
اينكه  بيان  با  بختياري  و  چهارمحال  استاندار 
سرنوشت  بر  مردم  حاكميت  اسالمي  انقالب 
اسالمي  انقالب  افزود:  كرد،  نهادينه  را  خود 
حاكميت  براي  نويدبخش  و  موفق  الگويي  به 
كشورهاي  جمله  از  كشورها  ديگر  در  مردمي 

اسالمي تبديل شده است. 
علي اصغر عنابستاني به مناسبت سي و دومين 
بهار انقالب اسالمي در گفتگو با ايرنا، سركوب 
قدرت هاي استعماري و استبدادي و فروپاشي 
اسالمي  انقالب  بركات  از  را  سلطه  نظام 
حكمت،  عزت،  با  همراه  آزادي  وي  دانست. 
استقالل و خودكفايي امروز ملت ايران اسالمي 
و  علمي  و  اقتصادي  سياسي،  هاي  بخش  در 
تأثير اين اقتدار در عرصه بين المللي و منطقه 
را بزرگ ترين دستاورد انقالب براي ملت ايران 

دانست. 
عنابستــاني با بيــان اينــــكه صداي انزجار 
مستبد  حاكمان  از  ها  ملت  برخي  تنفر  و 
آزادي  صداي  منطقه  در  آمريكا  و  اسرائيل 
تصريح  است،  خواهي  اسالم  و   خواهي 
اسالمي  ميهن  در  پيش  سال  دو  و  سي  كرد: 
بيداري  موج  كه  گرفت  شكل  مردمي  خيزش 

كنوني جهان اسالم را به دنبال داشته است. 
و  عمران  به  بختياري  و  چهارمحال  استاندار 
آباداني مناطق محروم كشور به بركت انقالب 
اسالمي اشاره كرد و افزود: بهره برداري از 400 
پروژه در دهه فجر در اين استان بيانگر توجه 
خدمات  توسعه  به  خدمتگزار  دولت  و  نظام 

رفاهي مردم است. 
استان  هاي  زيرساخت  توسعه  به  عنابستاني 
دهم  و  نهم  دولت  در  گفت:  و  كرد  اشاره 
پروژه هاي چشمگيري اجرا شده و يا در حال 
نيز  متوازن  توسعه  راستا  اين  در  و  اجراست 

مورد توجه قرار گرفته است.  

انقالب اسالمي؛ نويد بخش 
حاكميت هاي مردمي 

درديگر كشورها

وزير اقتصاد خبر داد: 

پرداخت عيدي كارمندان در هفته جاري 

ــی كل  ــازمان بازرس ــس س رئي
ــت  مديري ــای  اقدام ه ــور  كش
ــمند  ارزش را  ــهری اصفهان  ش
و  ــت  دانس ــر  تقدي ــل  قاب  و 
ــرای طرح های متعدد  گفت: اج
شهرداری...                                   

                                                       صفحه آخر/ صفحه8

استاندار  امنيتی  سياسی  معاون 
 چهـارمحــال و بخـــتـيــاری 
در  آمريكا  دخالت های  گفت: 
از  ترس  خاطر  به  خاورميانه 
يزدان  است.  اسالم  گسترش 
جاللی در پنجمين روز از دهه 

فجردر آيين افتتاح پروژه های عمرانی شهرستان بروجن افزود: تالش 
آمريكا برای حفظ جايگاه خود در كشورهای ...

سراسري/ صفحه2

پروژه هاي 
آماده 

بهره برداري 
دانشگاه 

علوم پزشكي 
اصفهان 

در دهه فجر

دستيابي شهرداري اصفهان به 
جايگاه واقعي مديريت شهري 

قابل تحسين است

دخالت هاي آمريكا در خاورميانه به 
خاطر ترس از گسترش اسالم است

صفحه 2

صفحه 5

صفـحهصفـحه
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مركز ملي ابر رايانش كشور در 
دانشگاه صنعتي اصفهان راه اندازي مي شود

استاندار اصفهان: 
بزرگ ترين علت تحقق انقالب اسالمي بازيابي 
هويت ايراني اسالمي بود
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ويژه/ صفحه6

شركت مناقصه گزار: شركت برق منطقه ای اصفهان 

مبلغ و نوع تضمین شركت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی يا مبالغ فوق الذكر در وجه شركت برق 
منطقه ای اصفهان 

آدرس  به   89/11/27 لغايت   89/11/17 مناقصه:  اسناد  فروش  های  محل  و  تاريخ 
امور تداركات و قراردادها ،   اصفهان ، خیابان چهارباغ باال ، شركت برق منطقه ای اصفهان – 

تلفن: 6269948 – 0311
مبلغ خريد اسناد مناقصه: جهت هر جلد از اسناد مبلغ 200/000 ريال واريز شده به حساب 

جاری سیبا به شماره 2175090217007 بانک ملی به نام شركت برق منطقه ای اصفهان.
مهلت و محل تحويل پاكات مناقصه: حداكثر تا ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 89/12/9 به 

آدرس اصفهان – خیابان چهارباغ باال – دبیرخانه شركت برق منطقه ای اصفهان 
سالن   89/12/9 مورخ  دوشنبه  روز  صبح  ساعت10  مناقصه:  پاكات  بازگشايی  محل  و  زمان 

كمیسیون معامالت ساختمان معاونت مالی و پشتیبانی شركت برق منطقه ای اصفهان 
شرايط مناقصه:

• به پیشنهادهايی كه فاقد سپرده يا امضاء، مشروط و مخدوش و يا پس از انقضاء مدت مقرر در 
آگهی واصل شود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

• ساير اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
ضمنًا می توانید اين آگهی را در سايت های اينترنتی زير مشاهده كنید.

آگهی مناقصه های عمومی 
شماره 890/1008 و 890/1009 و 890/1010 و 890/1011

شركت فراخواننده: شركت برق منطقه ای اصفهان 
موضوع فراخوان: ارزيابی كیفی طراحی و تأمین تجهیزات 8 دستگاه پست 63/20 كیلوولت در 

دو گروه مجزای چهار )4( تايی به شرح ذيل:
گروه الف: پست های 63/20 كیلوولت مورچه خورت 2، جالل آباد، مجلسی و سگزی 2

آباد )كاشان7(، آتشگاه، رزمندگان و جاده  ناجی  گروه ب: پست های 63/20 كیلو ولت 
نايین2

تاريخ دريافت پرسشنامه ارزيابی اولیه: از 89/11/11 لغايت 89/11/23
محل دريافت پرسشنامه ارزيابی اولیه: اصفهان – خیابان چهارباغ باال – شركت برق منطقه ای 

اصفهان – شركت مهندسین دانشمند، تلفن: 6245661 – 0311
محل تحويل پاكات: اصفهان – خیابان چهارباغ باال – دبیرخانه شركت برق منطقه ای اصفهان 

آخرين مهلت تحويل پرسشنامه ارزيابی: تا پايان وقت اداری روز شنبه مورخ 89/12/7
نکات قابل توجه: 

• پس از بررسی اسناد و مدارک واصله در چهارچوب ضوابط و مقررات از شركت های واجد 
شرايط برای دريافت اسناد و مدارک مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد.

• به درخواست ها و مدارک دريافتی بعد از تاريخ های اعالم شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
• بديهی است ارائه مدارک پرسشنامه تکمیل شده هیچگونه حقی را برای متقاضیان جهت 

شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد.
• الزم به ذكر است شركت برق منطقه ای اصفهان تا دو سال آينده از نتايج اين فراخوان جهت 

اجرای پروژه های مشابه استفاده خواهد نمود.
• ساير شرايط و اطالعات مربوطه در پرسشنامه ارزيابی كیفی مندرج است.

ضمناً می توانید اين آگهی را در سايت اينترنتی مشاهده كنید.

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان
روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان 

آگهی فراخوان
شماره 890/6011

م الف / 15497م الف / 15276
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نوبت اولنوبت دوم

شماره 
مناقصه

مبلغ تضمین شركت در مناقصه موضوع مناقصه
)ريال(

خريد 9020 میلیون كیلووات ساعت انرژی الکتريکی از نیروگاه شهید محمد منتظری 890/1008
برای سال 1390

16/611/150/000

خريد 4240 میلیون كیلووات ساعت انرژی الکتريکی از نیروگاه اصفهان و هسا برای 890/1009
سال 1390

17/895/600/000

2/077/000/000پروژه های سرمايه گذاری و بهینه سازی نیروگاه شهید محمد منتظری در سال 890/10101390

5/173/000/000پروژه های سرمايه گذاری و بهینه سازی نیروگاه اصفهان و هسا در سال 890/10111390
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نخستين بار اصفهاني ها مجسمه شاه را پايين كشيدند
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی سراسریسراسری

وزير امور اقتصاد و دارايی از پرداخت 
عيدی 318 هزار تومانی كارمندان در 
هفته جاری و تصويب كليات اليحه و 
تبصره های بودجه سال 90 در دولت خبر 
داد. به گزارش فارس، سيدشمس الدين 
حسينی در حاشيه همايش روز جهانی 
تهران  المپيک  هتل  محل  در  گمرک 
اعالم كرد: كليات اليحه بودجه 90 در 
و  شد  تصويب  دولت  گذشته  جلسه 
ارقام كلی و جهت گيری كلی آن مطرح 
و همچنين كليات تبصره های اليحه های 
قرار  تصويب  و  بررسی  مورد  بودجه 
دولت  اقتصادی  سخنگوی  گرفت. 
افزود: قرار شد متن نهايی اليحه بودجه 
90 با محوريت معاونت برنامه ريزی و 

نظارت راهبردی رئيس جمهور و زير نظر يک كميته 
سه جانبه متشكل از معاونت برنامه ريزی و نظارت 
راهبردی، وزارت اقتصاد و معاون اول رئيس جمهور 
بررسی شده و اليحه بودجه به زودی از سوی دولت 
تقديم مجلس شود. حسينی همچنين در مورد عيدی 
كارمندان دولت گفت: عيدی كارمندان همان رقم 318 

هزار تومان اعالم شده است كه ظرف هفته جاری به 
حساب كارمندان واريز می شود. وزير اقتصاد در مورد 
نرخ سود بانكی گفت: در جلسه شورای پول اعتبار 
بايد نرخ سود بانكی برای سال آينده تصويب شود 
كه هنوز بسته سياستی و نظارتی بانكی در شورای 
پول و اعتبار به تصويب نرسيده، اما بسته سياستی و 
نظارتی توسط بانک مركزی در آن شورا مطرح شده 

و اگر نرخ سود بانكی به تصويب 
برسد از سوی بانک مركزی اعالم 
اقتصادی  سخنگوی  شد.  خواهد 
دولت با بيان اينكه هم اكنون عازم 
جلسه هيأت عالی واگذاری است 
اين  در  است  اين  بر  قرار  گفت: 
جلسه در مورد چگونگی واگذاری 
بخش  به  برق  توزيع  شركت های 

دولتی بحث شود. 
وزير اقتصاد همچنين در مورد مرحله 
دوم واريز يارانه نقدی گفت: با توجه 
به تجربه موفق مرحله اول پرداخت 
يارانه ها، به زودی يارانه اسفند 89 
حساب  در  يكجا  فروردين 90  و 
می شود  شارژ  خانوار  سرپرستان 
يكنواخت  يا  استانی  شارژ حساب های  ترتيب  و 
از جزئيات مسائل اجرايی است. حسينی همچنين 
 در مورد خانوارهايی كه به تازگی ثبت نام كرده اند 
گفت: تالش بر اين است افرادی كه به هر دليل 
نتوانستند ثبت نام كنند در اين مرحله تحت پوشش 

يارانه ها قرار گيرند. 

وزير اقتصاد خبر داد: 

پرداخت عيدي كارمندان در هفته جاري 

جهان نما ایران

وزير كشور با ارسال تقدير نامه ای به دليل 
اجرای مطلوب قانون هدفمند كردن يارانه ها 
از مرتضی تمدن استاندار تهران تقدير كرد. 
به گزارش ايرنا، در متن اين تقديرنامه آمده 
است: زحمات و تالش های شبانه روزی 
جنابعالی و همكارانتان در اجرای مناسب و 
مطلوب قانون هدفمندسازی يارانه ها، برگ 
زرين و درخشانی در عرصه و شكوفايی 
اقتصادی كشور رقم خواهد زد. همچنين در 

اين پيام خطاب به استاندار تهران گفته شده 
پيگيری های  به  نهادن  ارج  است: ضمن 
ساير  تحقق  در  گرفته  صورت  ارزنده 
برنامه ها و سياست های دولت خدمتگزار 
و عدالت محور، بهروزی و موفقيت بيش از 
پيشتان را در ظل توجهات حضرت وليعصر 
)عج( و تحت رهبری و هدايت رهبر فرزانه 
انقالب اسالمی در دولت كريمه از درگاه 

پروردگار قادر و متعال خواستارم. 

معاون سياسی و اجتماعی استاندار تهران 
تبليغات منفی كه درباره  گفت: با وجود 
اجرای قانون هدفمندكردن يارانه ها انجام 
نسبت  كاال  قلم  از 80  بيش  قيمت  شد، 
به زمان پيش از اجرای اين قانون كاهش 
يافته است. صفرعلی براتلو در گفتگو با 
ايرنا افزود: بيش از 80 قلم كاال روزانه در 
ستاد هدفمندكردن يارانه ها كنترل می شود. 
وی گفت: برخی تورم 60 و 70 درصدی 
پس از اجرای قانون هدفمندكردن يارانه ها 
را تبليغ می كردند و مردم را می ترساندند، 
اما امروز بسياری از كاالها نسبت به زمان 
شده  ارزان تر  قانون  اين  اجرای  از  پيش 
و  همراهی  تهران،  استاندار  معاون  است. 

همكاری اصناف و بازاريان را در اجرای 
قانون هدفمند كردن يارانه ها بسيار خوب 
توصيف كرد و افزود: بازار به طور دقيق 
از  يكی  گفت:  وی  می شود.  نظارت 
شايعاتی كه مطرح می شد و مردم دغدغه 
آن را داشتند مبلغ قبوض منازل شهروندان 
بود كه مبلغ يارانه دريافتی از دولت را بايد 
به اضافه مبلغ ديگری بابت پرداخت قبوض 
خود اختصاص داد، در حالی كه اين شايعه 
مردم  داشت:  اظهار  براتلو  ندارد.  صحت 
طی چند روز آينده قبوض خود را دريافت 
می كنند و می بينند كه افزايش ها بسيار 
محدود و رضايت بخش است و به طور 

حتم استقبال خواهند كرد. 

به دليل اجراي مطلوب قانون هدفمند كردن يارانه ها؛ 
وزير کشور از استاندار تهران تقدير کرد

معاون استاندار تهران: 
قيمت بيش از 80 قلم کاال کاهش يافته است   

نصف النهار

چه خبر از پایتخت

توسط پليس برزيل؛
 يک زن پس از 20 سال حبس 

در منزلش آزاد شد 
پليس برزيل اعالم كرد كه يک زن 45 ساله را كه به مدت 20 سال در 
خانه اش حبس بوده و با دنيای بيرون ارتباطی نداشته،  آزاد كرد. به گزارش 
اين  )برزيل( گفت:  پارانا  اياالت  پليس  از سائوپائولو،   فرانسه  خبرگزاری 
زن توسط همسرش كه يک مرد 60 ساله است،  در شهر ماريلوز واقع در 
فاصله 550 كيلومتری ايالت كوريتيبا )كه پايتخت برزيل درآن واقع شده( در 
خانه اش زندانی شده بود. پليس با انتشار بيانيه ای اعالم كرد:  پليس پس از 
دريافت دادخواهی كاركنان واحد اجتماعی وارد منزل اين زن محصور در 
خانه شدند و صدای وی را كه به نظر می آمد درخواست كمک می كند،  
شنيدند. سروان پليس )دنيس ولينگتن ويانا( گفت: اين زن بعد به روانشناسان 
گفت از برقراری هرگونه ارتباط با دنيای خارج منع شده و به انجام كارهای 
سخت خانه داری مجبور شده است. ويانا افزود: اين زن پس از 20 سال 
زندانی بودن در خانه دچار مشكالت سالمتی و بهداشتی شده است چون 
امكان دسترسی به دارو و تحت نظر بودن را نداشته است. اين خبر در حالی 
منتشر شد كه يک هفته قبل مقام های برزيل يک زن را كه از نظر عقالنی 
دچار مشكل بود، پس از هشت سال حبس در زندان زيرزمينی كثيف و 

بدبوی همسرش )در بخش ديگری از برزيل( آزاد كردند.

 نگرانی آژانس پناهندگان 
 سازمان ملل از افزايش 

شمار آوارگان پاکستانی 
آژانس پناهندگان سازمان ملل هشدار داد درصورت تشديد عمليات های 
نظامی عليه شورشيان در نواحی شمال غربی پاكستان تا پايان ماه جاری 
كميساريای  دفتر  گفته  به  می شوند.  آواره  نفر  هزار  از 90  بيش  )فوريه( 
عالی ملل متحد برای پناهندگان عمليات ها در برخی نواحی پاكستان طی 
هفته گذشته نزديک به 25 هزار نفر را از خانه و كاشانه خود آواره كرده 
است. آدرين ادواردز سخنگوی كميساريای عالی ملل متحد برای پناهندگان 
تصريح كرد كه ما از مقام ها می خواهيم تا اطمينان حاصل كنند فعاليت هايی 
كه به منظور شناسايی شبه نظاميان انجام می دهند منجر به جلوگيری از 
خروج غيرنظامی از نواحی درگيری ها نشود. گزارش ها حاكی از آن است 
كه درگيری ها در پاكستان باعث آوارگی بيش از يک ميليون نفر شده است. 
آژانس پناهندگان سازمان ملل در عين حال نگرانی های خود را در خصوص 
كودكان و سالمندانی كه به هنگام ترک مناطق پرتنش پاكستان با مشكل هايی 

روبه رو شده اند، ابراز كرد. 

اوباما: 
مبارک بايد صدای مردمش را بشنود

اوباما در ديدار خود با هارپر )نخست وزير كانادا( بار ديگر با ظاهری انسان 
دوستانه گفت كه به نظر او مبارک بايستی به صدای مردمش گوش فرا دهد 
و در مورد بهترين مسير حركت داوری كند. اوباما كه پيش از ديدار خود 
با استيون هارپر، در يک كنفرانس مطبوعاتی مشترک شركت كرده بود طبق 
معمول از بيان اين مطلب كه آيا به نظر او مبارک بايد همين حاال زمام قدرت 

را رها كند يا نه خودداری كرد. 
وی فقط گفت به نظر او سئوال كليدی كه مبارک بايد از خود بپرسد اين 
است كه چطور می تواند از خود ميراثی به جای بگذارد كه امكان يک انتقال 

توأم با نظم را برای كشورش فراهم سازد. 

ترس رهبران قاره سياه 
از شعله ورشدن اعتراض های مردمی 

تحوالت تونس و مصر رهبران 
كشورهای آفريقايی را به هراس 
و  سودان  در  است.  انداخته 
افزايش  به  رو  تنش  موزامبيک 
است. در ماداگاسكار اپوزيسيون 
در  و  می كند  آماده  را  خود 
دست  رئيس جمهوری  زيمباوه 
پيش را گرفته است. به گزارش 
دويچه وله،  از  نقل  به  ايلنا 
ديكتاتورهای آفريقايی با نگرانی 
به وضعيت مصر چشم  دوخته اند 
كه  است  مطرح  پرسش  اين  و 
مانند  هم  مصری  معترضان  آيا 
نظام  می شوند  موفق  تونسی ها 

سياسی كشور را تغيير دهند و پرونده مبارک هم مانند زين العابدين بن علی 
)رئيس جمهور سابق تونس( بسته خواهد شد و نفر بعدی كيست. حكمرانان 
آفريقايی خود خوب می د انند كه بر بستر فقر، خشونت، رشو ه خواری و 
نابه سامان، خشم مردم تنها با جرقه ای شعله ور خواهد  زيربنای اقتصادی 
اين  تا چند هفته پيش »عمرالبشير«، رئيس جمهوری  شد.  در سودان كه 
كشور كنترل كامل اوضاع را در اختيار داشت، صداهای تازه ای به گوش 
در  واقعی  دموكراسی  كه خواستار  معترض سودانی  دانشجويان  می رسد. 
كشور رو به تجزيه شان هستند شعارهای »البشير بايد كناره گيری كند« و 
»مرگ بر نظام« را اكنون با اعتماد به نفس تازه ای فرياد می زنند. آنها می گويند 
»اگر مصری ها می توانند بر ترسشان غلبه كنند، ما هم می توانيم«. پروفسور 
»موريس آموتابی«، از دانشگاه كاتوليک شرق آفريقا معتقد است كه تغيير در 

تونس و مصر موج بزرگی در آفريقا و دنيا به راه خواهد انداخت. 
موريس آتابی حتی معتقد است كه رؤسای جمهوری كم و بيش مورد قبولی 
مانند »پل بيا« در كامرون و »يووری موسوينی« در اوگاندانا نيز از اين موج 
بی نصيب نخواهند ماند. به نظر می رسد كه در اين ميان »رابرت موگابه«، 
رئيس جمهوری زيمباوه بيش از همه نگران است. موگابه كه از سال 1980 
ميالدی رياست جمهوری زيمباوه را در اختيار دارد خبر از برگزاری انتخابات 
تاز ه ای داده است. از قرار رئيس جمهوری 86 ساله اين كشور در نظر دارد 
با توسل به روشی نخ نما شده ، به پيروزی در انتخابات برسد و مشروعيت 
تاز ه ای برای جايگاه خود فراهم كند. در زيمباوه، كشوری كه فقر در آن 
بيداد می كند برگزاری انتخابات همواره با خشونت های خيابانی همراه بوده 
است. اين خشونت ها كه بيشتر با مرگ مشكوک برخی از مخالفان حكومتی 
همراه هستند، در روز رأی گيری به اوج خود می رسند. اخبار و گزارش 
اكنون طرفدار موگابه و  از هم  آن است كه  از  زيمباوه، حاكی  از  رسيده 
واحدهای مختلف ارتش سعی در ايجاد هراس ميان مردم دارند. در مقابل 
»مورگان چانگيرای«، نخست وزير زيمباوه كه رقيب رابرت موگابه به شمار 
می آيد، هشدار داده است كه نبايست خشم مردم را دست  كم گرفت. مورگان 
با اشاره به  با شبكه خبری »فاكس نيوز« آمريكا  چانگيرای در مصاحبه ای 
افتند و حق  اوضاع مصر گفت: از نظر من اشتباه نيست كه مردم به راه 
بيشتری طلب كنند، چيزی كه برای زيمباوه هم صادق است. چانگيرای 
همچنين تأكيد كرد كه اوضاع زيمباوه بی شک با تونس و مصر قابل مقايسه 

است.

و  چهارمحال  استاندار  امنيتی  سياسی  معاون 
بختياری گفت: دخالت های آمريكا در خاورميانه 
يزدان  است.  اسالم  گسترش  از  ترس  خاطر  به 
جاللی در پنجمين روز از دهه فجردر آيين افتتاح 
پروژه های عمرانی شهرستان بروجن افزود: تالش 
كشورهای  در  خود  جايگاه  حفظ  برای  آمريكا 
خاورميانه و منطقه، ناشی از موضع استكباری اين 

داشت:  اظهار  وی  است.  خورده  قدرت شكست 
تظاهرات و راهپيمايی هايی كه در كشورهای عربی 
از جمله مصر، تونس و اردن صورت می گيرد، در 
 چارچوب احيای تفكرات اسالم و نفی نظام سلطه 
است. جاللی بيان داشت: استكبار به خوبی می داند 
كه با روی كار آمدن حكومت های اسالمی، امكانات 
می افتد.  مخاطره  به  كشورها  اين  در  منافعش   و 

در  نيز  بروجن(  شهرستان  )فرماندار  كرمی  فتاح 
دشت-  سفيد  گرم  آسفالت  روكش  افتتاح  آيين 
فرادنبه افزود: اين پروژه به طول 16/5 و عرض 11 
كيلومتر و با 30 دستگاه پل به بهره برداری رسيد. 
وی افزود: برای تكميل و بهره برداری از اين طرح 
 چهارميليارد و 500 ميليون ريال اعتبار هزينه شده

است. 

