و در ص��ورت جداس��ازي آن از مباحث 

آموزشي به سمت مباحث سكوالريستي مي رود.
وي ب��ا بيان اينكه بيش��تر اس��تادان دانش��گاه پيام نور ب��ه مباحث 
بومي س��ازي علم توج��ه ويژه اي دارند، ادامه داد: بيش��تر اس��تادان 
دانش��گاه پيام نور به مباحث بومي سازي علم و دانش توجه دارند و 

به سمت بومي سازي مباحث علوم انساني رفته اند.
مسئول نهاد رهبري دانش��گاه پيام نور استان اصفهان به جنبش هاي 
اس��المي ايجاد شده در سراسر جهان اشاره كرد، افزود: جنبش هاي 
اسالمي ايجاد ش��ده در سراسر جهان به تفكر مسلمانان در مباحث 

علوم انساني توجه كرده و چشم دارند.
وي با بيان اينكه فعاليت در مباحث آموزشي و فرهنگي در دانشگاه ها 
باي��د افزايش يابد، تأكيد ك��رد: بايد با برنامه ريزي هاي مس��تمر در 
حوزه اس��تادان و اعضاي هيأت علمي،  فعاليت هاي ارزش��مندي را 

انجام دهيم.
حجت االسالم والمسلمين مستأجران با اشاره به وظايف مسلمانان، 
بيان داش��ت: مس��لمانان بايد در معارف عالي اسالمي تأمل كرده و 
آينده جهان اس��المي را به واس��طه فعاليت ه��اي علمي آينده جهان 

اسالم را رقم بزنند.
وي با اش��اره به فعاليت مطلوب اعضاي هيأت علمي دانش��گاه پيام 
نور استان اصفهان، گفت: اعضاي هيأت علمي اين دانشگاه در ميان 
اعضاي هيأت علمي دانش��گاه هاي كش��ور از بهترين اعضاي هيأت 

علمي هستند.
مس��ئول نهاد رهبري دانشگاه پيام نور اس��تان اصفهان با بيان اينكه 
دانش��جويان پيام نور كشور موفقيت هاي زيادي به دست آورده اند، 
اظهار داش��ت: با توجه ب��ه اين موفقيت ها دانش��جويان پيام نور از 

بهترين دانشجويان كشور به شمار مي روند.
همچنين وي با بيان اينكه بصيرت بايد در دانش��گاه ها افزايش يابد، 
ادام��ه داد: بايد به كم��ک متقابل اعضاي هيأت علمي،  اس��تادان و 
دانش��جويان يک جريان فرهنگي مهندسي شده در دانشگاه ها ايجاد 

شود و به اين وسيله بصيرت را در فضاي دانشگاه ها افزايش داد.
حجت االس��الم و المسلمين مستأجران با بيان اينكه ميزان اعتراض 
نس��بت به اس��تادان و اعضاي هيأت علمي در دانشگاه هاي پيام نور 
ناچي��ز بوده اس��ت، تأكيد كرد: ميزان اعتراض نس��بت به اس��تادان 
و اعض��اي هيأت علمي در دانش��گاه هاي پيام نور نس��بت به ديگر 

دانشگاه هاي كشور بسيار كم تر است.

نماينده ولي فقيه در چهارمحال و بختياري:
جایگاه والیت فقیه در مذهب شیعه 

بسیار حساس است 
حجت االسالم حسنعلی موذنی نماينده ولي فقيه در سپاه چهارمحال و 
بختياري گفت: جايگاه واليت فقيه در مذهب ش��يعه بسيار حساس و 
مهم اس��ت. حجت االسالم حسنعلي موذني در جمع كاركنان سپاه اين 
اس��تان اقتدار و اعتقاد ملت به نظام جمهوري اسالمي را ثمره حركت 
خميني كبير )ره( در خط سرخ شهداي عاشورا دانست و اظهار داشت: 
امام خميني )ره( پرچم پرافتخار هيهات من الذله را برافراشت و اينک 
اين پرچم عزت و شرف و اقتدار به دست مقام معظم رهبري و واليت 
فقيه زمان است و سالمت و سعادت جامعه در گرو تبعيت محض از 

واليت فقيه است. 
وي جايگاه واليت فقيه در مذهب شيعه را بسيار حساس، مهم و بزرگ 
و مسئوليت آن را بسيار سنگين دانست و گفت: بينش سياسي و رهبري 
حكيمانه امام خميني )ره( و رهبر معظم انقالب در 32 س��ال گذش��ته 

تمامي توطئه هاي دشمنان انقالب را تاكنون خنثي كرده است. 
موذني با اشاره به ضرورت تبيين دستاوردها و خدمات نظام جمهوري 
اسالمي ادامه داد: پيشرفت تكنولوژي، دستيابي به علوم و فنون جديد، 
پيش��رفت در زمينه هاي مختلف علمي، پژوهشي، اقتصادي، سياسي، 
نظامي، پزش��كي و س��اير حوزه ها از جمله افتخارات و دستاوردهاي 

جوانان و دانشمندان تربيت شده در اين نظام مقدس اسالمي است. 
نماينده ولي فقيه در سپاه چهارمحال و بختياري تصريح كرد: آحاد مردم 
بايد قدر اين نعمت بزرگ، انقالب ش��كوهمند اس��المي را بدانند و با 
هوشياري و بصيرت توطئه هاي دشمنان را در جنگ نرم خنثي سازند. 

رئيس سازمان بازرگاني:
راه اندازی بازارچه هاي سوغات 
سفر در چهارمحال و بختیاري 

 رئيس س��ازمان بازرگاني چهارمحال و بختياري اسماعيل كاويانی از 
راه اندازي بازارچه هاي سوغات سفر در اين استان خبر داد.

اسماعيل كاوياني در جلسه  س��تاد نظارت و بازرسي اين استان اظهار 
داش��ت: اين اقدام در راس��تاي اس��تقبال و پذيرايي از گردش��گران و 
مس��افران نوروزي و همچنين معرفي  ظرفيت هاي اين استان در هفته 
پاياني اسفند ماه صورت مي گيرد. وي بر ضرورت اتخاذ تدابير الزم به 
منظور پذيرايي مناسب و فراهم آوردن امكانات و شرايط مساعد براي 
گردش��گران و مهيمانان نوروزي اين استان تاكيد كرد و افزود: اصناف 
نقش مهمي در تامين امكانات و ضروريان ميهمانان در ايام نوروز دارند 
كه بايد در اين راستا برنامه ريزي و هماهنگي الزم به منظور پيشگيري 

از بروز نارسايي ها و ارائه بهينه خدمات صورت گيرد. 
كاوياني به آمادگي اصناف اين استان براي خدمات رساني به ميهمانان 
ن��وروزي خب��ر داد و بيان داش��ت: بازاريان اين اس��تان امس��ال براي 
افزايش زمان اقامت و ماندگاري ميهمانان نوروزي و همچنين ارتقاي 
 گ��ردش مالي بازار اين اس��تان برنامه ريزي هاي دقي��ق و همه جانبه اي

كرده اند. 

اخبار شهرکردروي ميز

مدير عامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان 
اظهار داش��ت: طرح شستشوی و تغسيل اموات در 
 اصفهان به صورت مكانيزه در حال بررسی و مطالعه 

است.  
كاظم��ی با اع��الم اين خبر و با بيان اينكه غس��الی 
يكی از مشكل ترين شغل هاست اظهار كرد:پس از 
بررسی های الزم و  با كسب اجازه از مراجع دينی 
شستش��وی اتوماتيک متوفی در باغ رضوان  انجام 

خواهد شد.
وی ادامه داد: با توجه به مشكالت روحی و روانی 
شستش��وی ام��وات كه به غس��الها وارد می ش��ود  
شهرداری در نظر دارد بعد از كاركارشناسی و تاييد 
نهايی علما در ارتباط با شستش��وی مكانيزه اموات 

اين پروژه وارد مرحله اجرايی نمايد. 
وی ساماندهی آرامستان های محلی ،احداث گورستان 
غرب وتملک اراضی جنوب برای توس��عه باغ رضوان 
از برنامه های الويت دار اين سازمان دانست و افزود:در 

حال حاضر 12 آرامستان محلی  در سطح شهر اصفهان  
وج��ود دارد اين تعداد به غير از باغ رضوان می باش��د 
 در اين راس��تا اين  س��ازمان با انتخاب مش��اور برای 
آرامس��تان های محلی شهر طرح  ساماندهی و توسعه  
اين فضا ها را  در نظر دارد  و مطالعات خوبی در راستای 

تحقق مفهوم آرامس��تان و تبديل آنها به يک فضای 
مطلوب ش��هری كه در بردارن��ده هويت تاريخی، 
 مل��ی، مذهبی و هويت دينی می باش��د، انجام داده 

است. 
مديرعام��ل س��ازمان آرامس��تان های ش��هرداری 
اصفه��ان  عن��وان كرد: ش��هرداری به عن��وان يک 
نهاد اجتماعی نس��بت به چگونگ��ی ارائه خدمات 
اجتماعی و فرهنگی در اين فضای معنوی احساس 
مسئوليت می كند تا از فضايی كه به صورت طبيعی 
صده��ا هزار نفر در هفت��ه در فضايی به طور كامل 
معن��وی و تاثير گ��ذار مانند باغ رض��وان  قرار می 
گيرند ضمن فراهم كردن س��هل ترين ش��يوه ها و 
بهتري��ن تس��هيالت ب��رای ش��هروندان در زيارت 
اه��ل قبور برای انجام ام��ور ماموريتی خود در ارتباط 
ب��ا كفن، دف��ن و تجهيز اموات از اين فضای مناس��ب 
 در جه��ت اهداف فرهنگ��ی و اجتماعی نيز اس��تفاده 

كنند.

شهرستان
مدير عامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان:

طرح شستشوی مكانيزه اموات در حال بررسی است 

زاينده رود 
رئيس دانش��گاه پيام نور اس��تان اصفهان گفت: 
تداوم جريان انقالب اسالمي ايران، در گرو توليد علم 

و دانش در دانشگاه هاي كشور است.
محم��د فضيلت��ي در اولين همايش عف��اف و حجاب 
تجلي حياء با اش��اره ب��ه مهم ترين تأثي��رات پيروزي 
انقالب اس��المي در دانش��گاه ها اظهار داشت: تقويت 
ابت��كار در زمينه ه��اي علمي و اجتماع��ي، طرد كامل 
اس��تعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب در دانشگاه ها از 
مهم ترين تأثيرات انقالب در فضاهاي آموزشي است.

وي به ارتقاي كمي و كيفي دانشگاه ها در استان اصفهان 
اشاره و تأكيد كرد: قبل از انقالب فقط يک دانشگاه با 
وضعيت آموزش��ي نامطلوب در اصفهان وجود داشت 
ولي امروزه از لحاظ كمي و كيفي وضعيت دانشگاه ها 

در استان اصفهان رشد كرده است.
رئيس دانش��گاه پيام نور اس��تان اصفهان با اش��اره به 
مبناي كار در دانش��گاه پيام نور، ادام��ه داد: مبناي كار 
اين دانش��گاه نشاط، آرامش و تقويت اميد به آينده در 
دانش��جويان است تا اس��تادان، اعضاي هيأت علمي و 
دانشجويان در فضاي آرامش، آموزش داده و آموزش 

ببينند.
وي با اشاره به فضاي آرام ايجاد شده در دانشگاه پيام 
نور ادامه داد: دانش��گاه پيام نور از دانشگاه هايي است 
كه در فضاي آموزشي فعاليت مي كند و زمينه آرامش و 
فضاي آموزشي آرام در اين دانشگاه ايجاد شده است.

دكتر فضيلتي با اشاره به هدف دانشگاه پيام نور، تصريح 
كرد: دانشگاه پيام نور با هدف تسري دادن آموزش هاي 

عالي به تمامي نقاط كشور فعاليت مي كند.
وي با اش��اره به اينكه نش��انه اين امر در جامعه وجود 
دارد افزود: قبل از انقالب در ش��هرهاي كوچک حتي 
دبيرس��تان هم وجود نداش��ته ولي ام��روزه به بركت 
انقالب، وضعيت آموزش��ي در كش��ور بسيار مطلوب 

است.
رئيس دانش��گاه پيام نور اس��تان اصفهان با بيان اينكه 
امروزه فضاي معنوي در دانشگاه ها رشد داشته است،  
گفت: آسيب ها و فسادهاي موجود در دانشگاه ها قبل 
از انقالب زياد بود و بيداد مي كرد ولي امروز با رش��د 
فضاي معنوي در دانش��گاه ها، كيفيت دروس افزايش 
يافت��ه و فضاي آموزش��ي را در دانش��گاه ها ارتقا داده 

است.
وي با اشاره به پيشرفت كشور در همه مباحث آموزشي، 
اظهار داشت: كشور بايد در مباحث علوم انساني بيشتر 
فعاليت كند و پيش��رفت بيشتري داشته باشد و در اين 
راس��تا بيشتر از 70 درصد مباحث دانشگاه پيام نور در 

حوزه علوم انساني متمركز شده است.
دكتر فضيلتي با اش��اره به تعري��ف و انجام 78 پروژه 
فع��ال در حال س��اخت در دانش��گاه پيام نور اس��تان 
اصفه��ان، تأكيد كرد: اميدواريم ب��ا بهره برداري از اين 
پروژه ها شاهد توسعه مباحث آموزشي در دانشگاه پيام 

نور باشيم.

وي با اش��اره به مهم بودن توليد فكر در دانش��گاه ها،  
بيان داش��ت: توليد فكر به مراتب از توليد علم مهم تر 

و سودمندتر است.
رئيس دانش��گاه پيام نور اس��تان اصفهان با بيان اينكه 
افزايش بصيرت در فضاي دانش��گاه ها ضروري است، 
تصريح ك��رد: افزايش بصيرت فقط با تئوري و حرف 
ممكن نيس��ت بلكه يكي از مس��ائل كم��ک كننده به 
بصيرتي شدن فضاي دانش��گاه ها، حركت در راستاي 
ارزش هاي اصيل اسالمي است و اين امر بايد به عنوان 

محور در دانشگاه ها مورد توجه قرار گيرد.
وي با اش��اره به رهنمودهاي رهبر معظم انقالب، بيان 
داش��ت: رهبر معظم انقالب براساس سند چشم انداز 
توسعه در ارتباط با دانشگاه و دانشگاهيان رهنمودهاي 

بسياري دارند و تأكيد زيادي كرده اند.
دكت��ر فضيلتي با اش��اره به افزايش تفك��رات ديني و 
معنوي در دانشگاه ها، ادامه داد: محيط دانشگاه ها بايد 
به س��مت نوگرايي و نوآوري با گرايش تفكرات ديني 

و معنوي برود.
وي ب��ه تعداد دانش��جويان دانش��گاه پيام نور اس��تان 
اصفهان اش��اره كرد و گفت: دانش��گاه پيام نور استان 
اصفهان در حال حاضر 90 هزار دانش��جو و 300 نفر 
عضو هيأت علمي دارد ك��ه اين تعداد با پيگيري هاي 
انجام ش��ده افزايش مي يابد و در س��ال جاري نيز 38 
 رشته در مقطع كارشناس��ي استان اصفهان اضافه شده 

است.

جشنواره غذاهای سنتی انارك 
با هنرنمایی بانوان خوش ذوق 

امروز در اوج عزت و نعمت هستیم 

صدور قبض های جدید آب بها 
در شهرهای چهارمحال و بختیاری 

بخش��دار انارك در دومين جش��نواره غذاهای س��نتی انارك گفت: غذاهای 
اناركی بس��يار متنوع هس��تند و اين امر نشان دهنده س��ليقه و هنر زنان اين 
ش��هر كويری است. محمد حس��ين اقبال ضمن ابراز عالقمندی به غذاهای 
سنتی اين ش��هر كويری گفت: برگزاری جش��نواره غذاهای سنتی می تواند 
در شناس��اندن فرهنگ غنی شهرستان بسيار تاثير گذار باشد. وی افزود: اين 
جش��نواره همچنين باعث ترويج غذاهای سنتی و جلوگيری از روی آوردن 
مردم به غذاهای غربی و فوری می ش��ود. بخش��دار انارك، غذاهای سنتی را 
بسيار مفيد و مغذی دانست و گفت: استفاده از غذاهای سنتی در رستوران ها 
ن��ه تنها در انارك بلكه در كش��ور ني��ز بايد ترويج يابد و م��ردم هر منطقه 
می توانند با پخت غذاهای سنتی در چنين جشنواره هايی در معرفی غذاهای 

سنتی و بومی كمک شايانی كنند. 

