
 مديــركــل كمــيتــه امــــــداد امام خمـــيني 
چهارمحال و بختياري از تأمين جهيزيه 888 زوج 
جوان زير پوشش اين نهاد در اين استان طي سال 
با  ابوالقاسم رستگار در گفتگو  جاري خبر داد. 
فارس در شهركرد اظهار داشت: از ابتداي سال 
جاري تاكنون بيش از 5 ميليارد و 328 ميليون 
هزينه  كمك  و  جهيزيه  تأمين  منظور  به  ريال 
ازدواج تعداد 888 زوج جوان تحت حمايت اين 
نهاد از محل اعتبارهای دولتي و مساعدت خيران 
هزينه شده است. وي افزود: يكي از فعاليت هاي 
مهم كه همه ساله از سوي كميته امداد امام )ره( 
صورت مي گيرد، تأمين جهيزيه براي نوعروسان و 
افراد نيازمند جامعه است كه با مساعدت و كمك 

خيران اين استان تهيه و تأمين مي شود. 
تاكنون  ابتداي سال جاري  از  ادامه داد:  رستگار 
يك هزار و 40 نفر از مددجويان تحت حمايت 
كه مجري طرح هاي اشتغال و خودكفايي هستند 
به سازمان تأمين اجتماعي به منظور بهره مندي از 
مزاياي بيمه شغلي معرفي و بيش از 3 ميليارد و 7 
ميليون و 460 هزار ريال حق بيمه اجتماعي آنان 

از طريق اين نهاد پرداخت شده است. 
وي با بيان اين كه مددجويان زير پوشش اين نهاد 
بخشي از مواد پروتئيني و لبني مورد نياز مردم 
مددجويان  افزود:  مي كنند،  تأمين  را  استان  اين 
خوداشتغالي  طرح  هزار  اجراي 10  با  نهاد  اين 
فعال، ساالنه بيش از 173 هزار رأس دام سبك و 
 سنگين پرورش مي دهند. رستگار تعداد طرح هاي 
اين  مددجويان  به  شده  واگذار  زايي  اشتغال 
بر  گفت:  و  برشمرد  طرح  هزار   17 را  استان 
همين اساس تعداد 10 هزار مورد از طرح هاي 
واگذار شده فعال هستند. وي همچنين از وجود 
بيش از 9 هزار حامي در اين استان خبر داد و 
گفت: تسهيالت ارايه شده از سوي حاميان ايتام 
اين استان، در زمينه هاي مختلف فرهنگي، تأمين 
جهيزيه و وسايل آموزشي، رفاهي و كمك هاي 

نقدي صورت مي گيرد. 

تأمين جهيزيه 888 زوج 
در چهارمحال و بختياري 

در بهار 90 اتفاق می افتد؛

واگذاری 30 هزار مسکن مهر در اصفهان

ــكوهمند  ش پيروزی  ــالگرد  س
ــی گاه  ــالمی، تجل ــالب اس انق
شكوه و عظمت ملتی است كه 
با شعار و انديشه توحيدی در راه 
رهايی از قيدهای حكومت ظلم 
ــم واالی ايثار،  ــور به مفاهي و ج

جهاد و شهادت تجسم عينی بخشيد و اين فرصت مباركی است تا تمام 
دلسوختگان، عاشقان و وارثان حقيقی انقالب ضمن ...

مديرعامــل شركـــت سهـامي 
ذوب آهن اصفهان در تشـريح 
طرح هاي توســعه ذوب آهــن 
گفت: اين طرح ها در دو محور 
صــورت مي گيــرد. محور اول 
استفاده حداكثری و بهره وري از 

امكانات و تجهيزات موجود مي باشد كه محقق شده است.در اين راستا 
طرح توازن را داريم كه تمام پروژه هاي ...

صفحه آخر/ صفحه8

محمــدرضــا رجــايی )رئيس 
بنيــاد شهيــد و امـور ايثارگران 
استان اصفهان( در يك نشست 
خبرنگاران  جمع  در  مطبوعاتی 
گفت: يكــی از اتفـــاق هـای 
ارزشمند در دهه فجر رونمايی 

از كتاب الكترونيكی أعالم شهداست.
وی افزود: اين كتاب به عنوان مرجع شناخته شده ...

سراسري/ صفحه2

دهه فجر، تجلی گاه اندیشه های 
توحیدی و تجدید میثاق با ارزش ها 

ذوب آهن بهترین واحد فوالدي 
كشور مي شود

از كتاب الکترونیکی أعالم شهدا 
رونمایی می شود

صفحه 3

صفحه 2

صفـحهصفـحه

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

از 16 لغایت 19 بهمن ماه در اصفهان؛
نمایشگاه دهه فجر برگزار می شود

براي نخستین بار در كشور و در دانشگاه اصفهان
صدور اینترنتي مدرك دانشگاهي
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ویژه/ صفحه6

)بدون  متوسط  به خریدهای  مربوط  استعالم های  لیست  ضمناً 
درج  ذیل  آدرس  به  شركت  سایت  در  مناقصه(   برگزاری 

می گردد.

سایر موارد:
1 – زمان دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی نوبت اول تا پایان 

ساعت اداری مهلت دریافت اسناد )مندرج در جدول(
2- جهت اطالع از محل دریافت اسناد و كسب اطالعات بیشتر به 

آدرس www.esfahanstcel.com مراجعه فرمایید.

روابط عمومی ذوب آهن اصفهان 

آگهی فراخوان
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

م الف 15142

نوع ردیف
مهلت ارائه مهلت دریافت اسنادموضوعشمارهفراخوان

پیشنهاد

116-89مناقصه1
خرید بدنه اصلی درب 
رام باطری های بخش 

كک سازی
89/11/1889/12/1

نوبت دوم

28 صفر پیغام دار رحلت پیامبر خاتم)ص(
و شهادت كریم اهل بیت)ع(
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

استان  تعاون  )مديركل  حامديان 
و  مطبوعاتی  نشست  يك  در  اصفهان( 
خبرنگاران  جمع  در  تلويزيونی   راديو 
گفت: 32 هزار و 400 واحد مسكونی در 
قالب طرح مسكن مهر در دست ساخت 
تا  آنها  از  توجهی  قابل  تعداد  كه  است 
پايان امسال و سال آينده به بهره برداری 

می رسد.
وی با اشاره به اينكه اين واحدها توسط 
تصريح  می شوند  ساخته   تعاونی ها 
تعداد 1063  اسفندماه  تا  اميدواريم  كرد: 
برسد  برداری  بهره  به  در شهرضا  واحد 

انتظار  سويی  از  شود.  داده  تحويل  مردم  به  و 
به بهره  می رود 1000 واحد در فوالدشهر هم 

برداری برسد.
بهار  از  افزود:  اصفهان  استان  تعاون  مديركل 
اين  عمده  بخش  سال،  پايان  تا  آينده  سال 
مسكن  طرح  متقاضيان  به  مسكونی  واحدهای 
فاز  در  همچنين  می شود.  داده  تحويل  مهر 
در  ديگر  مسكونی  واحد   3700 ساخت  دوم 
فوالدشهر و برخی شهرستان ها انجام می شود. 
كارشناسی  گروه های  تشكيل  درباره  حامديان 
آينده  سال  در  اختالف ها  از  جلوگيری  برای 
خاطرنشان كرد: قرار است اين گروه ها در تمام 
كه  واقع كسانی  در  تشكيل شوند  شهرستان ها 
باشد  بيشتر  و  موقع  به  هايشان  پرداختی  ميزان 

اين  و  هستند  مسكن  واگذاری  اولويت  در 
روند توسط گروه كارشناسی تعيين می شود تا 

اختالفی بين متقاضيان پيش نيايد.
صحبت های  ادامه  در  استان  تعاون  مديركل 
و  هزار   48 نام  ثبت  به  اشاره  ضمن  خود، 
تعاون  وزارت  سايت  در  اشتغال  متقاضی   800 
نام  ثبت  تاكنون   86 سال  از  افراد  اين  افزود: 
از  می باشند.  تحصيلكرده  بيشتر  و  كرده اند 
شغلی  تاكنون  گروه  اين  درصد   50 سويی 
جويای  ولی  شاغلند  درصدشان   16 نداشتند، 
و  بيكارند  نيز  درصد   35 هستند،  بهتری  شغل 
بيكارند  هم  2 درصد  ندارند،  هم  بيكاری  بيمه 
ولی بيمه بيكاری دريافت می كنند و 8 درصد 

هم بيكار فصلی هستند.
در  نامه ای  تفاهم  كرد:  خاطرنشان  حامديان 

سطح ملی ميان وزارت تعاون و صندوق 
اين  از  و  شده  منعقد  رضا)ع(  امام  مهر 
غير  كار  متقاضی  كه  كارجويانی  طريق 
دولتی هستند و ثبت نام كرده اند و طرح 
دارند برای دريافت تسهيالت به صندوق 

معرفی می شوند.
وثيقه  ارايه  در گذشته  كرد:  تصريح  وی 
دريافت  برای  مشكل ها  از  يكی  ملكی 
تسهيالت بود و با تعاملی كه با سه بانك 
توسعه تعاون، كشاورزی و صندوق مهر 
از  وثيقه  برای  شده  انجام  رضا)ع(  امام 
تعاون  و  بخشی  وثايق صندوق ضمانت 
كه  كسانی  واقع  در  می شود.  استفاده 
ضمانت  صندوق  اين  به  ندارند  ملكی  وثيقه 
و  می كند  تضمين  را  آنها  صندوق،  و  معرفی 
اينگونه تعاونی ها راحت تر تسهيالت دريافت 
اصفهان  استان  تعاون  مديركل   می نمايند. 
می شود  اعطا  تسهيالت  قسمت  سه  از  گفت: 
ديگری كمك های  بازده،  بنگاه های زود  يكی 
فارغ  تعاونی های  كه  تعاون  اعتباری  و  فنی 
و  اولويت اند  در  ايثارگران  بانوان،  التحصيلی، 

همچنين صندوق مهر امام رضا)ع(.
حامديان خاطرنشان كرد: عالوه بر تعاونی هايی 
كه اكنون شكل گرفتند و همچنين تعاونی هايی 
كه در سال های گذشته ثبت شدند و تسهيالت 
كارشان  توجيه  صورت  در  نكردند،  دريافت 

می توان به آنها تسهيالت اعطا نمود.

زاینده رود 
و  شهيد  بنياد  )رئيس  رجايی  محمدرضا 
در يك نشست  اصفهان(  استان  ايثارگران  امور 
از  يكی  گفت:  خبرنگاران  جمع  در  مطبوعاتی 
از  رونمايی  فجر  دهه  در  ارزشمند  اتفاق های 

كتاب الكترونيكی أعالم شهداست.
شناخته  مرجع  عنوان  به  كتاب  اين  افزود:  وی 
الكترونيكی  صورت  به  اول  مرحله  در  و  شده 
شهيد  بنياد  مركز  در  آن  نشر  و  و سپس چاپ 
دهه  ايثار  كميته  رئيس  صورت خواهد گرفت. 
فجر استان و رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران 
قابليت  كتاب  اين  اينكه  بيان  با  اصفهان  استان 
گزارش گيری در 27 شاخص زندگی شهدا به 
صورت الكترونيكی را دارد و در نوع خود در 
دنيا بی سابقه است خاطرنشان كرد: اين محصول 
طی 5 سال تحقيق و بررسی و ويراستاری تهيه 

شده كه اكنون در مرحله رونمايی است.
اقدام های  از  ديگر  يكی  كرد:  تصريح  رجايی 
انجام و تكميل شده در مورد بيش از 23 هزار 
تبديل  و  فرهنگی  پرونده  تشكيل  استان،  شهيد 
به سامانه الكتريكی و اسكن آن می باشد. وی 
اين  نيرو در  الی 15  گفت: در حال حاضر 10 
مراحل  كه  هستند  فعاليت  حال  در  خصوص 

پايانی كار را انجام می دهند.
رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران افزود: بدين 
كلمه   100 الی   30 بين  شهيد  هر  برای  منظور 
مشخصات  شامل  پرونده  است.  شده  نوشته 
شهيد يعنی سن، تحصيالت، نام عملياتی كه در 
آن شهيد شده، محل دفن و همچنين مشخصات 

خانوادگی می باشد.
رجايی خاطرنشــان كـرد: هر اســتان و شـهر 
جداگانه اين كار را انجام می دهند سپس دفتر 
مطالعات بنياد و تهران اين اطالعات را در قالب 

يك كتاب واحد، ارايه و سپس توزيع می كند.
فجر  دهه  برنامه های  درباره  ادامه  در   وی 
گفت: اولين برنامه، امروز و هم زمان با سالروز 
ورود امام)ره( در گلزار شهدا برگزار می شود. 
سپس در روز 14 بهمن كه روز انقالب اسالمی، 
ايمان و شهادت نامگذاری شده، ديدار از جامعه 
ايثارگری در مركز توانبخشی و ميهمانی الله ها 
گلزار  غبارروبی  و  عطرافشانی  همچنين  و 
شهدا انجام می شود. رئيس بنياد شهيد و امور 
ايثارگران استان اصفهان افزود: در روز 18 بهمن 
با مشاركت اداره تربيت بدنی يادواره 279 تن از 
شهدای انقالب برگزار می شود. رجايی تجليل 
كشوری  دستگاه های  در  شاغل  ايثارگران  از 
اعزام  و  شهدا  خانواده  با  ديدار  و  لشگری  و 
تعدادی از ايثارگران به مناطق جنوب و مشهد 
تصريح  و  عنوان  فجر  دهه  برنامه های  از   را 
كرد: در طول اين دهه، 13 گلزار شهدا ساماندهی 
اشاره  با  می رسد. وی  برداری  بهره  به  و  شده 
مزار   700 و  هزار   20 و  شهدا  گلزار   906 به 
اصفهان  استان  در  كرد:  خاطرنشان  اصفهان  در 
و  شده  ساماندهی  شهدا  گلزارهای  درصد   27
اجراست  دست  در  اكنون  درصد   53 حدود 
اقدامی  هيچ  ديگر  درصد   20 مورد  در  و 
اعتبارهای  ميزان  رجايی  است.  نگرفته  صورت 
تصريح  و  عنوان  تومان  ميليون   750 را   امسال 

كرد: 40 درصد اين ميزان تخصيص يافته است 
از سويی 603 مزار با اختصاص 5 ميليارد و 50 
فجر  دهه  در  كه  شده  ساماندهی  ريال  ميليون 
رونمايی می شود. وی همچنين گفت: شهرستان 
اصفهان بيشتر از 23 استان كشور شهيد دارد و 
اين بدان معناست كه آمار شهدای اين شهر از 
23 استان كشور باالتر است. رئيس بنياد شهيد 
و امور ايثارگران استان در ادامه درباره مجلس 
ايثارگران گفت: مشاركت ايثارگران در رده های 
اين  بر  و  شده  گرفته  جدی تر  گيری  تصميم 
شده  انجام  انتخاباتی  پيش  سال   2 از  اساس 
ايثارگران  به دنبال آن مجلسی تحت عنوان  كه 
منظور  بدين  است. رجايی گفت:  تشكيل شده 
كه  می شوند  انتخاب  استان  هر  از  نمايندگانی 
استان  هستند.  ايثارگر  مختلف  گروه های  از 
اصفهان نيز در اين مجلس 15 نماينده دارد كه 
اند.  يافته  راه  اين مجلس  به  انتخابات  براساس 
پايان سال  تا  زياد  احتمال  به  اينكه  بيان  با  وی 
خواهيم  را  مجلس  اين  دوم  مرحله  انتخابات 
مشكل های  آوری  جمع  كرد:  تصريح  داشت 
و  ذيربط  منابع  به  انعكاس  و  ايثارگری  جامعه 
ارايه راه كارها، ارايه ظرفيت ها و پتانسيل های 
اين  توسط  شده  انجام  اقدام های  از  ايثارگران 

مجلس است.
همچنين شناسايی استعدادها و نخبه های جامعه 
دارد.  قرار  مجلس  اين  برنامه  در  نيز  ايثارگری 
خاتمه  در  ايثارگران  امور  و  شهيد  بنياد  رئيس 
گفت: در واقع مجلس ايثارگران پل ارتباطی بين 

جامعه ايثارگری، بنياد و دستگاه ها است.

سراسری

در بهار 90اتفاق می افتد؛

واگذاری 30 هزار مسکن مهر در اصفهان

جهان نما ایران

مشــاور استــانـدار و مديركل ارزشيابي 
استانداري  شكايات  به  پاسخگويي  و 
الكترونيكي  ارتباط  سامانه  گفت:  تهران 
آينده  با دولت )سامد( شنبه هفته  مردم 
افتتاح  استان  اين  در  رسمي  طور   به 
مي شود. محمد فيضي در گفتگو با ايرنا 
افزود: سامانه الكترونيكي ارتباط مردم با 
دولت )طرح ملي سامد( دو هفته پيش 
با حضور رئيس  جمهوري در كل كشور 
با  آينده  هفته  سامانه  اين  و  شد  افتتاح 
افتتاح  تهران  استان  در  كامل   ظرفيت 
اكنون  هم  داشت:  اظهار  وي  شود.  مي 
اين سامانه به طور آزمايشي از 8 صبح 
مردم  به  گويي  پاسخ  آماده  شب   8 تا 
پيام  و  نيازها  ها،  درخواست  و  است 
هاي آنان از طريق 30 خط تلفن دريافت 
مي شود. مشاور استاندار تهران تصريح 
كرد: از اين پس الزم نيست مردم براي 
 طرح درخواست ها و شكايات خود به 
حتي  و  ها  استانداري  نهادها،  ها،  اداره 
دفتر رياست جمهوري به طور حضوري 
مراجعه كنند. وي گفت: مردم از طريق 
ارتباط با سامانه سامد و شماره تلفن 111 
درخواست خود را اعالم مي كنند و اين 
درخواست ها پس از بررسي، به اداره ها 
و سازمان هايي كه به سامانه سامد متصل 
فيضي  شوند.  مي  داده  ارجاع  هستند، 
كننده  درخواست  به  همچنين  افزود: 
اعالم مي شود كه با شماره نامه مربوط 
به كدام دستگاه مراجعه و از طريق همين 
سامانه روند رسيدگي به درخواست خود 

را پيگيري كند. وي گفت: سامانه سامد 
كار  آزمايشي  طور  به  حاضر  زمان   در 
مي كند و اگر با 111 تماس گرفته شود 
اساسي،  به صورت  اما  دهد،  مي  پاسخ 
كامل و چارچوب دار از روز شنبه آينده به 
بهره برداري مي رسد. فيضي، راه اندازي 
سامانه سامد را يكي از ده محور اساسي 
دولت براي طرح تحول اداري برشمرد و 
گفت: سامانه سامد استان تهران در حوزه 
بازرسي استانداري مستقر است. وي به 
مجموعه  اين  در  كارشناس   23 حضور 
اشاره كرد و گفت: كارشناسان اين سامانه 
در رده هاي مختلف كارشناسي گزينش 
و استخدام شده اند و 7 نفر از نيروهاي 
مسلط نهاد رياست جمهوري نيز به اين 
مجموعه پيوسته اند. فيضي از داير بودن 
خبر  يادشده  سامانه  در  تلفن  خط   30
داد و گفت: حجم كار در تهران با ساير 
بيشتري  ظرفيت  و  دارد  فرق  ها   استان 
مي خواهد. وي در پاسخ به اين پرسش 
سامانه  رسمي  فعاليت  از  پس  آيا  كه 
حذف  نامه  ارايه  دستي  روش   سامد 
سيستم  كه  زماني  تا  گفت:  شود؟  مي 
يك  شود،  حذف  كامل  طور  به  دستي 
حالت گذار وجود دارد. مشاور استاندار 
تهران اظهار داشت: سامانه قبلي در اين 
نمي  حذف  كامل  طور  به  گذار  حالت 
و  مشكل  كه  كسي  درخواست  و  شود 
گرفتاري دارد و نسبت به سامانه جديد 
است،  نشده  توجيه  يا  نداشته  دسترسي 

پذيرفته و رسيدگي مي شود. 

هم زمان با دهه فجر؛ 
افتتاح  رسمي سامانه سامد درتهران

نصف النهار

چه خبر از پایتخت

جیمی کارتر: 
حسنی مبارك رفتنی است 

جيمی كارتر )رئيس جمهور اسبق امريكا( كه در سال 1978 ميانجی يك 
قرارداد صلح بين رژيم صهيونيستی و مصر شده است نا آرامی سياسی و 
قيام در مصر را زمين لرزه ای دانست كه به احتمال زياد حسنی مبارک را 

مجبور به كناره گيری خواهد كرد. 
به گزارش خبرگزاری رويترز از شهر پلينز در ايالت جورجيا، كارتر در 
كالس درسی كه در آن تدريس می كند گفت: اين نا آرامی ژرف ترين 
وضعيت موجود در خاورميانه از سال 1981 محسوب می شود كه دوران 

زمامداری  اش در آمريكا پايان يافت. 
وی گفت: فكر می كند اين نا آرامی هفته آينده فروكش كند ولی حدس 
وی اين است كه مبارک مجبور به كناره گيری خواهد شد. نشريه كلمبوس 
لجز- اينكوآيرر گزارش داد كه كارتر اين اظهارات را در كليسای باپتيست 
مارناتا در شهر پلينتز ايراد كرده و سخنگويش اين گزارش را مورد تأييد 
قرار داده است. كارتر گفت: آمريكا می خواهد مبارک در قدرت بماند 

ولی مردم تصميم خود را گرفته اند. 
رئيس  سادات  انور  بين  صلح  داد  قرار  امضای  ميانجی  كارتر  جيمی 
در  اسرائيل  رژيم  وقت  وزير  نخست  بگين  مناخيم  و  مصر  جمهوری 
بود  مبارک كه در آن زمان معاون رئيس جمهور  بود. حسنی  واشنگتن 
در سال 1981 و پس از ترور مبارک توسط مخالفان اين قرارداد، به مقام 

رياست جمهوری مصر رسيد. 

 

بحران در روابط امارات و عمان 
باال گرفت  

به دنبال اعالم دولت عمان مبنی بر كشف يك شبكه جاسوسی اماراتی 
به  گرفت.  باال  همسايه  كشور  دو  اين  روابط  در  بحران  كشور،  اين  در 
گزارش ايرنا، در ماه های گذشته دولت عمان نارضايتی خود را از كشف 
برخی عوامل جاسوسی دولت امارات در اين كشور به ابوظبی گوشزد 
كرده بود. به همين دليل در نشست سران شورای همكاری خليج فارس 
سلطان قابوس )پادشاه عمان( از حضور در اين نشست خودداری كرد 
امنيتی  منابع  يافتند.  پايين تری در آن حضور  و هيأت مسقط در سطح 
را  اماراتی  كه يك شبكه جاسوسی  كردند  اعالم  ديگر  بار  كشور عمان 

كشف كرده اند. 
و  حاكميت  دستگاه  اماراتی  جاسوسی  شبكه  منابع،  اين  اعالم  براساس 
سيستم امنيتی و نظامی عمان را هدف برنامه های خود قرار داده بودند. 
اين در حالی است كه وزارت خارجه امارات با صدور بيانيه ای وابستگی 
خارجه  وزارت  بيانيه  براساس  كرد.  تكذيب  ابوظبی  به  را  شبكه  اين 
اين  به  آن  وابستگی  و  عمان  در  جاسوسی  شبكه  كشف  خبر  امارات، 

كشور موجب تعجب و حيرت ابوظبی شده است. 
وزارت خارجه امارات، ارتباط شبكه جاسوسی با اين كشور را خالف 
ارزش ها و قواعد و قراردادهای بين دو كشور دانسته و با خواسته های 
امارات برای توسعه روابط، ناسازگار عنوان كرده است. امارات آمادگی 
خود را برای همكاری با عمان برای تحقيق در مورد اين شبكه جاسوسی 
به منظور شفاف سازی مسأله اعالم كرده است. همچنين وزارت خارجه 
امارات تأكيد كرده كه امنيت و ثبات عمان بر امنيت و ثبات امارات تأثير 
دارد و خواهان حفظ اين وضع در كشور همسايه است. با اين وجود، 
اعالم كشف دوباره يك شبكه جاسوسی كه هدف آن دستگاه حاكميت 
و نظامی عمان بوده، می تواند روابط دو كشور امارات و عمان را بيش 

از پيش بحرانی كند. 

وزیر کشور الجزایر: 
برگزاری هرگونه راهپیمایی 

در الجزیره ممنوع است
دحــو ولــد )وزيــر كشور 
برگــزاری  الـجزاير( گفـت: 
هرگونه راهپيمايی در پايتخت 

اين كشور ممنوع است.  
بــه گــــزارش خــبرگزاری 
اين  الجزيره،  از  فرانسه 
گفتگو  در  الجزايری  مقام 
افزود:  ليبرتی  روزنامه  با 
انجمنی  يا  و  حزب   هيچ 
نمی تواند راهپيمايی را كنترل 
و يا ماهيت مسالمت آميز آن 

را تضمين كند. وی افزود: الجزيره حدود 3ميليون نفر جمعيت دارد و 
برگزار كنندگان راهپيمايی ها نمی توانند برخی مشكل ها همچون نفوذ 
عناصر آشوبگر و تخريب اموال را كنترل كنند. وی با اشاره به حضور 
شمار زيادی از نيروهای امنيتی در چارچوب مبارزه با تروريسم در كنار 
از اين  شركت كنندگان در راهپيمايی گفت: تروريست ها ممكن است 

شرايط برای ورود به پايتخت سوء استفاده كنند. 
حزب تجمع ملی برای دموكراسی و تغيير الجزاير از برگزاری راهپيمايی 
بود.  داده  خبر  نظام  تغيير  منظور  به  )24بهمن(  12فوريه  روز   در 
اعالم  تاريخ  در  راهپيمايی  اين  برگزاری  از  اين حزب  اندركاران  دست 
اند. هزاران تن  الجزاير خبر داده  با وجود مخالفت وزارت كشور  شده 
از اهالی »بيجابه« از توابع منطقه »القبائل« واقع در 250كيلومتری شرق 
 الجزاير با برگزاری تظاهراتی، تغيير نظام حاكم در آن كشور را خواستار 

شدند. 

.

 طالبان؛ مسئول ترور 
معاون والی قندهار  

را  انتحاری  انفجاری  طی  قندهار  فرماندار  والی  ترور  مسئوليت  طالبان 
برعهده گرفت. به گزارش ايلنا به نقل از پايگاه خبری ای بی سی، طالبان 
بر  را  قندهار  والی  معاون  آشنا«،  »عبداللطيف  ترور  مسئوليت  افغانستان 
عهده گرفته و هشدار دادند كه ممكن است اقدام های خشونت بار بيشتری 
در راه باشد. بنا بر اين گزارش، مقام های امنيتی افغان اعالم كرده بودند 
كه بمب گذاری انتحاری كه با موتورسيكلت در حال حركت بود با منفجر 

كردن خود، آشنا را كشته و حداقل پنج تن را زخمی كرد. 
گفته شده كه معاون فرماندار واليت قندهار هنگام ترک منزل خود برای 
رفتن به محل كار مورد حمله قرار گرفته است. »كارل ايكينبری«، سفير 
اياالت متحده آمريكا كه در واليت قندهار به سر می برد، به شدت اين 

حمله را محكوم كرده است. 
والی قندهار نيز پيش از اين، اعالم كرده بود كه ترور آشنا توسط دشمنان 
افغانستان انجام شده است. قندهار به عنوان پايتخت معنوی شبه نظاميان 
طالبان شناخته می شود. خشونت ها در افغانستان از زمان سقوط حكومت 
طالبان در افغانستان در اواخر سال 2001 ميالدی به بيشترين حد خود 

رسيده است.