حامديان )مديركل تعاون استان اصفهان( در مراسم 
افتتاح 79 طرح تعاونی هم زمان با دهه فجر گفت: 
اين طرح ها با سرمايه گذاری 704 ميليارد و 869 
ميليون ريال و با تسهيالت 212 ميليارد و 901 ميليون 
ريال افتتاح می شوند. وی افزود: طرح های مذكور 
صنعتی،  مسكن،  خدماتی،  گرايش   11 قالب  در 
كشاورزی، فرش دستبافت، معدنی، چند منظوره و 
... با اشتغال زايی برای 3059 نفر در استان اصفهان 
افتتاح می شوند. وی ضمن اشاره به 1356 واحد 
مسكونی تصريح كرد: جهت اين پروژه 54 ميليارد 
سرمايه گذاری شده كه 34 ميليارد آن شامل آورده 
مردم و 20 ميليارد تسهيالت می باشد. مديركل تعاون 
استان همچنين از ساخت 32 هزار و 400 واحد 

مسكونی در قالب طرح مسكن مهر توسط تعاونی ها 
خبر داد و خاطرنشان كرد: اين واحدها از اوايل سال 
90 به بهره برداری می رسند. از سويی اميدواريم 
1063 واحد در شهرضا به بهره برداری برسد و به 
مردم تحويل داده شود. همچنين انتظار می رود 1000 

واحد در فوالدشهر به بهره برداری برسد.
واحد  ساخت 3700  دوم  فاز  در  گفت:  حامديان 
مسكونی ديگر در فوالدشهر و برخی شهرستان ها 
انجام می شود. وی در بخش ديگری از سخنان خود 
فرهنگی،  با حضور مردم معضالت  تصريح كرد: 
اجتماعی و اقتصادی رفع می شود. در واقع مردم به 
صورت سازمان يافته باعث تشكيل تعاونی می شوند 
و اين سبب می شود كه گره های اقتصادی برطرف 
گردد. مديركل تعاون استان خاطرنشان كرد: ما نبايد 

در مقابل موانعی كه سر راه اصل 44 است خود را 
ناتوان ببينيم چرا كه با مشاركت مردم كارها به خوبی 
پيش می رود. حامديان از ثبت نام حدود 50 هزار نفر 
از فارغ التحصيالن در سايت تعاون در استان برای 
اشتغال خبر داد و درباره اتحاديه های تعاونی ها نيز 
افزود: زنجيره تعاونی ها با حلقه اصلی اتحاديه ها 
شكل می گيرد چرا كه اتحاديه ها در بخش های 

مختلف پشتيبان تعاونی ها هستند.
وی در خاتمه گفت: در بخش تعاون اصل همكاری 
و همياری است كه بايد هميشه مد نظر باشد. همچنين 
قرار است كتابی هم از ايثارگران بخش تعاون منتشر 
شود. شايان ذكر است: در مراسم بهره برداری از 79 
طرح تعاونی از دو پيشكسوت تعاونی بخش های در 

و پنجره سازی و حمل و نقل تجليل به عمل آمد.

زاينده رود
هوشنگ فالحتيان )مديرعامل شركت برق 
منطقه ای اصفهان( درباره افتتاح پروژه های اين 
شركت در دهه فجر گفت: 27 پروژه مهم و زيربنايی 
شركت برق منطقه ای اصفهان با اعتباری بالغ بر 

620 ميليارد ريال در اين ايام افتتاح می شود. 
وی افزود: اين پروژه ها شامل خطوط انتقال، خطوط 
فوق توزيع، ايستگاه های انتقال، ايستگاه های فوق 
توزيع و فيبر نوری می باشد كه در شهرستان های 
آباد،  خالل  خورت،  مورچه  شهرضا،  اصفهان، 
شهرک فوالد، انارک، جندق، هسنيجه، نجف آباد، 

نايين، چادگان و نطنز به بهره برداری می رسند. 
مديرعامل شركت برق منطقه ای تصريح كرد: در 
كنار اين پروژه ها در بخش شركت توزيع حدود 
11 ميليارد و 800 ميليون تومان پروژه آماده شده 
كه در 22 شهرستان و زير مجموعه، در راستای 
تأمين برق مورد نياز در تأسيسات و صنايع موجود، 
بخش كشاورزی و... و ايجاد تأسيسات زيربنايی 
برق برای تأمين برق مسكن مهر به بهره برداری 

خواهد رسيد.
هوشنگ فالحتيان افزود: در كالنشهر اصفهان نيز 
4/5 ميليارد تومان پروژه آماده بهره برداری داريم 

اين در حالی كه در استان چهارمحال و بختياری 
در دهه فجر بالغ بر 22 ميليارد تومان پروژه آماده 

افتتاح است. 
برنامه به  خود  سخنان  ديگر  بخش  در   وی 
 5 ساله شركت برق منطقه ای اصفهان اشاره كرد و 
گفت: اين برنامه كه از سال 88 تدوين شده ما را 
ملزم می كند تا به 350 مگاوات ظرفيت نيروگاه 
های موجود 2500 مگاوات اضافه نماييم كه اين 
طرح جزو برنامه های سفرهای رياست جمهوری 
 به استان های اصفهان و چهارمحال و بختياری بوده 

است.

مركز ملی ابر رايانش كشور هم زمان با دهه فجر در 
دانشگاه صنعتی اصفهان آغاز به كار می كند. مجری 
طرح ملی ابر رايانش در دانشگاه صنعتی اصفهان به 
ايرنا گفت: متخصصان ايرانی با وجود تحريم ها و با 
شناخت دقيق جديدترين فناوری های روز، بررسی 
نيازهای متنوع صنايع و مراكز علمی كشور و ارزيابی 
طراحی،  به  موفق  داخلی،  مقدورات  و  امكانات 
نصب و راه اندازی سامانه ابر رايانه ها شدند. دكتر 
محمود اشرفی زاده با اشاره به ويژگی منحصر به 
فرد پردازنده های مركزی ابر رايانه كه قادر به انجام 
 34 هزار ميليارد عمليات محاسباتی در ثانيه است، 
افزود: پردازنده های گرافيكی اين ابر رايانه می تواند 
بيش از 32 بيليارد عمليات را در هر ثانيه انجام دهد. 
وی با بيان اينكه حافظه محاسباتی اين سيستم بيش از 

7 هزار و 500 گيگابايت است، اظهار داشت: حجم 
ذخيره سازی كه در اين سامانه پيش بينی شده در زمان 
حاضر بيش از 30 هزار گيگابايت است كه متناسب با 
نياز صنايع امكان افزايش نامحدود اين فضا در آينده 
وجود دارد. اشرفی زاده با بيان اينكه شبكه ارتباطی 
موجود در اين سامانه از پيشرفته ترين شبكه های 
ارتباطی روز دنياست، گفت: سرعت ارتباطی اين 
سامانه برابر با 40 گيگابيت بر هر ثانيه است. وی 
يكی از مزايا و خدمات مهم مركز ابر رايانه دانشگاه 
صنعتی اصفهان را توان باالی پردازش آن دانست 
و افزود: طراحی غير همگن اين سامانه سبب شده 
كه تمام پروتكل های پردازش موازی كه متداولند 
و شاخه های مختلف علوم را پشتيبانی می كنند، در 
آن به كار رود و امكان استفاده سريع و بهينه تمامی 

نرم افزارها در اين زمينه فراهم شود. اين استاد دانشگاه 
مهم ترين كاربرد ابر رايانه ها را در رفع تنگناهای 
تصريح  و  دانست  كشور  در  پيشرفته   محاسباتی 
كرد: با طراحی، نصب و راه اندازی سامانه ملی ابر 
رايانش در دانشگاه صنعتی اصفهان، توان محاسباتی 
كشور در صنايع بزرگ، مراكز علمی و پژوهشی و 

دانشگاه ها به نحو چشمگيری افزايش می يابد. 
مجری سامانه ابر رايانش ملی در دانشگاه صنعتی 
اصفهان افزود: بسياری از آزمايش های علمی در 
محيط تجربی امكان پذيرنيست و متخصصان نياز به 
شبيه سازی محاسبات خود دارند. به گفته وی، در 
كشورهای پيشرفته دنيا، ابر رايانه ها با شبيه سازی 
پديده های صنعتی و طبيعی، از ابزار الزم و ضروری 

پيشرفت در علوم مهندسی به شمار می روند. 

برای  غرب  تالش  به  اشاره  با  اصفهان  استاندار 
غربی،  هويت  تحقق  راستای  در  سازی   تاريخ 
گفت: بزرگ ترين علت تحقق انقالب اسالمی بازيابی 
هويت ايرانی اسالمی بود.  عليرضا ذاكر اصفهانی در 
 مراسم تجليل از پيشگامان انقالب اسالمی در اصفهان، 
گفت: در دوران پهلوی، غرب برای تحقق اهداف 
خود در جهان اقدام به تاريخ سازی و هويت سازی 
جعلی نمود.  وی ادامه داد: نويسندگان و فالسفه 
آنها به مردم ما القا می كردند، دوره تمدن ايرانی 
به سر آمده و نوبت به دوره كودنی تاريخی آنها 

رسيده است. 
گفتمان  اين  اينكه  بيان  با  اصفهان  استاندار 

سلطه جويانه، برتری غرب را در برابر شرق دنبال 
می كرد، افزود: كليه ارزش ها براساس اين تفكر 
شرق  آن  از  رذيلت ها  همه  و  غرب  به   متعلق 

بود. 
وی به وادادگی روشنفكران ايرانی در برابر سيل اين 
تفكرات اشاره كرد و بيان داشت: قدرت تفكر و 
 اختراع از ايرانی گرفته شده و همه مرعوب غرب شده 
غربی ها  داشت:  اظهار  اصفهانی  ذاكر  بودند. 
می گفتند كه شما بايد حتی تاريخ خود و تاريخ 
ادبيات را از ما بگيريد. وی بيان داشت: نه تنها ايران 
بلكه كل جهان اسالم مرعوب چنين تفكراتی شده 
بود و حركت تركيه به سمت الييسم براساس همين 

نگاه بود. 
استاندار اصفهان تصريح كرد: انقالب اسالمی با 
دعوی بازيابی هويت ايرانی اسالمی شكل گرفت 
و در مقابل چنين رويكردی ايستاد. وی با اشاره به 
تحوالت اخير مصر اظهار داشت: همان مراحلی كه 
در انقالب ايران به وجود آمد در مصر نيز در حال 

رقم خوردن است. 
ذاكر اصفهانی به تالش آمريكا برای موج سواری 
در مصر اشاره كرد و گفت: موج صدور انقالب 
اسالمی آنقدر قوی است كه اجازه تحقق اين هدف 
را به امريكا نمی دهد و مردم مصر راه خود را 

مشخص خواهند كرد. 

دخالت هاي آمريكا در خاورميانه به خاطر ترس از گسترش اسالم است 

مديركل تعاون استان اصفهان اعالم كرد:

افتتاح 79 طرح تعاونی با سرمايه گذاری بالغ بر 704 ميليارد ريال 

مديرعامل شركت برق منطقه ای اصفهان خبر داد:

افتتاح 27 پروژه با اعتباری بالغ بر 620 ميليارد ريال 

مركز ملي ابر رايانش كشور در دانشگاه صنعتي اصفهان راه اندازي مي شود

استاندار اصفهان: 

بزرگ ترين علت تحقق انقالب اسالمي بازيابي هويت ايراني اسالمي بود

تمدن  تاريخ  در طول  منطقه خاورميانه 
و  حساس  منطقه اي  همواره  جهان، 
اجمالي  نگاهي  است.  بوده  استراتژيک 
آسماني،   اديان  منشأ  و  تاريخ  به 
جنگ هاي  بزرگ،  امپراتوري هاي 
مردمي  عظيم  جنبش هاي  و  سرزميني 
مي دهد  نشان  جهان،  از  نقطه  اين  در 
موقعيت  يک  تنها  خاورميانه  كه 
كه  مكان  اين  بلكه  نيست  جغرافيايي 
هارتلند  غربي،  سياستمداران  تعبير  به 
)قلب جهان( نام گرفته است؛ به لحاظ 
و  داشته  ويژه اي  اهميت  ژئوپلتيكي 
دارد. موقعيت جغرافيايي، منابع طبيعي،  
طور  به  و  آزاد  آب هاي  به  دسترسي 
كلي استعدادهاي اين منطقه باعث شده 
خاورميانه، منطقه اي خاص در جهان به 
و...  فرهنگي  سياسي،  اجتماعي،  لحاظ 
محسوب شود. از اين رو هر گونه اتفاق، 
تغيير يا تحول در نظام هاي اجتماعي و 
تأثيرات  منطقه،  اين  كشورهاي  سياسي 
مناسبات  در  عميقي  و  انكار  غيرقابل 

بين المللي مي گذارد.
از سوي ديگر در همين منطقه حساس 
از  يكي  ايران  كشور  استراتژيک،  و 
و  خاص  موقعيتي  با  مهم  كشورهاي 
متفاوت است. وسعت جغرافيايي، بافت 
اختيار  در  فرهنگي،  پيشينه  جمعيتي، 
داشتن منابع نفتي و فسيلي و دسترسي 
و تسلط به آب هاي آزاد خليج فارس، 
همگي جزو امتيازهاي خاص ايران در 
منطقه حساس خاورميانه هستند. در كنار 
اين موارد،  تحوالت اجتماعي و سياسي 
كه در طول تاريخ اين كشور در سده هاي 
از  يک  هر  و  پيوسته  وقوع  به  مختلف 
يک  آمدن  وجود  به  باعث  وقايع  اين 
سلسله اتفاق های منطقه اي شده است،  
نشان مي دهد كه ايران در خاورميانه و 
جهان كشوري تأثيرگذار و تعيين كننده 
از  خصوص  به  موضوع  اين  است. 
اواسط قرن بيستم به بعد كه با گسترش 
ارتباطات، سرعت  و  اطالعات  فناوري 
وقايع  تأثيرگذاري  و  بيشتر  تحوالت  و 
محسوس تر بود، ابعاد وسيع تري به خود 
گرفت. در چنين شرايطي وقوع انقالب 
اتفاقي بود  ايران،  مردمي و متفاوت در 
را  منطقه  اين  به  كشورها  دورترين  كه 
نيز تحت تأثير قرار داد. براي اثبات اين 
موضوع كافي است جنبش ها و تحركاتي 
را كه پس از پيروزي انقالب اسالمي در 
كشورهاي تحت سلطه استعمار رخ داد، 
مورد بررسي قرار دهيم. در واقع يكي 
اسالمي  انقالب  مهم  دستاوردهاي  از 
خاورميانه  استراتژيک  منطقه  سطح  در 
بيداري  تزريق  جهان،  نقاط  ساير  و 
مستضعف  ملت هاي  ميان  در  اجتماعي 
و به خصوص كشورهاي مسلمان بود. 
ديكتاتوري  كه  دوراني  در  حقيقت  در 
ترفندها  انواع  از  بهره گيري  با  جهاني، 
نفوذ سياسي، قدرت  از  اعم  امتيازها  و 
اقتصادي، سلطه نظامي و ابزار رسانه اي، 
دولت ها و ملت هاي زيادي را در سراسر 
جهان در گرداب »برده داري نوين« تحت 
سلطه خود درآورده بود و جرأت، اعتماد 
به نفس و خودباوري را از ملت ها گرفته 
با سرنگون  ايران،   انقالب اسالمي  بود،  
كردن رژيم وابسته پهلوي و قطع دست 
استعمارگران شرقي و غربي، دست اين 

ابرقدرت هاي سلطه طلب را شكست.

انقالب  كه  تأثيراتي  مهم ترين  از  يكي 
خاورميانه  منطقه  در  ايران  اسالمي 
مبارزاتي  الگوي  ارايه  گذاشت،  برجاي 
»حمـاس«،  چــون  گـــروه هايي   بـه 
بود.  اسالمي«  »جهاد  و  ا...«  »حزب 
مهم ترين  كه  است  متمادي  دهه هاي 
خـاورميانه،  و  اسـالم  جهــان  مسأله 
فرمـوده  به  و  جعلي  كشــور  وجود 
امام خميني)ره( غده سرطاني  حضرت 
رژيم صهيونيستي است. اين رژيم جعلي 
نوزدهم  قرن  اواخر  از  كه  اشغالگر  و 
ميالدي با مقدمه چيني و زمينه سازي هاي 
امريكا،  و  انگليس  مستكبر  دولت  دو 
چنگال هاي خود را در خاک خاورميانه 
زور  با  بيستم  قرن  اوايل  از  كرد؛  فرو 
اسلحه و كشتار مردم فلسطين،  به اشغال 
پس  سرانجام  و  پرداخت  سرزمين  اين 
سوءاستفاده  با  جهاني  دوم  جنگ  از 
و  مذكور  كشور  دو  قدرت  و  نفوذ  از 
توسط آنان در سازمان ملل به رسميت 
شناخته شد. در طول چند دهه اي كه از 
سران  مي گذرد،  جعلي  رژيم  اين  عمر 
با حمايت هاي  آن  جنايتكار  و  فريبكار 
در  سياسي  نفوذ  با  توانسته اند  آمريكا 
ميان گروه هاي مبارز فلسطيني و تحميل 
اين  قــدرت  از  سازش  قراردادهــاي 
نظامي  های  حمله  با  و  كاسته  گروه ها 
متعدد جنايت هاي بي شماري را در اين 
كشور اشغالي رقم زنند. اما ظهور انقالب 
اسالمي در كشور ايران و شجاعتي كه 
بيگانه  مزدوران  راندن  بيرون  در  مردم 
روح  شد  باعث  دادند  نشان  كشور  از 
و  فلسطيني  مبارزان  كالبد  در  جديدي 

لبناني دميده شود.
پس  كه  گسترده اي  فرهنگي  ارتباطات 
از پيروزي انقالب اسالمي ميان ايران و 
گروه هاي مبارز در فلسطين و لبنان برقرار 
شد، موجب گشت كه رهبران، متفكران 
ضدصهيونيستي  مبارزات  پيشگامان  و 
در اين كشورها، ارزش ها و آرمان هاي 
انقالب اسالمي را بازشناخته و آنها را به 
عنوان الگو و سرمشق در جريان مبارزه 
مثال  عنوان  به  نمايند.  وارد  خود  های 
»فتحي شقاقي« رهبر جهاد  دكتر  شهيد 
آثار خود  از  يكي  در  فلسطين  اسالمي 
فهماند  ما  به  انقالب  اين  است:  نوشته 
كه پيروزي ما در گرو پيروي از راه امام 
هستيم  شاهد  نيز  امروز  است.  خميني 
امام  مشي  همان  خامنه اي  ا...  آيت  كه 

خميني)ره( را ادامه مي دهد.
بر  ايران  اسالمي  انقالب  كه  تأثيراتي 
آزادي  و  استعماري  ضد  مبارزه های 
خواهانه سراسر دنيا گذاشته، فراوان و از 
حيطه اين نوشتار مختصر خارج است. 
اما ذكر يک نكته در اين زمينه ضروري 
منطقه اي  هر  در  اينكه  آن  و  است 
از  ملي  مقاومت هاي  و  مبارزات  كه 
آموزه هاي اسالم و به خصوص مذهب 
تشيع الهام گرفته است، بدون شک راه 
پيروزي هموارتر و افق آزادي روشن تر 
از  الگوپذيري  مثبت  تأثير  است.  بوده 
اسالم، مؤلفه اي است كه حتي غربيان نيز 
به آن معترف هستند. يک جامعه شناس 
اسالمي،  خيزش  است:  گفته  امريكايي 
پهنه جغرافيايي وسيعي را در بر گرفته و 
كليه كشورهاي اسالمي از شمال افريقا 
تا جنوب شرقي آسيا را تحت تأثير قرار 
مي دهد و هر روز طرفداران بيشتري در 

مناطق مختلف پيدا مي كند.

انقالب اسالمي و بيداري کشورهاي اسالمي 

الدن سلطانی 

بهمن زين الدين

سراسریسراسری

وزير امور اقتصاد و دارايی از پرداخت 
عيدی 318 هزار تومانی كارمندان در 
هفته جاری و تصويب كليات اليحه و 
تبصره های بودجه سال 90 در دولت خبر 
داد. به گزارش فارس، سيدشمس الدين 
حسينی در حاشيه همايش روز جهانی 
تهران  المپيک  هتل  محل  در  گمرک 
اعالم كرد: كليات اليحه بودجه 90 در 
و  شد  تصويب  دولت  گذشته  جلسه 
ارقام كلی و جهت گيری كلی آن مطرح 
و همچنين كليات تبصره های اليحه های 
قرار  تصويب  و  بررسی  مورد  بودجه 
دولت  اقتصادی  سخنگوی  گرفت. 
افزود: قرار شد متن نهايی اليحه بودجه 
90 با محوريت معاونت برنامه ريزی و 

نظارت راهبردی رئيس جمهور و زير نظر يک كميته 
سه جانبه متشكل از معاونت برنامه ريزی و نظارت 
راهبردی، وزارت اقتصاد و معاون اول رئيس جمهور 
بررسی شده و اليحه بودجه به زودی از سوی دولت 
تقديم مجلس شود. حسينی همچنين در مورد عيدی 
كارمندان دولت گفت: عيدی كارمندان همان رقم 318 

هزار تومان اعالم شده است كه ظرف هفته جاری به 
حساب كارمندان واريز می شود. وزير اقتصاد در مورد 
نرخ سود بانكی گفت: در جلسه شورای پول اعتبار 
بايد نرخ سود بانكی برای سال آينده تصويب شود 
كه هنوز بسته سياستی و نظارتی بانكی در شورای 
پول و اعتبار به تصويب نرسيده، اما بسته سياستی و 
نظارتی توسط بانک مركزی در آن شورا مطرح شده 

و اگر نرخ سود بانكی به تصويب 
برسد از سوی بانک مركزی اعالم 
اقتصادی  سخنگوی  شد.  خواهد 
دولت با بيان اينكه هم اكنون عازم 
جلسه هيأت عالی واگذاری است 
اين  در  است  اين  بر  قرار  گفت: 
جلسه در مورد چگونگی واگذاری 
بخش  به  برق  توزيع  شركت های 

دولتی بحث شود. 
وزير اقتصاد همچنين در مورد مرحله 
دوم واريز يارانه نقدی گفت: با توجه 
به تجربه موفق مرحله اول پرداخت 
يارانه ها، به زودی يارانه اسفند 89 
حساب  در  يكجا  فروردين 90  و 
می شود  شارژ  خانوار  سرپرستان 
يكنواخت  يا  استانی  شارژ حساب های  ترتيب  و 
از جزئيات مسائل اجرايی است. حسينی همچنين 
 در مورد خانوارهايی كه به تازگی ثبت نام كرده اند 
گفت: تالش بر اين است افرادی كه به هر دليل 
نتوانستند ثبت نام كنند در اين مرحله تحت پوشش 

يارانه ها قرار گيرند. 

وزير اقتصاد خبر داد: 

پرداخت عيدي كارمندان در هفته جاري 

جهان نما ایران

وزير كشور با ارسال تقدير نامه ای به دليل 
اجرای مطلوب قانون هدفمند كردن يارانه ها 
از مرتضی تمدن استاندار تهران تقدير كرد. 
به گزارش ايرنا، در متن اين تقديرنامه آمده 
است: زحمات و تالش های شبانه روزی 
جنابعالی و همكارانتان در اجرای مناسب و 
مطلوب قانون هدفمندسازی يارانه ها، برگ 
زرين و درخشانی در عرصه و شكوفايی 
اقتصادی كشور رقم خواهد زد. همچنين در 

اين پيام خطاب به استاندار تهران گفته شده 
پيگيری های  به  نهادن  ارج  است: ضمن 
ساير  تحقق  در  گرفته  صورت  ارزنده 
برنامه ها و سياست های دولت خدمتگزار 
و عدالت محور، بهروزی و موفقيت بيش از 
پيشتان را در ظل توجهات حضرت وليعصر 
)عج( و تحت رهبری و هدايت رهبر فرزانه 
انقالب اسالمی در دولت كريمه از درگاه 

پروردگار قادر و متعال خواستارم. 