حجه االس��الم حس��ناتی امام جمعه نجف آباد در جمع پرس��نل سپاه ناحيه 
كاش��ان گفت: به بركت ش��هدا امام و رهبری با درايت نظام مردم در صحنه 
امروز در اوج عزت و نعمت هس��تيم و بايد ش��كر گذار باش��يم. اين نوری 
كه در عالم پياده ش��ده همه ش��ريكند مردم همه در انفجار نور ش��ريكند و 
خالصانه پرچم را نگه داش��ته اند و انش��اءا... قرار اس��ت اين عالم آباده شود 
برای زيبائی ها و خوبی ها امام جمعه نجف آباد به جايگاه كاش��ان اش��اره و 
گفت كاش��ان از ديرباز م��ورد عنايت بوده بزرگان كاش��ان، علما، مورخين 
ش��هدای كاشان، ايثارگران و رزمندگان كاشانی و همه اينها به بركت دوستی 

اهلبيت عصمت و طهارت بوده و خواهد بود. 

حشمت ا... هاشمی مدير عامل و رئيس هيات مديره شركت آب و فاضالب 
چهارمح��ال و بختياری در گفتگو ب��ا خبرنگاران گفت همزمان با هدفمندی 
يارانه ه��ا و ارس��ال دس��تورالعمل تعرفه های جديد آب بها، نخس��تين دوره 

قبض های آب بها صادر و برای مردم ارسال شد.
وی با اعالم اينكه قيمت های ارس��ال ش��ده در اس��تانها و شهرهای مختلف 
كش��ور متفاوت اس��ت گفت در قبوض جديد برای مش��تركين كه مصرف 
متعادل داشته اند افزايش چندانی نداشته به عنوان مثال مشتركی كه در مدت 
30 روز 20000 ليت��ر معادل 20 متر مكعب آب در ماه مصرف كرده اس��ت 

مبلغ 26275 ريال مبلغ آب بها محاسبه شده است. 
وی افزود: در اين قبوض هزينه های جانبی مانند آبونمان، عوارض و مازاد 
بر الگوی مصرف به طور كامل حذف ش��ده اس��ت. مهندس هاشمی افزود 
س��رانه مصرف آب در اس��تان برای يک نفر در 24 ساعت 140 تا 150 ليتر 
تعريف ش��ده اس��ت كه در حال حاضر ميانگين سرانه مصرف در شهرهای 
استان 180 ليتر است كه مردم بايد با مديريت الزم آن را تا 150 ليتر كاهش 

دهند. 
مهندس هاشمی افزود برای رفاه حال مشتركين بخشی از هزينه های خدمات 
اين ش��ركت مانند انج��ام تعميرات، تغيير نام و هزينه ه��ای قطع و وصل و 

امثالهم تا 30 درصد كاهش داشته است. 
وی تصري��ح ك��رد ب��رای ش��فاف س��ازی و اط��الع رس��انی م��ردم از 
بر ش��ورهايی  به��ا  آب  جدي��د  قيمت ه��ای  مي��زان  و  محاس��به  نح��وه 
ش��ده  ارس��ال  آن��ان  من��ازل  ب��ه  مش��تركين  هم��ه  ب��رای  و   تهي��ه 

است. 

نماينده مردم اردل، فارس��ان، كيار و كوهرنگ در مجلس ش��وراي اس��المي 
گفت: انقالب هاي مصر و تونس در امتداد انقالب اسالمي ايران است.

نوراله حيدري با اش��اره به تحوالت اخير كش��ور مصر و موفقيت مردم آن 
كش��ور در سرنگوني حسني مبارك، اظهار داشت: مردم مسلمان مصر حدود 
30 س��ال حكوم��ت ديكتات��وري و زورگويي هاي وي را تحم��ل كردند اما 
س��رانجام صبر آنان لبريز ش��د و دس��ت به حركتي عظيم و تاريخي زدند و 
حسني مبارك نوكر مطلق و فاقد اختيار رژيم صهيونيستي و آمريكا است كه 

آن را سرنگون و به تاريخ سپردند. 
وي افزود: حسني مبارك در راه اجراي خواسته ها و سياست هاي اربابانش به 
خواست و نظر مردم مصر بي توجه بود، به گفته وي آنچه در زمان حكومت 

وي در مصر اتفاق افتاد چيزي جز تحقير ملي براي ملت اين كشور نبود. 
عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس شوراي اسالمي ادامه داد: از سوي ديگر 
عملكرد حس��ني مبارك و انجام بدون كم و كاس��ت سياست هاي آمريكا و 

رژيم صهيونيستي در جنگ 22 روزه غزه و پس از آن محاصره مردم مظلوم 
و مسلمان اين بخش از خاك جهان اسالم و جلوگيري از ورود دارو و غذا 
براي زنان و كودكان غزه اي احساس��ات مردم مصر را به ش��دت جريحه دار 
 كردند و در نتيجه به قيام و خيزش عليه اين دست نشانده و سرسپرده بيگانگان 

شدند.  
وي تحوالت اخير مصر را نشأت گرفته از انقالب اسالمي ملت ايران دانست 
و گفت: بنيانگذار جمهوري اس��المي ايران حدود 30 س��ال پيش اين وعده 
را داده بودن��د و امروز اين نداي حق طلبانه و آزاديخواهانه امام ما به گوش 
مردم مصر و تونس رس��يد كه به آن لبيک گفتند. حيدري خاطرنش��ان كرد: 
پيام انقالب اس��المي ما پيامي انساني بود كه اكنون به شمال آفريقا رسيده و 
مردم مصر به  شكل عملي و با تمام وجود اين پيام را درك و از انقالب ايران 
الگوگيري كرده اند، از اين رو مي توان گفت كه انقالب هاي مصر و تونس در 

امتداد انقالب اسالمي ايران هستند. 

س��تار خي��ری فرماندار كوهرنگ گف��ت:  در نتيجه بارش ه��اي ابتداي فصل 
تا كنون، در ش��هر چلگرد مركز اين شهرس��تان يک متر برف بر زمين نشسته 
اس��ت. ستار خيري در جلس��ه كميته حمل و نقل اين شهرستان ارتفاع برف 
در اين شهرس��تان را بيش از يک متر عنوان كرد و اظهار داش��ت: كوهرنگ 
شهرس��تاني برف گير و كوهس��تاني اس��ت كه بايد تدابي��ر و اقدام های الزم 
براي حل مش��كالت ناشي از اين ش��رايط از جمله ريزش برف هاي سنگين 
و راه بندان ه��ا كه مردم در نقاط مختلف اين شهرس��تان با آن مواجه هس��تند 

صورت گيرد. 
وي اعتب��ارات اختصاص يافته به اين شهرس��تان در بخ��ش راه و ترابري را 
طي س��ال جاري حدود 8 ميليارد ريال عنوان كرد و افزود: اين رقم با توجه 
ب��ه حجم كار در اين شهرس��تان ناكافي اس��ت و نيازمند ارتق��ا و افزايش به 
منظور ارتقاي خدمات به مردم اين شهرستان و گردشگران و مسافران است. 
خيري ادامه داد: در شهرستان كوهرنگ 6 راهداري مشغول فعاليت هستند كه 

عمليات ها و فعاليت هاي خود را با 22دس��تگاه سبک وسنگين و دو دستگاه 
برف خور ويژه عمليات راهداري زمستاني انجام مي دهند. 

وي تصريح كرد: با توجه به برف گير بودن اين شهرستان و وجود گردنه هاي 
صعب  العبوري همچون چري، ش��اه منصوري و تاراز كه بارها در فصل سرما 
با ريزش برف هاي س��نگين بسته مي ش��وند، اين تعداد دستگاه ناكافي است 
بايد تجهيزات و وس��ايل ديگري از جمله يک دستگاه برف خور بايد به اين 

تعداد اضافه شود. 
فرمان��دار كوهرنگ تصري��ح كرد: از ابت��داي فصل بارندگي ه��ا تاكنون 16 
ب��ارش در اين شهرس��تان صورت گرفته اس��ت. وي ادامه داد: اين ش��رايط 
خ��اص، نيازمند توجه ويژه براي حل مش��كالت مبتال از جمله بازگش��ايي 
راه ه��ا و ب��ه وي��ژه گردنه هاس��ت ك��ه در همين راس��تا نوس��ازي ن��اوگان 
 راه��داري با توجه به فرس��ودگي تعداد زيادي از اي��ن ناوگان يک ضرورت 

است. 

نماينده اردل در مجلس:
انقالب هاي مصر و تونس دنباله انقالب اسالمي ايران است

فرماندار کوهرنگ:
ارتفاع يك متري برف در شهرستان كوهرنگ

رئيس دانشگاه پيام نور استان اصفهان:
استمرار جريان انقالب در گرو توليد علم و دانش است

براي جلوگيري از ورود سيالب به داخل منازل در مسير سد خاك ريز و سيل بند بسازيد.
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الدن سلطاني

وزارت  س��المت  معاون��ت  كارشناس��ان 
بهداش��ت، درم��ان و آم��وزش پزش��كي 
معتقدن��د: از آنجايي كه تنق��الت تجاري 
داراي افزودني ه��اي رنگي، نگهدارنده ها و 
طعم دهنده هاي مصنوعي هستند، مصرف 
بي روي��ه آنه��ا موجب پرتحرك��ي كودكان 

مي شود.
به دليل شكل گيري عادات غذايي در سنين 
پايين از همين زمان بايد مواد غذايي س��الم 
را در اختيار كودك قرار داد و به تأمين مواد 
مغذي مورد ني��از او در وعده هاي اصلي و 

ميان وعده هاي غذايي توجه نمود. استفاده از يک 
ميان وعده با ارزش غذايي مناسب نظير شير، ميوه 
و خرم��ا در برنام��ه غذايي كودك موجب رش��د 
جسمي و مغزي او مي گردد، در حالي كه مصرف 
تنقالت ك��م ارزش به عنوان مي��ان وعده موجب 
كاهش دريافت مواد مغذي الزم از جمله پروتئين، 
ويتامي��ن و امالح گرديده و زمين��ه را براي تأخير 
رش��د كودك فراهم مي كند. يكي از كارشناس��ان 
 معاون��ت س��المت وزارت بهداش��ت در اين باره 
گفت: مص��رف تنقالت تجاري كم ارزش به دليل 
زيادي نمک، چربي و ش��كر، موجب بيماري هاي 
قلبي- عروقي، چاقي، پرفشاري خون، پوكي استخوان 
 و افزايش كلس��ترول خون در دوران بزرگس��الي 

مي شود.
مينا مينايي اف��زود: پفک، چيپس، س��اندويچ هاي 
گازدار،  نوش��ابه هاي  كالب��اس،  و   سوس��يس 
آب ميوه هاي صنعتي و شربت هاي خيلي شيرين، 
يخمک و نوش��مک، لواشک، آلوچه و تمبر هندي 
از تنقالت و ميان وعده هاي نامناسب بوده كه رشد 

كودكان را مختل مي كند.
وي با بيان اينكه تنقالت ش��ور ع��الوه بر كاهش 
اش��تها، ذائقه ك��ودكان را به طعم ش��وري عادت 
مي دهد، خاطرنشان كرد: اين تنقالت احتمال ايجاد 
عارضه در سنين بزرگسالي به ويژه پرفشاري خون 

را بيشتر مي كند.
كارش��ناس معاونت سالمت تصريح كرد: خوردن 
 مواد غذايي ش��يرين مانند ش��يريني، ش��كالت و 
آب نبات نيز در كودكان در حد متوسط مجاز است 
زي��را مصرف بي رويه اين م��واد ذائقه كودك را به 
خوردن مواد شيرين عادت داده و سبب پوسيدگي 

دندان مي شود.
مينا ميناي��ي افزود: مصرف غذاهاي چرب موجب 
اضافه وزن و چاقي در سنين كودكي و بزرگسالي و 
بيماري هاي مزمن متعاقب آن خواهد شد. همچنين 
مصرف بي رويه نوشابه به خصوص همراه با غذا، 

عالوه بر س��يري كاذب، ج��ذب مواد مغذي مانند 
كلسيم را كاهش مي دهد.

يكي ديگر از كارشناس��ان معاونت سالمت درباره 
اهميت ميان وعده كودكان تصريح كرد: از آنجايي 
كه معده كودك كوچک است و نياز به انرژي زياد 
مي باش��د، با خوردن سه وعده اصلي غذا نيازهاي 

تغذيه او تأمين نمي گردد.
پريس��ا ترابي گفت: ميان وعده تنها سهم كوچكي 
در تأمي��ن نيازهاي غذايي ك��ودك دارد و هيچگاه 
نمي توان��د جايگزي��ن وعده غذايي اصلي ش��ود، 
بنابراين در انتخاب نوع ميان وعده بايد دقت نمود. 
وي در خصوص زمان دادن ميان وعده به كودكان 
خاطرنشان كرد: كودكان بايد در هر روز حداقل 5 
وعده غذا ش��امل سه وعده اصلي )صبحانه، ناهار 
و ش��ام( و دو ميان وعده مصرف كنند. پيش��نهاد 
مي ش��ود به كودكان طبق برنامه اي بدين شرح غذا 

داده شود:
س��اعت 7 صبح: صبحانه، س��اعت 10 صبح: ميان 
وعده، ساعت 12:30: ناهار، ساعت 3 بعد از ظهر: 
ميان وعده، س��اعت 6 عصر: ش��ام، قبل از خواب: 
ميان وعده. كارشناس معاونت سالمت گفت: ميان 
وعده ه��ا بايد از هر 4 گروه اصل��ي غذايي )گروه 
ش��ير و لبنيات، گروه نان و غالت، گروه گوشت، 
حبوبات، تخم مرغ و مغزها، گروه ميوه ها و گروه 
س��بزي ها( انتخاب شوند تا تنوع و تعادل در رژيم 
غذايي كودك ايجاد ش��ده و بخشي از مواد مغذي 

مورد نياز از اين طريق تأمين گردد.
پريس��ا ترابي با اش��اره به اينكه حداقل بايد براي 
خوردن مي��ان وعده 15 دقيقه زمان در نظر گرفت 
تصريح كرد: بين وعده هاي اصلي و ميان وعده بايد 
حداقل 2 س��اعت فاصله گذاشت در صورتي كه 
فاصله مصرف ميان وعده تا وعده غذايي اصلي كم 
باشد احساس س��يري كرده و از مصرف غذاهاي 

اصلي خودداري مي شود.
وي خاطرنشان كرد: ميان وعده هايي نظير شكالت، 

آب نب��ات، ش��يريني و چيپس فقط حاوي 
انرژي بوده و ارزش غذايي ديگري ندارند. 
بنابراين بايد از دادن آن به كودك خودداري 
ك��رد زيرا س��بب اضاف��ه وزن و چاقي او 

مي شود.
كارش��ناس معاونت س��المت ضم��ن بيان 
اينك��ه ميان وعده مي تواند ع��ادات غذايي 
درس��ت يا نادرس��ت را در ك��ودك ايجاد 
نماي��د تصريح كرد: با توجه ب��ه اينكه كم 
خوني ناش��ي از فقر آهن يكي از مشكالت 
تغذيه اي كودكان مي باش��د و يكي از داليل 
اصلي آن استفاده از برنامه غذايي نامناسب 
اس��ت،  انتخاب ميان وعده مناس��ب مانند: 
انواع خشكبار و مغزها )پس��ته و بادام و...( همراه 
 ب��ا ميوه ها موج��ب افزايش آه��ن دريافتي كودك 

مي شود.
پريسا ترابي گفت: اگر كودك در بين وعده غذايي 
اصلي و ميان وعده احساس تشنگي كرد بايد به او 
آب داد زيرا در صورت مصرف آب ميوه احساس 
س��يري كرده و از مصرف غذاي اصلي خودداري 

خواهد كرد.
وي در پاس��خ به اين سئوال كه كدام ميان وعده ها 
براي كودكان مناسب هستند خاطرنشان كرد: ميان 
وعده هايي كه براي كودكان مناس��ب هستند به 9 

گروه بدين شرح تقسيم مي شوند:
 انواع غالت بو داده مانند برنجک، ذرت بو داده، 

گندم برشته و...
 انواع بيسكوئيت ساده و سبوس دار حتي االمكان 

بدون كرم،  كيک و كلوچه هاي خانگي
 حبوبات بو داده و برشته مانند عدس برشته شده 
و نخودچ��ي، انواع مغزها مانند گردو و فندق )اين 
مواد مي توانند بخشي از پروتئين مورد نياز روزانه 

را تأمين نمايند.(
 انواع ميوه هاي تازه و خشک مانند سيب،  پرتقال،  

خرما، توت،  برگه ها، قيسي و انجير.
 شير همراه با بيسكويت يا كلوچه

 انواع س��اندويچ تهيه شده با سبزي هاي مختلف 
مانن��د نان و پنير و س��بزي، نان و پني��ر و گوجه 
 فرنگ��ي، ن��ان و پني��ر و خيار، ن��ان و تخم مرغ و 

گوجه فرنگي و...
 آب ميوه هاي طبيع��ي )آب ميوه هاي صنعتي و 
به طور معمول فقط حاوي ش��كر، آب و اس��انس 

