
رئيس سازمان بازرگاني چهارمحال و بختياري 
گفت: از 25 اس��فندماه جاري در افزون بر 47 
مركز، ميوه مورد نياز شب عيد مردم اين استان 
توزيع و عرضه مي ش��ود. به گزارش فارس از 
شهركرد، اسماعيل كاوياني در جمع خبرنگاران 
با اعالم اين مطلب اظهار داشت: در حال حاضر 
افزون بر 2 هزار تن ميوه در سردخانه هاي اين 
استان، ذخيره سازي شده است. وي با بيان اينكه 
اين مقدار ميوه توس��ط 47 مباشر در 47 مركز 
عرضه ميوه در ش��هرهاي مختلف اين اس��تان 
توزيع خواهد شد، گفت: برهمين اساس مردم 
اين اس��تان مي توانند با مراجعه به اين نقاط به 
اندازه نياز ميوه مصرفي ايام نوروز را تهيه كنند. 
كاوياني از فعاليت 45 مباشر در امر توزيع ميوه 
در س��طح بازار اين استان خبر داد و گفت: پنج 
مباش��ر نيز در امر تهيه و توزيع ميوه در سراسر 
اين استان فعال هستند. رئيس سازمان بازرگاني 
چهارمح��ال و بختي��اري ب��ا اش��اره به قيمت 
ميوه هاي عرضه شده در اين استان گفت: قيمت 
ميوه ها در اين ايام به صورت سراس��ري و تابع 
قيمت وزارت بازرگاني اس��ت. وي مشاركت 
و هم��كاري مردم و بازاريان را ضامن موفقيت 
اجراي طرح تنظيم بازار دانست و گفت: جامعه 
اصناف، اتحاديه  هاي صنفي و ش��وراي اصناف 
اين توانايي و ظرفي��ت را دارند كه انجام تمام 
مس��ئوليت  هاي تنظيم بازار را در شرايط عادي 
و ايام پرمصرف بر عهده گرفته و به خوبي آن 
را مديريت كنند. كاوياني در ادامه با بيان اينكه 
نمايش��گاه هاي بهاره تأثير بس��ياري در كاهش 
 قيمت هاي كاال در اين اس��تان داش��ته اس��ت، 
گفت: در اين نمايشگاه ها كاالها و محصوالت 
مختلف ب��ا تخفيف 10 ت��ا20 درصد به مردم 
عرضه مي ش��ود تا همشهريان بتوانند نياز خود 

را ارزان تر تهيه كنند. 

از 25 اسفندماه جاري؛
توزيع ميوه در 47 مرکز

در چهارمحال و بختياري 

مراس��م افتتاح پ��ل بعثت كه 
دومي��ن پ��ل ش��هر درچه بر 
 روی رودخان��ه زاين��ده رود 
می باشد، در روزهای پايانی 
س��ال 89 با حضور مسئوالن 
اس��تاندار  و  اس��تان  ارش��د 

اصفهان در فرهنگسرای شهرداری درچه برگزار شد. اين پل مهم 
و اس��تراتژيک كه در كاهش ترافيک مح��ور مواصالتی غرب به 

شهر اصفهان بسيار مهم و حياتی  ...

شهردار اصفهان ضمن تشكر از 
تعامل و همكاری مسئوالن ارتش 
و سپاه جهت انجام توافقات نهايی 
در خصوص تكميل رينگ سوم 
ترافيك��ي اعالم ك��رد: عمليات 
اجراي��ی بزرگراه ش��هيد همت 

باقيمانده رينگ سوم ترافيكي به طول يک هزار و 800 متر در ابتدای سال 
90 آغاز می شود. ...

روزنامه زاينده رود براي آگاهي 
بيشتر خوانندگان در حوزه هاي 
مختلف گفتگوهايي را با مديران 
و كارشناس��ان ترتي��ب مي دهد 
تا ضمن كس��ب اطالعاتي دقيق 
از متن و حاش��يه رويدادها، در 

جهت روشنگري افكار عمومي ابهامات را بزدايد و به رسالت حرفه اي 
خود عمل نمايد. اين بار زاينده رود ميزبان استاد سيد مجتبي شيرزادي، 

دبير فدراسيون ...

شهرداری درچه عظیم ترین 
پل قوسی کشور را ساخت

عيدي بزرگ شهردار اصفهان؛
تكمیل رینگ سوم ترافیكي شهر

احداث خانه کونگ فو در استان اصفهان 

صفـحهصفـحه

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

آگهي شناسايي و ارزيابي 

كيفي پيمانكاران منطقه دو انتقال گاز
پس از چهار دهه در دولت احمدي نژاد رقم خورد؛ 
ایران بر خلیج فارس پل مي زند 
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صفحه آخر/ صفحه8

سراسری/ صفحه2

ورزش/ صفحه7

با افزايش 9 درصدي نسبت به سال گذشته؛

حداقل دستمزد كارگران تعيين شد
صفحه 2

صفحه 4

چهارمحال و بختياري؛
 آماده پذيرايي از مسافران نوروزي 

روابط عمومي ذوب آهن

ضمنًا لیست استعالم هاي مربوط به خريدهاي متوسط )بدون برگزاري مناقصه( در سايت شركت به 
آدرس ذيل درج مي گردد.

شرکت سهامی ذوب آهن

نوبت اول

م الف/ 17288

آگهي فراخوان
شرکت سهامي ذوب آهن اصفهان

مهلت ارائه پیشنهادمهلت دريافت اسنادموضوعشمارهنوع فراخوانرديف

مناقصه بین 1
المللي

90/1/2090/2/20خريد 4 رديف قالب مسي شمش ريزي89-122

اجراي عملیات آماده سازي و بارگیري سرباره 132-89مناقصه2
و تعمیر و نگهداري تجهیزات مربوطه در بخش 

فوالدسازي

90/1/1090/1/21

فعالیت نوسازي تجهیزات برق و اتوماسیون 133-89ارزيابي كیفي3
ايستگاه هاي 7 و 8 ريخته گري و آبرساني دانیلي 

بخش فوالدسازي

90/1/1190/1/22

90/1/1590/1/24اجراي عملیات پیش نیازهاي پروژه آهك134-89ارزيابي كیفي4

1- زمان دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهي نوبت اول تا پايان ساعت اداري مهلت دريافت اسناد )مندرج در 
جدول(

 WWW.esfahansteel.com 2- جهت اطالع از محل دريافت اسناد و كسب اطالعات بیشتر به آدرس
مراجعه فرمائید.

گلشیرازي،  اسالمیان،   آقايان:  شايسته  انتخاب 
رنجبران، ذره بیني، سهل آبادي، سمیعي نژاد، رجالي، 
فروش،  حجه  راد،  متین  كسائیان،  بیشه،   سرتیپي،  
بركتین، رناسي و سركار خانم اخوان به عضويت اتاق 
بازرگاني صنايع و معادن استان اصفهان را به جامعه 
صنعتي استان تبريك عرض نموده و از خداوند متعال 
آرزوي توفیق و خدمتگزاري ايشان به نظام مقدس 

جمهوري اسالمي ايران را مسئلت مي نمايیم.

روابط عمومي شرکت فوالد مبارکه اصفهان

ود
ه ر

ند
زاي

س: 
عک

شركت انتقال گاز
منطقه دو عملیات انتقال گاز
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
Tuesday 15 March 2011 

سراسری
جهان نما ایران

ش��وراي عال��ي كار حداقل دس��تمزد 
كارگران براي سال آينده را با 9 درصد 
افزايش نسبت به س��ال قبل 330 هزار 
و 300 توم��ان تعيين كرد. س��يد محمد 
يار احمديان عضو شوراي عالي كار در 
گفتگو با فارس اظهار داش��ت: شوراي 
عال��ي كار با حضور وزي��ر كار و امور 
اجتماعي و نمايندگان گروه كارگري و 
كارفرمايي و دولت براي تعيين حداقل 
دس��تمزد كارگران در سال 90 تشكيل 
جلس��ه داد. وي افزود: براساس مصوبه 
اين ش��ورا، حداقل دس��تمزد كارگران 
نسبت به سال گذشته 9 درصد افزايش 
يافت. مطابق اين مصوبه از آغاز س��ال 

90، دس��تمزد روزانه كارگران در ساير 
س��طوح معادل 6 درصد نسبت به سال 
گذش��ته به عالوه روزان��ه 304 تومان 
افزاي��ش خواهد يافت. ب��ه گفته وي با 
توجه به افزايش 9 درصدي رقم دستمزد 
و با در نظر گرفتن بن كارگري، افزايش 
دستمزد بيش از نرخ تورم در نظر گرفته 
شده اس��ت. وي خاطرنش��ان كرد: بن 
كارگري نسبت به سال گذشته 8 درصد 
افزاي��ش داش��ته و به 28 ه��زار تومان 
رسيده اس��ت. براساس مصوبه شوراي 
عالي كار، س��اير سنوات نسبت به سال 
89 تغييري نداشته و روزانه 200 تومان 
در نظر گرفته ش��د. اين عضو ش��وراي 
عال��ي كار ادام��ه داد: براي س��ال بعد 
حق مس��كن كارگران افزايشي نخواهد 
داش��ت و 10 هزار تومان در اين قالب 
پرداخت خواهد شد. وي با اشاره به در 
نظر گرفتن بسته هاي حمايتي كارگران 
براي س��ال آينده به عنوان دومين سال 
اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، گفت: 
اي��ن موضوع در دس��تمزد س��ال آينده 
كارگران لحاظ ش��ده اما به دليل اينكه 
در حيطه اختيارات ش��وراي عالي كار 
نيست، در نهادها و سازمان هاي مربوطه 

پيگيري مي شود.

نصف النهار

دومین رآکتور اتمي 
در فوکوشیما ژاپن آسیب دید 

دومين راكتور نيروگاه اتمي فوكوش��يما در منطقه زلزله زده ش��مال ژاپن 
دچار آس��يب ديدگي جدي ش��ده اس��ت. به گزارش ايرنا، پايگاه خبري 
بي.بي.سي با اعالم اين مطلب افزود: به گفته مسئوالن اين نيروگاه اتمي، 
فش��ار داخل راكتور ش��ماره 3 به خاطر از كار افتادن سيستم خنک كننده 
اضطراري به طور خطرناكي رو به افزايش اس��ت. راكتور شماره يک اين 
نيروگاه به خاطر مش��كل مشابهي منفجر ش��د. آژانس بين المللي انرژي 
اتمي از تخليه حدود 170 هزار نفر از ساكنان شعاع 20 كيلومتري نيروگاه 

فوكوشيما خبر داده است. 
زلزله س��همگين روز جمعه كه 8/9 درجه در مقياس امواج دروني زمين 
)ريش��تر( قدرت داشت، به همراه سونامي ناش��ي از آن، خرابي و تلفات 
س��نگيني را برجاي گذاشته است. رقم رسمي تلفات 763 نفر اعالم شده 
است، ولي رسانه هاي محلي پيش بيني مي كنند تعداد قربانيان اين حادثه 
به بيش��تر از يک هزار نفر افزايش يابد. همچنين برق شش ميليون خانوار 
ژاپني )10 درصد خانه هاي اين كشور( قطع و دولت خواهان خودداري 
از مصرف بيش��تر از اندازه انرژي برق ش��ده است. يک سوم برق ژاپن از 

انرژي هسته اي توليد مي شود. 
گزارش هاي اوليه بيانگر عدم آس��يب ديدگي جدي راكتور ش��ماره يک 
نيروگاه فوكوش��يما پس از انفجار س��اختمان آن در روز ش��نبه بود، ولي 
گزارش هاي جديدتر از افزايش ميزان تشعشع در محيط خبر مي دهد. در 
اين حال، به گزارش شركت نيروي برق توكيو، تپكو، سيستم خنک كننده 
اضطراري راكتور ش��ماره 3 نيروگاه نيز آسيب ديده و فشار و حرارت در 
داخل آن رو به افزايش اس��ت. يوكيو ادانو س��خنگوي دولت ژاپن، گفته 
اس��ت: مهندس��ان در حال خارج كردن هوا براي كاهش فش��ار در داخل 
راكتور و خنک شدن آن هستند. به گفته ادانو، هواي خارج شده به ميزان 
كم��ي حاوي ذرات راديواكتيو اس��ت، ولي اين ميزان كم براي س��المت 

مضر نيست. 

حمایت ویژه رسانه هاي رژیم 
صهیونیستي از قذافي 

 حمايت رسانه هاي رژيم صهيونيستي از رژيم معمر قذافي كمي پس از 
آغاز قيام مردم ليبي نمود ويژه اي پيدا كرده است.  به گزارش ايرنا، پايگاه 
خبري شبكه تلويزيوني الجزيره قطر نوشت: در روزهاي آغازين انقالب 
مردمي ليبي رس��انه هاي اس��رائيلي آن را با انقالب ه��اي مصر و تونس 
 مقايسه مي كردند، اما ديري نپاييد كه واژه انقالب در ليبي در اين رسانه ها

به جنگ داخلي و واژه انقالبيون به شورشيان تغيير نام يافت. 
همچنين اخبار مربوط به نگراني از تس��لط شبكه القاعده بر شهر بنغازي 
ج��اي خبره��اي متعلق ب��ه تالش مردم ليبي براي رس��يدن ب��ه آزادي و 
دموكراس��ي را گرفت. رس��انه هاي صهيونيس��تي با خودداري از پوشش 
حقاي��ق قتل عام مردمي توس��ط نيروهاي قذافي ب��ه ويژه پس از باز پس 
گي��ري برخي ش��هرهايي كه از س��وي انقالبيون آزاد ش��ده بود، جالد و 
قرباني را با هم مساوي نشان دادند. به گفته انتوان شلحت پژوهشگر امور 
اسرائيل، موضع رس��انه اي صهيونيست ها در مقابل انقالب مردمي ليبي 
ك��ه به طور بي پرده اي با رژيم قذافي هماهنگ اس��ت، بيان كننده منافع 

سياسي و امنيتي اسرائيل در ليبي است. 
ش��لحت افزود: پيش از اين، برخي س��ران اسرائيل نس��بت به ايجاد خأل 
ق��درت در ليبي، حضور قدرت هاي ديگر و تأييد انقالب ليبي از س��وي 
ش��بكه القاعده ابراز نگراني كرده بودند. وي گفت: اسرائيل بارها به طور 
ضمني به آمريكا وكش��ورهاي اروپايي اعالم كرده اس��ت كه آنها به دليل 
نزديكي ليبي به اروپا، ثروت نفتي آن و احتمال داش��تن س��الح شيميايي 
نبايد ريسک سقوط رژيم قذافي به دست طرف هاي خطرناك را بپذيرند. 
شلحت تأكيد كرد كه اسرائيل تالش مي كند تا سياست آمريكا را متناسب 
با اهداف سياس��ي منطقه اي خود بازس��ازي كند و يک قدرت بازدارنده 

آمريكايي در منطقه ايجاد نمايد. 
 

آمریكا در صدر فهرست 10 کشور 
جهان با بیشترین بودجه تسلیحاتي 
آمري��كا با اختصاص 693 ميليارد دالر بودجه تس��ليحاتي و نظامي و در 
مجموع 5 درصد از درآمد ناخالص ملي اين كش��ور در س��ال 2010، در 
صدر 10 كش��وري ق��رار گرفت كه در فهرس��ت بيش��ترين بودجه هاي 
تس��ليحاتي قرار دارن��د.  به گزارش ايرنا به نقل از پايگاه اطالع رس��اني 
 جنب��ش عدالت جهاني مالزي، براس��اس آخرين گزارش هاي مؤسس��ه 
بين المللي مطالعات اس��تراتژيک، 10 كش��ور كه بيشترين سهم از بودجه 
ساليانه خود را در سال گذشته به بخش تسليحاتي اختصاص داده اند در 
مجم��وع 1/1 هزار ميليارد دالر را در اين بخ��ش هزينه كرده اند. آمريكا 
ب��ا تخصيص بودجه 693 ميليارد دالري خود بي��ش از 60 درصد از كل 
بودجه نظامي 10 كش��ور برتر در اين ج��دول را به خود اختصاص داده 
است. براساس اين گزارش، در صورت محاسبه بودجه نظامي در مقايسه 
با حجم كل اقتصاد كشور، عربستان در بين اين كشورها با تخصيص 10 
درصد از درآمد ناخالص ملي خود در رده اول قرار دارد، در صورتي كه 
آمري��كا تنها 5 درصد از درآمد ناخالص ملي خود را در اين بخش هزينه 
كرده اس��ت. جنبش عدالت جهاني مالزي در ادام��ه گزارش خود آورده 
اس��ت: مؤسس��ه بين المللي مطالعات اس��تراتژيک اعالم كرده كه پس از 

آمريكا چين با اختصاص 76 هزار ميليارد دالر در رده دوم قرار دارد. 

نیروه�اي رئی�س جمه�وري منتخ�ب 
س�احل عاج یك ش�هر دیگر را تصرف 

کردند 
نيروهاي هم پيمان با آالس��ان واتارا رئيس جمهوري به رسميت شناخته 
شده بين المللي ساحل عاج، كنترل چهارمين شهر را در غرب اين كشور 
از دست نيروهاي وفادار به لوران باگبو )مرد قدرتمند ساحل عاج( خارج 

كردند. 
ب��ه گزارش خبرگزاري فرانس��ه از ابيجان، يک عضو نيروي ش��به نظامي 
طرف��دار باگبو در يک تم��اس تلفني به اين خبرگ��زاري گفت: نيروهاي 
جديد ) اف . ان( پس از يک نبرد كنترل ش��هر دوكه واقع در حد فاصل 
تولپلو و بلولكوين را به دس��ت گرفتند. يک رهبر اين نيروها مس��تقر در 
ش��هر مان ش��هر اصلي بخش غرب بزرگ س��احل عاج و هم مرز ليبريا 
گفت: نيروهايمان هم اينک در دوكه مس��تقر ش��ده اند. از اواسط فوريه، 
نيروهاي جديد )كه از سال 2002 كنترل شمال كشور را در دست داشتند( 
چهار ش��هر را به تص��رف خود در آورده اند. بزرگ ترين دس��تاورد اين 
نيروه��ا ش��هر تولپلو بود كه در تاريخ شش��م مارس پ��س از نبرد آنان با 
نيروهاي دفاعي و امنيتي وفادار به باگبو و شبه نظاميان حامي وي سقوط 
 كرد. ه��دف رزمندگان طرفدار وات��ارا تصرف ش��هر بلولكوين واقع در 
فاصله حدود 16 كيلومتري شهر دوكه، براي دسترسي به بندر سان پدرو 
در جن��وب غربي كش��ور و بزرگ ترين بندر ص��ادرات كاكائو در جهان 

است.

جهان نما ایران نصف النهار

ليبی در آستانه جنگ فرسايشی

با افزايش 9 درصدي نسبت به سال گذشته؛
حداقل دستمزد کارگران 330 هزار و 300 

تومان تعیین شد

سراسری
جهان نما ایران

همت علی  نادری

حدود دو ميليون نف��ر از جمعيت هفت 
ميليون ليبي در طرابلس زندگی می كنند 
كه تاكن��ون مركز حكومت بوده اس��ت. 
اين كش��ور در آفريقای ش��مالی است و 
در جن��وب مديترانه و با ش��ش كش��ور 
در ش��رق، غرب و جنوب مرز مش��ترك 
دارد، مس��احت اين كش��ور  800000/ 1 
كيلو مترمربع اس��ت و دارای س��ه منطقه 
اقليمی است. نوع حكومت آن جمهوری 
سوسياليستی خلق است و حاكم فعلی آن 
س��رهنگ معمر قذافی است كه به وسيله 
كودتايی بر آن دس��ت يافته اس��ت، وی 
خود را برادر و پيشوای انقالب می نامد و 
نظام را با دو بخش انقالبی و كميته های 
جمهوری اداره می كند. ليبی 32 اس��تان 
دارد كه بزرگ ترين شهرهای آن طرابلس، 
بنغازی، الزاوي��ه، وادی الحيات، البيضاء، 
سرت )محل تولد قذافی( و چندين شهر 
ديگر مي باشد. محصوالت صادراتی اين 
كش��ور نفت، گاز طبيعی و مواد شيميايی 
اس��ت و واردات آن ماشين آالت، سالح 
نظام��ی و مواد غذايي مي باش��د. به دليل 
بيابانی بودن اين كشور كمتر از دو درصد 
در آن كشاورزی صورت می گيرد. واحد 
پولی كش��ور ليبی دينار و مذهب بيش��تر 
مردم آن اس��الم و زبان رسمی آنان عربی 
 اس��ت، ولی بعضی از قبايل بربری تكلم 
می كنند. بخش تاريخی كشور ليبی، قبل از 
ميالد توسط يونان اداره می شد. طرابلس در 
 شمال غربی دريای مديترانه از ساخته های
يونان اس��ت كه  ش��هر تريپوليس يا )سه 
شهر( ش��ناخته می شد اين كشور بعد از 
يونان توس��ط رومی ها تصرف شد و در 
قرن هفتم ميالدی به دس��ت مس��لمانان 
افتاد و چندين خليفه عربی بر اين كشور 
حاكميت پيدا كردند، در قرن ش��انزدهم 
مي��الدی تح��ت حكوم��ت عثمانی ها 
ب��ود، بع��د ازآن در س��ال 1912 ميالدی 
ايتالياي��ی ها دوب��اره طرابلس را از چنگ 
عثمانی درآوردند و ليبی را به دو قسمت 
مس��تعمراتی تبديل كردند، به هر ترتيب 
تاريخ معاصر ليبی بيشتر از جهت مبارزه 
مردم آن با اشغالگران ايتاليايی سپری شده 
اس��ت كه عمر مخت��ار، از معروف ترين 

چهره های شاخص آنان است.   
 در جنگ جهانی دوم، ليبی يكی از ميدان های
اصل��ی تاخت و تاز متفقين ب��ود، تا اين 
كه س��لطان ادريس در سال 1951ميالدی 
پادشاه آن كشور ش��د و استقالل ليبی را 
اعالم كرد و پ��س از مدتی معمر قذافی، 
از افس��ران ج��وان اين كش��ور درس��ال 
1969 ميالدی با گروه��ی از هم قطاران 
خود  سلطنت ادريس را سرنگون كرد و 
اس��تقرار جمهوری خلق را در اين كشور 
بنياد نهاد و سازمان ها و همه چيز دولتی 
ش��د و روحيه ضد غربی رواج يافت و با 
بعضی از كشورها مانند آمريكا تنش پيدا 
كرد از جمله آن انفجار و سقوط هواپيمای 
پان آمريكن در الكربی اس��كاتلند بود كه 
در جريان آن عبدالباسط مقراحی، محكوم 
گرديد و دولت ليبی باپرداخت خسارت، 

مسئوليت آن را پذيرفت.
13 ژانويه 2011 ميالدی در كش��ور ليبی 
مردم بعد از چهار دهه، حاكميت سرهنگ 
قذاف��ی را ب��ه چالش كش��يدند و در 18 
فوريه اين ش��ورش گس��تردگی بيشتری 
يافت و تاكنون بر خوردهای خونينی بين 

معترضان و دولت قذافی پيش آمده است 
و دليل عمده آن ثروت اندوزی حاكميت، 
افزايش استبداد، تورم وبيكاری بيش از30 
درصد، س��رعت فقر به م��رز50 درصد، 
كش��تار بی رحمانه مردم معترض و عدم 
توجه به اس��الم خواهی در ميان شهرها، 
از جمله منشأ شورش و انقالب مردم ليبی 
است، در اين فاصله كشورهای اروپايی و 
آمريكايی به دليل به خطر افتادن منافع خود 
 )دركش��ور ليبی( در ارسال محموله های
 نفتی به خاطر تخريب و تعطيل پااليشگاه های

ليبی، به تكاپو افتادند و سازمان ملل متحد 
و ش��ورای امنيت را تش��ويق به تصويب 
قطعنام��ه عليه حكومت ليب��ی نمودند و 
در سايه آن توانستند با اعزام ناوگان های 
خ��ود به عنوان كش��ورهای متح��د وارد 
منطقه مديترانه ای س��واحل ليبی ش��وند 
و در نقاط س��وق الجيش��ی مستقرگردند 
تا ش��ورش مردم ورفتاردولت را زير نظر 
بگيرند، انقالبيون چند هفته ای است بيشتر 
شهرهای ساحل دريای مديترانه در كشور 
ليبی را در تصرف نيروهای خود دارند و  
با همراهی گروهی از نظاميان و مسئوالن 
عالی رتبه كه به مردم پيوسته اند اقدام به 
تأس��يس دولت موقت با نام شورای ملی 
نموده اند و شهر بنغازی را مركز حركت 
ق��رار داده و رهب��ری آن را ب��ه مصطفی 
عبدالجليل، سپردند و به دستور اين شورا 
در مراكز نظامی اس��تان های آزاد ش��ده، 
نظاميان نيروهای پراكن��ده را جمع كرده 
و به آموزش فنون نظامی مش��غولند تا در 
فرصت مناسب در رويارويی با طرفداران 
مس��لح و وفادار به معمر قذافی بتوانند با 
كمترين تلفات انسانی طرابلس را تصرف 
كنند و اين قيام خونين و به عبارتی جنگ 
تمام عيار داخلی را با فرار قذافی، به پايان 

برسانند. 
از آن س��و به نظر می رس��د كه نيروهای 
س��رهنگ قذافی با تكيه ب��ر جمعيت دو 
ميليونی پايتخت نشينان كه يک سوم كل 
نفوس كشور را دارد، بدون ذره ای ترديد 
و به گونه ای كه گويا در كش��ور، انقالبی 
صورت نگرفته و حادثه ای رخ نداده، در 
پشت ديوارهای ضخيم پادگان ها سنگر 
گرفته اند و به اين زودی تصميم به تخليه 
ندارن��د و روز به روز بيش��تر به بمباران 
شهرها، تأسيس��ات و مردم می پردازند تا 
با حركت فرسايش��ی مردم آواره و خسته 
شوند و همچنين گزارش ها و تحقيقات 
نشان می دهد از نيروهای اسرائيلی گرفته 
تا سربازان ديگر كشورهای مناطق بسيج 
ش��ده اند تا سربازان قذافی تنها نمانند. با 
اين اوضاع آنچه پيش بينی می ش��ود اين 
اس��ت كه اين شرايط بحرانی و خونبار تا 
آمادگی كامل برای پيشروی نظاميان مسلح 
دولت انقالبی ادام��ه خواهد يافت، برای 
اينكه معمر قذافی، فضای كاخ رياس��ت 
جمه��وری را در اختيار اصحاب و قبيله 
خود قرار داده اس��ت تا در صورت فشار 
انقالبيون امتيازی )برگ برنده( برای امنيت 
خود و خانواده بعد از ترك وطن داش��ته 
باش��د. گفتنی است با اين گروه متعصب 
 و نقش اساس��ی آنه��ا كه ب��ر ميخ های
خيم��ه او م��ی كوبند و طن��اب های آن 
 را محك��م نگه م��ی دارند، بعي��د به نظر 
می رس��د طوف��ان انقالب ب��دون كمک 
سازمان های بين المللی از راه هوا و زمين 
بتواند چادر حكوم��ت قذافی، را از روی 

زمين ليبی بردارد.

جهان نمانصف النهار ایران نصف النهار

ش��هردار اصفه��ان ضمن تش��كر از 
تعامل و همكاری مس��ئوالن ارتش و 
س��پاه جهت انجام توافقات نهايی در 
خصوص تكميل رينگ سوم ترافيكي 
اعالم كرد: عملي��ات اجرايی بزرگراه 
ش��هيد همت باقيمانده رينگ س��وم 
ترافيكي به طول يک هزار و 800 متر 
در ابتدای س��ال 90 آغاز می شود. به 
گزارش ايمنا، س��يد مرتضی سقاييان 
نژاد در آخرين روزهای سال 89 و در 
آستانه سال جديد به شهروندان نويد 
تكميل رينگ سوم ترافيكی شهر را بعد 
از 11 سال داد و گفت: طي جلسات 
مكرر مس��ئوالن ش��هري با ارتش و 
س��پاه، توافقات نهاي��ی در خصوص 
آغاز عمليات اجرايی بزرگراه ش��هيد 
همت كه از اراضي نيروهاي مس��لح 
مي گذرد انجام ش��ده و اجرای طرح  
بزرگراه شهيد همت  آخرين قسمت 
رينگ س��وم ترافيكي شهر در ابتدای 
س��ال 90 شروع می شود. وی اجرای 
ط��رح تكميل رينگ س��وم را نتيجه  
همكاري و تعامل، مسئوالن مديريت 
شهری و سپاه و ارتش دانست و اذعان 
داش��ت: همكاری الزم سپاه و ارتش 
جهت  انجام توافقات نهايی احداث 
بزرگراه شهيد همت جاي بسي تشكر 
و قدرداني دارد كه مديريت شهری  را 

در راه رس��يدن به اهدافش كه همان 
آباداني ش��هر می باش��د ياري نموده 
است. شهردار اصفهان با بيان اين كه 
هم��كاری و تعامل ارتش و س��پاه با 
شهرداری اصفهان موجبات موفقيت 
بيش از پيش اين طرح خواهد ش��د، 
خاطرنشان كرد: اين مهم زمينه را برای 
موفقيت های بيشتر فراهم می كند. وی 
تصريح كرد: مجموعه مسافتي كه براي 
رينگ سوم ترافيک اين شهر در نظر 
گرفته ش��ده حدود 2 كيلومتر است 
كه نزدي��ک به 220 متر از اين اراضي 

در زمين هاي سپاه و يک هزار و 650 
متر آن متعلق به اراضي نيروهاي هوا 
نيروز اس��ت. وي با بيان اين كه 400 
متر از اين بزرگراه به صورت تونل در 
نظر گرفته شده است اظهار كرد: بقيه 
اين ش��ريان  به شكل روباز احداث و 
به بزرگراه شهيد كشوري متصل مي 
شود. س��قاييان نژاد با اشاره به اينكه  
با تكميل رينگ س��وم ترافيک شهر 
اصفهان عالوه بر جلوگيري از منابع 
انرژي و وقت ش��هروندان مش��كل 
آلودگي هوا را نيز تا حدودي برطرف 

خواهد شد، اضافه كرد: با آزاد سازي 
قسمت باقيمانده رينگ سوم ترافيک 
ش��هر اصفه��ان در تس��هيل حركت 
خودروها، دسترسي روان به ترافيک، 
كاهش سوخت و آلودگي هواي اين 
ش��هر نقش اساس��ي خواهد داشت. 
شايان ذكر است: به واسطه حلقه سوم 
ترافيكي شهر اصفهان كه 46 كيلومتر 
طول دارد، وسايط نقليه سنگين و سبک 
كه قصد عبور از ش��هر اصفهان دارند 
به بزرگراه ها هدايت شده و به سوي 
مقاصد موردنظر برون شهري رهسپار 
مي گردند. همچنين 14 كيلومتر از  اين 
مسير در محدوده خدماتي شهرداري 
منطقه پنج واقع شده كه 3/5 كيلومتر 
آن ب��ا احداث تقاطع غيرهم س��طح 
انديشه، بزرگراه اقارب پرست و تقاطع 
غيرهم سطح ستاري در اولين برنامه 
توس��عه ميان مدت به نام اصفهان 22 
به بهره برداري رسيد و در جريان اولين 
برنامه توسعه با نام اصفهان 85  و در 
پرتوي نهضت خدمت رساني به مردم 
6/5 كيلومتر ديگر از اين مسير در سال 
1383 با احداث بزرگراه هاي ش��هيد 
حبيب الهي، شهيد ميثمي، شهداي صفه 
و چهار تقاطع غيرهم سطح با هزينه اي 
معادل چهارصد ميليارد ريال در آبان 

1383 به بهره برداري رسيد.