معاون سياسی و اجتماعی استاندار تهران 
تبليغات منفی كه درباره  گفت: با وجود 
اجرای قانون هدفمندكردن يارانه ها انجام 
نسبت  كاال  قلم  از 80  بيش  قيمت  شد، 
به زمان پيش از اجرای اين قانون كاهش 
يافته است. صفرعلی براتلو در گفتگو با 
ايرنا افزود: بيش از 80 قلم كاال روزانه در 
ستاد هدفمندكردن يارانه ها كنترل می شود. 
وی گفت: برخی تورم 60 و 70 درصدی 
پس از اجرای قانون هدفمندكردن يارانه ها 
را تبليغ می كردند و مردم را می ترساندند، 
اما امروز بسياری از كاالها نسبت به زمان 
شده  ارزان تر  قانون  اين  اجرای  از  پيش 
و  همراهی  تهران،  استاندار  معاون  است. 

همكاری اصناف و بازاريان را در اجرای 
قانون هدفمند كردن يارانه ها بسيار خوب 
توصيف كرد و افزود: بازار به طور دقيق 
از  يكی  گفت:  وی  می شود.  نظارت 
شايعاتی كه مطرح می شد و مردم دغدغه 
آن را داشتند مبلغ قبوض منازل شهروندان 
بود كه مبلغ يارانه دريافتی از دولت را بايد 
به اضافه مبلغ ديگری بابت پرداخت قبوض 
خود اختصاص داد، در حالی كه اين شايعه 
مردم  داشت:  اظهار  براتلو  ندارد.  صحت 
طی چند روز آينده قبوض خود را دريافت 
می كنند و می بينند كه افزايش ها بسيار 
محدود و رضايت بخش است و به طور 

حتم استقبال خواهند كرد. 

معاون استاندار تهران: 
قيمت بيش از 80 قلم کاال کاهش يافته است   

نصف النهار

چه خبر از پایتخت

توسط پليس برزيل؛
 يک زن پس از 20 سال حبس 

در منزلش آزاد شد 
پليس برزيل اعالم كرد كه يک زن 45 ساله را كه به مدت 20 سال در 
خانه اش حبس بوده و با دنيای بيرون ارتباطی نداشته،  آزاد كرد. به گزارش 
اين  )برزيل( گفت:  پارانا  اياالت  پليس  از سائوپائولو،   فرانسه  خبرگزاری 
زن توسط همسرش كه يک مرد 60 ساله است،  در شهر ماريلوز واقع در 
فاصله 550 كيلومتری ايالت كوريتيبا )كه پايتخت برزيل درآن واقع شده( در 
خانه اش زندانی شده بود. پليس با انتشار بيانيه ای اعالم كرد:  پليس پس از 
دريافت دادخواهی كاركنان واحد اجتماعی وارد منزل اين زن محصور در 
خانه شدند و صدای وی را كه به نظر می آمد درخواست كمک می كند،  
شنيدند. سروان پليس )دنيس ولينگتن ويانا( گفت: اين زن بعد به روانشناسان 
گفت از برقراری هرگونه ارتباط با دنيای خارج منع شده و به انجام كارهای 
سخت خانه داری مجبور شده است. ويانا افزود: اين زن پس از 20 سال 
زندانی بودن در خانه دچار مشكالت سالمتی و بهداشتی شده است چون 
امكان دسترسی به دارو و تحت نظر بودن را نداشته است. اين خبر در حالی 
منتشر شد كه يک هفته قبل مقام های برزيل يک زن را كه از نظر عقالنی 
دچار مشكل بود، پس از هشت سال حبس در زندان زيرزمينی كثيف و 

بدبوی همسرش )در بخش ديگری از برزيل( آزاد كردند.

 نگرانی آژانس پناهندگان 
 سازمان ملل از افزايش 

شمار آوارگان پاکستانی 
آژانس پناهندگان سازمان ملل هشدار داد درصورت تشديد عمليات های 
نظامی عليه شورشيان در نواحی شمال غربی پاكستان تا پايان ماه جاری 
كميساريای  دفتر  گفته  به  می شوند.  آواره  نفر  هزار  از 90  بيش  )فوريه( 
عالی ملل متحد برای پناهندگان عمليات ها در برخی نواحی پاكستان طی 
هفته گذشته نزديک به 25 هزار نفر را از خانه و كاشانه خود آواره كرده 
است. آدرين ادواردز سخنگوی كميساريای عالی ملل متحد برای پناهندگان 
تصريح كرد كه ما از مقام ها می خواهيم تا اطمينان حاصل كنند فعاليت هايی 
كه به منظور شناسايی شبه نظاميان انجام می دهند منجر به جلوگيری از 
خروج غيرنظامی از نواحی درگيری ها نشود. گزارش ها حاكی از آن است 
كه درگيری ها در پاكستان باعث آوارگی بيش از يک ميليون نفر شده است. 
آژانس پناهندگان سازمان ملل در عين حال نگرانی های خود را در خصوص 
كودكان و سالمندانی كه به هنگام ترک مناطق پرتنش پاكستان با مشكل هايی 

روبه رو شده اند، ابراز كرد. 

اوباما: 
مبارک بايد صدای مردمش را بشنود

اوباما در ديدار خود با هارپر )نخست وزير كانادا( بار ديگر با ظاهری انسان 
دوستانه گفت كه به نظر او مبارک بايستی به صدای مردمش گوش فرا دهد 
و در مورد بهترين مسير حركت داوری كند. اوباما كه پيش از ديدار خود 
با استيون هارپر، در يک كنفرانس مطبوعاتی مشترک شركت كرده بود طبق 
معمول از بيان اين مطلب كه آيا به نظر او مبارک بايد همين حاال زمام قدرت 

را رها كند يا نه خودداری كرد. 
وی فقط گفت به نظر او سئوال كليدی كه مبارک بايد از خود بپرسد اين 
است كه چطور می تواند از خود ميراثی به جای بگذارد كه امكان يک انتقال 

توأم با نظم را برای كشورش فراهم سازد. 

ترس رهبران قاره سياه 
از شعله ورشدن اعتراض های مردمی 

تحوالت تونس و مصر رهبران 
كشورهای آفريقايی را به هراس 
و  سودان  در  است.  انداخته 
افزايش  به  رو  تنش  موزامبيک 
است. در ماداگاسكار اپوزيسيون 
در  و  می كند  آماده  را  خود 
دست  رئيس جمهوری  زيمباوه 
پيش را گرفته است. به گزارش 
دويچه وله،  از  نقل  به  ايلنا 
ديكتاتورهای آفريقايی با نگرانی 
به وضعيت مصر چشم  دوخته اند 
كه  است  مطرح  پرسش  اين  و 
مانند  هم  مصری  معترضان  آيا 
نظام  می شوند  موفق  تونسی ها 

سياسی كشور را تغيير دهند و پرونده مبارک هم مانند زين العابدين بن علی 
)رئيس جمهور سابق تونس( بسته خواهد شد و نفر بعدی كيست. حكمرانان 
آفريقايی خود خوب می د انند كه بر بستر فقر، خشونت، رشو ه خواری و 
نابه سامان، خشم مردم تنها با جرقه ای شعله ور خواهد  زيربنای اقتصادی 
اين  تا چند هفته پيش »عمرالبشير«، رئيس جمهوری  شد.  در سودان كه 
كشور كنترل كامل اوضاع را در اختيار داشت، صداهای تازه ای به گوش 
در  واقعی  دموكراسی  كه خواستار  معترض سودانی  دانشجويان  می رسد. 
كشور رو به تجزيه شان هستند شعارهای »البشير بايد كناره گيری كند« و 
»مرگ بر نظام« را اكنون با اعتماد به نفس تازه ای فرياد می زنند. آنها می گويند 
»اگر مصری ها می توانند بر ترسشان غلبه كنند، ما هم می توانيم«. پروفسور 
»موريس آموتابی«، از دانشگاه كاتوليک شرق آفريقا معتقد است كه تغيير در 

تونس و مصر موج بزرگی در آفريقا و دنيا به راه خواهد انداخت. 
موريس آتابی حتی معتقد است كه رؤسای جمهوری كم و بيش مورد قبولی 
مانند »پل بيا« در كامرون و »يووری موسوينی« در اوگاندانا نيز از اين موج 
بی نصيب نخواهند ماند. به نظر می رسد كه در اين ميان »رابرت موگابه«، 
رئيس جمهوری زيمباوه بيش از همه نگران است. موگابه كه از سال 1980 
ميالدی رياست جمهوری زيمباوه را در اختيار دارد خبر از برگزاری انتخابات 
تاز ه ای داده است. از قرار رئيس جمهوری 86 ساله اين كشور در نظر دارد 
با توسل به روشی نخ نما شده ، به پيروزی در انتخابات برسد و مشروعيت 
تاز ه ای برای جايگاه خود فراهم كند. در زيمباوه، كشوری كه فقر در آن 
بيداد می كند برگزاری انتخابات همواره با خشونت های خيابانی همراه بوده 
است. اين خشونت ها كه بيشتر با مرگ مشكوک برخی از مخالفان حكومتی 
همراه هستند، در روز رأی گيری به اوج خود می رسند. اخبار و گزارش 
اكنون طرفدار موگابه و  از هم  آن است كه  از  زيمباوه، حاكی  از  رسيده 
واحدهای مختلف ارتش سعی در ايجاد هراس ميان مردم دارند. در مقابل 
»مورگان چانگيرای«، نخست وزير زيمباوه كه رقيب رابرت موگابه به شمار 
می آيد، هشدار داده است كه نبايست خشم مردم را دست  كم گرفت. مورگان 
با اشاره به  با شبكه خبری »فاكس نيوز« آمريكا  چانگيرای در مصاحبه ای 
افتند و حق  اوضاع مصر گفت: از نظر من اشتباه نيست كه مردم به راه 
بيشتری طلب كنند، چيزی كه برای زيمباوه هم صادق است. چانگيرای 
همچنين تأكيد كرد كه اوضاع زيمباوه بی شک با تونس و مصر قابل مقايسه 

است.

و  چهارمحال  استاندار  امنيتی  سياسی  معاون 
بختياری گفت: دخالت های آمريكا در خاورميانه 
يزدان  است.  اسالم  گسترش  از  ترس  خاطر  به 
جاللی در پنجمين روز از دهه فجردر آيين افتتاح 
پروژه های عمرانی شهرستان بروجن افزود: تالش 
كشورهای  در  خود  جايگاه  حفظ  برای  آمريكا 
خاورميانه و منطقه، ناشی از موضع استكباری اين 

داشت:  اظهار  وی  است.  خورده  قدرت شكست 
تظاهرات و راهپيمايی هايی كه در كشورهای عربی 
از جمله مصر، تونس و اردن صورت می گيرد، در 
 چارچوب احيای تفكرات اسالم و نفی نظام سلطه 
است. جاللی بيان داشت: استكبار به خوبی می داند 
كه با روی كار آمدن حكومت های اسالمی، امكانات 
می افتد.  مخاطره  به  كشورها  اين  در  منافعش   و 

در  نيز  بروجن(  شهرستان  )فرماندار  كرمی  فتاح 
دشت-  سفيد  گرم  آسفالت  روكش  افتتاح  آيين 
فرادنبه افزود: اين پروژه به طول 16/5 و عرض 11 
كيلومتر و با 30 دستگاه پل به بهره برداری رسيد. 
وی افزود: برای تكميل و بهره برداری از اين طرح 
 چهارميليارد و 500 ميليون ريال اعتبار هزينه شده

است. 

حامديان )مديركل تعاون استان اصفهان( در مراسم 
افتتاح 79 طرح تعاونی هم زمان با دهه فجر گفت: 
اين طرح ها با سرمايه گذاری 704 ميليارد و 869 
ميليون ريال و با تسهيالت 212 ميليارد و 901 ميليون 
ريال افتتاح می شوند. وی افزود: طرح های مذكور 
صنعتی،  مسكن،  خدماتی،  گرايش   11 قالب  در 
كشاورزی، فرش دستبافت، معدنی، چند منظوره و 
... با اشتغال زايی برای 3059 نفر در استان اصفهان 
افتتاح می شوند. وی ضمن اشاره به 1356 واحد 
مسكونی تصريح كرد: جهت اين پروژه 54 ميليارد 
سرمايه گذاری شده كه 34 ميليارد آن شامل آورده 
مردم و 20 ميليارد تسهيالت می باشد. مديركل تعاون 
استان همچنين از ساخت 32 هزار و 400 واحد 

مسكونی در قالب طرح مسكن مهر توسط تعاونی ها 
خبر داد و خاطرنشان كرد: اين واحدها از اوايل سال 
90 به بهره برداری می رسند. از سويی اميدواريم 
1063 واحد در شهرضا به بهره برداری برسد و به 
مردم تحويل داده شود. همچنين انتظار می رود 1000 

واحد در فوالدشهر به بهره برداری برسد.
واحد  ساخت 3700  دوم  فاز  در  گفت:  حامديان 
مسكونی ديگر در فوالدشهر و برخی شهرستان ها 
انجام می شود. وی در بخش ديگری از سخنان خود 
فرهنگی،  با حضور مردم معضالت  تصريح كرد: 
اجتماعی و اقتصادی رفع می شود. در واقع مردم به 
صورت سازمان يافته باعث تشكيل تعاونی می شوند 
و اين سبب می شود كه گره های اقتصادی برطرف 
گردد. مديركل تعاون استان خاطرنشان كرد: ما نبايد 

در مقابل موانعی كه سر راه اصل 44 است خود را 
ناتوان ببينيم چرا كه با مشاركت مردم كارها به خوبی 
پيش می رود. حامديان از ثبت نام حدود 50 هزار نفر 
از فارغ التحصيالن در سايت تعاون در استان برای 
اشتغال خبر داد و درباره اتحاديه های تعاونی ها نيز 
افزود: زنجيره تعاونی ها با حلقه اصلی اتحاديه ها 
شكل می گيرد چرا كه اتحاديه ها در بخش های 

مختلف پشتيبان تعاونی ها هستند.
وی در خاتمه گفت: در بخش تعاون اصل همكاری 
و همياری است كه بايد هميشه مد نظر باشد. همچنين 
قرار است كتابی هم از ايثارگران بخش تعاون منتشر 
شود. شايان ذكر است: در مراسم بهره برداری از 79 
طرح تعاونی از دو پيشكسوت تعاونی بخش های در 

و پنجره سازی و حمل و نقل تجليل به عمل آمد.

زاينده رود
هوشنگ فالحتيان )مديرعامل شركت برق 
منطقه ای اصفهان( درباره افتتاح پروژه های اين 
شركت در دهه فجر گفت: 27 پروژه مهم و زيربنايی 
شركت برق منطقه ای اصفهان با اعتباری بالغ بر 

620 ميليارد ريال در اين ايام افتتاح می شود. 
وی افزود: اين پروژه ها شامل خطوط انتقال، خطوط 
فوق توزيع، ايستگاه های انتقال، ايستگاه های فوق 
توزيع و فيبر نوری می باشد كه در شهرستان های 
آباد،  خالل  خورت،  مورچه  شهرضا،  اصفهان، 
شهرک فوالد، انارک، جندق، هسنيجه، نجف آباد، 

نايين، چادگان و نطنز به بهره برداری می رسند. 
مديرعامل شركت برق منطقه ای تصريح كرد: در 
كنار اين پروژه ها در بخش شركت توزيع حدود 
11 ميليارد و 800 ميليون تومان پروژه آماده شده 
كه در 22 شهرستان و زير مجموعه، در راستای 
تأمين برق مورد نياز در تأسيسات و صنايع موجود، 
بخش كشاورزی و... و ايجاد تأسيسات زيربنايی 
برق برای تأمين برق مسكن مهر به بهره برداری 

خواهد رسيد.
هوشنگ فالحتيان افزود: در كالنشهر اصفهان نيز 
4/5 ميليارد تومان پروژه آماده بهره برداری داريم 

اين در حالی كه در استان چهارمحال و بختياری 
در دهه فجر بالغ بر 22 ميليارد تومان پروژه آماده 

افتتاح است. 
برنامه به  خود  سخنان  ديگر  بخش  در   وی 
 5 ساله شركت برق منطقه ای اصفهان اشاره كرد و 
گفت: اين برنامه كه از سال 88 تدوين شده ما را 
ملزم می كند تا به 350 مگاوات ظرفيت نيروگاه 
های موجود 2500 مگاوات اضافه نماييم كه اين 
طرح جزو برنامه های سفرهای رياست جمهوری 
 به استان های اصفهان و چهارمحال و بختياری بوده 

است.

مركز ملی ابر رايانش كشور هم زمان با دهه فجر در 
دانشگاه صنعتی اصفهان آغاز به كار می كند. مجری 
طرح ملی ابر رايانش در دانشگاه صنعتی اصفهان به 
ايرنا گفت: متخصصان ايرانی با وجود تحريم ها و با 
شناخت دقيق جديدترين فناوری های روز، بررسی 
نيازهای متنوع صنايع و مراكز علمی كشور و ارزيابی 
طراحی،  به  موفق  داخلی،  مقدورات  و  امكانات 
نصب و راه اندازی سامانه ابر رايانه ها شدند. دكتر 
محمود اشرفی زاده با اشاره به ويژگی منحصر به 
فرد پردازنده های مركزی ابر رايانه كه قادر به انجام 
 34 هزار ميليارد عمليات محاسباتی در ثانيه است، 
افزود: پردازنده های گرافيكی اين ابر رايانه می تواند 
بيش از 32 بيليارد عمليات را در هر ثانيه انجام دهد. 
وی با بيان اينكه حافظه محاسباتی اين سيستم بيش از 

7 هزار و 500 گيگابايت است، اظهار داشت: حجم 
ذخيره سازی كه در اين سامانه پيش بينی شده در زمان 
حاضر بيش از 30 هزار گيگابايت است كه متناسب با 
نياز صنايع امكان افزايش نامحدود اين فضا در آينده 
وجود دارد. اشرفی زاده با بيان اينكه شبكه ارتباطی 
موجود در اين سامانه از پيشرفته ترين شبكه های 
ارتباطی روز دنياست، گفت: سرعت ارتباطی اين 
سامانه برابر با 40 گيگابيت بر هر ثانيه است. وی 
يكی از مزايا و خدمات مهم مركز ابر رايانه دانشگاه 
صنعتی اصفهان را توان باالی پردازش آن دانست 
و افزود: طراحی غير همگن اين سامانه سبب شده 
كه تمام پروتكل های پردازش موازی كه متداولند 
و شاخه های مختلف علوم را پشتيبانی می كنند، در 
آن به كار رود و امكان استفاده سريع و بهينه تمامی 

نرم افزارها در اين زمينه فراهم شود. اين استاد دانشگاه 
مهم ترين كاربرد ابر رايانه ها را در رفع تنگناهای 
تصريح  و  دانست  كشور  در  پيشرفته   محاسباتی 
كرد: با طراحی، نصب و راه اندازی سامانه ملی ابر 
رايانش در دانشگاه صنعتی اصفهان، توان محاسباتی 
كشور در صنايع بزرگ، مراكز علمی و پژوهشی و 

دانشگاه ها به نحو چشمگيری افزايش می يابد. 
مجری سامانه ابر رايانش ملی در دانشگاه صنعتی 
اصفهان افزود: بسياری از آزمايش های علمی در 
محيط تجربی امكان پذيرنيست و متخصصان نياز به 
شبيه سازی محاسبات خود دارند. به گفته وی، در 
كشورهای پيشرفته دنيا، ابر رايانه ها با شبيه سازی 
پديده های صنعتی و طبيعی، از ابزار الزم و ضروری 

پيشرفت در علوم مهندسی به شمار می روند. 

برای  غرب  تالش  به  اشاره  با  اصفهان  استاندار 
غربی،  هويت  تحقق  راستای  در  سازی   تاريخ 
گفت: بزرگ ترين علت تحقق انقالب اسالمی بازيابی 
هويت ايرانی اسالمی بود.  عليرضا ذاكر اصفهانی در 
 مراسم تجليل از پيشگامان انقالب اسالمی در اصفهان، 
گفت: در دوران پهلوی، غرب برای تحقق اهداف 
خود در جهان اقدام به تاريخ سازی و هويت سازی 
جعلی نمود.  وی ادامه داد: نويسندگان و فالسفه 
آنها به مردم ما القا می كردند، دوره تمدن ايرانی 
به سر آمده و نوبت به دوره كودنی تاريخی آنها 

رسيده است. 
گفتمان  اين  اينكه  بيان  با  اصفهان  استاندار 

سلطه جويانه، برتری غرب را در برابر شرق دنبال 
می كرد، افزود: كليه ارزش ها براساس اين تفكر 
شرق  آن  از  رذيلت ها  همه  و  غرب  به   متعلق 

بود. 
وی به وادادگی روشنفكران ايرانی در برابر سيل اين 
تفكرات اشاره كرد و بيان داشت: قدرت تفكر و 
 اختراع از ايرانی گرفته شده و همه مرعوب غرب شده 
غربی ها  داشت:  اظهار  اصفهانی  ذاكر  بودند. 
می گفتند كه شما بايد حتی تاريخ خود و تاريخ 
ادبيات را از ما بگيريد. وی بيان داشت: نه تنها ايران 
بلكه كل جهان اسالم مرعوب چنين تفكراتی شده 
بود و حركت تركيه به سمت الييسم براساس همين 

نگاه بود. 
استاندار اصفهان تصريح كرد: انقالب اسالمی با 
دعوی بازيابی هويت ايرانی اسالمی شكل گرفت 
و در مقابل چنين رويكردی ايستاد. وی با اشاره به 
تحوالت اخير مصر اظهار داشت: همان مراحلی كه 
در انقالب ايران به وجود آمد در مصر نيز در حال 

رقم خوردن است. 
ذاكر اصفهانی به تالش آمريكا برای موج سواری 
در مصر اشاره كرد و گفت: موج صدور انقالب 
اسالمی آنقدر قوی است كه اجازه تحقق اين هدف 
را به امريكا نمی دهد و مردم مصر راه خود را 

مشخص خواهند كرد. 