مدارک  و  اسناد  آموختگان،  دانش  اداره  مدير 
مدرک  صدور  طرح  گفت:  اصفهان  دانشگاه 
برای  پستی  و  اينترنتی  صورت  به  دانشگاهی 
سه  گذشت  از  پس  و  كشور  در  بار  نخستين 
ابراهيم  درآمد.  اجرا  به  اصفهان  دانشگاه  در  ماه 
شاطری پور در گفتگو با ايسنا، با بيان اينكه هدف 
اين طرح، رفاه حال دانش آموختگان  از اجرای 
طرح  اين  داشت:  اظهار  است،  اصفهان  دانشگاه 
برای نخستين بار در دانشگاه اصفهان به اجرا در 
التحصيالن برای دريافت مدرک  می آيد و فارغ 
دانشگاهی خود ديگرنيازی به مراجعه حضوری به 

اداره فارغ التحصيالن ندارند. 
وی با اشاره به اينكه فارغ التحصيالن اين دانشگاه 
در هر نقطه از كشور بدون مراجعه حضوری به 
می توانند  اينترنت  طريق  از  و  اصفهان  دانشگاه 
برای دريافت مدرک  ارسال درخواست  به  اقدام 

نمايند، افزود: حتی در صورت نقص در مدارک 
مورد نياز برای صدور مدرک متقاضيان می توانند 
مدارک مورد نياز را به صورت پستی برای دانشگاه 

ارسال نمايند. 
مدارک  و  اسناد  آموختگان،  دانش  اداره  مدير 
دانشگاه اصفهان با اشاره به هماهنگی و همكاری 
آموختــگان،  دانــش  اداره  و  رفــاه  بانك   ميان 
می توانند  پس  اين  از  التحصيالن  فارغ  افزود: 
طريق  از  را  رفاه  بانك  به  خود  بدهی های 

كارت های شتاب به اين بانك پرداخت نمايند. 
به  مدارک  اين  اينكه  به  اشاره  با  پور  شاطری 
نمی شوند،  داده  برگشت  دانشگاه  به   هيج وجه 
به دادن  ملزم  التحصيالن  فارغ  خاطر نشان كرد: 
وكالت به نزديكان برای دريافت مدرک خود و 
همچنين نشانی ديگری هستند تا در صورت عدم 
حضور در منزل، مدرک آنها به يكی از نزديكانشان 

كه  قراردادی  به  اشاره  با  داده شود. وی  تحويل 
اين اداره با اداره پست برای ارسال مدارک دارد، 
گفت: ارسال اين مدارک توسط پست ويژه انجام 
سه  اصفهان  شهر  برای  آن  هزينه  كه  می شود 
هزار و 500 تومان، استان اصفهان 5 هزار تومان، 
شهرهای هم جوار شش هزار تومان و شهرهای 

غير همجوار 9 هزار تومان است. 
شاطری پور افزود: در شهر اصفهان اين مدارک 
تا 24 ساعت پس از تحويل به اداره پست و در 
دست به  بعد  ساعت   72 تا  شهرستان ها   ساير 
به  اشاره  با  وی  رسيد.  خواهد  التحصيالن  فارغ 
به  اصفهان  دانشگاه  در  الكترونيك  بانك  ايجاد 
منظور بايگانی مدارک دانشجويان بيان داشت: اين 
طرح از حدود 20 ماه پيش آغاز شده و تا چند 
روز ديگر اسكن مدارک پايان می پذيرد و مرحله 

دوم كه پرونده خوانی است، آغاز می شود. 

مدير كل گمركات استان اصفهان از افزايش 24 
درصدی  هشت  و  صادرات  ارزش  درصدی 
واردات استان طی 10 ماهه امسال نسبت به مدت 
مشابه سال قبل خبر داد. به گزارش ايرنا، فرود 
استان  گمرک  كل  اداره  داشت:  اظهار  عسگری 
اصفهان در 10 ماهه امسال تشريفات صادرات 
818 هزار و 866 تن كاال به ارزش 728 ميليون و 
618 هزار دالر را انجام داده است. وی ميزان تغيير 
صادرات استان از نظر وزنی نسبت به سال گذشته 
را شش درصد افزايش دانست و گفت: در ميان 
اقالم صادراتی استان، بخش صنعتی و شيميايی با 
سهم 97 درصد از وزن و 65 درصدی از ارزش 
صادرات  در  را  سهم  بيشترين  صادرات،  كل 
غيرنفتی استان داشته است. عسگری، سهم بخش 
صنايع دستی شامل فرش دستبافت، مصنوعات 
گرانبها شامل طال و نقره و ساير صنايع دستی 

از لحاظ ارزش 29 درصد كل صادرات گمركات 
استان اصفهان اعالم كرد. وی گفت: 253 نوع كاال 
از استان به 65 كشور جهان صادر شده است كه 
امارات متحده عربی با 199 ميليون و 144 هزار 
هدف  كشورهای  بين  در  را  اول  جايگاه  دالر 
صادارت استان داشته و افغانستان با 196 ميليون 
و 225 هزار دالر و عراق با 160 ميليون و 66 
هزار دالر در جايگاه های دوم و سوم قرار دارند. 
مدير كل گمركات استان اصفهان همچنين اظهار 
داشت: طی 10 ماهه امسال 284 هزار و 703 تن 
كاال به ارزش 372 ميليون و 523 هزار دالر وارد 
گمرک استان شده كه نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته از نظر وزن 285 درصد افزايش و از لحاظ 

ارزش هشت درصد رشد داشته است. 
استان  وارداتی  كاالهای  ترين  عمده  عسگری، 
را شمش آهن با 128ميليون و 539 هزار دالر، 

ماشين آالت صنعتی با 75 ميليون و 539 هزار 
دالر، لوازم صنعتی برقی 19 ميليون و 718 هزار 
دالر و مواد اوليه پالستيك چهار ميليون و 763 
هزار دالر عنوان كرد. وی اضافه كرد: بيشترين 
كاالهای وارداتی استان از كشورهای تركيه با 100 
ميليون و 253 هزار دالر، امارات متحده عربی با 
54 ميليون و 23 هزار دالر، ژاپن با 26 ميليون و 
171 هزار دالر و چين با 22 ميليون دالر بوده 
ماهه سال جاری گمرک  درآمد 10  است. وی 
استان را معادل 323 ميليارد و 157 ميليون ريال 
اعالم كرد. عسگری همچنين تعداد پرونده های 
مظنون به قاچاق كاال را يك هزار و 170 فقره با 
ارزش 178 ميليارد و 948 ميليون ريال دانست و 
گفت: اين تعداد پرونده از نظر تعداد 23 درصد 
و از نظر ارزش 27 درصد نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته رشد داشته است. 

براي نخستین بار در کشور و در دانشگاه اصفهان 

صدور اينترنتي مدرك دانشگاهي

صادرات اصفهان 24 درصد افزايش يافت 

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان:

از کتاب الکترونيکی أعالم شهدا رونمايی می شود

الدن سلطاني انقالب، دگرگونی اسـت. حركتی است 
مطلوب صورت  نظمی  ايجاد  برای  كه 
می گيرد. اعتراض و طغيانی است عليه 
وضعيت موجود برای استقرار وضعيتی 
راه  ماهيت،  اسالمی  انقالب  اما  ديگر؛ 
و هدفی اسالمی دارد. انقالب اسالمی 
مردم  توسط  جامعه  بنيادين  تغيير 
برای  اسالمی  قوانين  براساس  مسلمان 
اسالمی  هنجارهای  و  ارزش ها  تحقق 
اسالمی  انقالب  است.  جامعه  در 
حركت عظيمی بود برای كسب حيات 

مجدد يك ملت.
مطهری،  مرتضی  شهيد  استاد  گفته  به 
به داشتن ثروت زياد  حيات يك ملت 
نيست حتی به علم هم نيست. علم به 
را  ملت  يك  كه  نيست  كافی  تنهايی 
زنده كند بلكه حيات ملت به اين است 
خودش  در  را  شخصيتی  ملت  آن  كه 

احساس كند.
از اين روست كه ملت ايران قيام كرد تا 
شخصيت پايمال شده خود را زنده كند 

و حيات مجدد يابد.
چه  در  ايران  اسالمی  انقالب  اما 
از  بسياری  گرفت؟  صورت  شرايطی 
انقالب  كه  معتقدند  نظران  صاحب 
كه  افتاد  اتفاق  حالی  در  ايران  اسالمی 
لحاظ  به  زمانی  شرايط  از  يك  هيچ 
اقتصادی، سياسی، فرهنگی و... حداقل 
 در چــارچــوب تئـوری های موجود، 
نمی توانستند تعريف قابل قبولی از آن 

ارايه نمايند. 
زمان  آن  از  كه  هايی  تالش  واقع  در 
انقالب  تفسير  و  تحصيل  برای  تاكنون 
بيشتر  گرفت،  صورت  ايران  اسالمی 
نداشته اند  قوی  تئوريكی  پايه  يا 
ناقص تجربی  اطالعات  نظر  از   يا 

بوده اند.
انقالب  مورد  در  موجود  تئوری های 
انقالب  از  هايی  جنبه  توانسته اند  تنها 
تا  زيرا  كنند  تبيين  را  ايران  اسالمی 
الگوی  ايران،  اسالمی  انقالب  از  پيش 
در  تئوری  ارايه  برای  تئوريسين ها 
فرانسه،  انقالب های  از  اين زمينه مهم 
انقالب اسالمی  اما  بود  روسيه و چين 
ايران تمامی نظريه های حاكم را متزلزل 
نظريات  در  جديدی  فصل  و  ساخت 

اجتماعی باز كرد.
و  شناس  جامعه  پل«  اسكاچ  »تد 
مورد  در  كه  آمريكايی  پرداز  نظريه 
تحقيقات وسيعی  انقالب های جهانی، 
انجام داده، پس از وقوع انقالب اسالمی 
 1982 سال  در  كه  مقاله ای  در  ايران 
اين  نوشت:  چنين  كرد  منتشر  ميالدی 
انقالب  يك  شرايط  بی شك  انقالب 
وقوع  اين وصف  با  دارد.  را  اجتماعی 
آن به ويژه در جهت وقايعی كه منجر 
به سقوط شاه شد؛ انتظارات مربوط به 
اين  از  پيش  را كه من  انقالب ها  علل 
تاريخی ام  تطبيقی  پژوهش های  در 
روسيه  فرانسه،  انقالب های  مورد  در 
را  بخشيده ام  توسعه  و  تكامل  و چين 

زير سئوال برد.
جامعه  ديدگاه های  و  ديدگاه  اين 

شناسان و نظريه پردازان در كشورهای 
دارد  آن  از  حكايت  جهان،  مختلف 
منحصر  ايران  اسالمی  انقالب  كه 
كلی  طور  به  است.  متفاوت  و  بود 
انقالب اسالمی ايران چالشی فرا روی 
بيستم  تئوری های جامعه شناسان قرن 

قرار داد. 
انقالب  وقوع  زمان  در  ديگر  سوی  از 
اسالمی، دنيا به لحاظ اقتصادی و سياسی 
بين دو قطب شرق و غرب تقسيم شده 
برنامه های  آن  از  نيمی  در  كه  بود 
ديگر  نيم  در  و  كاپيتاليستی  اقتصادی 
برنامه های اقتصادی سوسياليستی اجرا 
می شد و هيچ تيم اقتصادی بدون قرار 
گرفتن در يكی از اين دو قطب قادر به 

ادامه حيات نبود. 
غربی  نيمه  در  هم  سياسی  لحاظ  به 
شرقی  نيمه  در  و  ليبراليسم  تفكرات 
اين  و  بود  حاكم  ماركسيستی  تفكرات 
دو جريان سياسی با مفاهيم، فرهنگ ها 
و استراتژی های خود شرايطی را ايجاد 
كرده بودند كه مؤلفه ای به نام مذهب 
اگر  خود  حالت  ترين  بينانه  خوش 
حذف نمی شد به طور كامل به حاشيه 

رانده می شد. 
انقالب  كه  بود  شرايطی  چنين  در 
دينداری  با شعار دين و  ايران  اسالمی 
و مهم تر از آن استقرار حكومت دينی 

به وقوع پيوست. 
دنبال  به  و  اسالمی  انقالب  از  صحبت 
خواست  كه  اسالمی  حكومت  آن 
پهلوی  رژيم  مخالفان  مطلق  اكثريت 
بود، مشخصه بارز و وجه تمايز انقالب 
و  مبارزه ها  ساير  با  ايران  اسالمی 
مخالفت هايی بود كه در ساير كشورها 
انقالب  از  پيش  حتی  می داد  رخ 
اسالمی هم جنبش های ضد استعماری 
به  ايران  كشور  تاريخ  طول  در  زيادی 
وقوع پيوسته بود اما در هيچ يك از آنها 
دينی بودن جنبش به معنای واقعی كلمه 
در تمامی اليه های جامعه رسوخ نكرده 
ساختار  كه  شرايطی  در  واقع  در  بود. 
تئوری  با  ايران  در  حكومت  اصلی 
و  روحانيت  سياست،  از  دين  جدايی 
روشن فكران متعهد را به انزوا كشيده 
بود؛  كرده  جدا  حكومت  بدنه  از  و 
در  را  قدرت  موازنه  اسالمی  انقالب 
مناسبات جهانی به نفع دين به هم زد 
و آن را از حاشيه به متن بازگرداند. اين 
ابـــراز  به  منــجر  اســاسی  تحــول 
حــوزه  در  جــديــدی   نظريــه های 
جهان  در  انقالب ها  شناسی  جامعه 
بر  مبنی  قبلی  نظريه های  و  شد 
تفكيك  و  انقالب ها  بودن  دنيوی 
دار  كلی خدشه  به  را  سياست  از  دين 
شناس  جامعه  گيونز«  كرد.»آنتونی 
نوشت:  باره  اين  در  انگليسی  مشهور 
برخالف پيش بينی ماركس، دروكهايم 
جوامع  بودند  معتقد  كه  وبر  ماكس  و 
در  سكوالر  نظام های  سوی  به  بشری 
فرآيند  ايران  اسالمی  انقالب  حركتند، 
عمومی جهان را از نظام های سكوالر 
تغيير  دين  سوی  به  و  كرد   معكوس 

داد.

انقالب اسالمی ایران؛ 
احیای دین و حکومت اسالمی

بهمن زین الدین 
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روز شمار انقالبآژیر

ــال 1357هجری  در چنين روزی درس
ــی)ره(  ــرت امام خمين ــی حض شمس
ــالمی پس از  ــذار جمهوری اس بنيانگ
ــن در ميان  ــال دوری از وط پانزده س
استقبال پرشورمردم قدم به خاک ميهن 
ــتند. پس از يكصد و  ــالمی گذاش اس
ــام خمينی ره در  ــده روز توقف ام هف
نوفل لوشتاتو امام خمينی)ره( ساعت 
سه و سی دقيقه به وقت تهران به سوی 
ــا آنكه پخش  ــران حركت كردند. ب ته
ــبكه  ــم ورود امام از ش ــتقيم مراس مس
تلويزيون ميليون ها نفر را در خانه ها 
ــانده بود، در تهران  پای تلويزيون نش
ــدار رو در رو  ــيل جمعيت برای دي س
ــير تعيين  با امام خمينی خود را به مس
ــده و خيابان هايی كه از فرودگاه تا  ش
بهشت زهرا به عنوان معبر امام انتخاب 
شده بود رسانده و در سوی خيابان ها 
مستقر شدند. در هواپيما دويست نفر 
ــی می كردند كه پنجاه  ــام را همراه ام
ــواداران و  ــان همراهان و ه ــن از آن ت
نزديكان امام خمينی و 150 نفر ديگر 
ــاعت نه  از خبرنگاران بودند. رأس س
ــی و هفت دقيقه و سی ثانيه امام  و س
در ميان حلقه گروه منتخب مستقبلين 
از پله های هواپيما فرود آمدند. ايشان 
ــهدای  ــور در كنار ش ــا حض ــپس ب س
انقالب اسالمی درباره مواردی چند از 
جمله غير قانونی بودن مجلس و دولت 
ــد رژيم گذشته  ــاه و مفاس منصوب ش
ــان همچنين  ــخن كردند. ايش ايراد س
ــران،  ــی پيامی از افس ــن روز ط  در اي
درجه داران و سربازان ارتش خواستند 
ــار همكاری  ــب بختي ــا دولت غاص ب
نكنند. آن حضرت همچنين در مدرسه 
ــای كميته  ــران در ميان اعض ــاه ته رف
ــتاوردهای  ــتقبال از دس ــزاری اس برگ

انقالب سخن گفتند. 
ــی از سخنان ايشان در بدو ورود  بخش
ــت: من  در فرودگاه مهرآباد چنين اس
از عواطف طبقات مختلف ملت تشكر 
می كنم. عواطف ملت ايران به دوش 
ــی توانم  ــت كه نم ــن بار گرانی اس م
ــه روحانيون  ــم. من از طبق جبران كن
ــته جانفشانی  كه در اين قضايای گذش

كردند، تحمل زحمات كردند، از طبقه 
دانشجويان كه در اين مسائل مصايب 
ــبه كه  ديدند، از طبقه بازرگانان و كس
در زحمت واقع شدند، از جوانان بازار 
و دانشگاه و مدارس علمی كه در اين 
مسائل خون دادند، از استادان دانشگاه 
ــتری،  دادگس قضات  ــتری،  دادگس از 
ــتری از همه طبقات از  وكالی دادگس
ــران، دهقانان و همه  ــدان، كارگ كارمن
طبقات تشكر می كنم... ما پيروزی مان 
وقتی است كه دست اجانب از مملكت 
مان كوتاه شود و تمام ريشه های رژيم 
ــلطنتی از اين مرز بوم بيرون برود و  س
ــود. ايشان همچنين پس  همه رانده بش
ــرودگاه در ميان  ــخنان خود در ف از س
ــردم كه در  ــد ميليونی م ــتقبال چن اس
سرتاسر مسير فرودگاه تا بهشت زهرا 
ــت زهرا  ــده بودند وارد بهش گرده آم
ــدند. امام خمينی در عصر اين روز  ش
در يك سخنرانی تاريخی در قبرستان 
بهشت زهرا با مردم ايران سخن گفتند. 
ــت زهرا بر مزار  امام در قطعه 17 بهش
ــهدای انقالب ايران برای متجاوز از  ش
ــون نفر نطق تاريخی خود را در  2 ميلي
ــين و ارتش  ــاه، دولت، مجلس باره ش

ايراد نمودند:
»من بايد عرض كنم كه محمد رضای 
پهلوی اين خائن خبيث رفت، فرار كرد 
و همه چيز ما را به باد داد. مملكت ما 
ــتان های ما را آباد  را خراب كرد قبرس
ــا را از ناحيه اقتصاد  ــرد. مملكت م ك
خراب كرد. تمام اقتصاد ما اآلن خراب 
ــت كه اگر  ــم ريخته اس ــت و از ه اس
بخواهيم ما اين اقتصاد را به حال اول 
ــال های طوالنی با همت  برگردانيم س
ــت اين كار را  ــردم نه يك دول همه م
می تواند بكند و نه يك قشر از اقشار 
ــن كار را می توانند بكنند، تا  ــردم اي م
ــم ندهند  ــت ه ــت به دس ــردم دس  م
نمی توانند اين به هم ريختگی اقتصاد 
ــت تعيين  ــد... من دول ــن ببرن را از بي
ــن دولت  ــو دهن اي ــن ت ــم! م می كن
ــن می كنم!  ــن دولت تعيي می زنم! م
من به پشتيبانی اين ملت دولت تعيين 

می كنم. 

ــتاده خوبی ها، ای  سالم بر تو ای فرس
ــته خاک. تو از ملكوت  مهربانترين فرش
ــدی تا  ــه زمين فرا خوانده ش ــمان ب آس
انسان را با معنای واقعی اش آشنا كنی. 
تو، آفتاب روشن حقيقت بودی در شام 
ــرق دلها برآمدی و  تيره زندگی. از مش
ــمان تب دار غروب جانگداز  اكنون، آس

توست. 
ــرو، ای  ــر ره ــت پ ــد و دين ــت بلن نام

جاری تر از حيات در پيكر آدمی! 
ــام دار آخرين،  ــهادت پيغ   28 صفر ش
ــول  ــم نبوت را نگين، حضرت رس خات
ــرآن كريم، حضرت  ــين، عينيت ق واپس
ــه و آله بر  ــه علي ــول اكرم صلی ال رس

مسلمانان جهان تسليت باد.
ــول اكرم  ــال يازدهم هجرت رس در س
ــفرحج )در عرفه(،  )ص( در آخرين س
در مكه و در غديرخم، در مدينه قبل از 
ــاری و بعد از آن در جمع ياران و يا  بيم
در ضمن  سخنرانی عمومی، با صراحت 
ــدون هيچ ابهام، از رحلت  خود خبر  و ب
ــول خدا  داد. چنان كه قرآن رهروان رس
ــاخته بود كه  پيامبر هم  )ص( را آگاه س
ــاک و ازدواج  در نياز به خوراک و پوش
و وقوع بيماری و پيری مانند ديگر افراد 
ــت و همانند آنان خواهد مرد.   ــر اس بش
پيامبر اكرم )ص( يك ماه قبل از رحلت 
فرمود: فراق نزديك شده و بازگشت  به 

سوی خداوند است. 
ــت فراخوانده شوم و دعوت  نزديك اس
ــن دو چيز  ــت  نمايم و م ــق را اجاب ح
و  ــذارم  می  گ ــما  ش ــان  مي در  ــران   گ
می  روم: كتاب خدا و عترتم، و خداوند 
ــر داد كه اين  ــف و آگاه به  من خب لطي
دو هرگز از يكديگر جدا نشوند تا كنار 

حوض كوثر برمن  وارد شوند. 
ــيد چگونه با آن دو  پس خوب بيانديش
ــه  الوداع  ــد نمود. در حج رفتار خواهي
ــك  در هنگام رمی  جمرات فرمود: مناس
ــايد بعد  ــرا گيريد، ش ــود را از من  ف خ
ــج نيايم و هرگز  ــال ديگر به ح از امس
ــگاه نخواهيد  ــن جاي ــر در اي ــرا ديگ  م

ديد. 
ــر دادند كه  ــرت خب ــه آن حض روزی ب
ــما اندوهگين  و  مردم از وقوع مرگ ش
نگرانند. پيامبر در حالی كه به  فضل بن 
عباس و علی بن  ابی طالب)ع( تكيه داده 
ــپار گرديد و  ــوی مسجد رهس بود به س
پس ازدرود و سپاس  پروردگار، فرمود: 

ــما از مرگ  پيامبر  به من خبر داده  اند ش
ــتيد. آيا پيش از من،  خود در هراس هس
ــت كه  جاودان باشد؟!  پيامبری بوده اس
ــت پروردگار  ــيد، من به رحم آگاه باش
ــما نيز به  ــت و ش ــود خواهم  پيوس خ
ــروردگار خود ملحق خواهيد  رحمت پ

شد. 
ــك  ــا كم ــر )ص( ب ــر پيامب روزی ديگ
ــاران خود به  ــی از ي ــی)ع( و جمع عل
ــرای مردگان  ــع رفت و ب ــتان بقي قبرس
طلب آمرزش كرد. سپس رو به علی)ع( 
ــرد و فرمود: كليد گنج های ابدی دنيا  ك
ــدی در آن، در اختيار من  ــی اب و زندگ
ــی در دنيا و  ــده و بين زندگ گذارده ش
ــده ام، ولی من  ــای خداوند مخير ش لق
ــت الهی را  مالقات با پروردگار و بهش

ترجيح داده ام. 
ــول  ــر از زندگی رس ــد روز آخ در چن
ــجد پس  اكرم)ص( آن بزرگوار در مس
ــود: ای مردم!  ــام نماز صبح فرم از انج
آتش فتنه  ها شعله  ور گرديده و فتنه  ها 
ــب  ــون پاره های امواج تاريك ش همچ
روی آورده است. من در روز رستاخيز 
ــاپيش شما هستم و شما در حوض  پيش

كوثر بر من در می آئيد. 
ــيد كه من  درباره ثقلين از شما  آگاه باش
ــم، پس بنگريد چگونه پس از  می پرس
من درباره آن دو رفتار می كنيد، زيرا كه 
خدای لطيف و خبير مرا آگاه ساخته كه 
 آن دو از هم جدا نمی شوند تا مرا ديدار 

كنند. 
آگاه باشيد كه من آن دو را در ميان شما 
ــه جای نهادم )كتاب خدا و اهل بيتم(.  ب
بر ايشان پيشی نگيريد كه از هم پاشيده 

ــد و درباره آنان  ــده خواهيد ش و پراكن
كوتاهی نكنيد كه به هالكت می رسيد. 
ــوی  ــگاه پيامبر )ص( با زحمت به س آن

خانه اش  به راه افتاد. 
ــود آخرين  ــك آل ــمانی اش مردم با چش
ــه می كردند. در  ــتاده الهی را بدرق فرس
آخرين روزها پيامبر به علی)ع( وصيت 
نمود كه او را غسل و كفن كند  و بر او 

نماز بگزارد. 
ــان پيامبر  ــا ج ــه جانش ب ــی)ع( ك عل
ــخ داد: ای رسول خدا،  آميخته بود، پاس
ــته  ــت اين كار را نداش ــم طاق می ترس
ــم.  پيامبر)ص( علی)ع( را به خود  باش
ــترش را به او  ــك كرد. آنگاه انگش نزدي
ــپس شمشير،  ــتش كند. س داد تا در دس
ــی خود را  ــايل جنگ ــاير وس زره و س
ــپرد.  ــت و همه آنها را به علی س خواس
ــر)ص(  ــاری پيامب ــردای آن روز بيم ف
ــا او در همين حال نيز  ــدت يافت ام ش
ــود را درباره حقوق مردم و  اطرافيان خ
ــفارش می كرد. سپس  توجه به مردم س
ــتم را  ــه حاضران فرمود: برادر و دوس ب
بخواهيد به اينجا بيايد. ام سلمه، همسر 
ــد بيايد.  ــی را بگويي ــت: عل ــر گف پيامب
ــز او كس ديگری  ــرا منظور پيامبر ج  زي

نيست. 
ــد، پيامبر به  ــی)ع( آم ــه عل هنگامی ك
ــود. آنگاه  ــرد كه نزديك ش ــاره ك او اش
ــوش گرفت و مدتی  ــی)ع( را در آغ عل
ــا او راز گفت تا آنكه از حال  طوالنی ب

رفت و بيهوش شد. 
ــع، نواده های  ــن وض اي ــاهده  ــا مش ب
پيامبر)ص( حسن و حسين)ع( به شدت 
ــول  ــتند و خود را روی بدن رس گريس

ــت آن دو  خدا افكندند. علی)ع( خواس
ــر)ص( جدا كند. پيامبر)ص(  را از پيامب
به هوش آمد و فرمود: علی جان آن دو 
را واگذار تا ببويم و آنها نيز مرا ببويند، 
ــد و من از آنها  ــن بهره گيرن آن دو از م
بهره گيرم. سرانجام پيامبر)ص( هنگامی 
كه سرش بر دامان علی)ع( بود، جان به 

جان آفرين تسليم كرد. 
كریم اهل بیت، امام حسن مجتبی

ــتناک ضربت  ــه حادثه دهش هنگامی ك
ــجد كوفه پيش  خوردن علی )ع( در مس
ــن  ــد به حس ــد و مولی )ع( بيمار ش آم
ــاز بر مردم امامت  ــتور داد كه در نم دس
ــات زندگی، او  ــد و در آخرين لحظ كن
ــخنان وصی خود قرار داد:  را به اين س
ــرم! پس از من، تو صاحب مقام و  »پس
ــون منی«. روش زندگی امام  صاحب خ
حسن )ع( در دوران اقامتش در كوفه او 
ــر و محبوب دلها و مايه اميد  را قبله نظ

ساخته بود. 
حسن بن علی )ع( شرايط رهبری را در 
ــت، اما زمانی نگذشت  خود جمع داش
ــن )ع( را مانند  كه مردم چون امام حس
ــت و احكام  ــرای عدال ــدرش در اج پ
ــد، عده  ــالمی قاطع ديدن ــدود اس و ح
ــتفاده از نفوذ خود  ــادی ازافراد با اس زي
ــت زدند و  ــای پنهانی دس ــه توطئه ه ب
ــتند و  حتی در نهان به معاويه نامه نوش
ــوی كوفه تحريك   او را به حركت به س

كردند.
ــن )ع( وقتی طغيان و عصيان   امام حس
معاويه را در برابر خود ديد با نامه هايی 
او را به اطاعت عدم توطئه و خونريزی 
ــرايط آن زمان برای  فرا خواند. تحت ش
امام )ع(  جز »صلح » با معاويه، راه حل 

ديگری نماند.
اما معاويه شرايط صلح را زير پا نهاد و 
ــتفاده كرد و سخت  از هر راه ممكن اس
ــار و شكنجه را بر اهل بيت و  ترين فش
ــت.  امام حسن  ــيعيان ايشان روا داش ش
ــت خود كه ده  ــام مدت امام )ع( در تم
ــيد، در نهايت شدت و  ــال طول كش س
ــرد و هيچگونه امنيتی  اختناق زندگی ك
ــز در آرامش  ــت، حتی در خانه ني نداش

نبود. 
ــال پنجاهم هجری به  ــر انجام در س س
ــر خود  ــت همس ــك معاويه بدس تحري
ــهيد و در  ــموم، ش )جعده ملعونه( مس

بقيع مدفون شد. 