مي باشند.(
 ساالد شامل سبزيجات به همراه يک يا دو قاشق 

ماست خنک.
 دوغ )يک نوش��يدني س��الم اس��ت و مي تواند 

جايگزين نوشابه هاي صنعتي شود.(

مصرف بي رويه تنقالت موجب پرتحركي كودكان مي شود
ري��واس يا ريب��اس، گياهي اس��ت از تيره 
 ترش��ک ه��ا ) هف��ت بنده��ا ( و داراي 
س��اقه هاي هوايي و برگ هاي آن محتوي 
مواد ذخيره اي و اس��يدي است و به همين 
جهت مورد استفاده خوراكي قرار مي گيرد. 
ريواس هنگام بهار در نواحي گوناگون ايران، 
دامن��ه كوه ها، كنار رودخانه ها و منطقه ها 
برخ��وردار از آب هاي راكد م��ي رويد و 
برگ ضخيم و گوشت دار اين گياه مصرف 
غذايي دارد. تكثير ريواس با كشت در خزانه 
و انتقال به كشتزار و يا از طريق كشت بذر 

تازه صورت مي گيرد. 
خاصيت  درماني

داراي  و  دارد  س��رد  طبيع��ت   ري��واس 
ويتامين ها و امالح معدني گوناگوني است. 
براي تمامي اعضاي بدن، ماده غذايي بسيار 
ممتازي ش��مرده مي ش��ود و اثر ش��گفت 
انگيز و معجزه آس��ايي دارد. قابض اس��ت 
و براي تقويت معده و كبد مفيد مي باش��د. 
خ��وردن ريواس براي بيماران تب دار و بي 
اشتها مفيد بوده و يرقان، وسواس و سستي 
 را درم��ان مي نماي��د. در اين گون��ه موارد 
مي ت��وان 100 گ��رم از آب ريواس يا رب 
ري��واس را ميل ك��رد. صف��را و دل به هم 
خوردگ��ي را رفع مي كند و براي حصبه و 
اسهال گرم صفراوي مفيد بوده و كرم ُكش 
اس��ت. خوردن ريواس را نباي��د در برنامه 
غذاي��ي از ياد ب��رد. ريواس را ب��راي تهيه 
خورش، كمپوت، مربا و شربت مورد استفاده 
قرار مي دهند. سعي كنيد در مصرف ريواس 
زياده روي نكنيد. مفيدترين طريقه مصرف 
آن، مصرف آب ريواس همراه با آب هويج، 
كرفس، خيار و سيب مي باشد كه يک سوم 
آب ري��واس و دو س��وم بقيه مواد اس��ت. 
ريواس اثر ملين داش��ته و اشتها آور است و 
براي افزايش اشتها و يبوست مفيد مي باشد. 
مصرف ريواس براي مبتاليان به سنگ كليه 
و ناراحتي هاي مثانه خطرناك اس��ت. شير 
مادراني كه ري��واس مي خورند، در نوزادان 
توليد اسهال مي كند. اين گياه در معده سبب 
افزايش ترشح معدي و تحريک آن مي شود. 
در نتيجه به طور كلي باعث بهبود عملكرد 
معده مي گردد. عالوه بر اين با تحريک ترشح 
نمک هاي صفراوي از كبد، به تنظيم جذب 
چربي از روده كمک مي كند. ريواس خاصيت 
 مسهلي، ضد التهابي و متعادل كننده عملكرد 
روده ها )درمان يبوس��ت و اسهال( را داشته 

 و در درم��ان يرق��ان، خونري��زي معدي- 
روده اي، اختالل قاعدگي، ورم ملتحمه چشم، 
جراحات ناشي از ضربه و صدمه جسماني، 
زخم هاي چركي سطحي و سوختگي هاي 

حاصل از حرارت كاربرد دارد.
ارزش تغذيه اي 85 گرم ريواس

انرژي: 29 كيلو كال��ري، چربي: 0/2 گرم، 
پروتئين: 0/8 گرم، كربوهي��درات: 7 گرم، 
كلس��يم: 266 ميلي گرم، س��ديم: 5 ميلي 
گرم، پتاس��يم: 148 ميلي گرم، ويتامين ث: 
7 ميل��ي گرم، ويتامين آ: 100 تا 300 واحد 

بين المللي.
مص��رف ري��واس: ري��واس ب��ه علت 
خاصيت اس��يدي، براي پاك كردن ظروفي 
كه آثار س��وختگي م��واد غذاي��ي در آنها 
 ب��ه جاي مانده باش��د، مورد اس��تفاده قرار 
م��ي گيرد. افرادي كه م��وي آن ها قهوه اي 
 كم رنگ است، با استفاده از ريشه اين گياه 
مي توانند به رنگ موي طاليي دست يابند. 
برگ هاي ري��واس را مي ت��وان به عنوان 
حش��ره كش مؤثر براي دفع حش��رات به 
كار ب��رد. ريواس با طعم منحص��ر به فرد 
 خود، در بيش��تر پ��س غذاها )دس��رها( و 
شيريني ها استفاده مي شود. گياه ياد شده تا 
يكي دو روز در يخچال قابل نگهداري است. 
براي نگه��داري طوالني تر ريواس، پس از 
 بريدن ساقه ها، آن را منجمد مي كنند. اگر 
س��اقه هاي ريواس به ط��ور خام مصرف 
ش��ود، به ش��دت ت��رش خواهد ب��ود. به 
ط��ور معمول آن را با ش��كر يا عس��ل مي 
 پزن��د و يا در كيک ها مورد اس��تفاده واقع 
 مي ش��ود. همچنين به تنهايي ي��ا همراه با 
 توت فرنگي در تهيه ژله و مرباها به كار مي رود. 
 چاش��ني هاي��ي كه ب��ا ري��واس مصرف 
مي ش��وند، عبارتن��د از ليم��و، دارچين و 

زنجبيل.

ریواس و خواص آن

پزش��كان و استادان علوم پزشكي در دانشگاه آكسفورد از آزمايش 
موفقيت آمي��ز يک واكس��ن جهان��ي آنفوالنزا خبر دادن��د كه قادر 
 اس��ت با تمام نسخه هاي شناخته ش��ده ويروس اين بيماري مقابله 

كند. 
اين واكسن جديد كه با استفاده از تكنيک  نويني توليد شده و براي 
اولين بار روي انس��ان ه��اي آلوده به ان��واع مختلف ويروس هاي 
آنفوالنزا آزمايش ش��ده اس��ت به گونه اي تهيه ش��ده ك��ه با تكرار 
ساالنه پروس��ه گران قيمت فرمول سازي براي مقابله با شايع ترين 
ويروس هاي منتشر شده در جهان نيازي ندارد. روزنامه گاردين در 
اين باره گزارش داد: اين واكس��ن كه حاصل تالش تيم متخصصان 
و دانش��مندان انستيتو جينير در دانش��گاه آكسفورد و به سرپرستي 
دكتر سارا گيلبرت است در واقع پروتئين هايي را در داخل ويروس 
آنفوالنزا مورد هدف قرار مي دهد كه در تمام نس��خه هاي مختلف 

اين ويروس شايع هستند. 
در حالي كه واكس��ن هاي قبلي همگي پروتئين هاي سطح خارجي 
ويروس را مورد هدف قرار مي دادند، در حالي كه اين پروتئين هاي 
خارجي مس��تعد تغيير و جهش ژنتيكي هس��تند. دكتر گيلبرت هم 
چنين تأكيد كرد كه واكس��ن جديد براي سالمندان نيز سپر دفاعي 

قوي تري در برابر ويروس آنفوالنزا است. 

بدبیني، ژنتیکي است!
دانش��مندان دريافته ان��د كه بدبيني در ژن هاي انس��ان قرار دارد! به 
گفته دانش��مندان، افرادي كه به ط��ور ژنتيكي تمايل به توليد ميزان 
كم ماده اي ش��يميايي در مغز كه اش��تها و استرس را تنظيم مي كند 
دارند، بيش��تر در معرض خطر افسردگي حاد قرار دارند. آن دسته 
افرادي كه دچار كمبود مولكول نوروپپتيد Y در مغز هستند داراي 
واكن��ش قوي تر مغز ب��ه محرك هاي منفي و پاس��خ هاي رواني به 
درد فيزيكي بوده و افرادي هس��تند كه به داشتن اختالل افسردگي 

اساسي دچارند.
دانش��مندان دانشگاه ميش��يگان مي گويند، اين يافته ها مي تواند به 
تش��خيص سريع تر و درمان افسردگي و س��اير بيماري هاي رواني 
كم��ک كند. اين يافته ه��ا همچنين مي تواند به توس��عه درمان هاي 
مناس��ب افراد بر اس��اس مش��خصات ژنتيك��ي آنها كم��ک كند. 
 اي��ن پژوهش از س��ه روش براي كش��ف اين يافته اس��تفاده كرده 

است. 
در ابتدا محققان ش��ركت كنندگان را به س��ه گروه بر اساس حالت 
كم، متوس��ط و باالي نوروپپتيد Y دس��ته بندي كردند؛ س��پس با 
اس��تفاده از ام آر آي، فعالي��ت مغزي افراد را حين مش��اهده كلمات 
مختل��ف از كلمه های خنثي مانند ماده گرفت��ه تا كلمه های منفي 
 مانند قاتل و حتي كلمه های مثبت مانند اميدوار مورد بررسي قرار 
دادن��د. طبق اين پژهش افراد داراي نوروپپتي��د Y پايين در مقابل 
كلمه های منفي فعاليت شديد در قشر جلوي مغز خود داشتند كه 
پردازش احساسات را برعهده دارد و ساير افراد با نوروپپتيد Y باال 

واكنش كمتري نشان دادند. 

واكسني براي مقابله با تمام 
نسخه هاي ویروس آنفوالنزا

خبرنسخه گياهی

احضار
پرون��ده:  ش��ماره   ،8910460354400005 درخواس��ت:  ش��ماره   8/159
8909980364900682، ش��ماره بايگانی ش��عبه: 890863، چون آقای چراغعلی 
امان��ی با بادی فرزند علی ش��كايتی عليه خانم فاطمه تقيان نس��ب مبنی بر ايجاد 
مزاحم��ت تلفنی مطرح نموده اند كه پرونده آن كالس��ه 890863 اين دادگاه ثبت 
وقت رس��يدگی برای روز 1390/01/20 ساعت 10 صبح تعيين شده نظر به اينكه 
متهم مجهول المكان و متواری ميباش��د لذا حس��ب ماده 180 قانون آئين دادرسی 
كيفری مراتب يک نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتش��ار محلی طبع و نشر 
می ش��ود واز مته��م مذكور دعوت بعمل می آيد جهت رس��يدگی در وقت مقرر 
حاضر شويد و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصميم 

مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 10401     اكباتانی- مدير دفتر شعبه 118 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

 
احضار

پرون��ده:  ش��ماره   ،8910460354400006 درخواس��ت:  ش��ماره   8/184
8809980363200810، شماره بايگانی شعبه: 890879، چون آقای حبيب نوری 
فرزند محمد اصالن شكايتی عليه آقای حسن مرادی مبنی بر سرقت مطرح نموده 
ان��د كه پرونده آن كالس��ه 890879 اي��ن دادگاه ثبت وقت رس��يدگی برای روز 
1390/01/23 س��اعت 9 صبح تعيين ش��ده نظر به اينكه مته��م مجهول المكان و 
متواری ميباشد لذا حسب ماده 180 قانون آئين دادرسی كيفری مراتب يک نوبت 
در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذكور 
دعوت بعمل می آيد جهت رس��يدگی در وقت مقرر حاضر ش��ويد و در صورت 
ع��دم حضور احضاريه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصميم مقتض��ی اتخاذ خواهد 

نمود.
م الف/ 10523                 مدير دفتر شعبه 118 دادگاه عمومی كيفری اصفهان

ابالغ
پرون��ده:  ش��ماره   ،8910460351300040 درخواس��ت:  ش��ماره   9/344
8909980351300922، شماره بايگاني شعبه: 890930، خواهان عليمراد شكوهي 
فرزن��د عبدالغني دادخواس��تي به طرفيت خوانده زهرا س��هران فرزند حس��ين به 
خواسته مطالبه طلب و تأمين  خواسته تقديم دادگاه هاي عمومي شهرستان اصفهان 
كه جهت رسيدگي به ش��عبه سيزدهم دادگاه عمومي )حقوقي( شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستري كل استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 355 ارجاع و به كالسه پرونده 8909980351300922 
ثبت گرديده و وقت رس��يدگي آن 1390/01/24 و ساعت 8:30 تعيين شده است. 
به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجويز ماده 73 
قانون آيين دادرس��ي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور مدني و دستور دادگاه 
مراتب يک نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتش��ار آگهي مي شود تا خوانده پس از 
نش��ر آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي 

حاضر گردد.
م الف/ 12843                        دفتر شعبه 13 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

احضار 
10/171 چ��ون خانمها ن��دا و محبوبه هر دو با نام خانوادگ��ي قره داغي فرزندان 
سعداله ش��كايتي عليه آقاي محمد زعفراني، فرزند آرش مبني بر توهين و تهديد 
مط��رح نموده كه پرونده آن به كالس��ه 890537 ك 111 اي��ن دادگاه ثبت، وقت 
رسيدگي براي روز 1390/1/23 ساعت 9/30 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم 
مجهول المكان ميباشد لذا حسب ماده 115 قانون آئين دادرسي كيفري مراتب يک 
نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتش��ار 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/ 13281                       دفتر شعبه 111 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

ابالغ وقت دادرسي
10/268 كالس��ه پرونده: 89-899 ح 10، وقت رس��يدگي: 1390/1/22 س��اعت 
9/30، خواه��ان: س��ازمان فناوري اطالعات و ارتباط��ات، خوانده: احمد جابري، 
خواس��ته: دس��تور موقت، خواهان دادخواستي تس��ليم دادگاه هاي عمومي نموده 
كه جهت رس��يدگي به ش��عبه 10 ارجاع گرديده و وقت رس��يدگي تعيين ش��ده 
به عل��ت مجهول المكان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه 
و ب��ه تجويز م��اده 73 قانون آيين دادرس��ي مدني مراتب يک نوب��ت در يكي از 
جرايد كثيراالنتش��ار محلي آگهي مي ش��ود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهي 
ظ��رف يک م��اه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��اني كامل خود نس��خه 
 دوم دادخواس��ت و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگي 

حضور بهمرساند.
م الف/ 13835                            شعبه دهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

احضار
10/271 چ��ون خانم مريم رباني حقيقت فرزند مهدي ش��كايتي عليه آقاي س��يد 
امير ساداتي مبني بر مزاحمت تلفني،  توهين، تهديد مطرح نموده كه پرونده آن به 
كالس��ه 891237 ك 102 اين دادگاه ثبت، وقت رسيدگي براي روز 1390/1/23 
س��اعت 10/30 صب��ح تعيين ش��ده نظر به اينك��ه متهم مجهول المكان ميباش��د،  
لذا حس��ب ماده 180 قانون آيين دادرس��ي كيفري مراتب ي��ک نوبت در يكي از 
روزنامه هاي كثيراالنتش��ار محلي طبع و نش��ر مي شود و از متهم مذكور دعوت به 
عمل 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/ 13913                       دفتر شعبه 102 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

احضار
10/304 چ��ون گ��زارش ش��كايتي علي��ه آقاي س��يد جعف��ر دانش فرزند س��يد 
محم��ود مبني بر جعل، اس��تفاده از س��ند مجعول مطرح نموده ك��ه پرونده آن به 
كالس��ه 891180 اي��ن دادگاه ثبت، وقت رس��يدگي براي روز دوش��نبه س��اعت 
1390/1/22 س��اعت 10/30 صبح تعيين ش��ده نظر به اينكه متهم مجهول المكان 
ميباش��د لذا حس��ب ماده 180 قان��ون آئين دادرس��ی كيفری مرات��ب يک نوبت 
در يك��ی از روزنام��ه های كثيراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر می ش��ود و از متهم 
مذك��ور دعوت بعمل می آيد جهت رس��يدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در 
 ص��ورت عدم حضور احضاريه ابالغ ش��ده تلق��ی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ 

خواهد نمود.
م الف/ 13963                       دفتر شعبه 119 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

احضار
10/321 چ��ون آقايان مهدي قجاوند- حبيب اله جهانگيري ش��كايتي عليه خانم 
اش��رف قاروني رحمتي مبن��ي بر معاونت در ف��روش مال غير مط��رح نموده  اند 
ك��ه پرونده آن به كالس��ه 891162 اي��ن دادگاه ثبت، وقت رس��يدگي براي روز 
يكشنبه ساعت 1390/1/21 ساعت 9 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول 
المكان ميباش��د لذا حسب ماده 180 قانون آئين دادرسی كيفری مراتب يک نوبت 
در يك��ی از روزنام��ه های كثيراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر می ش��ود و از متهم 
مذك��ور دعوت بعمل می آيد جهت رس��يدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در 
 ص��ورت عدم حضور احضاريه ابالغ ش��ده تلق��ی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ 