دخالت هاي آمريكا در خاورميانه به خاطر ترس از گسترش اسالم است 

مديركل تعاون استان اصفهان اعالم كرد:

افتتاح 79 طرح تعاونی با سرمايه گذاری بالغ بر 704 ميليارد ريال 

مديرعامل شركت برق منطقه ای اصفهان خبر داد:

افتتاح 27 پروژه با اعتباری بالغ بر 620 ميليارد ريال 

مركز ملي ابر رايانش كشور در دانشگاه صنعتي اصفهان راه اندازي مي شود

استاندار اصفهان: 

بزرگ ترين علت تحقق انقالب اسالمي بازيابي هويت ايراني اسالمي بود

تمدن  تاريخ  در طول  منطقه خاورميانه 
و  حساس  منطقه اي  همواره  جهان، 
اجمالي  نگاهي  است.  بوده  استراتژيک 
آسماني،   اديان  منشأ  و  تاريخ  به 
جنگ هاي  بزرگ،  امپراتوري هاي 
مردمي  عظيم  جنبش هاي  و  سرزميني 
مي دهد  نشان  جهان،  از  نقطه  اين  در 
موقعيت  يک  تنها  خاورميانه  كه 
كه  مكان  اين  بلكه  نيست  جغرافيايي 
هارتلند  غربي،  سياستمداران  تعبير  به 
)قلب جهان( نام گرفته است؛ به لحاظ 
و  داشته  ويژه اي  اهميت  ژئوپلتيكي 
دارد. موقعيت جغرافيايي، منابع طبيعي،  
طور  به  و  آزاد  آب هاي  به  دسترسي 
كلي استعدادهاي اين منطقه باعث شده 
خاورميانه، منطقه اي خاص در جهان به 
و...  فرهنگي  سياسي،  اجتماعي،  لحاظ 
محسوب شود. از اين رو هر گونه اتفاق، 
تغيير يا تحول در نظام هاي اجتماعي و 
تأثيرات  منطقه،  اين  كشورهاي  سياسي 
مناسبات  در  عميقي  و  انكار  غيرقابل 

بين المللي مي گذارد.
از سوي ديگر در همين منطقه حساس 
از  يكي  ايران  كشور  استراتژيک،  و 
و  خاص  موقعيتي  با  مهم  كشورهاي 
متفاوت است. وسعت جغرافيايي، بافت 
اختيار  در  فرهنگي،  پيشينه  جمعيتي، 
داشتن منابع نفتي و فسيلي و دسترسي 
و تسلط به آب هاي آزاد خليج فارس، 
همگي جزو امتيازهاي خاص ايران در 
منطقه حساس خاورميانه هستند. در كنار 
اين موارد،  تحوالت اجتماعي و سياسي 
كه در طول تاريخ اين كشور در سده هاي 
از  يک  هر  و  پيوسته  وقوع  به  مختلف 
يک  آمدن  وجود  به  باعث  وقايع  اين 
سلسله اتفاق های منطقه اي شده است،  
نشان مي دهد كه ايران در خاورميانه و 
جهان كشوري تأثيرگذار و تعيين كننده 
از  خصوص  به  موضوع  اين  است. 
اواسط قرن بيستم به بعد كه با گسترش 
ارتباطات، سرعت  و  اطالعات  فناوري 
وقايع  تأثيرگذاري  و  بيشتر  تحوالت  و 
محسوس تر بود، ابعاد وسيع تري به خود 
گرفت. در چنين شرايطي وقوع انقالب 
اتفاقي بود  ايران،  مردمي و متفاوت در 
را  منطقه  اين  به  كشورها  دورترين  كه 
نيز تحت تأثير قرار داد. براي اثبات اين 
موضوع كافي است جنبش ها و تحركاتي 
را كه پس از پيروزي انقالب اسالمي در 
كشورهاي تحت سلطه استعمار رخ داد، 
مورد بررسي قرار دهيم. در واقع يكي 
اسالمي  انقالب  مهم  دستاوردهاي  از 
خاورميانه  استراتژيک  منطقه  سطح  در 
بيداري  تزريق  جهان،  نقاط  ساير  و 
مستضعف  ملت هاي  ميان  در  اجتماعي 
و به خصوص كشورهاي مسلمان بود. 
ديكتاتوري  كه  دوراني  در  حقيقت  در 
ترفندها  انواع  از  بهره گيري  با  جهاني، 
نفوذ سياسي، قدرت  از  اعم  امتيازها  و 
اقتصادي، سلطه نظامي و ابزار رسانه اي، 
دولت ها و ملت هاي زيادي را در سراسر 
جهان در گرداب »برده داري نوين« تحت 
سلطه خود درآورده بود و جرأت، اعتماد 
به نفس و خودباوري را از ملت ها گرفته 
با سرنگون  ايران،   انقالب اسالمي  بود،  
كردن رژيم وابسته پهلوي و قطع دست 
استعمارگران شرقي و غربي، دست اين 

ابرقدرت هاي سلطه طلب را شكست.

انقالب  كه  تأثيراتي  مهم ترين  از  يكي 
خاورميانه  منطقه  در  ايران  اسالمي 
مبارزاتي  الگوي  ارايه  گذاشت،  برجاي 
»حمـاس«،  چــون  گـــروه هايي   بـه 
بود.  اسالمي«  »جهاد  و  ا...«  »حزب 
مهم ترين  كه  است  متمادي  دهه هاي 
خـاورميانه،  و  اسـالم  جهــان  مسأله 
فرمـوده  به  و  جعلي  كشــور  وجود 
امام خميني)ره( غده سرطاني  حضرت 
رژيم صهيونيستي است. اين رژيم جعلي 
نوزدهم  قرن  اواخر  از  كه  اشغالگر  و 
ميالدي با مقدمه چيني و زمينه سازي هاي 
امريكا،  و  انگليس  مستكبر  دولت  دو 
چنگال هاي خود را در خاک خاورميانه 
زور  با  بيستم  قرن  اوايل  از  كرد؛  فرو 
اسلحه و كشتار مردم فلسطين،  به اشغال 
پس  سرانجام  و  پرداخت  سرزمين  اين 
سوءاستفاده  با  جهاني  دوم  جنگ  از 
و  مذكور  كشور  دو  قدرت  و  نفوذ  از 
توسط آنان در سازمان ملل به رسميت 
شناخته شد. در طول چند دهه اي كه از 
سران  مي گذرد،  جعلي  رژيم  اين  عمر 
با حمايت هاي  آن  جنايتكار  و  فريبكار 
در  سياسي  نفوذ  با  توانسته اند  آمريكا 
ميان گروه هاي مبارز فلسطيني و تحميل 
اين  قــدرت  از  سازش  قراردادهــاي 
نظامي  های  حمله  با  و  كاسته  گروه ها 
متعدد جنايت هاي بي شماري را در اين 
كشور اشغالي رقم زنند. اما ظهور انقالب 
اسالمي در كشور ايران و شجاعتي كه 
بيگانه  مزدوران  راندن  بيرون  در  مردم 
روح  شد  باعث  دادند  نشان  كشور  از 
و  فلسطيني  مبارزان  كالبد  در  جديدي 

لبناني دميده شود.
پس  كه  گسترده اي  فرهنگي  ارتباطات 
از پيروزي انقالب اسالمي ميان ايران و 
گروه هاي مبارز در فلسطين و لبنان برقرار 
شد، موجب گشت كه رهبران، متفكران 
ضدصهيونيستي  مبارزات  پيشگامان  و 
در اين كشورها، ارزش ها و آرمان هاي 
انقالب اسالمي را بازشناخته و آنها را به 
عنوان الگو و سرمشق در جريان مبارزه 
مثال  عنوان  به  نمايند.  وارد  خود  های 
»فتحي شقاقي« رهبر جهاد  دكتر  شهيد 
آثار خود  از  يكي  در  فلسطين  اسالمي 
فهماند  ما  به  انقالب  اين  است:  نوشته 
كه پيروزي ما در گرو پيروي از راه امام 
هستيم  شاهد  نيز  امروز  است.  خميني 
امام  مشي  همان  خامنه اي  ا...  آيت  كه 

خميني)ره( را ادامه مي دهد.
بر  ايران  اسالمي  انقالب  كه  تأثيراتي 
آزادي  و  استعماري  ضد  مبارزه های 
خواهانه سراسر دنيا گذاشته، فراوان و از 
حيطه اين نوشتار مختصر خارج است. 
اما ذكر يک نكته در اين زمينه ضروري 
منطقه اي  هر  در  اينكه  آن  و  است 
از  ملي  مقاومت هاي  و  مبارزات  كه 
آموزه هاي اسالم و به خصوص مذهب 
تشيع الهام گرفته است، بدون شک راه 
پيروزي هموارتر و افق آزادي روشن تر 
از  الگوپذيري  مثبت  تأثير  است.  بوده 
اسالم، مؤلفه اي است كه حتي غربيان نيز 
به آن معترف هستند. يک جامعه شناس 
اسالمي،  خيزش  است:  گفته  امريكايي 
پهنه جغرافيايي وسيعي را در بر گرفته و 
كليه كشورهاي اسالمي از شمال افريقا 
تا جنوب شرقي آسيا را تحت تأثير قرار 
مي دهد و هر روز طرفداران بيشتري در 

مناطق مختلف پيدا مي كند.

انقالب اسالمي و بيداري کشورهاي اسالمي 

الدن سلطانی 

بهمن زين الدين
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روز شمار انقالبآژیر

ــا و در حمايت از  ــردم در خيابان ه م
ــرات می كنند.  ــازرگان تظاه ــت ب دول
شعارها عليه بختيار است، مردم بختيار 
ــعی دارد به  را نمی خواهند. بختيار س
مردم بفهماند در انجام وعده های خود 

كوشاست. 
ــه  مجلس  ــور در جلس ــه همين منظ ب
حضور می يابد و نمايندگان در حضور 
ــاواک و  ــار طرح های انحالل س بختي
ــت وزيران و وزيران  ــتگيری نخس دس
ــال كه  ــال 1341 تا آن س دولت از س
ــوء استفاده از قدرت بودند  متهم به س

را تصويب می كنند.
* امام خمينی در سخنان خود گفتند: 
كار عاقالنه و مفيد به حال كشور اين 
ــش در مقابل  ــه بختيار و ارت ــت ك اس
ــالمی، عكس العملی مثبت  انقالب اس
ــخ به پيام های  ــند. در پاس ــته باش داش
تشكر از سوی مردم و يا شخصيت ها 
و گروه های مختلف به مناسبت ورود 
حضرت امام به كشور، از سوی ايشان 
ــكری خطاب به عموم انتشار  پيام تش
يافت. با فراخوانی مردم به راهپيمايی 
ــازرگان از  ــی در تأييد دولت ب عموم
ــوی جامعه روحانيت تهران، مردم  س
ــازرگان را  ــران حكومت مهندس ب اي
تأييد كردند و موج راهپيمايی، شهرها 
ــه:  ــت. خبرگزاری فرانس ــرا گرف را ف
ــازمان های  جبهه ملی از مقامات و س
ــت تا از  ــام مردم خواس حاكمه و تم

دولت بازرگان حمايت كنند.
ــه خود به  ــازرگان در اولين مصاحب ب
ــت موقت،  ــت وزير دول عنوان نخس
ــود را  ــت خ ــف دول ــه و وظاي برنام
ــريح كرد. بازرگان به طور موقت  تش
ــت آزادی كناره گيری  از رهبری نهض
ــوی نقل مكان  ــه عل نمود و به مدرس
ــت وزيری  كرد. تذكر: در حكم نخس
حضرت امام از وی خواسته شده بود 
تا بدون وابستگی حزبی و گروهی به 
ــتغال يابد.  ــت وزيری اش پست نخس
ــه  ــكيل جلس ــح امروز در پی تش صب
ــار، فانتوم ها و  مجلس و حضور بختي
ــروی هوايی بر فراز  ــای ني هليكوپتره

تهران مانور دادند.
ــخنرانی در مجلس  بختيار به هنگام س
شورا گفت: دولت موقت تا شوخی و 

ــت، تحمل می كنم... من در  حرف اس
ــت وزيری قانونی مملكت  مقام نخس
ــات آزاد آينده را  ــا انتخاب ــم ت می مان
ــن اظهاراتش  ــام دهم. بختيار ضم انج
ــد ارتش،  ــی از فرماندهان ارش به يك
ــت: اين محل های خالی را  اظهار داش
كه در هيأت دولت می بينيد، من خالی 
ــته ام تا با تعدادی از افراد كه  نگاه داش
ــی می كند، پر  ــدس بازرگان معرف مهن
ــغول مذاكره  نمايم و من با آقايان مش

هستم. 
ــعيد، رئيس مجلس شورا، در  دكتر س
ــت:  ــه امروز مجلس اظهار داش جلس
العظمی  ــه  ــت حضرت  آيت ال بازگش
ــيع را به  ــع عاليقدر تش خمينی، مرج
ــود و عموم  ــن از طرف خ خاک وط

نمايندگان خوش آمد می گويم. 
لوايح محاكمه وزرای سابق و انحالل 
ــورا  ــس ش ــه مجل ــاواک، در جلس س
ــالم  ــيد. حجت االس ــه تصويب رس ب
ــلمين صادق خلخالی از سوی  والمس
ــازه نمی دهيم  ــالم كرد كه اج امام اع
حتی يک نفر از همافران آسيب ببينند. 
ــده ای از  ــت كه ع ــن در حالی اس اي
همافران پادگان شاهرخی در همدان، 
ــت به سر می برند. از سوی  در بازداش
ــبت  ــی نجفی، به مناس آيت اله مرعش
ــت  انتصاب مهندس بازرگان به نخس
ــد.  ــال ش ــری، پيام تبريكی ارس وزي
ــنی،  ــيعه و س مردم زاهدان، اعم از ش
كه به پشتيبانی دولت مهندس بازرگان 
ــی زده بودند، از  ــه راهپيماي ــت ب دس
ــتان مورد هجوم  ــوی چماق به دس س

قرار گرفتند.
ــر  ــصت و دو نف ــه، ش ــن حادث در اي
ــم  ــدند. در مراس ــته يا زخمی ش  كش
ــجويان دانشكده  فارغ التحصيلی دانش
افسری، افسران جوان از سوگند وفاداری 
ــدند. ميرفندرسكی،  ــاه معاف ش به ش
ــت: حضور  ــه، گف ــر امورخارج وزي
ــنتو در چهارچوب  ــران در پيمان س اي
ــران قابل توجيه  ــت خارجی اي  سياس

نيست. 
ــفی پس از هشت  حجت االسالم فلس
در  ــخنرانی،  س از  ــت  ممنوعي ــال  س
ــدار كننده از  ــام و مردم دي حضور ام

ايشان، سخنرانی كرد.

ــودن برداريد.  ــت از حق  به  جانب ب دس
ــما  ــدام را می خواهيد: اينكه حق با ش ك
ــبخت  باشيد؟ در  ــد يا اينكه خوش باش
بيشتر مواقع فقط می توانيد يكی از اينها 
ــدام را انتخاب  ــما ك را انتخاب كنيد. ش
می كنيد؟ كداميک از اين ارزش ها برای 
شما ارزشمندتر است؟ بيشتر افراد بدون 
اينكه حتی متوجه باشند، انتخابشان اين 
ــت كه حق با آنها باشد حتی اگر اين  اس
ــادی و خوشبختی  ــت رفتن ش به از دس
ــان تمام شود. آخر اين مطلب متوجه  ش
ــما هم يكی از اين افراد  می شويد كه ش
ــی نشاندن  ــتيد. آدم ها برای به كرس هس
حرفشان با هم دعوا می كنند و اعصاب 
خودشان و اطرافيانشان را خرد می كنند. 
ــاه می كند  و  ــا زندگی را كوت اين كاره
موجب خراب شدن، ارتباط، كار و حتی 
ــود. هيچ چيز به اندازه  ــورها می ش كش
ــه جانب خود كردن نمی توانيد  حق را ب
ــدن خوشبختی شود.  موجب خراب ش
ــتر از هر  ــن افراد به طور معمول بيش اي
ــه ديگران  ــاوت می كنند، ب ــی قض كس
ــكايت می كنند، و  ــد، ش ــن می كنن توهي
ــج می برند. همه  ــتر رن ــه هم بيش از هم
ــت.  ــته از بدبختی اس ــان انباش زندگيش
ــالمت  ــأله به طور معمول به س اين مس
ــرايت می كند. با  ــم س ــی آنها ه فيزيك
ــتر افراد متوجه نيستند كه  اين حال بيش
انتخاب بين اين دو ارزش يعنی حق به 
ــبختی شان در  جانب بودنشان و خوش
بيشتر موقعيت های حياتی زندگی وجود 
دارد. و عدم آگاهی از آن باعث می شود 
ــان به جای آنها انتخاب كند.  كه غريزه ش
ــه، مملو از  ــاب غريزه كوته بينان و انتخ

ترس، دفاعی و ناسالم است. 
ــت به  ــه موقعي ــته، هرچ ــن گذش از اي
ــاط خانوادگی نزديک تر  خانواده و ارتب
باشد، افراد كمتر متوجه شده و انتخاب 
بين اين دو ارزش را به ياد می آورند. و 
اگر انتخاب نادرست انجام شود آسيب 
ــان می شود. كدام  يک  بيشتری متوجهش
ــما ارزشمندتر  از اين ارزش ها برای ش
ــت؟ برای درست گفتن بايد ديگران  اس
ــخيص دهند.  اين طور در موردتان تش
ــق به جانب  ــه ثابت كنيد ح برای اينك
ــت می گوييد،   ــما درس ــت و ش شماس
ــد. اين از  ــن طور ببينن ــد ديگران اي باي
ــود. برای انجام دادن  غريزه ناشی می ش
ــتن  ــه تأييد و دانس ــاز ب ــح كار ني صحي
ــد حاضريد  ــت. تا چه ح ــران نيس ديگ
ــما نباشد اما درازای آن  حق به جانب ش
ــبخت تر باشيد؟ آيا حاضريد برای  خوش

ــبخت تر باشيد حرفتان را به  اينكه خوش
كرسی ننشانيد؟ البته موقعيت های زيادی 
ــخص  وجود دارد كه بايد تفاوت ها مش
شود و ممكن است ديدگاه خاص شما 
تأثير مهمی بر يک موقعيت داشته باشد. 
ــت كه ديگران  موقعيت های زيادی هس
ــما سفيد را  ــياه را می بينند و ش فقط س
ــد و با مجاب كردن آنها به ديدن  می بيني
سفيد خواهيد توانست به سود مهم مثل 
ــا جلوگيری از تصادفات و  حفظ پول ي
ــد. كنار آمدن  ــت پيدا كني امثال اين دس
ــتانداردی است  با اختالفات، ماليات اس
ــی می پردازيد. اما نبايد  كه برای زندگ
به تندی يعنی با غريزه تان با آنها برخورد 
كنيد، يعنی هر ديدگاه مخالف را توهينی 
ــخصی به حق به جانب بودن خودتان  ش
ــيدن  تصور كنيد. كمک كردن برای رس
ــا اينكه  ــر و باالتر ب ــک درک بهت ــه ي ب
ــه خودتان درست گفته  بخواهيد هميش
باشيد يک دنيا تفاوت دارد. و در بيشتر 
موقعيت هايی كه افراد برای اينكه ثابت 
ــا هم گالويز  ــت می گويند ب كنند درس
ــادی و  ــث می كنند و ش ــوند، بح می ش
ــان ر ا خدشه دار می كنند،  خوشبختی ش
هيچ دستاورد مهمی به دست نمی آورند. 
ــت است كه بخواهيد  آيا به نظرتان درس
ــرتان را سر اينكه  صبح خودتان و همس
چه كسی چراغ دستشويی را شب روشن 
گذاشته و اينكه به او ثابت كنيد كار شما 

ــت  ــت اس نبوده، خراب كنيد؟ آيا درس
ــورد مذهب، اقتصاد،  كه حتی اگر در م
ــد اما برای  ــت حق با شما باش و سياس
اثبات آن به جمعيت كالنی از مردم، هم 
ــان را عصبانی كنيد و هم ديگران  خودت
را تحقير؟ يک تجربه قوی و قابل تغيير 
ــما، امتحان كنيد دفعه بعدی كه  برای ش
در برخورد با همسرتان، دوستتان يا هر 
ــری، در مورد چيزی فهميديد  كس ديگ
كه حق با شماست، آگاهانه سعی نكنيد 
ــی اگر در  ــات كنيد. حت ــان را اثب حرفت
ــان دهيد كه  ــرار بوديد كه نش دلتان بيق
شما درست می گوييد، اين بار را واكنش 
ندهيد. در عوض، ببينيد آيا دليلی وجود 
ــد اين موضوع را دنبال  دارد كه بخواهي
ــن اختالف فايده ای در  كنيد: آيا حل اي
ــری از تصادفات،  ــر دارد، مثل جلوگي ب
ــا  ــول درآوردن ي ــالمت، پ ــای س ارتق
ــی؟ اگر اين طور بود،  همچنين چيزهاي
آگاهانه به خودتان يادآور شويد كه اين 
ــش برويد.  ــی و مهربانانه پي ــار به  نرم  ب
ــويد و به طرفتان  ــه خودتان يادآور ش ب
ــأله  ــم بگوييد كه به اين دليل اين مس ه
ــه به اين نتيجه مفيد  را دنبال می كنيد ك
دست پيدا كنيد نه اينكه نشان دهيد حق 
باشماست. البته اين احتمال وجود دارد 
كه درست مثل خيلی از موقعيت ها نياز 
شما به اينكه ثابت كنيد حق با شماست 
ــت. فوايد  ــی شده اس از غريزه تان ناش

احتمالی اينكه طرف مقابل ببيند كه شما 
ــترس و  ــت می گفتيد به اندازه اس درس
برهم خوردن آرامش و شادی زندگيتان 
ــت. در هر موقعيتی سعی كنيد ميل  نيس
ــركوب كنيد. اين بار  ــزی خود را س غري
اجازه بدهيد همسرتان يا طرف مقابلتان 
ــرود. اجازه بدهيد  ــد، پيش ب هر كه باش
ــت  آنها باور كنند كه حق دارند و درس
ــش خودتان را  ــد واكن ــد. و بع می گوين
ــتر مردم  به اين موقعيت نگاه كنيد. بيش
ــدر همچنين  ــه چق ــب می كنند ك تعج
ــت. با اين  ــخت اس ــان س كاری برايش
ــتر آدم ها متحير می شوند كه  تجربه بيش
چقدر غريزه شان روی آنها نفوذ دارد. با 
اينكه دانستن اينكه بايد نشان دهيد حق 
ــادی و آرامش را  به جانب شماست ش
ــی  بر هم می زند، اينكه اجازه بدهيد كس
ــت می گفته  ــر باور كند كه او درس ديگ
برای جلوگيری از آن آسيب كار سختی 

است. 
ــت هوای نفستان فرياد بكشد  ممكن اس
ــت فكر می كنه كه حق با  كه، اما اونوق
ــاری كند كه، حاال  اون بوده! و بعد پافش
ــر می كنه كه  ــه بعد همش فك از اين ب

ديگه حق با اونه!« 
ــن بردن آن نفوذ،  ــن قدم برای از بي اولي
ــتان بر روی  ــوذ نفس ــت كه نف اين اس

خوشبختی تان را تشخيص دهيد. 

جامعه

معاون اجتماعی پليس آگاهی توصيه هايی را برای جلوگيری 
از سرقت های توأم با خشونت ارائه داد. 

سرهنگ عبداله قاسمی در گفتگو با فارس گفت: شهروندان 
از سوار شدن به خودروهای مسافركش شخصی و غيرمجاز 
پرهيز كنند. وی اظهار داشت: بانوان در صورت تنها بودن 
از سوار شدن به خودروهای شخصی غير مجاز خودداری 
ــی و وجوه نقدی خود را  ــياء قيمت كنند و زيورآالت و اش
ــينان اتومبيل قرار ندهند.  ــرض ديد راننده و سرنش در مع
سرهنگ قاسمی افزود: رانندگان از سوار كردن مسافر جوان 
و مشكوک كه تقاضای دربستی به مقصد خارج از شهر يا 
مكان های نامطمئن خودداری كنند و هوشياری خود را در 
ــير خود را تغيير می دهند، حفظ  زمانی كه به طور دايم مس
كنند. اين مقام پليس آگاهی اعالم كرد: هنگام سوار شدن 
ــير از قبول هرگونه  ــافربر در طول مس به خودرو های مس
خوردنی و آشاميدنی از راننده و ساير سرنشين ها خوداری 
كنيد. وی اظهار داشت: رانندگان و مسافران از قبول كردن 
مواد خوراكی و خوردنی از افراد ناشناس كه احتمال مسموم 

كردن آن وجود دارد، پرهيز كنند. 
ــخص يا اشخاصی با  ــرهنگ قاسمی گفت: چنانچه ش س
معرفی خود به عنوان مأمور پليس )حتی با پوشيدن لباس 
ــی بدنی  ــس( و فاقد خودرو آرم دار پليس قصد بازرس پلي
شما و يا بررسی وجوه نقدتان را داشتند قبل از هر اقدامی 
مراتب را به 110 اطالع و از همكاری بدون هماهنگی 110 
پرهيز كنيد. معاون اجتماعی پليس آگاهی افزود: از تزئين 
ــی و رها كردن آنان در معابر و  كودكان به زيورآالت قيمت
ــتان ها و اماكن عمومی و مذهبی خودداری شود. وی  بوس
ــت: از حمل پول نقد خودداری و حتی المقدور  اظهار داش
ــاری، خريد اينترنتی و چک های بين بانكی  از كارت اعتب
ــتفاده شود.  ــكناس اس يا چک پول به جای پول نقد و اس
سرهنگ قاسمی به شهروندان توصيه كرد در اماكن پرتردد 
ــناس با خود باشيد، بيشتر از  مراقب تماس بدنی افراد ناش
ــته باشيد و از به همراه  نياز روزانه وجه نقد به همراه نداش
ــتن طال و جواهر و اشياء غير ضرور گرانقيمت پرهيز   داش
ــود. معاون اجتماعی پليس آگاهی گفت: از كارت های  ش
ــد، در  ــتفاده كني ــرای خريد اس ــک ب ــاری و عابربان اعتب
فروشگاه هايی كه امكان پرداخت الكترونيكی وجود دارد، 
از دادن اطالعات كارت خود به فروشنده خودداری و خود 
رمز عبور و مبلغ پرداختی را وارد كنيد. وی اظهار داشت: 
ــتی كه آزاد  ــتی را نزديک به بدن يا در دس ــد كيف دس باي
ــود، در مراكز خريد با ازدحام جمعيت  است نگه داشته ش
ــتی و اشياء همراه خود مراقبت شود. اين مقام  از كيف دس
پليس آگاهی توصيه كرد: هنگام پشت نويسی، از رها كردن 
ــا را بر روی پيش خوان بانک خودداری و از مبادله  چک ه
ــر در بانک خودداری  ــتريان حاض وجوه نقد با چک مش
شود، بهترين راه انتقال پول استفاده از چک های بين  بانكی، 

حوالجات بانكی و عابر بانک است.