جامعه

هشدارهای پی در پی مديران وزارت بهداشت در خصوص 
شيوع ايدز از طريق رفتارهای جنسی در كشور نشان از اين 
ــبی در اين زمينه  واقعيت تلخ دارد كه وضعيت چندان مناس
نداريم و می بايست نگران افزايش موارد ابتال به اين بيماری 
به خصوص از طريق رفتارهای جنسی پرخطر و كنترل نشده 
ــوی مديران ارشد حوزه  بود. بروز چنين نگرانی هايی از س
ــور كه متولی سالمت جامعه است،  بهداشت و درمان كش
می تواند حاوی پيام های مختلفی به جامعه و مسئوالن باشد 
كه می بايست بيش از پيش متوجه پيامدهای ناگوار شيوع 
ايدز در كشور باشند. دكتر عباس صداقت، رئيس اداره ايدز 
ــت: در برنامه سوم كنترل ايدز  وزارت بهداشت اظهار داش
ــيب پذير جامعه تأكيد شده است چنانچه  توجه به زنان آس
تاكنون 5 مركز مشاوره و ارائه خدمات به زنان آسيب  پذير 
راه اندازی شده و قرار است تا پايان امسال 10 مركز ديگر در 
ساير استان ها راه اندازی شود. به گفته وی، قرار است در اين 
مراكز به زنان معتاد و زنانی كه به رفتارهای جنسی پرخطر 
ــران معتادان و زندانيان  مبادرت می ورزند و همچنين همس
ــاوره ای و درمانی ارائه می شود. وی گفت:  در  خدمات مش
ــت سال اخير شيوع اچ آی وی - ايدز در مصرف   طول هش
ــيوع ابتال  كنندگان مواد مخدر و زندانيان كاهش يافته اما ش
ــی در حال افزايش ــاری در زنان از طريق جنس  به اين بيم

 است. 
ــاره به ثبت يك هزار و 38 بيمار مبتال به ايدز در  وی با اش
كشور در سال 1380 كه 75 نفر آنها از طريق روابط جنسی 
ــال گذشته به 259  ــده بودند، افزود: اين آمار در س مبتال ش
مورد ابتال از طريق جنسی از مجموع يك هزار و 476 بيمار 
ــردار اسماعيل احمدی مقدم،  مبتال به ايدز افزايش يافت. س
فرمانده نيروی انتظامی نيز به تازگی از عبارت جديد كارگر 
ــی برای نشان دادن معضالت و آسيب های اجتماعی  جنس
تن فروشی كه حداقل تبعات آن شيوع ايدز در جامعه است 
استفاده كرد و گفت: روسپی گری پديده امروزی نيست اما 
برخوردها و اظهارنظرها درباره آن همواره بسيار متفاوت بوده 
است. رئيس پليس تهران بزرگ نيز با بيان اينكه هيچ سازمانی 
متولی نگهداری از زنان خيابانی نمی شود گفت: پليس تنها 
ــت و بايد دستگاهی  ــئول جمع آوری زنان خيابانی اس مس
ــين  ــردار حس  ديگر نگهداری از آنان را به عهده بگيرد. س
ــزود: در حال حاضر زنان  ــاجدی نيا در گفتگو با مهر اف س
ــده اند كه  خيابانی به دغدغه و معضلی برای مردم تبديل ش
بايد هرچه سريع تر فكری برای حل اين معضل كرد. البته 
ــی دارد ظرف چند روز تمامی زنان خيابانی را  پليس آمادگ
ــهر تهران جمع آوری كند اما انجام اين اقدام  ــطح ش از س
ــتلزم وجود يك نهاد برای نگهداری از اين افراد است.  مس
رئيس پليس پايتخت اظهار كرد: به دليل اينكه هيچ سازمانی 
متولی نگهداری از اين زنان نمی شود نمی توان اقدامی برای 
دستگيری آنان انجام داد. وی با بيان اينكه پليس تنها مسئول 
جمع آوری زنان خيابانی است و بايد سازمانی ديگر متولی 
ــود تصريح كرد: سازمان های مردم نهاد  نگهداری از آنان ش

می توانند در اين زمينه وارد عرصه شوند. 

12 بهمن، زنان خيابانی هشداری برای همه
ورود تاریخی امام خمینی به كشور

28 صفر پيغام دار رحلت پيامبر خاتم و شهادت کريم اهل بيت

زیر پوست شهر

ایجاد 325 شغل براي مدد جویان 
بهزیستي چهارمحال وبختیاري

39هزار نفر از زنان چهارمحال 
وبختیاري عضو تعاوني زنان هستند

عرضه کاالها در نمایشگاه هاي 
نوروزي با تخفیف 20 درصدي 

معاون مشاركت های مردمی اشتغال وموسسات خيريه 
ــال برای 325نفر از  چهارمحال وبختياری گفت: امس
مددجويان زير پوشش اين سازمان اشتغال ايجاد شد.ظهراب 
يزدانمهردر گفتگو با ايرنا افزود: برای ايجاد اين تعداد اشتغال 
بيش ازسه ميليارد و 501ميليون ريال اعتبار از محل صندوق 
مهر امام رضا، بنگاه های اقتصادی زود بازده، اشتغال از طريق 
ــران عدم كارايی  ــم، جب ــرمايه كار بال عوض فصل شش س
معلوالن و اشتغال از طريق بيمه سهم كارفرمايی تخصيص 
داده شد. وی گفت: 77فرصت شغلی با استفاده از دوميليارد 
و 500ميليون ريال از اعتبارات صندوق مهر امام رضا ايجاد 

شده است. 

ــال وبختياری گفت:39  ــركل تعاون چهارمح مدي
ــو تعاونی های زنان  ــتان عض هزار نفر از زنان اس
ــا افزود: در  ــيوندی در گفتگو با ايرن ــتند. داوود ش هس
ــتان در بخش های  حال حاضر 789تعاونی زنان در اس
صنعتی، كشاورزی، خدمات، فرش دستبافت و پوشاک 
ــركت تعاونی را گامی مؤثر  فعال است. وی تشكيل ش
ــرای زنان عنوان كرد و گفت:  ــتغال ب در زمينه ايجاد اش
ــتان  ــتغال 5هزار نفر را دراس ــن تعاونی ها زمينه اش اي
ــتقبال زنان،جوانان و فارغ  ــد. وی از اس فراهم كرده ان
ــامانه اين  ــالن جوينده كار برای ثبت نام در س التحصي
ــامانه  ــزود: دوهزار نفر در اين س ــرداد واف اداره كل خب
ــال 45 تعاونی در  ــد. وی گفت: امس ــت نام كرده ان ثب
قالب های صنعت، كشاورزی،خدمات دراستان تشكيل 

شده است. 

ــال و بختياری از  ــازمان بازرگانی چهارمح رئيس س
ــتان با 20  ــگاه های نوروزی اس عرضه كاال در نمايش
درصد تخفيف خبر داد. اسماعيل كاويانی در گفتگو با ايرنا 
ــانی بهتر به مردم  افزود: به منظور تنظيم بازار و خدمات رس
ــی 20 درصد  ــتقيم كاال با 15 ال ــگاه های عرضه مس نمايش
ــر استان برپا می شود.  تخفيف از اواخر بهمن ماه در سراس
ــت: با نظارت ويژه اجازه افزايش غير معقول  وی بيان داش
ــود. كاويانی  ــا در فروش هيچ كااليی داده نمی ش قيمت ه
ــگاه ها را 500 غرفه عنوان كرد و  ــداد غرفه های نمايش تع
اظهار داشت: تعداد غرفه ها نسبت به سال گذشته افزايش 
ــی، پوشاک،  خواهد يافت. وی تصريح كرد : كاالهای اساس
 مواد غذايی و ساير كاالهای مورد نياز مردم برای ايام عيد در 
ــت:  ــی گف ــود. كاويان ــه می ش ــگاه ها عرض ــن نمايش  اي
برنامه ريزی های الزم برای ورود كاالی با كيفيت به نمايشگاه 
ــان و  ــازمان، بازرس ــان س ــا همكاری و نظارت كارشناس ب

كارشناسان مجامع.

دث
حوا

زاینده رود
ــوص  ــر در خص ــكايت 77 نف ــی ش در پ
ــردار حرفه ای  ــرداری از آنان، چهار كالهب كالهب
باتالش اداره عمليات ويژه و اداره مبارزه با جرايم 
ــتان اصفهان  ــاص و رايانه ای پليس آگاهی اس خ

شناسايی و دستگير شدند. 
ــانی پليس، سرهنگ  به گزارش پايگاه اطالع رس
ــين زاده رئيس پليس آگاهی استان  ــين حس حس
ــت: در  ــب اظهار داش ــان اين مطل ــان با بي اصفه
ــهروندان اصفهانی مبنی بر  ــكايت 77 از ش پی ش
كالهبرداری چهار نفر از آنان، موضوع به سرعت 

در دستور كارآگاهان اين پليس قرار گرفت. 
ــط  ــزود: در تحقيقات صورت گرفته توس وی اف
ــژه و اداره مبارزه با  ــات وي ــان اداره عملي كارآگاه
ــخص  ــاص و رايانه ای اين پليس مش ــم خ جراي
ــای مختلف و  ــار آگهی ه ــد چهار نفر با انتش ش
ــاركت در ساخت مسكن،  تبليغ در خصوص مش
ــود و  ــرمايه های مردمی و پرداخت س ــب س جل
ــغ 47 ميليارد  ــت وام بانكی مبل ــز وعده پرداخ ني
ــرده و متواری  ــرداری ك ــردم كالهب ــال را از م  ري

شدند. 
وی افزود: در خصوص كالهبرداری های صورت 

ــيدگی به اين  ــژه ای مأمور رس ــه تيم های وي گرفت
ــدند و سرانجام با استفاده از تحقيقات  موضوع ش
ــای جداگانه هر 4 كالهبردار  ويژه طی عمليات ه
ــدند. رئيس پليس آگاهی  ــايی و دستگير ش شناس
استان تصريح كرد: در بازرسی از مخفيگاه يكی از 
متهمان دستگير شده تعدادی اوراق هويتی و اسناد 
ــه از آنها در انجام  ــت آمده ك دولتی جعلی به دس

مقاصد خود بهره می برده است. 
اين مقام انتظامی خاطرنشان كرد: در اين خصوص 
ــكيل و متهمان به همراه شاكيان جهت  پرونده تش
ــع قضايی  ــل مراج ــل قانونی تحوي ــير مراح  س

شدند. 
ــورد درج  ــان در م ــين زاده در پاي ــرهنگ حس س
آگهی های غيرواقعی و متقلبانه به مردم هشدار داد 
ــه اين گونه آگهی ها اعتماد نكنند  و گفت: مردم ب
ــياد  ــرمايه خود را به راحتی در اختيار افراد ش و س

قرار ندهند. 
رئيس پليس آگاهی استان با بيان اينكه هرگونه خريد 
ــود بدون مجوز بانك  و فروش وام و پرداخت س
ــد گفت: افرادی كه در اين  مركزی ممنوع می باش
 امور فعاليت كنند تحت پيگرد قانونی قرار خواهند 

گرفت.

ــخت و طاقت فرسا برای همه  ــكالت و مصيبت  های س مش
خانواده ها پيش خواهد آمد؛ مشكالتی غيرمنتظره و غيرقابل 
ــتگی و  ــی مانند مرگ عزيزی در خانواده، ورشكس پيش بين
دست و پنجه نرم كردن با مشكالت مالی، بيماری های سخت 
ــائل اگر  عزيزان، جدايی والدين از يكديگر و... همه اين مس
ــود، می تواند خانواده ای را ويران سازد  به درستی كنترل نش
ــيوه  ــی دايمی برجای بگذارد. هر خانواده ای به ش و عوارض
ــكالت برخورد می كند. هر كسی هم  خاص خود با اين مش
ــد، به گونه ای خاص تحت  ــه با اين وضعيت روبه رو باش ك
ــايد 2 خواهر در يك خانواده نيز  تأثير قرار می گيرد. حتی ش
ــبيه هم نداشته باشند، اما  ــاتی يكسان و واكنشی ش احساس
ــت اين كه وقتی خانواده  در چنين  ــخص اس چيزی كه مش
شرايطی قرار گيرد هيچ راه ديگری برايش نخواهد ماند جز 
پذيرفتن مشكل و روبه رو شدن با آن. هيچ تفاوتی هم ندارد؛ 
ــتناک و ويرانگر باشد و زندگی ما  هر چقدر موضوع وحش
ــت و هر قدر تحملش هم سخت باشد،  را خراب كرده اس
ــه  ــد. اما هميش باز هم بايد آن را پذيرفت و با آن روبه رو ش
ــته باشيد همه خانواده ها بدون استثنا مشكالتی را  به ياد داش
ــيوه برخورد متفاوت است. به  تجربه خواهند كرد و فقط ش
ــن و  ــت كه اعضای خانواده در هر س طور كامل طبيعی اس
سالی كه باشند، با تجربه چنين وضعيتی احساس اضطراب 
و افسردگی كنند. ناراحتی غيرقابل وصف، خشم و احساس 

غصه نيز احساساتی معمول در اين شرايط غيرعادی خواهند 
ــاتی  ــتن چنين احساس ــود. بنابراين خودتان را برای داش ب
ــيوه های مديريت و كنترل چنين  ــرزنش نكنيد. اما اگر ش س
اتفاقاتی را بدانيم، می توانيم خودمان را تسلی دهيم و آرامش 
خاطر ديگر اعضای خانواده را هم فراهم كنيم. بايد بتوانيم اين 
مرحله از زندگی را هم پشت سر بگذاريم و زندگی را ادامه 
دهيم. هيچ گاه زندگی به دليل مشكالت ما، هر چقدر هم كه 
وحشتناک باشند از حركت باز نمی ايستد. بنابراين مديريت و 
كنترل اوضاع خانه و خانواده در شرايطی غيرمعمول، وظيفه 

شماست. با اين كار می توانيد خانواده را نيز نجات دهيد. 
مدیریت بحران، كاری دشوار اما ممکن

با اين حال مديريت بحران در خانواده هميشه هم كاری آسان 
با گزينه هايی آماده و در دسترس نيست. گزينه هايی منطقی و 
قابل اجرا بايد مهيا شوند و سعی و تالش الزم صورت گيرد 
تا بتوانيم فاجعه و عوارض ناشی از آن را كنترل كنيم. بايد از 
خودگذشتگی نشان داد و تالش كرد تا در اين راه موفق شد. 
اگر چه اين كار برای گروهی خسته كننده و مالل آور است، 
ــت و  اما مزايای خاص خود را دارد؛ به ويژه زمانی كه درس
به جا اجرا شود. مديريت و كنترل چنين فجايعی در خانه و 
خانواده به معنای دانستن شيوه های صحيح اجتناب از بروز 
مشكل و رويارويی صحيح با آن است. در كل بايد با اقدامی 
مؤثر به چنين مشكلی پاسخ مناسب بدهيم. همچنين يكی از 

مهم ترين بخش های چنين كاری توانايی حمايت و بازسازی 
ارتباط ميان اعضای خانواده پس از وقوع اتفاق است؛ چيزی 
ــت آن را ناديده  ــی فراموش می كنيم، اما نبايد اهمي كه گاه
ــواده پس از رويارويی و مقابله با چنين بحرانی  گرفت. خان
نياز به بازسازی دارد تا بتواند دوباره زندگی طبيعی را شروع 
كند. گاهی مصيبت چنان سخت و شكننده است كه بازسازی 

خانواده به زمانی طوالنی و سعی و تالش كافی نياز دارد. 
فواید مدیریت صحیح

كنترل و مقابله صحيح با شرايط بحرانی در خانه فوايدی هم 
دارد. اگر بتوانيم اين شرايط را پشت سر بگذاريم، عوارضی 
ــت پس از اين فاجعه برای خانواده ما پيش  را كه ممكن اس
ــاند. با اين كار به خانواده خود  بيايد، به حداقل خواهيم رس

شانس حيات دوباره می دهيم.
ــده و زمان  ــوع اتفاقی كه پيش آم ــر گرفتن ن ــدون در نظ  ب
ــيوه های صحيح كنترل و مديريت  ــتن ش آن، با در نظر داش
بحران می توانيم مطمئن باشيم كه خانواده پس از رويارويی 
ــتن شيوه  ــت. به عالوه با دانس ــكل همچنان پابرجاس با مش
ــيد؛  ــته باش ــی صحيح می توانيد آرامش خاطر داش روياروي
ــكالت و گرفتاری ها هر لحظه در كمين ماست  چرا كه مش
ــد، اگر ندانيم و نتوانيم با آنها  و با خطراتی كه ايجاد می كنن
روبه رو شويم ما را زمين می زنند، اما وقتی مطمئن باشيم كه 
ــم با آنها مقابله كنيم، آرام و مطمئن زندگی خواهيم   می تواني

كرد. 
پذیرش، اولین گام در برخورد با مشکالت

ــرايط را پذيرفت و  ــكالتی ابتدا بايد ش برای حل چنين مش
ــت. با  ــر خالف ميل ما، اين اتفاق افتاده اس ــد كرد كه ب تأيي
همين پذيرش كه شايد به نظر ساده و بی اهميت بيايد، گامی 
مؤثر در بهبود روحيه خود برداشته ايد. پس از آن بكوشيد بر 
ــا و قابليت های خود تمركز و توجه كنيد. بپذيريد  توانايی ه
شما آنقدر توانمند هستيد كه با اين شرايط كنار بياييد. البته 
ــه خودتان هم می توانيد در چنين وضعيتی با  با وجود اين ك
ــكل مقابله كنيد، اما اجازه دهيد ديگران هم در روزهای  مش

سخت همراه شما باشند. 
كودكان و سالمندان

ــالمندان را فراموش نكنيد. آنها در اين  ــاز هم كودكان و س ب
ــيب می بينند و عوارض چنين  ــرايط بيش از ديگران آس ش
ــايد كودكان درک  ــتر گرفتار می كند. ش اوضاعی آنها را بيش
مناسب و صحيحی از شرايط نداشته باشند و نتوانند با مسائل 
ــتی كنار بيايند. بنابراين وظيفه بزرگ ترهاست كه آنها  بدرس
را تنها نگذاشته و كمكشان كنند. سالمندان هم شايد تحمل 
ــب داشته باشند. پس  كمتری برای پذيرش و برخورد مناس
آنها را هم در نظر داشته باشيد. فراموش نكنيد اين مشكالت 
ــا غيرقابل پيش بينی بوده و برای هر خانواده ای  و گرفتاری ه

ممكن است پيش بيايد. 

دستگيري 4 کالهبردار با 77 شاکي توسط پليس آگاهي 
اصفهان

زندگی جريان دارد 
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تعامل پاالیشگاه اصفهان 
با  200 شركت سازنده داخلي 

ــاخت تداركات پااليشگاه اصفهان گفت:  مسئول واحد تحقيق و س
در راستاي افزايش توليد داخلي در پااليشگاه هاي كشور، پااليشگاه 
ــركت سازنده داخلي براي  ــته است با حدود 200 ش اصفهان توانس
ــب در گفتگو با فارس، با بيان  ــد تعامل برقرار كند. جعفر مذه تولي
اينكه 121 نوع كاال به ميزان 7 هزار و 52 قلم در 9 ماهه گذشته از 
سال جاري در شركت پااليش نفت اصفهان ساخته شده است، اظهار 
داشت: اين واحدها از سال 1382 در پااليشگاه اصفهان آغاز به كار 
ــابه خارجي اين نوع كاالها 8  ــت. وي ادامه داد: قيمت مش كرده اس
ــوده در حالي كه براي  ــون و 790 هزار ريال ب ــارد و 795 ميلي ميلي
ساخت آنها 3 ميليارد و 476 ميليون و 635 هزار و 151 ريال هزينه 
ــده است. مسئول واحد تحقيق و ساخت تداركات و امور كاالي  ش
ــگاه اصفهان افزود: با وجود تحريم هاي صورت گرفته عليه  پااليش
ــرايط مطلوبي فراهم آمده است تا بيش  ــال هاي اخير، ش ايران در س
از پيش بر توانمندي هاي متخصصان داخلي تكيه كنيم كه در همين 
راستا تاكنون توانسته ايم قطعات بسيار ارزشمندي را براي نخستين 

بار در پااليشگاه اصفهان توليد كنيم. 
وي فعاليت اين واحد را در زمينه تأمين قطعات دستگاه هاي پااليشي 
ــين آالت دوار از قبيل توربين، پمپ، كمپرسور، چرخ  و به ويژه ماش
دنده و... دانست و گفت: در اين مدت يك هزار و 171 نوع كاال به 
ــزار و 467 قلم با هزينه اي افزون بر 23 ميليارد و 401  ــزان 83 ه مي
ــت. مذهب افزود:  ــده اس ميليون و 454 هزار و 957 ريال توليد ش
قيمت مشابه خارجي اين تعداد 112 ميليارد و 10 ميليون ريال بوده 
كه سود و صرفه اقتصادي ناشي از ساخت داخلي كاالها 88 ميليارد 

و 609 ميليون و 114 هزار و 644 ريال برآورد شده است. 

شهردار اصفهان:
بازارهای روز ساماندهی می شوند

ــای روز در منطقه های  ــود بازاره ــاره به وج ــهردار اصفهان با اش ش
ــهر تأكيد كرد: مديريت شهری به دنبال حذف اين بازارها  14گانه ش
ــتور كار خود دارد.  ــاماندهی اين مكان ها را در دس ــت؛ بلكه س نيس
ــقاييان نژاد در حاشيه مالقات  ــيد مرتضی س به گزارش ايمنا، دكترس
ــت:  ــا تأكيد بر اين مطلب اظهار داش ــی منطقه پنج اصفهان ب با اهال
ــكالت و معضالت  ــه صورت چهره به چهره مش ــن ديدارها ب در اي
ــهروندان به صورت كارشناسی با حضور تمام مسئوالن شهرداری  ش
ــته باز  ــود به طوری كه گره های كور گذش ــی و مرتفع می ش  بررس

می گردد. 
ــنيدن مشكالت  ــاره به اين كه درمالقات های مردمی با ش وی با اش
شهروندان به دنبال ايجاد آرامش در بين مردم است، گفت: ديدار های 
ــاركت مردم را در امور شهری  ــازی، مش چهره به چهره با اعتماد س
ــتر توسعه و پيشرفت را  ــازی بس تقويت می كند، همچنين اعتمادس
ــهروندان،  ــا وجود اعتماد متقابل بين مديران و ش ــاد می كند و ب ايج

توسعه پايدار شهری تحقق می يابد. 
ــته تاكنون  ــال های گذش ــهردار اصفهان با بيان اين كه در طی س ش
ــطح منطقه پنج اجرا شده است اذعان  ــمندی در س طرح های ارزش
ــد و احداث معابر رينگ  ــت: احداث خيابان و تعريض پل وحي داش
سوم از جمله اقدام هايی می باشد كه شهرداری اصفهان در اين منطقه 

به اجرا در آورده است. 
ــابقه 36 ساله شنبه بازار خيابان وحيد اشاره و تصريح كرد:  وی به س
ــد معبر، بهداشتی و فرهنگی مشكالتی را ايجاد  اين بازار از لحاظ س
ــتا مديريت شهری در نظر دارد اين معضل را هرچه  كرده در اين راس
ــهردار اصفهان از پيش بينی مكان جديدی  ــريع تر مرتفع نمايد. ش س
برای ساماندهی شنبه بازار خيابان وحيد خبرداد و اعالم كرد: مديريت 
شهری به دنبال حذف اين بازارها نيست بلكه ساماندهی اين مكان ها 
را در دستور كار خود دارد. وی اضافه كرد: با توجه به اين كه منطقه 
ــهر اصفهان محسوب می شود  پنج يكی از منطقه های خوب كالن ش
ــد بنابراين الزم  ــنبه بازار از نقاط ابهام انگيز اين منطقه می باش اما ش

است اين معضل هرچه سريع تر مرتفع گردد. 
دكتر سقاييان نژاد ساماندهی شنبه بازار را منوط به تعامل و همكاری 
ــت و تأكيد كرد:  ــانی كه حق و حقوقی در اين بازار دارند دانس كس
ــهرداری 14 ميليارد ريال جهت ساماندهی اين مهم در نظر گرفته  ش
ــهری  ــه با تعامل اين امر صورت نگيرد مديريت ش ــی ك و در صورت
ــهرداری ها  از راهكارهای قضايی و قانونی از جمله ماده 8 قانون ش
ــتفاده خواهد كرد. وی با اشاره به  ــهری اس در خصوص تخلفات ش
ــازی 50 درصدی خيابان شهيد قاسمی در منطقه پنج تصريح  آزادس
ــرح در نظر گرفته  ــاركتی برای تكميل تملك اين ط ــرد: پروژه مش ك
ــازی آن به طور كامل انجام خواهد شد  ــده و در سال آينده آزادس ش
ــن توافقات تملك خيابان كمكی ارتش نيز با نيروهای ارتش  همچني
ــهردار اصفهان از اجرای 12 پروژه فرهنگی،  در حال انجام است. ش
خدماتی و عمرانی در منطقه پنج به مناسبت ايام اله دهه فجر خبرداد 
ــته ای در  ــان خدمات شايس ــهری اصفه ــالم كرد: مديريت ش و اع
ــاالنه برای ارائه خدمات  ــهر انجام داده به گونه ای كه س ــپاهان ش س
ــون تومان هزينه  ــارد و 350 ميلي ــهرک يك ميلي ــداری اين ش  و نگه

می كند. 

برگزاری 455 كارگاه آموزش 
تخصصی خبرنگاری در سپاه 

ناحیه فارسان
زاینده رود  

ــن كارگاه آموزش تخصصی خبرنگاری، ويژه خبرنگاران  اولي
افتخاری بسيج سپاه ناحيه فارسان به همت معاونت روابط عمومی 

وتبليغات اين سپاه در محل نمازخانه سپاه ناحيه برگزار شد. 
ــاری، در اين كارگاه  ــال و بختي ــتان چهارمح ــيج اس به گزارش بس
ــالمی استان چهارمحال  ــی مسئول خبرگزاری جمهوری اس آموزش
ــاره به رسالت خبرنگار در امر اطالع رسانی گفت:  و بختياری با اش
ــتای همبستگی، وحدت و تقويت  بيان واقعيت ها و اتفاقات در راس
روحيه جامعه، ايجاد آرامش، امنيت و تحكيم مبانی اعتقادی و دينی 
ــاختارها در همه زمينه های اقتصادی، اجتماعی،  ــعه س مردم و توس
فرهنگی و ديگر بخش ها از رسالت های خبرنگاران است كه بايد به 

اين موارد در تنظيم اخبار توجه ويژه داشته باشند. 
ــب با بيان اينكه مديريت بر يك رويداد مهم ترين  مظفر عدالت نس
ــت كه يك خبرنگار بايد رعايت كند افزود: داشتن مهارت  امری اس
در ارائه بهترين مطلب از يك حادثه بد يا خوب و برقراری آرامش 
ــاره به هجمه های  ــت. وی با اش در جامعه از وظايف خبرنگار اس
ــالمی با استفاده از استراتژی های جنگ  مختلف دشمن به ايران اس
ــرم و نوعی مبارزه  ــاخت: امروز زمان جنگ ن ــان س نرم خاطر نش
ــت كه خط مقدم آن را رسانه ها و خبرنگاران  ــمنان اس متقابل با دش

تشكيل می دهند.