عيدي بزرگ شهردار اصفهان؛

تكميل رينگ سوم ترافيكي شهر

عملي��ات احداث پل خليج ف��ارس با حضور 
محمود احم��دي نژاد در منطقه آزاد قش��م و 
با رمز يا زهرا آغاز ش��د. ب��ه گزارش ايرنا، در 
اين طرح عظيم كه پس از 38 س��ال در دولت 
دهم آغاز ش��ده اس��ت، بزرگ تري��ن جزيره 
خلي��ج فارس از طريق بندر الفت به بندر پهل 
شهرس��تان خمير در 70 كيلومتري بندرعباس، 
ب��ه س��رزمين اصلي وص��ل مي ش��ود. ميزان 
س��رمايه گذاري اين پل كه ب��ه طول 2 هزار و 
200 متر احداث مي ش��ود، 650 ميليون يورو 
ارزيابي ش��ده كه 15 درصد اعتبارات پروژه از 
سوي دولت و 85 درصد توسط سرمايه گذاري 

داخلي و خارجي تأمين خواهد ش��د. احداث 
پل خليج فارس از سال 1351 در حال پيگيري 
بوده و اكنون اج��راي اين طرح موجب رونق 
و ش��كوفايي اقتصاد كش��ور به ويژه در زمينه 
ترانزيت و حمل  و نقل خواهد ش��د. طول اين 
پل از دهانه دريا در منطقه الفت 1800 متر و از 
لبه تا انتهاي پل حدود 2 هزار و 200 متر است. 
به گزارش ايرنا، اسفنديار رحيم مشايي )مشاور 
رئيس جمهور( و حميد بقايي رئيس س��ازمان 
ميراث فرهنگي و گردش��گري و دبير شوراي 
عالي مناطق آزاد كشور در مراسم آغاز عمليات 

احداث پل خليج فارس حضور داشتند.

خبرچه خبر از پایتختنصف النهار

وزي��ر صناي��ع و معادن طي حكم��ي، وجيه اله 
جعفري معاون امور مع��ادن و صنايع معدني را 
مسئول پيگيري و تش��كيل جلسات ستاد سنگ 
كش��ور كرد. به گزارش ايلنا، علي اكبر محرابيان 
در اي��ن حك��م آورده اس��ت: ب��راي صيانت و 
بهره برداري بهينه از ذخاير معدني و س��نگ هاي 
تزئيني، ايجاد ارزش افزوده بيش��تر و جلوگيري 

از خام فروش��ي با استفاده از فناوري هاي روز و 
نوس��ازي و تجهيز صنعت سنگ، مقتضي است 
با تش��كيل جلسات مستمر ستاد سنگ در استان 
اصفه��ان و مش��اركت و اخذ نظ��ر انجمن ها و 
تش��كل هاي ذيربط، اق��دام الزم در جهت نيل 
به موارد ذكر ش��ده انجام و نتيج��ه به اينجانب 
گزارش ش��ود. اميد اس��ت با هماهنگي و اقدام 

به موقع ضمن تجهيز و نوس��ازي صنعت سنگ 
ش��اهد ش��كوفايي بخش مع��ادن و واحدهاي 
فرآوري سنگ هاي تزئيني در كشور باشيم. الزم 
به ذكر اس��ت كه بي��ش از 40 درصد واحدهاي 
سنگبري كشور در استان اصفهان مستقر هستند، 
و از همي��ن رو اس��تان اصفهان ب��ه عنوان محل 

اصلي تشكيل اين ستاد انتخاب شد.

با ابالغ وزير صنايع؛ 

ستاد صنعت سنگ کشور در استان اصفهان تشكيل مي شود

مع��اون برنام��ه ري��زي و آموزش 
س��ازمان تاكس��يراني ش��هرداري 
اصفه��ان از پيش��نهاد افزايش 7 تا 
15درصدی ش��هرداری برای نرخ 
كرايه تاكس��ی ها در سال 90 خبر 
داد. منوچهر شاهس��وندی با اعالم 
اين پيش��نهاد، گفت: اين س��ازمان 
در نظر دارد به طور متوس��ط كرايه 
تاكس��ی را تا 15درص��د با در نظر 
گرفتن حفظ منافع ش��هروندان و 
رانندگان تاكسی افزايش دهد.وی 
اظهار داش��ت: اين در حالي است 
كه براي سه ماه اخير )بهمن، اسفند 
و فروردين( نيز 14 درصد افزايش 
نرخ كرايه داشتيم. بدين ترتيب در 
مجموع نرخ كرايه تاكسي در سال 
90 نسبت به 9 ماهه نخست سال 
89، ح��دود 30 درص��د  افزايش 
م��ی يابد. وی با اش��اره ب��ه اينكه 
ساالنه نرخ كرايه تاكسی براساس 
نظر كارشناس��ی به هي��أت مديره 

تاكس��يرانی و با تصويب شورای 
سازمان تاكسيرانی به شورای شهر 
اصفهان ابالغ می شود، تصريح كرد: 
پس از تصويب ش��ورای شهر به 
شهرداری و تاكسيرانی برای افزايش 
و يا عدم افزاي��ش كرايه ها دوباره 
 ابالغ می شود. معاون برنامه ريزي
و آم��وزش س��ازمان تاكس��يراني 
 ش��هرداري اصفهان اضاف��ه كرد: 
در جلس��ه ش��ورای اسالمی شهر  
و ش��ورای س��ازمان تاكس��يرانی 
 اصفهان جزئي��ات كرايه و افزايش 
ميزان آن بحث و بررس��ی خواهد 
ش��د. وی ب��ا تأكي��د بر اي��ن كه 
 هرگونه افزايش كرايه تاكسی های

 درون ش��هری ب��دون مصوب��ه 
شورای اس��المی شهر، غيرقانونی 
اس��ت، ادامه داد: ب��ا رانندگاني كه 
بيش��تر از نرخ از مس��افران كرايه 
 دريافت كنند، طبق قانون برخورد 

مي شود.

مس��ئول كميته اطالع رساني ستاد 
تس��هيالت ن��وروزي ش��هرداري 
اصفهان با اش��اره ب��ه توزيع لوح 
فش��رده و بس��ته هاي آموزشي در 
بين مسافران اعالم كرد: اطالعات 
مورد نياز مسافران نوروزي قبل از 
ورود به ش��هر در اختيار آنان قرار 
مي گيرد. به گ��زارش ايمنا، اصغر 
آذربايجاني با بيان اين مطلب اظهار 
داشت: كميته اطالع رساني معناي 
عام دارد و بايستي تک تک اعضاي 
ستاد تسهيالت سفر اين كميته را در 
خدمت رساني  بيشتر به مسافران 
همراهي كنند. وي تأكيد كرد: الزم 
 است تمام  اعضاي ستاد در كميته ها
و نهاد هاي مختلف، اطالعاتي در 
خصوص امكانات ستاد تسهيالت 
سفر شهر داشته باش��ند تا بتوانند 
مس��افران نوروزي را ب��ه بهترين 
وجه ممكن راهنمايي كنند. مسئول 
كميته اصالع رساني ستاد نوروزي 
ش��هرداري اصفهان تصريح كرد: 

قبل از ورود مسافران به شهر يعني 
در پليس راه بس��ته هايي ش��امل 
 نقشه، بروش��ور، CD و پيام هاي 
اط��الع رس��اني اراي��ه مي ش��ود. 
آذربايجاني با اش��اره به اين كه در 
ستادهاي اسكان و هدايت اطالعاتي 
در خصوص هتل ها، مهمان پذير، 
من��ازل اس��تيجاري و محل هاي 
اسكان موقت ستاد تسهيالت سفر 
ارايه مي ش��ود، خاطرنش��ان كرد: 
كيوسک اطالع رس��انی در سطح 
ش��هر نيز برای راهنمايی مسافران 
در سه شيفت صبح، عصر و شب 
فعال مي باش��د. وي با بيان اين كه 
اداره ارتباطات مردمي 137 در ايام 
 نوروز به طور ش��بانه روزي آماده 
خدمت رس��اني به ش��هروندان و 
ميهمانان ن��وروزي اس��ت، اظهار 
داش��ت: از مب��ادي ورودي ش��هر 
 مركز 137 به مسافران اطالع رساني 
مي ش��ود تا در صورت نياز به اين 

سامانه تماس بگيرند.  

در سال 90؛
افزايش کرايه تاکسي هاي اصفهان 

تا 15درصد   

توزيع بسته هاي اطالع رساني
 به مسافران نوروزي 

پس از چهار دهه در دولت 

احمدي نژاد رقم خورد؛ 

ايران بر خليج فارس 
پل مي زند 

افتتاح شبستان اصلي مصالي اصفهان در ماه رمضان 
معاون سياسي، امنيتي استاندار اصفهان از افتتاح 
شبستان اصلي مصالي اين شهر در ماه رمضان سال 
آينده خبر داد.  محمدمهدي اسماعيلي در گفتگو 
با ايرنا افزود: ب��ا راه اندازي مرحله اول مصالي 
اصفهان 50 هزار نمازگزار مي توانند اداي فريضه 
كنند. اسماعيلي با بيان اينكه استانداري اصفهان 
بودج��ه 3/5 ميليارد توماني از اعتبارات فرهنگي 
را به اين امر اختصاص داده اس��ت، تصريح كرد: 
سه ميليارد تومان از اين اعتبارات به صنايع اپتيک 
براي س��اخت و نصب شيشه هاي گنبد و ساير 
بخش هاي اين مكان اختصاص يافته است. وي 
خاطرنش��ان كرد: اگر در ساخت شيشه ها وقفه 
ايجاد نشود، مي توان شاهد بهره برداري مصالي 
اصفهان در اواسط سال آينده باشيم. معاون سياسي 
امنيتي استاندار اصفهان، تكميل مصالي اصفهان را 

يكي از مطالبات مردم عنوان كرد و اظهار داشت: 
 مديريت اس��تان درصدد اس��ت اين پ��روژه در 
كوت��اه ترين زمان ممكن به بهره برداري برس��د. 
مصالي ش��هر اصفه��ان در مح��دوده مجموعه 
تاريخي و فرهنگي تخت فوالد كه آرامگاه و مدفن 
ب��زرگان علم و فرهنگ ايران زمين اس��ت، قرار 
دارد. مصالي اصفهان يک مجموعه بزرگ چند 
منظوره ب��ا 17 طرح و كاربري جانبي در فضايي 
 به مس��احت 200 هزار مترمرب��ع به بهره برداري 
مي رسد. طرح سازه مصالي اصفهان جزو 408 
طرح شركت كننده در كنفرانس 1999 در شهريور 
برزيل بود كه در نهايت به عنوان يكي از هش��ت 
طرح برتر در زمينه فرم فلزي و پوسته هاي بتني 
قرار گرفت و به عنوان اثر ماندگار مطرح شد. طرح 
مصالي اصفهان بر گرفته از معماري سنتي اصفهان 

 و گره هاي س��قف كه در واقع چش��مگير ترين
و اصل��ي ترين بخش س��ازه اي آن اس��ت الهام 
گرفته از درهاي مقبره مرحوم سيد در مسجد سيد 
اصفهان اما با تلفيقي از مواد و مصالح روز است. 
شاخص ترين قس��مت مصال كه آن را به لحاظ 
س��ازه اي متفاوت مي كند س��الن اصلي 100 در 
180 متري اس��ت كه داخل س��الن اصلي در سه 
قسمت، رواقي س��ه طبقه با عرض 20 متر اجرا 
ش��ده كه س��قف نهايي اين رواق با 21 پوس��ته 
بيضوي بتني 20 در 20 متر پوش��يده شده است. 
در وس��ط اين رواق ها و بخش مركزي، س��الني 
ب��ه ابعاد 160 در 60 متر بدون س��تون قرار دارد. 
اين سالن با پوسته هاي فلزي تک اليه كروي به 
 وزن دو هزار تن با شيش��ه دو جداره هفت اليه 

ضد UV پوشيده خواهد شد. 
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برگی از تاریخ آژیر

پس از تأسيس نظام جمهوری اسالمی، 
انتخاب��ات متع��ددی برگزار ش��ده كه 
انتخاب��ات اولين دوره مجلس ش��ورای 
ب��ه  مورخ��ه 58/12/24  در  اس��المی 
عنوان پنجمين انتخ��اب در عمر كوتاه 
اي��ن نظام ب��وده و قب��ل از آن رفراندوم 
تعينی نظم جمهوری اسالمی، انتخابات 
 نمايندگان مجلس خبرگان قانون اساسی، 
همه پرس��ی قانون اساس��ی و رياست 
جمه��وری، قب��ل از تعيي��ن نمايندگان 
مجلس برگزار شده بود كه نشان دهنده 
ثبات كام��ل و پويای نظ��ام جمهوری 
اس��المی بود. بنابراين تش��كيل مجلس 
در  را  نهادس��ازی  اس��المی  ش��ورای 
جمهوری اسالمی در مهم ترين بخش آن 
سامان می داد و با شروع به كار مجلس، 
يكی از قوای س��ه گانه تأسيس می شد 
و از آنج��ا كه اختي��ارات فراوانی به آن 
اختصاص يافته بود، می توانست از لحاظ 
عملی نظام سياسی را رسميت بخشد. در 
اين برهه نيروهای فعال سياسی با آگاهی 
كامل از نقش و جايگاه اين قوه، به تالش 
و كوشش جهت موفقيت در انتخابات و 
راهيابی به مجلس شدند و به جز بعضی 
گروه های سياسی كوچک كه انتخابات 
را تحريم كردند، اكثر احزاب و گروه های 
مطرح، ضمن اعالم آمادگی برای شركت 
همه جانب��ه در آن، مواضع خ��ود را به 
صورت آش��كار بيان كردند و هر كدام 
طرفداران خود را به شركت گسترده در 
انتخابات فرا خواندند كه بدين ترتيب در 
روز جمع��ه 58/12/24 جمعيتی بالغ بر 
ده ميلي��ون و پانصد هزار نفر در فضايی 
توأم با آرامش و امنيت، آرای خود را به 

صندوق ها ريختند. 
تدوين قانون انتخابات

اولين گام در خصوص برگزاری انتخابات 
مجلس شورای اس��المی، تدوين قانون 
انتخابات مجل��س بود. تيمی در وزارت 
كشور مش��غول تهيه اين قانون شدند و 
پس از تهيه آن، اي��ن قانون به تصويب 
شورای انقالب رسيد، با انتشار اين قانون 
در تاري��خ 58/11/18 دو نكته آن، يكی 
منطقه ای كردن انتخابات به ويژه در تهران 
و ديگری كسب رأی اكثريت مطلق برای 
هر ي��ک از كانديداها، م��ورد اعتراض 

بعضی از نيروهای سياسی و حتی بعضی 
از گروهک ها قرار گرفت. گروهک هايی 
نظير منافقين خلق در جستجوی راهی 
برای ابطال اين دو مسأله بودند و رئيس 
جمه��ور وقت )بنی صدر( ني��ز به طور 
تلويحی از آنها حمايت می كرد و سرانجام 
ش��ورای انقالب در پی همين فشارها، 
مجموع نظرات و پيشنهادات ارايه شده 
را بررس��ی و در نتيج��ه بحث منطقه ای 
بودن انتخابات را منتفی اعالم كرد اما بر 
مسأله كسب اكثريت مطلق آرای نامزدها 
در مرحله اول، تأكيد شد. آيت اله هاشمی 
رفسنجانی در اين خصوص می گويند: 
در اي��ن ايام، روش��نگری افكار عمومی 
در مقابل مخالفان، به خصوص با توجه 
به فضاس��ازی های مطبوعات كه با درج 
گسترده نظر مخالفان و عدم توجه كافی 
به نظارت موافقان ايجاد ش��ده بود، يک 
ضرورت به نظر می رسيد، به همين دليل 
من با جمع بن��دی آرای نظارت گروه ها 
و افراد مختلف درباره كيفيت برگزاری 
انتخابات، بيانيه ای تهيه و به عنوان عضو 
ش��ورای انقالب و سرپرس��ت وزارت 
كش��ور در تاريخ 58/12/12 به روزنامه 
كيه��ان، ب��ه عن��وان يك��ی از مهم ترين 
روزنامه هايی كه با مديريت آقای ابراهيم 
يزدی در گسترش نظر مخالفان می كوشيد 
دادم و برای جب��ران موضع گيری منفی 
مخالفان در مقابل خواست اكثريت مردم 
و تصميم ش��ورای انق��الب و نيز برای 
هداي��ت افكار عمومی، خواس��تار درج 
آن ش��دم. اما طرح دو مرحله ای ش��دن 
انتخابات و كس��ب اكثري��ت آرا، همان 
طور كه اشاره شد دوباره توسط شورای 
انقالب تأييد شد و به نظارت مخالفان  كه 
به طور عمده گروهک ها بودند توجهی 
نشد، البته اين طرح مورد حمايت جناح 
مذهبی بود و آنها استدالل می كردند كه 
مجلس قدرتمند، زمانی شكل می گيرد 
كه نماين��دگان آن با اكثريت مطلق آرابه 
مجل��س راه يابند و چ��ون خانه ملت، 
مهم ترين كرس��ی حاكميت ملی است، 
نماين��دگان آن باي��د از اعتب��ار خاصی 
برخوردار باشند و مجلسی كه متشكل از 
نمايندگان اكثريت مردم باشد به مراتب 

منسجم تر و متشكل تر خواهد بود. 

جامعه

زاينده رود
بررس��ي ها نش��ان مي دهد: انداخت��ن و پرتاب مواد 
 محترق��ه، س��اخت و تركيب م��واد منفج��ره، نگهداري، 
دست كاري و جاسازي اين مواد و ايجاد اصطكاك و ضربه 
كه منجر به انفجار مي شود به ترتيب اولويت هاي اول تا سوم 
آتش سوزي هاي چهارشنبه س��وري را به خود اختصاص 

مي دهند.
چهارشنبه سوري يک سنت كهن است. از روي آتش پريدن 
و خواندن وردهاي مرسوم و دورهم بودن ها از رسومات اين 
شب به ياد ماندني است، اما چهارشنبه سوري هاي سال هاي 
اخير با گذشته تفاوت زيادي دارد. پريدن از روي بوته هاي 
خار كه به عقيده گذش��تگان بيماري را از تن مي راند جاي 
خود را به تركاندن بمب و نارنجک دس��تي و مردم آزاري 
داده است.موش��ک صوتي و انفجاري، ديناميت كپسولي، 
ديناميت فرفره اي، منور، ترقه دست س��از، هفت ترقه، ترقه 
پروازي، ديناميت دو زمانه، ترقه ميله اي و... چهارشنبه سوري 
ايراني را به يک صحنه جنگ مبدل ساخته اند كه عالوه بر 
خس��ارت هاي مالي، خس��ارت هاي جاني هم در بردارد.
آنچه ب��ه عنوان مواد محترقه و آتش زا در اين ش��ب مورد 
اس��تفاده قرار مي گيرد اغلب به ص��ورت تركيبي از اكليل، 
سرنج، زرنيخ و كلرات است. به نقل از پيک تندرستي مواد 
 مذكور به قدري حساس هستند كه حتي بر اثر جابه جايي، 
حمل و نقل يا وارد شدن ضربه و رسيدن حرارت اندكي به 
آنها عمل مي كنند و منفجر مي شوند. گاهي نيز بدون رسيدن 
حرارت يا وارد شدن ضربه بر اثر فعل و انفعاالت شيميايي 
ي��ا حتي در مقابل ارتعاش هوا ي��ا قرار گرفتن در محدوده 
يک فركانس صوتي خ��اص، خود به خود فعال و منفجر 
مي شوند بر اثر انفجار مواد، انرژي زيادي به طور ناگهاني آزاد 
مي شود و همچنين بر اثر پرتاب ذره هاي رها شده عالوه بر 
ايجاد حريق و صداي مهيب خسارت جاني و مالي نيز به بار 
مي آورد.اما در صورت انفجار اين مواد محترقه در محيط هاي 
بسته، اثر تخريبي آن بسيار زياد خواهد بود به طوري كه تنها 
250 گرم از آن كافي اس��ت تا يک باب خانه مس��كوني به 
وس��عت 70 متر مربع را به طور كامل ويران كند و شيش��ه 
ساختمان ها را تا شعاع 250 متري بشكند.جداي از سوختگي 
و نقص عضو چيزی كه در شب چهارشنبه سوري گريبان 
جوانان و حتي رهگذران را مي گيرد، آسيب هايي است كه 
بر اثر فركانس هاي باالي صوتي به ش��نوايي وارد مي شود. 
يک متخصص واحد صوت كنترل كيفيت هوا در اين باره 
مي گويد: نمي توان راهكار مقابل��ه اي براي آلودگي صوتي 
وقايع چهارشنبه س��وري تعريف كرد چرا كه اين آلودگي 

لحظه اي و غير قابل پيش بينی است.
حس��ين مهر آوران تصريح مي كند: طبق آنچه در اين شب 
اندازه گيري ش��ده فركانس صدا بين 100 تا 110 دسي بل 
است كه اين دامنه باعث كري موقت مي شود و هنگامي كه 

به باالي 120 دسي بل برسد كري دايم را به دنبال دارد.

هشدار براي چهارشنبه سوري؛
شبي که ممكن است تلخ ترين 

شب سال باشد

زیر پوست شهر

 برتري عملكرد شوراهاي 
حل اختالف اصفهان در كشور

برگزاری جشنواره سروش رحمت 
در اصفهان 

 خدمات شبانه روزي 
 آب و فاضالب روستايي 

چهارمحال و بختياري در نوروز 

توفيق��ات اخير ش��وراهاي حل اختالف اس��تان در 
گفتگويي با انصاري، رئيس كل دادگس��تري استان، 

تشريح شد.
انص��اري با اش��اره به برگ��زاري همايش مس��ئوالن آمار 
 اس��تان هاي سراس��ر كش��ور در مرك��ز امور ش��وراهاي 
حل اخت��الف قوه قضاييه گفت: در اين همايش، اس��تان 
اصفهان به عنوان اس��تان نمونه در تنظيم، ارسال و رعايت 
قواعد و ضوابط مربوط به جمع آوري آمار ش��ناخته ش��د 
و توسط رياست محترم مركز حجت االسالم و المسلمين 
حاج آقا احمدي ميانجي، از خانم سيده بيتا صولتي با تقديم 

لوحي قدرداني گرديد. 
رئيس كل دادگستري استان در پايان افزود: با توجه به فلسفه 
وجودي ش��وراها كه تالش در جهت افزايش آمار صلح و 
سازش است، با آموزش هاي الزم و نيز به مدد تالش هاي 
اعضاي محترم شوراهاي حل اختالف استان، درصد صلح 
و سازش كه در سال 88 بالغ بر 10/32 درصد بود، در بهمن 

ماه سال جاري به 17/23 درصد ارتقا يافت.

جش��نواره س��روش رحمت به منظ��ور تجليل از 
دان��ش آم��وزان ممت��از و ش��اهد اصفه��ان در 
المپيادهاي علمي، رتبه هاي زير 100 كنكور سراسري، 
مس��ابقات علمي،پژوهشي و تحقيقي در اردوگاه شهيد 

بهشتي اين شهر برگزار شد. 
 مدي��ركل آم��وزش و پرورش اصفهان در اين مراس��م 
ب��ه موفقيت چش��مگير دانش آموزان ممت��از در عرصه 
هاي مختلف علمي آموزش��ي اش��اره كرد. س��يدمجيد 
عامليان‹ظه��ار داش��ت:فعاليت ه��اي ب��زرگ علمي به 
جس��ارت و ش��جاعت نياز دارد و ش��ما دانش آموزان 
ممت��از بايد صبر و حوصله و بردباري و گام هاي ترقي 

را در اين عرصه برداريد. 

مدي��ر عام��ل ش��ركت آب و فاضالب روس��تايي 
چهارمحال و بختياري گفت:خدمات آبرس��اني اين 
ش��ركت به مش��تريان در ايام نوروز ش��بانه روزي است.
قاسمعلي خدابخش��ي در گفتگو با ايرنا اظهار داشت:اين 
شركت با تش��كيل اكيپ هاي كش��يک نوروزي،به مردم 

خدمت رساني مي كند. 
رئي��س هيات مديره و مدير عامل اين ش��ركت افزود: در 
روس��تاهاي تحت پوشش خدمات اين ش��ركت، آبداران 
 روس��تايي جوابگ��وي مش��تركين هس��تند. خدابخش��ي 
تأكيد كرد: اكيپ ش��بانه روزي رفع حوادث در شهرستان 
هاي هفتگانه اين استان آماده ارايه خدمات و رفع حوادث 

است. 

24 اسفند؛

انتخابات اولين دوره مجلس شورای اسالمی 

پنجره

غالمرضا انصاري، رئيس كل دادگستري 
استان طي گفتگويي با بيان اينكه واحدهاي 
حوزه ه��اي  در  معاض��دت  و  ارش��اد 
قضايي اس��تان در س��ال 1389، نهايت 
تالش و همت خ��ود را براي راهنمايي 
مراجعان مبذول نمودند تا دادخواس��ت 
و ش��كوائيه ها با رعاي��ت اصول قانوني 
تنظيم گردد و از اطاله دادرس��ي هايي كه 
به دليل نقص و اشكال در تشكيل پرونده 
بود كاس��ته گردد، افزود: تا پايان بهمن 
ماه 1389 تعداد 134332 مورد مشاوره 
در واحده��اي ارش��اد و معاضدت كل 
 اس��تان صورت گرفت كه شامل مسائل 
حقوقي – كيفري و خانواده به صورت 

حضوري و تلفني بوده است.
انصاري باالترين آمار را مختص به واحد 
ارشاد دادگستري اصفهان با 52358 مورد 
مش��اوره و س��پس به ترتيب واحدهاي 
معاض��دت دادگس��تري هاي نجف آباد 
)19338(، شاهين ش��هر )7768(، تيران 
)5656(، مباركه )5580(، لنجان )5372( 
و كاشان با 5176 مورد مشاوره دانست. به 
گفته وي تعداد مشاوره ها در سال 1388 
در كل ح��وزه قضايي اس��تان 138969 
مورد بوده كه تا پايان سال 1389 و ارايه 
آمار نهايي، درصد ارايه مشاوره ها نسبت 
به سال قبل، با رشد خوبي همراه خواهد 
شد. رئيس كل دادگستري استان، ديگر 
اقدامات اين واحدها را در سطح استان، 

به اين شرح برشمرد:

 تنظيم 242 مورد دادخواست و شكوائيه 
 و نوش��تن لوايح دفاع��ي و... براي افراد 

بي بضاعف.
 تهيه جزوات با مطالب حقوقي كاربردي 
از جمله با موضوع ديوان عدالت اداري، 
امور ثبتي و... و توزيع آنها در حوزه هاي 

قضايي استان.
 تعامل با س��اير اداره ها و سازمان هاي 
دولتي و ارايه مشاوره حقوقي به كاركنان 
 آنه��ا به خص��وص نمايندگ��ي وزارت 
امور خارج��ه در اصفه��ان جهت حل 
مشكالت و مسائل حقوقي ايرانيان مقيم 
خارج از كشور، در كمترين زمان ممكن 
با هدف ايجاد نگاه مثبت در بين ايرانيان 
مراجعه كننده به نظام مقدس جمهوري 

اسالمي ايران.
برقراري 47 مورد صلح و سازش در كل 
استان بين مراجعان كه بيشتر در مسائل 
خانوادگ��ي بوده، و نظ��ارت بر حضور 
 و نح��وه كار وكال و مش��اوران حقوقي 
قوه قضائيه كه با برنامه قبلي در واحدهاي 
ارش��اد حاضر مي گردن��د و به صورت 
رايگان ارايه مشاوره حقوقي به مراجعان 

مي نمايند.
 واحدهاي ارشاد در جهت كاهش اطاله 
دادرسي و تكميل پرونده هاي مراجعان 
68 فقره اس��تعماالت مختلف از ادارات 
ثبت احوال و اس��ناد، معاونت راهنمايي 
و رانندگي، پزش��كي قانوني و... را اخذ 

نموده اند.

عملکرد واحد ارشاد و معاضدت دادگستري اصفهان؛

بيش از 134 هزار مشاوره قضايي رايگان
دث

حوا

زاينده رود
مأموران فرماندهی انتظامی فالورجان اصفهان در بازرسی از يک 
كاميون در حال بارگيری بيش از سه هزار و 900 دستگاه گوشی تلفن 
هم��راه قاچاق را به ارزش يک ميليارد و 500 ميليون ريال كش��ف و 

ضبط كردند.
س��رهنگ ناصر ش��يعه فرمانده انتظامی شهرس��تان فالورجان با اعالم 
اي��ن مطلب اظهار داش��ت: در راس��تای اجرای طرح ه��ای مبارزه با 
كاالی قاچاق تعدادی از انبارهای سطح شهرستان توسط مأموران اين 
فرمانده��ی مورد بازديد قرار گرفت. وی افزود: در يكی از اين انبارها 
كاميونی در حال بارگيری تعدادی گوش��ی تلفن همراه قاچاق بود كه 
مأموران با بررس��ی مدارك مربوط پی به جعلی بودن مدارك برده و با 

هماهنگی مقام قضايی كاميون و انبار را مورد بازرسی قرار دادند.
 اي��ن مق��ام مس��ئول تصري��ح ك��رد: در نتيجه اي��ن بازرس��ی تعداد 

س��ه ه��زار و 941 دس��تگاه 
تلفن همراه خارجی  گوشی 
قاچاق كش��ف و ضبط شده 
اس��ت. اي��ن مق��ام انتظامی 
ارتب��اط  اي��ن  در  اف��زود: 
اقدام��ات الزم جهت پلمپ 
اين انبار انجام متصدی انبار 
و راننده كاميون دس��تگير و 
خودروی مذكور نيز توقيف 
و ب��ه پاركينگ منتقل ش��د. 