توصيه هاي پليس براي جلوگيري 
از سرقت هاي توأم با خشونت
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زیر پوست شهر

غبارروبي گلزار شهداي اردستان 

بزرگ ترين موقوفه چهارمحال و 
بختياری در بروجن قراردارد

 تجليل  از جانباران آسايشگاه 
امام حسين)ع ( خميني شهر

ــبت گراميداشت دهه مبارک فجر، گلزار   به مناس
ــتان غبارروبي و عطرافشاني  ــهر اردس شهداي ش
ــا حضور امام جمعه،  ــد. به گزارش ايرنا، اين آيين ب ش
مديران دستگاه هاي اجرايي، خانواده هاي معظم شهدا، 
ــيجيان، نيروهاي نظامي و انتظامي و اقشار مختلف  بس

مردم اين شهرستان برگزار شد. 
ــاخه  ــركت كنندگان با نثار و اهداي ش در اين آيين، ش
ــا آرمانهاي امام  ــهدا ب ــاني قبور ش هاي گل و عطر افش
راحل و شهداي دوران هشت سال دفاع مقدس تجديد 
ــهيد تقديم  ــتان 150 ش ــتان اردس بيعت كردند. شهرس

انقالب اسالمي كرده است. 

ــتان بروجن  ــئول اوقاف وامور خيريه شهرس مس
گفت: بزرگ ترين موقوفه چهارمحال و بختياري 
ــاحت و تعداد  ــا دو ميليون و 200 هزار متر مربع مس ب
ــتان درخدمت مستمندان ،  زيادي رقبات در اين شهرس

ايتام و سفارش شدگان است. 
ــا افزود: موقوفه ياد  ــين پور در گفتگو با ايرن بيژن حس
شده از مرحوم حاج سليمان سليمان پور حدود يكصد 
ــر مربع آن  ــک ميليون مت ــده كه ي ــال پيش وقف ش س
ــت كه عايدات آن صرف امور خيريه  اراضي زراعي اس

مي شود. 
ــزار متر مربع  ــرد: يک ميليون و 200 ه ــح ك وي تصري
ــهر بروجن به  ــه در بهترين نقاط ش ــن موقوف ــر اي ديگ
مراكز آموزش عالي و چندين آموزشگاه مقاطع مختلف 
ــهر را در رقبات اين  ــان اصلي ش ــي و دو خياب تحصيل
ــت. وي از كسب يكصد ميليون  موقوفه جاي گرفته اس
ــال جاري خبر  ريال درآمد از عايدات اين موقوفه در س
ــات واقف  داد و گفت: اين ميزان درآمد صرف سفارش

در امرخير مي شود. 

به مناسبت دهه فجر از رشادتها و جانفشاني جانبازان 
ــازان امام  ــگاه جانب ــال دفاع مقدس در آسايش 8 س
ــن تجليل از  ــد. آيي ــهر تجليل ش ــين)ع( خميني ش  حس
ــگاه با  30 جانبازان 70درصدي و قطع نخاعي اين آسايش
حضور مدير كل بنياد شهيد استان اصفهان ، نماينده خميني 
ــتان ، بسيجيان و دانش  شهر در مجلس، مسئوالن شهرس
ــد. به گزارش ايرنا، امام جمعه   آموزان، كارمندان برگزار ش
خميني شهر در اين مراسم گفت: جانبازان و رزمندگان 8 
سال دفاع مقدس با هدف جلب رضاي خدا جانفشاني و 
ــكر مردم وارد  ــداكاري كردند و به خاطر قدرداني و تش ف
دفاع و جنگ نشدند. حجت االسالم  موسي سالمي افزود: 
ــان در جنگ و انقالب هيچ  ــاني كه خود و خانواده ش كس
ــتند بايد بدانند كه امنيت امروز آنها ثمره  ــاركتي نداش مش

ايثارگري شهدا و جانبازان است. 

دث
حوا

زاينده رود
ــالش مأموران پليس امنيت عمومی  با ت
ــان يكی از  ــتان اصفه ــی انتظامی اس فرمانده
صندوق های قرض الحسنه كه به صورت غير 
مجاز فعاليت می كرد شناسايی و پلمب شد. 
سرهنگ ميرعباس صوفی وند )رئيس پليس 
امنيت عمومی استان اصفهان( با بيان اين مطلب 
اظهار داشت: در پی كسب خبری مبنی بر اينكه 
يک مؤسسه صندوق قرض الحسنه به صورت 
غير مجاز در يكی از منطقه های شهر اصفهان 
فعاليت كرده و وام هايی نيز به مردم پرداخت 
كرده است موضوع در دستور كار مأموران اين 
ــزود: پس از انجام  ــس قرار گرفت. وی اف پلي
ــتعالم از مراجع مربوط  ــات الزم و اس تحقيق

مشخص شد فردی به نام »منصور - س« بدون 
ــتن مجوز اقدام به داير كردن صندوقی با  داش
عنوان دفتر قرض الحسنه بدون سود و كارمزد 
نموده و تاكنون 4 هزار و 168 فقره وام پرداخت 

كرده است. 
اين مقام مسئول گفت: متصدی دفتر مذكور به 
اين پليس دعوت و ضمن توجيه و ارشادات 
ــبت به  الزم و از وی اخذ تعهد گرديده و نس
ــر و تعطيلی محل  ــوی دفت ــع آوری تابل جم
ــد. رئيس پليس امنيت عمومی استان  اقدام ش
ــدگان از اين دفتر  ــان كرد: وام گيرن خاطرنش
ــاط وام به  می توانند جهت باز پرداخت اقس
يكی از صندوق های قرض الحسنه سطح شهر 

مراجعه كنند. 

زاينده رود
ــتان  ماموران فرماندهی انتظامی شهرس
ــهرضای حين كنترل خودروهای عبوری  ش
ــوع ترياک  ــو مواد مخدر از ن ــدار 72 كيل مق
ــر را در اين ارتباط  ــف و ضبط و 5 نف را كش
دستگير كردند. به گزارش پايگاه اطالع رسانی 
ــدی فرمانده  ــرو احم ــرهنگ خس پليس، س
انتظامی شهرستان شهرضا با بيان اين مطلب 
اظهار داشت: مأموران ايست و بازرسی شهيد 
ــته  امامی اين فرماندهی طی يک هفته گذش
حين كنترل خودروهای عبوری مقدار 72 كيلو 
ترياک را در بازرسی از پنج دستگاه خودروی 

سبک و سنگين كشف و ضبط كردند. 
ــر پنج خودرو  ــزود: در اين ارتباط ه وی اف

ــای   ــه نام ه ــا ب ــدگان آنه ــف و رانن  توقي
ــا- ن(، )عليرضا –  )عبداله – ا(، )حميدرض
ــعيد – ف(  و )عباس – ن( دستگير  ت(، )س
شدند. اين مقام مسئول عنوان داشت: تمامی 
ــتگير شده غير بومی بوده و بنا بر  متهمان دس
اعترافاتشان مواد مخدر را از مرزهای شرقی 
كشور تهيه و قصد داشتند تا آنها را در ديگر 
ــانند كه با درايت و  ــتان ها به فروش برس اس

هوشياری مأموران پليس گرفتار شدند. 
سرهنگ احمدی در پايان خاطر نشان كرد: در 
اين خصوص تمامی متهمان دستگير شده به 
همراه پرونده و مواد كشف شده جهت سير 
مراحل قانونی به مراجع قضايی تحويل داده 

شدند.

زاينده رود
ــوران  ــط مأم ــابقه دار توس ــرور س ــتگيری دو ش ــی دس در پ
ــتان اصفهان مقدار يک  پليس امنيت عمومی فرماندهی انتظامی اس
ــف و ضبط شد. سرهنگ ميرعباس صوفی وند  كيلوگرم كراک كش
ــكايت يكی  ــتان( گفت: در پی ش ــس پليس امنيت عمومی اس )رئي
ــاش وی را مورد  ــر اينكه دو نفر از اراذل و اوب ــهروندان مبنی ب از ش
ــتور كار مأموران اين  ــوع در دس ــرار داده اند موض ــتم ق ضرب و ش
پليس قرار گرفت. وی افزود: در تحقيقات صورت گرفته مشخص 
ــور -ع« و از اراذل و اوباش  ــد يكی از ضاربان فردی به نام »منص ش
ــت كه طی يک اقدام غافلگيرانه شناسايی و دستگير ــابقه دار اس  س

 شد. اين مقام مسئول اظهار داشت: متهم پس از مواجه با مدارک و مستندات 
پليس ضمن اعتراف به ضرب و شتم فرد مضروب پاتوق همدست 
 خود را معرفی كرد كه مأموران بالفاصله به محل  اعزام و وی را دستگير 

كردند.

ــه می خواهد مديريت موفقی  هر مدير موفق IT ك
ــد، بايستی دارای يک سری ويژگی هايی  داشته باش
ــد.بهترين مديران و آنانی كه حرفه های موفقی  باش
ــتفاده از  ــتند و با اس دارند اين مهارت ها را دارا هس
قابليت های شان می توانند تشكيالت تخصصی و 
ــا كار می كنند را باال  ــركت هايی را كه برای آنه ش

ببرند.
گر چه بر سر تعداد و ماهيت اين ويژگی ها اختالف 
ــيار  ــدادی از آنها بس ــود دارد اما تع ــی وج نظرهاي
 IT ــای مديران ــی از ضروريت ه ــوده و يك  مهم ب

هستند. 
توانايی ارزيابی نيازها: 

 همه مديران IT نيازمندند بدانند كه چطور نيازهای 
شركت شان را كه به وظايف تكنولوژی آنها مربوط 
ــت كه در چه  ــود، ارزيابی كنند. اين مهم نيس می ش
سطحی از مديريت می باشند بلكه بايستی بدانند كه 
ــت تا  ــای واقعی و اعمال صورت گرفته چيس نيازه

بتوانند بر روی فعاليت های صحيح كار كنند. 
ــعه  ــران تنها در صدد ايجاد و توس ــياری از مدي بس
ــتند و برای رسيدن به هدف ها  برنامه های IT هس
ــف موضوعات و اعمال ملموس شركت هيچ  وكش
ــريع  ــی نمی كنند. پرورش توانايی ارزيابی س تالش
 IT تكنولوژی مورد نياز حيطه تخصصی يک مدير
توانايی او در پاسخگويی و مسئوليت پذيری بيشتر 
را افزايش می دهد. ارزيابی تكنولوژی مورد نياز در 
ــعه حرفه آنان  ــه مديران IT در جهت توس كمک ب

نقش بسيار مهمی را بازی می كند.
توانايی خلق يک ديدگاه:

ــری مطلوبی  ــق IT برای اينكه رهب ــک مدير موف ي
داشته باشد بايستی هدف های سازمان را بشناسد و 
ديدگاهی را برای كاركنان خود خلق كند كه نشانده 

اين باشند كه می خواهد سازمان و كاركنان در كجا 
قرار گيرند. اين مديران بايستی مسئوليت پذير بوده و 
تيم خود را به مقصد مطلوب هدايت كنند. مديرانی 
ــدگاه و توضيح و تفصيل  ــه توانايی خلق يک دي ك
ماهرانه آن به كاركنان خود را دارا هستند می توانند 
ــانند چرا كه  ــی را به انجام رس ــيار خوب كارهای بس

كاركنان شان از آنان پيروی می كنند. 
توانايی ايجاد يک برنامه:

زمانی كه كاركنان دانستند كه كجا می خواهند باشند، 
ــا ايجاد يک  ــد كه چگونه ب ــران موفق می دانن مدي
برنامه آنان را به آنجا برسانند و اين به معنی انتخاب 
ــرای موقعيتی كه در آن قرار  اولويت های صحيح ب
ــت  ــپس ايجاد برنامه ای پر تكاپو اما دس دارند و س
يافتنی است. برنامه ريزی يک عنصر ضروری برای 
ــت كه می خواهند به هدف های عالی  مديرانی اس
برسند، اما بسياری از مديران در برنامه ريزی شكست 

می خورند. 
توانايی ساختن يک تيم:

ــاختن تيمی را كه به خوبی  مديران موفق اهميت س
مهارت در زمينه های مهم و حياتی را دارد، به خوبی 
ــتی بداند كه تيمی را  می دانند. يک مدير موفق بايس
كه در حال حاضر وجود دارد، چگونه اصالح كرده 
ــتی به خوبی  ــد و البته اين كار را بايس و بهبود بخش
ــد. هر مدير خوبی  ــک تيم جديد انجام ده ايجاد ي
توانايی ايجاد تيمی صحيح برای انجام اموری كه در 
حال حاضر وجود دارد و پيش بينی نيازهای آينده را 
دارد، بنابراين يک چنين تيمی آماده برای تالش ها و 

مبارزات جديد است. 
توانايی تمركز بر منابع:

ــان IT، پول و منابع تكنولوژی  متمركز كردن كاركن
ــتيابی به  ــركت برای دس بر اولويت های كليدی ش

ــتی  ــت. منابع تكنولوژی بايس موفقيت ضروری اس
ــا نيازها و  ــد كه همگام ب ــر ابتكاراتی متمركز باش ب
هدف های شركت است و بايستی در يک راه پربار 

و هزينه های قابل اجرا به كار روند. 
توانايی مديريت پروژه ها:

ــت كه سازمان  ــغل يک مدير IT اين اس ــاس ش اس
ــيوه قابل  ــد اولويت های پروژه را با يک ش می توان
پيش بينی انجام دهد. هماهنگی مديريت پروژه های 
قابل اجرا بايستی بخش كليدی هر مديری باشد كه 
ــير حرفه ای  انتظار موفقيت را دارد. صرفنظر از مس
ــی پروژه های قوی  يک مدير، مهارت های مديريت

فرصت ها و شانس های مدير را باال می برد.
توانايی رهبری و ايجاد انگيزه:

ــت نمی يابند  ــازمان های IT به مقاصد خود دس س
 IT ــود. مديران ــه در آنان ايجاد انگيزه ش مگر اينك
ــل توجهی مبتنی  ــرعت حركت قاب كه می توانند س
بر رهبری قوی و تكنيک های انگيزشی ايجاد كنند، 
هميشه موفقيت های بيشتری نسبت به آنانی كه نمی 

توانند اين كار را انجام دهند به دست می آورند. 
توانايی برقراری ارتباطات مؤثر:

ــطوح  ــياری از س ــق می توانند در بس ــران موف مدي
ــرار كنند.  ــوع افراد ارتباط برق ــاوت و با همه ن متف
ــه  ــادی ب ــيار زي ــتگی بس ــه ای بس ــت حرف موفقي
ــاندن  مهارت های برقراری ارتباطات مؤثر دارد. رس
ــتريان غير  ــان كاركنان فنی به خوبی مش پيام در مي
ــی، مديران را قادر به مديريت انتظارات قابل اجرا   فن
می گرداند. آن دسته از مديران IT كه به موفقيت های 
حرفه ای بزرگی دست می يابند، كسانی هستند كه 
می توانند با تمامی سطوح افراد مانند كارمندان، همتا 
ها، مشتريان داخلی و خارجی، فروشندگان و مديران 

ارشد به خوبی ارتباط برقرار كنند 

پلمب يک صندوق قرض الحسنه غير مجاز 
در اصفهان

كشف 72 كيلو ترياك 
توسط مامورين نيروي انتظامي شهرضا

دستگيری دو شرور و كشف يک كيلو 
كراك

خصوصيت های مديران موفق فناوری اطالعات  

رازی ساده اما تکان  دهنده برای شادتر زیستن 

آدم ها برای به كرسی 
نشاندن حرفشان با هم 
دعوا می كنند و اعصاب 
خودشان و اطرافيانشان 
را خرد می كنند. اين كارها 
زندگی را كوتاه می كند  
و موجب خراب شدن، 
ارتباط، كار و حتی كشورها 
می شود

از تنهائی وحشت داشت. از دوران بچگی 
تا همين االن، هميشه از اين كه تنها بماند 
می ترسيد. برای انجام هر كاری، رفتن به 
ــردن به چيزی  ــر جائی، و حتی فكر ك ه
دنبال يک حامی و پشتيبان می گشت. مدام 
بايد كسی بهش برنامه می داد كه چه بكند 
ــه نكند. هرگز از فرصت هائی كه به  و چ
دست می آمد تا خودی نشان دهد استفاده 
ــت به خودش جرأت  نمی كرد. هيچ وق
خطر كردن و يا حتی ريسک های جزئی 
را هم نمی داد، چون می ترسيد سرزنش 
ــود. يا شايد هم از اين كه متوجه ضرر  ش
ــود: ”نكند بخورم زمين! اگر  و زيانی بش
در اين امتحان مردود شوم چه می شود؟ 
اگر در اين معامله ضرر كنم چه؟ اگر... و 
خالصه به خاطر وحشتی كه داشت درس 
خواندن را رها كرد كه امتحان ندهد، كار و 
ــتد شكست  تجارت نكرد كه در داد و س
ــت كه مبادا  نخورد و قدم از قدم برنداش
ــه ديگران گفتن  ــورد! هرجا ك زمين بخ
ــد خورد، هرجا كه  رفت، هرچه كه دادن
گفتند خوابيد، هرچه كه گفتند گوش كرد 
و هركار كه گفتند انجام داد! هيچ وقت به 
اين فكر نكرد كه خواسته خودش چيست، 
چه چيزی را دوست دارد و از چه چيزی 
ــليقه ای در  بدش می آيد! هيچ ايده و س
ــت. مدام چشمش به  هيچ موردی نداش
دهان ديگران بود تا برايش تصميم بگيرند. 
فكر مستقلی نداشت. تمام وجودش وابسته 
 بود. هرگز سعی نكرده بود كه استعدادها و 
ــه به  توانائی هايش را پيدا كند. او هميش

خاطر ترسی كه از تنهائی داشت، يا دنبال 
ــی را دنبال خودش  يكی می رفت يا يك
می برد...ممكن است كه هر انسانی ضعف 
هائی داشته باشد. ضعف فقط در زور بازو 
و نيروی بدنی نيست. هر نقطه ای كه كنار 
ــته شده و روی آن يا كار نشود و يا  گذاش
كم كار شود به تدريج ضعيف می شود. 
به عنوان مثال، يک شاگرد مدرسه اگر به 
درس و تكاليفش در ابتدای سال تحصيلی 
نرسد، در اواسط سال خود را عقب تر از 
بقيه می بيند و اين موجب ضعف پی درپی 
او در تحصيل شده و در نهايت يا مردود 
ــد. آنهائی كه هرگز  ــود و يا تجدي می ش
تالشی برای قوی كردن جسم و فكر خود 
نكرده اند و يا كمتر در جهت توانائی های 
خود قدم برداشته اند، يک روزی متوجه 
ــوند.  ضعف يا ضعف های خود می ش
ــه باعث عقب ماندن آنها  ضعف هائی ك
ــان  ــان به آرزوهای ش ــع رسيدنش  و مان
شده اند. آنها وقتی دوستان دوران كودكی و 
يا همكاران دوران آموزشی خود را می بينند 
كه حاال پيشرفت كرده و در موقعيت های 
رفاهی و اجتماعی خوبی قرار گرفته اند، 
از برخورد با آنها معذب شده و احساس 
ناراحتی شديدی می كنند. بعضی از آنها 
غبطه می خورند و برخی ديگر حسادت 
می ورزند. عاقبت كار افراد ضعيف غير از 
اين نمی تواند باشد: يا ناراحت و افسرده 
ــوند و از چرخ روزگار كه بر وفق  می ش
مرادشان نچرخيده گله و شكايت می كنند 

و يا حسادت به جانشان می افتد. 

پنجره

لطفًا ضعيف نباشيد!  
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انجام سرويس ازن ژنراتور 
تصفيه خانه آب اصفهان

زاينده رود
سرويس ازن ژنراتور شماره 2 تصفيه خانه آب اصفهان و نصب 
و شستشوی كامل تيوپ های دی الكتريک )شيشه ها ( توسط كاركنان 
ــايان ذكر است  واحد كلرزنی و ازن زنی اين تصفيه خانه انجام شد.ش
اين اقدام كه به مدت دو هفته به طول انجاميد، بالغ بر 120 ميليون ريال 

صرفه جويی دربرداشته است.
همچنين در تصفيه خانه آب اصفهان انجام تمامی تعميرات، نگهداری 
ــتگاه های كمپريور و رطوبت گير يا  ــرويس ازن ژنراتورها، دس و س
ــط كاركنان اين تصفيه  ــک كن از زمان بهره برداری تاكنون توس خش
ــت گندزدايی آب با تزريق 18  ــت.گفتنی اس خانه صورت گرفته اس
كيلوگرم در ساعت ازن و در دو مرحله قبل و بعد از ته نشينی، توسط 
دستگاه های ازن ساز موجود در تصفيه خانه صورت می گيرد كه اين 
كار عالوه بر گندزدايی باعث تخريب تركيب های آلی مضر و سرطان 
ــری  ت ــل  مث آب  زای 
ــا، حذف  ه ــان  هالومت
تمامی  ــز،  منگن ــن،  آه
ــا،  ه ــم  ميكروارگانيس
ويروس ها و رفع رنگ، 
 بو و طعم نامطلوب آب 

می شود.
ــت  الزم به توضيح اس
ــه  ــل را ازن ب ــن عم اي
مراتب بهتر و عميق تر 

از كلر انجام می دهد.

 برپايی نمايشگاه اسناد انقالب
در کاشان

زاينده رود
ــهرداری  ــازمان رفاهی تفريحی ش به گزارش روابط عمومی س
ــالمی در اين سازمان  ــگاه روزشمار و اسناد انقالب اس كاشان نمايش
گشايش يافت. مدير روابط عمومی سازمان رفاهی تفريحی شهرداری 
كاشان ايجاد زمينه مناسب برای پژوهشگران انقالب اسالمی و ارتقای 
ــل جوان از تاريخ انقالب و تجديد  ــطح آگاهی جامعه به ويژه نس س
ــان را از هدف های برپايی اين  ــره دوران انقالب برای فجرآفرين خاط
ــگاه ذكر كرد. حميدرضا دهقانی گفت: در قالب اين نمايشگاه  نمايش
وقايع و رويداهای دوران انقالب در قالب اسناد، روزنامه و تصوير در 
ــت. به گفته وی نمايشگاه روزشمار  معرض ديد عموم قرار گرفته اس
و اسناد انقالب اسالمی كه به همت سازمان رفاهی تفريحی شهرداری 

برپا شده تا پايان دهه فجر برای بازديد عالقمندان داير است.