خواهد نمود.
م الف/ 14041                       دفتر شعبه 119 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

ابالغ وقت دادرسي
11/115 كالس��ه پرونده: 891621 ح/ 19، وقت رس��يدگي: 1390/1/23 س��اعت 
9/30 صب��ح، خواه��ان: آق��اي محم��ود داراب زاده فرزند محمدعل��ي، خوانده: 
خانم فاطمه كاروان فرزند عبدالرس��ول، خواس��ته: تمكين خاص و عام، خواهان 
دادخواستي تسليم دادگاه هاي عمومي نموده كه جهت رسيدگي به شعبه 19 دادگاه 

حقوق��ي اصفهان ارجاع گرديده و وقت رس��يدگي تعيين ش��ده به علت مجهول 
الم��كان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و به تجويز ماده 
73 قانون آيين دادرس��ي مدني مراتب يک نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتش��ار 
محل��ي آگهي مي ش��ود تا خوانده از تاريخ نش��ر آخرين آگهي ظ��رف يک ماه به 
دفت��ر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��اني كامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت 
 و ضمائ��م را درياف��ت نماي��د و در وق��ت مق��رر ب��اال جهت رس��يدگي حضور 

به هم رساند.
م الف/ 14876                 مدير دفتر شعبه 19 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

احضار
11/198 چون  خانم بدرالس��ادات س��يد فرزند سيد اس��ماعيل شكايتي عليه آقاي 
حسين قويدل فرزند علي مبني بر صدمه بدني غيرعمدي مطرح نموده كه پرونده 
آن به كالس��ه 891359 اين دادگاه ثبت، وقت رس��يدگي ب��راي روز 1390/1/20 
س��اعت 9 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان مي باشد لذا حسب 
ماده 115 قانون آيين دادرس��ي كيفري مرات��ب يک نوبت در يكي از روزنامه هاي 
كثيراالنتش��ار طبع و نش��ر مي ش��ود واز متهم مذكور دعوت بعم��ل مي آيد جهت 
رس��يدگي در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت ع��دم حضور احضاريه ابالغ 

شده تلقي و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 15516                 مدير دفتر شعبه 108 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

احضار
11/209 چون خانم فاطمه فصيحي فرزند محمد شكايتي عليه آقاي علي فصيحي 
فرزند محمد مبني بر ترك نفقه مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 891373 اين 
دادگاه ثبت، وقت رسيدگي براي روز 1390/1/22 ساعت 9 صبح تعيين شده نظر 
به اينكه متهم مجهول المكان مي باش��د لذا حس��ب ماده 115 قانون آئين دادرسي 
كيفري مراتب يک نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار طبع و نشر مي شود 
و از متهم مذكور دعوت بعمل مي آيد جهت رس��يدگي در وقت مقرر حاضر شود 
و در ص��ورت عدم حضور احضاريه ابالغ ش��ده تلق��ي و دادگاه تصميم مقتضي 

اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 15506                       دفتر شعبه 108 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

احضار
11/210 چ��ون خانم صديقه قيصري حس��ن آبادي فرزند محمد ش��كايتي عليه 
آق��اي محمد ج��واد چمانه فرزند علي مبن��ي بر كالهبرداري و ف��روش مال غير 
مطرح نموده كه پرونده آن به كالس��ه 891137 اين دادگاه ثبت، وقت رس��يدگي 
ب��راي روز 1390/1/21 س��اعت 9 صبح تعيين ش��ده نظر به اينك��ه متهم مجهول 
المكان مي باش��د لذا حس��ب ماده 115 قانون آئين دادرس��ي كيف��ري مراتب يک 
نوب��ت در يك��ي از روزنامه ه��اي كثيراالنتش��ار طبع و نش��ر مي ش��ود و از متهم 
مذك��ور دع��وت بعمل مي آيد جهت رس��يدگي در وقت مقرر حاضر ش��ود و در 
 ص��ورت عدم حضور احضاريه ابالغ ش��ده تلق��ي و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ

خواهد نمود.
م الف/ 15505                       دفتر شعبه 108 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

ابالغ وقت رسيدگي
11/237 در خصوص پرونده كالس��ه 89-878 خواهان آقاي وحيد حس��ن زاده 
دادخواس��تي مبني بر مطالبه به طرفيت علي اس��ماعيلي تقديم نموده است. وقت 
رس��يدگي براي روز چهارشنبه مورخ 90/1/17 س��اعت 10:30 تعيين گرديده، با 
توجه به مجهول المكان بودن خوانده حس��ب تقاضاي خواهان مراتب در جرايد 
منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگي به اين ش��عبه واقع در بهارستان- انتهاي 
خيابان الفت- جنب ش��ركت عمران- مجتمع قضايي بهارس��تان 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/ 15719 مدير دفتر شعبه 46 حقوقي شوراي حل اختالف منطقه جنوب اصفهان

احضار
11/244 چون آقايان حس��ين قرباني و خداوردي قرباني فرزندان غالم شكايتي 
علي��ه آقايان ناصر ملكي و غ��الم ملكي، مجهول المكان مبن��ي بر كالهبرداري 
مط��رح نموده كه پرونده آن به كالس��ه 890125 ك 111 اين دادگاه ثبت،  وقت 
رس��يدگي براي روز 90/1/25 ساعت 10 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهمين 
مجهول المكان مي باشند لذا حسب ماده 115 قانون آئين دادرسي كيفري مراتب 
يک نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتش��ار طبع و نش��ر مي شود و از متهم 
مذك��ور دعوت بعمل مي آيد جهت رس��يدگي در وقت مقرر حاضر ش��ود و در 
 ص��ورت عدم حضور احضاريه ابالغ ش��ده تلقي و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ 

خواهد نمود.
م الف/ 15656     اديبي- مدير دفتر شعبه 111 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

 
ابالغ وقت رسيدگي

11/291 در خص��وص پرون��ده كالس��ه 1900/89 خواه��ان پروان��ه اعتدال��ي 
دادخواس��تي مبن��ي ب��ر مطالبه نفق��ه به طرفيت س��عيد بيات چالش��تري تقديم 
نموده اس��ت. وقت رس��يدگي براي روز ش��نبه مورخ 90/2/3 س��اعت 8 صبح 
تعيي��ن گرديده، ب��ا توجه به مجه��ول المكان ب��ودن خوانده حس��ب تقاضاي 
خواه��ان مرات��ب در جرايد منتش��ر تا خوانده قب��ل از وقت رس��يدگي به اين 
ش��عبه واق��ع در خيابان محتش��م كاش��اني جنب بيم��ه ايران- مجتمع ش��ماره 
ي��ک اصفهان مراجعه و نس��خه ثاني دادخواس��ت و ضمايم را اخ��ذ نمايد. در 
 صورت عدم حضور وقت رس��يدگي ابالغ ش��ده تلقي و تصميم مقتضي اتخاذ 

مي شود.
م الف/ 16004                  شعبه سوم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

 
حصر وراثت

11/292 خانم س��روگل امامي داراي شناسنامه ش��ماره 35 به شرح دادخواست 
به كالس��ه 89-5203 ح/ 10 از اين ش��ورا درخواس��ت گواه��ي حصر وراثت 
نموده و چنين توضيح داده كه ش��ادروان فرامرز قنبري ساماني بشناسنامه 2404 
در تاري��خ 1389/9/18 اقامت��گاه دائمي خ��ود بدرود زندگي گفت��ه ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: دو پس��ر و يک دختر و همس��ر به ش��رح 
ذي��ل مي باش��ند: 1- داريوش قنبري س��اماني ب��ه ش ش296 فرزند متوفي، 2- 
حس��ين قنبري س��اماني به ش ش 865 فرزند متوفي، 3- س��هيال قنبري ساماني 
ب��ه ش ش 273 فرزند متوفي، 4- س��روگل امامي به ش ش 35 همس��ر متوفي 
و ال غير. اينک با انجام تش��ريفات مقدماتي درخواس��ت مزب��ور را در يكمرتبه 
آگهي مي نمايد تا هر كس��ي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باش��د 
 از تاري��خ نش��ر آگهي ظرف ي��ک ماه به ش��ورا تقدي��م دارد واال گواهي صادر 

خواهد شد.
م الف/ 16103                   شعبه دهم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
11/293 آق��اي عباس دادخواه تهراني داراي شناس��نامه ش��ماره 588 به ش��رح 
دادخواست به كالس��ه 89-5218 ح/ 10 از اين شورا درخواست گواهي حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان حسين دادخواه تهراني بشناسنامه 
30 در تاري��خ 89/10/13 اقامت��گاه دائمي خود بدرود زندگ��ي گفته ورثه حين 
 الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و دو دختر: 1- عباس دادخواه تهراني
 ب��ه ش ش 588 فرزن��د متوف��ي، 2- عبداالمي��ر دادخ��واه تهران��ي به ش ش 
 315 فرزن��د متوفي، 3- ش��هناز دادخ��واه تهران��ي ش ش 1256 فرزند متوفي،
 4- عصم��ت دادخ��واه تهران��ي ش ش 368 فرزن��د متوفي و الغي��ر. اينک با 
 انجام تش��ريفات مقدماتي درخواس��ت مزبور را در يكمرتب��ه آگهي مي نمايد تا
 ه��ر كس��ي اعتراض��ي دارد و ي��ا وصيتنام��ه از متوفي ن��زد او باش��د از تاريخ 
 نش��ر آگه��ي ظ��رف ي��ک م��اه ب��ه ش��ورا تقدي��م دارد واال گواه��ي ص��ادر 

خواهد شد.
م الف/ 16113                   شعبه دهم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
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زاينده رود
با حضور استاندار اصفهان در شهرستان نجف آباد و افتتاح نمادين چندين 
پروژه ش��اخص عمرانی فرهنگی خدماتی شهرداری نجف آباد، بهره برداری از 

18 طرح و پروژه شهر آغاز شد. 
عليرضا ذاكر اصفهانی با حضور در گلزار ش��هدای نجف آباد و نثار گل به قبور 
اس��وه های مقاومت و خط شكنان لشگر مقدس 8 نجف آباد، بهسازی فاز دوم 

گلزار شهدا نجف آباد را افتتاح نمود.
وی در ادامه به صورت نمادين از چند پروژه شاخص تر در مجموعه ده ها پروژه 
ش��هرداری نجف آباد بازديد نمود و طرح های اح��داث بلوار حضرت وليعصر 
)عج(، احداث ميدان گل ها، پاركينگ طبقاتی ميرداماد و آتش نش��انی ش��ماره 
)5( )اميرآب��اد( را افتت��اح نمود، احداث مركز مكاني��زه معاينه خودرو، احداث 
پارك بادی الله، آس��فالت معابر ش��هر نجف آباد و حومه و احداث س��رويس 
بهداش��تی عمومی س��اير پروژه های مهم قابل بهره برداری شهرداری نجف آباد 

را شامل می شود. 

با حضور استاندار اصفهان 

آغاز بهره برداری از پروژه های شاخص شهرداری نجف آباد 

گی
هن

شا
ده 

شي
آر

س: 
عک

ــتری  ــای نجف آباد توجه بيش ــتان به پروژه ه مديريت اس
داشته باشد.

ش��هردار نجف آباد در آئين بهره برداری از پروژه های عمرانی 
خدماتی فرهنگی در محل آتش نش��انی شماره )5( در اميرآباد 
گفت: حق مردم نجف آباد بيشتر از اين است و مديريت استان 
بايد توجه بيش��تری ب��ه حركت عمرانی و توس��عه نجف آباد 
داش��ته باشد، محس��ن خندان افزود: بالغ بر ده ميلياد تومان در 
پروژه های افتتاحی دهه فجر ش��هرداری نجف آباد هزينه شده 

است كه نبايد مديريت استان به آسانی از كنار آن عبور كند.
وی ادامه داد: رس��يدن ب��ه افتتاح اين پروژه ه��ا با همكاری و 
صميميت مردم شهيد پرور، خانواده شهدا، مسئوالن، شهرداران 
مناطق و شورای شهر فراهم شده است و از رفتگر شهرداری تا 

مهندسان ناظر برای آن تالش كرده اند. 
خن��دان تصريح كرد: اين پروژه ه��ا در كمترين زمان ممكن به 
بهره برداری رس��يده و آزاد س��ازی حريم پروژه ها با كمترين 

هزينه صورت گرفته است.
وی با اشاره به صرف 1 ميليارد تومان هزينه برای آزاد سازی يكی 
از پروژه ها خاطر نشان ساخت: مردم نجف آباد مردمی ايثارگر 
 و در خدم��ت انقالب بوده اند كه بايد حق بيش��تری به آنها ادا 

شود. 
فرمان��دار نجف آب��اد در اين آئين از افتت��اح 89 پروژه در دهه 
فجر امس��ال در شهرس��تان نجف آباد خبر داد. عليرضا جوادی 
افتتاح نمادين چند پروژه از 18 پروژه ش��اخص اين شهرستان 
توسط استاندار را سبب رشد و توسعه عمران شهری نجف آباد 
دانس��ت. وی هزينه اين پروژه ها را بالغ ب��ر 25 ميليارد تومان 
ذكر كرد كه توسط بودجه دولتی و نيز مشاركت مردمی تأمين 

شده است. 
استاندار اصفهان: 

ــعه عمران  ــاد را به توس ــا، نجف آب ــاح پروژه ه ــداوم افتت  ت
می رساند

استاندار اصفهان در آئين افتتاحيه پروژه های عمرانی، خدماتی 
و فرهنگی نجف آباد گفت: تداوم افتتاح پروژه هايی كه از هفته 
دولت آغاز ش��ده است نجف آباد را به توسعه و عمران شهری 
می رس��اند. عليرضا ذاكر اصفهانی با اش��اره به حضور پرشور 
م��ردم در راهپيمايی 22 بهمن از مردم نجف آباد به عنوان مردم 

انقالبی و آرمان گرا قدردانی كرد.
وی ادامه داد: ديدن مردم نجف آباد هدف س��فر به اين ش��هر 
بوده و افتتاح پروژه ها بهانه ای برای اين كار ش��ده اس��ت، وی 
ب��ا بيان اينكه پيش از 1500 طرح و پروژه  ش��اخص در بهمن 
 ماه امس��ال در اس��تان اصفهان به بهره برداری رس��يده اس��ت 
اف��زود: فعاليت ه��ای خوبی در امر توليد، اش��تغال و كمک به 
بخش خصوصی انجام ش��ده اس��ت كه بايد دامنه كار سرعت 
گي��رد چرا كه دخالت دادن بخش خصوصی س��بب رش��د و 
تعالی و توس��عه اس��تان می ش��ود و با توجه به محدود بودن 
اعتب��ار دولتی بايد از بخش خصوصی نهايت اس��تفاده را برد، 
ذاك��ر اصفهانی با گالي��ه از اينكه به بهانه برخورداری اس��تان 
 اصفهان، بسياری از بودجه های مصوب به استان نرسيده است 
 تصري��ح ك��رد: ب��ا وج��ود اي��ن مش��كل، جه��ش خوبی در 
بخش ه��ای صنعت و معدن، كش��اورزی و خدمات، فرهنگ 
 و ورزش��ی به ثبت رس��يده است و اس��تان اصفهان با داشتن
 100 دانش��گاه و بالغ بر 200 هزار دانشجو جايگاه رفيعی در 

رتبه علمی كسب نموده است. 
اس��تاندار خاطر نش��ان كرد: افتخارآفرينی اصفهان در ورزش 
ت��داوم پيدا كرده و كس��ب 5 مدال طال در بازی های آس��يايی 

جايگاه ورزش اصفهان را نيز ممتاز می سازد. 