انقالب اسالمی ایران با تمام 
انقالب های جهان تفاوت ماهوی دارد

زاینده رود
در آستانه فرارسيدن دهه مبارک فجر طرح ناصرين ويژه سربازان 
تيپ 44 سپاه قمر بنی هاشم )ع( در محل حسينيه امام خمينی )ره( اين 

يگان برگزار شد.
ــتان چهارمحال وبختياری، در اين مراسم مسئول  ــيج اس به گزارش بس
ــپاه قمر بنی هاشم )ع( گفت:  حوزه نمايندگی ولی فقيه در تيپ 44 س

انقالب اسالمی ايران با تمام انقالب های جهان تفاوت ماهوی دارد.
ــرافراز با تشريح ويژگی های انقالب اسالمی  حجت االسالم كريم س
ــالمی ايران عدم وابستگی به شرق و  گفت: از ويژگی های انقالب اس
غرب و قدرت های استكباری، رهبری الهی حضرت امام خمينی )ره( و 
وجود ارتباط عميق قلبی بين توده های مردم و رهبری انقالب می باشد. 
وی با اشاره به تهديدات فراروی انقالب و نظام اسالمی گفت: در اوايل 
ــلحانه بود و به مرور زمان  ــخت و مس انقالب تهديدات به صورت س
ــهادت  ــمنان فهميدند كه با اين روش قادر به مقابله با اين ملت ش دش

طلب نيستند.
جانشين نماينده ولی فقيه در سپاه قمر بنی هاشم )ع( افزود: دشمنان با 
تغيير روش خود و با استفاده از جنگ روانی و تهديدات نرم به جنگ با 
نظام الهی ما آمده اند كه بايد آحاد مردم به خصوص جوانان هوشياری 

كامل داشته باشند.

 برنامه های دهه مبارك فجر تیپ
 44 قمر بنی هاشم )ع( اعالم شد

زاینده رود
ــريح  ــم )ع( ضمن تش ــپاه قمر بنی هاش ــده تيپ 44 س فرمان
ــالگرد پيروزی انقالب  ــی دومين س برنامه های اين يگان در ايام س
ــا و اهدافی كه هنوز به آن  ــالمی گفت: به منظور تحقق آرمان ه اس

دست نيافته ايم، بايد به سمت برنامه انقالب حركت كنيم. 
ــرهنگ پاسدار  ــتان چهارمحال و بختياری، س ــيج اس به گزارش بس
علی محمد اكبری با تشريح دست آوردهای انقالب اسالمی گفت: 
ــتاوردهای انقالب اسالمی ايران، تحقير استكبار جهانی  يكی از دس
ــی دو سال  ــاس امروز بعد از س ــت كه بر اين اس به ويژه آمريكاس
ــس از ديگری از گردونه خارج  ــم كه اين  قدرت ها يكی پ می بيني

شده و ملت ها به اصالت خود باز می گردند.
ــتاوردهای ديگر انقالب اسالمی ايران  وی عزتمندی را يكی از دس
ــت و افزود: يكی از دستاوردهای مهم انقالب كه می توان آن  دانس
را مورد اشاره قرار داد،  بيداری ملت های جهان به تأسی از انقالب 

اسالمی ايران بود. 
ــريح برنامه های دهه مبارک فجر اين يگان  ــرهنگ اكبری در تش س
گفت: برگزاری مراسم گراميداشت در محل حسينيه تيپ، برگزاری 
ــهركرد تا گلزار شهدای اين  ــواران از محل فرودگاه ش رژه موتورس
ــهر، برگزاری مسابقات مختلف ورزشی، برپايی نمايشگاه عكس  ش
ــال افتخار، گلباران و عطرافشانی قبور  و مطبوعات انقالب و 32 س
ــالگرد پيروزی انقالب اسالمی با  ــهدا، برگزاری مراسم س مطهر ش
ــدس و حضور در  ــال دفاع مق ــور رزمندگان و يادگاران 8 س حض
ــی 22 بهمن از محوری ترين برنامه های اجرايی اين يگان  راهپيماي

در طول دهه فجر می باشد.

اخبار شهركردروي ميز

ــاوری اطالعات  ــزی، پژوهش و فن ــاون برنامه ري مع
ــهرداری اصفهان از اختصاص بيش از 135 ميليارد  ش
ريال به منطقه های محروم در راستای عدالت اجتماعی 
و توزيع منابع و امكانات در سطح شهر در بودجه سال 
90 خبر داد و اعالم كرد: برای تحقق اين مهم تا ميزان 
ــتر و برخوردار  40 درصد از منابع منطقه با درآمد بيش

به منطقه كم برخوردار تخصيص يافته است.
ــتان نژاد با  ــم گلس ــه گزارش ايمنا، مهندس ابوالقاس ب
ــاره  ــال 90 اش اعالم اين خبر به ويژگی های بودجه س
ــازی  ــار كرد: توجه به اجرای قانون هدفمند س و اظه
ــتقيم و  ــی از اثرات مس يارانه ها و منظور نمودن بخش
ــتقيم آن در هزينه های شهرداری در حد امكان،   غيرمس
ــه افزايش  ــت ك ــال آتی اس ــخصات بودجه س از مش
ــوخت  ــه عامل های انرژی از جمله برق، گاز، س هزين
ــهرداری از بخش هايی می باشد كه به  و آب مصرفی ش

صورت مستقيم بر اين بودجه تأثيرگذار است.
وی اضافه كرد: اثرات غيرمستقيم اجرای هدفمندسازی 
يارانه ها به طور عمده در هزينه های طرح های عمرانی 

ــال  و خدماتی بروز خواهند كرد بنابراين در بودجه س
ــاس ظرفيت اين  ــده در حد امكان براس ــعی ش 90 س
ــتقيم و غيرمستقيم آن در هزينه های  بودجه اثرات مس

شهرداری لحاظ شود.
ــع منابع و  ــی در توزي ــه عدالت اجتماع ــه ب وی توج
امكانات در سطح شهر از ويژگی های مهم بودجه سال 
ــت اذعان داشت: بر اين اساس به منطقه های  90 دانس

ــارد ريال  ــغ بر 135 ميلي ــوردار و محروم بال غيربرخ
ــاعدت به اين منطقه ها  جهت محروميت زدايی و مس

اختصاص يافته است. 
ــتفاده از نتيجه نظرسنجی های به عمل آمده با  وی اس
ــاری در منطقه های 14 گانه  ــش از ده هزار نمونه آم بي
ــخصات بودجه سال 90 برشمرد و افزود:  از ديگر مش
اين نظرسنجی در مدت سه ماه و قبل از تدوين بودجه 

سال 90 صورت گرفت.
ــا ابالغ و  ــه منطقه ه ــنجی ها ب ــن نتيجه نظرس همچني
ــهرداری های 14گانه براساس نظرات مردم و توجه  ش
ــال 90 را ارائه نمودند.  ــنهادات بودجه س ــه آنها پيش ب
ــاوری اطالعات  ــزی، پژوهش و فن ــاون برنامه ري مع
ــعی براين است كه  ــهردرای اصفهان تأكيد كرد: س ش
ــكان در تدوين  ــهروندان در حد ام نظرات مردم و ش
ــود و نتيجه اين نظرسنجی  ــال 90 لحاظ ش بودجه س
ــرد و ديگر  ــات بعدی قرار گي ــد مبنای مطالع می توان
ــهری از  نيازها و اولويت های ناحيه ای، منطقه ای و ش

ديدگاه مردم شناسايی شده است.

شهرستان
معاون برنامه ریزي، پژوهش و فناوري اطالعات شهرداري اصفهان:

اختصاص 135 ميليارد ريال به منطقه هاي محروم 
در راستاي عدالت اجتماعي در بودجه سال 90

ــهردار اردل گفت: ايجاد و راه اندازی شبكه فاضالب  ش
ــت. مجيد اميدی در  ــئوالن اس اردل نيازمند همت مس
ــت: پروژه سيستم فاضالب  گفتگو با فارس اظهار داش
شهری اردل از جمله مصوبه های سفر دوم و سوم هيأت 
ــت كه تاكنون هيچ گونه اقدام  ــتان اس دولت به اين اس
ــتا صورت نگرفته و تنها مشاوری به  عملی در اين راس
 منظور انجام فاز نخست مطالعات اين طرح انتخاب شده 

است. 

ــبكه فاضالب  ــر ضرورت احداث و راه اندازی ش وی ب
ــهر تأكيد كرد و افزود: وجود وسعت  شهری در اين ش
ــات افزون بر 2 هزار خانواده  بيش از 300 هكتار و حي
ــهر اهميت و ضرورت ايجاد شبكه فاضالب  در اين ش
ــكارتر می كند. اميدی از واگذاری زمين به منظور  را آش
ــهر از  ــهری در اين ش احداث و راه اندازی فاضالب ش
سوی كشاورزان خبر داد و افزود: با وجود فراهم بودن 
ــتای  ــهر تاكنون اقدام های اوليه در راس زمين در اين ش

آغاز عمليات اجرايی و راه اندازی شبكه فاضالب اردل 
ــهردار اردل با بيان اينكه عدم  صورت نگرفته است. ش
برخورداری از سيستم فاضالب شهری ساالنه مشكالت 
عديده و خسارات فراوانی را به تأسيسات شهری و مردم 
ــهر تحميل می كند، گفت: جاری شدن آب های  اين ش
ــدن  ــهر، وارد ش ــطحی و فاضالب درون جداول ش س
خسارات به آسفالت و سنگ فرش معابر، ايجاد فضای 
نامطلوب در شهر از جمله مشكالتی است كه شهر اردل 

در اثر فقدان شبكه فاضالب شهری با آن مواجه است.

ــی و دومين سالگرد شكوهمند  ــيدن س همزمان با فرا رس
انقالب اسالمی و در سالی كه به فرموده مقام معظم رهبری 
سال همت مضاعف و كار مضاعف نامگذاری شده است، 
نمايشگاه دستاوردهای علمی- پژوهشی دولت خدمتگذار با 
رويكرد خالقيت، نوآوری و شكوفايی از 16 لغايت 19بهمن 
ماه در محل نمايشگاه های بين المللی استان اصفهان واقع در 

پل شهرستان برگزار خواهد شد. 
به گزارش واحد رسانه شركت نمايشگاه های بين المللی 
ــگاه با هدف تبيين و انعكاس  ــتان اصفهان اين نمايش اس
ــالمی و خدمات نظام  ــتاوردهای ارزشمند انقالب اس دس
مقدس جمهوری اسالمی و با حضور دستگاه های اجرايی 
ــی و برخی فعاالن  ــازمان ها و نهادهای اجراي ــتان، س اس

مطرح بخش خصوصی استان برپا خواهد شد. مشاركت 
ــگاه و  ــتان در اين نمايش ــتگاه های اجرايی اس ــال دس  فع
ــده به گونه ای است كه برخی  برنامه ريزی های انجام ش
از دستگاه ها در نظر دارند پيشخوان خدمات دولت را در 
ــگاه و با هدف ارائه خدمات سريع و جامع به  محل نمايش
مخاطبان خود راه اندازی نمايند. در اين بين وزارت صنايع و 
معادن به همراه زير شاخه های خود و با ايجاد كارگروه های 
فنی حضوری فعال خواهد داشت. وزارت جهاد كشاورزی 
ــان خود در  ــق فراخوان كارشناس ــد دارد از طري ــز قص  ني
ــاخه هايی چون تحقيقات مهندسی و بيوتكنولوژی به  ش
صورت مستقيم پاسخگوی متقاضيان باشد.  از سوی ديگر با 
توجه به اجرای قانون هدفمند سازی يارانه ها شركت های 

آب، برق و گاز در اين نمايشگاه به صورت ويژه پاسخ گوی 
سئواالت مردمی خواهند بود. 

ــی، جمعيت های  ــا، مراكز تحقيقات ــگاه ه همچنين دانش
ــازمان های فرهنگی و مردم نهاد نيز در اين  اجتماعی و س
ــترده ای دارند و به همين منظور  ــگاه حضور گس نمايش
ــزاری كارگاه های  ــژه ای جهت برگ ــای وي هماهنگی ه
آموزشی و نشست های تخصصی توسط اين دستگاه ها 
ــت. پيش بينی می شود با توجه به دستور  به عمل آمده اس
استاندار اصفهان مبنی بر حضور فعال دستگاه ها در حوزه 
ــی، دستاوردهای انقالب اسالمی امسال با  علمی- پژوهش
ــده و مخاطبان ويژه ای را نيز  رويكردهای ويژه ای ارائه ش

به نمايشگاه جذب كند. 

ــهرداری اصفهان با تأكيد بر اينكه سامانه AVL تأثير  ــازمان فاوا ش مديرعامل س
ــالم كرد: تا  ــش تخلفات دارد، اع ــره وری ناوگان و كاه ــگرفی در افزايش به ش
ــتگاه اتوبوس شهر به سامانه AVL مجهز  ــال جاری 500 دس اواخر بهمن ماه س

می شوند.
ــهرداری اصفهان، مهندس  ــانه ای روابط عمومی ش به گزارش اداره ارتباطات رس
ــون دو خط ناوگان اتوبوس رانی به اين  ــاره به اينكه تاكن همايون يزدان پناه با اش
سامانه مجهز شدند، افزود: مديريت كنترل و راهيابی ناوگان با استفاده از نمايش 
ــانی به مسافران سامانه نمايشگر و  لحظه به لحظه اطالعات خودروها، اطالع رس
ايجاد بانك اطالعاتی ناوگان، خطوط رانندگان و سامانه كنترل و رديابی و ايجاد 

كارت شناسايی از راه دور راننده از مزايای طرح سامانه AVL است.
وی با بيان اين كه كاهش در هزينه، صرفه جويی در انرژی و وقت، مديريت بهينه 
و مدرن بر ناوگان و ارتقای امنيت در شبكه حمل و نقل عمومی از هدف های پياده 
سازی اين سامانه است تصريح كرد: با استفاده از اين سامانه با تعداد اتوبوس های 

موجود امكان ارائه سرويس های بيشتر به شهروندان فراهم می شود.
ــرعت و تنظيم حركت ناوگان  ــای كنترلی، افزايش س ــزدان پناه كاهش هزينه ه ي
ــريع حركت و خدمات رسانی اتوبوس ها و كاهش استهالک و هزينه سوخت  تس
و تعمير از جمله مزايای اقتصادی طرح سامانه AVL دانست و افزود: با استفاده 
ــاس ايجاد می شود عالوه بر  ــتم AVL و تحوالت مديريتی كه بر اين اس از سيس
ــود و كيفيت سرويس دهی به راحتی می توان با استفاده از يك مانيتور  افزايش س
ــه طور همزمان  ــت ب ــه های GIS كه در اختيار اس ــز اتوبوس رانی و نقش در مرك

واحدهای اتوبوس رانی تمام شهر را مديريت كرد.

ــتانداری اصفهان از برگزاری نخستين جشنواره  ــی و انتخابات اس مديركل سياس
ملی قانون هدفمندسازی يارانه ها در اصفهان خبر داد. 

ــنواره ملی قانون  ــتين جش ــه كفيل در گفتگو با فارس، با بيان اينكه نخس فضل ال
ــگاه فرهنگی به  ــود، گفت: ن ــان برگزار می ش ــا در اصفه ــازی يارانه ه هدفمندس
ــازی يارانه ها بر اساس تأكيدهای رهبر  ــنواره ملی قانون هدفمندس نخستين جش

معظم انقالب است.
ــاره به هدف و ضرورت برگزاری اولين جشنواره فرهنگی هنری قانون  وی با اش
ــازی يارانه ها در استان اصفهان، تصريح كرد: اين جشنواره در بعد ملی  هدفمندس
ــوری و با همكاری استانداری اصفهان و اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمی  و كش
ــتان اصفهان برگزار می شود و روشنگری و آينده نگری در مورد اثبات اجرای  اس
ــازی يارانه ها، روش های جلوگيری از اسراف و هدر دادن انرژی  قانون هدفمندس
ــاير موارد از هدف های ديگر برگزاری اين  در ادارات، مدارس و خانواده ها و س

جشنواره است. 
ــه  ــب چ ــنواره در قال ــن جش ــه اي ــؤال ك ــن س ــه اي ــخ ب ــه در پاس وی در ادام
ــنواره در اولين  ــن جش ــح كرد: اي ــت، تصري ــت خواهد داش ــی فعالي موضوعات
ــن،  ــتند، نماهنگ، انيميش ــم كوتاه، فيلم مس ــاد فيل ــود در ابع ــزاری خ دوره برگ
ــعر، نمايش و كاريكاتور به فعاليت خواهد  ــی، ش ــتان نويس ــی، داس  مقاله نويس

پرداخت. 
ــنواره ملی می توانند  ــركت در اين جش كفيل اضافه كرد: عالقه مندان به منظور ش
آثار خود را از ابتدای بهمن ماه سال جاری تا 31 فروردين ماه 1390 به دبيرخانه 

اين جشنواره ارسال كنند. 

با حضور استاندار اصفهان؛
شش پروژه عمراني 

در تیران و كرون افتتاح مي شود

اعزام 85 راوي دفاع مقدس 
چهارمحال و بختیاري 

به همدان

نماینده مردم لردگان در مجلس:
چشم امید آزادي خواهان جهان 

به انقالب اسالمي است

نماینده مردم اردستان در مجلس:
پیشرفت زواره نیازمند همدلي 

مسئوالن است
احمد حقيقی )فرماندار تيران و كرون( گفت: همزمان با دهه مبارک فجر، شش 
ــتان تيران و كرون افتتاح  ــتاندار اصفهان در شهرس پروژه عمرانی با حضور اس
می شود. به گزارش فارس، احمد حقيقی در ارتباط با برنامه سفر استاندار اصفهان 
ــت: همزمان با آغاز دهه فجر با حضور  ــتان تيران و كرون اظهار داش به شهرس
استاندار اصفهان، شش پروژه عمرانی در شهرستان تيران و كرون به بهره برداری 
ــد. وی افزود: استاندار اصفهان پس از افتتاح اين پروژه ها در يادواره 72  می رس
شهيد شهر تيران و پنج شهيد گمنام شهرستان شركت می كند. فرماندار تيران و 
كرون افتتاح شبكه گاز شهرک صنعتی تيران، كارخانه سنگ بری برادران امينی 
ــنگ استان اصفهان است، سالن ورزشی  كه يكی از بزرگ ترين كارخانه های س
رضوانشهر و عسگران، فاز اول ايستگاه پمپاژ آب مجتمع 41 روستا و يك هكتار 
گلخانه سبزی و صيفی در روستای قهريزجان را از پروژه های افتتاحيه با حضور 
استاندار اصفهان اعالم كرد و بيان داشت: دو سالن ورزشی رضوانشهر و عسگران 
ــفر رئيس جمهور است. وی ادامه داد: ايستگاه  از پروژه های عمرانی مصوب س
پمپاژ آب مجتمع 41 روستا واقع در روستای گالب در دو فاز اجرا می شود كه 
فاز اول آن در سفر استاندار اصفهان افتتاح می شود. حقيقی درباره سفر استاندار 
ــتان تيران و كرون يادآور شد: اين سفر جزو سفر شهرستانی استاندار  به شهرس
محسوب نمی شود و سفر شهرستانی استاندار در سفری ديگر با حضور مسئوالن 
ارشد استانی انجام خواهد گرفت. وی با بيان اينكه همزمان با دهه فجر 43 پروژه 
عمرانی در تيران و كرون افتتاح می شود، گفت: در برنامه های ديگر و با حضور 

مسئوالن ارشد استان، ديگر پروژه ها به بهره برداری می رسد. 

ــپاه قمر بنی هاشم چهارمحال و بختياری گفت: 85  معاون هماهنگ كننده س
ــور بازديد از باغ موزه  ــتان به منظ ــپاه اين اس  نفر از راويان دفاع مقدس س

دفاع مقدس همدان عازم اين استان شدند.
 به گزارش فارس، عباس عباسی در حاشيه اعزام بسيجيان راويان، از دفاع 
مقدس به عنوان گنجينه ارزشمند ايثار و فداكاری بزرگ ملت ايران نام برد 
و اظهار داشت: با زنده نگه داشتن ياد و خاطرات شهدا، همچنين پرورش 
ــوان در ترويج و نهادينه  كردن  ــگ حاكم بر آن دوران می ت ــه  و فرهن روحي

فرهنگ ايثار و شهادت اقدام های مؤثری انجام داد.  
ــالمی از اهميت  ــدس در تاريخ كهن ايران اس ــرد: دفاع مق ــح ك وی تصري
ــبی برای  ــت و اين واقعه  مهم تاريخی فرصت مناس ــی برخوردار اس خاص
ــالمی به نسل امروز و حفظ اين ارزش ها  معرفی دوران طاليی انقالب اس

برای آيندگان است. 
عباسی ادامه داد: راويان دفاع مقدس در همين راستا رسالت بزرگی برعهده 
دارند كه ترسيم فضای جبهه و جنگ برای نسل جوان از آن جمله است. به 
گفته وی با بيان ارزش ها، فداكاری، ايثارگری و از خودگذشتگی رزمندگان 
ــال های دفاع مقدس به نسل جوان روحيه استكبارستيزی آنان  اسالم در س
ــپاه قمر بنی هاشم چهارمحال و  ــود.  معاون هماهنگ كننده س تقويت می ش
بختياری افزود: قياس هشت سال جنگ تحميلی با جنگ های دو قرن اخير 
ــتكبار جهانی در حمايت از رژيم بعث عراق از موارد قابل ارائه  و نقش  اس

توسط راويان دفاع مقدس است.  

نماينده مردم لردگان در مجلس شورای اسالمی گفت: امروز چشم اميد بسياری 
از آزادی خواهان و مستضعفان جهان به انقالب اسالمی ايران است. عبدالمحمد 
بابااحمدی در گفتگو با فارس از انقالب اسالمی به عنوان بزرگ ترين سرمايه ملت 
ايران نام برد و اظهار داشت: انقالب اسالمی يك انقالب مردمی است كه توانست 
تأثيرات شگرفی را در جهان اسالم پديد آورد. وی افزود: انقالب اسالمی ايران، 
ــت كه توانست دستاوردهای عظيمی را در   عظيم  ترين انقالب تاريخ معاصر اس
داخل كشور و در عرصه های منطقه ای و بين المللی فراهم آورد. عضو كميسيون 
امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شورای اسالمی رهبری داهيانه امام راحل 
را اساسی ترين مؤلفه پيروزی انقالب اسالمی عنوان و تصريح كرد: مردمی بودن 
نهضت، انسجام و اتحاد مردم، حمايت مراجع، قدرت و بصيرت دينی مردم از ديگر 
ــالمی ايران به شمار می رود. وی بر ضرورت حمايت  عوامل پيروزی انقالب اس
ــتوانه  همه جانبه ملت ايران از رهبر معظم انقالب تأكيد كرد و افزود: اتكا به پش
ــور و نابودی دشمنان را در پی  ــتحكمی چون رهبری همواره سربلندی كش مس
خواهد داشت. بابا احمدی با بيان اينكه انقالب اسالمی الگويی مطلوب و سازنده 
برای ساير كشورهای مسلمان نشين جهان به شمار می رود، خاطر نشان كرد: امروز 
چشم اميد بسياری از آزادی خواهان و مستضعفان جهان به انقالب اسالمی ايران 
ــت. وی آثار و بركات انقالب اسالمی را بی شمار خواند و افزود: آثار انقالب  اس
اسالمی فراملی است به گونه ای كه جنبش های اسالمی كشورهای مسلمان لبنان 
و فلسطين عليه رژيم اشغال گر صهيونيستی، الهام گرفته از حركت های انقالبی و 

اسالمی ملت ايران است.

نماينده مردم اردستان در مجلس گفت: مسئوالن در زواره از ابتدای انقالب تاكنون 
اين چنين همدل نبوده اند و هم اكنون بايد از فرصت همدلی كه به وجود آمده برای 
پيشرفت شهر زواره استفاده كرد. به گزارش فارس، حجت االسالم والمسلمين 
ــيد مصطفی طباطبايی نژاد در مراسم توديع و معارفه شهردار زواره با اشاره به  س
اينكه فرد انتخاب شده برای تصدی پست شهرداری زواره، از خانواده شناخت 
شده ای است، اظهار داشت: وی با پنج رأی موافق شورا انتخاب شده كه اين مسأله 
در موفقيت بيشتر وی تأثيرگذار است. وی با بيان اينكه شهرستان اردستان به عنوان 
يك شهرستان فرهنگی و دارای مردم عالقمند به اسالم، سه شهر اردستان، زواره 
ــت، تصريح كرد: اكثريت كارهای شهرستان را  و مهاباد را در خود جای داده اس
فرهنگيان انجام می دهند و شهرستان سابقه تاريخی و فرهنگی بسيار بااليی دارد. 
ــتان در مجلس از افتخارات اين شهرستان را داشتن شهيدان  نماينده مردم اردس
ــهيد مدرس و شهيد طباطبايی نژاد اعالم كرد و افزود: روحانيان  بزرگی چون ش
بزرگی در سطح كشور از اردستان هستند كه از آن جمله می توان نماينده ولی فقيه 
و امام جمعه اصفهان را نام برد. طباطبايی نژاد به تشييع 40 شهيد در يك روز در 
شهرستان اردستان و زواره اشاره كرد و گفت: اين نشان دهنده حضور مردم در 
صحنه های انقالب است. وی تأكيد كرد: حضور مردم شهرستان اردستان در همه 
انتخابات چشمگير بوده است. نماينده مردم اردستان در مجلس افزود: مسئوالن در 
زواره از ابتدای انقالب تاكنون اين چنين همدل نبوده اند و هميشه بحث خطوط 
ــرفت شهر  مطرح بوده كه اكنون بايد از فرصت همدلی به وجود آمده برای پيش

زواره استفاده كرد. 