سرهنگ شيعه در پايان با بيان اينكه محموله كشف شده تحويل اداره 
گمرك اس��تان شده اس��ت خاطرنش��ان كرد: متهمان به همراه پرونده 

جهت سير مراحل قانونی تحويل مراجع قضايی شدند.

زاينده رود
مأموران انتظامی نايين اصفهان در بازرس��ی 
از دو دس��تگاه تريلر مق��دار 44 تن برنج خارجی 

قاچاق را كشف و ضبط كردند.
س��رهنگ محمدعلی يوس��ليانی فرمانده انتظامی 
شهرستان نايين اس��تان اصفهان با بيان اين مطلب 
اظهار داشت: مأموران پليس راه مستقر در ورودی 
ان��ارك حين كنت��رل خودروهای عب��وری به دو 

دستگاه تريلر مشكوك و آنها را متوقف كردند.
وی افزود: در بازرس��ی از اين دو دس��تگاه تريلر 
تعداد يک هزار و 80 كيس��ه برنج به وزن 44 تن 
ك��ه فاقد مجوزه��ای قانونی حمل بود كش��ف و 

ضبط شد.

اي��ن مقام مس��ئول تصري��ح ك��رد: ارزش ريالی 
كاالهای كشف شده طبق نظر كارشناسان گمرك 
ي��ک ميلي��ارد و 300 ميليون ريال برآورد ش��ده 

است.
فرمانده انتظامی نايين گفت: در اين ارتباط هر دو 
راننده به نام های »چمران - ف« و »مهدی - پ« 
به اتهام حمل كاالی قاچاق دستگير و خودروهای 

آنان نيز توقيف شد.
 س��رهنگ يوس��ليانی در پاي��ان ب��ا بي��ان اينك��ه 
محموله های كش��ف ش��ده تحويل اداره گمرك 
استان شده است خاطرنشان كرد: متهمان به همراه 
پرونده جهت س��ير مراحل قانونی تحويل مراجع 

قضايی شدند.

کشف بيش از 3900 دستگاه گوشی تلفن همراه قاچاق در فالورجان کشف 44 تن برنج خارجی قاچاق در نايين 

جشن چهارشنبه سوری به همراه ديگر آيين آن با گوناگوني 
و زيبايي بس��يار و آواز و ترانه های ش��ادی بخش و بزم و 
پايكوبی در همه سرزمين ايران بزرگ از چند هزار كيلومتری 
كردستان تا چين برگزار می شود. گستره برگزاری اين جشن، 
نش��ان از شكوه و پايندگي فرهنگ كهن اين بوم دارد. واژه 
جشن از كلمه » يسنه« آمده كه ريشه اوستايی دارد و به معنی 
س��تايش كردن است. بنابراين معنی واژه جشن، ستايش و 
پرستش است. هدف از برگزاری جشن ها در ايران باستان، 
ستايش پرودگار، گردهمايی مردم، س��رور و شادی، داد و 
دهش و بخش��ش به بينوايان و زيردستان بوده است. سور 

)sur( واژه ای پهلوی است كه به معنای مهمانی، بزم، جشن، 
جشن عروسی آمده است و »سوری« نيز به معنای گل سرخ 
رنگ، رنگ سرخ ، شادی  و چيزی كه به رنگ سرخ باشد 
مورد استفاده قرا گرفته است. پس چهارشنبه سوری را می 
توان  يک جشن و شادی دانست كه با سرخی همراه است 
و اين سرخی همان آتش است. اما اگر بپذيريم كه چهارشنبه 
سوری همان جشن سوری است و جشن سوری به معنای 
ستايش آتش؛ نبايد اين تركيب ما را به اشتباه بياندازد كه مردم 
آتش را به عنوان خدا ستايش می كردند. همان طور كه پيش 
تر گفته شد هر چيز خوبی  به خدا نسبت داده می شود و 
دراين ميان روشنايی آتش كه مهم ترين نقش را در زندگی 
بش��ر بازی می كند، نش��انی از حضور خداوند است.  اگر 
بخواهيم برای اين نوع ستايش مثالی ذكر كنيم می توان به 
ستايش كعبه كه قبله مسلمانان است اشاره كرد. آيا مسلمانان 
در كعبه به ستايش سنگ می پردازند يا به ستايش خداوند؟ 
بدون شک كعبه مكانی روحانی است كه انسان را به ياد خدا 
می اندازد و انسانی كه به سوی آن سجده می كند، نه برای 
س��نگ كه برای بزرگی خداوند به خاك افتاده است. توجه 
به آتش و احترام به آن نيز برای انس��ان ايران باستان  چنين 
بوده است و هم اكنون نيز در بسياری از اديان، روشن كردن 

آتش پيش از نيايش مرسوم است كه می توان برای مثال به 
»روشن كردن شمع« در مكان های مقدس  اشاره كرد. پس 
جشن سوری يا چهارشنبه سوری مراسمی است كه مردم در 
كنار آتش به شادی می پردازند و اين شادی نوعی ستايش 
و سپاس از خداوند است كه با پايان دادن به زمستان و تولد 

بهار و سبزی به آنها زندگی تازه می بخشد.      
پیشینه و سرچشمه

به باور ني��كان ما در پنج روز مانده به پايان س��ال فروهر، 
 م��ردگان براي سركش��ي بازماندگان خود ب��ه زمين فرود 
 می آيند، مردم بر روي بام رفته و فانوس��ی به لبه بام خود 

 می گذاش��تند كه تا بامداد روشن بود. سپيده دم بر روی بام 
می رفتند و آتش افروزی آغاز مي شد كه با نوای اوستا در 
هم مي آميخت. اين آيين با دميدن نخستين پرتو خورشيد 
پايان می پذيرفت و نوروز آغاز می ش��د. گويا آيين آتش 
افروزی ش��ب جشن چهارشنبه س��وری از آتش افروزی 
زرتش��تيان يا ايرانيان باستان در شب پايان سال سرچشمه 
گرفته شده است ولی آيين آن با آيين شب پايان سال بسيار 

دگرگون است.
ديدگاه های گوناگون درباره برگزيدن شب چهارشنبه 

برای اين آيین
در ايران باستان خريد نوروزي همچون آينه، كوزه و اسپند 
را از چهارش��نبه بازار فراهم مي كردند. بازار در اين ش��ب 
چراغانی و زيور بسته و سرشار از هيجان و شادمانی بود و 
خريد هر كدام هم آيين ويژه اي را نويد می داد. شايد جشن 
شب چهارشنبه سرچشمه از چهارشنبه بازار دارد. نخستين و 
كهن  ترين كتابی كه در آن نام چنين آتش  افروزی آورده شده 
است، »تاريخ بخارا« نوشته ابوبكر محمد بن جعفر نرشخی 
است. دومين نوشتار كهن كه نام جشن چهارشنبه  سوری را 
مي آورد، شاهنامه فردوسی در سرگذشت سردار دلير ايران، 

بهرام چوبينه است. 

گزيده ای از آيین جشن چهارشنبه سوری 
مراسم كوزه شکني 

 م��ردم پ��س از آتش اف��روزي مق��داري زغال به نش��انه 
سياه بختي،كمي نمک به نشانه شور چشمي، و يكي سكه 
دهشاهي به عالمت تنگدستی در كوزه اي سفالين مي اندازند 
 و ه��ر يک از افراد خانواده يک بار كوزه را دور س��ر خود 
مي چرخاند و آخرين نفر، كوزه را بر سر بام خانه مي برد و 
آن را به كوچه پرتاب مي كند و مي گويد: »درد و بالي خانه 
را ريختم به توي كوچه« و باور دارند كه با دور افكندن كوزه، 
تيره بختي، شور بختي و تنگدستي را از خانه و خانواده دور 
می كنند زيرا می گويند كه فروهرها از كوزه 
نو ديدن خواهند كرد و آب پاشيده شده، نشان 
روشنايی در خانه اس��ت. در زمان ساسانيان 
 ب��ه ج��ای آب، س��كه هاي��ی را درون كوزه 
می انداختن��د و آن را از پش��ت بام به زمين 
پرتاب می كردند براي اينكه روزی و فزوني 

برای آنان فرستاده شود.
فال گوش نشیني 

غروب زنان و دخترانی كه شوق شوهر كردن 
دارن��د ي��ا آرزوی زيارت و مس��افرت مانند 
دخت��ران دم بخت يا زن��ان در آرزوی فرزند 
شب چهارشنبه نيت می كنند و از خانه بيرون 
می روند و در سر گذر يا سر چهار راه كه نماد 
گذار از دشواري ها بود مي ايستادند. گوش به 
صحبت رهگذران می سپارند و به نيک و بد 
گفتن و تلخ و شيرين صحبت كردن رهگذران 
تفال می زنند  اگر س��خنان دلنشين و شاد از 
رهگذران بشنوند رسيدن به مراد و آرزو را در 
سال نو ممكن خواهند دانست. به درستي آنها 
از فروهر ها مي خواستند كه گره كارشان را با 

كليدی كه زير پا داشتند، بگشايند.
قاشق زني

  آيين كفچه زنی كم و بيش در همه س��رزمين های ايران 
بزرگ برگزار می ش��ود. بدين گونه است كه مردم و گاهي 
كودكان كاسه اي مسين و كفچه  را به هم كوبيده و در پشت 
در پنهان می ش��وند و صاحب خانه تخم مرغ يا پيشكشي 
درون كاسه می گذارد. كفچه زنان چه مرد چه زن بيشتر خود 
را با چادر می پوشانند. كفچه زنی نماد پذيرايی از فروهر ها 
است زيرا كه كفچه و كاسه مسين نشانه  خوراك و خوردن 
بود. ايرانيان باستان برای فروهر ها بر بام خانه خوراك هاي 
گوناگون مي گذاشتند تا از اين ميهمانان تازه رسيده  آسمانی 
پذيرايی كنند و چون فروهر ها پنهان هستند، كسانی هم كه 
برای كفچه زنی مي رفتند، كوشش مي كردند روی بپوشانند 
و ناش��ناس بمانند و چون خوراك و آجيل را ويژه فروهر 

مي دانستند  دريافتشان را همايون مي پنداشتند.
تقسیم آجیل چهار شنبه سوری

زنانی كه نذر و نيازی می كردند در شب چهارشنبه آخر سال 
آجيلي از هفت مغز و ميوه خشک به نماد هفت امشاسپندان 
درست شده و آن را در سفره چهارشنبه سوری می گذارند تا 
همه خانواده برای شگون و تندرستی از آن بخورند و  امروزه 
آجيل چهارشنبه سوری جنبه نذری اش را از دست داده و 

از تنقالت شب چهارشنبه سوری شده است. 

زاينده رود  
سردار حس��ن كرمی در يک مصاحبه مطبوعاتی 
و راديو و تلويزيونی كه در آس��تانه چهارش��نبه سوری 
تشكيل شد گفت: مردم اس��تان نگران نباشند ما امنيت 
آنه��ا را تضمين و با هزينه پايين فضا را كنترل می كنيم. 
وی خاطرنش��ان كرد: ني��روی انتظامی مانن��د همه ايام 
 سال در چهارشنبه س��وری هم در كنار مردم است البته 
 خان��واده ها ه��م نبايد فرزندان خ��ود را رها كنند بلكه 
می توانند رسومات اين ش��ب را در كمال آرامش و در 
كنار محل زندگی خود اجرا نمايند. فرمانده انتظامی استان 
اصفهان با بيان اينكه تنها نيم درصد مراس��م چهارشنبه 
 س��وری از خ��ط قرم��ز عبور م��ی كنند تصري��ح كرد: 
99/5 درصد جشن ها و شادی های پايان سال به خوبی 
انجام می شود و اگر مواردی بخواهند مشكالتی فراهم 
آورند و با عدم رعايت شئونات اخالقی و ايجاد راهبندان 
در صدد بر هم زدن آرامش مردم باش��ند با آنها برخورد 
منطقی و قاطع خواهيم كرد. سردار كرمی افزود: با تهيه 
عكس و فيلم و ثبت شماره اتومبيل به سراغ مجرمان و 
بر هم زنندگان نظ��م خواهيم رفت تا ديگر آنها جرأت 
برهم زدن آرامش مردم را نداشته باشند. وی با اشاره به 
تقويت كالنتری ها )حدود 1000 نفر( و اس��تقرار گروه 
 ضربت در جاهای خاص ش��هر گفت: برای عيد امسال 
برنام��ه ريزی هايی صورت گرفته به طوری كه گروهی 
از نيروی پليس در معرض ديد هس��تند و گروهی ديگر 
در پشت صحنه حضور دارند. در مجموع تالش نيروی 
انتظامی بر اين است كه با تأمين امنيت مسافران و همچنين 
همش��هريان خاطره خوبی از عيد امسال داشته باشند و 
اميد داريم كه با همكاری همشهريان بتوانيم گام مهمی در 
جذب گردشگر برداريم. فرمانده انتظامی استان اصفهان 
درباره طرح درمان معتادان خاطرنش��ان كرد: از بيس��تم 
 اس��فندماه به جمع آوری 1000 مجرم معتاد و سابقه دار 
پرداخت��ه ايم به ط��وری كه برای اج��رای اين طرح 65 

ميليونی هزينه خواهيم كرد و اين افراد به مدت يک ماه 
در اردوگاه های ترك اعتياد نگهداری می ش��ود. سردار 
كرمی همچنين به راه اندازی پليس فتا در اس��تان اشاره 
كرد و گفت: فعاليت اين پليس در فضای مجازی خواهد 
بود و كنترل تهديدات دشمنان در فضای مجازی و كار 
تبيي��ن راهكارهای مقابله با آن از وظايف اين پليس می 
باش��د. وی افزود: در بيشتر موارد سعی نيروی انتظامی 
استان بر اين است كه حضورش غير فيزيكی و محسوس 
باشد و با كار فرهنگی و پيشگيری زمينه ای فراهم كنيم 
كه جرم واقع نشود كه خوشبختانه با اجرای اين روند در 
استان و ش��هر اصفهان امسال نتيجه خوبی حاصل شد. 
فرمانده انتظامی اس��تان اصفهان به اجرای طرح ريحانه 
النب��ی به عنوان يک كار فرهنگی اش��اره و تصريح كرد: 
اين طرح كه مرتبط با حفظ حجاب است در 12 مدرسه 
جنوب شهر اجرا می شود. همچنين تذكرات جهت عدم 
گس��ترش خرافات در عزاداری های تاسوعا و عاشورا 
بدون برخورد سخت فيزيكی از ديگر كارهای فرهنگی 

امسال محسوب می شود به طوری كه نسبت به سال های 
قبل كنترل بسيار بهتر بود. سردار كرمی در پايان به كلنگ 
زنی يک مجموعه فرهنگی چند منظوره نيروی انتظامی 
اش��اره كرد و گفت: هزين��ه اين طرح بالغ بر 45 ميليارد 
 تومان اس��ت كه اميد اس��ت فاز اول آن در سال آينده به
بهره برداری برس��د چرا كه برای شهر و استان اصفهان 
رهاورد خوبی است، همچنين برای بازسازی و نوسازی 
 باش��گاه ه��ا و كالنتری ه��ا در برنامه پنج س��اله پنجم 
97 ميليارد اعتبار پيش بينی شده است. در ادامه اين جلسه 
س��رهنگ كرمی، معاون اجتماعی نيروی انتظامی استان 
اصفهان ضمن اشاره به تعامل گسترده نيروی انتظامی با 
مطبوعات اس��تان افزود: نيروی انتظامی در برنامه ريزی 
جامع در س��ال 90 طرح جامع پيشگيری از آسيب های 
اجتماعی را در نظر دارد و چون بحث جنگ نرم مطرح 
اس��ت مطبوعات در اين عرصه می توانند در پيشگيری 
از آسيب هايی چون ترويج بی بند و باری و ورود مواد 
مخدر با وسيله و ابزار خود همراه نيروی انتظامی باشند. 
همچنين دبيرخانه مطبوعات و خبرنگاران استان گفت: 
خبرنگاران در حوزه اطالع رسانی به ظاهر ارتباط زيادی 
با مأموريت ها و فعاليت های نيروی انتظامی ندارند اما 
يک نقطه مشترك بين ما و اين ارگان است و آن مرتبط با 
امنيت و آرامش مردم می باشد. گلناری خاطرنشان كرد: 
وظيفه نيروی انتظامی ايجاد امني��ت و آرامش از طريق 
انجام مأموريت هاست اين در حالی است كه مطبوعات 
با قلم خود می توانند اين احساس امنيت را ايجاد نمايند. 
وی در خاتمه به ايجاد اتاق فكر اشاره و تصريح كرد: اين 
اتاق كه با همكاری نيروی انتظامی و مطبوعات تشكيل 
شده تاكنون جلس��اتی را ترتيب داده است و اميد است 
با ادامه اين روند به نتايج مطلوبی در س��ال آينده برسيم. 
گفتنی است: از تعدادی خبرنگاران استان اصفهان كه به 
انعكاس گسترده اخبار نيروی انتظامی پرداخته اند تجليل 

به عمل آمد.

فرمانده انتظامی اصفهان در آستانه چهارشنبه سوری اعالم كرد:

مردم نگران نباشند امنيتشان را تضمين می کنيم

چهارشنبه 
سوري  

چهارشنبه سوری مراسمی 
است كه مردم در كنار آتش 
به شادی می پردازند و 
اين شادی نوعی ستايش و 
سپاس از خداوند است كه 
با پايان دادن به زمستان 
و تولد بهار و سبزی به آنها 
زندگی تازه می بخشد
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شهرستان
ص

مديركل حوزه شهردار اصفهان:
شهر اصفهان، آماده ي پذیرایي

از میهمانان نوروزي 
زاينده رود

مديركل حوزه ش��هردار اصفه��ان با اعالم آمادگي اين ش��هر 
در آس��تانه سال جديد گفت: ش��هرداري اصفهان با برنامه ريزي در 
حوزه هاي مختلف در تالش اس��ت تا نوروزي به يادماندني را براي 
مردم اصفهان و مس��افران نوروزي رقم بزند.عليرضا رنجبر با اشاره 
به اين كه ش��هرداري به عنوان ارگاني خدماتي از چند ماه قبل براي 
نوروز تدارك ديده تا زمينه س��پري شدن اوقاتي خوش براي مردم 
اصفهان و مس��افران نوروزي فراهم شود، افزود: مديريت شهري با 
تش��كيل ستاد تسهيالت سفر آماده اس��ت تا خدمات ويژه اي را در 
زمينه هاي اطالع رساني، فرهنگي، خدماتي، رفاهي اسكان و ... ارايه 
كند تا كام ميهمانان نوروزي از س��فر ب��ه پايتخت فرهنگ و تمدن 

ايران اسالمي شيرين و گوارا شود.
وي با بيان اين كه هر س��اله اصفهان ميزبان ميهمانان زيادي است كه 
اكثر آن ها قشر متوسط جامعه هستند، اظهار داشت: تعدادی محدود 
توانايي دارند در هتل س��اكن شوند، ولي ما به دنبال خدمت رساني 
عام هستيم به همين دليل در چنين منطقه شهر كمپينگ هايي را فراهم 
كرده ايم، كوش��ش ما بر اين بوده ك��ه كمپ ها حداقل امكانات يک 
هتل سه س��تاره را داشته باشند. در آن ها امنيت، بهداشت، تسهيالت 
الزم را از نظر اس��كان، دسترس��ي به حمام س��يار و آب گرم فراهم 
است. سيستم حمل و نقل عمومي نيز براي مسافران خدمت رساني 

مي كند تا براي بازديد شهر دچار مشكل نشوند. 
همچني��ن خانه ه��اي محل��ي، م��دارس و آم��وزش و پ��رورش و 
س��اختمان هاي اداري نيز در خدمت مس��افران خواهد بود. بازرس 
ويژه ش��هردار اصفهان از فعاليت بازرسان ويژه در طول ايام نوروز 
ب��ه صورت 24 س��اعته خبر داد و خاطر نش��ان س��اخت: نيروهاي 
كنترل نامحسوس بازرسي ويژه شهرداري اصفهان باحضور در نقاط 
مختلف شهر و كمپ هاي مسافران نوروزي نحوه خدمت رساني به 
مردم را بررسي مي كنند و گزارش هاي مكتوب و تصويري را با ذكر 
كوچک تري��ن جزييات ارايه مي كنند تا قصوري در خدمت به مردم 

و ميهمانان نوروزي مشاهده نشود.

فرمانده حوزه نبی اكرم ناحيه مقاومت بسيج سپاه نايين گفت: امروز در 
شرايطی به سر می بريم كه داشتن بصيرت مهم ترين اصل پاسداری از 
انقالب اسالمی است و بدون آن نمی توان در اين امر مهم موفق بود. به 
گزارش خبرنگار نايين، سرهنگ رضا قاسمی، در جلسه طرح ابرار در 
محل ناحيه مقاومت بسيج سپاه نايين در بين فرماندهان و اعضای بسيج 
اظهار داشت: جلسه طرح ابرار در راستای باال بردن بينش و بصيرت 
 سياسی، فرهنگی و عقيدتی مسئوالن بسيج برگزار شده و مهم ترين
و  اخالقی  بصيرتی،  معرفتی،  اعتقادی،  های  پايه  تحكيم  آن  اهداف 
معنوی فرماندهان و مديران بسيج است. وی ادامه داد: اين طرح در 
قالب سلسله نشست هايی در ارتباط با اوضاع روز، مسائل عقيدتی، 
سياسی و فرهنگی در بين فرماندهان بسيج داير می شود كه در مجموع 
اين جلسه دوازدهمين جلسه از مجموع 20جلسه طرح ابرار فرماندهان 

بسيج است.

حادثه بخش الينفک از هر فعاليت مي باشد ولي با پيش بيني، اقدام هاي 
پيشگيرانه، آموزش و مانور مي توان از وقوع حادثه جلوگيري نمود.

شركت  هاي آب و فاضالب با توجه به نوع كار و مستمر بودن فعاليت ها 
و تنوع مكان هاي مورد فعاليت در تمامي عرصه هاي شهري و روستايي 
و مناطق فاقد س��اكنان عادي هميش��ه در معرض خطرات و حوادث 
مي باشند. موضوع آموزش اوليه حوادث و خطرات و نيز پيامدهاي بعد 
از هر حادثه، شركت آب و فاضالب روستايي استان اصفهان را بر آن 
داشت تا با دعوت از كارشناسان خبره در امر قانون حفاظت و ايمني 
كار، مسئوليت فرد فرد كاركنان را در اين زمينه يادآوري و متذكر گردد. 
زرنگ از كارشناس��ان با سابقه شركت مهندسي آب و فاضالب كشور 
در كارگاه آموزشي حفاظت و ايمني كه با حضور مديران و كارشناسان 
در شركت آب و فاضالب روستايي برگزار شد، با اشاره به راهبردهاي 
حفاظت و ايمني و الزام هاي قانوني كار مصوب سال 1369 مباني اين 

موضوع مهم و حياتي شركت هاي آب و فاضالب را ارايه نمودند. 
ايش��ان راهبردهاي درك مس��ئوليت حفاظت و ايمن��ي كار،  نظارت 
جدي، اطمينان از ظرفيت هاي ايمني،  آگاهي از تبعات قضايي، ثبت و 
مستندس��ازي به موقع حوادث،  تحليل حوادث و رخدادهاي ناگوار و 
آموزش فراگير كاركنان و متصديان انجام كار و مسئوليت پاسخگويي 

در تمامي شرايط را از مهم ترين وظايف شركت ها ياد نمودند.

رئيس سازمان بازرگاني چهارمحال و بختياري: 
رشد 45 درصدي صادرات کاال 

در چهارمحال و بختیاري
رئيس س��ازمان بازرگاني چهارمحال و بختياري از رشد 45 درصدي 
صادرات كاال در اين اس��تان خبر داد. اس��ماعيل كاوياني در نشس��ت 
كارگروه توسعه صادرات غيرنفتي اين استان با اعالم اين مطلب اظهار 
داشت: امسال افزون بر 100 ميليون و 181 هزار دالر كاال از اين استان 
به خارج از كش��ور صادر شده اس��ت. وي افزود: اين ميزان صادرات 
از نظ��ر وزني 153 درصد و از نظر ريالي 45 درصد نس��بت به مدت 
مشابه سال گذشته رشد داشته است. كاوياني خاطرنشان كرد: 30 قلم 
كاالي صادراتي اين اس��تان از جمل��ه پرنده هاي زينتي، لوازم خانگي، 
بادام، س��يمان، موكت، ماهي قزل آال، مخزن گاز خودرو، روغن نباتي، 

كاشي و سراميک به 23 كشور جهان صادر شده است. 
رئيس س��ازمان بازرگاني چهارمحال و بختياري با اشاره به كشورهاي 
هدف صادرات كااليي اين اس��تان، گفت: عراق، آسياي ميانه، استراليا، 
آلمان، سوريه، بوركينافاسو، نيجريه، چين و گينه از مهم ترين كشورهاي 
هدف و بازارهاي صادراتي كاالهاي توليدي اين س��تان اس��ت. وي از 
بخش بازرگاني به عنوان پيوند دهنده بخش هاي مختلف اقتصادي هر 
كشوري نام برد و گفت: بخش بازرگاني از اهميت كليدي و راهبردي 
در اقتصاد كالن برخوردار است و در مفهوم وسيع خود با ايجاد ارتباط 
منطق��ي بين بخش هاي توليد و مصرف، ص��ادرات و واردات و ايجاد 
تعادل بين عرضه و تقاضا در خدمت انسان و جوامع انساني و نيازهاي 

وي قرار دارد.

          مديركل هماهنگي امور اقتصادي:

تصویب کلیات برنامه راهبردي 
تجارت خارجي چهارمحال و بختیاری 
 مديركل دفتر هماهنگي امور اقتصادي استانداري چهارمحال و بختياري
اين استان تصويب  گفت: كليات برنامه راهبردي تجارت خارجي 
شد. علي شهريارپور در نشست كارگروه توسعه صادرات غيرنفتي 
برنامه ها،  بايد  اين استان  اين استان اظهار داشت: مسئوالن اجرايي 
سياست ها و اهداف دستگاه هاي اجرايي مرتبط براي ارتقاي توسعه 
اقتصادي و صادرات اين استان را تهيه تا در اين برنامه راهبردي درج 
اين استان،  اقتصادي  با اشاره به ظرفيت هاي صنعتي و  شوند. وي 
گفت:  تمامي بازرگانان و مسئوالن اجرايي اين استان بايد در مسير 
حفظ و ماندگاري كشورهاي هدف صادرات استان، بازارهاي جديدي 

براي كاالها و خدمات مردم اين استان شناسايي كنند. 
شهريارپور در ادامه بر ضرورت بسترسازي رشد سرمايه گذاري صنعتي 
در اين استان، تأكيد كرد و گفت: به طور قطع سرمايه گذاري خارجي 
موجب توسعه اشتغال مي شود كه برهمين اساس به منظور جذب 
وارد عمل شد.  بايد  استان  و  ايران  در  سرمايه گذاري هاي خارجي 
 مديركل دفتر هماهنگي امور اقتصادي استانداري چهارمحال و بختياري
با اشاره به جهان پررقابت امروز گفت: بدون شک دستيابي به رشد 
با تجهيز و تخصيص  اقتصادي در هر كشور،  بلند مدت و مداوم 
امكان پذير  كشور  آن  ملي  اقتصاد  در  سرمايه گذاري  منابع  بهينه 
است. وي تصريح كرد: براي رسيدن به اين هدف، بازارهاي مالي 
گسترده و عميق به ويژه بازار سرمايه كارآمد ضروري است، از اين 
استفاده  بازار سرمايه  توسعه  راه هاي  از  يكي  اينكه  به  توجه  با   رو 
مالي است كه در صورت  از توان سرمايه گذاري خارجي در سبد 
برنامه ريزي و عملكرد صحيح مي توان به رشد و توسعه اقتصاد نيز 

نايل آمد. 

اضافه شدن 4 شهر جدید در 
چهارمحال و بختیاري به

 نقشه کشوري 
با تصويب وزيران عضو كميس��يون سياس��ي و دفاعي بنا به پيش��نهاد 
وزارت كشور 4 شهر جديد پردنجان، وردنجان، دستناء و منج در استان 
چهارمحال و بختياري به نقشه تقسيمات كشوري اضافه شد. به گزارش 
ايرنا، دولت با توجه به موقعيت جغرافيايي منطقه و بنا به پيشنهاد وزارت 
كشور با 4 تغيير در نقشه جغرافيايي كشور، با ايجاد 4 شهر جديد در 
اس��تان چهارمحال و بختياري موافقت كرد. بر اين اساس، با تصويب 
وزيران عضو كميس��يون سياسي و دفاعي و به اس��تناد ماده 13 قانون 
تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري، مصوب1362روستاي وردنجان 
مركز دهستان وردنجان از توابع بخش بن در شهرستان شهركرد به شهر 

تبديل و به عنوان شهر وردنجان شناخته مي شود. 
همچنين روس��تاي پردنجان از توابع دهس��تان ميزدج سفلي در بخش 
مركزي شهرستان فارسان )استان چهارمحال و بختياري( به شهر تبديل 
و به عنوان ش��هر پردنجان شناخته مي ش��ود. با تصميم وزيران عضو 
كميسيون سياسي و دفاعي روستاي دستناء از توابع دهستان كيارغربي 
در بخش مركزي شهرس��تان كيار )اس��تان چهارمحال و بختياري( به 
ش��هر تبديل و به عنوان شهر دستناء ش��ناخته مي شود. بر اين اساس، 
روستاي منج، مركز بخش منج از توابع شهرستان لردگان پس از ادغام 
با روستاهاي منج نساء و منج جهرو به شهر تبديل و به عنوان شهر منج 

شناخته مي شود.

خبرروي ميز

مدي��ركل راه آه��ن اس��تان اصفهان 
گفت: ط��ي 20 روز حركت ناوگان 
ريل��ي اس��تان اصفهان ب��ه صورت 
پيش بين��ي  فوق الع��اده،  و  ع��ادي 
مي ش��ود 41 هزار و 800 نفر مسافر 
قطاره��اي ن��وروزي اي��ن ن��اوگان 
ريلي به مس��يرهاي مختلف ش��وند. 
به��روز تاك��ي بيان داش��ت: راه آهن 
جمهوري اس��المي ايران در راستاي 
خدمت رس��اني ب��ه م��ردم و فراهم 
كردن رفاه حال مسافران نوروزي، با 
توجه به افزايش ميزان س��فر در اين 
ايام، اق��دام به افزايش چند رام قطار 
فوق العاده و وي��ژه اين ايام از تاريخ 
25 اس��فند ماه س��ال  جاري تا پايان 
فروردين  ماه س��ال آينده كرده است. 
وي ادامه داد: يک رام از اين قطارها 
به صورت روزانه در مس��ير اصفهان 
به تهران و بالعكس خواهد بود كه به 
اين ترتيب در روزهاي س��ال نو يک 

رام قط��ار روز رو و ي��ک رام قطار 
ش��ب رو از اصفهان به مقصد تهران 
به ص��ورت رفت و برگش��ت اعزام 

خواهد شد.
وي ادام��ه داد: در راس��تاي اجراي 
افزاي��ش  و  دول��ت  سياس��ت هاي 
خدمات رساني به مس��افران، در ايام 
نوروز هيچ گونه افزايش��ي در قيمت 
بلي��ت قطارهاي ن��وروزي صورت 
نگرفت و نرخ آن ب��راي اين روزها 

ثابت خواهد ماند. 
تاكی بي��ان داش��ت: ن��اوگان ريلي 
اس��تان اصفهان به لح��اظ كيفيت و 
ظرفيت در بخش مس��افري با جذب 
و  بخش خصوصي  س��رمايه گذاران 
همچنين ب��ه منظور افزاي��ش تعداد 
 قطارهاي اعزامي در مسيرهاي مختلف 
ش��اهد ورود س���الن هاي مساف�ري 
 جدي�د ت�ا تابس���تان س���ال آي�نده 

می باشد.