پروژه های افتتاح شده شهرداری نجف آباد از نگاه آمار 
رونماي��ی از بهس��ازی فاز دوم گل��زار ش��هدای نجف آباد با 
هزين��ه 2/600/000/000 ري��ال و ب��ا مش��اركت بنياد ش��هيد 
و ام��ور ايثارگ��ران نجف آب��اد انجام ش��ده اس��ت كه ش��امل 
تعوي��ض و نصب س��نگ قبور مطهر ش��هدا از ن��وع گرانيتی 
مش��كی ب��ه تع��داد 470 قطع��ه و س��نگ ف��رش كريس��تال 
 محوط��ه ب��ه هم��راه اج��رای سيس��تم روش��نايی چراغ های 
فنی ال ای دی به تعداد 180 ش��اخه و نصب 20 پايه روشنايی 

و صوتی پخش قرآن می باشد. 
 آس��فالت معاب��ر در مناطق س��ه گانه ش��هرداری نجف آباد 
ب��ا اعتب��اری بال��غ ب��ر 16/200/000/000 ري��ال عملك��رد 
ديگ��ری از ش��هرداری نجف آباد اس��ت كه در تداوم بخش��ی 
 ب��ه خدم��ات عموم��ی و زيبا س��ازی ش��هر ص��ورت گرفته 

است. 
 احداث بلوار حضرت وليعصر )عج( در منطقه 3 شهرداری 
حد فاصل چهار راه امام علی )ع( تا خيابان ش��هيد ابوالقاسمی 
با هزينه آزاد س��ازی 20/000/000/000 ريال و هزينه اجرايی 
4/000/000/000 ري��ال با طول 900 مت��ر و عرض 45 متر با 
پياده روهای 5 تا 10 متری و 4 متر رفوژ وسط بلوار در دو باند 
11 متری به همراه دو جوی آبراه 2 متری در عرض طرفين بلوار 
 صورت گرفته است كه از پروژه های شاخص شهری نجف آباد 

می باشد. 
 اح��داث مي��دان گل ها در منطق��ه 2 و در بل��وار جانبازان 
نجف آب��اد ديگر پروژه  عمرانی ش��هرداری اس��ت كه با هزينه 
1/500/000/000 ريال به بهره برداری رسيده است. اين ميدان 
كه 3720 متر مربع مساحت دارد به شكل بيضی با قطر بزرگ 
80 متر و قطر كوچک 60 متر طراحی ش��ده و طرح تنديس به 
 مساحت 80 متر مربع و ارتفاع 8 متر برای آن در نظر گرفته شده 

است.
نصب تجهيزات ترافيكی، لوله كشی، غالف گذاری، پياده رو سازی 
 و ايجاد روشنايی ساير فعاليت های خدماتی در اين پروژه بوده

است. 
 اح��داث مرك��ز مكانيزه معاين��ه خودرو در منطق��ه 3 بلوار 
دس��تاورد  ديگ��ر   CNG جاي��گاه  جن��ب  مق��دس   دف��اع 
عم��ران ش��هرداری نجف آباد اس��ت ك��ه با هم��كاری بخش 
 خصوص��ی و ب��ا هزين��ه 1/800/000/000 ري��ال ب��ه مرحله 
خدمت رس��انی رس��يده اس��ت، امكانات معاينه فنی خودرو، 
موت��ور س��يكلت و مركز همگان��ی خريد و ف��روش خودرو 
 همراه با كلينيک و تعميرگاه خودرو در اين مركز فراهم ش��ده 

است. 
 س��رويس بهداش��تی عموم��ی منطقه 1 حد فاص��ل خيابان 
اجراي��ی هزين��ه  ب��ا  ش��ريعتی  و  مطه��ری   ش��هيد 
 1/200/000/000 ريال و با مس��احت 300 متر مربع شامل دو 
قسمت مجزا برای آقايان و خانم ها می باشد كه 1294 متر مربع 
حجم خاكبرداری داشته و شامل 26 چشمه وضوخانه است. 

 پ��ارك بادی الله كه با س��رمايه بخ��ش خصوصی و هزينه 
160 ميليون تومانی احداث ش��ده است در منطقه 3 شهرداری 
نجف آباد بلوار آيت اله حججی پش��ت پارك الله قرار دارد و 
شامل سرس��ره های بادی و فروش��گاه مواد غذايی و امكانات 

بازی و تفريحی می باشد. 
 آتش نش��انی ش��ماره )5( نجف آباد كه مردم منطقه اميرآباد 
و آزادگان را برخ��وردار می كن��د در انته��ای بل��وار اصل��ی 
 اميرآب��اد با اعتبار 3/100/000/000 ريال آماده س��ازی ش��ده 

است. 

عليرضا ذاکر اصفهانی 
با حضور در گلزار 
شهدای نجف آباد و 
نثار گل به قبور اسوه 
های مقاومت و خط 
شکنان لشگر مقدس 
8 نجف آباد، بهسازی 
فاز دوم گلزار شهدا 
نجف آباد را افتتاح نمود
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آرن داوودي: 
شاید به جام 
ملت ها هم نرسم

آقاجان: 
برخی هواداران 
خواستار تعویض 
بعضی بازیکنان 
بودند 

مرد سال فوتبال 
اروپا مرداد ماه 
انتخاب مي شود

تكليف مصدوميت آرن داوودي ملي پوش اصفهاني و گارد 
رأس تيم بسكتبال ذوب آهن هفته آينده مشخص مي شود.  

  داوودي در دي��دار با پتروش��يمي بندرامام از ناحي��ه زانو دچار 
آس��يب ديدگي شد. آرن هفته هاس��ت در تركيب ذوب آهن به 
ميدان نمي رود و اين مس��أله س��رمربي تيم را بسيار نگران كرده 
اس��ت.  آرن داوودي اظهار داشت: از روزي كه آسيب ديده ام هر 
بار پزش��كان يک پاس��خ به من داده اند و هنوز تكليفم مشخص 
نيس��ت. وي ادام��ه داد:  هر ب��ار كه عك��س و ام. آر. آي  گرفتم 
پاسخی خاص دريافت كردم، پزشک گفت رباط پايت پاره شده 

و ديگری گفت نه.
 اما براي قطعي شدن بايد منتظر پزشک خودم بمانم. او هفته آينده 

به ايران بر مي گردد و تا آن زمان هيچ چيز مشخص نيست. 
بازيكن تيم بس��كتبال ذوب آهن گفت: مشكل اين است كه يک 
بار روي پاي مصدومم جراحي انجام داده ام. اگر باز هم مجبور به 
جراحي شوم تا مهر ماه از ميادين دور خواهم بود. اما اگر پزشک 
جراحي را الزم نداند تا يک ماه آينده به تمرين ها و مسابقه ها باز 

مي گردم.

تي��م ذوب آهن نوين اصفهان با باخت مقابل اس��تقالل 
جنوب، در رده چهاردهم جدول رده بندي ليگ دس��ته 
دوم باشگاه هاي كش��ور قرار گرفت.  غالم آقاجان، سرمربي 
تي��م ذوب آهن نوين پيرام��ون بازي تيمش مقابل اس��تقالل 
 جن��وب و باخ��ت ذوب آه��ن نوي��ن در اي��ن ب��ازي اظهار 
داش��ت: در نيم فص��ل دوم مس��ابقه ه��ای ليگ دس��ته دوم 
باشگاه هاي كشور عملكرد بدي از خود به نمايش نگذاشتيم 
و در بازي با اس��تقالل جنوب ني��ز يكي از بهترين بازي هاي 
خود را به نمايش گذاش��تيم اما نتوانستيم به پيروزي برسيم. 
وي در مورد ش��عارهاي هواداران تيم ذوب آهن در بازي اين 
تيم مقابل اس��تقالل جنوب بيان داش��ت: هي��چ درگيري بين 
اعض��اي كادر فني و هواداران تيم نبوده اس��ت و تنها برخي 
ه��واداران در دقاي��ق پاياني بازي، خواس��تار تعويض برخي 
بازيكنان بودند كه اين مس��أله هيچ درگيري ايجاد نكرد. تيم 
فوتب��ال ذوب آهن نوين در حال حاضر در جايگاه چهاردهم 
جدول 16 تيمي ليگ دس��ته دوم باش��گاه هاي كش��ور قرار 

دارد.

اتحاديه فوتبال اروپا براي انتخاب بهترين بازيكن تصميم 
گرفت كه مرد سال اين قاره در مرداد ماه معرفي شود. به 
گزارش روزنامه نويه زورخرسايتونگ، يوفا تصميم گرفته است 
در پايان س��ال جاري ميالدي، خود به طور مستقل در گزينش 
بهترين بازيكن سال عمل كند و در واقع براي معرفي مرد سال 
فوتبال اروپا نمي خواهد تحت تأثير فيفا قرار بگيرد. براس��اس 
تصميم اتخاذ شده، بازيكني كه صاحب چنين افتخاري خواهد 
ش��د، غيراروپايي خواهد ب��ود كه در قاره س��بز به فعاليت در 

عرصه باشگاهي پرداخته است. 
اين حركت جديد در شرايطي است كه در سال گذشته بهترين 
ستاره جهان و اروپا به طورمشترك توسط نشريه فرانس فوتبال 
فرانس��ه انجام شد. يوفا در ادامه ايجاد تحوالت خود در عرصه 
گزينش مرد س��ال فوتبال اروپا، اين انتخابات را همه س��اله در 
پايان ماه اوت )مرداد( و در چارچوب مراس��م قرعه كشي ليگ 
قهرمان��ان اروپا در موناكو انجام مي دهد و اين در حالي اس��ت 
كه انتخاب بهترين بازيكن اروپا همواره در پايان س��ال برگزار 

مي شد. 

ورزش

کرش 
به سرنوشت کلمنته دچار شد

  
انتخ��اب س��رمربی تيم ملی پ��س از ه��ر ناكامی 
سال هاس��ت كه به يكی از داس��تان های تكراری و 
البته مالل آور فوتبال ايران تبديل ش��ده و سرانجام خوبی 
نيز نداش��ته اس��ت. اين بار و پ��س از ناكامی تيم ملی در 
پانزدهمين دوره رقابت های جام ملت های آس��يا، باز هم 
اين داستان تكرار شد. فدراسيون فوتبال كه به دنبال ناكامی 
تيم ملی در جام ملت ها از س��وی اهالی ورزش و خارج 
از آن تحت فشار قرار داشت، به دنبال آن بود تا با انتخاب 
يک س��رمربی صاحب نام و با كارنامه، ت��ا حدودی اين 
 فش��ار را از روی دوش��ش ب��ردارد. ب��ه همي��ن خاطر با 
گزينه های متع��ددی مذاكره ك��رد و در نهايت كارلوس 

كرش را به عنوان گزينه نهايی معرفی كرد.
كرش پ��س از آنكه مذاكره هاي مقدماتی را با مس��ئوالن 
فدراسيون فوتبال ايران انجام داد، پذيرفت تا برای بازديدی 
از امكانات و ش��رايط ايران سفری به تهران داشته باشد و 
از نزديک با شرايط فوتبال كشورمان آشنا شود. اين اتفاق 
اواخر هفته گذشته روی داد و اين مربی پرتغالی با حضور 
در ته��ران، ضمن بازديد از امكانات فوتبالی و گردش در 
شهر، چهارشنبه شب هفته گذش��ته نيز ديدار ايران برابر 
روسيه در ورزش��گاه زايد اسپور ابوظبی امارات را تماشا 
كرد. كرش پس از تماش��ای بازی ايران با روس��يه راهی 
كش��ورش شد و اعالم كرد كه به زودی پاسخ نهايی را به 
مسئوالن فدراسيون فوتبال ايران خواهد داد. او اوايل هفته 
جاری دستيارانش را به فدراسيون فوتبال معرفی كرد و از 
آنها خواست زمينه توافق با اين مربيان را فراهم كنند. اين 
اتفاق افتاد و توافق نهايی با سه دستيار كرش نيز صورت 

گرفت.
اما در ش��رايطی كه همه منتظر بودند تا كرش قراردادش 
را با فدراس��يون فوتبال ايران منعقد كند، علی كفاشيان از 
انص��راف وی برای حضور در ايران خبر داد. در حالی كه 
علی كفاش��يان عنوان نمود كه ك��رش اعالم كرده به دليل 
مش��كالت خانوادگی نمی تواند به ايران بيايد اما به نظر 
می رسد برخی اتفاق ها و حوادث عامل انصراف كرش از 

حضور در ايران بوده است.
در اين مورد گفته می ش��ود كه كارل��وس كرش در روز 
نخست مذاكره با مسئوالن فدراسيون مشكالتی را به عنوان 
نگران��ی هايش برای حضور در اي��ران اعالم كرده بود كه 
پس از حض��ور در تهران اين نگرانی ها برطرف ش��د و 
مس��ئوالن فدراسيون فوتبال اميدوار بودند او تا پايان هفته 
جاری قراردادش را برای هدايت تيم ملی به امضاء برساند 

اما دوشنبه شب همه چيز رنگ باخت.
اتفاقی كه حدود دو س��ال پيش ب��رای خاوير كلمنته رخ 
داد، اين بار برای كارلوس كرش تكرار شد و دومين مربی 
صاحب نامی كه می توانس��ت به فوتبال ايران كمک كند 
از همكاری انصراف داد تا س��ريال تكرار و خسته كننده 
انتخاب سرمربی دوباره س��وژه اول فوتبال و رسانه های 
ورزشی شود و البته با اين شرايط بعيد به نظر می رسد كه 

يک سرمربی بزرگ خارجی به ايران بيايد!

حي��رت جهاني از پاس��خ دقيقه 
آخر کارلوس کرش

تصميم ناگهاني سرمربي اسبق پرتغال در رد پيشنهاد 
همكاري با تيم ملي ايران، باعث غافلگيري رسانه هاي 

بين المللي شد.
در شرايطي كه براساس مذاكره هاي به ظاهر مثبت مقام هاي 
فدراس��يون فوتبال ايران و كارلوس كرش، اين گونه تصور 
مي شد كه اين مربي 57 ساله زمام امور تيم ملي را براي مدت 
سه سال و در ازاي رقمي حدود 6 ميليون دالر برعهده گيرد، 

اين مربي در آخرين ساعات روز دوشنبه پاسخ منفي داد. 
وي عنوان كرد كه به داليل خانوادگي قادر به فعاليت با تيم 
ايران نيست. اين واكنش از جانب سرمربي و مربي پيشين 
تيم هاي رئال مادريد اسپانيا و منچستريونايتد انگليس نه تنها 
باعث حيرت و ش��گفتي عالقه مندان و رسانه ها در داخل 
ايران ش��د بلكه رسانه هاي پرتغال و جهان را غافلگير كرد. 
يک بررسي اجمالي به آخرين اخبار گزارش شده مطبوعات 
جهان در مورد كرش از اين نكته حكايت مي كند كه دنياي 
فوتبال وي را به عنوان سرمربي جديد تيم ايران به رسميت 
شناخته بود. رسانه هايي همچون ليسبون ديلي، آر.تي.پي، 
كامپيانس، وقت س��وم و... از پرتغال باور داشتند كه وي به 
عنوان جانشين قطبي معرفي خواهد شد. حتي رسانه هاي 
بين المللي همچون فكتوري، النست، جهان برزيل، فوتبال 
پرتغال، واسكيز و ... نيز در عناوين خبري خود به اين نكته 
اشاره واضح و روشني داشتند. يک نكته جالب در اين ميان 
مصاحبه كوتاهي از قول اين مربي در سايت فوتبال پرتغال 
بود كه اظهار داش��ته بود شيفته بازيكنان و مردم ايران شده 
است ولي در نهايت بحث مس��ائل خانوادگي را به عنوان 
عامل اصلي عدم همكاري پيش كش��يد و واكنشي كه تنها 
از جانب مربيان گمنام س��ر مي زند اما چون او پيش از اين 
نيز در خارج از كشورش كار كرده و اكنون با چند پيشنهاد 
قابل توجه بين المللي از جمله تيم ملي عربستان نيز رو به رو 
است، اين شائبه را پيش آورد كه دليل واقعي عدم حضورش 

در ايران مسأله اي فراتر از موضوع خانوادگي بوده است.

تحليل

مصاحبه

هفته بعد نوبت براتی است!