شهردار اردل:
ايجاد شبکه فاضالب اردل نيازمند همت مسئوالن است

از 16 لغایت 19 بهمن ماه در اصفهان؛
نمايشگاه دهه فجر برگزار می شود

مدیرعامل سازمان فاوا شهرداري اصفهان اعالم کرد:
تجهيز 500 دستگاه اتوبوس شهر به سامانه 

AVL تا اواخر بهمن ماه

مدیرکل سیاسي استانداري اصفهان:
برگزاري نخستين جشنواره ملي قانون 

هدفمندي يارانه ها در اصفهان 
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فقدان سند مالکیت
ــيد عبدالحسين  ــيد علي جاللي چيمه فرزند س ــماره: 13584 آقاي س 11/140 ش
ــمًا گواهي شده  ــهود رس ــهاد محلي كه هويت و امضاء ش ــتناد دو برگ استش باس
ــدانگ يكبابخانه و باغچه متصل به آن پالک  ــند مالكيت شش ــت كه س مدعي اس
ــماره 25/926 واقع در چيمه بخش 10 كه در صفحه 272 دفتر 23 امالک ذيل  ش
ــين ثبت و صادر و  ــيد عبدالحس ــيد علي جاللي چيمه فرزند س ثبت 7840 بنام س
ــده است چون درخواست صدور  ــليم گرديده و در اثر اسباب كشي مفقود ش تس
المثني سند مالكيت نامبرده را نموده طبق تبصره يك اصالحي ماده 120 آئين نامه 
ــام معامله )غير از آنچه  ــود كه هر كس مدعي انج ــون ثبت مراتب آگهي مي ش قان
ــده( نسبت به آن يا وجود سند مالكيت مزبور نزد خود باشد  در اين آگهي ذكر ش
ــار اين آگهي تا ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبًا  از تاريخ انتش
ــند مالكيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورتمجلس  ضمن ارائه اصل س
ــد  ــترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرس ــند يا ارائه كننده مس و اصل س
ــند ارائه نشود المثني سند مالكيت مرقوم صادر به  يا در صورت اعتراض اصل س

متقاضي تسليم خواهد شد.
م الف/ 641                                 شادمان- رئيس ثبت اسناد و امالک نطنز

تأسیس
ــركت الكترو آزما آيريك  ــماره: 4085/ ث 89/103 آگهي تأسيس ش 162/ 11 ش
سهامي خاص. شركت فوق در تاريخ 1389/11/02 تحت شماره 42922 و شناسه 
ــيده و در تاريخ 1389/11/02 از  ــن اداره به ثبت رس ــي 10260607609 در اي مل
لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكميل گرديده و خالصه اظهارنامه آن به شرح زير جهت 
ــود.  ــار زاينده رود آگهي مي ش ــمي و كثيراالنتش اطالع عموم در روزنامه هاي رس
ــركت: انجام- اجرا و مشاوره كليه پروژه هاي ساختماني- عمراني-  1- موضوع ش
ــاختماني- خريد و  ــاختماني و مكانيكي- برق صنعتي و س ــات س فني و تأسيس
ــي انواع قطعات و محصوالت و  ــخت افزار- كنترل كيف فروش- اجرا و نصب س
انجام آزمون هاي شرايط محيطي- عملكردي- مداومت كاري و اپتيكي قطعات و 
ــتم هاي مكانيكي- الكترونيكي و الكترواپتيكي- ارائه كليه خدمات- طراحي  سيس
ــرات در مورد فوق- خريد و فروش-  ــب و راه اندازي و نگهداري و تعمي و نص
ــل وام و اعتبارات  ــاز بازرگاني- تحصي ــه كاالهاي مج ــادرات و واردات كلي ص
بانك هاي داخلي و خارجي صرفًا جهت موضوع شركت- عقد قرارداد با اشخاص 
ــركت در مزايدات و مناقصات دولتي و خصوصي- اخذ و  حقيقي و حقوقي- ش
اعطاي نمايندگي در داخل و خارج از كشور و هر آنچه با موضوع شركت مرتبط 
باشد. 2- مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز اصلي شركت: 
ــتان اصفهان- شهر اصفهان خيابان آذر )ابوذر(- كوي نگارستان- پالک  1-3- اس
16- طبقه دوم، 4- سرمايه شركت: مبلغ 1/000/000 ريال منقسم به يكصد سهم 
10/000 ريالي كه تعداد يكصد سهم با نام مي باشد كه مبلغ 350/000 ريال توسط 
مؤسسين طي گواهي بانكي شماره 1046 مورخ 1389/10/13 نزد بانك ملي شعبه 
ــت و الباقي سرمايه در تعهد صاحبان سهام مي باشد.  سپاهان پرداخت گرديده اس
ــمت رئيس هيئت  ــركت: 1-5- آقاي حبيب اله امامي به س ــن مديران ش 5- اولي
ــب رئيس هيئت مديره.  ــمت نائ ــره. 2-5- آقاي مهرداد مكبري كوپائي به س مدي
ــمت عضو هيئت مديره. 4-5- آقاي حبيب  3-5- خانم فاطمه انصاري پور به س
ــد. 6- دارندگان  ــال انتخاب گرديدن ــمت مديرعامل به مدت 2 س اله امامي به س
ــناد مالي و تعهدآور شركت با امضاي مديرعامل و با  حق امضاء: كليه اوراق و اس
ــت. 7- اختيارات مديرعامل: مجري مصوبات هيأت مديره  ــركت معتبر اس مهر ش
ــاي محمد عريضي به عنوان  ــازرس اصلي و علي البدل: 1-8- آق ــد. 8- ب مي باش
بازرس اصلي. 2-8- خانم مهوش السادات عريضي به عنوان بازرس علي البدل. 
م الف: 15173/3   آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

تأسیس
ــماره: 4013/ ث 89/103 آگهي تأسيس شركت فرا رو سپهر اسپادانا  163/ 11 ش
ــماره 42879 و  ــخ 1389/10/27 تحت ش ــركت فوق در تاري ــهامي خاص. ش س
شناسه ملي 10260607043 در اين اداره به ثبت رسيده و در تاريخ 1389/10/27 
ــرح زير  ــل دفاتر تكميل گرديده و خالصه اظهارنامه آن به ش ــاظ امضاء ذي از لح
ــار زاينده رود آگهي مي  ــمي و كثيراالنتش جهت اطالع عموم در روزنامه هاي رس

ــركت: فعاليت در زمينه هاي نصب- راه اندازي تعميرات و  ــود. 1- موضوع ش ش
سرويس هاي آسانسورهاي مختلف- خريد و فروش قطعات آسانسور- صادرات 
ــرا و نظارت بر  ــرداري- اج ــه ب ــي- نقش ــه كش و واردات آن- پيمانكاري- نقش
ــهيالت و اعتبارات  ــته آن- اخذ وام و تس ــوري و خدمات وابس پروژه هاي آسانس
ــركت هاي  ــركت- اخذ و اعطاي نمايندگي از ش بانكي در جهت تحقق اهداف ش
ــركت  ــركت در مناقصات و مزايدات داخلي و خارجي- ش داخلي و خارجي- ش
ــازمان هاي  ــي و خصوصي- انعقاد قرارداد با كليه ارگان ها و س ــدات دولت در مزاي
ــركت مرتبط  دولتي و خصوصي مجاز و هر گونه امري كه به نحوي با موضوع ش
ــد.2- مدت شركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مركز اصلي شركت:  باش
1-3- استان اصفهان- شهر اصفهان خيابان حكيم نظامي- خيابان محتشم كاشاني- 
ــركت:  ــرمايه ش ــوم- مجتمع تجاري امين 3- طبقه اول- واحد 4، 4- س تقاطع س
ــي كه تعداد يكصد  ــهم 10/000 ريال ــم به يكصد س مبلغ 1/000/000 ريال منقس
ــط مؤسسين طي گواهي بانكي  ــهم با نام مي باشد كه مبلغ 350/000 ريال توس س
ــعبه سپاهان اصفهان پرداخت  ــماره 920 مورخ 1389/09/08 نزد بانك ملي ش ش
ــت و الباقي سرمايه در تعهد صاحبان سهام مي باشد. 5- اولين مديران  گرديده اس
ــمت رئيس هيئت مديره. 2-5- آقاي  ــيني به س ــركت: 1-5- آقاي جواد حس ش
ــپنج  ــمت نائب رئيس هيئت مديره. 3-5- آقاي عليرضا ميرس علي وحدانيان به س
ــپنج به سمت مديرعامل  ــمت عضو هيئت مديره. 4-5- آقاي عليرضا ميرس به س
ــناد  ــال انتخاب گرديدند. 6- دارندگان حق امضاء: كليه اوراق و اس به مدت 2 س
ــركت با امضاي مديرعامل و يكي از اعضاي هيأت مديره و با  مالي و تعهدآور ش
ــت. 7- اختيارات مديرعامل: مجري مصوبات هيأت مديره  ــركت معتبر اس مهر ش
ــد. 8- بازرس اصلي و علي البدل: 1-8- آقاي ايمان جاللي ورنامخواستي  مي باش
ــي به عنوان  ــليمان پور بروجن ــاي پژمان س ــي. 2-8- آق ــوان بازرس اصل ــه عن  ب

بازرس علي البدل. 
م الف: 15173/4   آذري- رئيس اداره ثبت شركت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

ابالغ رأي
ــده:  پرون ــماره  ش  ،8909970353001242 ــه:  دادنام ــماره  ش  11/164
ــاكي:  آقاي عباس  ــعبه: 890574، ش ــماره بايگاني ش 8809980358301324، ش
ــيده به مسجد جامع ک اسماعيلي تلفن  ــماعيلي به نشاني كراج اصفهانك نرس اس
8582383، متهمين: 1. آقاي حبيب اله كشاورز به نشاني نورآباد ممسني روستاي 
سردشت آزادگان جنب مدرسه كاردانش تلفن 4752422-0722، 2. آقاي كرمعلي 
محمدي به نشاني شهرضا شهرک اسالم آباد خ ش باهنر پ 17 تلفن 3210181، 
3. آقاي شجاعت حسن پور، 4. آقاي علي كناري همگي به نشاني مجهول المكان، 
ــهرضا شهرک طالقاني خ كميل )خ سوم(  ــاني ش 5. آقاي علي اكبر محمدي به نش
ــرقت مستوجب تعزير، 2.  ک چهارم پ 14 تلفن 3243764-0321، اتهام ها: 1. س
تحصيل مال مسروقه، گردشكار: دادگاه با بررسي محتويات پرونده ختم رسيدگي 

را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد:
رأي دادگاه

ــاورز،  علي اكبر محمدي،  علي كناري و شجاعت  در خصوص اتهام حبيب اله كش
حسن پور دائر بر مشاركت در سرقت و كرمعلي محمدي فرزند عبدالعلي دائر بر 
تحصيل مال مسروقه از توجه به كيفرخواست تنظيمي از سوي دادسرا و دفاعيات 
بعمل آمده از سوي متهمين رديف دوم و پنجم در دادگاه، قرائن و امارات موجود 
در پرونده بزهكاري آنان به نظر دادگاه محرز و مسلم است دادگاه مستنداً به مواد 
ــه محكوميت متهمين رديف  ــالمي حكم ب 656 و 662 و 667 قانون مجازات اس
اول، دوم، سوم و چهارم به تحمل سه سال حبس و 74 ضربه شالق و رد 15 رأس 
ــوي متهمين رديف اول، سوم و چهارم به شاكي حبيب اله كشاورز  گوسفند از س
به لحاظ گذشت شاكي از متهم رديف دوم و نيز حكم بر محكوميت متهم رديف 
ــه سال حبس و 74 ضربه شالق صادر مي نمايد و با التفات به گذشت  پنجم به س
ــبت به متهمين رديف دوم و پنجم مجازات حبس آنان را به تحمل 5  ــاكي نس ش
ــن رديف دوم و پنجم  ــبت به متهمي ــاه حبس تخفيف مي نمايد. رأي صادره نس م
حضوري و ظرف 20 روز قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر نسبت به سايرين 
ــپس ظرف  ــي و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهي در اين دادگاه و س غياب

بيست روز قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر استان اصفهان مي باشد.
م الف/ 15220          اسفناني- رئيس شعبه 104 دادگاه عمومي جزائي اصفهان

ابالغ اجرائیه
ــده:  پرون ــماره  ش  ،8910420351500091 ــه:  اجرائي ــماره  ش  11/165
ــت  ــعبه: 870848، بموجب درخواس ــماره بايگاني ش 8709980351500847، ش
ــماره 8910090351502823 و شماره دادنامه مربوطه  اجراي حكم مربوطه به ش
ــدر: محمد مجهول  ــمي نام پ ــوم عليه منصور قاس 8809970351500881 محك
ــي و شش ميليون و هشتصد و ده هزار  ــت به پرداخت مبلغ س المكان محكوم اس
ــصد و هشتاد و شش هزار ريال بابت هزينه  ــته و مبلغ شش ريال بابت اصل خواس
ــتمزد كارشناس و خسارت  ــي و پرداخت مبلغ پانصد هزار ريال بابت دس دادرس
تأخير تأديه مبلغ محكوم به نيز از تاريخ مطالبه 87/8/13 لغايت زمان اجراي حكم 
ــق محكوم له آقاي داوود  ــاخص اعداد تورمي بانك مركزي در ح وفق جدول ش
ــتان، ايزه، خ ش عبدالمجيد كياني نبش ک  ــاني: خوزس كرد نام پدر: بيت اله، نش
هاشمي. محكوم له در زمان اجراي حكم و دريافت محكوم به مكلف به پرداخت 
ــي به صندوق دولت مي باشد. حق االجراء به ميزان 5 درصد محكوم  هزينه دادرس
به بر عهده محكوم عليه مي باشد. اجراي حكم منوط به رعايت تبصره 2 ماده 306 
مي باشد. محكوم عليه مكلف است از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- پس از ابالغ اجرائيه 
ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد. 2- ترتيبي براي پرداخت محكوم به 
ــر باشد و  ــتيفا محكوم به از آن ميس بدهد. 3- مالي معرفي كند كه اجرا حكم و اس
در صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت ده روز 
ــليم كند. اگر مالي ندارد صريحا  ــمت اجرا تس صورت جمع دارايي خود را به قس
اعالم نمايد هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه قادر 
ــه اجراي حكم و پرداخت محكوم به بوده ايد ليكن براي فرار در پرداخت اموال  ب
ــالف واقع از دارايي خود بدهيد به نحوي كه  ــود را معرفي نكنيد يا صورت خ خ
اجراي تمام يا قسمتي از مفاد اجرائيه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 
ــمتي از ماده 34 اجراي  ــد. 4- عالوه بر موارد باال كه قس 6 ماه محكوم خواهيد ش
ــي  ــد به مواردي از قانون اجراي احكام و قانون آيين دادرس ــكام مدني مي باش اح
ــي مصوب 79/1/21 و همچنين مفاد قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي  مدن
ــت توجه نموده و  ــوب 10 آبان 1377 كه ظهر برگ اجرائيه درج گرديده اس مص

به آن عمل نمايد. 
م الف/ 15218  مظاهري- مدير دفتر شعبه پانزدهم دادگاه عمومي )حقوقي( اصفهان

فقدان سند مالکیت
ــا ارائه دو برگ  ــين ب ــور صادقي فرزند غالمحس ــر به اينكه خانم كش 11/167 نظ
استشهاد محلي كه هويت و امضاء شهود رسمًا گواهي شده مدعي مفقود شدن سند 
ــهم مشاع از 72 سهم ششدانگ قنات قريه عمروآباد 37  مالكيت يك شانزدهم س
اصلي بخش يك ثبتي شهرضا گرديده كه سندمالكيت مذكور ذيل ثبت 14 صفحه 
ــپس بموجب  ــكينه خدادادي عمروآبادي صادرگرديده س ــر5 آب بنام س 483 دفت
سندرسمي 31636 – 30/5/12 دفتريك شهرضا به علي صادقي عمروآبادي انتقال 
كه نامبرده نيزاين مقداررابموجب سندرسمي 17609 – 34/5/17 دفترسه شهرضابه 
ــورصادقي صداق نموده است كه نامبرده درخواست سندمالكيت المثني  خانم كش
نموده است كه دراجراي ماده 120آئين نامه اصالحي قانون ثبت مراتب يك نوبت 
ــود كه هر كس نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي كرده كه درفوق  آگهي مي ش
به آن اشاره اي نشده ويا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد مي بايست 
ظرف مدت ده روز پس از انتشار اين آگهي به ثبت محل مراجعه واعتراض خود 
ــليم نمايد واگر ظرف مهلت  ــند معامله تس ــند مالكيت يا س را ضمن ارائه اصل س
مقرر اعتراضي نرسدويا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت معامله ارائه نشود 
ــليم خواهد  ــند مالكيت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تس اداره ثبت س
ــند مالكيت يا سند معامله صورت مجلس مبني بر وجود  كرد .در صورت ارائه س
ــخه تنظيم ويك نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند  آن نزد معترض در دو نس

به ارائه دهنده مسترد مي شود. 
ميرمحمدي - رئيس ثبت اسناد وامالک شهرضا

ابالغ اجرائیه
آگهي ابالغ اجرائيه كالسه 2547/ 16 ي 89. بدينوسيله به آقايان سعيد اسماعيلي 
ــنامه شماره 364 صادره ازتهران به آدرس: شهرضا خيابان  فرزند مصطفي به شناس
ــمي فرزندحسين به شماره  ــرقي كوچه 32 پالک 11 ومرتضي حاج هاش حافظ ش

ــهرضا خيابان اردي بهشت كوچه  ــهرضا به آدرس ش ــنامه 744 صادره از ش شناس
ــهاي مذكور مورد  ــالک 103 كه برابرگزارش مامور ابالغ نامبردگان در آدرس 22 پ
ــاس قراردادشماره 2332 – 86/6/10  ــائي واقع نگرديد ابالغ ميگردد ؛ براس شناس
تنظيمي دربانك سپه شعبه انقالب شهرضا آقاي اسفنديار يوسف پور به تعهد شما 
ــت وپنجاه هزارريال )62/250/000 (  ــصت و دو ميليون و دويس و غيره مبلغ ش
ــتفاده كه بعلت عدم پرداخت وبنابه درخواست  ريال ازتسهيالت بانك مذكور اس
بستانكار )مديريت شعب بانك سپه منطقه اصفهان ( اجرائيه به مبلغ چهل ميليون 
ــه هزاروسيصدوشصت وهفت ريال )40/693/367 ( ريال بابت  وششصدونودوس
ــارت تاخيرتاديه تا تاريخ 89/6/5 كه ازاين تاريخ به بعد روزانه  اصل طلب وخس
مبلغ 17918ريال بانضمام هزينه هاي متعلقه به آن اضافه می گردد، صادر وتحت 
ــه 16/2547/ي/89 دراجرای ثبت اسناد وامالک شهرضا درجريان رسيدگی  كالس
ــد لذا به استناد ماده 18 آئين نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1387  مي باش
ــر می  ــما چاپ ومنتش ــب يك نوبت درروزنامه زاينده رود جهت ابالغ به ش مرات
ــات اجرائی جريان خواهد  ــار آگهی عملي ــردد وظرف مدت ده روز پس ازانتش گ

يافت.
م الف/ 632                مير محمدي - رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا

ابالغ رأي
 ،89/10/30-2399 ــه:  دادنام ــماره  ش  ،1093-89 ــده:  پرون ــه  كالس  11/170 
ــان:  ــان، خواه ــالف اصفه ــل اخت ــوراي ح ــوم ش ــعبه س ــيدگي: ش ــع رس مرج
ــهيد بخشي خ شهداي ــهرک وليعصر خ ش ــادات هاشمي، نشاني: ش ــهربانو س  ش
ــول  ــمي مجه ــي قاس ــده: عل ــالک 247 ط 2، خوان ــوم پ ــي س ــي فرع  اصفهان
ــات پرونده و ــت به محتوي ــكار: با عناي ــته: مطالبه مهريه، گردش ــكان، خواس  الم
ــيدگي  رس ــم  خت ــن  ــورا ضم ش ــرم  محت ــاي  اعض ــورتي  مش ــه  نظري ــذ  اخ  
رأي ــدور  بص ــادرت  مب ــي  آت ــرح  بش ــال  متع ــد  خداون از  ــتعانت  اس ــا   ب

 مي نمايد.
رأي دادگاه

ــادات هاشمي فرزند سيد جالل به  ــهربانو س در خصوص دعوي خواهان خانم ش
ــته مطالبه مهريه و خسارت  ــمي فرزند علي اكبر بخواس طرفيت خوانده علي قاس
ــت منقطع في ما بين  ــي اوراق پرونده و احراز رابطه زوجي ــي ضمن بررس دادرس
ــت  ــناد عادي ضميمه و با توجه به دادخواس ــتناد فتوكپي مصدق اس طرفين به اس
ــه 89/10/22 و اينكه خوانده  ــي خواهان و اظهارات وي طي صورت جلس تقديم
عليرغم نشر آگهي در جلسه حضور نيافته و اليحه دفاعيه اي كه موجب بري الذمه 
ــعبه ارائه نشده و از طرفي مهريه حق مسلم زوجه و به مجرد عقد  وي گردد به ش
ــورا به استناد ماده 1082 ق.م و  ــد لذا ش نكاح بر ذمه زوج و عند المطالبه مي باش
ــكه تمام بهار  ــت عدد س 515 و 519 ق.آ.د.م خوانده را محكوم به پرداخت بيس
ــي در حق خواهان  ــش هزار ريال هزينه دادرس آزادي به انضمام مبلغ چهل و ش
مي نمايد. رأي صادره غيابي و مدت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهي در اين 
ــعبه و پس از آن بيست روز قابل تجديدنظر در محاكم عمومي حقوقي اصفهان   ش

مي باشد.
م الف/ 15338                    شعبه سوم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگي
11/171 در خصوص پرونده كالسه 89-48 خواهان مجتبي اماني دادخواتي مبني 
ــماره 711045 مورخ  ــر مطالبه مبلغ 6/000/000 ريال وجه يك فقره چك به ش ب
ــي و تأخير  ــارات دادرس ــت بانك ايران به انضمام مطلق خس 89/8/19 عهده پس
ــم به طرفيت 1- مرتضي  ــيد چك لغايت زمان اجراي حك ــه از تاريخ سررس تأدي
ــت. وقت رسيدگي براي روز پنج  ــي 2- سيف اله مشهدي تقديم نموده اس عباس
شنبه مورخ 89/12/26 ساعت 8/30 تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن 
ــر تا خوانده قبل از وقت  ــب تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتش خوانده حس
ــعبه واقع در خيابان محتشم كاشاني جنب بيمه ايران- مجتمع  ــيدگي به اين ش رس
ــت و ضمائم را اخذ نمايد.  ــخه ثاني دادخواس ــماره يك اصفهان مراجعه و نس ش
ــده تلقي و تصميم مقتضي اتخاذ  ــيدگي ابالغ ش  در صورت عدم حضور وقت رس

مي شود.
م الف/ 15357                    شعبه پنجم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

احياكنندگان  ــه  علي پنهانی  ــت های  دس
تاالب وارد عمل شده اند و جای سئوال 
ــه چرا احياء يك تاالب اين  همه  دارد ك
ــازمان آب قصد دارد  ــف دارد س مخال
ــده است جلو احياء  به هر قيمتی كه ش
ــايد  ــال های ش ــاالب را بگيرد. در س ت
ــه دهه  نه چندان دور يعنی نزديك به س
ــين  ــتايی نش ــمال منطقه روس پيش، ش
ــمال شرق شيراز يك تاالب  كربال درش
ــت كه  ــزرگ به نام كمجان وجود داش ب
نامش در فهرست تاالب های بين المللی 
ــتايی به همين  ــر ثبت شده  و روس رامس
نام در حاشيه اين تاالب نيز وجود دارد. 
ــتان  ماجرای احيای تاالب كم جان داس
ــه مردم محلی  ــت، هنگامی ك غريبی اس
ــتين تاالب  تصميم گرفتند كمجان نخس
بين المللی ايران را بعد از نزديك به سه 
دهه خشكی دوباره احيا كنند، هيچ نهاد 
دولتی به آنها كمك كه نكرد هيچ، حتی 
ــازمان آب منطقه ای دوباره از آنها به  س
ــه مراجع  ــب زهكش ها ب ــر تخري خاط

قضايی شكايت كرد. 
ــت كه اين زهكش ها كه  جالب اينجاس
ــك شدن تاالب  خود عامل اصلی خش
ــه 60 به  ــتند در اوايل ده ــان هس كم ج
صورت غير مجاز توسط همين سازمان 
ــزارش ايلنا،  ــه گ ــد. ب ــداث ش آب اح
ــيروس زارع از اعضای تشكل مردم  س
نهاد احيا كننده تاالب كمجان می گويد: 
احياكنندگان  ــه  علي پنهانی  ــت های  دس
تاالب وارد عمل شده اند و جای سئوال 
ــه چرا احياء يك تاالب اين  همه  دارد ك
مخالف دارد. وی ادامه می دهد: سازمان 
ــده  ــه هر قيمتی كه ش ــد دارد ب آب قص

است جلو احياء تاالب را بگيرد. به اين 
ــردم محلی را  ــورت كه حتی همه م ص
جمع  كرده و سعی كردند افكار عمومی 
ــبت به احياء تاالب بدگمان كنند.   را نس
ــه ای را  زارع افزود: حتی صورت جلس
ــم به اين مضمون تهيه كرده بودند كه  ه
ــال هاست خشك شده و ما  تاالب ما س
ــعی در جمع  ــاالب نمی خواهيم و س ت
ــتند  ــردن امضا از مردم محلی هم داش ك
ــود تنها 5 تا 6 نفر  ــه با تمام تالش خ ك
ــا كردند. او  ــه را امض اين صورت جلس
ــان می دهد كه  تأكيد كرد: اين اتفاق نش
سازمان آب شمشير را از رو بسته است 

و مقابل ما ايستاده است.
ــط  ــی كه توس ــبانه آب بندهاي ــی ش حت
ــع كردن آب در  ــردم محلی برای جم م
ــمت تاالب روی زهكش ها احداث  قس
ــد. وی ادامه داد:  ــده بود، تخريب ش ش
ــرای احيای تاالب مؤثر  اقدام های ما ب
ــتان به  ــن اقدام ها در تابس ــود البته اي ب
ــت اما با  علت كم بودن آب نمود نداش
ــن زه آب های پائيزی، تاالب  جريان يافت
ــت كه  ــان می گرف ــت ج آرام آرام داش
ــده و حداقل  اين آب بند های تخريب ش
ــده بود  ــی هم كه در تاالب ذخيره ش آب
ــت رفت. زارع تصريح كرد:چون  از دس
ــل دهه 60  ــداث زهكش ها در اواي اح
ــازمانی نه جهاد  غير قانونی بود هيچ س
ــازمان آب مسئوليت  كشاورزی و نه س
ــان را قبول  ــتباه آن زم احداث آن و اش
نمی كند و يكديگر را متهم می كنند. وی 
ــی كه بحث  ــه گفت: اما هنگام در ادام
حق آبه و متولی زهكش به ميان می آيد 
ــی می داند و  ــازمان آب خود را متول س

ــداث اين زهكش ها  ــا وجود اينكه اح ب
ــوده و هيچ گونه  ــاس غيرقانونی ب از اس
ــت محيطی در زمان احداث  توافق زيس
زه كش ها نشده است از كسانی كه روی 
ــا آب بند ايجاد كرده اند به  اين زهكش ه
ــكايت كرده اند.  زارع  مراجع قضايی ش
ــئوال برانگيز  گفت: اما آنچه برای ما س
ــود اينكه  ــا وج ــت كه ب ــت اين اس اس
ــن زهكش ها از  ــرای احداث اي اقدام ب
ــه ای از طرف  ــكل دارد نام ــاس مش اس
سازمان حفاظت محيط زيست و توسط 
ــاون محيط  ــدوق، مع ــخص دكتر ص ش
ــازمان حفاظت محيط زيست  طبيعی س
ــت كه به اداره كل  ــيده اس به امضا رس
ــتان فارس تأكيد شده  محيط زيست اس
برای انجام احيای تاالب كسب موافقت 
ــت. وی ادامه  ــی اس ــازمان آب الزام س
ــت كه سازمانی كه خود  داد: طبيعی اس
ــكانده است با احيای  اين تاالب را خش
دوباره آن مشكل دارد و هرگز با احيای 
ــئوال  ــد، آيا اين س ــت نمی كن آن موافق
ــت كه چرا سازمانی كه بايد  برانگيز نيس
خود مدعی تخريب كنندگان يك تاالب 
باشد بيايد و از كسانی كه خود تخريب 
كننده تاالب بوده اند موافقت و رضايت 
ــو انجمن احياكنندگان  بگيرند. اين عض
كل  اداره  ــت:  گف ــان  كم ج ــاالب  ت
محيط زيست استان فارس بسيار تالش 
ــود اما هنگامی  می كند كه تاالب احيا ش
كه موقع اجرا می شود، حتی يك بودجه 
ــاالب هزينه  ــل هم برای احيای ت حداق
ــود. وي در مورد وضعيت فعلی  نمی ش
ــال حاضر با  ــت: در ح ــاالب نيز گف ت
ــاالب جمع  ــدک كه در ت ــن آب ان همي

ــده بسياری از پرندگان مهاجر و نيمه  ش
مهاجر و آبزی و كنار آبزی در اين مكان 
ساكن شده اند. حال تصور كنيد اگر اين 
ــود چه  ــاالب به طور كامل آبگيری ش ت
ــر به فردی  ــال و منحص ــتم فع اكوسيس
ايجاد می شود. زارع تأكيد كرد: با وجود 
ــون درحداقل  ــه تاالب كم جان اكن اينك
ــرايط يك اكوسيستم تاالبی قرار دارد  ش
ــوت«، »اردک  ــرت«، »آنق ــا انواع »اگ ام
ــرحنايی«، »غاز  ــبز«، »اردک س ــه س كل
ــك«،  ــتری«، »گاوچرانك«، »سس خاكس
ــليم«، »ميش مرغ«، »هوبره« و»عقاب  »س
تاالبی«، تنها بخشی از پرندگانی هستند 
ــاه گرفته اند  ــن اين تاالب پن كه در دام
ــدت  ــاز به حفاظت از آن ها به ش كه ني
احساس می شود. وی تأكيد كرد: اكنون 
تنها مردم محلی مشغول انجام عمليات 
ــتند، اما اگر يك  برای احياء تاالب هس

ــازمان محيط زيست  نهاد دولتی مانند س
وارد عرصه شود، به طور عملی بسياری 
ــكنی ها خود به خود از چرخه  از كارش
ــن فعال  ــد. اي ــار می رون ــت كن مقاوم
زيست محيطی ادامه داد: البته اقدام هايی 
ــان  كمج ــاالب  ت ــردن  ك وارد  ــد  مانن
ــماری امسال نشان از توجه  درآمارسرش
ــت به اين  اداره كل حفاظت محيط زيس
ــت.  تاالب دارد اما اين اقدام كافی نيس
همچنين قدم های اوليه را مردم درجهت 
احيای تاالب كم جان برداشته اند و اكنون 
تمام نگاه ها به سمت مسئوالن است. در 
حال حاضر يك سال از عمليات احيای 
ــر از نهاد های  ــا غي ــاالب می گذرد ام ت
ــئول دولتی وارد  ــی، هيچ نهاد مس مردم
ــده است و اقدام ها تنها  ميدان عمل نش
در حد نامه نگاری است، مگر اين كاغذ 

بازی ها آخر به كجا ختم می شود.