رئي��س س��تاد فرمانده��ي س��ازمان 
ايمن��ي  خدم��ات  و  آتش نش��اني 
ش��هرداري اصفهان گف��ت: نيرو هاي 
 سازمان آتش نشاني از 26 اسفند 89 تا
15 فروردي��ن 90 به ايمني مكان هاي 
اسكان مسافران نوروزي نظارت دارند. 
حمي��د رضواني با اش��اره به اقدامات 
سازمان آتش نشاني در ايام نوروز، اظهار 
داشت: مسئوليت مستقيم كميته ايمني 
و حوادث س��تاد تسهيالت سفر هاي 
نوروزي شهر اصفهان بر عهده سازمان 
آتش نشاني است. وي افزود: اين كميته 
توسط شهرداري اصفهان تشكيل شده 
و يكي از زير گروه هاي ستاد تسهيالت 
سفر هاي نوروزي شهرداري به شمار 
مي رود. رئيس ستاد فرماندهي سازمان 
آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري 
اصفه��ان با اش��اره به اراي��ه خدمات 
سازمان آتش نش��اني در ايام نوروز به 
مردم، تصريح كرد: نيرو هاي س��ازمان 
آتش نش��اني در ايام نوروز براي ارايه 

خدمات به مس��افران نوروزي ش��هر 
اصفهان به صورت آماده باش هستند. 
س��ازمان  نيرو ه��اي  داد:  ادام��ه  وي 
آتش نش��اني در نقاط اصلي اس��كان 
مسافران نوروزي مستقر خواهند بود و 
با امكانات و تجهيزات پيش بيني شده 
به ارايه خدمات به مس��افران نوروزي 
مي پردازن��د. رضواني به وظيفه اصلي 
كميته ايمني و حوادث ستاد تسهيالت 
سفر هاي نوروزي اش��اره كرد و بيان 
داش��ت: وظيفه اصلي كميته ايمني و 
حوادث س��تاد تس��هيالت سفر هاي 
ن��وروزي، نظارت بر ايمني مكان هاي 
اسكان مس��افران نوروزي است. وي 
با اش��اره به برنامه ه��اي اين كميته در 
اي��ام ن��وروز، تأكيد ك��رد: نصب بنر، 
توصيه هاي ايمني به مسافران، توزيع 
بروش��ور هاي ايمني بين مس��افران و 
نظارت و بازرس��ي نيرو هاي سازمان 
آتش نشاني بر كمپينگ ها از برنامه هاي 

اين كميته در ايام نوروز است. 

عضو شوراي اسالمي شهر كاشان از نحوه 
مديريت شهري و تقسيم هزينه و درآمد 
در بين برخي از اداره ها از جمله شهرداري 
و ميراث فرهنگي اين شهرس��تان انتقاد 
كرد. علي اصغر ش��قايقي اظهار داشت: 
اين درست نيست شهرداري هزينه كند و 
ميراث فرهنگي بدون هيچگونه هزينه اي 
از محل بليط  فروشي هاي اماكن و بناهاي 

تاريخي درآمد كسب كند. 
وي افزود: ش��هرداري كاش��ان در طول 
سال و به مناسبت هاي مختلف هزينه هاي 

هنگفتي براي آماده سازي و تهيه امكانات 
رفاهي تفريحي مس��افران و گردشگران 
دارد. ب��ه گفت��ه وي ش��هرداري عالوه 
ب��ر هزينه هاي تعمي��ر و مرمت اماكن و 
هزينه هاي خدمات دهي به مسافران، كار 
بهداشت و نظافت اماكن و معابر عمومي 
را نيز بر عهده دارد و از قبال اين خدمات 
هيچ گونه درآمدي براي شهرداري حاصل 

نمي شود. 
ش��قايقي تصريح كرد: شهرداري كاشان 
ب��راي پذيرايي از مس��افران و ميهمانان 

نوروزي قب��ل از فرارس��يدن تعطيالت 
هزينه ه��اي فروان��ي را براي بهس��ازي 
پاركينگ ه��ا،  پارك ه��ا،  و س��اماندهي 
س��رويس هاي بهداش��تي، خيابان ه��ا و 
معاب��ر منته��ي به بن��اي تاريخ��ي، آثار 
 باس��تاني و فضاهاي اطراف باغ تاريخي
فين رابر عهده دارد اما سود آن را ميراث 
 فرهنگي بدون اينك��ه متحمل هزينه اي 
ش��ود از محل ف��روش بلي��ط دريافت  
مي كند. عضو ش��وراي اس��المي ش��هر 
كاشان خاطرنشان كرد: ميراث فرهنگي 

كاش��ان در حالي از اين خوان گس��ترده 
ميهمان��ان ن��وروزي متنفع مي ش��ود كه 
هيچ گون��ه هزين��ه و خدمات دهي براي 
گردشگران ندارد. شقايقي، خدمات دهي 
و رس��يدگي به شهر را از جمله وظايف 
اصلي ش��هرداري ها اعالم كرد و گفت: 
هزينه كردن ش��هرداري و نفع بردن يک 
طرفه ميراث فرهنگي، گردشگري بدون 
اينكه كوچک تري��ن خدمات دهي براي 
گردش��گران داشته باش��د به هيچ عنوان 

نمي تواند منطقي باشد.

تردد کامیونت و تریلر در محور نایین، 
انارک، خور ممنوع شد

اجراي طرح نوروزي آرامش بهاري در 
بقاع متبرکه چهارمحال و بختیاري

برگزاري اولین یادواره پنج شهید 
بسیج اداره ها و اصناف لردگان

مهم ترین وظیفه دستگاه قضایی؛ 
ایجاد فضایی آرام در جامعه 

 فرمان��ده نيروی انتظامی شهرس��تان نايين گفت: در جهت امنيت بيش��تر 
مسافران نوروزی، تردد كاميونت و تريلر در محور نايين، انارك، خور، در 
ايام نوروز 90 ممنوع شد. به گزارش خبرنگار نايين، سرهنگ محمد علی 
يوس��يليانی در ارتباط با محدوديت های ترافيكی شهرس��تان نايين اظهار 
داش��ت: با توجه به اين كه با آغاز س��ال نو مس��افرت های برون شهری 
به نقطه عطف خود می رس��د از اين رو جهت حفظ جان مردم و تنظيم 
ترافي��ک به صورت مناس��ب محدوديت های ترافيكی اعمال می ش��ود. 
وی با اش��اره به اعالم پليس راه اس��تان  اصفهان ادامه داد: محور نايين به 
انارك، خور و طبس و بالعكس از س��اعت 6صبح تا 21شب از 25اسفند 
ماه س��ال جاری تا 15فروردين ماه س��ال آينده برای تردد انواع كاميون و 
كاميونت ممنوع خواهد بود.فرمانده انتظامی شهرس��تان نايين خاطر نشان 
كرد: اين ممنوعيت مش��مول وس��ايل نقليه حامل مواد س��وختنی و فاسد 
شدنی نخواهد شد و اين وسايط می توانند در اين ساعات در اين محور 
تردد داش��ته باشند. وی اضافه كرد: همچنين از جا به جايی و حمل انواع 
سنگ از منطقه انارك و خور و بيابانک و انارك نيز در همين دوره زمانی 
يعنی از 25اس��فند ماه تا 15فروردي��ن ماه جلوگيری به عمل خواهد آمد. 
يوسليانی تأكيد كرد: شهر نايين باقرار گرفتن در كريدور شمال به جنوب 
و شرق به غرب و قرار گرفتن در مركز كشور از پرترددترين و پرترافيک 
ترين جاده های كش��ور اس��ت كه عبور جاده طريق الرض��ا نيز از محور 

نايين، انارك، خور و طبس نيز باعث افزايش اين ترافيک می شود. 

مديركل اوق��اف و امور خيريه چهارمحال و بختياري از اجراي طرح نوروزي 
آرامش بهاري در بقاع متبركه اين استان همزمان با ايام تعطيالت نوروزي خبر 
داد. حجت االس��الم شوذب شيري با اعالم اين مطلب اظهار داشت: باتوجه به 
اينكه فلسفه عيد نوروز شادماني روحي و معنوي به واسطه شكوفايي و نوشدن 
طبيعت است، برهمين اساس اداره هاي اوقاف اين استان در راستاي استقبال و 
پذيرايي از زائران بقاع متبركه، مقدمات الزم را براي بهره برداري از فضاي معنوي 
امامزادگان فراهم مي كنند. وي هدف از اجراي اين طرح را شناساندن امامزادگان 
به زائران دانست و گفت: خدمت رساني به مردم و ايجاد رضايت و عالقه مندي 
در زائران نوروزي به منظور استفاده از ظرفيت هاي بقاع متبركه از ديگر اهداف 
اجرايي اين طرح اس��ت. مديركل اوقاف و امور خيريه چهارمحال و بختياري 
در ادامه با بيان اينكه از ابتداي سال جاري تاكنون 2 ميليون نفر بقاع متبركه اين 
اس��تان را زيارت كردند، گفت: عمده زائران امامزادگان اين استان از استان هاي 
مجاور اصفهان و خوزستان هستند. وي از امامزاده حمزه علي )ع( به عنوان يک 
كانون مهم س��ياحتي و زيارتي در اين استان نام برد و گفت: اين اماكن زيارتي 
و توريس��تي هرساله خيل عظيمي از گردش��گران و زائران را در ايام تعطيل به 
خود جذب مي كند تاجايي كه به طور متوسط روزانه 15 هزار نفر از استان هاي 
مختلف از اين مكان زيارت مي كنند. وی گفت: باتوجه به حجم وسيع زائران 
در اين منطقه وجود مراكز فرهنگي بس��يار ضروري اس��ت از اين رو ساخت 
سالن هاي آمفي تئاتر، كتابخانه و اتاق  هاي خدماتي با هدف توسعه فرهنگي اين 

مكان يكي از اصلي ترين برنامه هاي اجراي اين طرح فرهنگي است.

هم زمان با والدت با سعادت امام حسن عسگری اولين يادواره 5 شهيد گلگون 
كفن بسيج ادارات و اصناف شهرستان لردگان با حضور خانواده های معظم شهدا، 
مسئوالن اداره ها و نهادهای دولتی، بسيجيان شهرستان در محل حسينيه گلزار 
شهدا لردگان برگزار شد. به گزارش بسيج استان چهارمحال و بختياری، در اين 
مراسم با شكوه يكی از يادگاران 8 سال دفاع مقدس با تبريک سال روز والدت 
امام عسكری)ع( به عمليات ها و مجاهدت های رزمندگان دوران دفاع مقدس 
اش��اره كرد و گفت: برگزاری اين يادواره ها در حقيقت تلنگری برای بيداری 
 خودمان از خواب غفلت اس��ت و اينكه توجه داشته باشيم در چه مرحله ای

از زندگی قرار داريم و چقدر دنباله رو شهدا هستيم.
حاج محمد كيانی با برش��مردن فضايل و خصوصيت های رزمندگان اسالم، 
توكل را از مهم ترين اين خصوصيت ها برش��مرد و يادآور ش��د: بسيار اتفاق 
می افتد كه در ش��ب های عمليات با وجود نيرو و تجهيزات كم رزمندگان با 
توكل بر خداوند و جلب رضايت او به خطوط دشمن می زند و ما به وضوح 
امدادهای غيبی و الطاف الهی را می ديديم كه س��بب شكس��ته شدن خطوط 
دشمن و شكس��ت آنان می شد. وی حفظ خون شهدا را در زنده نگه داشتن 
فرهنگ و آرمان های آنان دانست و گفت: همين خون شهدا و پاسداری از آن 
سبب شد كه ملت ايران اسالمی در كره خاكی حرفی برای گفتن داشته باشد و 
امروزه ملت های آزادی خواه به تبعيت از آن در مقابل حكومت های وابسته 

به استكبار بايستند و ندای آزادی سر بدهند.

مس��ئوالن ودس��ت اندركاران حوزه قضايی می بايست تمام توان  وتالش 
خ��ودرا برای رضايت خداوند متعال به كار گيرند.اين مطلب را اس��ماعيل 
عس��گری رئي��س اداره داگس��تری ش��هرضا در جمع خبرن��گاران عنوان 
نمودوگفت : در حوزه قضايی رس��يدگی به درخواست های مردم واحقاق 
حق��وق مظلوم��ان به عنوان يک وظيفه خطير و اساس��ی مطرح اس��ت كه 
نيازمن��د فرصت كافی و حمايت س��اير دس��تگاه ها اس��ت.وی ادامه داد: 
رس��يدگی به پرونده ها در دس��تگاه قضايی مراحلی دارد كه می بايس��ت 
براس��اس قانون به آن پرداخت و نمی توان  كيفيت كار را فدای س��رعت 
عمل در اين حوزه كرد. عس��گری با تش��ريح وضعيت دادگستری شهرضا 
اف��زود: اين اداره همواره به عنوان يكی از كار آمدترين ادارت دادگس��تری 
در سطح استان مطرح بوده است و اميدواريم با حمايت مسئوالن شهرستان 
واداره كل دادگس��تری استان اصفهان در زمينه تكميل كادر قضايی واداری 
بتوانيم بهتر از گذش��ته در خدمت ش��هروندان گرامی باش��يم. وی با اشاره 
ب��ه وجود معضل اطاله دادرس��ی تصريح كرد: برخی قض��ات معتقدند كه 
 مي��زان ورودی و خروج��ی پرون��ده ه��ا به دس��تگاه قضايی می بايس��ت

براب��ر باش��د و از آنجايی كه اعالم رأی نهايی از س��وی قضات مش��مول 
گ��ذر زمان می باش��د اي�ن امر تا حدودی ميس��ر نيس��ت و از اين رو هر 
 س��اله تع�داد زيادی پرون�ده انباشته  می ش�ود كه معضل اطاله دارس�ی را 

در بردارد.  

چهارمحال و بختياري؛
 آماده پذیرایي از مسافران نوروزي 

طي 20 روز حركت قطارهاي اصفهان؛
حدود 42 هزار نفر مسافر در

قطارهاي نوروزي

نظارت آتش نشاني بر مكان هاي اسكان 
مسافران نوروزي اصفهان

عضو شوراي شهر كاشان: 
تقسیم هزینه و درآمد در برخي ادارات کاشان منطقي نیست

رئيس كميته اطالع رساني تبليغات و راهنمايي 
مس��افران و گردشگران چهارمحال و بختياري 
گفت: شرايط براي پذيرايي و اقامت مسافران 
نوروزي در اين اس��تان آماده ش��ده است. به 
گزارش ايرنا يزدان جاللي در نشس��ت كميته 
اطالع رس��اني تبليغات و راهنمايي مس��افران 
و گردش��گران چهارمحال و بختي��اري اظهار 
داش��ت: با همكاري آم��وزش و پرورش اين 
اس��تان، امكان��ات رفاهي 143 آموزش��گاه با 
1067 كالس ب��راي پذيرايي از گردش��گران، 
ب��ه خص��وص فرهنگيان مس��افر مهيا ش��ده 
اس��ت. وي افزود: 50 سازمان غيردولتي براي 
راهنمايي گردش��گران ورودي به اين اس��تان 
اعالم آمادگي كرده اند. معاون سياس��ي امنيتي 
اس��تاندار تصريح كرد: 12 پايگاه ثابت و سيار 
هالل احمر چهارمحال و بختياري براي امداد 
و نجات، اس��كان اضط��راري، كمک به حادثه 
ديدگان احتمالي، راهنمايي مس��افران و توزيع 

اقالم امدادي در ميان گردشگران اين استان در 
ايام نوروز فعاليت مي كنند. 

پيم��ان فاضلي مع��اون گردش��گري اداره كل 
ميراث فرهنگي، صنايع دس��تي و گردشگري 
چهارمحال و بختياري در اين نشست گفت:85 
درصد اطالعات مورد نياز گردش��گران، براي 
چاپ و انتشار دفترچه اطالعات ضروري اين 
استان آماده شده اس��ت. وي افزود: هتل ها و 
 مهمان سراهاي اين استان با احتساب خانه هاي
استيجاري، ظرفيت پذيرش روزانه 600 مسافر 

نوروزي را دارد. 
به گزارش ايرنا، در اين نشست در مورد نحوه 
اطالع رس��اني و تبليغات جاذبه هاي طبيعي، 
اماكن اقامتي و مراكز رس��يدگي به ش��كايات 
گردش��گران بحث، بررس��ي و تصميم گيري 
شد. چهارمحال و بختياري در ايام نوروز سال 
 1389، پذيراي 3 ميليون مسافر و گردشگر بوده 

است. 

فرماندار بروجن گفت: هم زمان با آغاز س��ال جديد 
موزه مردم شناسي بروجن بهره برداري مي شود. فتاح 
كرمي در نشست ستاد تسهيالت سفر اين شهرستان 
از تشكيل و راه اندازي كميته هاي تخصصي پنج گانه 
سفر در اين شهرستان خبر داد و گفت: كميته اسكان، 
كميته پش��تيباني، خدمات ش��هري و رف��اه عمومي، 
كميته حمل و نقل و ترافيک خدمات جاده اي، كميته 
فرهنگ��ي تبليغات و اطالع رس��اني، كميت��ه نظارت، 
ارزياب��ي و آم��ار به منظ��ور ارايه خدم��ات بهينه به 
مس��افران نوروزي تشكيل شده است. وي افزود: در 
ايام تعطيالت نوروزي تمام صنوف، ادارات كش��يک 
آنان فعال و خدماتشان به مسافران قطع نخواهد شد. 

كرمي ادام��ه داد: همچنين باهماهنگ��ي انجام گرفته 
تمام��ي اماكن زيارتي، س��ياحتي و تاريخي ش��امل 
تاالب ه��اي بين المللي چغاخ��ور و گندمان، امامزاده 
حمزه علي، تفريحگاه سياه سرد و امامزاده علي ابن احمد 
دهنو براي پذيرش گردش��گران مهيا است. فرماندار 
شهرس��تان بروج��ن از افتتاح موزه مردم شناس��ي در 
مجموعه خانه حفيظي خب��ر داد و گفت: همزمان با 
آغاز س��ال جديد بازيد از اين موزه براي عموم مردم 
و مس��افران نوروزي فراهم مي  ش��ود.وي در ادامه بر 
ضرورت توجه بيش��تر به توس��عه بخش گردشگري 
اين شهرستان تأكيد كرد و گفت: وجود استعداد هاي 
فراوان گردش��گري و جاذبه هاي بكر طبيعي در اين 

شهرس��تان موجب شده كه بس��ياري از ظرفيت هاي 
گردش��گري آن دس��ت نخ��ورده بمان��د و زمين��ه 
 توس��عه قابل توجهي براي اين بخش همچنان باقي 

بماند. 
كرمي اضافه كرد: بهره مندي مناسب از توانمندي هاي 
اين شهرس��تان در زمينه گردش��گري مي تواند تأثير 
مثبتي ب��ر ارتقاي وضعي��ت درآمد، اش��تغال و رفاه 
اجتماعي داشته باشد. وي بيان داشت: بايد به صنعت 
گردش��گري به عنوان يک پديده تحول برانگيز و پويا 
كه آداب و رس��وم، فرهن��گ، م��راودات، ارتباطات 
اجتماع��ي، فرهنگي و اقتص��ادي را به هم نزديک و 

شكوفا مي كند، نگريست و پيگير مسائل آن بود. 

با آغاز سال جديد؛
بهره برداري از موزه مردم شناسي بروجن

توجه جدي به ايمني در شرکت
آب و فاضالب روستايي اصفهان

فرمانده حوزه نبی اكرم نايين:
داشتن بصيرت، مهم ترين اصل 

پاسداری از انقالب اسالمی
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موت فرضي )نوبت دوم(
11/279 خانم بتول دهقاني دس��تجردي فرزند يداله بر نشاني اصفهان، دستگرد خيار، كوي 
آزادگان، كوچه قلعه، پالك سوم طي دادخواستي كه به كالسه 891281 ح/ 2 ثبت شده اعالم 
نموده همس��رش آقاي محمد محمودي مهر داراي شناس��نامه شماره 3491 صادره از فومن 
متولد 1331/2/12 بوده كه ده س��ال اس��ت مفقوداالثر شده و عليرغم اعالم مراتب بر نيروي 
انتظامي هيچ خبري از وي به دس��ت نيامده اس��ت و با توجه به اين كه ش��غل وي رانندگي 
كامي��ون در بياب��ان بوده و خطر مرگ براي رانندگان مذكور وجود دارد درخواس��ت صدور 
حكم  موت فرضي مشاراليه را نموده است لذا مراتب در اجراي ماده 1023 قانون سه نوبت 
متوال��ي ه��ر نوبت بر فاصله يک ماه در يكي از جرايد كثيراالنتش��ار تهران و يكي از جرايد 
محل منتشر كرده و اعالم مي نمايد چنانچه اشخاصي از حيات و ممات غايب اطالعي دارند 
ظرف يک س��ال از تاريخ اولين آگهي به ش��عبه دوم دادگاه عمومي حقوق اصفهان واقع در 
خياب��ان نيكبخت اطالع دهند واال ظرف يک س��ال از تاريخ اولين آگهي حكم موت فرضي 

نامبرده صادر خواهد شد.
م الف/ 15857                    فروغي- مدير دفتر شعبه 2 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

 
تحديد حدود اختصاصي

12/240 ش��ماره: 15021 چون تحديد حدود شش��دانگ س��ه قطعه زمين چهار رجلي مير 
برالجه ش��ماره پالك 300 فرعي از 193 اصلي واق��ع در طرق جزء بخش يازده حوزه ثبتي 
شهرستان نطنز بنام خانم ماه سلطان غالم زينال در جريان ثبت مي باشد و بعلت اشتباه در نام 
خانوادگي مالک در آگهي قبلي بايستي تجديد گردد اينكه به موجب دستور اخير از ماده 15 
قانون ثبت و تقاضاي نامبرده تحديد حدود پالك مرقوم در س��اعت 10 صبح روز 90/2/22 
در مح��ل ش��روع و به عمل خواهد آمد، لذا بموجب اي��ن آگهي به كليه مالكين و مجاورين 
و صاحبان امالك خطار مي گردد كه در س��اعت و روز مقرر در اين آگهي در محل حضور 
بهمرسانند. ضمنًا اعتراضات مجاورين و صاحبان امالك مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ 

تنظيم صورت مجلس تحديدي تا 30 روز پذيرفته خواهد شد. تاريخ انتشار: 89/12/24
م الف/ 679                                             شادمان- رئيس ثبت اسناد و امالك نطنز

تحديدحدوداختصاصی 
12/306 چون تحديد حدود ششدانگ يک قطعه ملک پالك شماره 4/782 واقع در برزوك 
آباد بخش يک ثبتي ش��هرضا كه طبق پرونده ثبتي بنام س��هراب آقاربيع فرزند علي درجريان 
ثبت اس��ت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نيامده اينک بنا به دس��تور قس��مت 
اخي��ر از ماده 15 قانون ثب��ت و برطبق تقاضای نامبرده تحديد ح��دود ملک مرقوم در روز 
1390/2/13 س��اعت 8 صبح در محل ش��روع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب اين آگهی 
بكلي��ه مالكي��ن و مجاوري��ن اخطار می گردد كه در روز و س��اعت مق��رر در محل حضور 
يابن��د. اعتراض��ات مجاورين و صاحبان ام��الك مطابق ماده 20 قانون ثب��ت ازتاريخ تنظيم 
صورتمجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد ش��د و طب��ق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعيين تكليف پرونده های معترضی ثبت، معترض می بايس��ت ظرف مدت يكماه از تاريخ 
تس��ليم اعتراض خود را به اين اداره گواهی تقديم دادخواس��ت را ازمرجع ذيصالح قضايی 
اخذ و به اين اداره ارائه نمايد ضمنًا چنانچه روز تحديد مواجه با تعطيلی پيش بينی نش��ده 

گردد تحديد حدود در روز بعد از تعطيل انجام خواهد شد. تاريخ انتشار: 12/24/ 89 
ميرمحمدي- رئيس ثبت اسناد و امالك شهرضا

ابالغ وقت رسیدگي
12/314 در خصوص پرونده كالس��ه 89-1869 خواهان حس��ن علي خسروخواه سفتجاني 
دادخواس��تي مبني بر الزام خواندگان به تنظيم و انتقال سند رسمي خودرو به شماره انتظامي 
287 س 42 ايران 13 پژو 206 به رنگ يشمي به انضمام مطلق خسارات اعم هزينه دادرسي 
مقوم به پنجاه ميليون ريال به طرفيت 1- فريبا اماني 2- جعفر رحيمي مرنگلو تقديم نموده 
اس��ت. وقت رسيدگي براي روز سه شنبه مورخ 90/2/6 س��اعت 8 صبح تعيين گرديده، با 
توجه به مجهول المكان بودن خواندگان حس��ب تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتش��ر 
تا خواندگان قبل از وقت رس��يدگي به اين شعبه واقع در خيابان محتشم كاشاني جنب بيمه 
ايران- مجتمع شماره يک اصفهان مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. 

در صورت عدم حضور وقت رسيدگي ابالغ شده تلقي و تصميم مقتضي اتخاذ مي شود.
م الف/ 17271                                  شعبه نهم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرايي
12/315 ش��ماره: 89-1398 ش/ 33 بموجب رأي شماره 1614 تاريخ 89/10/19 شعبه 33 
شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه محمدرضا نيكي 
ن��ام پدر:  قدرت اله مجهول المكان محكوم اس��ت به: پرداخ��ت مبلغ پنج ميليون ريال بابت 
اصل خواس��ته و س��ي هزار ريال هزينه دادرسي و خسارت تأخير و تأديه از تاريخ سررسيد 
85/2/10 تا وصول در حق محكوم له جواد الماس��ي نام پدر: حس��ن، نش��اني محل اقامت: 
اصفه��ان خيابان پروين دوم طبقه زيرين بانک انصار. به اس��تناد م��اده 19 آئين نامه اجرائی 
ماده 189 قانون برنامه س��وم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی محكوم عليه مكلف است: 
پس از ابالغ اين اخطار اجرايی ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و يا ترتيبی برای 
پرداخ��ت محكوم به و يا انجام تعهد ومفاد رأی بدهد در غير اينصورت پرونده جهت اقدام 

قانونی برای اجرای احكام دادگاه يا دادگستری محل تحويل خواهد شد.
شعبه 33 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

تحديد حدود اختصاصی 
12/322 چون تحديد حدود شش��دانگ يكدرب باغ پالك ش��ماره 838/1 فرعي از 3 اصلي 
واق��ع در موغان بخش يک ش��هرضا كه طبق پرونده ثبتی بنام آق��اي ولي اله عابدي و غيره 
فرزند نعمت اله در جريان ثبت است به علت عدم حضورمتقاضی ثبت به عمل نيامده اينک 
بنا به دستور قسمت اخير از ماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضای نامبرده تحديد حدود ملک 
مرقوم در روز 1390/2/13 ساعت 8 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب 
اي��ن آگهی بكلي��ه مالكين و مجاورين اخطار می گردد كه در روز و س��اعت مقرر در محل 
حضور يابند. اعتراضات مجاورين و صاحبان امالك مطابق ماده 20 قانون ثبت ازتاريخ تنظيم 
صورتمجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد ش��د و طب��ق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعيين تكليف پرونده های معترضی ثبت، معترض می بايس��ت ظرف مدت يكماه از تاريخ 
تس��ليم اعتراض خود را به اين اداره گواهی تقديم دادخواس��ت را ازمرجع ذيصالح قضايی 
اخذ و به اين اداره ارائه نمايد ضمنًا چنانچه روز تحديد مواجه با تعطيلی پيش بينی نش��ده 

گردد تحديد حدود در روز بعد از تعطيل انجام خواهد شد. تاريخ انتشار: 12/24/ 89 
ميرمحمدي- رئيس ثبت اسناد و امالك شهرضا 
 

فقدان سند مالکیت
12/323 نظ��ر به اينكه ش��هرداري ش��هرضا بموجب دو برگ استش��هاديه محلي كه هويت 
شهود رسمًا گواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالكيت نيم دانگ مشاع از ششدانگ پالك 
1/2083 واقع در بخش يک ثبتي ش��هرضا گرديده كه س��ندمالكيت يک دانگ از ششدانگ 
ذي��ل ثب��ت 23175 صفحه 313 دفتر 191 بنام بهجت س��پهر صادر گردي��ده و با انتقال مع 
الواس��طه بموجب س��ند رسمي 114718 – 85/6/19 دفتر 4 ش��هرضا به شهرداري شهرضا 
انتقال گرديده است كه نيم دانگ آن بموجب سند رسمي 81645 – 86/5/13 دفتر2 شهرضا 
به عباس��علي ش��ريفاني انتقال گرديده ك��ه از ثبت اوليه خ��ارج و در صفحه 580 دفتر 463 
ثبت گرديده اينک ش��هرداري شهرضا درخواست سند مالكيت نسبت به نيم دانگ باقيمانده 
رانموده است كه در اجراي ماده 120آئين نامه اصالحي قانون ثبت مراتب يک نوبت آگهي 
مي ش��ود كه هر كس نس��بت به ملک مورد آگهي معامله اي كرده كه در فوق به آن اش��اره 
نشده و يا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد مي بايست ظرف مدت ده روز پس 
از انتش��ار اين آگهي به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل س��ند مالكيت 
يا سند معامله تسليم نمايد و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد و يا در صورت اعتراض 
اصل س��ند مالكيت ارائه نش��ود اداره ثبت س��ند مالكيت المثني را طبق مقررات صادر و به 
متقاضي تس��ليم خواهد كرد .در صورت ارائه س��ند مالكيت يا س��ند معامله صورت مجلس 
مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظيم و يک نسخه آن به متقاضي المثني و اصل 