نماينده مردم اصفهان در مجلس:
منشور اصولگرايی عامل تحول
در حرکت اصولگرايان می شود 

ــس  مجل در  ــان  اصفه ــردم  م ــده  نماين ــر  فوالدگ ــا   حميدرض
ــير  ــی می تواند عاملی برای تحول در مس ــور اصولگراي گفت: منش
ــا فوالدگر در گفتگو با فارس  ــد. حميدرض حركت اصولگرايان باش
ــر حركت خود نياز به تحولی  ــت: اصولگرايان برای تغيي اظهار داش

داشتند كه در قالب منشور اصولگرايی قابل دستيابی بود. 
ــاخص دارد كه  ــار اصل و 12ش ــور چه ــت: اين منش وی بيان داش
ــنجش  ــاخص ها برای اصولگرايان ميزانی برای س هر يک از اين ش

محسوب می شود. 
نماينده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی با تأكيد بر اينكه هر 
ــور اصولگرايی پايبند باشند، تصريح  يک از اصولگرايان بايد به منش
ــور بيانگر اموری است كه اولويت های  ــاخص های اين منش كرد: ش
ــامل  جريان اصولگرايی در مقام عمل و به ويژه در زمان فعلی را ش
ــالم، جمهوری اسالمی  ــور اس ــود. وی افزود: اصول اين منش می ش
ــه فقيه را در بر  ــيره امام و واليت مطلق ــی(، خط و س )قانون اساس
ــدت  ــط هر نماينده اصولگرا به ش می گيرد كه الزمه اجرای آن توس
ــات ميان  ــه برخی اختالف ــاره ب ــود. فوالدگر با اش ــاس می ش احس
ــرادران اصولگرا در  ــال های اخير، اضافه كرد: ب اصولگرايان طی س
ــور قرار  ــته و حول اين منش ــس بايد اختالفات را كنار گذاش مجل
ــا تحولی عظيم در مجلس  ــد و آن رابه طور كامل اجرا كنند ت گيرن
شورای اسالمی توسط اصولگرايان صورت گيرد. وی تصريح كرد: 
ــور اصولگرايی اموری را دربر می گيرد كه بيانگر  شاخص های منش
ــل و به ويژه در زمان  ــای جريان اصولگرايی در مقام عم اولويت ه
فعلی است كه مواردی نظير دفاع از ارزش های اسالمی، پايبندی به 
ــالمی، التزام عملی به واليت فقيه و فصل الخطاب  مبانی انقالب اس
دانستن نظر رهبری، احترام و توجه به جايگاه روحانيت و مرجعيت، 
ساده زيستی و پرهيز از تجمل گرايی و اشرافيگری و توجه ويژه به 

گروه های ضعيف و نيازمند را مورد تأكيد قرار می دهد. 

برگزاری مراسم دهه مبارک فجر 
انقالب اسالمی دشمنان 

را به زانو در می آورد
زاينده رود  

مسئول حوزه نمايندگی ولی فقيه در سپاه قمر بنی هاشم)ع( گفت: 
برگزاری هرچه باشكوه تر مراسم دهه مبارک فجر انقالب اسالمی موجب 
ــمنان خواهد شد. به گزارش  به زانو در آوردن ابر قدرت ها و تحقير دش
ــتان چهارمحال و بختياری، حجت االسالم حسنعلی موذنی از  بسيج اس
انقالب اسالمی ايران به عنوان مهم ترين حركت اسالمی و جنبش انقالبی 
در زمان غيبت امام زمان)عج( نام برد و افزود: انقالب اسالمی ايران نه تنها 
ــت كشور را تغيير داد و پس از گذشت سالها حكومت اسالمی  سرنوش
تشكيل شد، بلكه بر كشورهای منطقه و قواعد بين المللی و جهانی نيز 
تأثير گذاشت و عرف نظام بين المللی را بر هم زد. وی با تأكيد بر اينكه در 
ايام دهه فجر از همان آغازين روزهای حركت مردم، معاندان و نابخردان به 
تكاپو افتادند تا جلوی انقالب را بگيرند، افزود: ناآرامی های قومی، افزايش 
مطالبات ناصواب قبيله ای، ترور و جنگ، نفوذ و نفاق، تهاجم به فرهنگ 
و اعتقادات و ارزش های اين مرز و بوم از مهم ترين برنامه های دشمن در 
ــنگ پراكنی به حركت های انقالبی مردم بود. حجت االسالم  راستای س
ــتكبار جهانی با راه اندازی اغتشاش،  موذنی ادامه داد: امروزه نيز ايادی اس
آشوبگری، فتنه سبز و ترور دانشمندان نمونه  ايرانی از مهم ترين موانعی 

است كه دشمنان اسالم بر سر راه انقالب اسالمی ما ايجاد كرده اند. 

دهه مبارک فجر يادمان استقالل و 
خودباوری مردم شريف ايران است

زاينده رود  
ــتان چهارمحال و بختياری با صدور  سپاه قمربنی هاشم )ع( اس
بيانيه ای آغاز سی ودومين سالگرد دهه فجر انقالب اسالمی را گرامی 
داشت. به گزارش بسيج استان چهارمحال و بختياری، در قسمتی از اين 
ــت: انقالب اسالمی ايران زاييده عاشوراست و ريشه در  بيانيه آمده اس
همان عقايد عاشورايی  دارد، و اين حادثه تنها يک رخداد تاريخی نيست؛ 
بلكه ريشه در فرهنگی و عقيده ملت ايران دارد. هر سال كه می گذرد اين 
ــمنان برای منزوی كردن آن، تازه تر  نظام الهی برغم توطئه و تالش دش

و كاراتر می شود. 
ــت؛ كه انقالب  ــدنی اس ــورا، منزوی ش مگر مضمون و محتوای عاش

عاشورايی مردم ايران، منزوی شود؟! 
انقالب اسالمی ايران به تبع حركت و حيات قبله حقيقی سرور آزادگان 
جهان، حضرت حسين بن علی )ع(، خيزش و خاستگاهی است جريان 
ــه در جغرافيای يكپارچگی، وحدانيت و يكتايی خداوند  ساز كه ريش
ــاخه و برگ و بار در استقالل و عزت عاشورايی!  واحد قهار دارد و ش
ــه هر روز بيش از  ــت ك ــرزندگی روزافزونی اس و اين آن زندگی و س
روز گذشته، همه »آحاد« اجتماع در پيكره ای برساخته از »اتحاد« بدان 
نيازمنديم. در قسمت ديگری از اين بيانيه تصريح شده است: قوی ترين 

اهرمی كه در اختيار آدميان است، همت و اراده آنهاست. 
ــه راه افتاد و نه ــردد و ضعيف، نه می توان ب ــای منزوی و م ــا اراده ه  ب

 می توان به مقصد رسيد. 

ارتقای روحيه تكليف گرايی 
جوانان مهم ترين کارکرد 

برنامه های دهه فجر است 
زاينده رود

ــيج كارمندان سپاه قمر بنی هاشم)ع( گفت:  سرپرست سازمان بس
ايجاد و ارتقای روحيه تكليف گرايی جوانان مهم ترين كاركرد برنامه های 
دهه فجر است.  به گزارش بسيج استان چهارمحال و بختياری، سرهنگ 
ــی انصاری با اشاره به آمادگی مردم و دستگاه های مختلف  پاسدار موس
ــم  سالگرد پيروزی انقالب اسالمی اظهار داشت: در  برای برگزاری مراس
محتوی جشن های پيروزی انقالب اسالمی نبايد از امام)ره( و هدف الهی 
ايشان و همچنين اراده آهنين مردم كه نقش های مؤثر در پيروزی انقالب 

داشتند، غفلت كرد. 
وی ادامه داد: به زبانی ديگر بايد اركان پيروزی انقالب يعنی اتحاد مردم 
و رهبری امام خمينی )ره( و هدف الهی آن در جشن ها و برنامه های دهه 
فجر به درستی ترسيم شود تا حق انقالب و دهه فجر به درستی و خوبی 
ادا شود. انصاری به برنامه های طراحی شده برای بزرگداشت سی و دومين 
سالگرد پيروزی انقالب اشاره كرد و گفت: برگزاری كارگاه های توانمند 
سازی بسيجيان در فضای مجازی، حضور در نماز عبادی سياسی جمعه، 
سركشی و عيادت از معلوالن، برگزاری مسابقات تيراندازی، برگزاری جشن 
انقالب، ايجاد ايستگاه های ايست و تبريک و برگزاری مسابقات مختلف 
ورزشی و فرهنگی از مهم ترين برنامه های درنظر گرفته شده در ايام مبارک 
دهه  فجر امسال است. سرهنگ انصاری هدف از اجرای باشكوه مراسم 
ويژه دهه فجر را تجليل و بزرگداشت ايام پيروزی انقالب اسالمی دانست 
و افزود: پيام رسانی حوادث منجر به پيروزی انقالب اسالمی، بازشناسی 
نقش مؤثر امام در بستر جريانات انقالب و جلوه نشان دادن صالبت مردم 

در پيروزی و حماسه انقالب اسالمی از ديگر هدف ها است. 

اخبار شهركردروي ميز

زاينده رود  
ــريعت )معاون  ــن صمصام ش ــيد جمال الدي س
ــتانداری اصفهان( اظهار داشت: برای  امور عمرانی اس
ــس راهنمايی و رانندگی  ــتر از اين پ اعمال قانون بيش
از طريق دوربين های شهری اتومبيل های متخلفی را 
ــوز قانونی در محدوده طرح ترافيک اين  كه بدون مج
ــهر تردد می نمايند كنترل و برای آنها برگ جريمه  ش
ــيكلت ها  صادر می نمايد. وی عبور و مرور موتورس
كه روزانه بر تعداد آنها افزوده می شود را از معضالت 
مهم ترافيكی و آاليندگی هوای شهر اصفهان دانست و 
گفت: براساس مدارک مستند هر موتورسيكلت عالوه 
ــتر از  ــديد، چهار برابر بيش بر ايجاد آلودگی صوتی ش

يک خودرو آاليندگی دارد.
ــمول  ــبت به مش ــزود: نس ــی اف ــور عمران ــاون ام مع
ــرد برای  ــردد زوج و ف ــت ترافيكی ت ــدن محدودي ش

ــه خواهد داد.  ــيكلت ها نيز راهكار الزم ارائ موتورس
ــور و مرور  ــب های ترافيكی برای عب ــع برچس توزي
ــهر اصفهان  ــدوده طرح ترافيكی ش اضطراری در مح
ــه امروز شورای ترافيک استان  نيز ديگر موضوع جلس

اصفهان بود.
ــن زمينه اظهار  ــتانداری در اي ــاون امور عمرانی اس مع
ــب های ويژه مورد نياز برای ورود به  ــت: برچس داش
ــهر صادر خواهد  ــته مركزی ش محدوده ترافيكی هس
ــريعت گفت: در اين محدوده تردد  ــد. صمصام ش ش
ــس و  ــس، پلي ــل آمبوالن ــی مث ــای اورژانس  خودروه
ــابه نياز به  ــوارد مش ــالک دولتی و م ــانی، پ آتش نش
ــوع و چگونگی  ــب مجوز تردد ندارد. طرح، ن برچس
ــور در محدوده طرح  ــب های مجوز عب توزيع برچس
ــيكلت  ــک تردد زوج و فرد خودروها و موتورس ترافي

توسط شهرداری اصفهان در حال انجام می باشد.

 

شهرستان

خودروهایی كه محدوده طرح تردد را رعایت نکنند 
از این پس جریمه می شوند 

ــگاه پيام نور  ــی ولی فقيه در دانش ــئول نهاد نمايندگ مس
استان اصفهان گفت: كلنگ احداث مجتمع های فرهنگی 
دانشگاه پيام نور استان 19 بهمن ماه به زمين زده می شود. 
حجت االسالم والمسلمين مهدی مستاجران در گفتگو با 
فارس اظهار داشت: در 19 بهمن ماه، احداث مجتمع های 
فرهنگی شامل نمازخانه ها با حضور استاندار و مسئوالن 
دانشگاه های پيام نور كشور در يكی از دانشگاه های پيام نور 
استان اصفهان به صورت ويدئو كنفرانس آغاز می شود. 
وی با اشاره مقارن بودن ايام اله دهه فجر انقالب اسالمی 
با طلوع فجر اسالمی در كشور های منطقه، اظهار داشت: 

اين تقارن، نويد آن را می دهد كه فجر واقعی طلوع فرج 
ــت در آينده ای نزديک اتفاق می افتد.  امام زمان )عج( اس
وی با اشاره به اينكه دانشگاه ها و دانشجويان بايد با اين 
ايام آشنا باشند، بيان داشت: دانشگاه پيام نور استان اصفهان 
ــای متعددی ويژه  ــال جاری برنامه ه در ايام دهه فجر س
استادان و كاركنان دانشگاه های پيام نور استان اصفهان دارد. 
مسئول نهاد نمايندگی ولی فقيه در دانشگاه پيام نور استان 
ــاره به برنامه هاي اين دانشگاه در اين ايام،  اصفهان با اش
ــرد: با توجه به اينكه فرصت دهه فجر، فرصت  عنوان ك
ــتراحت دانشجويان بين دو ترم مهر و بهمن به شمار  اس

ــگاه برای اين ايام برنامه های متنوع  می رود ولی اين دانش
ــت. وی به يكی از برنامه های  و متعددی تدارک ديده اس
ــگاه پيام نور در روز 21 بهمن اشاره و تصريح كرد:  دانش
ــگاه در اين ايام، گردهمايی بزرگ  از برنامه های اين دانش
ــتادان دانشگاه های پيام نور استان اصفهان است كه در  اس
ــاره به  ــتاجران با اش ــود. مس روز 21 بهمن برگزار می ش
برنامه هايی كه در اين گردهمايی اجرا می شود، افزود: در 
اين گردهمايی مسائل آموزشی در دانشگاه ها تبيين می شود 
و رئيس دانشگاه پيام نور استان اصفهان نيز با روسای ساير 

مراكز دانشگاه ها به گفتگو می پردازد. 

ــازمان تبليغات اسالمی استان  ــئول دارالقرآن الكريم س مس
اصفهان گفت: به مناسبت سالگرد پيروزی انقالب اسالمی، 
ــنواره آيه های فجر در اصفهان برگزار می شود. مهدی  جش
مسماريان در گفتگو با فارس با بيان اينكه در دهه فجر سال 
جاری، دومين جشنواره قرآنی آيه های فجر از سوی سازمان 
ــالمی در سطح استان اصفهان برگزار می شود،  تبليغات اس
ــت: هدف از برگزاری اين جشنواره، طرح، نشر  اظهار داش
و ترويج فرهنگ حيات بخش قرآن كريم در جامعه است. 
وی ادامه داد: ايجاد شور قرآنی و ايجاد زمينه حضور افراد 
ــوزش قرآن از  ــالم به منظور آم مختلف در رقابت های س

ــنواره است. مسئول  ــده در اين جش ديگر اهداف دنبال ش
دارالقرآن الكريم سازمان تبليغات اسالمی استان اصفهان با 
اشاره به اينكه اين جشنواره در چهار بخش كودک، نوجوان، 
 جوان و خانواده در سطح استان برگزار می شود، خاطرنشان 
ــنواره در روز پنج شنبه 21 بهمن ماه  كرد: اختتاميه اين جش
ــال جاری از ساعت هفت شب در مؤسسه نشر معارف  س
ــود. وی با تأكيد بر اينكه گستره  اهل بيت )ع( برگزار می ش
برگزاری جشنواره قرآنی آيه های فجر استان اصفهان است، 
اضافه كرد: اين جشنواره با همكاری مؤسسه فرهنگی قرآن 
ــود. مسماريان ادامه داد:  تمام افراد  و عترت بينه اجرا می ش

ــال خانواده ها می توانند در بخش خانواده اين  باالی 10 س
ــته های ترتيل خوانی، حفظ سوره مباركه  جشنواره در رش
ــير سوره مباركه نور و دانستنی های قرآن شركت  نور، تفس
ــير سوره مباركه نور بر اساس  كنند. وی با بيان اينكه تفس
تفسير نمونه است، افزود: سئوال های بخش دانستنی های 
قرآن از كتاب دانستنی های قرآن تأليف مصطفی اسرار طرح 
شده است. مسماريان اضافه كرد: خانواده های شركت كننده 
ــعی كنند با برنامه ريزی قبلی همه اعضای خانواده را در  س
بخش های مختلف مسابقه شركت دهند به نحوی كه حداقل 

هر فرد از خانواده به يک پرسش پاسخ دهد.

زاينده رود  
ــهروندی اصفهان از چاپ و  دبير كميته فرهنگ ش
توزيع 9 جلد كتاب كاريكاتور مشتمل بر مفاهيم شهروندی 
در اصفهان خبر داد.به گزارش روابط عمومی كميته فرهنگ 
شهروندی مهندس مهدی بقايی با اعالم اين خبر گفت: اين 
ــب 9 جلدی كه با عناوينی همچون آدم های  مجموعه كت
ــه راهنمايی و رانندگی ويژه  بی باک، جديدترين آيين نام
اصفهان، تاريخچه پيدايش كامپيوتر، يه مسيج بزن روشن 
شيم، گداهای بارون ديده، چه كسی از انيترنت می ترسد، 
آموزش گام به گام فرهنگ آپارتمان نشينی و... به چاپ رسيده 
ــت، معضالت شهری و مسائل شهروندی را با نگاهی  اس
نقادانه، در قالب كميک استريپ، از طريق كاريكاتورهای 
زيبا و اثرگذار به تصوير كشيده است.وی با بيان اينكه اين 

كتاب ها در قطع كوچک و به گونه ای طراحی شده كه در 
مكان های عمومی و محل های انتظار همچون بيمارستان 
ها، مطب پزشكان، آرايشگرها و... طراحی نموده است كه 
پس از نصب اين سازه ها، كتاب های كاريكاتور چاپ شده 
را جهت مطالعه شهروندان به طور هفتگی درون سازه های 

انتظار مطالعه قرار خواهد داد. 
دبير كميته فرهنگ شهروندی تصريح كرد: اين مجموعه 9 
جلدی همچنين در قالب طرح بزرگ سفيران ادارات برای 
50 هزار نفر از كارمندان شاغل در ادارات دولتی و خصوصی 
ــد تا در اوقات فراغت به  ــهر اصفهان ارسال خواهد ش ش
مطالعه آنها پرداخته و با مفاهيم شهروندی آشنايی بيشتری 
پيدا كنند. بقايی با بيان اينكه كميته فرهنگ شهروندی 5 جلد 
كتاب شعر كودک و يک مجموعه شعر نفيس حاوی اشعار 

ــاعران اصفهانی را در دست چاپ دارد خاطرنشان  طنز ش
ساخت: اين آثار كه با هدف ارتقا و توسعه فرهنگ شهروندی 
تهيه شده است از زبان شعر به عنوان ابزاری كارآمد بهره برده 
تا قوانين و اصول شهروندان را به شكل لطيف به كودكان و 

بزرگساالن متذكر شود. 
ــاب و توليد 15 نرم افزار  ــاپ بيش از 60 عنوان كت وی چ
رايانه ای با موضوع های شهروندی توسط كميته فرهنگ 
ــهروندی در سال های 88 و 89 را يكی از دستاوردهای  ش
ارزشمند مديريت شهری اصفهان در حوزه فرهنگ برشمرد 
و تأكيد كرد: اين محصوالت عالوه بر توزيع در شهر اصفهان 
ــهرهای كشور در اختيار  ــند هم افزايی كالنش در قالب س
ساير كالنشهرها نيز قرار گرفته تا در اجرای فعاليت های 

شهروندی از آنها بهره مند شوند.

مديركل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری اصفهان گفت: 
به مناسبت دهه فجر نمايشگاه  دستاوردهای علمی انقالب 
ــالمی در اصفهان برگزار می شود. مريم فاتحی زاده در  اس
گفتگو با فارس با بيان اينكه زنان در پيروزی انقالب اسالمی 
نقش به سزايی ايفا كردند، اظهار داشت: آمار زنان شهيد در 
ــالب و حمايت از مردان و  ــتان اصفهان در جريان انق اس
ــال 57 گواه اين مطلب  نيز حضور در راهپيمايی ها در س
است. وی از برگزاری نمايشگاهی از دستاوردهای علمی 
انقالب اسالمی خبر داد و افزود: اين نمايشگاه از 16 تا 22 
بهمن ماه در محل دايمی نمايشگاه های اصفهان واقع در پل 

شهرستان برگزار می شود. فاتحی زاده ادامه داد: همچنين به 
مناسبت دهه مبارک فجر، نمايشگاه و فروشگاهی از آثار 
و هنرهای صنايع دستی و جشنواره ای از غذاهای سنتی 
در باغ موزه چهلستون اصفهان برپا می شود. وی همچنين 
از برگزاری جشن پيروزی با حضور گروه های هنری در 
ــت: در روز 21  ــخ 18 بهمن ماه خبر داد و بيان داش تاري
بهمن ماه نشست اديان الهی ويژه اقليت های دينی در تاالر 
فرشچيان برگزار می شود و از شخصيت های فعال آنها در 
جريان انقالب اسالمی تجليل به عمل می آيد.فاتحی زاده 
ــم قرآنی با حضور  ــت: برگزاری كنگره عظي اظهار داش

گروه های تواشيح و قاريان برجسته و مراسم نورافشانی 
توسط اداره كل تبليغات اسالمی از ديگر برنامه هايی است 
كه در ايام دهه فجر به اجرا در می آيد. وی خاطرنشان كرد: 
برپايی نمايشگاهی از كتب و محصوالت فرهنگی در 100 
كانون فرهنگی اجتماعی بانوان، برگزاری دوره تحكيم بنيان 
خانواده در 230 پايگاه در استان، تقدير از 600 نفر از بانوان 
توانمند استان، تجليل از 400 نفر از خانواده های شهدا و 
ــعه پايدار جامعه  برگزاری همايش نقش حجاب در توس
اسالمی با همكاری دانشگاه اصفهان از ديگر برنامه هايی 

است كه در دهه فجر برگزار می شود. 

بانوان شاغل کاشان 
به مهماني الله ها رفتند 

روند اجرای طرح مسكن مهر 
در شهر بروجن

زاينده رود  
ــان  ــتاد دهه فجر كاش ــانی امور بانوان س ــه گزارش كميته اطالع رس ب
ــهادت،  ــالمي، جهاد و ش ــومين روز دهه فجر با نام انقالب اس همزمان با س
ــاغل در ادارات و  ــوان فرمانداري به همراه بانوان ش ــاي كميته امور بان اعض
ارگان هاي اين شهرستان با حضور در گلزار شهداي كاشان به مهماني الله ها 

رفتند.
مسئول كميته بانوان ستاد دهه فجر اين شهرستان در اين مراسم، بزرگداشت 
ياد و خاطره شهدا و تجديد ميثاق با آرمان هاي آنها را از جمله هدف هاي اين 
ــه ذكر كرد. ليال وطنخواه، يكدلي و وحدت را از نيازهاي امروز جامعه  برنام
ــت و گفت: ترويج فرهنگ شهادت و ايثار در جامعه در ايجاد انسجام  دانس
ملي نقش به سزايي دارد همان گونه كه در دوران انقالب و دفاع مقدس اين 
ــهود و ملموس بود. وي افزود: دور شدن از شهدا در حقيقت فاصله  امر مش
گرفتن از ارزش هاي اسالمي و انقالبي و قرار گرفتن در راستاي خواست و 
ــتكبار جهاني است بنابراين مي طلبد تا با توجه بيشتر نسبت به اين  هدف اس
ــمنان را مأيوس كنيم. مشاور فرماندار و مسئول امور فرمانداري ويژه  امر دش
كاشان تصريح كرد: به منظور تحقق اين امر طرح مهماني الله ها توسط كميته 
ــان با حضور بيش از 300 نفر از بانوان ادارات و  ــتاد دهه فجر كاش بانوان س
ــد بر لزوم تبيين هدف ها و ارزش هاي  ــد. وي با تأكي نهاد هاي دولتي اجرا ش
ــوم و چهارم انقالب اضافه كرد: ارتقاي سطح  ــالمي براي نسل س انقالب اس
ــبت به اين امر مي تواند در بيمه كردن آنها در  آگاهي نوجوانان و جوانان نس

برابر ناتوي فرهنگي استكبار مؤثر باشد. 

زاينده رود  
ــكن مهر فرصت بسيار جالبی را برای رسيدن به هدف های كالن  طرح مس
ــكن مهر كه در چارچوب واگذاری زمين  ــور فراهم آورده است. برنامه مس در كش
به استعداد ساخت يک ميليون و 500 هزار واحد مسكونی از سوی وزارت مسكن 
ــازی طراحی شده است دو هدف مهم را طرح مسكن مهر شامل سرعت  و شهرس

بخشی به اجرا و خانه دار شدن مردم و پايين آودرن هزينه های ساخت می باشد.
ــتان مهندس علی  ــازی اس ــكن و شهرس ــازمان مس به گزارش روابط عمومی س
ــايت مسكن مهر  ــكن مهر بروجن گفت: س ابراهيمی در خصوص اين طرح مس
ــازی  ــه در فاز اول آن 35 هكتار آماده س ــاحت 134 هكتار ك ــه بروجن به مس الهي
ــده در قالب تفاهم نامه سه جانبه با 9 انبوه ساز و 26 تعاونی قرارداد منعقد شده   ش

است.
رئيس سازمان مسكن و شهرسازی استان افزود: اين سايت بستر اقدام های گسترده 
ــكونی، مجموعه های  ــرای پروژه های مختلف اعم از احداث واحدهای مس و اج
ــی، درمانی، اداری و... را فراهم نموده  خدماتی، فرهنگی، آموزشی، مذهبی، ورزش
است.  وی تصريح كرد: در حال حاضر جاده دسترسی بروجن به فاز يک و دو الهيه 
در حال انجام است و اين موضوع عالوه بر اينكه دسترسی به شهرک الهيه را فراهم 

می سازد باعث ارتباط با شهرک فاطميه نيز می شود.
مهندس ابراهيمی ظرفيت جمعيت پذيری سايت 134 هكتاری الهيه بروجن را بالغ 
ــكونی پيش بينی كرد و گفت: در حال حاضر عمليات  بر 9 هزار و 600 واحد مس
ــتگاه های متولی با جديت در حال پيگيری  ــط دس  اجرايی خدمات زيربنايی توس

است.