گونه های گیاهی منطقه حفاظت شده دنا از 45 
كشور جهان بیشتر است 

ــده دنا كه يكی  ــود منطقه حفاظت ش با اين وج
ــمندترين زيستگاه های كشور محسوب  از ارزش
می شود با تهديدات زيادی مواجه است. افزايش 
ــكار غير قانونی از  ــد جمعيت، چرای دام، ش رش
ــتی در اين منطقه  مهم ترين تهديدات تنوع زيس

به شمار می رود. 
ــده دنا كه در واپسين روزهای  منطقه حفاظت ش
ــوی برنامه انسان  ــال 2010 ميالدی از س بهار س
ــره گاه  ــوان دهمين ذخي ــكون به عن ــره مس و ك
ــكو به ثبت رسيد،  ــفری ايران توسط يونس بيوس
ــتگاه های  ــم نظيرترين زيس ــك يكی از ك بی ش
ــود كه از  ــوب می ش طبيعی ايران و جهان محس

تنوع زيستی بااليی برخوردار است. 
ــزارش ايلنا، در حال حاضر تنوع گونه های  به گ
گياهی در سراسر زاگرس مركزی، بالغ بر 2000 
ــه از اين ميان حدود 1250  ــت ك گونه گياهی اس
ــايی  ــده دنا شناس ــه حفاظت ش ــه در منطق گون
ــادل 15/6 درصد  ــم مع ــن رق ــه اي ــده اند ك ش
ــور و بيش از گونه های 45 كشور  گونه های كش
ــان  ــت. يافته های محققان همچنين نش جهان اس

می دهد تعداد گونه های بومی گياهی اين منطقه 
حدود 60 گونه برآورد شده كه اين رقم از تعداد 
ــتر است. به  ــور دنيا بيش گونه های بومی 44 كش
طوری كه تعداد گونه های گياهی بومی در كشور 
ــتان 53، رومانی 46، اتريش 35، عربستان  بلغارس
ــتان 16، لهستان 11، سوئد 4، هلند 3،  26، انگلس
نروژ 3، دانمارک 2 و بلژيك تنها يك گونه بومی 

دارد و فنالند نيز فاقد گونه های بومی است. 
ــات باالتر  ــا در ارتفاع ــده دن ــه حفاظت ش منطق
ــوط و در منطقه های  ــيده از جنگل های بل پوش
پايين دست مملو از درختان پسته و بادام وحشی 
ــده دنا كه  ــت. با اين وجود منطقه حفاظت ش اس
ــتگاه های كشور در  ــمندترين زيس يكی از ارزش
ــود با  ــوب می ش ــه زاگرس مركزی محس منطق
ــد  ــت. افزايش رش ــدات زيادی مواجه اس تهدي
ــكار غير قانونی و اجرای  جمعيت، چرای دام، ش
برخی طرح های عمرانی بدون رعايت مالحظات 
ــط لوله گاز از  ــت محيطی همچون عبور خ زيس
ــتی در اين منطقه  مهم ترين تهديدات تنوع زيس

به شمار می رود. 

محیط زیست

دست هاي پنهان اجازه نمي دهند تاالب »کم جان« دوباره جان بگيرد 

مدیركل حفاظت محیط زیست: 
انتقال ببرسیبري به میانکاله به تأسیسات دروني 

در منطقه نیاز داشت

منتظر تولد دوباره ماموت ها باشید

ــت مازندران گفت:  ــركل حفاظت محيط زيس مدي
استقرار صنعت بايد با محيط زيست استان همخوانی 
داشته باشد. به گزارش ايسنا، منطقه مازندران، هرمز 
ــت مطبوعاتی كه به مناسبت  محمودی راد، در نشس
هفته هوای پاک برگزار شد، گفت: مازندران خطاطی 
و نقاشی خداوند است كه بايد به اين امكانات توجه 
ــد در مازندران  ــود. وی با بيان اينكه باي ويژه ای ش
ــت را كنار هم مغتنم  جايگاه صنعت و محيط زيس
ــمرد، گفت: بايد با در نظر گرفتن تكنولوژی اين  ش
مناسبات را حل كرد. مديركل حفاظت محيط زيست 
ــاره به اينكه امروز ديگر نبايد نگران  مازندران با اش
ــيم، افزود: با استقرار  استقرار صنعت در استان باش
ــكل نداريم. وی اظهار  ــتان مش صنعت پاک در اس
ــتقرار صنعت افسارگسيخته باشد،  ــت: اگر اس داش
ــه ای از آن را بگيرد محيط  هركس هم بيايد و گوش

زيست دچار آسيب می شود. 
ــتقرار صنعت در  ــان كرد: اس محمودی راد خاطرنش
ــتان بايد با محيط زيست همخوانی داشته باشد.  اس
ــت مازندران به نبود  مديركل حفاظت محيط زيس
آمايش سرزمينی جهت استقرار صنعت در گذشته 

ــته در  ــاره كرد و افزود: با توجه به آنكه در گذش اش
بخش آمايش سرزمينی در مازندران غفلت داشته ايم 
ــاط و ظرافت حركت كنيم. وی  بايد امروزه با احتي
ــوص احداث پل چوبی در ميانكاله، گفت:  در خص
ــته مردم بهشهر برای  ــی خواس احداث راه دسترس
ــی به دريا بود و با توجه به سفرهای استانی  دسترس
دولت تصميم گرفته شد كه راه دسترسی به ميانكاله 
ــت  ــد. مديركل حفاظت محيط زيس پل چوبی باش
مازندران افزود: كار ارزيابی طرح احداث پل چوبی 
در ميانكاله در كميسيون های مطالعات اجتماعی و 
ملی، ارزيابی و با يك سری بايد ها و نبايد ها مصوب 
می شود. وی به احداث پااليشگاه نفت در مازندران 
اشاره كرد و افزود: برای مازندران فقط يك پااليشگاه 
از محيط زيست مجوز گرفته است. مديركل محيط 
ــت مازندران در خصوص انتقال ببر مازندران  زيس
ــگاه های معتبر دنيا اين  به ميانكاله، گفت: تمام دانش
ــاظ ژنتيكی به ببر  ــيبری از لح ــأله را كه ببر س مس
مازندران بسيار نزديك است، اعالم كردند و تعهدات 
ــدودی برای ببر  ــاخت ها در ميانكاله تا ح و زيرس

مازندران فراهم شده بود. 

ــال ديگر در باغ وحش ها به ديدن ماموت های  می توانيد تا چهار س
ــيده از مويی كه  ــای عظيم الجثه و پوش ــد، فيل ه ــم الجثه بروي عظي
ــال  ــت تا چهار س ــده اند و قرار اس ــال پيش منقرض ش ــزاران س ه
ــه حيات بازگردانده  ــازی ب ــبيه س  ديگر با بهره گرفتن از فناوری ش

شوند. 
ــن در دهه 1990 برای  ــر، تالش هايی كه پيش از اي ــه گزارش مه ب
ــلولی از بافت های پوستی و ماهيچه ای ماموت ها  استخراج هسته س
ــری كه به  ــران ناپذي ــيب های جب ــه دليل آس ــه بود، ب ــام گرفت انج
ــيبری وارد آمده بود با موفقيت مواجه  ــف شده در س  بافت های كش

نشدند. 
ــال 2008 و با تالش های تروهيكو  ــرفت های علمی كه از س اما پيش
ــبيه  ــتی ريكن انجام گرفت امكان ش ــعه زيس واكاياما در مركز توس
ــازی موش را از سلول های موشی ديگر كه برای 16 سال منجمد  س
ــتفاده از تكنيك تقسيم سلولی آزمايشگاهی فراهم  شده بود و با اس

آورد. 
ــده و دانشمندان  ــيوه شبيه سازی غلبه ش ــواری های ش اكنون بر دش
ــگاه كيوتو كه قصد احيای گونه ای از ماموت ها را كه پنج هزار  دانش
ــده را دارند، تنها چيزی كه اكنون نياز دارند،  ــال پيش منقرض ش س

ــت. اين محققان  ــب از بافت نرم ماموتی منجمد اس ــه ای مناس نمون
ــلول های زيست پذير ماموت  ــايی هسته س قصد دارند برای شناس
ــيوه واكاياما را  ــلول ها جدا كنند، ش پيش از اينكه آنها را از ديگر س

به كار گيرند. 
سپس هسته سلول، به سلول قابل باروری فيل آفريقايی تزريق شده 
و از اين جاندار به عنوان مادر جانشين ماموت استفاده خواهد شد. 
به گفته دانشمندان پيش از بارداری فيل به دو سال زمان نياز خواهد 
ــه طول خواهد  ــن جاندار نيز 600 روز ب ــود و دوران بارداری اي  ب

انجاميد. 

سرزمين من
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی ویژه

دهه فجر، تجلی گاه انديشه های توحيدی و تجديد ميثاق با ارزش ها 

هم زمان با دهه مبارک فجر؛

افتتاح 120 پروژه آب و فاضالب با 44 ميليارد تومان اعتبار در استان اصفهان 

زاینده رود
ــالب  انق ــكوهمند  ــروزی ش ــالگرد پي س
اسالمی، تجلی گاه شكوه و عظمت ملتی است 
ــعار و انديشه توحيدی در راه رهايی از  كه با ش
ــای حكومت ظلم و جور به مفاهيم واالی  قيده
ــم عينی بخشيد و  ــهادت تجس ايثار، جهاد و ش
ــت تا تمام دلسوختگان،  اين فرصت مباركی اس
ــقان و وارثان حقيقی انقالب ضمن تجديد  عاش
ميثاق با ارزش ها و آرمان های انقالب اسالمی 
جانفشانی موحدان پاک طينت و مبارزان عاشق 
را گرامی داشته و خاطره دالورمردی انسان های 
حق جو و حق گرا را در فكر و ذهن زنده نگاه 

دارند.
ــر و  ــی فج ــالگ نویس ــزرگ وب ــنواره ب جش

جشنواره قرآنی آیه ها
ــده اداره  ــی نماين ــن باباي ــالم حس حجت االس
ــتان در ستاد دهه فجر  ــالمی اس كل تبليغات اس
ــريح  ــا زاينده رود به تش ــان در گفتگو ب اصفه
برنامه های كميته قرآن و تشكل های دينی اين 

ستاد پرداخت. 
ــه را با  ــن كميت ــای اي ــت برنامه ه وی محوري
ــعارهای ملی امسال، همت مضاعف  توجه به ش
ــرم و مقابله با توهين  ــف، جنگ ن و كار مضاع
ــرآن مجيد،  ــرم)ص( و ق ــاحت پيامبر اك به س
ــای فرهنگی عنوان كرد  ــا و برنامه ه همايش ه
ــای فجر در 4  ــنواره قرآنی آيه ه و گفت: جش
ــان و خانواده  ــودكان، نوجوانان، جوان بخش ك
برگزار می شود كه در اين جشنواره رشته های 
ــرود، تئاتر،  ــيح، س قرائت، مفاهيم، حفظ، تواش
ــی و مقاله نويسی با مفاهيم قرآنی به  خوشنويس

مسابقه گذاشته خواهد شد.
ــرآن كريم به  ــه 3 هزار جلد ق ــزود: هدي وی اف
ــز قرآنی و همايش بزرگ دهه فجر در 13  مراك
ــازمان بازرسی كل  بهمن ماه با حضور رئيس س
ــالم پورمحمدی( از ديگر  ــور )حجت االس كش
ــاره  برنامه های اين كميته خواهد بود. وی با اش
ــابقه بزرگ وبالگ نويسی فجر  به برگزاری مس
ــركت 320 كانون فرهنگی در اين مسابقه  از ش
ــن برنامه هايی از  ــر داد. بابايی با ذكر عناوي خب
ــگاه ها  ــل همايش های واليت فقيه، نمايش قبي
ــژه نامه ها،  ــی و چاپ وي ــای دين و گفتمان ه

گفتمان   320 برگزاری 
و  ــدارس  م در  ــی  دين
ــای نماز جمعه  مصاله
برنامه های  ديگر  از  را 
ــر  ــه فج ــاخص ده ش
و  ــرآن  ق ــه  كميت در 
ــی  دين ــكل های  تش
خواند. وی خاطرنشان 
ــام دهه  ــاخت: در اي س
ــزاری محافل  فجر برگ
با شكوه انس با قرآن با 
همكاری مجتمع فوالد 
ــد قرآن  ــه و مه مبارك
كريم در سطح مساجد 
ــتان عطر  ــاخص اس ش
ــای  كالم ا... را در فض

فجر گسترده خواهد كرد.
تولید ده هزار دقیقه برنامه ویژه دهه فجر در 

صدا و سیمای مركز اصفهان 
ــيمای مركز  معاون اطالعات و اخبار صدا و س
اصفهان از انجام چهار برنامه شاخص در كميته 
ــتاد بزرگداشت دهه فجر خبر  اطالع رسانی س
ــين ناظر، برگزاری مراسم تجليل  داد. سيد حس
از 32 خبرنگار، عكاس و نويسنده دفاع مقدس 
ــار آزادی و نيز  ــی و دومين به ــبت س به مناس
ــنواره انتخاب رسانه های برتر و  برگزاری جش
ــی عملكرد در دهه فجر را از برنامه های  ارزياب
ــت. وی  ــانی دانس ــه اطالع رس ــاخص كميت ش
همچنين از توليد ده هزار دقيقه برنامه تلويزيونی 
و راديويی، خبری و انعكاس آنها در رسانه ملی 
ــين ناظر،  ــتانی خبر داد. سيد حس ــبكه اس و ش
ــانه های انقالب  ــزاری همايش زن در رس برگ
اسالمی توسط خانه مطبوعات اصفهان را گامی 
در شناسايی ارزش های زن در پيروزی انقالب 

اسالمی قلمداد كرد.
ــای بانو مجتهده امین  تجدید چاپ كتاب ه
ــلمان ایرانی در  ــزاری همایش زن مس و برگ

اصفهان 
ــتاد بزرگداشت دهه فجر  دبير كميته زنان در س
ــاخص را  ــرای 7 برنامه ش ــتان اصفهان اج اس
ــروزی انقالب  ــتاورد كميته زنان در ايام پي دس

اسالمی دانست. فاتحی زاده با اشاره به برگزاری 
همايش جايگاه زنان در سه دهه انقالب اسالمی 
ــالن اداره راه و  ــن ماه در س ــخ 18 بهم در تاري
ــلمان  ترابری و نيز 16 بهمن ماه همايش زن مس
ــه امام مبين در محل  ــی با همكاری مؤسس ايران
ــتان، سالگرد پيروزی  نمايشگاه های پل شهرس
ــته شدن  انقالب را فرصت مباركی برای برجس

نقش زنان در سال های انقالب ارزيابی كرد.
ــتانداری  ــر امور خانواده و بانوان اس رئيس دفت
ــم خانواده در 320  ــروع دوره تحكي اصفهان ش
پايگاه استان و برگزاری مسابقه كتابخوانی فجر 
ــتاورد ديگری  ــه صورت خانوادگی را دس 32 ب
ــيدن به كانون  ــام دهه فجر برای بقاء بخش در اي

خانواده دانست.
ــش ديگری  ــتاندار اصفهان در بخ ــاور اس مش
ــاپ كتاب های بانو  ــخنان خود تجديد چ از س
مجتهده امين را برنامه محوری دهه فجر امسال 

قلمداد كرد.
ــدای لوح تقدير به  ــی زاده همچنين از اه فاتح
ــتاندار و تعيين مشاوران  بانوان نخبه توسط اس
ــتان در مراسمی  ــتان های اس فرمانداران شهرس

ويژه در ايام دهه فجر خبر داد.
ــی های آزاد  ــزاری نماز وحدت و كرس برگ

اندیشی در دانشگاه های استان اصفهان 
ــتاد دهه فجر  ــتادان س ــجويی و اس كميته دانش
ــی را برای  ــان برنامه های متنوع ــتان اصفه اس

ــگاه ها در نظر گرفته است  فضای دانش
كه با مسئوليت و ميزبانی دانشگاه علوم 

پزشكی اصفهان انجام خواهد شد.
مجتبی كرباسی دبير كميته و عضو هيأت 
ــكی اصفهان  ــگاه علوم پزش علمی دانش
ــزار نفری  ــاره به جمعيت 240 ه با اش
ــتان اصفهان و وجود  دانشجويان در اس
ــگاه در استان اصفهان، همه  يكصد دانش
ــدی و برگزاری  ــز را آماده آذين بن مراك
ــر توصيف كرد. وی  آيين های دهه فج
عزيمت  ــای  اردوه ــزاری  برگ ــزود:  اف
ــهد مقدس، نواختن  ــجويی به مش دانش
ــگاه، برگزاری  ــالب در دانش ــگ انق زن
ــان،  ــگاه اصفه ــدت در دانش ــاز وح نم
علمی  دستاوردهای  نمايشگاه  برگزاری 
ــی های  كرس ــزاری  برگ ــی،  پژوهش و 
ــرت افزايی از  ــگاه بصي ــی و نمايش آزاد انديش
برنامه های محوری دانشگاه های استان در ايام 
ــی خاطرنشان كرد:  ــد. كرباس دهه فجر می باش
ــهدای دانشگاه ها و حضور  برنامه تجليل از ش
ــكوه هر چه  ــن نيز با ش ــی 22 بهم در راهپيماي
ــتادان حمايت  ــط دانشجويان و اس ــتر توس بيش

خواهد شد. 
ــا 1357 خواننده  ــرود دهه فجر ب اجرای س
ــتان های  در میدان امام و میدان های شهرس

استان اصفهان 
ــتاد  ــوزان و فرهنگيان س ــر كميته دانش آم دبي
ــريح  ــر در گفتگو با زاينده رود به تش ــه فج ده
ــلمانيان  ــه پرداخت. س ــن كميت ــای اي  برنامه ه
ــاعت 9 و 33  گفت: نواختن زنگ انقالب در س
ــه 12 بهمن، آغازگر بخش عمده برنامه ها  دقيق
خواهد بود و اجرای سرود با 1357 نفر اعضاء 
ــتان ها به  ــام و ميدان های شهرس ــدان ام در مي
ــابقه های دانش آموزی مقاله، خاطره  همراه مس
ــوری از برنامه های  ــورت كش ــه ص ــفر ب و س
ــد. معاون پرورشی  ــال می باش ــاخص امس ش
ــتان اصفهان  ــرورش اس ــوزش و پ اداره كل آم
ــی در تمام  ــترده مسابقه های ورزش انجام گس
ــگاه روزنامه ديواری  ــته ها و برپايی نمايش رش
ــير مراحل انقالب در  ــابقه كتابخوانی، س و مس
ــابقه فراگير كتاب  ــراه مس ــه مدارس به هم هم

عبرت های عاشورا را از ديگر برنامه های دهه 
ــت. وی برگزاری پرسش و پاسخ  فجر 89 دانس
ــئوالن و قرائت بخشی  در مدارس با حضور مس
ــام)ره( در صبحگاه  ــت نامه حضرت ام از وصي
مدارس، نمايش فيلم و برپايی جشن های شاد 
ــه استان  را مكمل اين برنامه ها در صدها مدرس

اصفهان دانست.
مهم ترین برنامه های 12 بهمن در اصفهان 

روز انقالب، والیت، امام و رهبری 
ــاعت 9:33 دقيقه   نواختن زنگ انقالب در س

در تمام مدرسه های استان اصفهان. 
 ويزيت رايگان نيروهای مسلح در بيمارستان 

ارتش.
در  ــيجی  بس ــی  علم ــگان  نخب از  ــل  تجلي  

حوزه های مقاومت استان اصفهان.
ــه فجر در كليه  ــگاه ويژه ده  برگزاری نمايش

دانشگاه ها.
ــخصيت حضرت  ــن ش ــه تبيي ــرای برنام  اج
ــه  ــه در هم ــه فقي ــت مطلق ــام)ره( و والي  ام

دانشگاه ها.
 غبار روبی و عطرافشانی قبور شهدای گمنام 

دانشگاه در دانشگاه خوراسگان.
 برگزاری جشنواره ورزشی ورود امام)ره( به 

ايران در ميدان امام)ره(.
ــژه اقليت های  ــن انقالب وي  برگزاری جش

دينی. 
ــهدا و گلباران  ــودكان در گلزار ش  حضور ك

مزار شهدا.
 راهپيمايی خانوادگی بزرگ در كوه صفه.

ــتان های  ــهر اصفهان در شهرس ــم زمان با ش ه
خمينی شهر، مباركه، كاشان، شهرضا، چادگان، 
ــار،  ــتان، فالورجان، خوانس لنجان، تيران، اردس
گلپايگان، نجف آباد، شاهين شهر، آران و بيدگل، 
كوهپايه و نطنز 75 برنامه در 12 بهمن ماه اجرا 
ــواران، همايش های  ــود كه رژه موتورس می ش
فرهنگی، مذهبی، سياسی، جشن های باشكوه، 
نمايشگاه ها، مسابقه های ورزشی، كاروان های 
ــرای نمايش،  ــت، اج ــارت، اردو و كوهگش زي
ــكر و  ــرود، نماز ش ــرای س ــی، اج رژه حماس
ــگان بيماران از آن جمله   وحدت و ويزيت راي

هستند.

زاینده رود
ــتان اصفهان  ــالب اس ــركت آب و فاض ــل ش مديرعام
ــاح 120 طرح  ــانه از افتت ــت خبری با اصحاب رس در نشس
ــا اعتبار 44  ــی آب و فاضالب ب ــی، زيربناي ــروژه عمران و پ
ــم زمان با دهه فجر خبر  ــتان اصفهان ه  ميليارد تومان در اس

داد.
 هاشم امينی در خصوص پروژه های شاخص قابل بهره برداری 
گفت: اين پروژه ها در لوله گذاری آب، لوله گذاری و كانال 
ــی فاضالب، احداث مخازن و تصفيه خانه های جديد  كش
ــرداری از تصفيه خانه فاضالب  ــود كه بهره ب تعريف می ش
بهارستان و پوشش دادن 100 هزار نفر از اهالی آن منطقه با 
ــتفاده از سيستم لجن قوی  اعتبار 10/5 ميليارد تومان و با اس
و همراه با حذف ازت و فسفر و سيستم گندزدايی به روش 
ــت كه در نوع خود پيشرفته  ــی مجهز شده اس AV فرابخش
ترين تصفيه خانه فاضالب كشور است و از مطالبات ديرينه 
مردم بهارستان بوده كه مشكل های زيست محيطی، آلودگی 

و بوی بد فاضالب منطقه را برطرف می كند. 
ــگزی كه  ــاز دوم تصفيه خانه فاضالب س ــه داد: ف وی ادام
ــگان را تصفيه می كند  ــاب قسمتی از اصفهان و خوراس پس
ــش اين زيرساخت قرار  و 250 هزار نفر جمعيت را در پوش
می دهد، با روش بركه تثبيت راه اندازی می شود و با توجه 
ــه اينكه اصفهان در معرض تهديد كوير و گرد و غبار قرار  ب
دارد به وسيله خروجی اين تصفيه خانه كمربند سبز اطراف 
ــود. امينی با اشاره به پروژه كلكتور  اصفهان مشروب می ش
ــزود: اين پروژه حجم عظيمی از فاضالب را  خيابان بالل اف
ــهروندان شده است را  ــكل و ايجاد بو برای ش كه باعث مش
ــته و حجم  ــه كرده و از ظرفيت فاضالب جنوب كاس تصفي
ــرب را نيز  ــرق و غ ــالب تصفيه خانه های ش ــی فاض انتقال
كاهش می دهد و از بروز بوی بد در محدوده اين سه مركز 
ــيله پساب اين پروژه  جلوگيری خواهد كرد. همچنين به وس
ــهرداری در آبياری كمك  ــت و فضای سبز ش به محيط زيس
ــركت آبفای استان اصفهان طرح  ــد. مديرعامل ش خواهد ش
آبرسانی به منطقه صنعتی محمودآباد را آرزوی ديرين اهالی 
ــا 3/7 ميليارد  ــرد و انجام اين پروژه ب ــنگ ذكر ك صنعت س
ــبكه و 20 كيلومتر  تومان هزينه و 70 كيلومتر لوله گذاری ش
ــرای اهالی  ــاز اول را خبری خوش ب ــال در ف ــوط انتق خط

محمودآباد دانست.
راه اندازی دستگاه بسته بندی آب

ــه مواقع  ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان اصفه ــای اس ــل آبف مديرعام
ــد: ذخيره  ــر مترقبه يادآور ش ــوادث غي ــی آب و يا ح قطع
ــت و  ــاس اصفهان اس ــم و حس ــكات مه ــازی آب از ن س
ــی آب به  ــه در زمان قطع ــد ك ــأله ايجاب می كن ــن مس اي
ــتی، آب  ــه صورت غير بهداش ــتفاده از تانكرها ب ــای اس  ج

ــالم در بسته های 5 و 10 ليتری به مردم ارايه  بسته بندی س
شود. وی هزينه راه اندازی اين دستگاه را 150 ميليون تومان 

ذكر كرد. 
ــی ملی و  ــكن مهر را طرح ــای مس ــی پروژه ه ــم امين هاش
افتخارآفرين دانست و افزود: در استان اصفهان اهتمام زيادی 
ــكن مهر  برای اين طرح صورت گرفته و 80 هزار واحد مس
ــات زيربنايی و خدماتی آن تالش ويژه ای  كه تأمين تأسيس
را می طلبد و گستردگی آن در 60 شهر استان اصفهان باعث 
ــرعت  ــازمان آبفا خدمات ويژه ای را با س ــود كه س می ش
مطلوب ارايه كند و در حال حاضر اين پروژه با صرف اعتبار 
ــت و در اين پروسه 84  53 ميليارد تومانی در حال انجام اس
ــذاری آب، 19 كيلومتر لوله گذاری و كانال  ــر لوله گ كيلومت
ــی فاضالب و 46/300 مترمكعب مخزن ايجاد شده كه  كش

در دهه مبارک فجر امسال افتتاح می شود. 
همچنين در سال آينده با احداث 50 هزار واحد جديد مسكن 
مهر در استان كه 15 هزار واحد آن در شهر جديد بهارستان 
ــو مطلوب اين  ــتان اصفهان به نح ــت آب و فاضالب اس اس

خانه ها را به سيستم آب و فاضالب مجهز خواهد كرد.
اضافه قیمت قبوض آب برای 75 درصد از مردم استان 

اصفهان فقط 3 هزار تومان
مديرعامل آبفای استان اصفهان با توضيح خدمات هدفمندی 
ــتفاده  ــالب گفت: اگر اس ــش آب و فاض ــا در بخ يارانه ه
ــه و برابر با صرفه جويی  ــهروندان از آب به صورت بهين ش
ــد و اصالح الگوی مصرف سرلوحه كار قرار گيرد، 70  باش
ــتركان تنها 3000 تا 3500 تومان افزايش  تا 75 درصد از مش
ــی افزود: در  ــم امين ــت. هاش قيمت در قبوض خواهند داش
وزارت نيرو شيب ماليمی برای افزايش قيمت ها لحاظ شده 
و از ويژگی های تعرفه جديد شفافيت و سادگی قبوض آب 
ــود  ــورهايی كه ضميمه قبوض می ش خواهد بود و با بروش
ــط افراد كم سواد نيز می توان نرخ آب  ــانی حتی توس به آس
ــرد. وی تصريح  ــبه ك ــای موجود را درک و محاس و رقم ه
ــتان اصفهان نيز  ــايت شركت آب و فاضالب اس كرد: در س
ــبه دقيق مصارف با كاربری و تعداد واحدهای  امكان محاس
ــامانه تلفنی  ــتفاده كننده وجود دارد. همچنين از طريق س اس
ــت. امينی خاطرنشان   122 نيز اين امكان وجود خواهد داش
ــبكه  ــودگی ش كرد: يكی از دغدغه های مردم اصفهان فرس
ــبكه است كه 14/5  ــهر و تعويض و اصالح ش فاضالب ش
ــهر اصفهان اصالح شده و توسعه شبكه  كيلومتر از آن در ش
ــه، دارک و خيابان امام خمينی  فاضالب در محله های حص
ــذاری آب در 10  ــت. همچنين از لوله گ ــام پذيرفته اس انج
ــبكه و در  ــته 314 كيلومتر لوله گذاری و اصالح ش ماه گذش
ــبكه و لوله گذاری در كل  فاضالب 199 كيلومتر اصالح ش

استان اصفهان انجام شده است.