ابراهيم زاده: من و دليلی رابطه خوبی با هم داريم

هفته سوم از دور برگشت مسابقه هاي سوپرليگ واليبال ايران )جام تالش( 
عصر امروز در حالي با 8 ديدار پيگيري مي شود كه سالن خانه واليبال تهران 
ميزباني 2 بازي را برعهده خواهد داشت. ابتدا ارتعاشات صنعتي برابر دانشگاه 
آزاد قرار مي گيرد و سپس سبزپوشان بانک كشاورزي مقابل داماش و شاگردان 
حسين معدني كه حاال بايد لقب مدير اسبق تيم ملي را به وي اطالق كرد، 
صف آرايي خواهند كرد. در كرج، سايپاي با روحيه كه با 2 پيروزي در آغاز 
دور برگشت، خودي نشان داد به ديدار پيشگامان كوير يزد مي رود، 2 تيمي 

كه در بازي قبلي خود پيروز ميدان بودند. 
در اروميه، آذري هاي زخم خورده از 2 بازي قبلي خود، به مالقات سرخپوشان 
پرس��پوليس مي روند. آلومينيوم المهدي بندرعباس پس از 2 شكست برابر 
ابومس��لم و پيكان، ميزبان پتروش��يمي خواهد بود. در آمل، كاله مازندران و 
جواهري گنبد برگزار كننده ديداري مهيج خواهند بود. در مش��هد ابومسلم 
و پيكان نيز به ديدار هم خواهند رفت. اين ديدار نيز به جهت پيروزي هاي 
روحيه بخش 2 تيم در هفته هاي قبل، ديدني خواهد بود و در كاشان باريج 
اسانس اين شهر كه به حق در دور رفت عنوان بهترين تيم را يدك كشيد، در 
ديداري انتقامي ميزبان برق كرمان خواهد بود. 2 تيم در حالي در تاالر تختي 
كاشان برابر هم قرار مي گيرند كه در 2 هفته ابتدايي دور برگشت، برابر حريفان 

خود با شكست بدرقه شدند. 
اگر برق برابر ارتعاش��ات و بانک كش��اورزي مغلوب شد،  اين ماجرا براي 
كاشاني ها صورت ناگوارتري داشت. شاگردان ميرمصطفي شجاعي 2 هفته 
پيش به سايپايي 3 بر 2 باختند كه در هفته اول توانسته بودند آنها را در كرج 
و با همين نتيجه از پيش رو بردارند و از آنجا بود كه استارت شگفتي آفريني 
كويرنشينان زده شد. شكست هفته قبل در يزد و مقابل پيشگامان كه در بازي 
رفت و در كاشان 3 بر يک مغلوب شد؛ به گفته شجاعي به بازي احساسي 
ش��اگردانش برمي گش��ت و البته تنها بودن امير غفور در روزي كه يزدي ها 
به قول س��رمربي خود با دفاع هاي 3 نف��ره برابر او و تا ثانيه پاياني مقاومت 
كردند تا به ناچار كاش��اني ها به تک امتياز اين ديدار بسنده كنند و اما امروز 
براي باريج اسانس روز ديگري است. هر چند آنها براي دور برگشت موفق 
به جذب يار جديد نش��ده اند اما همانطور كه شجاعي بارها در طول فصل 
اش��اره كرد با تكيه به همين نفرات ك��ه با وجود جواني و گمنامي موفق به 
خلق شگفتي برابر داماش، سايپا، بانک كشاورزي، ارتعاشات و از همه مهم تر 
قهرماني در گروه الف ش��دند و البته تماشاگراني كه با وجود كوچكي تاالر 
تختي حضور هميش��گي داشتند؛ چاره اي جز پيروزي در ديدار عصر امروز 
ندارند. چه انگيزه اي باالتر از جبران 2 شكست قبلي برابر سايپا و پيشگامان 

يزد و البته انتقام از كرماني ها...؟

زاينده رود
باشگاه گيتی پسند اصفهان از تيم فوتبال تالش نظر آباد به دليل ضرب 
و شتم و سرقت از تصويربردار باشگاه به كميته انضباطی فدراسيون فوتبال 
شكايت كرد. در پی حمله فيزيكی بازيكنان تيم فوتبال تالش نظر آباد و ضرب 
و شتم تصوير بردار باشگاه و همچنين وارد كردن خسارت چندين ميليون 
تومانی به باش��گاه گيتی پسند، قرار اس��ت فدراسيون فوتبال ايران به زودی 
اتفاقات رخ داده در اين بازی را مورد بررسی قرار دهد. به همين منظور پرونده 
شكايت باشگاه گيتی پسند از تيم تالش نظر آباد در كميته انضباطی فدراسيون 
فوتبال تشكيل گرديده و انتظار می رود اين تيم با كسر امتياز و جريمه سنگين 
رو به رو شود. همچنين باشگاه گيتی پسند بر پيگيری قضايی اتفاقات رخ داده 

پس از ديدار با تالش نظر آباد در ليگ دسته سوم فوتبال ايران تأكيد دارد.

مسابقه هاي كونگ فو آزاد بانوان شهرستان هاي جنوب استان اصفهان در 
دهاقان برگزار شد و با معرفي نفرات برتر به كار خود خاتمه داد. رئيس 
اداره تربيت بدني اين شهرستان در حاشيه برگزاري مسابقه هاي كونگ فوي 
بانوان جنوب استان اصفهان در دهاقان اظهار داشت: مسابقه هاي كونگ فوي 
آزاد بانوان شهرستان هاي جنوب استان اصفهان به ميزباني شهرستان دهاقان و 
در سالن شهداي اين ش��هر برگزار شد. اكبر جانعلي افزود: رشته كونگ فو 
يكي از رشته هاي ورزشي است كه در شهرستان دهاقان با استقبال بي نظير و 
شركت هنرجويان بسياري از تمامي رده هاي سني رو به  رو بوده است. وي 
تصريح كرد: ورزشكاران دهاقاني اين رشته ورزشي در سطح استان و كشور 
حرف هاي بسياري براي گفتن دارند. جانعلي خاطرنشان كرد: ناگفته نماند كه 
بسياري از ورزشكاران اين رشته ورزشي در شهرستان دهاقان به مسابقه هاي 
جهاني راه يافته اند كه محمود همتي يكي از قهرمانان ملي و كش��وري اين 

شهرستان در رشته كونگ فو محسوب مي شود. 
وي با بيان اسامي ورزش��كاراني كه داراي مدال هاي كشوري و ملي در اين 
رشته ورزشي شده اند، اظهار داشت: بيشتر ورزشكاران اين رشته از مدال آوران 
مسابقه هاي كشوري و ملي هستند. رئيس اداره تربيت بدني شهرستان دهاقان 
اظهار داشت: اين دوره از رقابت ها ميان شهرستان هاي جنوب استان اصفهان 

از جمله دهاقان، شهرضا، مباركه و سميرم برگزار شد. 
جانعل��ي در ادامه افزود: مس��ابقه  های كونگ فو آزاد ب��ه مدت يک روز در 
شهرستان برگزار ش��د. وي با بيان اينكه تعداد داوران اين دوره از مسابقه ها 
هفت نفر است، تصريح كرد: بيش از 40 نفر در اين دوره به رقابت با يكديگر 
پرداختند. رئيس اداره تربيت بدني شهرستان دهاقان خاطرنشان كرد: دو رده 
جوان و بزرگسال، اجازه شركت در مسابقه كونگ فوي آزاد را دارند و از هر 
شهرستاني يک تيم 10 نفر شامل پنج نفر در رده سني جوان و پنج نفر در رده 

سني بزرگسال شركت داشتند. 

 هفته سوم دور برگشت سوپرليگ واليبال ايران
روز انتقام فرا رسيد

شکايت باشگاه گيتی پسند
 از تيم فوتبال تالش نظر آباد 

اختتاميه مسابقه های
کونگ فوي بانوان اصفهان 

فصل آينده حمايت هوادارانمان را با قهرمانی پاسخ می دهيم 

عليرضا جنتی: نايب قهرمانی گيتی پسند نيز مايه افتخار است

آمار جالب تا پايان هفته بيست و دوم ليگ برتر فوتبال

زاينده رود
رئيس هيأت مديره باشگاه گيتی پسند 
اصفهان گفت: با وج��ود تمام اتفاقات اين 
فصل كه عليه تيم گيتی پسند بود، معتقدم 
كسب مقام نايب قهرمانی در نخستين فصل 

حضورمان مايه افتخار اصفهانی ها باشد. 
عليرضا جنتی در تحليل خود از ليگ برتر 
فوتسال بيان داش��ت: منصوری قرچک به 
حق شايسته كسب عنوان قهرمانی بود چرا 
كه اين تيم به خوبی از رقابت تيم ما و ماهان 
استفاده كرد و به نتيجه دلخواه خود رسيد، 
هر چند لياقت تماشاگران ما قهرمانی بود اما 
از ح��اال اين قول را می دهم فصل آينده به 

آرزوی هوادارانمان جامه عمل می پوشانيم. 
وی اف��زود: از تيمی كه در يک فصل، س��ه 
مربی ع��وض می كن��د و ب��ا مصدوميت 
متعدد بازيكن رو به رو می شود و آنطور از 
 سوی تيم همشهری خود مورد حاشيه قرار 
م��ی گي��رد، نبايد انتظ��ار قهرمانی داش��ته 
باش��يم. واقعيت اين است در ابتدای فصل 
تص��ور قهرمانی نداش��تيم اما ب��ا حمايت 
گس��ترده هوادارنم��ان انتظاره��ا از تيم باال 
 رفت و در نتيج��ه در كورس قهرمانی قرار 
 گرفتي��م. رئي��س هي��أت مديره باش��گاه 
گيتی پسند درباره برنامه باشگاه برای فصل 
آينده ليگ برتر فوتس��ال نيز گفت: در اين 

فصل با محدوديت جذب بازيكن رو به رو 
بوديم اما از هم اكنون برنامه ريزی ها در حال 
صورت گرفتن است تا برای فصل آينده با 
حفظ بدن��ه اصلی تي��م، از بازيكنان بومی 
بيشتری در تيم استفاده كنيم و حق بازيكنان 

اصفهانی را به جا آوريم. 
فصل آينده قهرمانی را با بازيكنان اصفهانی 
جش��ن خواهي��م گرف��ت و ب��ه آرزوی 
هوادارانمان جامه عمل می پوشانيم. جنتی 
با درخواس��ت از هواداران تيم فوتسال اين 
باشگاه برای حضور در ديدار اين هفته برابر 
علم و ادب مش��هد نيز گف��ت: برای نايب 
قهرمانی در ليگ بايد برنده اين ديدار باشيم، 

ب��ه همين دلي��ل از هوادارانمان می خواهم 
با حضور در اين ديدار مثل هميش��ه يار و 
ياور تيم باش��ند و در جشن نايب قهرمانی 
 تي��م گيتی پس��ند، حضوری فعال داش��ته 
باشند. وی درباره تيم فوتبال گيتی پسند نيز 
گفت: اين تي��م در آينده حرف های زيادی 
برای گفتن خواهد داشت، اولين خواسته ما 
از تيم اين است تا به ليگ دسته دوم صعود 
كند و هر سال با صعود به ليگ باالتر، بتواند 
در برنامه ای 4 ساله، راهی ليگ برتر فوتبال 
ش��ود. البته اين تيم نه با جذب ستاره ها كه 
 ب��ا بازيكنان بومی راه��ی ليگ برتر خواهد 

شد.

تا پايان هفته بيست و دوم ليگ برتر فوتبال 
كشور، 197 مسابقه برگزار شد كه 478 گل 
از خط دروازه ها عبور كرده است. ديدار دو 
تيم س��پاهان و نفت آبادان از هفته پانزدهم 
به دليل حضور بازيكنان سپاهان در اردوي 
تيم ملي، تاكنون انجام نشده و جزو اين آمار 

محسوب نخواهد شد.
ابت��داي فصل با آمدن رض��ا عنايتي، جواد 
كاظمي��ان، مهدي مهدوي كيا و حتي ايمان 
مبعلي، بيشتر كارشناسان تصور مي كردند كه 
اين بازيكنان باتجربه در جدول گلزنان ليگ 
برتر جايگاهي براي خود دست و پا كنند كه 
از اين جمع عنايتي با چهار گل زده، آمار به 
نسبت مطلوبي به خود اختصاص داده است. 
در صدر گلزنان برتر ليگ دهم، كسي نيست 
جز لوسيانو ادينهو كه پنجاه درصد گل هاي 
تيم مس كرمان )15 گل( را به تنهايي به ثمر 
رسانده و فاصله اش را با همتايان ايراني به سه 
گل افزايش داد. هم اكنون كريم انصاري فرد 
)س��ايپا( و رضا نوروزي )فوالد خوزستان( 
با 12 گل در تعقيب وي هس��تند. حضور 
موفق اين بازيكن برزيلي باعث شد عملكرد 
مهاجمان خارجي ليگ دهم در پايان هفته 

بيست و دوم را مورد ارزيابي قرار دهيم.
22 هفته، 22 گلزن خارجي

از 478 گل زده شده تا پايان هفته بيست و 

دوم، 72 گل را بازيكنان خارجي تيم ها وارد 
دروازه حريفان كرده اند كه پس از ادينهوي 
مس كرمان، ابراهيم توره با 9 گل )سپاهان(، 
جاسم كرار 6 گل )تراكتورسازي(، كارلوس 
ادواردو )شهرداري تبريز( و ميلوراد يانوش 
)سپاهان( 5 گل، اشپيتيم آرفي )پرسپوليس(، 
باكاري دياكيته )فوالد خوزستان( با 4 گل، 
خوزه نارسيسو و فريرا )نفت تهران(، لوپز 
)راه آهن( و ايگور كاس��ترو )ذوب آهن( 3 
گله هستند، اكمل هولماتوف مهاجم پاس 
تنه��ا 2 گل به ثمر رس��انده و تياگو فراگو 
)پرسپوليس(، لئوناردو پيمنتا )تراكتورسازي( 
محمود آمنه و دي س��وزا )راه آهن(، فلرون 
ابراهيم و داسيلوا )نفت تهران(، جان واريو 
)س��پاهان(، زالترون )مس كرمان(، آرتوريد 
گاوي��ان )پاس همدان( و لئ��ون پاچاجيان 
از نف��ت آب��ادان هر كدام ي��ک گل به ثمر 

رسانده اند.
مرفاوي بايد به ادينهو ببالد

لوسيانو ادينهو در اين سه سالي كه به ايران 
آمده 32 گل براي مس كرمان به ثمر رسانده 
كه به عقيده بيش��تر كارشناسان اين مهاجم 
برزيلي كه س��ابقه پوشيدن پيراهن ويستنه 
پرتغال را دارد، يكي از برترين كاشته زن هاي 
ليگ محسوب مي شود و صمد مرفاوي بايد 
به اين چنين مهاجمي ببالد، از 30 گلي كه 
مس��ي ها به ثمر رس��انده اند سهم ادينهو به 

تنهايي 15 گل بوده است.
عماد رضا، ركورد دار گلزنان خارجي

عماد رض��ا در ليگ نهم به تنهايي بر صدر 
جدول گلزنان تكيه زد اما در اين فصل دير 
به رقابت هاي ليگ برتر رسيد. عماد رضا كه 
قصد داشت به جمع قرمزپوشان بپيوندد با 
يک حركت رونالدينهويي س��ر از شاهين 
بوشهر درآورد تا مشكالت گلزني شاگردان 
استيلي را حل كند. اين مهاجم عراقي در 5 
سالي كه براي سپاهان بازي كرد 57 گل به 
ثمر رساند كه تاكنون هيچ بازيكن خارجي 
در ايران ركورد وي را نشكسته است. عماد 
رضا به همراه ابراهيم توره در س��ال گذشته 
35 گل وارد دروازه حريف��ان كردن��د ك��ه 
بهترين زوج خط حمله را تشكيل دادند و 
ركورد 31 گل عنايتي و اكبرپور را در ليگ 

برتر 85- 84 شكستند.
مهند مهدي، اولين آقاي گل وارداتي

دني اولروم به هم��راه مهدي رجب زاده به 
طور مش��ترك با 17 گل زده براي تيم هاي 
ابومسلم مش��هد و ذوب آهن اصفهان، در 
شش��مين دوره ليگ برتر اولين آقاي گلي 
در ليگ برتر را به خود اختصاص دادند. اما 
در ليگ آزادگان در س��ال 78، مهند مهدي 
مهاجم عراقي تيم صنعت نفت آبادان با 15 
گل در صدر جدول گلزنان قرار گرفت. در 
 ليگ برتر تاكنون دو بار مهاجمان خارجي 

)دني اولروم و عماد رضا( عنوان آقاي گلي 
ليگ را يدك كشيده اند.

كاسترو و گل هاي حساس
در جم��ع گلزنان خارجي ليگ برتر، ايگور 
كاس��تروي برزيلي )بازيكن خوش اخالق 
ذوب آهن( در ليگ قهرمانان آس��يا يكي از 
تأثيرگذارتري��ن بازيكن��ان ذوب آهن براي 
رس��يدن به فينال جام باش��گاه هاي آسيا به 
حساب آمد. كاس��ترو در 68 مسابقه اي كه 
براي ذوب آهن انج��ام داده 32 گل به ثمر 
رسانده كه بيشتر گل هاي اين مهاجم مهم و 

3 امتيازي بوده است.
باشگاه ها به دنبال بازيکن خارجي

با رفتن عل��ي دايي از تيم مل��ي )به عنوان 
يک مهاجم شش دانگ در محوطه جريمه 
حريفان( چند سالي است كه مهاجمي مثل او 
در كشورمان ظهور نكرده و در هر تورنمنتي 
با مهاجم و ي��ا مهاجمان جديدي به ميدان 
مي رويم كه نش��ان از اي��ن دارد كه با آمدن 
مهاجمان خارجي در فوتبال ما، باش��گاه ها 
كمتر روي بازيكنان مستعد و با انگيزه ايراني 
سرمايه گذاري كرده و تنها به كسب پيروزي 

فكر مي كنند. 
در هفته بيست و دوم 21 گل از خط دروازه 
گذش��ت كه 8 گل آن توسط خارجي هاي 
ليگ به ثمر رسيد كه آمار جالبي محسوب 

مي شود.