سند به ارائه دهنده مسترد مي شود. 
مير محمدي - رئيس ثبت اسناد وامالك شهرضا
 

تحديد حدود اختصاصی 
12/324 چون تحديد حدود ششدانگ يكدرب باغ پالك شماره 838 فرعي از 3 اصلي واقع 
در موغان بخش يک ش��هرضا كه طبق پرونده ثبتی بنام آق��اي ولي اله عابدي و غيره فرزند 
نعمت اله در جريان ثبت اس��ت به علت ع��دم حضور متقاضی ثبت به عمل نيامده اينک بنا 
به دس��تور قس��مت اخير از ماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضای نامبرده تحديد حدود ملک 
مرقوم در روز 1390/2/13 ساعت 8 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب 

اي��ن آگهی بكلي��ه مالكين و مجاورين اخطار می گردد كه در روز و س��اعت مقرر در محل 
حض��ور يابند. اعتراض��ات مجاورين و صاحبان امالك مطابق م��اده 20 قانون ثبت از تاريخ 
تنظي��م صورتمجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد ش��د و طبق تبصره 2 ماده واحده 
قان��ون تعيين تكليف پرونده های معترضی ثبت، معترض می بايس��ت ظرف مدت يكماه از 
تاريخ تس��ليم اعتراض خود را به اين اداره گواهی تقديم دادخواس��ت را ازمرجع ذيصالح 
قضايی اخذ و به اين اداره ارائه نمايد ضمنًا چنانچه روز تحديد مواجه با تعطيلی پيش بينی 

نشده گردد تحديد حدود در روز بعد از تعطيل انجام خواهد شد.
تاريخ انتشار: 12/24/ 89 

ميرمحمدي- رئيس ثبت اسناد و امالك شهرضا 
 

ابالغ اجرائیه
12/325 اب��الغ اجرائي��ه پرون��ده كالس��ه 2569 – 21 پ 89 بدينوس��يله ب��ه آقايان بهروز 
پژوهی به شناس��نامه ش��ماره 1358 صادره از آبادان متولد 1343 دارای كد ملی به ش��ماره 
1817040634اصالتًا از طرف خود و وكالتًا از طرف بهنام پژوهی به ش��ماره شناسنامه 670 
صادره از ش��هرضا متولد 1350 دارای كد ملی به شماره 1199140589 به موجب وكالتنامه 
ش��ماره 30977 – 86/6/3 س��فارت جمهوری اس��المی ايران در كويت و بهزاد پژوهی به 
شماره شناسنامه 308 صادره ازشهرضا متولد 1351 دارای كد ملی به شماره 1198499834 
و بهادرپژوهی به ش��ماره شناس��نامه 20179 صادره از ش��هرضا متولد 1355 دارای كد ملی 
به ش��ماره 1198481692 و بهمن پژوهی به شماره شناسنامه 1456صادره از شهرضا متولد 
1360دارای كد ملی به شماره 1199259632 و بهناز پژوهی به شماره شناسنامه 363 صادره 
از ش��هرضا متولد 1353 دارای كد ملی به ش��ماره 1199152080 و بهجت پژوهی به شماره 
شناس��نامه 20726 صادره از شهرضا متولد 1357 دارای كد ملی به شماره 1198487135 و 
بهاره پژوهی به شماره شناسنامه 838 صادره از شهرضا متولد 1359 دارای كد ملی به شماره 
1199234117 و مريم پژوهی به شماره شناسنامه 135 صادره از كويت متولد 1365 دارای 
كد ملی به ش��ماره 4723801235 و معصومه پژوهی به ش��ماره شناس��نامه 1149 صادره از 
كويت متولد 1366 دارای كد ملی به شماره4723811370 فرزندان ولی اله و خانم عصمت 
پژومان فرزند حيدرعلی به شماره شناسنامه 18897 صادره از شهرضا متولد 1331 دارای كد 
ملی به شماره 1198468874 همگی وراث مرحوم ولی اله پژوهی كه طبق آدرس متن سند 
و تقاضانامه ساكنين: شهرضا ميدان امام خمينی خيابان شهيد محمد منتظری كوچه 25 پالك 
20 منزل ش��خصی كدپس��تی: 8613965165 و برابر گزارش مامور ابالغ امكان ابالغ واقعی 
در آدرس مذكور وجود نداش��ت طبق س��ند رهنی ش��ماره 21085 مورخ 86/3/30 و سند 
متمم ش��ماره 21677 مورخ 87/4/5 تنظيمی در دفترخانه اس��ناد رسمی شماره 145 شهرضا 
مورث شما مرحوم ولی اله پژوهي مبلغ هفتصد و هشتاد و هفت ميليون و پانصد هزار ريال 
)787/500/000( ريال از تس��هيالت موسس��ه مالی و اعتباری قوامين شعبه شهرضا استفاده 
نموده كه در قبال تسهيالت مذكور ششدانگ پالك ثبتی شماره 3/938 واقع در موغان بخش 
يک ثبتی شهرضا ملكی مرحوم ولی اله پژوهی مورث شما در رهن و وثيقه موسسه مذكور 
قرار گرفته كه به علت عدم پرداخت بدهی اجرائيه به مبلغ هفتصد و هشتاد و هفت ميليون 
و پانصد هزار ريال )787/500/000( ريال صادر و تحت كالسه 21/2569/پ/89 در اجرای 
ثبت اس��ناد و امالك شهرضا تحت رس��يدگی است كه برابر قانون اصالح ماده 34 اصالحی 
قان��ون ثب��ت و آئين نامه اجرائی مربوطه اقدام خواهد ش��د لذا به اس��تناد ماده 19 آئين نامه 
اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1387 مراتب يک نوبت در روزنامه زاينده رود جهت ابالغ 
به ش��ما چاپ و منتشر می گردد و ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی عمليات اجرائی 

جريان خواهد يافت و غير از آگهی مزايده آگهی ديگری منتشر نخواهد شد.
مير محمدی - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرضا
 

ابالغ اجرائیه
12/326 ابالغ اجرائيه كالسه 57/2590 م 89 بدينوسيله به آقاي اميد مجيري فرزند عليرضا 
به شناس��نامه ش��ماره 684 صادره از حوزه يک ش��هرضا متولد 1355/4/18 كه طبق آدرس 
متن س��ند ساكن ش��هرضا خيابان وليعصرشرقي كوچه شهيد اميري و برگ تقاضانامه صدور 
اجرائيه ساكن شهرضا خيابان وليعصر شرقي كوچه جنب بانک رفاه منزل سازماني شهرداري 
و برابر گزارش مامور ابالغ امكان ابالغ واقعي اجرائيه به ش��ما وجود نداش��ته ابالغ ميگردد 
كه به موجب س��ند ازدواج ش��ماره 17344 � 1375/1/7 تنظيمي در دفتر ازدواج ش��ماره 5 
ش��هرضا شما مبلغ بيس��ت ميليون و ده هزار ريال رايج و بيس��ت مثقال طالي ساخته شده 
س��اخت معمول��ي هيجده عيار و بيس��ت و پنج عدد س��كه تمام به��ار آزادي اصداق خانم 
مريم خورمهر فرزند رمضان به ش��ماره شناس��نامه 622 صادره از حوزه يک مركزي شهرضا 
متولد1358/5/27 نموده ايد كه بعلت عدم پرداخت نامبرده توسط دفترخانه تنظيم كننده سند 
تقاضاي صدور اجرائيه به نرخ روز را نموده اس��ت كه اجرائيه صادر و به اين اجرا ارس��ال 
و پرونده تحت كالس��ه 57/2590/م/89 در اجراي ثبت اس��ناد و امالك ش��هرضا در جريان 
و تحت رس��يدگي است و باس��تناد ماده 2 آئين نامه اجرائي الحاق يک تبصره به ماده 1082 
قانون مدني مصوب 77/2/13 و درخواس��ت زوجه و شاخص تورم سال 1388 وجه مهريه 
مندرج س��ند مهريه مذكور توس��ط اين اجراء مبلغ يكصد و سي ميليون و هفتصد و پنجاه و 
هفت هزار و س��يصد و س��ي و دو ريال )130757332( ريال محاس��به گرديد افزايش يافته 
اس��ت، لذا به اس��تناد ماده 18 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي مصوب سال 1387 مراتب 
يكنوبت در روزنامه زاينده رود جهت ابالغ به ش��ما چاپ و منتش��ر مي گردد و ظرف مدت 
ده روز پس از انتش��ار آگه��ي عمليات اجرائي جريان خواهد ياف��ت و غير از آگهي مزايده 

آگهي ديگري منتشر نخواهد شد. 
مير محمدي - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرضا
 

ابالغ اجرائیه
12/327 ابالغ اجرائيه پرونده كالسه 30/2566 ن 89 بدينوسيله به آقايان مسيح نره اي فرزند 
جواد به شماره شناسنامه 133 صادره از حوزه 2 مركزي سميرم به شماره ملي 1209570882 
و آقاي قربانعلي نره ئي فرزند نعمت آقا به ش��ماره شناس��نامه 91 صادره از س��ميرم متولد 
1319 به ش��ماره ملي 1209389657 كه طبق آدرس متن سند و برگ تقاضانامه آقای مسيح 
نره اي س��اكن ش��هرضا خيابان حكيم نصراله كوي 19 پالك 24 و آقاي )قربانعلي نره ئي( 
ساكن شهرضا پاسداران كوچه ششم فرعي دوم سمت چپ پالك 30 كه برابر گزارش مامور 
ابالغ نامبردگان در آدرس هاي فوق مورد شناس��ائی واقع نگرديده اند ابالغ می ش��ود طبق 
سند رهني شماره 176266 – 86/9/11 تنظيمي در دفترخانه اسناد رسمي شماره 3 شهرضا 
كه آقاي مس��يح نره ئي مبلغ پانصد و س��ي و هشت ميليون ريال ) 000/000/ 538 ( ريال از 
تسهيالت بانک ملي شعبه مركزي شهرضا استفاده نموده كه در قبال تسهيالت مذكور تمامت 
ششدانگ قطعه زمين پالك سي و هفت هزار و هشتصد و شصت و دو فرعي مجزي شده و 
تفكيک شده از سي و هفت هزار و دويست و چهارده فرعي از سيصد و يک اصلي واقع در 
بخش ش��انزده ثبت اصفهان ملكي عليرضا موحد و ششدانگ قطعه زمين محصور شماره نه 
هزار و پنجاه يک مجزي شده از پالك 5580 باقي مانده واقع در فضل آباد دو اصلي بخش 
ي��ک ثبتي ملكي قربانعلي ن��ره ئي در رهن و وثيقه بانک مذكور قرار گرفته كه به علت عدم 
پرداخت بدهی بنابه درخواست بانک بستانكار اجرائيه به مبلغ ششصد و چهل و دو ميليون 
و هفتصد و پنجاه هزار و هشتصد ريال )642,750,800( بابت اصل طلب، ديركرد و سود تا 
تاريخ 89/9/21 كه از اين تاريخ به بعد روزانه بازاي هر سه هزار ريال روزانه مبلغ ريال بابت 
خسارت تاخير به آن اضافه می گردد، صادر و تحت كالسه 30/2566/ن/89 در اجرای ثبت 
اس��ناد و امالك شهرضا تحت رسيدگی است كه برابر قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون 
ثبت و آئين نامه اجرائی مربوطه اقدام خواهد شد لذا به استناد ماده 18 آئين نامه اجرای مفاد 
اس��ناد رس��می مصوب 1387 مراتب يک نوبت در روزنامه زاينده رود جهت ابالغ به ش��ما 
چاپ ومنتش��ر می گردد وظرف مدت ده روز پس ازانتش��ار آگهی عمليات اجرائی جريان 

خواهد يافت و غير از آگهی مزايده آگهی ديگری منتشر نخواهد شد.
م الف/ 647                            مير محمدی - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرضا

 
ابالغ اجرائیه

12/328 اب��الغ اجرائي��ه كالس��ه 111/2274 ش 88 بدينوس��يله ب��ه آقايان حمزه ش��يريان 
دس��تجردی فرزند نصراله به ش��ماره شناسنامه 247 صادره از برخوار اصفهان به شماره ملی 
660986379 به آدرس: ش��هرضا مهيار دامداری ش��يريان و حسين بنائيان دستجردی فرزند 
مصطفی به شماره شناسنامه 6659 صادره از دستجرد اصفهان به شماره ملی 6609303258 
و احمدرضا قاسميان فرزند علی به شماره شناسنامه 6126 صادره از اصفهان به شماره ملی 
6609319456  و مرتضی زارع دس��تجردی فرزند علی به ش��ماره شناس��نامه 6236 صادره 
از اصفهان به ش��ماره ملی 6609320551 به آدرس: ش��هرضا مهيار منزل ش��خصی كه برابر 
گزارش پاس��گاه انتظامی مهيار نامبردگان در آدرس��های مذكور مورد شناسائی واقع نگرديد 
ابالغ ميگردد؛ براس��اس قرارداد ش��ماره 2995 مورخ 83/10/17 تنظيمی در بانک سپه شعبه 
انقالب ش��هرضا آقای حمزه ش��يريان به تعهد حسين بنائيان و احمدرضا قاسميان و مرتضی 
زارع مبلغ نود و نه ميليون و چهارصد و پنجاه هزار ريال )99,450,000( ريال از تسهيالت 
بانک مذكور اس��تفاده كه به علت عدم پرداخت و بنا به درخواست بستانكار )مديريت شعبه 

بانک سپه منطقه اصفهان( اجرائيه به مبلغ يكصد و هفتاد و هشت ميليون و پانصد و هشتاد و 
هفت هزار و چهارصد و پنجاه و نه ريال )178,587,459( ريال بابت اصل طلب وخسارت 
تاخي��ر تاديه ت��ا تاريخ 88/4/20 كه از اين تاريخ به بعد روزان��ه مبلغ 55855 ريال بانضمام 
هزينه های متعلقه به آن اضافه ميگردد عليه ش��ما صادر و تحت كالس��ه 111/2274/ش/88 
در اجرای ثبت اسناد و امالك شهرضا در جريان رسيدگی ميباشد لذا به استناد ماده 18 آئين 
نامه اجرای مفاد اس��ناد رس��می مصوب 1387 مراتب يكنوبت در روزنامه زاينده رود چاپ 
اصفهان جهت ابالغ به شما چاپ ومنتشر ميگردد و ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهی 

عمليات اجرائی جريان خواهد يافت.
ميرمحمدی - رئيس ثبت اسناد وامالك شهرضا
 

ابالغ اجرائیه 
12/329 ابالغ اجرائيه كالسه 110/2273 ش 88 بدينوسيله به آقايان حمزه شيريان دستجردی 
فرزند نصراله به ش��ماره شناس��نامه 247 صادره از اصفهان به شماره ملی 6609863709 به 
آدرس: ش��هرضا مهيار شركت تعاونی كشت و دام اخوان شيريان و مجيد عليميرزائی فرزند 
رجب به ش��ماره شناس��نامه 5792 صادره از اصفهان به شماره ملی 6609316023 و عباس 
مالئی دس��تجردی فرزند علی به شماره شناسنامه 5168صادره از دستجرد اصفهان به شماره 
ملی 6609309779 به آدرس های: ش��هرضا مهيارمنزل ش��خصی كه برابر گزارش پاس��گاه 
انتظامی مهيار نامبردگان در آدرس��های مذكور مورد شناس��ائی واق��ع نگرديد ابالغ ميگردد؛ 
براس��اس قرارداد ش��ماره 105 مورخ 84/1/17 تنظيمی در بانک سپه شعبه انقالب شهرضا 
آقای حمزه شيريان به تعهد مجيد عليميرزائی و عباس مالئی مبلغ شصت و شش ميليون و 
س��يصد هزار ريال )66,300,000( ريال از تس��هيالت بانک مذكور استفاده كه به علت عدم 
پرداخت و بنا به درخواس��ت بس��تانكار )مديريت شعبه بانک س��په منطقه اصفهان( اجرائيه 
به مبلغ يكصد و پانزده ميليون و شش��صد و س��ی و هش��ت هزار و سيصد و پنجاه و هشت 
ري��ال )115,638,358( ريال بابت اصل طلب و خس��ارت تاخير تادي��ه تا تاريخ 88/4/20 
ك��ه از اين تاريخ به بع��د روزانه مبلغ 37237ريال بانضمام هزينه ه��ای متعلقه به آن اضافه 
ميگردد عليه ش��ما صادر و تحت كالس��ه 110/2273/ش/88 در اجرای ثبت اسناد و امالك 
شهرضا در جريان رسيدگی ميباشد لذا به استناد ماده 18 آئين نامه اجرای مفاد اسناد رسمی 
مص��وب 1387 مرات��ب يكنوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان جهت ابالغ به ش��ما 
چاپ ومنتش��ر ميگردد وظرف مدت ده روز پس از انتش��ار آگه��ی عمليات اجرائی جريان 

خواهد يافت.
ميرمحمدی - رئيس ثبت اسناد وامالك شهرضا
 

احضار
12/331 چون آقاي حسين كرمي فرزند حسين شكايتي عليه آقاي حميد شيخي فرزند رضا 
مبني بر تصرف عدواني مطرح نموده كه پرونده آن به كالس��ه 890490 ك 105 اين دادگاه 
ثبت، وقت رسيدگي براي روز 90/2/20 ساعت 11/30 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 نشر مي شود و از متهم مذكور دعوت بعمل مي آيد 
جهت رس��يدگي در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده 

تلقي و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 17231                            مدير دفتر شعبه 105 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

 
ابالغ رأي

12/336 ش��ماره دادنامه: 8909970351001306، ش��ماره پرونده: 8909980351000819، 
ش��ماره بايگاني ش��عبه: 890819، خواهان: آقاي حميدرضا نورش��رق به نش��اني ش��هرك 
صنعت��ي جي، خ س��وم، كيميا چ��دن، خوانده: آقاي س��يد محم��د علوي به نش��اني ميدان 
ش��هدا، ابت��داي چهارب��اغ پائي��ن، جنب بان��ک ص��ادرات، ماهي دري��ا، خواس��ته: مطالبه 
 طل��ب، گردش��كار: دادگاه ختم رس��يدگي را اعالم و بش��رح زير مبادرت ب��ه صدور رأي 

مي نمايد.
رأي دادگاه

در خصوص دعوي آقاي حميدرضا نورش��رق بطرفيت آقاي س��يد محمد علوي بخواس��ته 
مطالب��ه مبلغ 56/000/000 ريال ب��ه موجب دو فقره چک به ش��ماره 421157 و 421158 
بان��ک ص��ادرات نظ��ر به اينكه رونوش��ت مص��دق چک و گواه��ي ع��دم پرداخت بانک 
مح��ال علي��ه و بقاء اصول م��دارك در يد خواه��ان مؤيد صحت ادعاي خواهان مي باش��د 
و خوان��ده از طريق نش��ر آگهي دعوت لكن حض��ور نيافته و دفاعي بعمل نياورده اس��ت، 
ً به م��واد 314 قانون تج��ارت و 198 و 515  ل��ذا دعوي خواهان ثابت تش��خيص و مس��تندا
و 519 قان��ون آئي��ن دادرس��ي مدن��ي تبص��ره الحاقي ب��ه م��اده 2 قانون چ��ک خوانده به 
پرداخ��ت اصل خواس��ته به انضم��ام مبلغ هزينه دادرس��ي و نيز پرداخت خس��ارت تأخير 
تأدي��ه برمبن��اي نرخ تورم ش��اخص بانک مرك��زي از تاريخ چک تا وص��ول محكوم به در 
 ح��ق خواهان محكوم مي نماي��د. رأي صادره غيابي و ظرف بيس��ت روز پس از ابالغ قابل 

واخواهي است.
م الف/ 17233                      اصالني- رئيس شعبه 10 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

 
ابالغ رأي

12/337 ش��ماره دادنامه: 8909970350601577، ش��ماره پرونده: 8909980350600169، 
ش��ماره بايگاني شعبه: 890175، خواهان: آقاي سيد علي اصغر مدني با وكالت خانم فرزانه 
ايمان فر به نش��اني اصفهان خ س��عادت آباد جنب آژانس هواپيماي ش��كيبا ساختمان شكيبا 
ط دوم، خوانده: آقاي محمدرضا رجبي وش��اره به نش��اني مجهول المكان، خواسته: مطالبه 
خس��ارت، گردش��كار: دادگاه با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعالم و به شرح 

ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

در خصوص درخواس��ت آقاي س��يد علي اصغ��ر مدني با وكالت خانم فرزان��ه ايمان فر به 
طرفيت آقاي محمدرضا رجبي وش��اره فرزند عوض به خواس��ته مطالبه مبلغ يكصد ميليون 
ري��ال به عنوان قس��متي از وجه چک ش��ماره 237493 م��ورخ 86/6/20 ب��ه انضمام كليه 
خس��ارات دادرسي و خس��ارت تأخير تأديه، از توجه به دادخواست تقديمي وكيل خواهان 
و ب��ا توجه به تصاوير مصدق چک و گواهينامه ع��دم پرداخت صادره از ناحيه بانک محال 
عليه به تاريخ 89/2/23 و با عنايت به اينكه خوانده نس��بت به دعواي مطروحه و مس��تندات 
خواهان ايراد و دفاعي به عمل نياورده اس��ت دادگاه دعواي مطروحه را محمول بر صحت 
تش��خيص و مس��تنداً به م��واد 249 و 313 قانون تجارت و م��واد 515 و 519 و 522 قانون 
آئين دادرس��ي مدني، رأي بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ يكصد ميليون ريال بابت 
اصل خواس��ته و پرداخت مبلغ 2/005/000 ريال هزينه دادرس��ي و مبلغ 3/600/000 ريال 
حق الوكاله وكيل و خسارت تأخير تأديه كه از تاريخ صدور گواهينامه عدم پرداخت لغايت 
اجراي دادنامه برابر نرخ ش��اخص قيمت ها محاس��به و وصول و ايصال خواهد شد، در حق 
خواهان صادر و اعالم مي نمايد. رأي صادره غيابي و از تاريخ ابالغ ظرف مهلت بيست روز 

قابل واخواهي در همين دادگاه است.
م الف/ 17234                       محمدي- رئيس شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

 
ابالغ اجرائیه

12/338 آگهي ابالغ اجرائيه پرونده كالسه 31368-2/842 بدينوسيله به آقاي شاهپور قاري 
گورتاني س��اكن: اصفهان آبش��ار س��وم خيابان كاجي نبش نوبهار بده��كار پرونده كه برابر 
گزارش مأمور مربوطه نش��اني فوق مورد شناس��ايي واقع نگرديده اب��الغ مي گردد كه برابر 
س��ند رهني ش��ماره 144897-86/3/29 تنظيمي در دفترخانه ش��ماره 15 اصفهان، بستانكار 
ب��ه نش��اني فوق مب��ادرت به صدور اجرائيه كالس��ه ف��وق را نموده كه براب��ر آن مبلغ يک 
ميليارد و شش��صد و پنج��اه و دو ميليون ريال و كليه هزينه هاي اجرايي بدهكار مي باش��يد 
ل��ذا طبق ماده 18 آئين نامه اجراي مفاد اس��ناد رس��مي مراتب فقط ي��ک نوبت در روزنامه 
چاپ اصفهان جهت اطالع ش��ما درج و منتش��ر و پس از انتش��ار آگهي در روزنامه اجرائيه 
ابالغ ش��ده محسوب مي گردد چنانچه ظرف مدت ده روز مقرر در ماده 34 اصالحي قانون 
ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 مكرر آن نس��بت به پرداخت بدهي خود اقدام ننمائيد 
بن��ا به تقاضاي بس��تانكار پ��س از ارزيابي تمامي مورد وثيقه )ش��ش دان��گ يک باب دكان 
و پس��تو و زيرزمي��ن پالك ش��ماره 6933 واقع در بخ��ش 3 ثبت اصفه��ان( و قطعيت آن 
حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ قطعيت ارزيابي و با برگزاري مزايده نس��بت به وصول 
 مطالبات مرتهن و حقوق دولتي اقدام خواهد ش��د و جز آگهي مزايده آگهي ديگري منتش��ر 

نخواهد شد.
م الف/ 17226                            اسدي- سرپرست اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان

 
ابالغ اجرائیه

12/340 كالس��ه پرونده اجرايي: 890367 اجرايي بموجب دادنامه حضوري/ غيابي شماره 
413 مورخ 89/8/20 دادگاه حقوقي شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان قطعيت يافته است 

محكوم عليه عليرضا بهارلو مجهول المكان محكوم است به: پرداخت مبلغ يكصد ميليون 
ريال بعنوان اصل خواس��ته دو ميليون ريال بعنوان هزينه دادرس��ي و خسارت تأخير در 
پرداخت از تاريخ 88/6/20 تا زمان پرداخت برمبناي نرخ تورم در حق محكوم له مجتبي 
هنري فرد نشاني محل اقامت: اصفهان- خ رباط اول روبروي مسجد حجت موبايل متين. 
و پرداخت مبلغ 5/100/000 ريال بعنوان نيم عشر دولتي در حق صندوق دولت. محكوم 
عليه مكلف اس��ت از تاريخ ابالغ اجرائيه به اس��تناد ماده 34 قانون اجرای احكام مدنی 
بشرح ذيل اقدام نمايد: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجراء بگذارد. 2- يا ترتيبی برای 
پرداخت محكوم به بدهد. 3- يا مالی معرفی كند كه اجراء حكم و استيفاء محكوم به، از 
آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجراء تسليم كند و اگر مالی ندارد صريحًا 
اعالم نمايد. هرگه ظرف س��ه س��ال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه محكوم 
علي��ه قادر به اجرای حكم و پرداخ��ت محكوم به بوده ليكن برای فرار از آن اموال خود 
را معرفی نكرده يا صورت خالف واقع از دارائی خود داده به نحوی كه تمام يا قس��متی 
از مفاد اجرائيه متعس��ر گرديده باش��د، به حبس جنحه ای از شصت و يک روز تا شش 
ماه محكوم خواهد ش��د. تبصره: ش��خص ثالث نيز می تواند به جای محكوم عليه برای 
استيفای محكوم به، مالی معرفی كند. عالوه بر موارد باال به موادی از قانون اجرای احكام 
مدنی و قانون آئين دادرس��ی مدنی مصوب 79/1/21 و قانون نحوه اجرای محكوميتهای 
 مال��ی مصوب 77/8/10 ك��ه ظهر برگه اجرائيه درج گرديده اس��ت توجه نموده و به آن

عمل نمايد.
شعبه چهارم دادگاه عمومي حقوقي نجف آباد
 

ابالغ وقت رسیدگي
12/341 در خصوص پرونده كالس��ه 89-1620 خواهان مجتبي هنري فرد دادخواس��تي 
مبني بر مطالبه به طرفيت مينا نظري تقديم نموده اس��ت. وقت رس��يدگي براي روز س��ه 
ش��نبه مورخ 90/2/6 س��اعت 3/45 عصر تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن 
خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگي 
به اين شعبه واقع در خيابان محتشم كاشاني جنب بيمه ايران- مجتمع شماره يک اصفهان 
مراجعه و نس��خه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت 

رسيدگي ابالغ شده تلقي و تصميم مقتضي اتخاذ مي شود.
شعبه 22 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگي
12/342 در خصوص پرونده كالس��ه 89-1619 خواهان مجتبي هنري فرد دادخواس��تي 
مبن��ي ب��ر مطالبه به طرفي��ت اميد امي��دزاده تقديم نموده اس��ت. وقت رس��يدگي براي 
روز س��ه ش��نبه مورخ 90/2/6 س��اعت 3/20 عصر تعيين گرديده، ب��ا توجه به مجهول 
المكان بودن خوانده حس��ب تقاض��اي خواهان مراتب در جرايد منتش��ر تا خوانده قبل 
از وقت رس��يدگي به اين ش��عبه واقع در خيابان محتش��م كاش��اني جن��ب بيمه ايران- 
مجتمع ش��ماره يک اصفهان مراجعه و نس��خه ثاني دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمايد. 
 در ص��ورت ع��دم حضور وقت رس��يدگي ابالغ ش��ده تلق��ي و تصمي��م مقتضي اتخاذ 

مي شود.
شعبه 22 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگي
12/343 در خصوص پرونده كالس��ه 89-1618 خواهان مجتبي هنري فرد دادخواس��تي 
مبن��ي بر مطالبه به طرفيت اميد اميدزاده تقديم نموده اس��ت. وقت رس��يدگي براي روز 
س��ه ش��نبه مورخ 90/2/6 س��اعت 3 عصر تعيين گردي��ده، با توجه ب��ه مجهول المكان 
بودن خوانده حس��ب تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتش��ر تا خوانده قبل از وقت 
رس��يدگي ب��ه اين ش��عبه واقع در خيابان محتش��م كاش��اني جنب بيمه اي��ران- مجتمع 
ش��ماره ي��ک اصفه��ان مراجعه و نس��خه ثان��ي دادخواس��ت و ضمائم را اخ��ذ نمايد. 
 در ص��ورت ع��دم حضور وقت رس��يدگي ابالغ ش��ده تلق��ي و تصمي��م مقتضي اتخاذ

مي شود.
شعبه 22 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرايي
12/344 بموجب رأي شماره 947 تاريخ 89/9/3 حوزه 23 شوراي حل اختالف شهرستان 
اصفهان كه قطعيت يافته اس��ت محكوم عليه محمدرضا دهقاني اسپارتي مجهول المكان 
محكوم اس��ت به: به اس��تناد مواد 198 و 519 و 515 و 522 ق.آ.د.م رأي بر محكوميت 
خوان��ده به پرداخت مبلغ 35/500/000 ريال )س��ي و پنج ميلي��ون و پانصد هزار ريال( 
بابت اصل خواس��ته بانضمام هزينه دادرس��ي و خس��ارت تأخير تأديه براساس شاخص 
بان��ک مرك��زي از تاريخ تقديم دادخواس��ت 89/7/20 تا زمان وص��ول در حق خواهان 
مجتبي هنري فرد، نش��اني محل اقامت: اصفهان خ رباط اول مقابل كوچه مسجد حجت 
موبايل متين 5 فقره چک به ش��ماره هاي 130383 و 130384 و 130385 و 130386 و 
415279(. ماده 34 قانون ش��وراهاي حل اختالف: چنانچ��ه محكوم عليه، محكوم به را 
پرداخت نكند و اموالي از وي به دس��ت نيايد با تقاضاي ذينفع و دس��تور قاضي مراتب 
جه��ت اعمال قانون نحوه اجراء محكوميت هاي مالي به اجراء احكام دادگس��تري اعالم 