ــای مختلف از  ــات و عوارض ه ــتون های مالی حذف س
قبوض آب

ــتون های  ــتركان آبفای اصفهان از حذف س معاون امور مش
ــای جديد پس از  ــوارض مختلف در قبض ه ــات و ع مالي
ــجادی فر گفت: در قبض های  هدفمندی يارانه خبر داد. س
ــد، تعرفه جديد اعمال  ــبه مبلغ آب از89/9/28 به بع محاس
ــود و تبصره 3، ماليات ها، عوارض ها و كارمزدها كه  می ش
به صورت ستون هايی در قبوض می آمد حذف و قيمت ها 

شفافيت می يابد.
ــاره به دو تعرفه ای بودن قبوض فعلی كه  ــجادی فر با اش س
ــت گفت: در قبوض آينده تنها آب بها، 3  در حال پخش اس
درصد ماليات و هزينه دفع خواهد آمد و در پشت قبض ها 
ــبه قديم و جديد آب و فاضالب آمده است  نيز نحوه محاس
ــود. وی  ــرای دوره 50 تا 55 روزه صادر می ش ــوض ب و قب
اضافه كرد: با توجه به اينكه الگوی مصرف شهر اصفهان 20 
ــهرها به جز شهر چرمهين 18 متر است،  مترمكعب و بقيه ش
ــهروندان از آب، اضافه قيمت  ــتفاده بهينه ش در صورت اس
ــتاندارد  ــت و طبق اس ــی در قبوض نخواهيم داش محسوس
ــواده چهار نفری  ــبه در يك خان ــده با توجه به محاس ياد ش
ــا 900 تومان اضافه بهای  ــر فرد در هر دوره 800 ي بابت ه
ــد. وی ادامه داد: آبونمان های 800  آب پرداخت خواهد ش
ــهر جهت ترميم فاضالب شهری  تومانی مصوب شورای ش
ــت و شهروندانی  ــده اس پس از هدفمندی يارانه ها ملغی ش

ــد وضعيت ملك خود  ــتند باي ــترک هس كه دارای كنتور مش
ــه اضافی به آنها  ــت قبوض تطبيق دهند تا هزين را با وضعي
تحميل نشود. همچنين آبفای استان آمادگی واحد شماری و 
ارايه كنتور جديد را داشته و به درخواست های مشتركان به 
سرعت پاسخ خواهد داد. معاون امور مشتركان آبفای استان 
ــت: افرادی كه زير 20 مترمكعب مصرف  اصفهان اذعان داش
ــند حتی از زمان قبل از هدفمندی نيز بهای  ــته باش آب داش

كمتری پرداخت خواهند كرد.
ــركت آبفا از مشتركان به 27 میلیارد تومان  مطالبات ش

رسیده است
ــان از وجود 27  ــتان اصفه ــتركان آبفای اس معاون امور مش
ــجادی فر  ــتركان خبر داد. س ــارد تومان مطالبات از مش ميلي
ــلح است  گفت: مبلغ 13/1 ميليارد اين طلب از نيروهای مس
و در بخش سرمايه ای ميزان اين مطالبات 7 ميليارد می باشد 
ــود رقم ناچيزی خواهد  ــيم به عدد مشتركان ش كه اگر تقس
بود. وی افزود: بيشتر مطالبات مردمی مربوط به قسط بندی 
ــا 6/8 ميليارد تومان  ــت و تنه ــنگين اس امتيازها و قبوض س
طلب معوقه عمومی وجود دارد و در سال های اخير )88 و 
ــده است.  89( بيش از 7 ميليارد تومان از مطالبات وصول ش
وی با اشاره به متوسط 26 درصد پرت آب در استان اصفهان 
ــت: در ماه های اخير اقدام های مطلوبی برای جلوگيری  گف
از نشت آب صورت گرفته و 135 كيلومتر از خطوط مشكل 

دار و دارای نشتی در 5 ماه اخير اصالح شده است.

سالگرد پیروزی 
شکوهمند انقالب اسالمی، 
تجلی گاه شکوه و عظمت 
ملتی است که با شعار 
و اندیشه توحیدی در 
راه رهایی از قیدهای 
حکومت ظلم و جور به 
مفاهیم واالی ایثار، جهاد 
و شهادت تجسم عینی 
بخشید.

اگر استفاده شهروندان 
از آب به صورت بهینه 
و برابر با صرفه جویی 
باشد و اصالح الگوی 
مصرف سرلوحه کار قرار 
گیرد، 70 تا 75 درصد 
از مشترکان تنها 3000 
تا 3500 تومان افزایش 
قیمت در قبوض خواهند 
داشت.

منا
: اي

س
عک



روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
7                   سه شنبه 12 بهمن 1389/ 27 صفر 1432/ شماره 455       Tuesday 1 February 2011 

آرن داوودي 
در انتظار جراحي

وداع آبرومند 
چپ پای فوتبال و 
فوتسال اصفهان

كناره گیري پارك 
جي سونگ از تیم 
ملي كره

ــم  ــن تي ــی و بازيك ــوش اصفهان ــی پ آرن داوودی مل
ــا مصدوميت  ــت كه ب ــكتبال ذوب آهن مدت هاس بس

دست و پنجه نرم می كند. 
ــايد آرن به زودی مجبور به عمل جراحی شود. در جريان  ش
ــرای حضور در جام  ــكتبال ايران ب تمرين های تيم ملی بس
ــه آرن داوودی با مصدوميت از  ــی 2010 تركيه بود ك جهان

ناحيه پا مواجه شد. 
او مدتی تمرين هاي را از دست داد اما به رقابت های جهانی 
ــيد. آرن در  ــيايی گوانگ ژو رس و بعد از آن به بازی های آس
ــان رقابت های ليگ برتر نيز بار ديگر دچار مصدوميت  جري
ــد. او چند هفته ای است كه ذوب آهن را در رقابت های  ش

ليگ همراهی نمی كند. 
اگر پزشك رأی به پارگی رباط بدهد، او مجبور می شود بار 
ديگر پای خود را به تيغ جراحی بسپارد و مدت ها از ميادين 
ــد. تكليف بازيكن تيم بسكتبال ذوب آهن به زودی  دور باش
ــود. داوودی ذوب آهن را در ديدار امروز  ــخص می ش مش

برابر كاسپين قزوين همراهی نمی كند.

ــی بازيكن تيم فوالد ماهان اصفهان در  احمد باغبانباش
ــل از دنيای  ــم ملی برزي ــب اصفهان و تي ــدار منتخ دي
ــال خداحافظی خواهد كرد.  اين فوتساليست شناخته  فوتس
ــابقه فوتبال اصفهان در بازی منتخب اصفهان و  ــده و با س ش
ــاه به اصفهان خواهد آمد؛  ــفند م تيم ملی برزيل كه اوايل اس
ــی خواهد كرد.  ــال خداحافظ ــه از دنيای فوتس برای هميش
ــای فوتبال  ــور در تيم ه ــابقه حض ــی كه س احمد باغبانباش
ــپاهان و ذوب آهن را دارد، چند سالی است با حضور تيم  س
ــن تيم حضور  ــور در اي ــال اصفهان در ليگ برتر كش فوتس
ــوالد ماهان بازی  ــل در تيم ف ــا اوايل همين فص ــته و ت داش
می كرد. البته باغبانباشی به دليل مصدوميت جای خود را به 
كايو بازيكن برزيلی فوالد ماهان داد و از همان زمان به كادر 
ــه تيم منتخب  ــت ك ــد. گفتنی اس ــی تيم ماهان افزوده ش فن
ــت از بازيكنان تيم های فوالد ماهان، گيتی  اصفهان قرار اس
ــند و فيروزصفه، به سرمربی گری عليرضا افضل تشكيل  پس
و روز 4 اسفند برابر قهرمان جهان يعنی تيم ملی برزيل قرار 

بگيرد.

ــمی  ــال كره جنوبی به طور رس ــم ملی فوتب بازيكن تي
ــود را از بازی های ملی اعالم كرد. پارک  كناره گيری خ
ــتر يونايتد اعالم  ــال منچس ــم فوتب ــونگ، هافبك تي  جی س
ــور در تيم ملی كره جنوبی كناره گيری می كنم تا  كرد: از حض
ــيل فراوان باز شود. پارک  راه برای بازيكنان جوان تر با پتانس
ــورش به ميدان رفته و در 3 جام  ــار برای تيم ملی كش 100 ب
ــت. پارک  ــرده اس ــازی ك ــره ب ــرای ك ــته ب ــی گذش   جهان
گفت: همان طور كه در بازی های جام ملت های آسيا ديديم، 
ــور و  ــيل، ش ــتند كه پتانس بازيكنان كره ای جوان زيادی هس
ــی مانند كو جا چيول، جی  ــتعداد فراوانی دارند، بازيكنان اس
ــتش  ــون هيونگ مين. پارک درد زانوی راس دونگ وون و س
ــی از داليل  ــز يك ــزرگ را ني ــی ب ــل جراح ــس از 2 عم پ
ــت. وی اظهار داشت: هيچ برنامه ای  تصميم گيری خود دانس
برای بازگشت به تيم ملی برای حضور در جام جهانی برزيل 
ــد به جام جهانی 2014  ــدارم. حتی اگر تيم كره جنوبی بتوان ن
ــتند كه اين كار را می كنند بنابراين  راه يابد، اين بازيكنان هس

اين فرصت ها بايد به همان  ها داده شود.

ورزش

خانه از پای بست ویران است
 اميرحاج رضايی، كارشناس فوتبال كشورمان درخصوص 
مشكالت تيم ملی ايران گفت: اين رشته پيش از يك مربی 
ــوب، به يك مدير توانمند نياز دارد. امير حاج رضايی در  خ
مورد نقش كميته فنی در انتخاب سرمربی تيم های ملی در 
ــاالن اظهار  رده های مختلف و علل ناكامی تيم ملی بزرگس
ــده است و حتی  ــت: كميته فنی يك كميته تعريف ش داش
ــازماندهی وجود دارد. در تمام دنيا و خود فيفا  در چارت س
ــرح وظايف خاص خود را  نيز كميته فنی وجود دارد كه ش
دارد. كميته فنی نقشی در تصميم گيری ندارد و بيشتر نقش 
مشاوره ای و فيلترينگ ايفا می كند. وی ادامه داد: آدم هايی كه 
ــه و هم علم اين كار را  ــتند، هم تجرب عضو كميته فنی هس
دارند. آنها از اهالی فوتبال هستند و پايگاه اجتماعی هم دارند. 
ــرادی چون بكن بائر عضو اين كميته  در كميته فنی فيفا اف
هستند كه شخصيتی جهانی دارند. آنها نظرات فنی خود را 
ارائه می دهند و پيشنهادهايشان مورد نظر تصميم گيرندگان 
ــيون فوتبال ايران نيز  قرار می گيرد. اگر در كميته فنی فدراس
ــتی انجام شده است.  ــد، كار درس روال بر همين منوال باش
حاج رضايی تأكيد كرد: افرادی كه برای كميته فنی انتخاب 
می شوند، بايد با زبان فوتبال آشنا باشند. به عنوان مثال، اگر 
شخصی قرار است عضو اين كميته باشد، بايد از افراد مقبول 
اجتماع و صاحب كارنامه باشد. به عبارت ديگر، هم اعتبار 
اخالقی و هم اعتبار صنفی داشته باشد. بنابراين، هر كس نبايد 
عضو كميته فنی باشد و وزن اين كميته بايد حفظ شود. حاج  
ــت كميته فنی و رياست  رضايی در مورد اينكه اكنون رياس
 كميته تيم های ملی فدراسيون فوتبال بر عهده يك نفر است
ــأله اصولی نيست. اگر رئيس كميته تيم های  گفت: اين مس
ملی، عصاره و چكيده فوتبال هم باشد، نبايد هم مسئول كميته 
فنی باشد و هم مسئول كميته تيم های ملی. اكنون در كميته 
فنی افرادی هستند كه همگی آنها در فدراسيون شغل دارند. 
ــيون، رئيس كميته آموزش، رئيس كميته روابط  دبير فدراس
عمومی و... كه يك جمع ناهمگنی را به وجود آورده اند. اگر 

قرار است كميته فنی جنبه تشريفاتی داشته باشد كه هيچ.
وی تأكيد كرد: بايد از افراد توانمند،  سالم و فنی در كميته فنی 
استفاده كنيم. در كنار ديدگاه كميته فنی ديدگاه خودمان را هم 
بگوييم و اگر فاصله ای بين دو ديدگاه وجود دارد، صادقانه آن 
را بيان كنيم. فوتبال آدم عاشق می خواهد و پيش از عاشقی 
آدم شريف می خواهد؛ آدمی كه شريف باشد همواره به سود 
ــخصی را بر منافع ملی  فوتبال ملی رأی می دهد و منافع ش

ترجيح نمی دهد.
اين كارشناس فوتبال در مورد اينكه نقش كميته تيم های ملی 
ــت، گفت:  انتخاب بد،  ــرمربی تيم ملی چيس  در انتخاب س
نشان دهنده ناكارآمدی انتخاب كنندگان است. كميته تيم های 
ملی عصاره و چكيده تيم های مملكت است و بی شك بايد 
افراد توانمند در اين كميته حضور داشته باشند. اجازه بدهيد 
نظرم را در مورد فريدون معينی، مسئول كميته تيم های ملی 
بيان كنم. معينی می تواند نمره قبولی بگيرد. او بازيكن ملی 
بوده، مربی بوده و فردی تحصيلكرده است. او زمانی رياست 

كميته آموزش را برعهده داشته است.
وی ادامه داد:  با وجود تمام اين فاكتورهای مثبت، ابهام هايی 
در مورد انتخابی كه ايشان انجام داده، وجود دارد. با اينكه به 
زبان فوتبال آشنا هستند و تحصيلكرده و اهل بوده اند، نمی دانم 
چرا چنين تصميمی در مورد سرمربی تيم ملی گرفته است. 
بايد خودم نظر ايشان را بپرسم تا بدانم به چه دليل انتخابات 
مربيان تيم ملی به اينجا كشيده شده است. حاج رضايی در 
مورد اينكه كفاشيان صحبت از انتخاب يك مربی سطح اول 
خارجی كرده است، گفت: در مورد اظهارات ايشان صحبتی 
نمی كنم؛ اما می گويم تنها يك مربی خوب نمی تواند فوتبال 
ــی را نجات دهد. پيش از يك مربی خوب، به يك مدير  مل
خوب و توانمند نياز داريم؛ مديری كه كابينه ای قوی  داشته 

باشد.

نادریان: 
باید با یک پا در مسابقه 

انتخابی تیم ملی شرکت کنم 
تكواندوكار وزن سوم ايران گفت: با توجه به خون ريزی 
ــابقه های انتخابی تيم  داخلی زانو، بايد با يك پا در مس
ــت: عضله  ــا نادريان اظهار داش ــارزه كنم. رض  ملی مب
ــر زانوی من در ليگ خون ريزی داخلی كرده  چهار س
ــمان كرده ام. وی  ــت، اكنون تورم دارد و آن را پانس اس
ادامه داد: به توصيه پزشك بايد دو هفته استراحت كنم 
ــر بگيرم  و بعد از آن تازه حركت و تمرين خود را از س
ــت و من نمی توانم  ــابقه های انتخابی اس اما امروز مس

حتی راه بروم. 
ــاخت: در  ــان س ــوم ايران خاطرنش تكواندوكار وزن س
ــا زانوی من برخورد  ــدار با مجيد رجبی زانوی او ب دي
ــدر هم در آنجا  ــدم، ذوالق ــدت مصدوم ش كرد و به ش

حضور داشت. 
وی يادآور شد: چند روزی است كه دارم فكر می كنم 
ــابقه های انتخابی شركت  چگونه با يك پا بايد در مس
ــت و نمی توان از آن  ــم، چون به هر حال قانون اس كن
ــرپيچی كرد. فقط اين مصدوميت كمی از نظر روانی  س

مرا به هم ريخته است. 

دیدگاه

گفتگو

پژمان سلطانی 

ــچ  كوئي ــت  س ــی  مطبوعات ــس  كنفران
)سرمربی تيم ملی واليبال جوانان ايران( 
ــنگ عشايری )مديركل راه  در دفتر هوش
ــأت واليبال  ــت هي ــری و سرپرس و تراب
استان اصفهان( برگزار شد كه اين مربی 
ــتانی در جمع خبرنگاران پيرامون  صربس
تيم جوانان اظهار داشت: تيم ملی ايران از 
ــان ارزنده ای بهره می برد اما اين  بازيكن
ــبت به تيم های ديگر ديدارهای  تيم نس
تداركاتی كمتری انجام داده است. ايران 
از نظر بازيكن و كميت جايگاه مطلوبی 

را در اختيار دارد. 
ــته يك را  وی ادامه داد: رقابت های دس
ــابقه ها  ــطح اين مس از نزديك ديدم. س
ــم بگويم كه  ــی باال و حتی می توان خيل
در حد اروپاست و تيم های پايه ايران از 
نظر تكنيك و تاكتيك فوق العاده هستند 
ــان موفق عمل  ــاالن آنچن اما در بزرگس
ــه بازيكنان تيم  ــی كنند. به علت اينك نم
ملی را از تيم های پايه انتخاب نمی كنند 
ــر غفور بازيكن  به عنوان مثال جای امي
ــانس كاشان و مجتبی شبان در  باريج اس
تيم ملی خالی است. مربی صربستانی تيم 
ملی جوانان، واليبال را ورزش اول ايران 
دانست و افزود: ديدارهای سختی را در 
ايتاليا انجام داديم و در مقابل اين تيم كه 

يكی از قدرت های نخست جهان است 
ــديم.  با نتيجه نزديك 3 بر 2 مغلوب ش
ــور ايران دارای پتانسيل بااليی است  كش
ــطح  ــی و روانی در س ــا از نظر روح ام
ــما سعيد  ــور ش ــتند. در كش پايينی هس
ــه عقيده من  ــود دارد كه ب معروفی وج
بهترين پاسور جهان است و با بودن اين 
ــی چون محمد كاظم  بازيكن و بازيكنان
و كمالوند، تيم ايران می تواند در سطح 

جهان خودنمايی كند.
ــتان اصفهان اشاره كرد  وی به واليبال اس
ــای اصفهان كار  ــهر زيب ــت: در ش و گف
گروهی باعث شده در اين 6 سال كه من 
در ايران هستم واليبال روند رو به رشدی 
ــگاه اصلی اش در  ــی كند و به جاي را ط
ــت كوئيچ در مورد  ايران دست يابد. س
واليبال بانوان اضافه كرد: داشتن پوشش 
ــتفاده از مربی مرد  ــدم اس ــب و ع  مناس
ــرفت واليبال  نمی تواند مانعی برای پيش
ــود. تيم بانوان 2 سال كار خود  بانوان ش
ــطح  ــيدن به س را آغاز كرده و برای رس
ــال روی يك  جهانی بايد حداقل 15 س

تيم از نظر تكنيك و تاكتيك كار كرد.
اصفهان قطب والیبال ایران می شود

محمد وكيلی )كمك مربی ست كوئيچ( 
ــبت  ــان نس ــال اصفه ــت: واليب ــز گف ني
ــی  ــرايط خوب ــال های دور از ش ــه س ب
ــال های دور  ــت. در س ــوردار اس برخ

ــر باعث شد بازيكنان  عدم وجود اسپانس
اصفهانی جذب باشگاه های ديگر شوند 
اما اكنون با همبستگی و هم دلی كه نزد 
هيأت واليبال استان اصفهان ايجاد شده، 
ــال اصفهان  ــی را برای واليب ــده خوب آين

ترسيم می كنم. 
ــرايط اقليمی  وی ادامه داد: با توجه به ش
ــتان، اصفهان  ــن اس ــی در اي و جغرافياي
می تواند ميزبانی مسابقه های داخلی و 
بين المللی را به عهده گيرد و بدون شك 
ــتان اصفهان  ــرادی كه در هيأت اس با اف
ــراغ دارم. اين شهر قطب واليبال ايران  س
ــد. وكيلی به تيم باريج اسانس  خواهد ش
كاشان اشاره كرد و توضيح داد: اين تيم 
با سرمايه گذاری منطقی در صدر جدول 
ــرار دارد و تيم جوان و  گروه خودش ق
ــت و با وجود هوشنگ  با انگيزه ای اس
ــايری تيم های خوب ديگری را در  عش
ــاير تيم ها  ــگ خواهيم ديد. ما اگر س لي
ــای ملی قدرتمند  را تقويت كنيم تيم ه
ــگاه ها در  ــد. وی افزود: باش خواهند ش
ــتند و زمان  ــه ضعيف هس ــای پاي تيم ه
تمرين آنچنانی برای نوجوانان و جوانان 
ــن نوجوان در  ــی گذارند. يك بازيك نم
ــگاهی هفته ای 6 ساعت تمرين  تيم باش
ــه اردوی تيم ملی  ــی ب ــد اما وقت می كن
ــان تيم ملی  ــود كار مربي ــوت می ش دع
ــه جای 6  ــه و بازيكنان ب ــش يافت افزاي

ــاعت تمرين در هفته بايد 48 ساعت  س
ــن موضوع  ــند كه اي ــته باش تمرين داش
ــيون را مجاب می كند اردوهای  فدراس

بلند مدتی را برگزار كند. 
ــه بازی های  ــم جوانان ايران ب مربی تي
ــرد و توضيح  ــاره ك ــده تيم ملی اش  آين
داد: مسابقه های جهانی جوانان برزيل را 
ــا دهم مرداد در پيش داريم و از  از اول ت
طرفی نيز اول تا دهم شهريورماه بايد در 
ــای جهانی نوجوانان در برزيل  رقابت ه
حضور يابيم كه كار فدراسيون را در اين 
ــوار می كند و باشگاه ها بايد  زمينه دش
ــه اهميت خاصی  ــه تيم های پاي در زمين
ــان دهند تا بازيكنان با آمادگی كامل  نش
ــوند. وی تصريح  ــم ملی اضافه ش به تي
ــا در تيم بازيكنان خوب را حفظ  كرد: م
می كنيم و اكنون در پی بازيكنان مستعد 
ــتيم تا آنها  متولد يازدهم دی ماه 73 هس
ــال آينده مسابقه های انتخابی  را برای س
آسيا آماده كنيم. مسابقه های آسيايی در 
سال های زوج و رقابت های جهانی در 
ــال های فرد برگزار می شود و امسال  س
ــی را پيش  ــابقه های جهان )2011( مس
ــت. وی در پايان اضافه   رو خواهيم داش
كرد: ممكن است كنار ست كوئيچ باشم 
شايد هم نباشم اما اكنون نقش مربی تيم 
ملی جوانان را دارم و بازيكنان مستعد را 

به اردوی تيم ملی فرا می خوانم.

یوتسا ست کوئیچ: 

واليبال، ورزش اول ايران است

مصاحبه
این همه هیاهو برای هیچ

سرمربی تيم کبدی اصفهان: مدال طال؛ شايد وقتی ديگر

ابرقویی نژاد:

 نياز به تأييد مجدد ورزشگاه فوالدشهر از سوی AFC نيست

زاینده رود
ــتان  زمانی كه رئيس هيأت كبدی اس
خبر آمدن جاس ويندر را به عنوان سرمربی 
جديد تيم راه و ترابری اصفهان اعالم كرد، 
ــحالی بی نظيری كه از خود بروز  از خوش
ــان كرديم بعد از مدت ها يك  می داد گم
ــته  مربی درجه يك پای در اصفهان گذاش
و قرار است اين تيم را به آرزوی چندساله 
ــا آمدن وی به  ــاند. اما ب اش در ليگ برس
ــكاش در مورد روزمه  اصفهان و كمی كن
ــه تنها از جمع  ــديم ن اين مربی متوجه ش
مربيان نامی و درجه يك هندی نيست بلكه 
از روی بی تجربگی مسئوالن تيم اصفهانی 
و برای خرج كردن پول زبان بسته حال به 
ــده حاضر به حضور  هر قيمتی هم كه ش
ــده اند  ــطح ش يك چنين مربی در اين س
ــطح آن از مربيان ايرانی هم پايين تر  كه س
است! خوشحالی اين مربی بعد از ديدار با 
گلستان به قدری بود كه هر كس درجريان 
نبود فكرمی كرد اين مربی تيم كبدی هند 
ــابقه هاي آسيايی و يا  را در چارچوب مس
ــت داده! مسائلی كه در باال  المپيك شكس
به آن اشاره شد داليلی بود كه خبرنگار ما 
سر تمرين تيم كبدی راه و ترابری اصفهان 
ــای صحبت های مربی  ــود و پ حاضر ش

هندی اين تيم بنشيند. 
ــابقه  ــدر در مورد س ــاس وین ــای ج آق
كاری تان در هندوستان صحبت كنید 
ــتان  ــدی در هندوس ــت كب و از وضعی

بگویید؟
ــتان و به خصوص در شهر  من در هندوس
پنجاب چهارده سال سابقه مربيگری كبدی 
ــدرک بين المللی مربيگری  دارم. دارای م
كبدی هستم و در اداره تربيت بدنی پنجاب 
كار می كنم. در مورد كبدی در هندوستان 
بايد بگويم كه جزو ورزش های اصلی به 
شمار می رود و تعداد بسيار زيادی باشگاه  

و بازيكن در اين ورزش فعاليت دارند. 