بهمن ماه جاري؛
كلنگ مجتمع هاي فرهنگي دانشگاه پيام نور اصفهان به زمين مي خورد 

مسئول دارالقران  الكريم اصفهان:
برگزاري جشنواره آيه هاي فجر در اصفهان 

دبير كميته فرهنگ شهروندی اصفهان خبر داد:
انتشار مجموعه كتب 9 جلدی كاريكاتورهای شهروندی در اصفهان

برپايي نمايشگاه  دستاوردهاي علمي انقالب اسالمي در اصفهان

بدينوسیله از كلیه سهامداران محترم شركت وطن اصفهان )سهامی خاص( يا نمايندگان 
قانونی آنها دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شركت كه رأس ساعت 16 
روز يکشنبه مورخ 89/12/1 كه در محل شركت واقع در كیلومتر 10 جاده اصفهان تهران 

– روبروی نیروگاه شهید محمد منتظری – فرعی 36 تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1 – تصمیم گیری در خصوص افزايش سرمايه شركت 
2- استماع گزارش توجیهی هیئت مديره در خصوص افزايش سرمايه در راستای اجرای 

مقررات تبصره 2 ماده 161 اصالحیه قانون تجارت 
3- افزايش سرمايه

4- ساير مواردی كه در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

هيئت مديره شرکت وطن اصفهان )سهامی خاص( 
ثبت شده به شماره 12

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت وطن اصفهان )سهامی خاص( ثبت شده به شماره 12
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احضار
ــب انگيز فرزند رسول شكايتي عليه خانم زرافشان  9/341 چون آقاي محمدعلي ش
چوپاني ده سرخي مبني بر مزاحمت و ممانعت از حق ملكي و سرقت مطرح نموده 
ــيدگي براي  ــه 891000 ک 104 اين دادگاه ثبت، وقت رس ــه پرونده آن به كالس ك
ــه متهم مجهول المكان  ــده نظر به اينك ــاعت 8/30 صبح تعيين ش روز 90/1/16 س
ــب ماده 180 قانون آئين دادرسي كيفري مراتب يک نوبت در يكي  ميباشد لذا حس
ــود و از متهم مذكور دعوت  ــر مي ش ــار محلي طبع و نش از روزنامه هاي كثيراالنتش
ــيدگي در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور  بعمل مي آيد جهت رس

احضاريه ابالغ شده تلقي و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 12849                  مدير دفتر شعبه 104 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

 
ابالغ وقت دادرسي

ــيدگي: 1390/1/15 ساعت 10  ــه پرونده: 891557 ح 19، وقت رس 10/303 كالس
ــري فرزند عزت اله،  ــرا داورزني، خوانده: آقاي غالم باق ــح، خواهان: خانم زه صب
ــازش،  خواهان دادخواستي تسليم دادگاه هاي عمومي نموده  خواسته: عدم امكان س
ــاع گرديده و وقت  ــعبه 19 دادگاه حقوقي اصفهان ارج ــيدگي به ش ــه جهت رس ك
ــده به علت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان  ــيدگي تعيين ش رس
ــي مدني مراتب يک نوبت  ــتور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرس و دس
ــار محلي آگهي مي شود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين  در يكي از جرايد كثيراالنتش
ــاني كامل خود نسخه  آگهي ظرف يک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش
ــيدگي  ــت و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رس دوم دادخواس

حضور بهمرساند.
م الف/ 13962                          دفتر شعبه 19 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

 
ابالغ وقت دادرسي

10/431 كالسه پرونده: 891328، وقت رسيدگي: 90/1/18 ساعت 9 صبح،  خواهان: 
ــار از  ــته: اعس ــريعت نعمت الهي فرزند احمد، خوانده: امير عباس كوه بر، خواس ش
دادنامه شماره 880998 صادره از شعبه 101 دادگاه عمومي جزايي اصفهان، خواهان 
دادخواستي تسليم دادگاه هاي عمومي نموده كه جهت رسيدگي به شعبه 101 دادگاه 
عمومي جزايي اصفهان ارجاع گرديده و وقت رسيدگي تعيين شده به علت مجهول 
ــتور دادگاه و به تجويز ماده 73  ــت خواهان و دس المكان بودن خوانده به درخواس
ــار محلي  ــي مدني مراتب يک نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتش قانون آيين دادرس
ــر آخرين آگهي ظرف يک ماه به دفتر دادگاه  ــود تا خوانده از تاريخ نش آگهي مي ش
مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت 

نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگي حضور به هم رساند.
م الف/ 14635                   مدير دفتر شعبه 101 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

 
ابالغ وقت دادرسي

ــاعت  ــيدگي: 1390/1/17 س ــده: 89-760 ح/ 10، وقت رس ــه پرون 10/353 كالس
ــركت ايران خودرو، خوانده: وحيد تيموري جردگان، خواسته:  10/30، خواهان:  ش
مطالبه 14/550/000، خواهان دادخواستي تسليم دادگاه هاي عمومي نموده كه جهت 
ــعبه 10 ارجاع گرديده و وقت رسيدگي تعيين شده به علت مجهول  رسيدگي به ش
ــتور دادگاه و به تجويز ماده 73  ــت خواهان و دس المكان بودن خوانده به درخواس
ــار محلي  ــي مدني مراتب يک نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتش قانون آيين دادرس
ــر آخرين آگهي ظرف يک ماه به دفتر دادگاه  ــود تا خوانده از تاريخ نش آگهي مي ش
مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت 

نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگي حضور به هم رساند.
م الف/ 14190                   مدير دفتر شعبه 10 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

 ابالغ وقت رسیدگي
ــري فرد  ــي هن ــان مجتب ــه 89-1308 خواه ــده كالس ــوص پرون 11/154 در خص
ــتي مبني بر مطالبه به طرفيت حبيب اله باقرصاد تقديم نموده است. وقت  دادخواس
ــنبه مورخ 89/12/15 ساعت 3/30 عصر تعيين گرديده، با  رسيدگي براي روز يكش
ــان مراتب در جرايد  ــب تقاضاي خواه ــه به مجهول المكان بودن خوانده حس توج
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگي به اين شعبه واقع در خيابان محتشم كاشاني 
ــخه ثاني دادخواست و  ــماره يک اصفهان مراجعه و نس جنب بيمه ايران- مجتمع ش

ــده تلقي و  ــيدگي ابالغ ش ــم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رس ضمائ
تصميم مقتضي اتخاذ مي شود.

شعبه 22 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

احضار
ــن شكايتي عليه آقاي غالمحسين  11/159 چون آقاي عليرضا اصغرزاده فرزند حس
نوراني سفيدشتي فرزند پرويز مبني بر مزاحمت تلفني مطرح نموده كه پرونده آن به 
ــه 891339 اين دادگاه ثبت،  وقت رسيدگي براي روز 1390/1/15 ساعت 10  كالس
ــد، لذا حسب ماده 115  ــده نظر به اينكه متهم مجهول المكان مي باش صبح تعيين ش
ــار  ــي كيفري مراتب يک نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتش قانون آيين دادرس
ــيدگي در  ــود و از متهم مذكور دعوت به عمل مي آيد جهت رس ــر مي ش طبع و نش
وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقي و دادگاه 

تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 15222                   مدير دفتر شعبه 109 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

احضار
ــعبه 5 بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب  ــه 891485 ش 11/172 در پرونده كالس
ــمي فرزند نجاتعلي شكايتي عليه آقاي  ــتان اصفهان آقاي عبداله شهرت قاس شهرس
ــعيد داير بر اخاذي مطرح نموده كه در جهت  ــهرت سعيدي فرزند ميرزاس اصغر ش
ــد  ــعبه ارجاع گرديد. نظر به اينكه متهم مجهول المكان مي باش ــيدگي به اين ش رس
ــي كيفري مراتب يک نوبت در يكي از جرايد  ــب ماده 115 قانون آئين دادرس حس
ــود تا متهم از تاريخ نشر آگهي ظرف مدت يكماه به شعبه  ــار آگهي مي ش كثيراالنتش
ــخگويي به اتهام وارد  ــاني كامل خود جهت پاس مربوطه مراجعه تا ضمن اعالم نش
ــرا تصميم مقتضي اتخاذ  و دفاع از خود حاضر گردد در صورت عدم حضور دادس

خواهد نمود.
م الف/ 15265           دفتر شعبه 5 بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان

ابالغ رأي
ــده:  پرون ــماره  ش  ،8909970350901209 ــه:  دادنام ــماره  ش  11/175
8909980350900501، شماره بايگاني شعبه: 890501، خواهان: آقاي حميد ياران 
به نشاني بهارستان فرهنگ 2 مجتمع كيهان يک بلوک بنفشه 1 طبقه اول، خواندگان: 
ــاني مجهول المكان،  ــن ياران همگي به نش ــم صفوره صفاري 2. آقاي محس 1. خان
ــي محتويات پرونده و  ــكار: دادگاه با بررس ــته: اثبات مالكيت )مالي(، گردش خواس
ــيدگي را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذيل  ــاوره ختم رس انجام مش

مبادرت به انشاء رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

ــوره صفاري 2. آقاي  ــه طرفيت خواندگان 1. خانم صف ــوي آقاي حميد ياران ب دع
ــه پالک ثبتي  ــه دو دانگ مغازه ب ــبت ب ــته اثبات مالكيت نس ــن ياران بخواس محس
75/1064 بخش 14 ثبت اصفهان و الزام خواندگان به انتقال سند رسمي آن مي باشد 
ــد طرح دعوي اثبات  ــابقه ثبتي مي باش اوال نظر به اينكه ملک داراي پالک ثبتي و س
ــي شناخته مي شود كه ملک در دفتر امالک به  ــته و مالک كس مالكيت وجاهت نداش
ــتناد ماده 2 قانون آيين دادرسي مدني و ماده  ــد. دادگاه به اس ــده باش نام وي ثبت ش
ــد در خصوص دعوي الزام  ــتماع دعوي صادر مي نماي ــون ثبت قرار عدم اس 22 قان
ــمي نظر به اينكه خواهان دليلي بر وقوع عقد بيع في  ــند رس خواندگان به انتقال س
ــت در قبال مبلغ ده ميليون  ــت و مدعي اس ما بين خود و خواندگان ارائه نكرده اس
ــذار نمايند كه اين امر  ــوده دو دانگ از مغازه را به وي واگ ــان پرداختي مقرر ب توم
صرفًا تعهد به بيع بوده و بيع محسوب نمي شود ضمن اينكه دليلي بر اثبات آن ارائه 
نگرديده است دادگاه دعوي را وارد ندانسته به استناد ماده 197 قانون آيين دادرسي 
مدني حكم بر بطالن دعوي صادر و اعالم مي كند رأي صادر شده حضوري و ظرف 

بيست روز پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهي است.
م الف/ 15268              اصالني- رئيس شعبه 9 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

ابالغ رأي
ــده:،  پرون ــماره  ش  ،8909970350601404 ــه:  دادنام ــماره  ش  11/176
ــعبه: 881087، خواهان: شركت سهامي  ــماره بايگاني ش 8809980350601074  ش
ــتين رئيس  ــا مديرعاملي آندرو روبن رومروورولنداس ــاص تله مكانيک ايران- ب خ

هيأت مديره با وكالت آقاي سيد محمد ميرزاده به نشاني كرج رجايي شهر نبش خ 
ــتم اصلي شرقي پ 2 طبقه 2 دفتر وكالت، خوانده: آقاي محمدرضا حيدري به  هش
نشاني مجهول المكان، خواسته: مطالبه طلب، گردشكار: دادگاه با توجه به محتويات 

پرونده ختم دادرسي را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
رأي دادگاه

در خصوص دعواي شركت سهامي خاص تله مكانيک ايران به شماره ثبت 21766 
با وكالت آقاي سيد محمد ميرزاده به طرفيت آقاي محمدرضا حيدري فرزند احمد 
ــت ميليون و هفتاد و هفت هزار و  ــي و هش ــت و س ــته مطالبه مبلغ دويس به خواس
ــي و چهار ريال بابت وجه يک فقره چک به شماره 208422 مورخه  چهارصد و س
ــي و حق الوكاله وكيل و خسارت تأخير تأديه، از  88/8/25 به انضمام هزينه دادرس
توجه به دادخواست تقديمي خواهان و با توجه به تصاوير مصدق چک و گواهينامه 
ــه تاريخ 88/9/26 و با عنايت به  ــدم پرداخت صادره از ناحيه بانک محال عليه ب ع
اينكه خوانده نسبت به دعواي مطروحه و مستندات وكيل خواهان ايراد و دفاعي به 
عمل نياورده است دادگاه دعواي مطروحه را محمول بر صحت تشخيص و مستنداً 
ــي  به مواد 249 و 313 قانون تجارت و مواد 515 و 519 و 522 قانون آئين دادرس
مدني، رأي بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ خواسته به انضمام هزينه دادرسي 
ــارت تأخير تأديه از تاريخ صدور گواهينامه  و حق الوكاله وكيل برابر تعرفه و خس
ــق خواهان صادر و اعالم مي نمايد. رأي  ــدم پرداخت لغايت اجراي دادنامه در ح ع
ــل واخواهي در همين  ــت روز قاب ــادره غيابي و از تاريخ ابالغ ظرف مهلت بيس ص

دادگاه است.
م الف/ 15269             محمدي- رئيس شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

ابالغ وقت رسیدگي
11/178 در خصوص پرونده كالسه 89-979 خواهان مجتبي هنري فرد دادخواستي 
مبني بر مطالبه به طرفيت هادي افقي تقديم نموده است. وقت رسيدگي براي مورخ 
89/11/19 ساعت 16 تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب 
ــيدگي به اين  ــر تا خوانده قبل از وقت رس تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتش
ــت و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم  ــخه ثاني دادخواس ــعبه مراجعه و نس ش

حضور وقت رسيدگي ابالغ شده تلقي و تصميم مقتضي اتخاذ مي شود.
شعبه 16 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگي
ــه 89-1090 ش ح/ 28 خواهان مجتبي هنري  ــوص پرونده كالس 11/179 در خص
ــت. وقت  ــتي مبني بر مطالبه به طرفيت علي ميرعالي تقديم نموده اس فرد دادخواس
ــنبه مورخ 89/12/13 ساعت 5 عصر تعيين گرديده، با توجه  ــيدگي براي روز ش رس
ــب تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتشر تا  به مجهول المكان بودن خوانده حس
ــعبه واقع در خيابان محتشم كاشاني جنب  ــيدگي به اين ش خوانده قبل از وقت رس
ــماره يک اصفهان مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم  بيمه ايران- مجتمع ش
ــده تلقي و تصميم  ــيدگي ابالغ ش را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رس

مقتضي اتخاذ مي شود. 
شعبه 29 حقوق شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگي
ــه 89-1091 ش ح/ 28 خواهان مجتبي هنري  ــوص پرونده كالس 11/180 در خص
فرد دادخواستي مبني بر مطالبه به طرفيت سيد سعيد موسوي نيا تقديم نموده است. 
ــاعت 4:30 تعيين گرديده، با  ــنبه مورخ 89/12/14 س ــيدگي براي روز ش وقت رس
ــان مراتب در جرايد  ــب تقاضاي خواه ــه به مجهول المكان بودن خوانده حس توج
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگي به اين شعبه واقع در خيابان محتشم كاشاني 
ــخه ثاني دادخواست و  ــماره يک اصفهان مراجعه و نس جنب بيمه ايران- مجتمع ش
ــده تلقي و  ــيدگي ابالغ ش ــم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رس ضمائ

تصميم مقتضي اتخاذ مي شود. 
شعبه 29 حقوق شوراي حل اختالف اصفهان

اخطار اجرايي
ــماره: 89-127 ش/ 37 بموجب رأي شماره 167 تاريخ 89/9/1 حوزه  11/181 ش
37 شوراي حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه سيد 

ــاني محل اقامت: مجهول المكان محكوم  ــغل: بازخريد نظام، نش كمال طباطبايي ش
است به: پرداخت مبلغ پنجاه ميليون ريال به انضمام هزينه دادرسي و سه بار هزينه 
ــه از تاريخ 88/7/20  ــارت تأخير تأدي ــر آگهي به مبلغ پانزده هزار تومان و خس نش
ــغل:  ــور ابراهيم آبادي نام پدر: جعفر: ش ــعيد پ ــون در حق محكوم له آقاي س تاكن
ــاني محل اقامت: اصفهان- پايگاه هشتم شكاري- بلوک 409 طبقه دوم.  نظامي، نش
ماده 34 قانون شوراهاي حل اختالف: چنانچه محكوم عليه، محكوم به را پرداخت 
ــتور قاضي مراتب  ــاي ذينفع و دس ــت نيايد با تقاض ــي از وي به دس ــد و اموال نكن
ــتري  ــوه اجراء محكوميت هاي مالي به اجراء احكام دادگس ــت اعمال قانون نح  جه

اعالم مي شود.
م الف/ 15404                         شعبه 37 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

تحديد حدود اختصاصي
ــماره: 13780 چون تحديد حدود ششدانگ قطعه زمين محصور شماره  11/183 ش
پالک 2828 فرعي از يک اصلي واقع در طار جزء بخش يازده حوزه ثبتي شهرستان 
نطنز بنام علي آقا اسدي طاري در جريان ثبت ميباشد و بعلت عدم حضور مالک در 
آگهي قبلي بايستي تجديد گردد اينكه به موجب دستور اخير از ماده 15 قانون ثبت 
ــاعت 10 صبح روز 89/12/8  ــاي نامبرده،  تحديد حدود پالک مرقوم در س و تقاض
ــه كليه مالكين و  ــد آمد، لذا بموجب اين آگهي ب ــروع و به عمل خواه در محل ش
مجاورين و صاحبان امالک اخطار مي گردد كه در ساعت و روز مقرر در اين آ گهي 
ــن و صاحبان امالک مطابق  ــانند. ضمنًا اعتراضات مجاوري در محل حضور بهمرس
ــدي تا 30 روز پذيرفته  ــت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحدي ــاده 20 قانون ثب م

خواهد شد.
تاريخ انتشار: 89/11/17

م الف/ 647                                   شادمان- رئيس ثبت اسناد و امالک نطنز

تغییرات
ــهامي خاص  ــركت راهيان كوير زواره س ــماره: 8263 آگهي تغييرات ش 11/184 ش
ــات مجمع  ــه ملي 10260063754 به موجب صورتجلس ــماره ثبت 20 و شناس بش
ــخ 89/10/19 باين اداره واصل  ــورخ 89/4/30 كه در تاري ــاليانه م عمومي عادي س
ــماره ثبت 20 و  ــركت راهيان كوير زواره بش ــرح در ش گرديده تصميماتي بدين ش
شناسه ملي 10260063754 اتخاذ گرديد: مؤسسه حسابرسي متين خردمند بشماره 
اقتصادي 5136-7153-4111 بشماره ثبت 1124 ثبت شركت هاي اصفهان بسمت 
بازرس اصلي و آقاي محمود محمد زاده 1287658301 و كدپستي 1956867513 
ــال انتخاب گرديدند. صورت هاي مالي  ــمت بازرس علي البدل براي مدت يكس بس
ــود و زيان مورد تصويب قرار گرفت.  ــتمل بر ترازنامه، عملكرد س ــال 1388 مش س
ــتي 1956814951 بسمت  ــماره ملي 1281055441 و كدپس خانم زهره تجدد بش
رئيس هيأت مديره و خانم زهرا تجدد بشماره ملي 1286102529 و كدپستي شماره 
ــمت نائب رئيس هيأت مديره و آقاي محمد ظهير تجدد بشماره  1956817351 بس
ــمت مديرعامل و عضو  ــتي شماره 1956817351 بس ملي 1281058361 و كدپس
ــال انتخاب  هيأت مديره از تاريخ انقضا هيأت مديره )1390/2/2( براي مدت دو س
گرديدند و كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چک سفته بروات و 
ــا با امضا مديرعامل باتفاق يكي از اعضا هيأت مديره مجتمعا همراه با مهر  قرارداده
ــد و ساير اسناد و مكاتبات عادي با امضا مديرعامل يا يكي از  ــركت معتبر مي باش ش

اعضا هيأت مديره داراي اعتبار است.
م الف/ 349                           عصاري- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک زواره 

ابالغ وقت رسیدگي
ــه 89-1092 ش ح/ 28 خواهان مجتبي هنري  ــوص پرونده كالس 11/185 در خص
فرد دادخواستي مبني بر مطالبه به طرفيت سيد سعيد موسوي نيا تقديم نموده است. 
ــنبه مورخ 89/12/14 ساعت 5 عصر تعيين گرديده، با  ــيدگي براي روز ش وقت رس
ــان مراتب در جرايد  ــب تقاضاي خواه ــه به مجهول المكان بودن خوانده حس توج
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگي به اين شعبه واقع در خيابان محتشم كاشاني 
ــخه ثاني دادخواست و  ــماره يک اصفهان مراجعه و نس جنب بيمه ايران- مجتمع ش
ــده تلقي و  ــيدگي ابالغ ش ــم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رس ضمائ

تصميم مقتضي اتخاذ مي شود. 
مدير دفتر 28مجتمع شماره يک شوراي حل اختالف اصفهان

ويژه

زاينده رود
ــي  ــتان اصفهان همواره كانون تحوالت مهم سياس اس
ــت،  و  تاريخي ايران به خصوص در دوران معاصر بوده اس
ــتان، اصفهان را  بافت تاريخي مذهبي و تمدن باالي اين اس
ــور در تمامي  ــز بروز تصميم ها و رخدادهاي مهم كش مرك
ــت. وجود شهرهاي كليدي و مهمي  دوران ها قرار داده اس
ــهر، شهرضا و... در  ــان، نجف آباد، خميني ش همچون كاش
ــهر را  ــتن علما و فضالي فراوان، اين ش ــتان و داش اين اس
ــه و بروز تصميم هاي سرنوشت ساز در تاريخ  محور انديش
ــاي ملي و  ــان با تمام نهضت ه ــت. هم زم ــران كرده اس اي
مذهبي در كشور، اصفهان سرآمد و سردمدار بروز وقايع و 