مي شود.
شعبه 23 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ
12/345 آگهي ابالغ ماده 101 آئين نامه اجراي مفاد اس��ناد رس��مي. بدينوسيله به خانم 
بتول عذرا قاس��مي كه طبق آدرس متن س��ند ساكن: شهرضا كوي سادات منزل شخصي 
و برابر اعالم بس��تانكار پرونده ساكن: ش��هرضا خيابان شهيد بهشتي كوچه شهيد ميرنيام 
جنب حمام قديمي خان پالك 26 مديون پرونده اجرائي كالسه 11/2065/ق/85 اجراي 
ثبت ش��هرضا و پرونده اجرايي كالسه 3954/108413 اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان 
كه برابر گزارش مأمور ابالغ نامبرده در آدرس هاي مذكور مورد شناسايي واقع نگرديده و 
امكان ابالغ واقعي به وي ميسر نبوده است ابالغ مي شود،  راجع به تمامت يكدانگ مشاع 
از شش��دانگ پالك 40 و 2245/46 واق��ع در بخش چهار ثبتي اصفهان متعلق به مرحوم 
غالمرضا قاس��مي كه در مقابل طلب خانم افس��ر اعتماديان و 5 درصد اجرائي بازداشت 
گرديده،  توس��ط كارش��ناس رس��مي دادگس��تري به مبلغ يكصد و هفتاد و دو ميليون و 
هشتصد هزار ريال )172/800/000( ريال ارزيابي گرديده است. لذا برابر ماده 101 آئين 
نامه اجراء بدينوس��يله به ش��ما اخطار مي شود كه ظرف مدت 5 روز پس از انتشار آ گهي 
چنانچه به ارزيابي انجام شده اعتراض داريد اعتراض خود را به ضميمه مبلغ پانصد هزار 
ريال جهت تجديد ارزيابي به اداره اجراي اس��ناد رس��مي اصفهان ارس��ال داريد و اال به 

همان قيمت آگهي خواهد شد.
ميرمحمدي- رئيس ثبت اسناد و امالك شهرضا
 

فقدان سند مالکیت
12/346 نظر به اينكه آقاي س��يف اله شعاعي شهرضا با ارائه دو برگ استشهاد محلي كه 
هويت و امضاء  شهود رسمًا گواهي شده و با ارائه سند مالكيت مدعي مخدوش شدن سند 
سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك 32/1063 واقع در بخش يک ثبتي شهرضا گرديده كه 
سند مالكيت ششدانگ ذيل ثبت 27586 صفحه 358 دفتر 207 بنام نامبرده صادر گرديده 
 كه مقدار س��ه دانگ آن بموجب اس��ناد رس��مي 76374-64/5/12 دفتر يک ش��هرضا و
92689-80/12/14 دفتر 4 شهرضا به شهناز برهان انتقال كه در صفحات 544 و 283 دفتر 
207 و 283 ثبت گرديده و سه دانگ مالكيت سيف اله شعاعي شهرضا بموجب سند شماره 
120273-86/8/26 دفتر 4 شهرضا در رهن بانک پارسيان شهرضا مي باشد اينک نامبرده 
ادعا نموده كه س��ندمالكيت مخدوش گرديده و درخواست سند مالكيت المثني نسبت به 
مقدار فوق الذكر نموده اس��ت لذا در اجراي تبصره 5 ماده 120 آئين نامه اصالحي قانون 
ثبت مراتب يک نوبت آگهي مي شود كه هر كس نسبت به مخدوش بودن سند فوق الذكر و 
درخواست صدور سند المثني پالك فوق از طرف سيف اله شعاعي شهرضا اعتراضي دارد 
 مي بايست ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهي اعتراض خود را به ثبت محل ارائه نمايد
و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرس��د سند مالكيت المثني را طبق مقررات صادر و به 
متقاضي تسليم خواهد كرد. در صورت اعتراض صورت مجلس مبني بر اعتراض در دو 

نسخه تنظيم و يک نسخه آن به متقاضي داده مي شود.
ميرمحمدي- رئيس ثبت اسناد و امالك شهرضا 
 

اعالم مفقودي )نوبت دوم(
11/257 كارت پايان خدمت اينجانب حسام سيد حسيني قهه فرزند سيد اسداله بشماره 

سريال 1182404 حوزه اصفهان مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
Tuesday 15 March 2011 

دول��ت الكترونيكی را می توان چنين تعري��ف كرد: به كارگيری فناوری 
اطالع��ات در بخش های مختلف دولت ب��ه منظور افزايش بهره وری و 
ارتقای س��طح خدمات رسانی. مهم ترين نتيجه اين امر، افزايش رضايت 
مردم خواهد بود، به ش��رطی كه پياده س��ازی دولت الكترونيكی به طور 
صحيح و با موفقيت صورت گيرد. به عبارت ديگر، دولت الكترونيكی با 
اينكه می تواند يک گام اساس��ی برای دولت ها باشد، چالش برانگيز نيز 
است. اگر دولت ها نتوانند خدمات الكترونيكی را به صورت يكنواخت و 
قابل دسترس در اختيار عموم افراد جامعه قرار دهند، دولت الكترونيكی 
منجر به شكاف طبقاتی بيش تر در جامعه و در نهايت نارضايتی مردم و 

افزايش مشكالت خواهد شد. 
البت��ه اين به مفهوم انكار دولت الكترونيكی نيس��ت بلكه تأكيدی اس��ت 
 ب��ر برنام��ه ري��زی دقيق تر ب��رای اين امر مه��م، كه در عص��ر ديجيتال 
اجتناب ناپذير به نظر می رسد. در اين نوشتار سعی شده است كه مبانی 

دولت الكترونيكی و اهميت آن به بحث گذارده شود. 
تعريف دولت الکترونیکی: 

 دول��ت الكترونيك��ی ب��ه معن��ای اط��الع رس��انی و خدم��ات رس��انی 
ب��ه موقع، دقيق و كارا در 24 س��اعت ش��بانه روز، 7 روز هفته و تمامی 
روزهای س��ال از طريق وس��ايل ارتباطی گوناگون مانند تلفن و اينترنت 

است.
دولت الكترونيكی بايد كمک رسان و اهرمی برای ارتقای سطح خدمات 
 باش��د. ب��ه همين دليل در كلي��ه فعاليت هايی كه در اين راس��تا صورت 

می گيرد، بايد راهكارهای زير در نظر گرفته شود: 
 ساده سازی نحوه ارايه خدمات به مشتريان و تسهيل دسترسی به آنها. 
 بهب��ود كارآي��ی و اثربخش��ی دولت از طريق حذف اليه ها و س��طوح 

مديريتی. 
 تس��هيل دسترسی مشتريان به اطالعات از اين طريق كه مشتری مداری 

جايگزين بوروكراسی اداری شود. 
 بهب��ود وضعيت پاس��خگويی به مش��تريان و تضمين پاس��خگويی در 

خصوص نيازهای آنان. 
 س��اده س��ازی فرآيندهای كسب و كار مؤسس��ات، كاهش هزينه ها از 

طريق يكپارچه سازی و حذف سيستم های زايد.
 ايجاد بينش نتيجه گرايی در دولت. 

 افزايش مي��زان خالقيت از طريق به كارگي��ری روند بخش خصوصی 
در امور دولتی. 

تحقق دولت الکترونیکی: 
يكی از الزامات اساس��ی برای ورود دولت به عصر ديجيتال آن است كه 
فناوری ارتباطی و اطالعاتی جديد جانش��ين جري��ان مكاتبات بين هرم 
دولت و دريافت كنندگان خط مش��ی و مش��تريان خدمات دولتی شود. 
همكاری گسترده بين دولت و مشتريان نه تنها مسأله ای مربوط به مراوده 
الكترونيكی است بلكه هدف كيفيت بيش تر و قابل اعتماد بودن خدمات 
اس��ت. تمام دولت ها در تالش هستند تا خود را برای اقتصاد ديجيتالی 
و جامع��ه اطالعاتی آماده كنند. برای تحقق دولت الكترونيكی در جامعه 

اقدامات زير ضروری است: 
 رهبری جامعه از باالی هرم. 

 ايجاد بينش سازمانی. 
 تعهد به تامين منابع. 

 حمايت واقعی از تغيير و تحول. 
 اجرای سريع. 

مراحل پیاده سازی دولت الکترونیکی: 
 كش��ورهايی ك��ه ام��ر پي��اده س��ازی دول��ت الكترونيك��ی را ش��روع 
 ك��رده ان��د، بن��ا به تجرب��ه، مراحل ض��روری اي��ن كار را از ق��رار زير 

دانسته اند:
ــانی: اطالعات مورد نياز در اختيار مش��تريان و كاربران قرار  ــالع رس اط
داده می ش��ود. مانند اطالعات الزم برای كس��ب مجوز شكار يا صدور 

گواهينامه رانندگی
ارتباط يك طرفه: فرم های الكترونيكی، مشخص ترين وجه اين مرحله 

است. سازمان ها، فرم ها را به صورت های مختلف در اختيار متقاضيان 
قرار می دهند، اما كاربران پس از گرفتن فرم ها بايد به روش سنتی برای 

پركردن و ارسال آنها اقدام كنند.
ارتباط دوسويه: كاربران می توانند نه تنها فرم ها را دريافت كنند ، بلكه 
به صورت آنالين آنها را هم پر كرده و ارس��ال كنند. البته در اين مرحله 
، برخ��ی عمليات مانند تعامالت مالی ي��ا تعيين هويت متقاضی هنوز به 

روش سنتی صورت می گيرد. 
ــالت: تمام��ی فرآينده��ا و عملي��ات از ابت��دا  ــا و تعام ــش ه  تراكن
 ت��ا انتها با توجه ب��ه امكانات به ص��ورت الكترونيكی انجام می ش��ود.
  در اي��ن مرحل��ه تمامی وج��وه دول��ت الكترونيك��ی بايد پياده ش��ده

باشد. 
از كجا بايد شروع كرد: 

خواس��ته های مشتری راه را مش��خص می كند. در ادامه الزم است نياز 
متقاضی برآورده و خدمات به او ارايه شود. 

استراتژی مشتری، استراتژی دسترسی، و استراتژی ترخيص. 
كانال های ارتباطی: 

كارگ��زاران و مديران دولتی و ش��هروندان با برخ��ورداری از كانال های 
ارتباطی به هنگام به دنبال افزايش مراكز تماس مشتريان هستند.

  ش��هروندان تماي��ل بي��ش تری ب��ه اس��تفاده از روش ه��ا و ارتباطات 
الكترونيكی نش��ان می دهند، به ويژه كه اين ن��وع ارتباطات با حذف يا 
كاهش مش��كالت ارتباط دارد و تردد و افزايش دسترسی، كارايی را باال 

می برد. 
مهم ترين كانال های ارتباطی عبارت است از: 

تلويزي��ون الكترونيكی، اينترن��ت، تلفن، فاكس، موباي��ل، كامپيوترهای 
 دس��تی، پس��ت الكترونيك��ی، پس��ت و كيوس��ک ه��ای اطالعات��ی.
  الزم ب��ه ذك��ر اس��ت ك��ه پي��اده س��ازی دول��ت الكترونيك��ی ب��ه 
معنای حذف كامل روش س��نتی مربوط به مراجعه حضوری مش��تريان 

نيست.

معاون پژوهش��ي و فناوري وزارت علوم، تحقيقات 
و فناوري از راه اندازي شبكه علمي كشوربا سرعت 

يک گيگا بيت بر ثانيه خبر داد.
 به گزارش ايرن��ا، دكتر محمد مهدي نژاد نوري در 
مراس��م پاياني چهل و يكمي��ن گردهمايي معاونان 
پژوهش��ي و فناوري دانش��گاه ها، پژوهشگاه ها و 
پ��ارك هاي علم و فناوري كه در دانش��گاه علوم و 
فنون دريايي خرمش��هر برگزار ش��د، اظهار داشت: 
شبكه علمي كشور قرار بود در دهه فجر راه اندازي 
ش��ود اما به دليل آماده نش��دن برخي سوئيچ هايي 
كه ش��ركت مخابرات خريداري كرده بود، اين اقدام 
عملي نش��د. وي افزود: اين ش��بكه نقطه عطفي در 
سيس��تم ارتباطي م��ا خواهد بود و اگر دانش��گاهي 
در اي��ن زمين��ه عقب بيفت��د و نتواند دراين مس��ير 
حركت كند، مس��ئوالن دانش��گاه بايد در اين زمينه 
پاسخگو باش��ند. معاون پژوهشي و فناوري وزارت 
عل��وم افزود: سيس��تم يكپارچه نرم اف��زاري كه در 
دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي راه اندازي شده 
ب��ود اكنون به جايي رس��يده كه قاب��ل بهره برداري 

 اس��ت. وي خطاب به معاونين پژوهشي دانشگاه ها 
گفت: كش��ور انتظار دارد كه وزارت علوم برآورده 
كننده نيازهاي تحقيقاتي كش��ور باش��د كه اين امر 

بسيار دارای اهميت است. 
گس��ترش  ب��ر  تأكي��د  ب��ا  ن��وري  ن��ژاد   مه��دي 
همكاري هاي علمي در س��طح بي��ن المللي كه در 
برنامه پنجم توسعه نيز بر آن بسيار تأكيد شده است، 
گفت: وزارت علوم در اين زمينه برنامه هايي دارد و 
 از هر گونه فعاليتي در جهت گسترش همكاري هاي
 علمي در س��طح داخل و خ��ارج حمايت مي كند. 
مهدي نژاد خاطرنش��ان كرد: از هم اكنون بايد براي 
هفته پژوهش سال آينده آماده شويم چرا كه برپايي 
اين هفت��ه موجب ترويج گفتمان علمي در س��طح 
كش��ور مي ش��ود. وي همچنين به قانون حمايت از 
شركت هاي دانش بنيان اشاره كرد و گفت: براساس 
اين قانون به ش��رطي به استاد اجازه داده مي شود تا 
وارد ش��ركت هاي دانش بنيان شود كه از خود ايده 
محوري داشته باشد و در كنار خود چند دانشجو را 

به كار گيرد تا آينده اين دانشجويان تأمين شود.

نصيرالدين  خواجه  دانشگاه  علمي  هيأت  عضو   
طوسي گفت كه مهم ترين اصل در پژوهش مسئوليت 
هاي پژوهش  نتايج  و  است  پژوهشگر   پذيري 
 دانشگاهي بايد موجب افزايش اطالعات افراد شود. 
افزود:  ايرنا  با  گفتگو  در  محمدرضاصديقی  دكتر 
شخص پژوهشگر در قبال جامعه و نتايج پژوهش 
و  تكراري  موضوعات  از  وي  است.  مسئول  خود 
بي نتيجه براي پژوهش انتقاد كرد و گفت: موضوع 
پژوهش بايد به گونه اي تعيين شود كه در نهايت 
نتايج آن به اطالعات بشری اضافه كند. عضو هيأت 
گفت:  طوسي  الدين  نصير  خواجه  دانشگاه  علمي 
باال  كيفيت  با  و  درست  بايد  پژوهشگر  كار  نتايج 
بتوانند  بعدی  زمان  در  پژوهشگران  ديگر  كه  باشد 
نظام  ترقی  برای  ای  پله  و  كنند  استفاده  آن  از 
پژوهش باشد. وی از رفتارهای نادرست، رفتارهای 
عنوان  به  پژوهشی  صداقت  نبود  و  برانگيز  سئوال 
اين  افزود:  و  كرد  ياد  پژوهش  در  عمده  خلل  سه 

پژوهش  مراحل مختلف  سه خلل ممكن است در 
دهد.  رخ  داوري  و  دهي  گزارش  اجرا،  پيشنهاد، 
صديقي توضيح داد: رفتارهای نادرست در اخالق 
پژوهشي شامل جعل و سرهم بندی )ساختگي بودن 
نتايج پژوهش(، تحريف و دروغ سازی  داده ها و 
دقت  وبي  نادرست  نتايج  و  حذف  درست  )نتايج 
)ارايه  برداري  ايده  و  دزدی  نوشتار  شوند(،  ارايه 
به  است.  تاليفي(  متن  عنوان  به  اي  ترجمه  متن 
 گفته صديقي نوشتار دزدي و كپي كامل از تحقيق 
محققان  ميان  نادرست  رفتار  ترين  شايع  ديگري 
سئوال  رفتارهاي  خصوص  در  وي  است.  ايراني 
 برانگيز اظهار داشت: عدم ثبت و نگهداري داده هاي
در  محققان  از  يكي  نام  نكردن  ثبت  تحقيق،  يک 
در  زيادي  نقش  كه  محققي  نام  ثبت  يا  و  تحقيق 
تحقيق ندارد از جمله رفتارهاي سئوال برانگيز در 
كار پژوهشي هستند. اين رفتارها موجب مي شود تا 

ديگران از دسترسي به اطالعات محروم شوند. 

رئيس ستاد توسعه فناوري هاي 
هوا فضا: 

توسعه هوا فضا موجب 
جذب نخبگان در کشور 

مي شود 
رئيس ستاد توسعه فناوري هاي هوا فضا گفت: توسعه 
ه��وا فضا موجب جذب نخبگان در كش��ور مي ش��ود. 
ب��ه گزارش ايرنا، دكتر جهانگير ج��دي در آيين افتتاح 
دهمين همايش هوا فضاي ايران گفت: حوزه هوا فضا 
نقش ويژه اي در عزت و اقتدار ملي كش��ور ايفا مي كند، 
به طوري كه براس��اس س��ند چشم انداز س��ال 1404 

جمهوري اسالمي ايران بايد الهام بخش معنوي، سياسي 
و علم و فناوري براي جهان اسالم باشد. وي افزود: هوا 
فضا به عنوان الهام بخشي در جهان اسالم و ايجاد فضا 
در ساير حوزه هاي فناوري نقش بسزايي را ايفا مي كند. 
رئيس ستاد توسعه فناوري هاي هوا فضا گفت: تحوالت 
منطقه يكي از پيامدهاي پيش��رفت  هاي فضايي كشور 
محسوب مي شود، به طوري كه جمهوري اسالمي ايران 
ساختاري را ميان كشورهاي منطقه ايجاد كرده است كه 
موجب توسعه علمي در ميان اين كشورها مي شود. وي 
در خص��وص مجموعه هوا در حوزه امنيت ملي گفت: 
افزايش توان موشكي كشور موجب شده تا راهبردهاي 
جهان��ي به ج��اي ايجاد توان دفاع موش��كي جهاني به 
راهبردهاي دف��اع منطقه اي با تمركز ب��ر خاورميانه و 
به ويژه حوزه ايران تبديل ش��ود. جهانگير جدي ايجاد 
فضاي پيشرفت در ساير حوزه هاي فناوري را از ديگر 

پيامدهاي پيشرفت جمهوري اسالمي ايران در حوزه هوا 
فضا نام برد و گف��ت: حركت روي لبه فناوري يكي از 
ويژگي هاي حوزه هوا فضاس��ت كه موجب باال بردن 
توان فناوري در مقايس��ه با كشورهاي منطقه در حوزه 
هوا، فضا و موش��كي ش��ده اس��ت. وي در خصوص 
اهميت نقش سرريز فناوري در ديگر حوزه هاي فناوري 
گفت: بعد از پرتاب ماهواره ملي اميد در حوزه فناوري 
راهبردي نانو دستگاه هايي كه جمهوري اسالمي ايران 
در آنها مورد تحريم بود به ايران فروخته شد و همچنين 
اقب��ال محصوالت جمهوري اس��المي اي��ران در ميان 
كشورهاي جهان بس��يار افزايش يافت. وي ايجاد فضا 
ب��راي جذب نخبگان را از ديگر ويژگي هاي حوزه هوا 
فضا نام برد و گفت: سياستگذاري در اين حوزه كمک 
مي كند تا افراد نخبه در كش��ور در مجموعه هاي نهادي 
كشور توسعه يابد و سرريز آن در ايران حفظ شود. وي 

با اشاره به پيشرفت هاي جمهوري اسالمي ايران نسبت 
به كش��ورهاي منطقه گفت: جمهوري اسالمي ايران در 
مقايسه با كش��ورهاي خاورميانه در وضع مطلوبي قرار 
دارد اما بايد در اين وضعيت هم با س��رعت باال حركت 
كنيم. وي پيش��نهاد داد كه حوزه هاي هوانوردي بيشتر 
مورد توجه مسئوالن قرار گيرد و خواستار توجه به رفاه 
عمومي در حوزه هواپيماهاي مس��افربري ش��د. رئيس 
ستاد توس��عه فناوري هاي هوا فضا با تأكيد بر قابليت 
قرار دادن ماهواره هاي مخابراتي و افزايش توان پرتاب 
آنها گفت: به تناوب توسعه ساخت ماهواره ها بايد توان 
پرتاب آنها نيز افزاي��ش يابد چرا كه كليد افزايش توان 
پرتاب در يک كش��ور اس��ت. جدي در خصوص توان 
موشكي كشور گفت: جمهوري اسالمي ايران مي بايست 
بازدارندگي كش��ورهاي متجاوز را تا حدي باال ببرد كه 

تفكر به وجود آمدن جنگ در دشمنان از بين رود. 

دانش

به همت محققان جهاد دانشگاهي 
ساخت دستگاه انتقال اطالعات دیجیتال 

همراه صوت با فرستنده هاي رادیویي

سرپرست س��ازمان فضايي كشور از برنامه ريزي براي 
ايجاد شهرك فضايي در كشور، فرستادن انسان به مدار 
پايي��ن 200 كيلومتر و تولي��د لباس فضانوردي طي 10 

سال آينده خبرداد.  
   به گزارش ايرنا، دكتر حميد فاضلي در آيين افتتاحيه 
دهمي��ن كنفرانس هوافضاي اي��ران به اجراي پروژه در 
زمينه انتقال موجود زنده به فضا اشاره كرد و گفت: در 
ح��ال حاضر مطالعات در اي��ن زمينه در خصوص نوع 
محمول��ه، قطر آنها و اينكه تا چ��ه مداري اين محموله 

ارس��ال ش��ود صورت گرفته كه براساس اين مطالعات 
قرار اس��ت تا س��ال آين��ده محموله زيس��تي با حيوان 

بزرگتر به فضا ارسال شود. 
وي اعزام فضانورد تا ارتفاع زير 200 كيلومتر را از ديگر 
برنامه هاي س��ازمان نام برد و خاطرنشان كرد: در اين 
راستا همچنين مطالعاتي در پژوهشگاه هوافضای، گروه 
مطالعاتي فيزيولوژي انس��ان ايجاد شده است كه اولين 
گام آن ارسال محموله زيستي تا ارتفاع 60 كيلومتر بوده 
اس��ت ضمن آنكه طراحي هندسي كپسول هاي فضايي 

كه قرار اس��ت در مدار با سرعت باال بچرخد و دوباره 
به زمين باز گردد نيز آغاز شده است. 

سرپرست س��ازمان فضايي كشور با اش��اره به مراحل 
س��اخت ماهواره اميد گف��ت: اين ماهواره ب��ا ماهواره 
بر س��فير يک ب��ا حداقل آزمايش ها پرتاب ش��د واين 
درحالي اس��ت كه بس��ياري از پروژه ه��اي فضايي در 
جهان مانند ش��اتل فضايي )كه لبه پيشرفته سامانه هاي 
فضايي محس��وب مي ش��ود( به دليل هزينه هاي باال و 

كارايي پايين كنار گذاشته مي شود. 
وي خاطرنش��ان كرد: با پرتاب ماهواره ملي اميد، ايران 
در جمع 9 كشور صاحب فناوري هاي پيشرفته فضايي 
قرار گرفت و قرار اس��ت تا در سند چشم انداز توسعه 
كشور تا س��ال 1400 شمسي با فرستادن انسان به فضا 

در زمره كشورهاي صاحب قدرت فضايي شود. 
كش��ورهاي صاحب قدرت فضايي به كشورهايي گفته 

مي شود كه قادرند انسان به فضا بفرستند. 
فاضلي با بيان اينكه در هفته آينده جلس��ه شوراي عالي 
فضايي كش��ور با س��ازمان فضايي ايران برگزار خواهد 
شد گفت: در اين جلس��ه قرار است تا برنامه هايي در 

حوزه هوا فضا مورد بررسي قرار گيرد. 
وي مطالع��ه در زمينه قراردادن ماه��واره در مدار ژئو، 
اعزام انسان در مدار و به كره ماه را از جمله زمينه هاي 
مطالعاتي س��ازمان فضايي ايران نام برد و اظهار داشت: 
اي��ن مطالعات با همكاري برخي از دانش��گاه ها چون 
دانشگاه خواجه نصير و پژوهشگاه هوا فضا در دستور 

كار قرار دارد. 
وي افزود: همچنين مواردي نظير ساخت ماهواره هاي 
دانش��جويي و حضور انس��ان در فضا از ديگر مواردي 
اس��ت كه در دس��تور كار قرار دارد كه در حال اجرايي 

شدن است. در زمينه حضور انسان در فضا نيز گام هاي 
اوليه برداشته شده است. 

سرپرس��ت س��ازمان فضاي��ي اي��ران از آمادگ��ي اين 
 س��ازمان براي همكاري با س��اير دانشگاه ها خبر داد و
گف��ت: در حال حاضر اي��ده اي در خصوص طراحي 
سيس��تم پيچي��ده اي در زمين��ه توليد دما ب��راي انجام 
آزمايش��گاه ه��اي مربوط ارائه ش��ده اس��ت. همچنين 
فعاليت هاي خوبي در دانش��گاه ها در خصوص توليد 
سراميک هاي مقاوم در برابر دماي باال نيز انجام گرفته 
كه اين س��ازمان آماده همكاري با دانش��گاه ها در اين 

زمينه ها ست. 
وي همچنين پرتاب ماهواره هاي مخابراتي- سنجشي 
را از ديگر برنامه هاي اين س��ازمان خواند و گفت: در 
اين راس��تا الزم است آزمايش��گاه هاي پيشرفته اي در 
اختيار داشته باشيم تا بتوانيم برنامه هاي راهبردي خود 
را با كمک ش��بكه آزمايشگاهي و مديريت يكپارچه بر 
آن اجراي��ي كنيم از اين رو در صدد هس��تيم تا ش��بكه 

آزمايشگاهي در حوزه هوا فضا ايجاد كنيم. 
 فاضلي گفت: در اين پروژه بنا داريم تا كليه حوزه هاي

آزمايشگاهي هوا فضا را چون پرتاب، سكوها، محموله، 
انطباق و س��ازگاري آنها با يكديگر و تست هاي آن را 
ب��ه صورت يكپارچ��ه مديريت كني��م. در حال حاضر 
پژوهشگاه هوافضا و پژوهشگاه تحقيقاتي وزارت جهاد 
كش��اورزي نيز به عنوان زير مجموعه هاي اين سازمان 
درآمده اند. سرپرست سازمان فضايي ايران همچنين از 
 ايجاد ش��هرك فضايي در كشور خبر داد و يادآور شد: 
ب��ر  يكپارچ��ه  اعم��ال  راس��تاي  در  ش��هرك   اي��ن 
فعاليت ها و آزمايش��گاه هاي فضايي كشور راه اندازي 

خواهد شد.

محققان جهاد دانشگاهي دانشگاه خواجه 
نصيرالدي��ن طوس��ي موفق به س��اخت 
دستگاه مدوالتور RDS با قابليت انتقال 
اطالع��ات ديجيتال به هم��راه صوت در 
فرس��تنده هاي راديويي باند FM شدند. 
محم��ود ماليي قره حاجل��و، مجري اين 
طرح كه با همكاري مس��عود حق شناس 
و مس��عود گرشاسبي موفق به اجراي اين 
طرح ش��ده در گفتگو )ايسنا( اظهار كرد: 
به منظ��ور انتقال اطالع��ات ديجيتال به 
همراه صوت در فرس��تنده هاي راديويي 
بان��د FM،  پروت��كل RDS در س��ال 
1998 استانداردس��ازي ش��ده اس��ت. به 
كمک اي��ن پروتكل مي ت��وان اطالعات 
مرب��وط به ش��بكه در حال پخ��ش را در 
باند فركانس FM ارسال كرد. وي افزود: 
RDS ب��ا توجه به اطالعات كمكي كه به 
شنونده هاي راديو FM ارسال مي كند از 
اهميت بااليي برخوردار اس��ت و به طور 

تقريبی در تمامي فرس��تنده هاي روز دنيا 
وجود دارد. ماليي تصريح كرد: دس��تگاه 
مدوالتور RDS با س��اخت دستيابي باند 
پايه به كمک مدوالسيون هاي ديجيتال و 
مدوله كردن آن بر فركانس 57 كيلو هرتز 
آن را به صورت يک س��يگنال تركيبي به 

پورت خروجي مي دهد. 
 FM خروجي مورد نظر وارد فرس��تنده
شده و با س��يگنال اصلي )صوت( جمع 
ش��ده و به بخش مدوالتور FM تحويل 
داده مي ش��ود. وي ب��ا بيان اي��ن كه اين 
دس��تگاه قابليت ارس��ال تمام اطالعات 
مورد ني��از ش��نونده را دارد، اظهار كرد: 
نام شبكه، نام ش��بكه روان، فركانس هاي 
جايگزيني، فعال كردن شبكه هاي ديگر، 
برنامه ترافيكي، هش��دار ترافيكي، زمان، 
ارس��ال اطالعات آزاد، مت��ن راديويي از 
جمله ويژگي هاي اس��ت كه توس��ط اين 

دستگاه پشتيباني مي شود.

نايب رئي��س انجمن هوا فض��اي ايران 
گفت: اي��ران با پرتاب ماه��واره اميد با 
ماهواره بر س��فير به فضا، نهمين كشور 
صاحب فناوري فضايي شد. به گزارش 
ايرن��ا به نقل از انجمن هوا فضاي ايران، 
فت��ح ال��ه امي اظه��ار داش��ت: در حال 
حاضر سه راهبرد سبک سازي، كوچک 
س��ازي و مق��اوم س��ازي در فن��اوري 
فضايي موجب پيداي��ش علوم جديد و 
ميان رش��ته اي كامپوزيت ها و پليمرها 
شده اس��ت كه كاربرد روز افزون آن در 
همه صنايع چش��مگير است. وي افزود: 
انحص��ار فن��اوري فضايي ميان هش��ت 
كش��ور جهان، دليل ديگ��ري بر اهميت 
اي��ن فناوري اس��ت ك��ه خوش��بختانه 
پرتاب ماهواره اميد با ماهواره بر س��فير 
به فض��ا در س��اعت 5 و 22 دقيقه روز 
 14 بهم��ن 1387، اي��ران را ب��ه نهمين 
كشور صاحب فناوري فضايي جهان ارتقا 
داد. نايب رئيس انجمن هوافضاي ايران، 
 با اش��اره به برگ��زاري دهمين همايش 
بي��ن المللي ه��وا فضا، اظهار داش��ت: 
همايش بين المللي هوافضا از 10 تا 12 
اسفند در دانش��گاه تربيت مدرس و در 

روز دوم اين همايش، نشست تخصصي 
با عنوان توس��عه صنعت هوايي كشور؛ 
چالش ه��ا و راهكارها برگ��زار خواهد 
ش��د.وي با بي��ان اينكه دراي��ن دوره از 
هماي��ش، 320 مقاله در دهمين همايش 
بي��ن الملل��ي هوافضا ارايه مي ش��وند، 
اف��زود: از اين تع��داد 94 مقاله در زمينه 
آيروديناميک، 67 مقاله در مورد مكانيک 
پرواز، 64 مقاله در پيش��رانش، 53 مقاله 
در حوزه سازه هاي هوافضايي، 20 مقاله 
در زمينه طراحي سامانه هاي هوافضايي، 
12 مقاله در عل��وم و فناوري فضايي و 
10 مقال��ه در ح��وزه مديري��ت صنايع 
هوافضايي ارايه مي ش��ود. دبير دهمين 
همايش هوافضا با بيان اينكه 410 مقاله 
نيز به صورت پوس��تر ارايه خواهد شد، 
اظهار داش��ت: از اين بين 125 مقاله در 
مورد س��ازه هوا فضاي��ي، 106 مقاله در 
زمينه آيرودينامي��ک،91 مقاله در حوزه 
پيش��رانش، 64 مقال��ه در زمينه مكانيک 
پرواز، 33 مقاله در حوزه طراحي سامانه 
ه��اي هوافضايي، 22 مقال��ه در علوم و 
فن��اوري فضاي��ي و 7 مقاله در مديريت 

صنايع هوافضايي ارايه مي شود. 