خبر

تيم فوتب��ال ذوب آهن در ش��رايطی كه 
در صدر جدول رده بندی قرار داش��ت، 
دربی اصفهان را به سپاهان واگذار كرد تا 
اختالفش با تيم رقيب به 3 امتياز برسد. 
منصور ابراهيم زاده سرمربی ذوب آهن با 
اشاره به اين موضوع كه انگيزه و سرعت 
سپاهانی ها بيش��تر از بازيكنان ذوب آهن 
بود، اظهار داشت: به طور حتم زمانی كه 
اسم دربی به ميان می آيد بازيكنان 2 تيم 
ناخودآگاه انگيزه فراوانی برای شكست 

يكديگر پيدا می كنند. 
ما در اين ب��ازی نيز با تمام قوا به ميدان 
رفتيم و طبق آماری كه وجود داشت تيم 
س��پاهان حدود 5 سال موفق به شكست 
ذوب آهن نشده بود و همانطور كه ديديد 
در طول بازی انگيزه بيش��تری نسبت به 

بچه های ما داشتند.
وی در ادام��ه افزود: ما از لحاظ تاكتيكی 
چيزی كم نداش��تيم اما بی دقتی در زدن 
ضرب��ات آخر باعث ش��د اي��ن دربی را 
واگ��ذار كني��م و ه��ر چه بچه ه��ای ما 
می زدن��د، رحمتی يا حاج صفی از درون 
دروازه بيرون می كش��يدند و از گلزنی ما 

جلوگيری می كردند.
ابراهيم زاده در ادامه تصريح كرد: شرايط 
جدول به گونه ای است كه همه منتظرند 
ببينن��د چه اتفاقی می افت��د. به عقيده من 
2 تي��م ذوب آه��ن و س��پاهان در حد و 
ان��دازه خودش��ان در اين ب��ازی حاضر 
ش��دند و چون 2 تيم گردن كلفت باالی 
 جدول بودند رقيب يكديگر محس��وب 

می شدند. 
امتي��از اين ب��ازی نق��ش تعيين كننده ای 

داش��ت. ما ت��ا به حال اس��تقالل و مس 
را ك��ه در رده دوم و چه��ارم ج��دول 
ق��رار دارند شكس��ت داده اي��م و هنوز 
12 هفت��ه تا پاي��ان فصل باق��ی مانده و 
 ب��ه زودی اي��ن شكس��ت ها را جب��ران 

می كنيم.
س��رمربی ذوب آهن با بي��ان اين مطلب 
ك��ه در ط��ول م��دت خدم��ت ب��ه تيم 
ذوب آهن ب��رای اولين مرتبه اس��ت كه 
2 شكس��ت پياپ��ی را تجرب��ه می كن��د، 
اظه��ار داش��ت: برد و باخ��ت جزئی از 
فوتب��ال اس��ت و نمی ش��ود نتيجه يک 
مس��ابقه از پيش تعيين كرد. به هر حال 
 مسائل حاشيه ای هم مزيد بر علت شده 

است. 
بچه ه��ای تيم مل��ی به دلي��ل پروازهای 
طوالنی احساس خستگی می كردند البته 
در تيم س��پاهان هم 5 بازيكن ملی پوش 

همين ش��رايط را داش��تند و تيمی كه از 
موقعيت هاي��ش اس��تفاده درس��ت كرد، 

پيروز ميدان شد.
ابراهي��م زاده در م��ورد ش��عارهايی ك��ه 
در طول اي��ن بازی از س��وی هواداران 
اعالم ش��د،  خاطرنش��ان كرد: برخالف 
نظر برخی اين ش��عارها از طرف دليلی 
 نيس��ت چرا ك��ه ما با ه��م رابطه خوبی 

داريم. 
آنهايی كه هفته پيش عليه من شعار داده 
بودند اين هفته عليه دليلی شعار دادند و 
بي ش��ک هفته بعد به مديرعامل كارخانه 
ذوب آهن توهين خواهند كرد. باشگاه به 
طور جدی پيگير اين موضوع اس��ت تا 
به زودی افراد را شناس��ايی و در اختيار 

مراجع قانونی قرار بدهند.
وی در ادام��ه تأكيد كرد: بين من و آقای 
دليلی هيچگونه اختالفی وجود ندارد. ما 

از اول فص��ل با يكديگر هماهنگ بوديم 
االن ش��رايط به گونه ای ش��ده كه از نظر 
مادی باشگاه اعتبار الزم را ندارد تا بتواند 
بازيك��ن جديدی را به خدمت بگيرد. نه 
تنها بخش فوتبال بلكه بسكتبال نيز دچار 
مشكل شده اما ما سعی می كنيم همانطور 
كه س��ال گذش��ته با اي��ن اف��راد نايب 
 قهرمان آس��يا شديم اين بار قهرمان آ سيا 

شويم.
س��رمربی تي��م ذوب آهن در م��ورد لغو 
قرارداد كرش گف��ت: در ظاهر كرش به 
نتوانس��ت  خاطر مش��كالت خانوادگی 
در خدمت تيم ايران باش��د اما اميدوارم 
كه هرچه س��ريع تر ي��ک مربی خوب را 
انتخ��اب كنند تا فوتبال م��ا بيش از اين 

عقب نيفتد.
ابراهي��م زاده در پاي��ان ب��ا اش��اره ب��ه 
صحبت های ترابيان مبنی بر اينكه مربيان 
ايران��ی علم هدايت تي��م ملی را ندارند، 
اظهار داشت: اگر ترابيان چنين حرفی را 
زده پس ما ه��م بايد در همه بخش های 
بين الملل  فدراسيون به خصوص روابط 
از اف��راد خارجی اس��تفاده كنيم چرا كه 
م��ا همه يک ش��كل هس��تيم. اينكه وی 
بخواهد اين چنين ما را زير س��ئوال ببرد 

قشنگ نيست. 
كرش اعالم كرد اي��ران بازيكنان خوب 
و تاكتيک پذيری دارد و ش��ايد بازيكنانی 
كه مدنظر وی بودن��د ايرانی نبودند. 12 
بازيكن ملی پوش س��پاهان و ذوب آهن 
زير دس��ت مربيان ايرانی كار می كنند و 
اگر ما ضعف داشتيم نمی توانستيم چنين 

بازيكنانی را تربيت كنيم.

مهدي سلطاني راد

پژمان سلطانی
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تق��اط��ع مولوی، روبروی آزمايش��گاه 

مرکزی، طبقه اول
چهارشنبه 27 بهمن 1389/ 12 ربیع االول 1432/ شماره Wednesday 16 February 2011    466  )گستره فعاليت اصفهان، چهارمحال و بختياری(

امام حسين)ع(:
 کسی که تو را دوست دارد، 
از تو انتقاد می کند و کسی 
که با تو دشمنی دارد، از تو 
تعريف و تمجيد می کند.

اطالعيه جذب نيروي انساني فوالدسازي و نورد پيوسته )فوالد سبا( در مقطع تحصيلي ديپلم

اطالعيه جذب نيروي انساني شركت فوالد مباركه اصفهان در مقطع تحصيلي ديپلم

شركت فوالد مباركه اصفهان در نظر دارد جهت تأمين نيروي انساني موردنياز 
خود در واحد فوالدسازي و نورد پيوسته سبا از بين متقاضيان بومي مرد در 
مقطع تحصيلي ديپلم، تعدادي از واجدين شرايط زير را به صورت قرارداد كار 
موقت طبق ضوابط قانون كار و تأمين اجتماعي از طريق آزمون كتبي، مصاحبه 

تخصصي، طب صنعتي و گزينش جذب نمايد.
شرايط عمومي:

1- تابعيت نظام جمهوري اسالمي ايران
2- تدين به دين اسالم يا يكي از اديان رسمي كشور مصرح در قانون اساسي

3- نداشتن سوءپيشينه كيفري كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي شده 
باشد.

4- عدم اعتياد به مواد مخدر به تأييد مراجع ذيصالح
5- عدم اشتغال و تعهد خدمت به دستگاه هاي دولتي يا خصوصي و نهادهاي 

انقالب اسالمي و نيز عدم بازخريد خدمت و بازنشستگي
6- داشتن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي دائمي يا معافيت دائم

7- داشتن حداقل 18 سال تمام شمسي تا تاريخ )1389/12/26 )متولدين تا 
تاريخ 1371/12/26(

8- داشتن تندرستي و توانايي كامل جسمي و روحي جهت انجام فعاليت هاي 
شغلي طبق تأييد مركز بهداشت حرفه اي شركت فوالد مباركه

9- تأييد پذيرفته شدگان توسط هسته گزينش شركت فوالد مباركه
شرايط اختصاصي:

1- داشتن مدرك تحصيلي ديپلم مطابق با مفاد مندرج در اين آگهي
2- دارا بودن حداقل معدل كل 13

تذكر: فرزندان معظم شهدا و جانبازان باالي 25 درصد از شرط حداقل معدل 
معاف مي باشند.

3- حداكثر سن 24 سال )متولدين 1365/12/26 به بعد(
تبصره 1: مدت خدمت نظام وظيفه به حداكثر سن اضافه خواهد گرديد.

تبصره 2: متقاضياني كه در شركت هاي پيمانكاري مستقر در فوالدمباركه 
اشتغال دارند تا سقف 4 سال به ازاء هر سال سابقه در شركت فوالد مباركه )به 
شرط پرداخت حق بيمه( به حداكثر شرط سني اعالم شده اضافه مي گردد. اين 
دسته از داوطلبان مي بايست فرم »تأييد سابقه فعاليت در شركت هاي پيمانكار« 
را از واحد خدمات پرسنلي پيمانكاران تحويل و پس از تكميل و اخذ تأييديه 
مربوطه نسبت به تحويل فرم مربوطه،  حداكثر تا آخرين روز مهلت ثبت نام 

)89/12/14( به واحد خدمات پرسنلي پيمانكاران اقدام نمايند.
4- متقاضيان مي بايست بومي يكي از استان هاي اصفهان يا چهارمحال و 

بختياري باشند.

تبصره: متقاضي بومي به متقاضياني اطالق مي گردد كه داراي حداقل يكي از 
شرايط زير باشند:

الف: محل صدور شناسنامه آنها يكي از شهرستان هاي اين دو استان باشد.
ب: محل اخذ ديپلم آنها يكي از شهرستان هاي اين دو استان باشد.

تذكر 1: داوطلباني كه بومي شهرستان زرين شهر مي باشند در شرايط مساوي 
نسبت به ديگر داوطلبين در اولويت قرار خواهند گرفت.

5- محدوده جغرافيايي سكونت براي متقاضيان، حوزه سرويس هاي عمومي 
اياب و ذهاب فعلي شركت مي باشد و شركت فوالد مباركه هيچگونه تعهدي 
در قبال ارايه سرويس اياب و ذهاب به افرادي كه خارج از اين محدوده 
مي باشند را نخواهد داشت و هيچ گونه مسير سرويس دهي جديدي اضافه 

نخواهد شد.
مباركه،  بروجن،  شهركرد،  اصفهان،  شامل  دهي  سرويس  محدوده  تذكر: 
شهرضا، شاهين شهر، زرين شهر، سپاهان شهر، بهارستان، فوالدشهر، نجف 
آباد،  باغ بهادران، خميني شهر، كليشاد، زازران،  والشان، چمگردان، سده لنجان، 
ورنامخواست، ديزيچه، صفاييه، قهنويه، حسن آباد، دهنو،  كركوند،  مجلسي، 
طالخونچه، دهاقان، پوده، خوراسگان،  سياهبوم، يزدآباد،  سفيد دشت،  چرمهين، 
كچوييه، سهر و فيروزان،  كليسان، كافشان، زفره، قلعه قاسم، دهسرخ، اراضي 
باغملك،  لنج،  زيباشهر، نكوآباد، اسماعيل ترخان، وينيچه، قهنويه، الو حوض 
ماهي، قميشلو، درچه، سورچه، قهه، يزدان شهر، قهدريجان، قلعه اليبيد، قلعه 
قاسم،  علي آباد جمبزه، حسين آباد كرسگان، اميرآباد يزدانشهر و فرخ شهر 

مي گردد.
نحوه ثبت نام:

1- متقاضيان شركت در آزمون مي بايست به آدرس www.iut.ac.ir )دانشگاه 
صنعتي اصفهان( مراجعه و نسبت به تكميل فرم تقاضاي ثبت نام در آزمون 

شركت فوالد مباركه اقدام نمايند.
تبصره: كليه متقاضيان مي بايست از طريق سايت فوق و به صورت اينترنتي، 
نسبت به پرداخت مبلغ پنجاه هزار ريال )50000 ريال( توسط يكي از كارت هاي 

عضو شبكه شتاب، بابت حق ثبت نام اقدام نمايند.
تذكر: ايثارگران )افراد ذكر شده در بند يك تذكرات آگهي( 50 درصد مبلغ 
مذكور را پرداخت مي نمايند و فرزندان معظم شهدا از پرداخت وجه معاف 

مي باشند.
2- متقاضيان مي بايست قبل از مراجعه به آدرس اينترنتي فوق،  نسبت به تهيه 

اسكن مدارك زير اقدام نموده و اين مدارك را پيوست فرم ثبت نام نمايند:
 مدرك تحصيلي مطابق با مفاد اين اطالعيه

 صفحه اول شناسنامه

 دو طرف كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم
 كارت ملي
 عكس 4×3

تذكر 1: تاريخ اخذ مدرك تحصيلي و نيز كارت پايان خدمت يا معافيت دائم 
مي بايست قبل از تاريخ پايان مهلت ثبت نام باشد.

تذكر 2: متقاضيان با توجه به جدول شماره 1 و 2 و مدرك تحصيلي مربوطه، 
مي بايست فقط در يك گروه آزمون شركت نمايند.

3- در صورتي كه ثبت نام با موفقيت انجام پذيرد، به هر داوطلب يك كد 
رهگيري تخصيص خواهد يافت كه داوطلب مي بايست آن را تا آخرين مرحله 
پذيرش نگهداري نمايد. )صدور كارت ورود به آزمون و پيگيري هاي بعدي، 

منوط به داشتن كد رهگيري مي باشد.(
تذكر: به درخواست هايي كه خارج از فرآيند فوق صورت پذيرد ترتيب اثر 

داده نخواهد شد.
مهلت ثبت نام، زمان توزيع كارت و تاريخ و محل برگزاري آزمون:

1- زمان شروع ثبت نام از روز يكشنبه مورخ 89/12/1 تا روز شنبه مورخ 
89/12/14 مي باشد. )اين مهلت قابل تمديد نمي باشد(

تذكر: پيشنهاد مي گردد جهت جلوگيري از ترافيك ثبت نام، متقاضيان در همان 
روزهاي ابتدايي نسبت به ثبت نام اقدام نمايند.

2- زمان اخذ چاپ كارت ورود به جلسه، روزهاي يكشنبه و دوشنبه مورخ 
89/12/22 و 89/12/23 مي باشد.

تذكر: متقاضيان مي بايست جهت اخذ پرينت كارت ورود به جلسه آزمون در 
تاريخ مقرر به آدرس www.iut.ac.ir مراجعه و كد رهگيري را وارد نمايند.

3- زمان برگزاري آزمون هفته پاياني اسفندماه مي باشد كه تاريخ دقيق آن متعاقبا 
و همزمان با توزيع كارت و در سايت فوق اعالم خواهد گرديد.

4- محل برگزاري آزمون دانشگاه صنعتي اصفهان مي باشد. )نحوه اياب و 
ذهاب متعاقبا از طريق سايت مذكور اطالع رساني خواهد گرديد(.

تذكر: داشتن شناسنامه عكس دار يا كارت ملي در روز آزمون الزامي مي باشد.
تذكرات آگهي:

1- ايثارگران به جانبازان و آزادگان عزيز انقالب اسالمي و افراد خانواده هاي 
معظم: شهدا، آزادگان و جانبازان باالي 25 درصد از كار افتاده كلي غير قادر به 
كار و نيز رزمندگاني كه 9 ماه متوالي يا 12 ماه متناوب سابقه حضور داوطلبانه 
در جبهه داشته و داراي معرفي نامه معتبر از ارگان هاي ذيربط مي باشند، اطالق  

مي شود.
تذكر: از فرزندان معظم شهدا و جانبازان 25 درصد و باالتر، در صورت شركت 
در آزمون و پس از تأييد بنياد شهيد استان اصفهان جهت ادامه مراحل جذب 

دعوت بعمل مي آيد.
2- با توجه به استعالم مدرك تحصيلي از مراجع ذي صالح به تقاضاي داوطلبان 
داراي مدرك تحصيلي پايين تر و باالتر از ديپلم و همچنين مدارك معادل ترتيب 

اثر داده نخواهد شد.
3- در هر مرحله از مراحل جذب، چنانچه خالف اطالعات اعالم شده توسط 
داوطلب محرز گردد، داوطلب از انجام مراحل بعدي محروم و مطابق مقررات با 
وي رفتار خواهد شد و در صورت اشتغال به كار از ادامه خدمت وي جلوگيري 

به عمل خواهد آمد.
4- متقاضيان كه قباًل در آزمون هاي جذب نيروي فوالد مباركه شركت نموده 
و پذيرفته نشده اند، در صورت تمايل و داشتن شرايط الزم مي توانند مطابق 
مفاد اين اطالعيه مجدداً در اين آزمون شركت نمايند و هيچ تقاضاي ديگري 

معتبر نخواهد بود.
5- مراحل جذب شامل ثبت نام، آزمون كتبي، مصاحبه اختصاصي، طي مراحل 

طب صنعتي و گزينش مي باشد.
6- مواد آزمون عبارتست از دروس عمومي شامل: زبان و ادبيات فارسي، 
زبان انگليسي، كامپيوتر،  هوش و استعداد تحصيلي و معارف اسالمي و دروس 
تخصصي مرتبط با هر رشته )اقليت هاي ديني از پاسخگويي به سواالت معارف 
اسالمي معاف بوده و امتياز مربوطه در مواد ديگر آزمون محاسبه خواهد شد(.