ــأت كبدی اصفهان  ــه طریق با هی از چ
آشنا شدید و به اینجا آمدید؟

ــان به  ــأت اصفه ــت هي ــد از درخواس بع
فدراسيون ايران و هماهنگی انجام شده با 
فدراسيون كبدی هند، من توسط فدارسيون 

به ايران معرفی شدم.
ــته از لیگ كبدی چه  در دو هفته گذش

كار كردید؟
هفته اول در سيستان باختيم و هفته دوم در 
اصفهان گلستان را برديم و اميدوارم كه هر 
هفته هماهنگ تر و از نظر فيزيك بدنی و 

تاكتيكی بهتر شويم.
تیم راه و ترابری را چطور می بینید؟

تيم خوبی است ولی اشكال هايی هم دارند 
كه بايد برطرف شود و بايد بيشتر كار كنيم 

تا بتوانيم انتظارها را برآورده كنيم.
ــما و چند بازیکن  با توجه به حضور ش
ــر و  هندی در تیم اصفهان برای لیگ س
صدای زیادی بین دیگر تیم ها پیچیده 
و شاید با انگیزه بیشتری در مقابل شما 

به میدان بیایند.
همين طور است. بازيكنان و مربيان ايرانی 
از نظر فكری به خود اعتماد به نفس كافی را 
ندارند و همين باعث ترس آنها از بازيكنان 
هندی می شود، در صورتی كه می توانند 

حتی بهتر هم باشند و ما هم تمام سعی مان 
را می كنيم كه حتی در مقابل انگيزه باالی 

آنها نيز پيروز شويم.
ــتان را بردید ولی  با اینکه بازی با گلس
مشکل های زیادی در تیم بود كه باید 

برطرف شود.
ــت. ما بايد چند بازی دوستانه  درست اس
داشته باشيم تا هماهنگ تر بشويم و چند 
ــدند  ــه ديرتر اضافه ش ــن هندی ك بازيك
ــتری پيدا  ــم هماهنگی بيش ــد با تي  بتوانن

كنند.
ــکل فقط عدم هماهنگی  ولی انگار مش
ــم به ثبات  ــوز در تركیب ه ــود و هن  نب

نرسیده اید؟
ــيدم  بله چون من هم دير به تمرين ها رس
ــرايط و بازيكنان آشنا نبودم. زمان  و با ش

می برد تا با دور و برم بيشتر آشنا شوم.
ــتان را در اصفهان بردید ولی  شما گلس
فکر نمی كنید شادی شما بعد از اتمام 

مسابقه بیش از حد معمول بود؟
ــه ايران آمدند  ــان هندی كه با من ب بازيكن
ــيايی هستند و بعد از  دارای مقام های آس
باخت مقابل سيستان فشار زيادی روی ما 
بود كه بعد از برد باعث خوشحالی بيش از 

حد من شد.

رده تیم راه و ترابری اصفهان را در پایان 
لیگ كجا می بینید؟

ــروع كرديم ولی تمام  ــال دير ش  برای امس
سعی مان را می كنيم كه سربلند باشيم ولی 
برای سال آينده قول مدال طال را می دهم 
ــت و ان شاء ا... امكانات  و با وقتی كه هس

بيشتر به اين مهم می رسيم.
ــور  چط ــان  اصفه در  را  ــان  اطرافیانت

دیدید؟
هنوز خيلی آشنا نشدم. اصغر كمالی مقدم به 
عنوان مربی در كنار من است كه آينده خوبی 
را برايش پيش بينی می كنم و می تواند از 
 مربيان خوب ايران باشد.  به نظر می رسد 
ــادی كه برای جذب  ــا توجه به خرج زي ب
مربی و بازيكنان هندی شده كه البته هيچ 
يك جزو مربيان و ورزشكاران درجه يك 
ــه ما برای  ــتند، در صورتی ك ــدی نيس هن
ــترش ورزش نوپايی مثل  پيشرفت و گس
كبدی نياز به استعدادهاي سطح اول آسيا و 
دنيا داريم تا در كنار استعدادهای شهرمان به 
نتيجه های قابل توجه دست پيدا كنيم، آيا 
نمی شد با مديريت بهتر و حساب شده تر 
زمينه حضور مربيان و بازيكنان بهتری را از 
هندوستان فراهم كرد؟ شايد در حال حاضر 
كه راه و ترابری از اين تيم حمايت می كند 
وقت پرورش استعدادهای بالقوه شهرمان 
ــای پايه را  ــد و تيم ه در اين ورزش باش
تقويت كنيم. آيا با رفتن بازيكنان خارجی 
ــتان ها چيزی  و يا حتی بازيكنان ديگر اس
ــود و يا باز هم  عايد كبدی اصفهان می ش
استعداديابی و پرورش بازيكنان و مربيان 
ــتعد بايد برای كبدی اصفهان رويايی  مس
دست نيافتنی باشد؟ شايد وقت آن رسيده 
كه تحولی در كبدی اصفهان رخ دهد و به 
جای تيم داری بی فايده و بدون ارزش به 
هيأت داری بپردازيم. شهرستان ها را فعال 
كنيم و هزاران فعاليتی كه باعث پيشرفت 

كبدی اصفهان شود.

ــتان اصفهان  ــال اس ــأت فوتب ــس هي رئي
 AFC ــان گفت: با توجه به اينكه بازرس
ــهر را  ــگاه فوالدش ــته ورزش سال گذش
ــه تأييد مجدد اين  ــد كردند، نيازی ب تأيي
بازرسان در سال جاری نيست.  علی اكبر 
 AFC ابرقويی نژاد پيرامون بازديد ناظران
ــگاه فوالدشهر برای  ــات ورزش از تأسيس

برگزاری مسابقه های ليگ قهرمانان آسيا 
اظهار داشت: اين بازرسان سال گذشته به 
ــگاه فوالدشهر آمده و از تأسيسات  ورزش
اين ورزشگاه بازديد كردند و اين ورزشگاه 
ــرار دادند. وی افزود: تنها  را مورد تأييد ق
مشكل ورزشگاه در سال گذشته، مشكل 
نور آن بود كه پس از هماهنگی های الزم و 

اقدام مسئوالن، اين مشكل نيز برطرف شد 
ــگاه فوالدشهر از  و در حال حاضر ورزش
نظر AFC مورد تأييد است و مسابقه های 
ليگ قهرمانان آسيا در اين ورزشگاه برگزار 
می شود. رئيس هيات فوتبال استان اصفهان 
ــهرآورد اصفهان ادامه داد: اين  در مورد ش
بازی دو هفته ديگر برگزار می شود و برای 

تماشاگران دو تيم اصفهانی از جذابيت های 
بسياری برخوردار است؛ مطمئن باشيد اين 
بازی مثل تمام بازی های تيم های اصفهانی 
جوانمردانه خواهد بود و به خوبی و بدون 
ــيد.  ــيه خاصی به پايان خواهد رس حاش
مسابقه های ليگ قهرمانان آسيا 2011 از 

10 اسفند سال جاری آغاز می شود.

خبر

ــت كميته روابط بين الملل فدراسيون فوتبال در امارات با  سرپرس
ــر روز كه  ــيون مذاكره كرد. ه ــده فدراس ــد ش ــرمربي تأيي  دو س
ــرمربي تيم ملي بيشتر مي  مي گذرد گمانه زني ها در مورد انتخاب س
ــود اما همچنان مسئوالن فدراسيون فوتبال اسمي را تأييد نمي كنند.  ش
ــط بين الملل  ــت كميته رواب ــاس ترابيان سرپرس ــتا عب ــن راس در همي
ــاي مورد نظر  ــفر كرده تا با گزينه ه ــال به امارات س ــيون فوتب فدراس
ــا دو مربي خارجي گفتگويی انجام  ــره هايی انجام دهد. ترابيان ب مذاك
ــت كميته روابط بين الملل نه با مدير برنامه هاي  ــت. سرپرس داده اس
ــا خود آنها صحبت كرده اما اينكه دو گزينه مورد  ــن دو مربي بلكه ب اي

نظر چه زماني جواب دهند مشخص نيست.

ــت رفته ... اين عنوانی است كه می توان به  ــرويس های از دس روز س
بازی تيم های واليبال باريج اسانس كاشان و سايپا از هفته هشتم سوپر 
ــت اين رقابت ها  ــگ واليبال ايران و به عبارتی هفته اول دور برگش لي

اطالق كرد.
ديداری كه در آن كاشانی ها به خصوص ستاره هايی كه در بازی های 
دور رفت نام خود را بر سر زبان ها انداخته بودند ضعيف ظاهر شدند 
و سايپايی كه در بازی رفت و در خانه3 بر 2  مغلوب شده بود با يك 

بازی بهتر، دومين شكست فصل را به ميزبان خود تحميل كرد. 
ــل از اين ديدار با  ــانس كه تا قب ــرايط كلی باريج اس برای توصيف ش
ــرويس هايی بگوييم  ــت؛ بايد از هدر دادن س اقتدار در صدر قرار داش
ــاب شاگردان  ــی، امتيازهای زيادی را به حس ــيوه پرش ــتر با ش  كه بيش

نفر زاده واريز كرد. 
ــانس گويی برای  ــت اگر بگوييم تمامی بازيكنان باريج اس اغراق نيس
ــبقت گرفته  ــدار از يكديگر س ــود در اين دي ــن بازی خ ــه بدتري اراي
ــت كوئيچ )سرمربی تيم جوانان( به  ــايد حضور ناگهانی س بودند و ش
ــه برای زير نظر  ــتيارانش( ك ــراه محمد وكليل و اصغر نايينی )دس هم
ــجاد تاريوردی  ــر امير غفور و س ــی دو بازيكن جوان نظي ــن يك گرفت
ــه خصوص  ــی خود را ب ــد، تأثير منف ــده بودن ــر ش ــان حاض در كاش
ــه 90 درصد  ــر غفور ك ــه امي ــت، چ ــانی گذاش ــتاره های كاش  بر س
ــپك هايش با دفاع بتونی سايپايی ها رو به رو شد و چه تاريوردی  اس
ــت، كيلومترها فاصله  ــش در ديدارهای دور رف ــه با بازی های خوب  ك

داشت. 
اما شايد بی انصافی است كه از بازی خوب نارنجی پوشان به خصوص 
ــوم به بعد كه ستاره های ميزبان را در منگنه بازی روان خود  از گيم س
ــد، مهدی مهدوی،  ــادی نكنيم به خصوص آرش كمالون ــرار دادند ي ق
ــامان فائضی و پويا فياضی كه بر خالف بازی رفت در كرج در اين  س

بازی چهره متفاوتی از خود ارايه دادند. 
ــان گيم اول را در حالی 25 بر 23 از حريف پيش  ــانس كاش باريج اس
ــت تا احساس شود كه شايد سايپايی ها  افتاد كه برتری چندانی نداش
ــم دوم عرصه را بر  ــی خود )نفر زاده( در گي ــتفاده از تدابير مرب با اس

حريف تنگ كنند. 
ــه بود. باريج  ــن گيم مؤيد همين نكت ــايپا در اي ــروزی 28 بر 26 س پي
ــوم را با تدبيری نزديك 25 بر 23 از حريف  ــانس هر چند گيم س اس
ــاز و نفس گير پايانی را با ضعف مفرط  ــت س برد اما دو گيم سرنوش
ــفر  ــش به خصوص امير غفور، جواد ميرآفتاب و ادريس دانش بازيكنان
ــر 25 و 14 بر 15 به  ــش آنها می رفت،14 ب ــه اميد زيادی به درخش ك
ــتفاده از آن و شكست  ــد با اس حريف واگذار كرد تا فرصتی كه می ش
ــت  ــيد از دس ــينی تحكيم بخش ــا در اين روز، بر صدرنش ــر رقب  ديگ

برود.

ــهرهاي  ــت ليگ برتر واترپلو 16بهمن در ش ــه هفتم دور رف هفت
ــنبه 16  ــابقه ها ش ــد. اين هفته از مس مختلف برگزار خواهد ش
ــد. براساس اعالم  بهمن ماه جاري با برگزاري 6 بازي دنبال خواهد ش
ــا نفت اميديه،  ــناي فارس ب ــازمان ليگ واترپلو، اين هفته هيأت ش س
ــناي زنجان با  ــپاهان، هيأت ش ــناي گيالن با فوالد ماهان س ــأت ش هي
ــاران با هيأت شناي آذربايجان  ــناي كرمان، نفت و گاز گچس هيأت ش
شرقي، هيأت شناي خراسان رضوي با خانه شناگران اصفهان و هيأت 
ــگاه آزاد تهران روبه رو خواهد شد. در پايان  ــناي خوزستان با دانش ش
ــين و  ــگاه آزاد با 10 امتياز صدرنش ــابقه ها تيم دانش ــم مس هفته شش
ــپاهان با 9 امتياز رده هاي دوم و  تيم هاي نفت اميديه و فوالد ماهان س

سوم را در اختيار دارند.

آقاي X در نزدیکي نیمکت تیم ملي

هفته اول دور برگشت سوپر لیگ والیبال ایران 
روز سرویس های از دست رفته!

هفته هفتم لیگ برتر واترپلو
 مصاف تیم ماهان با گیالن 

خانه شناگران با خراسان رضوي

مهدی سلطانی راد 

زاینده رود
تيم فوتبال ذوب آهن اصفهان در ديدار تكراری با نتيجه 2 بر صفر از 
سد تيم مس كرمان گذشت. اين بازی به علت نقص قانون از سوی كميته 
انضباطی اعالم شده بود كه بايد تكرار شود كه ذوب آهن باز هم توانست 

سه امتياز اين بازی را از آن خود كند.
گل های تيم ذوب آهن را سينا عشوری دقيقه 43 و قاسم حدادی فر دقيقه 

92 به ثمر رساندند. ذوب آهن با اين برد همچنان بر صدر جدول ايستاد.

ابراهیم زاده دوباره از مس طال گرفت
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مرکزی، طبقه اول
سه شنبه 12 بهمن 1389/ 27 صفر 1432/ شماره Tuesday 1 February 2011    455  )گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری(

پیامبر اکرم )ص(:
 اگر خداوند به وسیله تو 
 یک نفر را هدایت کند 
 برای تو بهتر است از 
 دنیا و آنچه در آن 
است.

با اجراي طرح شهید كاظمي؛

ذوب آهن بهترين واحد فوالدي کشور مي شود
زاینده رود

ــهامي ذوب آهن اصفهان در  مديرعامل شركت س
تشريح طرح هاي توسعه ذوب آهن گفت: اين طرح ها در 
دو محور صورت مي گيرد.محور اول استفاده حداكثری 
و بهره وري از امكانات و تجهيزات موجود مي باشد كه 
ــتا طرح توازن را داريم كه  محقق شده است.در اين راس
 تمام پروژه هاي آن به غير از كك سازي در سال جاري به 
بهره برداري مي رسد و پروژه كك سازي در 6 ماهه اول 

سال آينده به اتمام مي رسد. 
صفرعلی براتی گفت: محور دوم توسعه ذوب آهن مربوط 
به طرح شهيد كاظمي است كه توليد ساالنه ذوب آهن را 
ــناد مناقصه اين طرح ظرف  به 5 ميليون تن مي رساند.اس
10 تا 15 روز آينده ارائه مي شود.با اتمام اين طرح ذوب 
ــازي كشور خواهد شد.دكتر  آهن بهترين واحد فوالدس
براتي هزينه طرح شهيد كاظمي را 1500 ميليارد تومان و 
مدت اجراي آن را 3 تا 4 سال عنوان كرد وافزود:اين طرح 
توسط تركيبي از پيمانكاران داخلي و خارجي انجام مي 
ــود كه 4500 تا 5000 نفر اشتغال ايجاد مي كند.ضمن  ش
اينكه طرح شهيد كاظمي موجب ايجاد توازن در امر توليد 

ذوب آهن نيز مي گردد.
مديرعامل شركت سهامي ذوب آ هن اصفهان از افزايش 
سقف توليد و تكميل طرح هاي توازن و توسعه شركت تا 
پايان امسال خبر داد. صفرعلي براتي در جمع خبرنگاران 
ــا 10 درصد اجراي  ــانه ها گفت: طرح توازن كه تنه رس
ــتانه بهره برداري قرار دارد و  ــت در آس آن باقي مانده اس
واحد آگلومراسيون در ماه اخير و نيروگاه جديد در اوايل 
ــال 90 افتتاح مي شود و طرح توسعه شهيد كاظمي كه  س
ــقف توليد به 5 ميليون تن را در بر دارد در  ــاندن س رس
مرحله عقد قراردادهاي مناقصه مي باشد كه طي آن ميزان 
 2 ميليون تن به توليدات شركت ذوب آهن افزوده خواهد 

شد. 
ــال 90 به  ــازي در اوايل س همچنين واحد جديد كك س
ــد كه اين خبرهاي خوش نويدبخش  بهره برداري مي رس
ــي قيمت آهن و فوالد  ــش صادرات و كاهش داخل افزاي
ــركت ذوب آهن را پس از اجراي طرح  خواهد بود و ش
ــور بدل خواهد كرد.  ــه واحد نمونه و برتر فوالدي كش ب
ــه حاصل تالش قرن هاي  ــالمي ك وي افزود: انقالب اس
ــتضعفان است به دست كساني تحقق يافت  متمادي مس

ــكنجه و زندان متحمل شدند و با  ــيده و ش كه زجر كش
ــاندند و فجر  ــري خميني كبير آن را به پيروزي رس رهب
معناي روزنه اميد را تجلي بخش است كه پس از آن اگر 
تمام ابرقدرت ها با هم متحد شوند كاري از پيش نخواهند 
برد و خوشحاليم كه آثار انقالب در همه جا قابل رؤيت 
است. براتي تصريح كرد: از زمان حضور وي برنامه هاي 
ــال پيش تداوم  ذوب آهن در چند زمينه و هدف در يكس
ــوان متخصصان تحصيل كرده و  ــتفاده از ت يافته كه با اس
ــا روش هاي روز دنيا ركوردهاي  آموزش نيروها همراه ب
ــيده و طرح هاي توازن و توسعه توليد  زيادي به ثبت رس
ذوب آهن را از 2 يا 2/2 ميليون تن در سال به 2/7 ميليون 
ــذاب و 2/8 ميليون تن محصوالت  تن توليدات فوالد م
فوالدي رسانده است. وي يادآور شد: ذوب آهن اصفهان 
با وجود مشكالت و محدويت هاي موجود و نيز تحريم 
ــته است با همت مضاعف و رهنمودهاي  دشمنان توانس

رهبري تمام مشكالت را پشت سر بگذارد.
ــتگي هاي كشور  ذوب آهن به دنبال حذف تمام وابس

در صنعت فوالد است
ــان با بيان اين نكته  ــركت ذوب آهن اصفه مديرعامل ش
كه شركت ذوب آهن به دنبال حذف تمام وابستگي هاي 
ــت به توليد واحدهاي نورد  ــور در صنايع فوالد اس كش
ــوالت نوردي  ــد 257 هزار تن محص ــن و تولي ذوب آه
ــاره كرد و گفت: توليدات ذوب آهن كشور را از بازار  اش
فوالد جهاني بي نياز مي كند و ارايه برنامه هاي بومي سازي 
ــتر نيازهاي ذوب آهن در داخل كشور  به شكلي كه بيش
ــتان بخش اعظم قطعات نيز در داخل شركت توليد  و اس

مي شود قدم محكمي در نيل به خودكفايي بوده است.
صفرعلي براتي افزود: در شرايط كنوني كه ذوب آهن به 
نقدينگي نياز دارد، توليد باال اين امر را ميسر ساخته است 
و هر واحد توليدي بايد تجهيزات خود را به روز كند تا از 
بازار مدرن عقب نباشد كه در اين راستا طرح هاي توازن 
ــعه اين هدف را محقق كرده است و دستاوردهاي  و توس
ــره وري به كار گرفته  ــترين به مدرن و روز جهان با بيش

است.
با هدفمندي یارانه ها افزایش قیمت وكاهش تولید در 

ذوب آهن نداشته ایم
براتي با اشاره به طرح عظيم و كارآمد هدفمندي يارانه ها 
ــرح و هدفمندي  ــام اين ط ــچ وجه با انج ــت: به هي گف

ــش قيمتي در  ــش توليد و افزاي ــاي انرژي كاه  حامل ه
ــته ايم و با توجه به اينكه مصرف اصلي  ذوب آهن نداش
ــت هدفمندي يارانه ها تأثيري  ذوب آهن گاز و برق نيس
ــت. وي ادامه  ــته اس  بر روند هزينه هاي ذوب آهن نداش
ــاني،  بهبود  ــر در محور نيروي انس ــاي اخي داد: در ماه ه
ــاهد بوده ايم كه  ــوزش و ايجاد انگيزه در نيروها را ش آم
ــي اصالحات نيروهايي كه به نحوي نگران  با انجام برخ
بودند به آرامش خاطر رسيده اند و قراردادهاي پيماني با 
انجام عمليات تغيير به قرارداد كار معين و قرارداد مستقيم 
مبدل شده است كه حدود 7500 نفر نيرو را در بر گرفته 

و سبب اميدواري ايشان شده است.
براتي افزود: با آموزش هاي متعدد در همه زمينه ها مهارت 
ــده است و آموزش هاي فني در  در ذوب آهن نهادينه ش
ــطوح باال و حجم وسيع ارائه شده كه آثار آن در توان  س

مهندسي شركت متجلي شده است.
ــن اظهار  ــت ذوب آه ــه تقويت مديري ــاره ب  وي با اش
ــت: مديريت جديد با مبناي افزايش روحيه و انگيزه  داش
ــت و  ــده اس ــنل و مديريت ارائه ش و درک متقابل پرس
مجموعه اي شاداب و با انگيزه پديد آورده است. همچنين 
ــاز به تحوالتي بود كه  ــت محيطي ني در بخش هاي زيس
ــاد اعتماد عمومي با عمليات هاي  كنترل آالينده ها و ايج
فيلتراسيون و پروژه هاي متعدد ايمني و سالمت پرسنل و 

مردم منطقه را مهيا كرده است.
ــتاي تحقق  ــتي در راس ــراي 20 طرح محیط زیس اج

صنعت سبز در ذوب آهن اصفهان
مديرعامل شركت ذوب آهن اصفهان با اشاره به اهميت 
ــرا و تداوم 20 طرح  ــبز در دنياي كنوني به اج صنعت س
ــتي و اصالح كاربري و ايجاد فضاي سبز در  محيط زيس
ــتم  ــاره كرد. صفرعلي براتي اصالح سيس ذوب آهن اش
فيلتراسيون را باعث كاهش شديد خروجي مواد دودزا و 
گازهاي مضر از دودكش هاي ذوب آهن دانست به طوري 
ــازي و فوالدسازي كه قبل از  كه دودكش خطوط كك س
ــرد اكنون تنها بخار آب به  ــن گازي تيره متصاعد مي ك اي
رنگ سفيد از آن خارج مي شود، همچنين كاهش مصرف 
انرژي و توجه به گرمايش زمين در داخل اين پروژه هاي 

محيط زيستي گنجانده شده است.
ــاب ها ذوب  ــزود: در بخش دفع فاضالب ها و پس وي اف
ــود را به طور كامل  ــاب خ آهن با ايجاد تصفيه خانه پس

تصفيه كرده و از خروجي آن براي آبياري زمين هاي غير 
مثمر استفاده مي كند.

ذوب آهن اصفهان به زودي وارد بورس مي شود
ــام الزامات ورود  ــن اصفهان از انج مديرعامل ذوب آه
ــوراي عالي بورس خبر داد.  ــاعد ش به بورس و نظر مس
صفرعلي براتي گفت: كليه الزامات الزم صورت پذيرفته 
است و در آخرين جلسه در سوم بهمن ماه شوراي بورس 
كشور با ورود ذوب آهن موافقت كرده است و شركت در 
حال اتمام نهايي برنامه ها و هماهنگي با وزارت خانه براي 

واگذاري سهام شركت در بورس است.
ــه ايجاد بورس فلزات و فوالد  براتي در بخش ديگري ب
در اصفهان اشاره كرد و وجود اين مراكز را براي اصفهان 
ــت تا خريداران و واردكنندگان داخلي و  ضروري دانس
خارجي براي خريد به اصفهان بيايند و رونق اين بورس 

باعث ايجاد فوايد و منافع براي اصفهان و منطقه شود.
مطالبات پیمانکاران و سایرین از ذوب آهن اصفهان 

پرداخت شده است
ــاره به برخي مطالبات در دو سال پيش اذعان  براتي با اش

داشت كه در دوره هاي گذشته برخي بي ساماني در روند 
مالي وجود داشته و اظهار خرسندي كرد كه در مديريت 

جديد تمامي حساب هاي قبل تصفيه شده است. 
ــراي از بين  ــهامي ذوب آهن ب ــركت س ــل ش مديرعام
ــبهه ها گفت: بند استخدام فرزندان بازنشستگان   رفتن ش
ــازمان هاي  ــت و س ذوب آهن كه امري قانوني نبوده اس
ــركت  ــتخدامي ش نظارتي با آن مخالف بودند از آيين اس
حذف شده است، وي در بخش ديگري از سخنان خود 
ــان عوارض  ــا 20 ميليارد توم ــاالنه 15 ت به پرداخت س
آاليندگي به شهرهاي اطراف توسط ذوب آهن اشاره كرد 
و خاطرنشان ساخت: تا شعاع 50 كيلومتر براساس ميزان 
آلودگي و فاصله شهرها عوارض پرداخت شده و در حال 
حاضر فقط بدهي جزئي وجود دارد كه يك درصد درآمد 
ذوب آهن به طور ساالنه و مرتب به اين شهرها اختصاص 
ــاعت  ــي در پايان اجراي 270 هزار نفر س ــد. برات مي ياب
ــوره بلند و از  ــوري تلفن تا اپراتوري ك ــوزش از اپرات آم
 آبرساني تا آتشكاري را سبب توسعه مهارتها در ذوب آهن 

دانست.
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سالگرد رحلت جانسوز چشم پرفروغ 
و حقیقت بین عالم آفرینش حضرت 
امام  حضرت  و  )ص(  اكرم  رسول 
حسن مجتبي )ع( را به پیشگاه همه 
شیفتگان طریقت نبوي تسلیت عرض 

مي نماییم.

سالگرد رحلت جانگداز اسوه حسنه اي كه وجود مباركش ودیعت ملکوت به 
ما خاكیان بود و همواره فضائل بي شمارش بر قله آرمان هایمان مي درخشد 
و همچنین شهادت افتخارآمیز حضرت امام حسن مجتبي )ع( را تسلیت 

عرض مي نماییم.
روابط عمومي شهرداري اصفهان

 ســازمان رفــاهي تفریحــي شهــرداري شــاهین شهــر به استنــاد مجوز 
شماره 5791/ ر س مورخ 89/10/1 هیأت مدیره محترم سازمان در نظر 
دارد رستوران باغ بانوان را به اشخاص حقیقي یا حقوقي به صورت اجاره 
واگذار نماید. متقاضیان مي بایست تا روز یکشنبه مورخ 89/11/24 جهت 
دریافت اسناد مزایده به امور قراردادها و تا پایان وقت اداري روز دوشنبه 
مورخ 89/11/25 جهت تحویل اسناد مزایده به دبیرخانه سازمان مراجعه 

نمایند.
سازمان در رد یا قبول یک یا كلیه پیشنهادات مختار است.

روابط عمومي بانك ملي ایران 
اداره امور شعب استان اصفهان

روابط عمومي سازمان رفاهي تفریحي

آگهي مزايده عمومي
نوبت دوم

»پیرو آگهي استخدامي منتشره در تاریخ هاي 89/10/21 و 89/10/28 متن زیر به عنوان تبصره 2 بند 8 از قسمت »ب« آگهي 
مذكور را به اطالع متقاضیان مي رساند.

 تبصره 2: آن دسته از متقاضیان كه شرایط مندرج در بند 8 و تبصره یک آن را ندارند لکن عمالً در شهرستان هاي اصفهان، 
تیران و كرون، فالورجان،  نجف آباد، مباركه و لنجان و خمیني شهر )شعاع 50 كیلومتري ترانسپورت كارخانه( سکونت دارند مي توانند 
ثبت نام نمایند. بدیهي است این افراد در صورت قبولي در مرحله كتبي الزاماً بایستي گواهي محل سکونت خود كه به تأیید شوراي 

اسالمي شهر، روستا و یا بخش مربوطه رسیده باشد را ارائه نمایند در غیر این صورت از لیست متقاضیان حذف خواهند شد.«

روابط عمومي سازمان تاكسیراني شاهین شهر

مدیر امور اداري

اصالحيه آگهي استخدام شرکت ذوب آهن اصفهان

نوبت اول

م الف/ 15331

شهرداری اصفهان