محققان در مؤسسه فناوري جرجيا، روش 
جديد مبتني بر نانوذرات مغناطيسي براي 
درمان سرطان تخمدان پيشنهاد داده اند كه 
در آن از سيس��تم فيلتراسيون مغناطيسي 
)نان��و ذرات براي ح��ذف بخش بزرگي 
از س��لول هاي سرطاني ش��ناور( آزاد كه 
اغلب، تومورهاي ثانوي��ه ايجاد مي كنند، 
استفاده مي شود. به گزارش ايسنا، در اين 
شيوه، پژوهشگران از نانوذرات مغناطيسي 
مهندس��ي ش��ده ب��راي ب��ه دام انداختن 
س��لول هاي س��رطاني اس��تفاده كردن��د. 
نانوذرات مغناطيسي اضافه شده به سياالت 
خارج ش��ده از شكم بيمار، به سلول هاي 
س��رطاني شناور – آزاد متصل مي شوند و 
بدين سان، اين امكان فراهم مي شود كه قبل 
از بازگش��ت اين سياالت به بدن بيمار، به 
وسيله فيلترهاي مغناطيسي اين نانوذرات 
و سلول هاي سرطان را از آنها خارج كرد. 
هنگامي كه از اين سيستم مغناطيسي )نانو 
ذرات ب��راي درمان س��لول هاي س��رطان 
تخم��دان ش��ناور( آزاد در ي��ک م��وش 
اس��تفاده شد، اين سيس��تم به مقدار كافي 
س��لول هاي سرطاني را به دام انداخت، به 
طوري كه موش درمان ش��ده با اين روش 
حدود يک سوم بيشتر از موش هاي درمان 
نش��ده زنده ماند. اين پژوهشگران انتظار 
دارند ك��ه درمان هاي مضاعف، اين مدت 

زنده ماندن را افزايش دهد.  سيس��تم ياد 
ش��ده، پيشرفت تومور را آهسته مي كند و 
تعداد سلول هاي سرطاني شناور – آزاد را 
به ان��دازه كافي كاهش مي دهد، به طوري 
ك��ه ديگر درمان ها و سيس��تم ايمني بدن 
مي توانند بيماري را تحت كنترل نگه دارند. 
پژوهشگران توضيح مي دهند كه اگر بتوان 
سرعت پيشرفت س��رطان را كاهش داد، 
طول عمر بيمار بيشتر خواهد شد و زمان 
بيشتري براي درمان مؤثر سرطان به دست 

خواهد آمد.
مطالعه هاي خارج از بدن نش��ان مي دهند 
كه اين نان��وذرات مغناطيس��ي مي توانند 
س��لول هاي س��رطان تخمدان انسان را از 
سيال درون حفره هاي روده اي بيماران مبتال 
به س��رطان تخمدان، به صورت انتخابي 
حذف كنن��د. اين نانوذرات با ليگاندهايي 
طراحي مي شوند كه به آنها اجازه مي دهند 
ب��ه ص��ورت انتخابي به اين س��لول هاي 
سرطاني متصل ش��وند. پژوهشگران باور 
دارند كه حذف س��لول هاي س��رطاني از 
س��يال خارج شده از بدن، مانع مشكالت 
سميت بالقوه اي كه ناشي از ورود نانوذرات 
 به داخل بدن است، مي شود؛ اگرچه هنوز 
مطالعات بيشتري نياز است تا تأييد كنند 
ك��ه اين نوع درمان هي��چ اثر مضر جانبي 

ندارد. 

تيمي از مهندسان رايانه و برق آمريكايي 
با استفاده از نانولوله هاي كربني موفق به 
ساخت نوعي باتري تلفن همراه و لپ تاپ 
ش��ده اند كه نياز به شارژ مجدد آنها را تا 
چند ماه كاهش مي دهد. به گزارش ايسنا، 
دانش��مندان دانش��گاه ايلينويز آمريكا كه 
سيم كش��ي فلزي باتري هاي دستگاه هاي 
موباي��ل را با نانولوله تعوي��ض كرده اند 
بر اي��ن باورند ك��ه اين تغيي��ر مي تواند 
عمر باتري ه��ا را تا 100 براب��ر افزايش 
ده��د. اي��ن پژوهش همچني��ن مي تواند 
گام��ي بزرگ در دس��تگاه هاي بزرگتر از 
موبايل يا رايانه هاي قابل انتقال باشد. اين 
فناوري را مي توان در تمام دس��تگاه هايي 
كه با باتري كار مي كنند مانند ماهواره ها، 

تجهيزات مخابراتي در مناطق دورافتاده يا 
برنامه هاي كاربردي علمي و نظامي به كار 
برد. اين گروه تحقيقاتي بر اين باور است 
كه پژوهش جديد آنها آغازگر راه توسعه 
عمر باتري ها بوده و اميدوارند كه بتوانند 
مصرف ني��روي دس��تگاه ها را تا 1000 
برابر كارآم��د كنند.  اين يافته ها مصادف 
با اعت��راف گوگل به هک ش��دن حدود 
260 هزار تلفن هوش��مند بود كه در آن 
كاربران اين دس��تگاه ها به طور ناخواسته 
برنامه هاي ويروسي را دانلود كرده بودند.  
اين تهديد زماني مش��خص ش��د كه اين 
ابرقدرت فناوري مجبور شد حداقل 50 
برنام��ه را از بازار رس��مي اندرويد خود 

بازگيري كند. 

 ایران؛ نهمین کشور صاحب 
فناوري فضایي 

روش جدید درمان سرطان تخمدان 
با نانو ذرات مغناطیسي

با فناوری نانو؛
تلفن همراه خود را هر چند ماه یك بار

 شارژ کنید

سرپرست سازمان فضايي كشور: کليك

ايجاد شهرك فضايي در ايران 

دولت الكترونيكی چيست؟ 

معاون پژوهشي وزارت علوم : 
شبكه علمي کشور راه اندازي مي شود 

 استاد دانشگاه خواجه نصير: 
نتایج پژوهش هاي دانشگاهي باید موجب افزایش 

اطالعات افراد شود 
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متسو،  سرمربي 
حریف سپاهان
 شد

قلعه نوعي: 
خط هافبك 
الجزیره را مهار 
مي کنیم

سيد جالل حسيني: 
الجزیره براي 
تساوي به میدان 
مي آید

سرمربي فرانسوي سابق تيم ملي فوتبال قطر، هدايت تيم 
الغرافه )حريف س��پاهان در ليگ قهرمانان آسيا 2011( بر 
عهده گرفت. تيم فوتبال الغرافه، يكي از مدعيان صعود به دور 
دوم ليگ قهرمانان آس��يا در گروه A، برونو متس��و، را به جاي 
كايو جونيو س��رمربي برزيلي اين تيم ب��ه خدمت گرفت. اين 
تصميم به دنبال نتايج ضعيف الغرافه در ليگ فوتبال اين كشور 
اتخاذ ش��د. اين تيم 3 بازي اخير خود را با شكست پشت سر 
گذاشت و در رقابت های ليگ قهرمانان آسيا نيز مقابل الجزيره 
امارات به تس��اوي بدون گل دست يافت. نتايج ضعيف الغرافه 
با شكس��ت 4 بر صفر اين تيم مقابل قطر اسپورت آغاز شد و 
س��پس باخت 3 بر صفر مقابل الخور و 3 بر 2 مقابل الرايان را 
به دنبال داش��ت. نوار شكس��ت ها، الغرافه را با 31 امتياز از 17 
بازي در مكان چهارم جدول رده بندي ليگ 12 تيمي قطر قرار 
داد؛ در حالي ك��ه لخويا با 8 امتياز بيش��تر در صدر اين جدول 
ايس��تاده است.كايو جونيور 46 ساله جوالي 2009 هدايت اين 
تي��م را بر عهده گرفت و الغرافه را به عنوان قهرماني ليگ قطر 

در سال گذشته رساند. 

سرمربي تيم سپاهان در آس��تانه ديدار تيمش برابر الجزيره 
امارات گفت: با توجه ب��ه دو رويارويي قبلي كه با اين تيم 
داشتم شناخت كافي از اين تيم دارم و با برنامه ريزي كه براي مهار 
خ��ط هافبک اين تيم داريم فرصت گلزني را از مهاجمان حريف 
مي گيريم. اميرقلعه نوعي درخصوص مصدوميت بازيكن تأثيرگذار 
الجزيره در اين ديدار گفت: عدم حضور يک بازيكن نبايد بر روي 
روند تيم تأثيرگذار باش��د زيرا يک تيم حرفه اي نبايد به بازيكني 
متكي باشد ما نيز در اين ديدار محرم نويدكيا را در اختيار نداريم. 
سرمربي تيم الجزيره در صحبت هاي قبلي خود ارسال توپ هاي 
بلند و داشتن مهاجمان سرزن را نقطه قوت تيم سپاهان برشمرد. 
امير قلعه نوعي در اين باره گفت: ارس��ال توپ هاي بلند يكي از 
 تاكتي��ک هاي ماس��ت و م��ا براي رس��يدن به هدفم��ان از همه 
تاكتيک هايمان استفاده خواهيم كرد كما اينكه در ديدارهاي قبلي و 
در مقاب��ل تيم هايي مثل ذوب آهن و ش��هرداري تبريز بدون اين 
تاكتيک به پيروزي رس��يديم. تيم س��پاهان در چارچوب مرحله 
گروهي رقابت هاي ليگ قهرمانان آس��يا امروز در ساعت 19 در 

ورزشگاه فوالدشهر به مصاف الجزيره امارات مي رود. 

زاينده رود
س��يد جالل حس��يني مدافع خوش اخ��الق تيم فوتبال 
س��پاهان در مورد بازي ب��ا نفت تهران گفت: تيم نفت يكي از 
تيم هاي خوب ليگ برتري محس��وب مي ش��ود و از بازيكنان 
دونده و جوان بهره مي برد كه در ديدار مقابل سپاهان نيز بازي 

زيبايي را به نمايش گذاشتند. 
وي ادامه داد: هر دو تيم فرصت هايي براي گلزني داش��تند كه 
تيم ما توانس��ت از اي��ن موقعيت ها نهايت اس��تفاده را ببرد و 
با پيروزي زمين مس��ابقه را ترك كند و خيلي خوش��حالم كه 
به يک قدمي صدر جدول رس��يديم. ناگفته نماند سپاهان يک 
بازي كمتر از ساير تيم ها انجام داده كه همه بچه ها به امتيازات 
كامل اين مس��ابقه چش��م دوخته اند تا به ص��در جدول تكيه 
 بزنند. حس��يني پيرامون بازي امروز با الجزيره امارات توضيح 
 داد: بايد در همان 20 دقيقه اول دروازه حريف را باز كنيم تا اين 
تي��م در الك دفاعي ف��رو نرود. اين تيم چش��م به ضد حمله 
دارد كه خط دفاعي نبايد اجازه هنرنمايي به مهاجمان اماراتي 

را بدهند. 

ورزش

امروز با ليگ قهرمانان آسيا
الجزيره در تير رس قاتل الهالل

 مهدی سلطانی راد
 ام��روز يك��ي از 2 تيم موفق باش��گاهي فوتب��ال ايران 
در روز اول لي��گ قهرمانان  آس��يا به مص��اف اماراتي ها 

مي رود. 
تيم��ي ك��ه موف��ق ش��د در روز اول، پرافتخارترين تيم 
باشگاهي آسيا را در پيش چشم عرب هاي مغرور به قعر 
جدول گروه يک هدايت كند؛ امروز در دومين ديدار به 
مصاف الجزيره اي مي رود كه در بازي اول مقابل الغرافه 
قطر و در خانه نتيجه اي بهتر از تساوي بدون گل نرسيد و 
مشخص است كه امروز به قصد تساوي دوباره در خانه 

صدرنشين به اصفهان آمده است.
ه��ر چقدر بخواهم الهالل عربس��تان را بابت شكس��ت 
 2 ب��ر يک كه به واس��طه دفاع ضعيف��ش برابر زردهاي 
حاش��يه زاين��ده رود، متحمل ش��د زير س��ئوال ببريم، 
 ام��ا به ه��ر حال ب��ردن تي��م اول عربس��تان و محبوب 
ش��اهزاده هاي س��عودي در خان��ه حري��ف، آن ه��م با 
تاكتيك��ي كه ه��ر چيزي غي��ر از آن ناممك��ن مي نمود 
 جاي تحس��ين دارد. به عبارت بهتر زردها در ديدار اول 
ميخ خود را محكم بر تابوت عرب هاي مغرور كوبيدند تا 

از مهم ترين گردنه دور مقدماتي به سالمت عبور كنند.
و اما امروز سپاهان به ديدار الجزيره اي مي رود كه به طور 
حتم از العين و النصر امارات س��رتر نيست و اين خاطر 
امي��ر قلعه نوعي را براي يک پيروزي روحيه بخش ديگر 
در گروه اول ليگ قهرمانان آس��يا آس��وده مي كند. اما از 
ياد نبريم كه س��ال گذشته همين سپاهان و مربي كمي تا 
قسمتي باتجربه اش براي صعود از همين دور مقدماتي با 

مشكالتي مواجه شدند. 
همان اتفاقاتي كه س��ال قبل از آن نيز براي اس��تقالل كه 
ژنرال را باالي س��ر خود مي ديد تكرار شد و امير امروز 
چاره اي ندارد تا براي پاك كردن اين خاطرات، صعودي 
مقتدرانه را در س��ومين سال حضورش در ليگ قهرمانان 
تجربه كن��د. صعودي كه اگر تا مراح��ل باالتر نيز ادامه 
داشته باش��د باطل كننده نظريه اي خواهد بود كه معتقد 
است قلعه نوعي مربي بين المللي نيست و.. بدون ترديد 
حري��ف اماراتي امروز به قصد تس��اوي و با حربه دفاع 
فش��رده به ميدان خواهد آم��د و باز ش��دن دروازه آنها 
مي توان��د راه را براي گام هاي بع��دي و افزايش تفاضل 
گل ب��راي زردها در جدول گروه يک باز كند، كاري كه 
از عهده حاج صفي،  يانوش، عنايتي، جمش��يديان و البته 

ابراهيم توره ساخته است.

برپايي اولين دوره جام ورزش 
شاهد استان

زاينده رود
رقابت هاي قهرماني دانش آموزان ش��اهد اس��تان 
اصفهان با شركت بيش از 700 نفر از دانش آموزان شاهد 
دوره راهنمايي و متوس��طه استان در محل سالن ورزشي 
آزادي آغاز شد. در مراسم افتتاح اين دوره از مسابقه ها در 
بخش دختران كه با حضور جمعي از مسئوالن آموزش و 
پرورش و اداره كل بنياد شهيد و ايثارگران استان برگزار 
گرديد، پور حسيني معاون آموزش متوسطه اداره كل، طي 
سخناني با اشاره به اهميت ورزش و تندرستي از ديدگاه 
اسالم، توجه به احاديث و منشور مكتب و بزرگان دين و 
پيام هاي مسئوالن عالي رتبه نظام را آغازي براي حركت 
و تالش فرزندان معزز شاهد در راستاي اهتمام به ورزش 

و تربيت بدني دانست.
از دوره  اي��ن  ان��دركاران  دس��ت  از  ادام��ه  در   وي 
 رقابت ه��ا براي طراحي اي��ن برنامه مؤثر كه براي اولين 
بار در س��طح كش��ور به ابتكار آموزش و پرورش استان 
اصفهان تدارك ديده شده است و براي سالم سازي جسم 
و روح فرزندان عزيز شاهد اثر مثبتي دارد، تقدير و تشكر 

كرد.
مصطفي درستكار كارش��ناس مسئول شاهد و ايثارگران 
اداره كل آم��وزش و پرورش هدف از برپايي اولين دوره 
جام ورزش��ي دانش آموزان شاهد اس��تان را حركت در 
راس��تاي تحقق منويات مقام معظ��م رهبري در توجه به 
جوانان و نوجوانان و تبيين س��ه حركت مهم و ارزشمند 
تحصيل، تهذيب و ورزش دانس��ت و افزود: تالش تمام 
دس��ت اندركاران امور تحصيلي و آم��وزش و پرورش 
فرزندان معزز شاهد بر اين است كه زمينه بروز و ظهور 
استعدادهاي پربار فرزندان شاهد در كنار شور و نشاط و 
توجه اساسي به ورزش هاي همگاني بيش از پيش فراهم 
آيد.به گفته وي در اين دوره از رقابت ها كه در دو گروه 
دختران و پسران شاهد دوره راهنمايي و متوسطه استان 
برگزار مي ش��ود، تعداد 650 نفر از ورزش��كاران دانش 
آموز منتخب، شهرس��تاني از س��طح استان در رشته هاي 
بدمينتون، دو، صحرانوردي، شنا، تنيس روي ميز، فوتسال 

و واليبال به رقابت مي پردازند.
شايان ذكر است كه سالن هاي ورزشي مسكن، قزل باش 
آزادي و خرازي و اس��تخر مرواريد شهر اصفهان به اين 
دوره از رقابت ها اختصاص داده ش��ده اس��ت، نفرات و 
تيم هاي برتر اين جام در پاي��ان موفق به دريافت مدال، 

كاپ و جوايز ارزنده ويژه اي خواهند شد.

گزارش خبر

زاينده رود
تيم فوتبال گيتي پسند اصفهان با پيروزي برابر جاويد كرج با اقتدار 

راهي دور دوم رقابت هاي ليگ دسته سوم فوتبال ايران شد.
در چارچوب هفته پاياني مرحله گروهي ليگ دس��ته سوم فوتبال ايران، 
دو تيم گيتي پسند اصفهان و جاويد كرج در ورزشگاه قيام زرين شهر به 
مصاف يكديگر رفتند كه در پايان تيم گيتي پسند موفق شد با نتيجه دو 
بر صفر به پيروزي دست يابد. هر دو گل تيم گيتي پسند را در اين ديدار، 
رس��ول ناظم الرعايا به ثمر رس��اند تا با 15 گل خود را به عنوان يكي از 
گلزنان برتر ليگ دسته سوم معرفي كند. به اين ترتيب تيم گيتي پسند با 
اين پيروزي 47 امتيازي شد و با قرار گرفتن در رده دوم گروه خود به دور 
بعدي رقابت ها گام برداشت. در ديگر ديدارهاي حساس اين گروه، تيم 
س��ايپا مهر كرج برابر ارم سار قم 3 بر يک برنده شد و به عنوان تيم اول 
راهي دور بعد شد. تيم پيام بابل نيز برابر تالش نظر آباد 3 بر صفر برنده 
ش��د. در مرحله دوم ليگ دسته سوم فوتبال ايران، دو تيم اول گروه هاي 
شش گانه در دو گروه شش تيمي قرار مي گيرند و دو تيم اول هر گروه 
 به طور مس��تقيم به ليگ دس��ته دوم راه پيدا مي كند. از بين تيم هاي سوم 

دو گروه نيز يک تيم به ليگ دسته دوم راه پيدا خواهد كرد.

زاينده رود
رسول ناظم الرعايا بهترين گلزن تيم فوتبال گيتي پسند گفت: با وجودي 
كه در نيم فصل اول ليگ دسته سوم نتايج تيم خوب نبود اما با اضافه شدن 
چند بازيكن خوب در نيم فصل دوم قدرت تيم دو برابر ش��د. رسول ناظم 
الرعايا كه با 17 گل زده بهترين گلزن تيم گيتي پسند در مرحله گروهي ليگ 
دس��ته سوم لقب گرفت. اظهار داشت: در نيم فصل اول ليگ، تيممان كامل 
بسته نشده بود و نتوانستيم انتظارات را برآورده سازيم اما در نيم فصل دوم با 
تالش كادر فني و حمايت باشگاه از تيم و اضافه شدن چند بازيكن خوب، 
انگيزه صعود از گروه در تيم ايجاد شد. وي درباره 17 گل به ثمر رسانده در 
22 بازي گفت: در هر بازي چند موقعيت گل را از دست مي دهم كه در غير 
اين صورت مي توانس��تم عدد گل هاي به ثمر رس��انده ام را به باالي 30 گل 
برس��انم، خدا را شكر مي كنم كه توانستم در دور گروهي زحمت بازيكنان 

را به ثمر بنشانم.

زاينده رود
نخس��تين فروشگاه ورزشي باش��گاه فرهنگي ورزشي سپاهان با 
حضور محمدرضا ساكت )مديرعامل باشگاه سپاهان( و اعضاي هيأت 
مديره و كادر فني و بازيكنان تيم هاي مختلف اين باشگاه در ارگ جهان 
نماي اصفهان راه اندازي شد. محمدرضا ساكت ضمن تبريک ميالد امام 
حسن عس��گري در جمع حاضران گفت:  اين اولين فروشگاه ورزشي 
باشگاه هاي ليگ ايران به حساب مي آيد و از همه كساني كه در اين راه 
ما را حمايت كردند تش��كر مي كنيم. وي ادامه داد: سياست گذاري هاي 
بلند مدت باش��گاه براس��اس برنامه ريزي ها و مصوبات هيأت مديره 
باش��گاه است و به سمت خصوصي س��ازي، خودكفايي و ايجاد يک 
ثبات اقتصادي مالي در كنار حمايت هاي ش��ركت عظيم فوالد مباركه 
گام برمي دارد و در بخش هاي مختلف درآمدزايي، برنامه هاي متنوعي 
مورد بررس��ي و تصويب هيأت مديره قرار گرفته كه مبناي كار باشگاه 
اس��ت. وي به هدف افتتاح اين فروش��گاه اش��اره كرد و توضيح داد: 
از اي��ن پس محصوالت و البس��ه باش��گاه با برند س��پاهان به صورت 
محصول اورجين��ال در خدمت عالقه مندان و هواداران س��پاهان قرار 
خواهد گرفت و هر هفته يک شب يک قهرمان ورزشي از سپاهان در 
اين محل حاضر و ضمن مالقات با عالقه مندان با آنها عكس يادگاري 
مي گي��رد. س��اكت تصريح كرد: اين قدم اولي اس��ت كه در راس��تاي 
حرفه اي تر ش��دن و حرفه اي عمل كردن با توجه به سياست گذاري ها 
برداش��ته ش��ده و اميدواريم با عنايات الهي و بركات مناسب، موفقيت 
خوبي داش��ته باشيم. مديرعامل سپاهان در پايان به مقام كسب شده در 
رشته هاي مختلف اشاره كوچكي كرد و گفت: تيم كاراته براي پنجمين 
س��ال قهرمان ش��د. قهرمانان تيم هندبال كه با اقت��دار در نيم فصل در 
سكوي اول ايستادند، نايب قهرماني در رشته تيراندازي، نايب قهرماني 
ش��نا و در بخش بانوان نيز مي توان ب��ه قهرماني بدمينتون،  كاراته كه 3 
سال متوالي قهرمان شدند، تيم شنا سپاهان و سومي بسكتباليست هاي 

بانو اشاره كرد.
امیر قلعه نوعي: 

ساكت مدير اليق و بزرگي است
مي��ر قلع��ه نوع��ي در ادامه صحبت هاي س��اكت ضم��ن خيرمقدم به 
همه مدعوين و هواداران اظهار داش��ت: س��پاهان يک مجموعه بزرگ 
محس��وب مي ش��ود و به عقيده من يكي از باش��گاه هاي بزرگ آسيا 
اس��ت و بنده مفتخرم كه دو سال در اين باشگاه فعاليت دارم. سرمربي 
تيم فوتبال س��پاهان ادامه داد: در اين دو سال خاطرات خوبي از مردم 
خونگرم اصفهان دارم و اميدوارم با قهرماني دل مردم اصفهان را براي 
دومين س��ال متوالي شاد كنم و از هواداران سپاهان تشكر مي كنم چون 
الگوي��ي براي ديگر تيم ها هس��تند. وي در پايان از س��اكت و اعضاي 
هيأت مديره تش��كر كرد و افزود: س��اكت يک مدير اليق و بزرگي به 
حس��اب مي آيد كه به عنوان يک مدير،  الگوي��ي براي ديگر مديران و 

باشگاه هاي كشور مي باشد.

صعود تيم فوتبال گيتي پسند به دور دوم 
ليگ دسته سوم فوتبال ايران

بهترين گلزن تيم فوتبال گيتي پسند: 
قدرت تيم در نيم فصل دوم دو برابر شد

محمدرضا ساكت: 
به سمت ايجاد ثبات اقتصادي گام 

برمي داريم

كونگ فو به دنبال راهي براي ورود به اسپرت اكورد
احداث خانه كونگ فو در استان اصفهان 

زاينده رود
روزنامه زاينده رود براي آگاهي بيشتر خوانندگان 
در ح��وزه ه��اي مختل��ف گفتگوهايي را ب��ا مديران و 
كارشناس��ان ترتيب مي دهد تا ضمن كس��ب اطالعاتي 
دقيق از متن و حاش��يه رويدادها، در جهت روش��نگري 
اف��كار عمومي ابهام��ات را بزدايد و به رس��الت حرفه 
اي خ��ود عمل نمايد. اين بار زاينده رود ميزبان اس��تاد 
 س��يد مجتبي ش��يرزادي، دبير فدراسيون و رئيس هيأت 
كونگ فو اس��تان و محمد كاظم زاده، عضو هيات رئيسه 
اس��تان بود و پيرام��ون انجمن جهاني ووت��ا، وضعيت 
كنوني هيأت اس��تان و برنامه هاي آينده هيأت مس��ائل 
در خور توجهي مطرح ش��د كه دانستن آنها براي عالقه 
مندان ب��ه ورزش هاي رزمي به وي��ژه كونگ فو كاران  

خالي از جذابيت نيست.  
ــري از تاريخچه  ــح مختص ــکان دارد توضی ــر ام اگ
ــته  ــتر با اين رش كونگ فو بدهید تا خوانندگان بیش

رزمي آشنا شوند؟
كونگ فو با قدمتي 40 س��اله از سال 84 در ايران داراي 
فدراس��يوني مستقل شد، پس از سال ها انتظار و تالش 
هاي ش��بانه روزي كه صورت گرف��ت، در حال حاضر 
31 اس��تان كش��ور داراي هيأت كونگ فو مي باش��ند. 
 تفاوت اين رش��ته با س��اير رش��ته هاي رزمي در تعداد 
س��بک هاس��ت زيرا رش��ته اي چ��ون تكوان��دو و يا 
 جودو با يک س��بک س��ر و كار دارند، در حالي كه در 
 كونگ فو چيزي حدود 14 سبک و رشته وجود دارد و 
رقاب��ت های آن ه��ر س��اله در چهار بخ��ش مبارزات 
 نيم��ه آزاد، آزاد، فرم و هنرهاي نمايش��ي و به صورت 
برگ��زار  كش��ور  نق��اط  اقص��ي  در  متمرك��ز   غي��ر 

مي شود.
ــته را با نام  ــم گرفتید اين رش ــد كه تصمی چطور ش
ــکیل انجمن  ــانید و به دنبال تش ــران به ثبت برس اي

جهاني كونگ فو )توآ( افتاديد؟
 كونگ ف��و بع��د از فوتبال يك��ي از پرجمعي��ت ترين 
رشته هاي ورزشي كشور است، اين جمعيت عالقه مند 
خواسته هاي فراواني هم دارد كه ما بايد پاسخگو باشيم 
و ب��ه همين جهت تالش ه��اي زيادي در بحث جهاني 

كردن كونگ فو در سايركشورها انجام داديم.
ــیري را طي كرديد و با چه موانع   در اين راه چه مس

و مشکالتي روبه رو بوديد؟
بعضی از رشته های رزمی عضو اسپورت اكورد هستند؛ 

مث��ل كاراته، تكواندو و ..... برخی از رش��ته های رزمی 
نيز عضو شورای المپيک آسيا هستند؛ مثل پنچاكسيالت. 
دس��ته سوم رش��ته هايی هس��تند كه عضو هيچ كدام از 
اين دو گروه نيس��تند اما س��ازمان جهان��ی دارند. وقتی 
بررس��ی ش��د ديديم كه كونگ فو عضو هي��چ كدام از 
سه گروه ياد ش��ده نيست و طبق دستور سعيدلو رئيس 
س��ازمان تربيت بدنی، مأمور ش��ديم كه رشته ورزشی 
كونگ فو را كه يک ورزش ايرانی اس��ت، برای توسعه 
 بيش��تر به دنيا بشناس��انيم؛ بنابراين با نام سازمان جهانی 
 »ووت��ا« در رويداده��ای مختل��ف ش��ركت كردي��م تا 
هنگامی كه اجالس اس��پورت اكورد در دوبی تش��كيل 

شد.
كونگ فو ايراني در راه جهاني ش��دن، مس��ير دشواري 
را پيمود، كش��ور چين به خاطر نام اين رش��ته كه آن را 
نام��ي خاص تلقي مي كرد، در ارتباط با اس��تفاده از نام 
كون��گ فو ك��ه آن را در انحصار خودش��ان مي ديدند، 
مقاوم��ت هاي زيادي انج��ام داد در حالي كه نام كونگ 
فو نامي خاص نيس��ت و همه مي توانند از آن اس��تفاده 
كنند. در ادامه، از نيروهاي زبده و با تجربه، با تش��كيل 
يک كارگروه به بررس��ي و تحقي��ق در ارتباط با اثبات 
ايراني بودن اين رش��ته پرداختند و به اين نتيجه رسيدند 
كه با نام خاص كونگ فو ايراني توآ )به معني تو بيا( در 
خ��ارج از مرزها، كش��ورهاي مختلف را براي عضويت 
در انجمن جهاني اين رش��ته دعوت كرديم. 50 كش��ور 
دعوتنامه داديم كه از اين تعداد 40 كش��ور دعوت ايران 
را پذيرفتن��د و در تيرماه بزرگ تري��ن و اولين همايش 
تاري��خ ورزش كون��گ ف��و را با حضور عال��ي ترين و 
باالترين مقام هاي ورزشي كشورهاي عضو در اصفهان 

برگزار كرديم.
استقبال مسئوالن ايراني از اين همايش و اين حركت 

عظیم چطور بود؟
عالي،در اين برنامه س��عيدلو، مع��اون رئيس جمهور و 
رئيس س��ازمان تربيت بدني و افشارزاده، دبير كل كميته 
ملي المپيک و مسئوالن سازمان تربيت بدني و مسئولين 
اس��تاني حضور داش��تند و ما از حمايت هاي ش��خص 
اس��تاندار ورزش دوست و جوانگراي اصفهان، مديركل 
تربيت بدني استان و شهردار اصفهان برخوردار بوديم.