تذكر: ضريب دروس عمومي 40 و دروس تخصصي 60 مي باشد.
7- شركت تعهدي در قبال اسكان پذيرفته شدگان نخواهد داشت.

8- موارد زير به شرط ارائه تأييديه هاي معتبر به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد 
شد:

الف: داوطلباني كه از تاريخ 1359/6/31 تا 1367/5/29 در جبهه هاي نبرد حق 
عليه باطل حضور داوطلبانه داشته اند، به ميزان مدت حضور در جبهه.

ب: جانبازان و رزمندگان به ميزان مدت زمان بستري شدن يا استراحت پزشكي 
ناشي از مجروحيت در جبهه ها

ج: افراد خانواده هاي معظم شهدا، جانبازان از كار افتاده و آزادگان، حداكثر تا 
ميزان 5 سال در صورت داشتن شرايط

9- آزادگان از حداكثر سن معاف هستند.
10- شركت پس از پذيرش و شروع به كار افراد، هيچگونه تعهدي در قبال 
پذيرش مدارك باالتر از ديپلم و نيز واگذاري شغل مربوط به مدارك باالتر از 
ديپلم را ندارد و در اين زمينه، از افراد پذيرفته شده نهايي و قبل از شروع كار، 

تعهدنامه محضري در اين خصوص اخذ خواهد گرديد.
11- تعيين محل اشتغال پذيرفته شدگان نهايي براساس نياز در هر يك از 

واحدهاي شركت يا تابعه، در اختيار شركت فوالد مباركه خواهد بود.

شركت فوالد مباركه اصفهان در نظر دارد جهت تأمين نيروي انساني موردنياز خود از بين متقاضيان بومي مرد در مقطع تحصيلي ديپلم، 
تعدادي از واجدين شرايط زير را به صورت قرارداد كار موقت طبق ضوابط قانون كار و تأمين اجتماعي از طريق آزمون كتبي، مصاحبه 

تخصصي، طب صنعتي و گزينش جذب نمايد.
شرايط عمومي:

1- تابعيت نظام جمهوري اسالمي ايران
2- تدين به دين اسالم يا يكي از اديان رسمي كشور مصرح در قانون اساسي

3- نداشتن سوءپيشينه كيفري كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي شده باشد.
4- عدم اعتياد به مواد مخدر به تأييد مراجع ذيصالح

5- عدم اشتغال و تعهد خدمت به دستگاه هاي دولتي يا خصوصي و نهادهاي انقالب اسالمي و نيز عدم بازخريد خدمت و 
بازنشستگي

6- داشتن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي دائمي يا معافيت دائم
7- داشتن حداقل 18 سال تمام شمسي تا تاريخ 1389/12/26 )متولدين تا تاريخ 1371/12/26(

8- داشتن تندرستي و توانايي كامل جسمي و روحي جهت انجام فعاليت هاي شغلي طبق تأييد مركز بهداشت حرفه اي شركت فوالد 
مباركه

9- تأييد پذيرفته شدگان توسط هسته گزينش شركت فوالد مباركه
شرايط اختصاصي:

1- داشتن مدرك تحصيلي ديپلم مطابق با مفاد مندرج در اين آگهي
2- دارا بودن حداقل معدل كل 13

تذكر: فرزندان معظم شهدا و جانبازان باالي 25 درصد از شرط حداقل معدل معاف مي باشند.
3- حداكثر سن 24 سال )متولدين 1365/12/26 به بعد(

تبصره 1: مدت خدمت نظام وظيفه به حداكثر سن اضافه خواهد گرديد.
تبصره 2: متقاضياني كه در شركت هاي پيمانكاري مستقر در فوالدمباركه اشتغال دارند تا سقف 4 سال به ازاء هر سال سابقه در شركت 
فوالد مباركه )به شرط پرداخت حق بيمه( به حداكثر شرط سني اعالم شده اضافه مي گردد. اين دسته از داوطلبان مي بايست فرم »تأييد 
سابقه فعاليت در شركت هاي پيمانكار« را از واحد خدمات پرسنلي پيمانكاران تحويل و پس از تكميل و اخذ تأييديه مربوطه نسبت به 

تحويل فرم مربوطه،  حداكثر تا آخرين روز مهلت ثبت نام )89/12/14( به واحد خدمات پرسنلي پيمانكاران اقدام نمايند.
4- متقاضيان مي بايست بومي يكي از استان هاي اصفهان يا چهارمحال و بختياري باشند.

تبصره: متقاضي بومي به متقاضياني اطالق مي گردد كه داراي حداقل يكي از شرايط زير باشند:
الف: محل صدور شناسنامه آنها يكي از شهرستان هاي اين دو استان باشد.

ب: محل اخذ ديپلم آنها يكي از شهرستان هاي اين دو استان باشد.
تذكر 1: داوطلباني كه بومي شهرستان مباركه مي باشند در شرايط مساوي نسبت به ديگر داوطلبين در اولويت قرار خواهند گرفت.

5- محدوده جغرافيايي سكونت براي متقاضيان، حوزه سرويس هاي عمومي اياب و ذهاب فعلي شركت مي باشد و شركت فوالد مباركه 
هيچگونه تعهدي در قبال ارايه سرويس اياب و ذهاب به افرادي كه خارج از اين محدوده مي باشند را نخواهد داشت و هيچ گونه مسير 

سرويس دهي جديدي اضافه نخواهد شد.
تذكر: محدوده سرويس دهي شامل اصفهان: شهركرد، بروجن، مباركه، شهرضا، شاهين شهر، زرين شهر، سپاهان شهر، بهارستان، 
فوالدشهر، نجف آباد،  باغ بهادران، خميني شهر، كليشاد، زازران،  والشان، چمگردان، سده لنجان، ورنامخواست، ديزيچه، صفاييه، 
قهنويه، حسن آباد، دهنو،  كركوند،  مجلسي، طالخونچه، دهاقان، پوده، خوراسگان،  سياهبوم، يزداباد،  سفيد دشت،  چرمهين، كچوييه، 
سهر و فيروزان،  كليسان، كافشان، زفره، قلعه قاسم، دهسرخ، اراضي باغملك،  لنج،  زيباشهر، نكوآباد، اسماعيل ترخان، وينيچه، قهنويه، 
الو حوض ماهي، قميشلو، درچه، سورچه، قهه، يزدان شهر، قهدريجان، قلعه اليبيد، قلعه قاسم،  علي آباد جمبزه، حسين آباد كرسگان، 

اميرآباد يزدانشهر و فرخ شهر مي گردد.
نحوه ثبت نام:

1- متقاضيان شركت در آزمون مي بايست به آدرس www.iut.ac.ir )دانشگاه صنعتي اصفهان( مراجعه و نسبت به تكميل فرم تقاضاي 
ثبت نام در آزمون شركت فوالد مباركه اقدام نمايند.

تبصره: كليه متقاضيان مي بايست از طريق سايت فوق و به صورت اينترنتي، نسبت به پرداخت مبلغ پنجاه هزار ريال )50000 ريال( 
توسط يكي از كارت هاي عضو شبكه شتاب، بابت حق ثبت نام اقدام نمايند.

تذكر: ايثارگران )افراد ذكر شده در بند يك تذكرات آگهي( 50 درصد مبلغ مذكور را پرداخت مي نمايند و فرزندان معظم شهدا از 
پرداخت وجه معاف مي باشند.

2- متقاضيان مي بايست قبل از مراجعه به آدرس اينترنتي فوق،  نسبت به تهيه اسكن مدارك زير اقدام نموده و اين مدارك را پيوست 
فرم ثبت نام نمايند:

 مدرك تحصيلي مطابق با مفاد اين اطالعيه

 صفحه اول شناسنامه
 دو طرف كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم

 كارت ملي
 عكس 4×3

تذكر 1: تاريخ اخذ مدرك تحصيلي و نيز كارت پايان خدمت يا معافيت دائم مي بايست قبل از تاريخ پايان مهلت ثبت نام باشد.
تذكر 2: متقاضيان با توجه به جدول شماره 1 و 2 و مدرك تحصيلي مربوطه، مي بايست فقط در يك گروه آزمون شركت نمايند.

3- در صورتي كه ثبت نام با موفقيت انجام پذيرد، به هر داوطلب يك كد رهگيري تخصيص خواهد يافت كه داوطلب مي بايست آن را 
تا آخرين مرحله پذيرش نگهداري نمايد. )صدور كارت ورود به آزمون و پيگيري هاي بعدي، منوط به داشتن كد رهگيري مي باشد.(

تذكر: به درخواست هايي كه خارج از فرآيند فوق صورت پذيرد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
مهلت ثبت نام، زمان توزيع كارت و تاريخ و محل برگزاري آزمون:

1- زمان شروع ثبت نام از روز يكشنبه مورخ 89/12/1 تا روز شنبه مورخ 89/12/14 مي باشد. )اين مهلت قابل تمديد نمي باشد(
تذكر: پيشنهاد مي گردد جهت جلوگيري از ترافيك ثبت نام، متقاضيان در همان روزهاي ابتدايي نسبت به ثبت نام اقدام نمايند.

2- زمان اخذ چاپ كارت ورود به جلسه، روزهاي يكشنبه و دوشنبه مورخ 89/12/22 و 89/12/23 مي باشد.
تذكر: متقاضيان مي بايست جهت اخذ پرينت كارت ورود به جلسه آزمون در تاريخ مقرر به آدرس www.iut.ac.ir مراجعه و كد 

رهگيري را وارد نمايند.
3- زمان برگزاري آزمون هفته پاياني اسفندماه مي باشد كه تاريخ دقيق آن متعاقبا و همزمان با توزيع كارت و در سايت فوق اعالم 

خواهد گرديد.
4- محل برگزاري آزمون دانشگاه صنعتي اصفهان مي باشد. )نحوه اياب و ذهاب متعاقبا از طريق سايت مذكور اطالع رساني خواهد 

گرديد(.
تذكر: داشتن شناسنامه عكس دار يا كارت ملي در روز آزمون الزامي مي باشد.

تذكرات آگهي:
1- ايثارگران به جانبازان و آزادگان عزيز انقالب اسالمي و افراد خانواده هاي معظم: شهدا، آزادگان و جانبازان باالي 25 درصد از كار 
افتاده كلي غير قادر به كار و نيز رزمندگاني كه 9 ماه متوالي يا 12 ماه متناوب سابقه حضور داوطلبانه در جبهه داشته و داراي معرفي نامه 

معتبر از ارگان هاي ذيربط مي باشند، اطالق مي شود.
تذكر: از فرزندان معظم شهدا و جانبازان 25 درصد و باالتر، در صورت شركت در آزمون و پس از تأييد بنياد شهيد استان اصفهان 

جهت ادامه مراحل جذب دعوت بعمل مي آيد.
2- با توجه به استعالم مدرك تحصيلي از مراجع ذي صالح به تقاضاي داوطلبان داراي مدرك تحصيلي پايين تر و باالتر از ديپلم و 

همچنين مدارك معادل ترتيب اثر داده نخواهد شد.
3- در هر مرحله از مراحل جذب، چنانچه خالف اطالعات اعالم شده توسط داوطلب محرز گردد، داوطلب از انجام مراحل بعدي 

محروم و مطابق مقررات با وي رفتار خواهد شد و در صورت اشتغال به كار از ادامه خدمت وي جلوگيري به عمل خواهد آمد.
4- متقاضياني كه قباًل در آزمون هاي جذب نيروي فوالد مباركه شركت نموده و پذيرفته نشده اند، در صورت تمايل و داشتن شرايط الزم 

مي توانند مطابق مفاد اين اطالعيه مجدداً در اين آزمون شركت نمايند و هيچ تقاضاي ديگري معتبر نخواهد بود.
5- مراحل جذب شامل ثبت نام، آزمون كتبي، مصاحبه اختصاصي، طي مراحل طب صنعتي و گزينش مي باشد.

6- مواد آزمون عبارتست از دروس عمومي شامل: زبان و ادبيات فارسي، زبان انگليسي، كامپيوتر،  هوش و استعداد تحصيلي و معارف 
اسالمي و دروس تخصصي مرتبط با هر رشته )اقليت هاي ديني از پاسخگويي به سواالت معارف اسالمي معاف بوده و امتياز مربوطه 

در مواد ديگر آزمون محاسبه خواهد شد(.
تذكر: ضريب دروس عمومي 40 و دروس تخصصي 60 مي باشد.
7- شركت تعهدي در قبال اسكان پذيرفته شدگان نخواهد داشت.

8- موارد زير به شرط ارائه تأييديه هاي معتبر به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد:
الف: داوطلباني كه از تاريخ 1359/6/31 تا 1367/5/29 در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل حضور داوطلبانه داشته اند، به ميزان مدت 

حضور در جبهه.
ب: جانبازان و رزمندگان به ميزان مدت زمان بستري شدن يا استراحت پزشكي ناشي از مجروحيت در جبهه ها

ج: افراد خانواده هاي معظم شهدا، جانبازان از كار افتاده و آزادگان، حداكثر تا ميزان 5 سال در صورت داشتن شرايط
9- آزادگان از حداكثر سن معاف هستند.

10- شركت پس از پذيرش و شروع به كار افراد، هيچگونه تعهدي در قبال پذيرش مدارك باالتر از ديپلم و نيز واگذاري شغل مربوط 
به مدارك باالتر از ديپلم را ندارد و در اين زمينه، از افراد پذيرفته شده نهايي و قبل از شروع كار، تعهدنامه محضري در اين خصوص 

اخذ خواهد گرديد.
11- تعيين محل اشتغال پذيرفته شدگان نهايي براساس نياز در هر يك از واحدهاي شركت يا تابعه، در اختيار شركت فوالد مباركه 

خواهد بود.

روابط عمومی
شركت فوالد 

مباركه اصفهان

روابط عمومی شركت فوالد مباركه اصفهان

جدول شماره 1: جدول تفکیکي رشته، گرایش و تعداد موردنیاز براي واحد فوالدسازي و نورد پیوسته سبا

جدول شماره 1: جدول تفکیکي رشته، گرایش 
و تعداد موردنیاز براي واحدهاي فوالد مباركه

جدول شماره 2: مواد آزمون تخصصي

جدول شماره 2: مواد آزمون تخصصي

مواد آزمونگروه آزمون

رياضي، فيزيك، شيميرياضي فيزيك

الكترونيك، مدار الكتريكي، ماشين هاي الكتريكي، محاسبات فني، رياضي و فيزيكبرق

مكانيك عمومي، رسم فني، محاسبات فني،  اصول تأسيسات و رياضيمكانيك

اصول ذوب فلزات، محاسبات فني، شناخت و خواص مواد، رياضي و فيزيكمتالورژي

تعداد موردنيازگرايشرشته

7-رياضي فيزيك

62همه گرايش هابرق

100همه گرايش هامكانيك

4ريخته گريمتالورژي

173جمع

مواد آزمونگروه آزمون

رياضي، فيزيك، شيميرياضي فيزيك

الكترونيك، مدار الكتريكي، ماشين هاي الكتريكي، محاسبات فني، برق
رياضي و فيزيك

مكانيك عمومي، رسم فني، محاسبات فني،  اصول تأسيسات و مكانيك
رياضي

فناوري توليد سراميك، شناخت خواص مواد، شيمي،  رياضي سراميك 
وفيزيك

ايستايي و مقاومت مصالح، ساختمان بتني و فلزي، اجزا ساختمان عمران
مصالح شناسي، رياضي و فيزيك

تعداد موردنيازگرايشرشته

113-رياضي فيزيك

برق
35برق صنعتي

5الكترونيك

176همه گرايش ها

مكانيك

36ماشين افزار

19جوشكاري

18تأسيسات

30اتومكانيك

260همه گرايش ها

17سراميك

18ساختمانعمران

727جمع