ــتور كار  بعد از همايش چه اقدامات ديگري در دس
قرار گرفت؟

 خ��وب اين برنامه س��رآغازي براي جهاني ش��دن يک 

رش��ته رزمي ايراني بود و ما مجبور بوديم با برنامه عمل 
كنيم. در نخس��تين گام اولي��ن دوره مربيگری و داوری 
ووتا را با همت كميته فنی ووتا با موفقيت برگزار كرديم 
كه بعد از برگزاری اين دوره، كشورهای عضو خواهان 
برگ��زاری دوره های بعدی ش��دند و حتی اعالم كردند 
ك��ه حاضرند تمام مخارج آن را برای برگزاری به عهده 

بگيرند.
ــراي خود تعريف  ــم اندازي را ب اين انجمن چه چش

كرده است؟
 نگاه ما ورود و ثبت اين رش��ته در اس��پرت اكورد است 
ك��ه در اين زمينه رئيس فدراس��يون كونگ فو به عنوان 
اولين ايراني جلس��ات طوالن��ي و متعدد با »وربورگن«، 
رئيس سوئيسی تش��كيالت بين المللی اسپورت آكورد 
گفتگ��و كرد و با تحقيقاتي ك��ه در زمينه اثبات بومي و 
ايراني بودن اين رشته صورت گرفته بود و با مستنداتي 
كه با بررس��ي تاريخ ايرانيان، به دست آمده بود توانست 
بورگ��ن را مجاب به قبول ايراني بودن اين رش��ته كند. 
درصدد هستيم كه اين رشته را در انجمن جهاني اسپرت 
اك��ورد به نام ايران به ثبت برس��انيم. چنانچه بتوانيم در 
مس��ابقات سالني و آسيايي ورود پيدا كنيم مسير اين راه 
هم هموار خواهد شد. در رقابت های آسيايي گوانگژو 
و در رشته هايی مثل ووشو و تكواندو به ترتيب چهار و 
دو مدال به دست آمد، در حالي كه اگر اين رشته به ثبت 
اسپرت اكورد برسد مي توان از االن روي 16 مدال طال 

براي كاروان ايران در دوره هاي بعد حساب كرد.
ــح  ــوآ توضی ــن ت ــا در انجم ــئولیت ه ــورد مس  در م

دهید؟
در حال حاضر رئيس فدراسيون به عنوان رئيس انجمن 
و پروفس��ور هوانگ ك��ه در حال حاض��ر نايب رئيس 
ش��وراي المپيک آس��يا هس��تند به عنوان دبيركل و بنده 
ب��ه عنوان دبير اجرايي انجمن انتخاب ش��ديم و س��اير 
مس��ئوليت هاي كميته هاي مختلف هم ميان كشورهاي 

عضو تقسيم شد.
ــا با هم  ــبك ه ــئوالن س ــري مس ــدي پیش يکس چن
ــع موانعي را  ــتند و گويا همین موض ــي داش اختالفات

براي پیشرفت كونگ فو فراهم كرده است؟
بله! چند وقت پيش ي��ک چنين بحث هايي مطرح بود 
البت��ه به اعتقاد بنده اين ها اختالف نيس��ت بلكه رقابت 
است. از 14 سبک فدراسيون تنها 5 سبک مشكل دارند 
كه اعتراض آنها هم غير منطقی اس��ت. در فدراسيون به 
همه اين افرد اع��الم كرديم كه آماده هر گونه همكاری 
ب��ا آنها در جهت پيش��رفت كارها در ووتا هس��تيم، اما 
برخ��ی از اين افراد به ج��ای اين كه با ما همكاری كنند 
درصدد تخريب هس��تند كه در اصل اين افراد بايد  كار 
خود را قانونمند و در چارچوب قوانين س��ازمان تربيت 
بدنی انجام بدهند و بارها اعالم كرديم با هر س��بكی كه 
بخواهد خارج از چارچوب قوانين سازمان تربيت بدنی 
فعاليت كند با ق��درت و قاطعانه برخورد خواهيم كرد. 
اما بناي فدراسيون برقراري تعامل با تمامي سبک ها در 

جهت فعاليت قانونمند مي باشد.
از ديگر برنامه هاي فدراسیون بگويید؟

برنامه هاي فدراسيون در تمامي ابعاد گستردگي فراواني 

دارد. ب��ه عنوان نمونه و به ط��ور ميانگين در طول يک 
سال، فدراسيون بيش از 32 مسابقه در چهار گروه سني  
و در دو بخ��ش بانوان و آقايان برگ��زار مي كند كه در 

مجموع حدود 100 دوره مسابقه مي شود.
ــر نبود  ــو كاران به خاط ــگ ف ــر كون ــال حاض  درح
ــطح بین المللي و آسیايي  ــابقه های رسمي در س مس
ــته  ــاير رش ــیدن لباس تیم ملي رو به س و براي پوش
ــکل حضور در  ــال حاضر مش ــاي رزمي كه در ح ه
ــي آورند و در صورتي  ــن بین المللي ندارند م میادي
كه فکري براي اين موضوع نشود بی شك اين رشته 
ــما دراين باره  ــکالتي برخواهد خورد. نظرش ــه مش ب

چیست؟
 ت��الش ما براي ورود به انجمن جهاني اس��پرت اكورد 
در راس��تاي توجه و بهادادن به اين رشته و ورزشكاران 
 آن اس��ت كه ديگر كون��گ فو كاران ب��راي حضور در 
رقابت های برون مرزي به رش��ته ه��اي ديگر گرايش 
پيدا نكنند و شرايط حضور ورزشكاران در ميادين برون 
مرزي در اين رشته  فراهم شود. براي استفاده از سهميه 
و س��اير تسهيالت راه بيست ساله اي در پيش داريم كه 
با تالش هاي ش��بانه روزي كه آق��اي منتظري ، رئيس 

فدراسيون انجام دادند دو سال از اين زمان كم شد.
ــر عملکرد هیأت هاي  ــه اي براي نظارت ب  چه برنام
ورزشي استان داريد و عملکرد هیأت كونگ فو استان 

اصفهان را چطور ارزيابي مي كنید؟
در خص��وص نظ��رات ب��ر كار هي��أت هاي اس��تان ما 
بازديدهای مس��تمري را در دس��تور كار خود قرار داديم 
 و مرت��ب برنام��ه ه��ا و فعالي��ت هاي اين هي��أت رصد 
مي شود. هيأت كونگ فو استان اصفهان نيز در كونگ فو 
كش��ور به عنوان يک قطب مطرح بوده و بر همين اساس 
اين اس��تان براي برگزاري چنين روي��داد بزرگي انتخاب 
شد. اصفهان در س��ال 85 ميزبان اولين دوره رقابت های 
كشوهاي اسالمي نيز بود و در مجموع توانايي هاي كونگ 
فو اس��تان فرا ملي است و برنامه هاي زيادي را در بخش 
هاي مختلف اعم از آموزش، فرهنگي، جذب منابع انساني 
و م��ادي دارد و تا به امروز عملك��رد راضي كننده ای در 
كارنامه خود ثبت كرده است.درخصوص توجه به نيازهاي 
كونگ فو كاران اس��تان اصفهان نيز در تالشيم تا با كمک 
سازمان تربيت بدني استان خانه كونگ فو استان را احداث 
وايجاد كنيم و همچنين در شهر اصفهان سالن اختصاصي 

براي كونگ فو كاران در نظر گرفته شود.
ــي رقابت هاي  ــش تلويزيون ــدر پخ ــما چق به نظر ش
ــته  ــتر به اين رش رزمي مي تواند در جذب افراد بیش
ــر جامعیت  ــه از نظ ــن آنک ــد؟ ضم ــذار باش  تأثیرگ
ــبت به ساير رشته ها از شرايط و مزيت  كونگ فو نس
هاي بیشتري برخوردار است اما كمتر كسي در جريان 

اين موضوع است!
اگر رس��انه ها به خصوص رس��انه ملي توج��ه اي را كه 
ب��ه فوتبال نش��ان مي دهند، به رش��ته هاي رزمي نش��ان 
مي دادن��د و با توجه به ماهيت و ه��دف و خصوصياتي 

ك��ه در اي��ن رش��ته وج��ود دارد، خيلي زود ج��اي خود 
 را بي��ش از گذش��ته مي��ان خان��واده ها پيدا م��ي كرد. در 
رشته هاي رزمي توجه و تأكيد بر روي شخصيت ورزشكار 
اس��ت كه در آن درجه و جايگاه مربيان، پيشكس��وتان و 
ورزشكاران مشخص شده و از حاشيه هايي كه در فوتبال 

شاهد آن هستيم خوشبختانه خبري نيست.
صحبت پاياني؟

از خان��واده ها م��ی خواهم كه قبل از ورود فرزندانش��ان 
به كون��گ فو از طريق س��ايت، پيامک، تلف��ن گويا و يا 
حتي مراجعه حضوري نس��بت به اس��تاد، مكان برگزاري 
و ش��هريه دوره هاي آموزش��ي اطالعات الزم را كس��ب 
كنن��د ت��ا از س��وء اس��تفاده ه��اي احتمال��ي جلوگيري 
 ش��ود. ضمن آنك��ه از روزنامه زاينده رود ك��ه در تمامي 
رشته هاي ورزشی و به ويژ ه رشته هاي رزمي ورود پيدا 
كرده و نگاه جامعي به همه رش��ته ها دارد تشكر مي كنم.
متقاباًل فدراس��يون و هايت كونگ ف��و آمادگي كامل دارد 
تا اين روزنامه ورزش دوس��ت را در جهت آشنايي بيشتر 
با عالقمندان با س��بک ها و رش��ته هاهمراهي و همكاري 

نمايد.
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ياد ياران ياد باد

پزش��كان تأكي��د كردن��د كه نوش��يدن 
 قه��وه خطر س��كته مغزی را ب��ه ميزان 

قابل توجهی در زنان كاهش می دهد. 
طب��ق نتايج يک بررس��ی جديد كه در 
مجله »س��كته« به چاپ رس��يده است، 
خط��ر ب��روز س��كته مغ��زی در زنانی 
كه روزان��ه يک فنجان يا بيش��تر قهوه 
 می نوش��ند 25 درص��د كاه��ش پي��دا 

می كند.
اي��ن يافت��ه حاص��ل ت��الش س��وزانا 
الرس��ون محقق س��وئدی در انس��تيتو 
كارولينس��كا در اس��تكهلم اس��ت. در 
اي��ن بررس��ی ها بي��ش از 34 هزار زن 
سوئدی در گروه س��نی 49 تا 83 سال 
ك��ه هيچ س��ابقه ابتال به بيم��اری قلبی 
 نداش��تند تحت آزماي��ش و معاينه قرار 

گرفتند. 
پس از 10 س��ال 1680 نفر از اين زنان 
س��كته مغ��زی را تجربه كردن��د. اين 
مطالع��ات تأييد ك��رد زنانی كه در روز 
حداق��ل يک فنجان قهوه می نوش��يدند 
22 تا 25 درصد كمتر به س��كته مغزی 
دچار ش��دند. از س��وی ديگر كالديت 

بروك��ز س��خنگوی انجمن س��كته در 
امريكا در اين باره متذكر شد: ما پيشتر 
نگران بوديم كه قه��وه موجب افزايش 
فش��ار خ��ون و ضربان قلب ش��ود اما 
اي��ن مطالعات بلند مدت نش��ان داد كه 
 اين نوش��يدنی  تا اين ان��دازه خطرناك 

نيست. 
متخصص��ان تغذي��ه می گويند مصرف 
يک فنجان قهوه همراه با شكر می تواند 
حافظ��ه را فعال كند و مي��زان دقت و 
توجه فرد را افزاي��ش دهد. از خواص 
ديگر قهوه اين اس��ت كه اين نوشيدنی 
محرك بوده و به هضم آسان غذا كمک 
می كند، تب بر است و می تواند سردرد 
را نيز تسكين دهد. عالوه بر اين، قهوه 
برای برطرف كردن يرقان مفيد اس��ت 
و در درمان س��رفه ای كه با بلغم همراه 
باشد، مؤثر است. اين نوشيدنی در عين 
حال ادرار آور است، دردهای عصبی را 
بهبود می بخش��د، در درمان سياه سرفه 
تأثي��ر دارد و ه��م چنين ض��د عفونی 
كننده بوده و خاصيت ضد افس��ردگی 

هم دارد.

اين نوشيدنی خطر سكته مغزی را در زنان 
کاهش می دهد

مدت هاس��ت كه بر سر اينكه گوشی های موبايل 
برای مغز آس��يب زا هس��تند يا ن��ه، اختالف نظر 
وج��ود دارد. گرچه بعضی ها حت��ی معتقدند كه 
اس��تفاده از موباي��ل احتمال ابتال ب��ه تومورهای 
مغزی را باال می برد، ام��ا برخی هم اعتقاد دارند 

شواهد الزم برای اثبات آس��يب زا بودن موبايل، 
هنوز كافی نيس��تند. خيلی ها هم توصيه می كنند 
ك��ه بهتر اس��ت كارب��ران در اس��تفاده از موبايل 
محتاط باش��ند به ط��ور مثال بچه ها بهتر اس��ت 
فقط درمواقع اورژانس��ی از موبايل استفاده كنند 
و كارب��ران ديگر هم در هنگام مكالمه طوالنی از 

هندز فری يا اسپيكر بهره ببرند.
اما بر اس��اس يک تحقيق تازه، استفاده از موبايل 
می توان��د باع��ث افزايش فعاليت مغز ش��ود. در 
اي��ن مطالعه مغ��ز 47 نفر در هن��گام صحبت با 
گوش��ی و زمانی كه از موبايل استفاده نمی كردند 
با اس��تفاده از PET اس��كن با هم مقايس��ه شد. 
 معلوم ش��د كه استفاده از موبايل به مدت بيش از
پنج��اه دقيقه ميزان فعاليت مغ��ز را هفت درصد 
افزايش می دهد. گرچه اين تحقيق نش��ان دهنده 
خطری نيس��ت اما نش��ان دهنده حس��اس بودن 
مغز انس��ان به امواج الكترومغناطيسی است. در 
تحقيقات قبلی برای بررسی تأثير موبايل بر مغز، 
از مطالعه ميزان جريان خون مغز استفاده می شود 
اما در پژوهش تازه از ميزان مصرف گلوكز توسط 

سلول های مغزی برای بررسی استفاده می شود تا 
ميزان فعاليت نواحی مختلف مغز مشخص شود. 
اما بايد توجه داش��ت كه حساس��يت ب��ا امواج 
الكترومغناطيس��ی مترادف با آس��يب يا افزايش 
خطر س��رطان نيس��ت، حتی ممكن اس��ت اين 
اثرات مثبت هم باش��د. بدن م��ا در همه اوقات 
در معرض امواج الكترومغناطيس��ی اس��ت و در 
مقادير كم اين امواج تأثيری بر س��المت ندارند 
اما از آنجا كه آنتن گوش��ی های موبايل با ميدان 
مغناطيسی قوی در فاصله خيلی كمی از بدن قرار 
 می گيرند، از انتهای دهه نود، دغدغه هايی در مورد 
خطرناك بودن موبايل بر س��المت انسان مطرح 

شد و به موازات آن تحقيقاتی هم انجام شد.
نتاي��ج مطالعه ای كه بي��ش از بقيه، زم��ان برای 
انجامش صرف ش��د در ماه می 2010 منتشر كه 
نش��ان م��ی داد افزايش خطر ابتال ب��ه تومورهای 
خوش خيم يا بدخيم متعاقب اس��تفاده از موبايل 
وج��ود ن��دارد. البته همين تحقيق نش��ان داد كه 
استفاده بس��يار افراطی از موبايل احتمال ابتال به 

تومورهای خوش خيم را باال می برد.

نيروي انتظامي در آس��تانه سال نو به خريداران 
طال توصيه كرده اس��ت تا هن��گام خريد مراقب 
باش��ند تا ط��الي تقلب��ي خري��داري نكنند. به 
گزارش ايس��نا، در آستانه آغاز سال جديد بازار 
خريد و فروش طال و جواهرات داغ مي ش��ود، 
با اين ح��ال به خريداران طال ب��ه ويژه خانم ها 
هشدار داده مي ش��ود كه هنگام خريد به شدت 

مراقب باشند، تا طالي تقلبي نخرند. براي خريد 
طال به مغازه هاي معتبر مراجعه كنند.

پس از خريد از فروش��نده كاغذ خريد رس��مي 
دريافت و مش��خصات كاالي خريداري شده با 
مندرج��ات در كاغذ خريد را به دقت بررس��ي 
كنن��د. از افراد ناش��ناس و غيرقاب��ل اعتماد طال 
و جواه��ر خري��داري نكنند. قب��ل از خريد، از 

اصيل ب��ودن كاالي م��ورد نظر مطمئن ش��وند، 
چرا كه در مواردي مش��اهده ش��ده ش��يادان و 
بدل ان��دازان طالي تقلبي يا طالي عيار كم را به 
جاي طالي اصل فروخته اند. طالي دس��ته دوم 
را ب��ه عنوان طالي نو نخرن��د، چرا كه برخي ها 
ط��الي دس��ته دوم را به جاي ط��الي اصل به 

مشتريان مي فروشند.

سينوزيت شامل ورم و التهاب مخاط سينوس های اطراف بينی در اثر عوامل 
مختلف اس��ت.  در حالت عادی ترشحات داخل سينوس ها به درون فضای 
بين��ی تخليه می ش��ود و در هنگام ابتال به س��رماخوردگی و يا حساس��يت، 
س��ينوس ها ملتهب شده و در تخليه ترش��حات خود دچار مشكل می شوند. 
اين وضعيت می تواند باعث احتقان و س��پس عفونت س��ينوس شود. در هر 
حال اگر غشاي مخاطی حفره بينی و سينوس ها متورم شود، می توانند باعث 
انسداد در مسير خروج ترشحات مخاطی شود. در سينوس هايی كه ترشحات 
آنها نتوانند تخليه ش��وند، امكان رش��د باكتری ها و قارچ ها بيش��تر می شود. 
كارشناس��ان مركز كنترل و پيشگيری امراض آمريكا در مقاله جديدی درباره 
اين بيماری خاطرنشان كردند: اكثر سرماخوردگی ها با عامل ويروس پس از 
چند روز برطرف می ش��وند. اما اگر سينوس ها ملتهب شوند، عالئم ديگری 
مانند سردرد و يا تورم دردناك در ناحيه صورت ايجاد می شود. اگر از زمان 
شروع س��ينوزيت چند روز گذش��ته باشد، آن را س��ينوزيت حاد می گوييم 
و اگر اين عارضه طوالنی تر ش��ود س��ينوزيت مزمن ناميده می ش��ود. آمارها 
نش��ان می دهد كه در انگليس سينوزيت حاد، ش��ايع است. در اين كشور از 
هر 1000 نفر حدود س��ه نفر به اين بيماری مبتال می شوند. سينوزيت مزمن 
ش��يوع كمت��ری دارد و يک نفر از هر هزار نف��ر را مبتال می كند. كودكان زير 
يک س��ال به طور معمول مبتال به سينوزيت نمی شوند زيرا سينوس های آنها 
به طور كامل تش��كيل نشده است ولی در ساير سنين تمام افراد ممكن است 
به س��ينوزيت مبتال ش��وند. بنابراين س��رماخوردگی و عفونت های ويروسی 
حاد، ش��ايع ترين علت ايجاد كننده سينوزيت هستند. به گفته پزشكان، برای 
درمان س��ينوزيت مزمن در ابتدا آنتی بيوتيک ها تجويز می شوند. اگر درمان با 
آنتی بيوتيک مؤثر واقع نشود، اسپری های استروئيدی ممكن است برای بهبود 
ورم و آنتی هيس��تامين ها برای بهبود واكنش های آلرژيک تجويز ش��وند. البته 
آنتی هيس��تامين ها می توانند موجب ترشح مخاط خش��ک و غليظ شوند. در 
حالت های ش��ديد نيز ممكن است جراحی برای برطرف كردن گرفتگی حاد 

سينوس ها صورت گيرد.

زلزله ژاپن مدت زمان 24 س��اعته ش��بانه روز در زمين را كاهش داده است. 
زلزل��ه ح��دود 9 ريش��تري روز جمعه 11 م��ارس ژاپن عالوه ب��ر تغييرات 
 روي پوس��ته زمين، باعث كاهش زمان 24 س��اعته ش��بانه روز ش��ده است.
ريچارد كراس ژئو فيزيكدان ناس��ا گفت: آزمايش هاي انجام ش��ده روي اين 
زلزله نش��ان مي ده��د كه حدود 1/8 ميكرو ثانيه از زمان 24 س��اعته روز در 
زمين كم شده اس��ت. محققان ناسا در حال بررسي تأثيرات اين زلزله عظيم 
 ب��ر روي تغيي��رات جوي زمين هس��تند و تا قبل از اين اعالم ش��ده بود كه
 1/6 ميكرو ثانيه از زمان شبانه روز كم شده، اما ناسا اعالم كرده كه داده هاي جديد به 
دست آمده از گس��ل مربوط نشان مي دهد كه 1/8 ميكرو ثانيه از 24 ساعت 
كم ش��ده اس��ت. كراس در اين زمينه گفت: زلزله ژاپن روي محور زمين نيز 
تأثير گذاشته و باعث افزايش سرعت چرخش زمين به دور خود شده و اين 
امر س��بب كاهش ساعات شبانه روز در س��ياره ما شده است. هر روز زمين 
معادل 24 س��اعت ي��ا همان 86 هزار و 400 ثانيه اس��ت. ديگر اطالعات به 
دست آمده نشان مي دهد كه جزيره ژاپن حدود 8 فوت جابه جا شده است و 

همچنين محور زمين نيز بيش از 10 سانتي متر جابه جا شده است. 

نتايج يک تحقيق تازه درباره تأثير موبايل بر مغز

توصيه هاي نوروزي براي خريداران طال

سينوزيت چگونه ايجاد می شود؟

شبانه روز ديگر 24 ساعت نيست

زاينده رود
مراس��م افتتاح پل بعثت ك��ه دومين پل 
ش��هر درچه ب��ر روی رودخان��ه زاينده رود 
می باشد، در روزهای پايانی سال 89 با حضور 
مسئوالن ارشد اس��تان و استاندار اصفهان در 

فرهنگسرای شهرداری درچه برگزار شد.
اي��ن پ��ل مهم و اس��تراتژيک ك��ه در كاهش 
ترافي��ک مح��ور مواصالت��ی غرب به ش��هر 
اصفهان بس��يار مه��م و حياتی می باش��د بر 
روی زاينده رود احداث ش��ده است و در دو 
طرف پل دارای مس��ير ويژه ت��ردد عابر پياده 
می باش��د و از پل كارون كه نظير اين ساخته 
ش��ده از ويژگی های بهتری برخوردار است. 
اين پل زيبا می تواند به عنوان نمادی شايسته 
 ب��رای ش��هر درچه در س��طح كش��ور مطرح 

باشد.
ــهردار درچه: پل بعثت از نظر طراحی و  ش

مهندسی در كشور بی نظیر است
فرماندار شهرستان خمينی شهر در اين مراسم 
حضور مس��ئوالن و مردم را در ش��هر نمونه 
شاهد كش��ور و نگين زاينده رود شهر درچه 
گرامی داش��ت. علی اكبر صالحی افزود: شهر 
درچ��ه بي��ش از پانصد ش��هيد و 800 جانباز 

ايثارگر به انقالب تقديم كرده اس��ت. وی افتتاح پروژه 
عظيم پل بعثت را مرهون زحمات ش��هردار و ش��ورای 
ش��هر و س��اير مس��ئوالن فرهيخته و آبادگر شهرس��تان 
دانس��ت. وی كلنگ زنی پ��ل را در بعثت پيامبر)ص( و 
افتتاح آن را در روز يادبود ش��هدا، اقدامی مبارك قلمداد 
ك��رد و آن را باع��ث خي��ر و بركت برای كل اس��تان از 
نظر كاهش ترافيک و س��هولت عبور و مرور دانس��ت. 
طراحی و اجرای اين طرح عظيم به دس��ت مهندس��ان 

داخلی صورت گرفته است.
شهردار درچه در مراسم افتتاح پل بعثت در فرهنگسرای 
ش��هرداری درچه گفت: مهم ترين پروژه اجرايی ش��هر 
 درچ��ه و از مهم ترين پروژه های اس��تان در س��ال 89 
پل بعثت م��ی باش��د. عليرضا اطهری ف��ر ويژگی های 
منحص��ر به فرد س��اخت اين پل از لحاظ مهندس��ی و 

طراحی و نيز ايجاد تسهيالت برای ترافيک را متذكر شد 
و اف��زود: اين پل به طول دهانه 65 متر و عرض 35 متر 
با هزينه 80 ميليارد ريال احداث ش��ده و در شهريور 87 

به دست استاندار وقت كلنگ زنی شده است.
وی ادامه داد: احداث جاده های دسترسی برای احداث 
پل هزينه داش��ته و حدود 1100 متر جاده برای اين امر 
اختصاص يافته اس��ت و می تواند دبی 550 مترمكعب 
را تحم��ل كند و اگر س��يالب جاری ش��ود آخرين پلی 
اس��ت كه از نظ��ر مديريت بحران و ارتف��اع به زير آب 

خواهد رفت.
از ويژگی های ديگر اين پل به گفته اطهری فر س��اخت 
مهندس��ی قطعات و آزمايش دقيق آن است كه هر قطعه 
 دارای شناس��نامه دقي��ق و مش��خصات مهندس��ی كامل 

است.
 همچنين آزاد سازی مس��ير پل و آزادسازی جاده های 

دسترس��ی با همكاری مردم صورت گرفته كه مشاركت 
آنها ش��ايان تقدير است و نيز 40 هزار مترمكعب حجم 
خاكريزی برای ايجاد ارتفاع يكس��ان در دو طرف پل به 
كار رفته اس��ت. اطهری فر خاطرنش��ان كرد: زمانی كه 
پروژه را شروع كرديم هزينه ساخت آن از درآمد ساالنه 
ش��هرداری بيش��تر بود كه با كمک و مساعدت مردم و 
مديريت اس��تان، اين امر محقق ش��د و سازمان خدمات 
طراحی ش��هرداری های اس��تان اصفه��ان نيز طراحی و 

نظارت پروژه را بر عهده داشته است.
وی در پايان تالش نيروی انس��انی متخصص و كارآمد 
را مفيدت��ر از منابع مالی ب��رای ايجاد پروژه ها ذكر كرد. 
بختياری اس��تاندار س��ابق اصفهان و وزير دادگس��تری، 
ضمن تش��كر از مسئوالن استان از عدم حضور خود در 
مراسم افتتاح پل بعثت با ارسال پيامی عذرخواهی كرده 
و در اين پيام از تالش های مجدانه ش��هردار و مسئوالن 

استان صميمانه قدردانی نمود.
استاندار مراتب تشكر رئيس جمهور و هيأت 

وزيران را به مردم اصفهان ابالغ كرد.
اس��تاندار اصفهان انجام همه ام��ور در زمينه 
عمران را به خاطر تس��هيل مردم دانس��ت و 

شهر درچه را شهر علما و شهدا ناميد.
 عليرض��ا ذاك��ر اصفهان��ی در اي��ن مراس��م
گف��ت: قدردانی از س��اير مس��ئوالن كه پيش 
از اي��ن در ايجاد اين پروژه زحمت كش��يده 
اند كاری اخالقی و ارزش��مند بوده اس��ت و 
ش��هرداران اس��تان اصفهان افرادی ارزش��ی 
و خالق و متخصص هس��تند ك��ه با تالش، 

فعاليت های مفيدی را رقم زده اند.
وی افزود: حجم فعاليت های عمرانی اس��تان 
در س��طح كش��ور رتبه اول را داشته است و 
در حوزه های اش��تغال و چند ش��اخه ديگر 
اس��تان اصفهان همواره در صدر بوده اس��ت. 
ذاكر اصفهانی ادامه داد: در س��ال آينده تعهد 
اس��تان برای ايجاد اش��غال 190 هزار ش��غل 
می باش��د. وی همچنين پيمان��كار اين پروژه 
را فردی متخص��ص و متدين ناميد كه پروژه 
قطار سريع و س��ير اصفهان تهران نيز به وی 

سپرده شده است.
استاندار تصريح كرد: رياست جمهوری و هيأت وزيران 
تش��كر ويژه ای را از مردم استان برای اجرای هدفمندی 
يارانه و موفقيت اشتغال زايی و ساير فعاليت ها داشته اند 

و اصفهان را استان با ثبات دانستند.
 ذاك��ر اصفهانی خاطرنش��ان ك��رد: وضعيت اس��تان در 
ش��ب عيد از نظر بازار قيمت ها بسيار پر رونق و تحت 
كنترل كامل و بازرس��ی می باشد. اس��تاندار در پايان از 
مسئوالن خواس��ت برای رفاه حال كشاورزان شهرستان 
هم��ه همت و تالش خود را ب��ه كار گيرند و تا آخرين 
حد توان محرومان را از ب��ركات عمليات های عمرانی 

بهره مند سازند.
در پايان مراس��م افتتاحيه هدايايی از سوی فرمانداری و 
ش��هرداری درچه به مسئوالن و دست اندركاران احداث 

اين پل مهم اهدا گرديد.

افتتاح پل استراتژيک بعثت توسط استاندار در شهر درچه 

شهرداری درچه عظيم ترين پل قوسی كشور را ساخت 

 اين پل به طول دهانه 
65 متر و عرض 35 
متر با هزينه 80 
ميليارد ريال احداث 
شده و در شهريور 
87 به دست استاندار 
وقت كلنگ زنی شده 
است

WWW.SHANA.IR                                                  WWW.NIGC-NIGTC.IR
WWW.NIGC-DIST2.IR

آگهي شناسايي و ارزيابي كيفي پيمانكاران شماره 87390031
شماره مجوز 442877

م/ الف 17358روابط عمومي منطقه دو عملیات انتقال گاز 

 شرکت انتقال گاز ايران
منطقه دو عمليات انتقال گاز
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