نقطه اوج سرنوشت كشور بوده است. 
ــروع مهم ترين  ــور و ش ــواره مهم ترين رخدادهاي كش هم
تحوالت از استان اصفهان شروع شده و اصفهان را همواره 
نصف جهان كرده و تبلور بسياري از دستاوردهاي تاريخي، 
ــي كشور را در خود خالصه  علمي، صنعتي، هنري و سياس
ــه تابناک اصفهاني كه  ــت. هنر و خالقيت و انديش كرده اس
ــي كشور را تأمين كرده؛ در  در قرن اخير عمده رجال سياس
ــال هاي اخير اين شهر را پايتخت فرهنگ و تمدن جهان  س
ــالمي نموده است.  ــالم و نيز پايتخت فرهنگي ايران اس اس
ــالمي و  ــي مطرح دوران اس ــود بيش از 80 عالم سياس وج
ــهر، به همراه  ــاجد فعال در اين ش وجود تخت فوالد و مس
ــالمت آميز اديان الهي، اين شهر را نمونه اي  همزيستي مس
كامل از مردم ساالري ديني قرار داده است. اصفهان همواره 
مركز دينداري و كانون هميشه خروشان ايمان اسالمي بوده 
ــن مدرس از مشروطه طلبان مطرح  ــت. شهيد سيد حس اس
كشور، اصفهانی بوده و در سياست و ديانت اسوه اي بي نظير 
بوده است. در 80 سال قبل حاج آقا نوراله نجفي در جريان 
تحريم تنباكو، اصفهان را كانون مهم استقالل طلبي و آزادي 
ــه عنوان قلب تپنده بيداري و آغاز تحول  خواهي نمود و ب
ــنگري قرار داد و اسباب بروز عاشوراي سال هاي 41  روش
و 42 را فراهم آورد كه اصفهاني ها در آغاز راه امام خميني 
حمايت خود را از نقش امام )ره( و اسالم خواهي در آن به 
نمايش گذاشتند. در رمضان سال 57 و ماه هاي شكل گيري 
انقالب، مردم اصفهان با  آمادگي خاص و منحصر به فردي 
ــر روحانيت حضوري فعال و فراگير داشتند.  ــت س در پش
ــه در دوران پيروزي انقالب  ــان اين افتخار را دارد ك اصفه
ــت. اولين نماز جمعه پس  بلندترين تحصن را رقم زده اس
ــاه را  ــمه ش از انقالب را اقامه كرده و براي اولين بار مجس
پايين كشيده است. همچنين اولين شهري بوده كه در زمان 
ــاهي در آن حكومت نظامي برقرار شده است. پس  ستم ش
ــرآمد  ــالب نيز اصفهان در همه عرصه ها س از پيروزي انق
 شهرهاي كشور بوده است و در مقاطع مختلف تاريخي باعث 

ــده است. اصفهاني ها در چندين انتخابات  افتخار آفريني ش
ــه آفرين شدند و با تقديم هزاران  و صدها تظاهرات حماس
ــزار جانباز،  ــل و پنج ه ــزار( و بيش از چه ــهيد )24 ه ش
ــوردي بي نظير از ايثارگري را ثبت نمودند. در يک روز  رك
كه به تازگي روز حماسه ايثار مردم اصفهان نامگذاري شد؛ 
ــهيد به دفاع مقدس و  طي عملياتی در دفاع مقدس 370 ش
انقالب تقديم كردند و امام خميني بارها در گفتار تاريخي 
خود اصفهان را ستود، شهيد مظلوم دكتر بهشتي و تعدادي 
از شهداي عمليات هاي تروريستي منافقان از اصفهان بودند 
و نام اين شهيد و نمايندگان اصفهان در دولت و مجلس را 
ــهداي مظلوم  در رديف ياران باوفاي هفتم تير و 72 تن ش

ثبت نمودند.
اولين جرقه هاي نهضت امام خميني وقتي به اصفهان رسيد 
ــيد.  ــد و به تمام ايران زبانه كش ــبب ش ــي عظيم را س آتش
ــاواک از اعتراض شديد مردم  ــال 41 گزارش هاي س در س
ــاره  اصفهان به تصويب نامه انجمن هاي ايالتي و واليتي اش
ــيد حسن خادمي )رئيس حوزه  دارد كه طي آن آيت ا... س
ــام جمعه خميني  ــت ا... احمدي )ام ــه اصفهان( و آي علمي
شهر( همراه با سيل خروشان اصناف و مردم به آن اعتراض 
ــان در تهران، قم و نجف نيز به آنها  كردند و علماي اصفه

پيوستند و حمايت نمودند. 
ــوه انقالبي اصفهان، آشكارا با  آيت ا... خادمي به عنوان اس
محمدرضا به مبارزه پرداخت و بارها حكومت ستم شاهي 
ــف محكوم كرد و چهره ديني قيام  را در تريبون هاي مختل
ــور صادر نمود. در محرم سال  مردم اصفهان را به تمام كش
ــي و بروز چالش هاي  ــخنراني امام خمين 42 هم زمان با س
بزرگي در حكومت محمدرضا پهلوي، اصفهان را به كانون 
ــاه مبدل كرد و هم زمان  آزادي خواهي و اعتراض عليه ش
ــتگيري امام )ره( در  ــه و پس از آن دس ــخنراني فيضي با س
ــي در اصفهان  ــرداد 42( مقاومت مردم ــرم )15 خ 12 مح
ــه درگيري  ــاعتي بعد اصفهان به صحن ــد و س ــترده ش گس
ــاه در خيابان ها تبديل شد و حتي بعد از  مردم با مأموران ش
ــه نيز رژيم موفق به بازگرداندن اصفهان به حالت  اين واقع
ــا در اصفهان وجود  ــنج و قيام تا ماه ه ــد و اين تش  اول نش

داشت. 
اصفهاني ها به سرعت بازار و حوزه علميه را تعطيل كردند 
و شهر حالت اعتصاب و اعتراض به خود گرفت. اعالميه ها 
ــرعت در اصفهان تكثير و پخش  و نوارهاي امام )ره( به س
ــد. در جريان حضور فعال مردم اصفهان در پيروزي  مي ش
ــي در جريان هاي مهم از  ــواداران اصفهان ــالب، نقش ه انق
ــنعلي منصور عامل انعقاد قراردادهاي ننگين  قبيل قتل حس
برجسته بود. همچنين حضور انقالبيون اصفهاني در احزاب 
مخالف شاه نظير مؤتلفه و كانون هاي اسالمي و دانشجويي 

ــي همچون محمد منتظري،  ــيار پر رنگ بود و چهره هاي بس
ــتي و.. حضور قاطع اصفهان در همه صحنه ها  ــهيد بهش ش
ــترده بود  ــت و حوادث اصفهان چنان گس را به همراه داش
ــده  ــت عوامل رژيم پهلوي خارج ش ــه كنترل آنها از دس ك
ــت عوامل  ــهادت فرزند امام به دس ــال 56 با ش بود. در س
ــاه، موج جديدي از آزادي خواهي و حركت انقالبي در  ش
اصفهان آغاز شد و رژيم شاه نيز با مواضع جديد به مبارزه 
ــناد  ــي و مردم اصفهان پرداخت. در اس ــا مهره هاي انقالب ب
ــاه خطرناک  ــاواک انقالبيون اصفهاني براي حكومت ش س
ــال حوادث  ــم پهلوي در قب ــده اند. مواضع رژي ــداد ش قلم
ــاواک و ارتش، تمركز قوا  ــيار گسترده بود و س اصفهان بس
ــران در اصفهان قرار داده  ــاي خود را پس از ته و فعاليت ه
ــتان  ــال 57 نقطه اوج حوادث اصفهان در تابس ــود. در س ب
ــتگيري ها و تبعيدها  بود و موج راهپيمايي هاي مردم و دس
ادامه داشت. رژيم شاه با مسلح كردن اراذل و اوباش سعي 
ــان و خميني شهر  ــهرهاي اصفهان، نجف آباد، كاش كرد ش
ــن در زندان ها و  ــود انقالبيون خالي كند. همچني را از وج
تبعيدگاه ها آزار و اذيت مهره هاي انقالبي اصفهان را تشديد 
ــيد جالل الدين طاهري روحاني مبارز در  كرد. آيت ا... س
ــاه را با يزيد مقايسه كرد  خطبه هاي نماز جمعه اصفهان، ش
و در سخنراني هاي آتشين خود در مسجد مصلي و مسجد 
حسين آباد همواره موجبات بيداري مردم اصفهان را فراهم 

كرد. 
وی به همراه آيت ا... احمدي، دستگير و به كردستان تبعيد 
ــد. در  ــد اما ارتباط آنها با مردم انقالبي اصفهان قطع نش ش
ــاه به مردم و درگيري هاي اصفهان  ــال 57 حمله های ش س
ــابقه مأموران شاه در 20  ــديد شد و خشونت هاي بي س تش
ــيد و اولين  ــاک و خون كش ــان را به خ ــرداد 57، اصفه م
ــول نم نبات و  ــهيدان اصغر نوري، رس شهداي انقالب ش
ــين دوازده امامي در تعقيب و گريز و محاصره مسجد  حس

حكيم اصفهان به شهادت رسيدند. 
به دنبال اين رخداد مهم، مردم اصفهان با عصبانيت تمام به 
ــاه مجبور شد سرلشگر معدوم، رضا  خيابان ها ريختند و ش
ــي را فرماندار نظامي اصفهان كند. لحظه لحظه اصفهان  ناج
در آتش اعتراض شعله ور مي شد و فرماندهي نظامي مجبور 
شد در اصفهان به عنوان اولين شهر حكومت نظامي برقرار 
كند. رضا ناجي تانک ها و نفربرها را به خيابان آورد و طي 
اعالميه اي رسمي در راديو، اصفهان را حكومت نظامي كرد 
ــت و  ــه اي صادر نمود، ميادين و خيابان ها را بس و قطعنام
ــت نظامي در طول  ــي اعالميه و اطالعيه حكوم بيش از س
ــادر كرد. وي در تلويزيون  ــال 57 عليه مردم اصفهان ص س
ــد و با كمال وقاحت مردم را به دستگيري و زندان  ظاهر ش

و تعقيب تهديد كرد.

نخستين بار اصفهاني ها مجسمه شاه را پایين كشيدند
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پروژه هاي آماده افتتاح و بهره برداري در دهه مبارك فجر سال 1389 
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني اصفهان

سطحنام پروژهرديف
میزان اعتبار هزينه شده از منابع ملي،  استاني و سايرمحل اجراي پروژه

جمعسايراستانیملیشهرستان

591591تیران و كرون140احداث خانه بهداشت كردعلیا1

591591تیران و كرون140احداث خانه بهداشت سوران2

563563تیران و كرون140احداث خانه محمديه3

598598دهاقان140احداث خانه بهداشت قهه 4

598598دهاقان140احداث خانه بهداشت قمشلو5

601601چادگان140احداث خانه بهداشت اورگان6

601601چادگان140احداث خانه مشهد كاوه 7

601601چادگان140احداث خانه بهداشت فراموشجان8

591591خوانسار140احداث خانه بهداشت خم پیچ9

591591خوانسار 140احداث خانه بهداشت ارجنگ10

602602سمیرم 140احداث خانه بهداشت چهارراه11

601601شاهین شهر140احداث خانه بهداشت حسن رباط12

598598شهرضا 140احداث خانه بهداشت قوام آباد13

601601فريدن140احداث خانه بهداشت سفینجان14

601601فريدن140احداث خانه بهداشت معصوم آباد15

601601فريدن140احداث خانه بهداشت تخماقلو16

601601فريدن140احداث خانه بهداشت عادگان17

603603فريدن140احداث خانه بهداشت طرار18

602602فريدن140احداث خانه بهداشت حصور19

600600فريدونشهر140احداث خانه بهداشت دره بادام20

562562فالورجان140احداث خانه بهداشت خوانسارک21

562562فالورجان140احداث خانه بهداشت سهروفیروزان22

591591گلپايگان140احداث خانه بهداشت فقستان23

591591گلپايگان140احداث خانه بهداشت اسفرنجان24

576576لنجان140احداث خانه بهداشت چم پیر25

576576لنجان140احداث خانه بهداشت مديسه26

591591لنجان140احداث خانه بهداشت چم علیشاه27

591591نجف آباد140احداث خانه بهداشت خونداب28

591591نجف آباد140احداث خانه بهداشت حسین آباد مهردشت29

562562اصفهان140احداث خانه بهداشت ديدران30

562562اصفهان140احداث خانه بهداشت زفره 31

576576اصفهان140احداث خانه بهداشت علون آباد32

576576اصفهان140احداث خانه بهداشت جندان33

562562اصفهان140احداث خانه بهداشت جوزدان34

562562اصفهان140احداث خانه بهداشت يرسیان35

562562اصفهان140احداث خانه بهداشت دستگرد مار36

562562اصفهان140احداث خانه بهداشت زيار 37

150150دهاقان110نوسازي خانه بهداشت دولت آباد38

150150دهاقان120نوسازي خانه بهداشت الريچه39

100100دهاقان120نوسازي خانه بهداشت قمبوان40

150150چادگاننوسازي خانه بهداشت ده كلبعلي41

120120چادگاننوسازي خانه بهداشت پرمه42

3030چادگاننوسازي خانه بهداشت حجت آباد43

600600اصفهان125احداث خانه بهداشت دستجرد44

750750اصفهان175احداث خانه بهداشت مهدي آباد45

130130گلپايگان60پايگاه بهداشت الوند46

41504150گلپايگان650تکمیل ستاد شبکه و احداث پاركینگ47

16001600خوانسار80سه واحد پانسیون پزشک خوانسار48

17001700خوانسار400احداث و تجهیز مركز بهداشتي درماني ويست49

15001500نايین420احداث مركز بهداشتي درماني انارک50

150150نايین120احداث بهداشت محیط شهرستان51

350350چادگانمحوطه سازي درمانگاه 17 شهريور52

72007200خمیني شهرمركز درمان بستر درچه53

43004300برخوارساخت مركز و تجهیز ديالیز برخوار54

150150چادگانمحوطه سازي مركز رزوه55

8080چادگاننوسازي ساختمان ستاد شبکه 56

14501450شهرضا250مركز بهداشتي درماني اسفرجان57

630630شهرضا110پايگاه بهداشتي درماني هفتصد دستگاه58

30003000فريدن240ساختمان زيست پزشکان میاندشت59

13001300فالورجان250مركز بهداشتي درماني كلیشاد60

250400650اصفهان300بازسازي و تجهیز مركز بهداشتي درماني معتمد61

450400850اصفهان300نوسازي و تجهیز مركز بهداشتي درماني انقالب62

500500اصفهان250نوسازي مركز سالمت شهداي رهنان63

400400اصفهان110توسعه و تجهیز مركز شبانه روزي حسن آباد64

سطحنام پروژهرديف
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جمعسايراستانیملیشهرستان

تجهیز واحدهای دندانپزشکی مراكز بهداشتی 65
درمانی

200300500اصفهان14 واحد

200200اصفهان6 واحدنوسازي پانسیون پزشکان و اتاق زيست 6 مركز66

320320اصفهان راديولوژي  مركز هرند و ورزنه67

30003000سطح استانتجهیز خانه ها و مراكز بهداشتي68

550550اصفهان1600بازسازي سالن ورزشي شهید موحديان69

600600اصفهان1119ايجاد زمین چمن مصنوعي70

325020005250اصفهان1050احداث ساختمان مهارت هاي بالیني دانشگاه71

15001500اصفهانتوسعه شبکه اينترانت دانشگاه )بي سیم (72

16001600اصفهاناجراي شبکه LAN در ساختمان هاي دانشگاه73

10001000اصفهانبازسازي ساختمان معاونت درمان74

بازسازي بخش پروتزهاي دنداني دانشکده 75
دندانپزشکي

12001200اصفهان45

توسعه و راه اندازي بخش بیماري هاي دهان و 76
تشخص دانشکده دندانپزشکي

150150اصفهان50

راه اندازي البراتوار كارشناسي پروتزهاي 77
دنداني دانشکده دندانپزشکي

450450اصفهان70

700700دهاقان140احداث اورژانس 115 علي آباد جمیزه78

17501750نطنز160اورژانس جاده اي 115 سر آسیاب و آمبوالنس79

16501650نطنز140اورژانس جاده اي 115 گردنه و آمبوالنس80

پايگاه اورژانس پیش بیمارستاني 115 راه آهن 81
و آمبوالنس

11007001800اصفهان140

پايگاه اورژانس پیش بیمارستاني 115 شهرک 82
ولیعصر و آمبوالنس

11006501750اصفهان150

پايگاه اورژانس پیش بیمارستاني 115 فدک 83
و آمبوالنس

11007001800اصفهان150

پايگاه اورژانس پیش بیمارستاني 115 كاوه و 84
آمبوالنس

650650اصفهان140

پايگاه اورژانس پیش بیمارستاني 115 كهندژ 85
و آمبوالنس

11007501850اصفهان150

پايگاه اورژانس پیش بیمارستاني 115 كاشاني 86
و آمبوالنس

11006501750اصفهان140

پايگاه اورژانس پیش بیمارستاني 115 سجزي 87
و آمبوالنس

11007001800اصفهان150

پايگاه اورژانس پیش بیمارستاني 115 سیان و 88
آمبوالنس

11006501750اصفهان140

پايگاه اورژانس پیش بیمارستاني 115 حسن 89
آباد و آمبوالنس

11006501750اصفهان140

پايگاه اورژانس پیش بیمارستاني 115 90
گلپايگان 2 و آمبوالنس

11006501750گلپايگان140

پايگاه اورژانس پیش بیمارستاني 115 جواديه 91
و آمبوالنس

11006501750خمیني شهر140

1080010800اصفهان1800اجراي توسعه بیمارستان شهید مدرس92

32003200460011000سطح استان22 واحدساخت مركز بي خطرسازي پسماند بیمارستان ها93

توسعه اورژانس بیمارستان رسول اكرم )ص( 94
فريدونشهر

20002000فريدونشهر500

11001100نجف آبادنوسازي آشپزخانه بیمارستان شهید منتظري95

13001300نايین300ساخت ICU-CCU بیمارستان نايین96

40004000لنجاناحداث ساختمان سي تي اسکن و تجهیز97

610001700078000سطح استانخريد تجهیزات براي كلیه بیمارستان ها98

بازسازي بخش هاي مركز آموزشي درماني 99
الزهرا )س(

18001800اصفهان

سالن انتظار همراهان مركز آموزشي درماني 100
الزهرا )س(

400400اصفهان

بازسازي كالس هاي درس و پاويون اساتید 101
مركز آموزشي درماني الزهرا )س(

700700اصفهان

500500اصفهانICU اعصاب مركز آموزش درماني الزهرا )س(102

مركز مهارت هاي بالیني مركز آموزشي درماني 103
الزهرا )س(

180180اصفهان

بخش ERCP و اتاق اكو و تست ورزش مركز 104
آموزشي درماني الزهرا )س(

600600اصفهان

نوسازي آشپزخانه و بخش اعصاب زنان ب 105
مركز آموزشي درماني فارابي

450450اصفهان

ساختمان اكسیژن ساز جراحي و جراحي زنان 106
بیمارستان امین

20002000اصفهان

20002000اصفهاناحداث بخش هموديالیز بیمارستان امین107

تجهیز آنژيو و ساخت مركز پاراكلینیک مركز 108
آموزشي درماني شهید چمران

13400130014700اصفهان

بازسازي بخش اورلوژي و نفرلوژي و پیوند 109
مركز آموزشي درماني نور

500500اصفهان

10001000خورو بیابانکنوسازي و بازسازي ساختمان ستاد شبکه110

250045007000اصفهان990احداث مركز بهداشتي درماني بهارستان111

توسعه فضاي فیزيکي و تجهیز اورژانس 112
بیمارستان

16001600اردستان500

1140007163448647234281جمع كل

)اعتبار به میلیون ريال( )اعتبار به میلیون ريال(

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان



روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
7                   یک شنبه 17 بهمن 1389/ 2 ربیع االول 1432/ شماره 457       Sunday 6 February 2011

تهديدهاي 
فدراسيون فوتبال 
دوباره آغاز شد 

خبر خوش 
براي هيأت هاي 
ورزشي بدهكار

انتقاد فرگوسن 
از لورن بالن
پاتريس اورا 
بهترين مدافع چپ 
جهان است!

بازيكنان بايد در اردوهای تداركاتی و بازی های رسمی   
ــد و در غير اين  ــدا كنن ــم اميد حضور پي ــی تي تداركات
ــرای محروميت در  ــده غايب، ب ــورت بازيكنان دعوت ش ص
ــد.  ــای ليگ برتر به كميته انضباطی معرفی خواهند ش بازی ه
ــيون فوتبال تهديد كرد بازيكنانی را كه از بازی در تيم  فدراس
ــگ برتر محروم خواهد كرد.  ــرباز بزنند، از بازی در لي اميد س
ــيون فوتبال به  ــازمان ليگ فدراس عزيز اله محمدی، رئيس س
ــگاهی به تيم ملی اميد  ــيون گفت: اگر باش ــايت اين فدراس س
بازيكن ندهد آن بازيكن از حضور در بازی های ليگ محروم 
ــد. وی در پاسخ به ادعاهای برخی از مربيان درباره  خواهد ش
ــگاه ها بايد  ــه باش ــد گفت: هم ــه تيم امي ــدادن ب ــن ن بازيك
ــد و اگر اين اتفاق  ــان را در اختيار تيم اميد بگذارن بازيكنانش
ــان بازی  ــازه نمی دهيم اين بازيكنان برای باشگاهش نيفتد اج
ــد.  كنند و در اين زمينه برای هيچ تيمی فرق قائل نخواهيم ش
ــمی  ــای تداركاتی و بازی های رس ــد در اردوه ــان باي بازيكن
ــور پيدا كنند و در غير اين صورت به  تداركاتی تيم اميد حض

كميته انضباطی معرفی خواهند شد. 

ــتان  ــعه ورزش اداره كل تربيت بدنی اس ــاون توس مع
ــی به  ــارد ريال ــه 3 ميلي ــاص بودج ــان از اختص اصفه
ــتان اصفهان خبر داد.  عليرضا غيور،  ــی اس هيأت های ورزش
ــتان اصفهان  ــعه ورزش اداره كل تربيت بدنی اس معاون توس
ــی  ــوص بودجه اختصاص يافته به هيأت های ورزش درخص
ــارد ريال به  ــه ای بالغ بر 3 ميلي ــتان اصفهان گفت: بودج اس
ــتان اصفهان واريز شده و  ــاب اداره كل تربيت بدنی اس حس
ــتان توزيع شده  اين بودجه در حال حاضر بين هيأت های اس
ــاب  ــدن ذی حس ــت. وی ادامه داد: با توجه به عوض ش اس
ــكالت بانكی، اين بودجه  اداره كل تربيت بدنی و به دليل مش
ــاب هيأت ها واريز نشده است اما مطمئن باشيد  هنوز به حس

كه بودجه به زودی به دست آنها می رسد.
ــتان اصفهان  ــعه ورزش اداره كل تربيت بدنی اس معاون توس
ــكل هيأت های ورزشی در مورد نبود بودجه  ــاره به مش با اش
ــتر  ــاس تفاهم نامه بين بيش ــن بودجه براس ــح كرد:  اي تصري
ــود و به طور متوسط به هر  ــی تقسيم می ش هيأت های ورزش

هيأت 5 ميليون تومان می رسد.

ــوت نكردن  ــالن به دليل دع ــن از لورن ب الكس فرگوس
پاتريس اورا به تيم ملی فرانسه انتقاد كرد. سرمربی تيم ملی 
ــی 2010 را به دليل ايجاد  ــه كاپيتان اين تيم در جام جهان فرانس
ــتانه  ــال به وجود آمده در اردوی تيم ملی برای ديدار دوس جنج
دعوت نكرد. تصميمی كه به مذاق الكس فرگوسن خوش نيامده 
است. سرمربی اسكاتلندی شياطين سرخ گفت: نمی فهمم كه او 

را چرا بايد اين گونه تنبيه شود. 
ــطح قابل قبول نيست و  مگر اين كه بگويند از لحاظ فنی در س
اين يک مسأله ديگر است. فرگوسن ادامه داد: اگر حرفشان اين 
است كه اورا از لحاظ فنی در سطح قابل قبولی نيست بايد آن را 
قبول كرد، اما من كه می دانم او بهترين مدافع چپ حال حاضر 
ــاره به حضور لورن  ــت. سرمربی شياطين سرخ با اش جهان اس
بالن در اولدترافورد گفت: بالن خودش در منچستريونايتد بازی 
كرده و می داند هر بازيكنی كه در منچستريونايتد بازی می كند 
ــطح بااليی قرار دارد. پاتريس با اين تصميم او ناراحت و   در س
نا اميد خواهد شد، اما بايد با اين مسأله كنار بيايد. او هنوز برای ما 

بازيكن مهم و ارزشمندی است.

ورزش

به دستور امير قلعه نوعي
اخراج جواد كاظميان از سپاهان

زاينده رود
شنيده مي شود طي درگيري كه در تمرين هاي سپاهان 
ميان جواد كاظميان و اميرقلعه نوعي پيش از سفر به بوشهر 
ــواد كاظميان را از تيم  ــرمربي اين تيم ج صورت گرفته س
كنار گذاشته است. به گفته يک منبع آگاه جواد كاظميان از 
سوي مسئوالن باشگاه سپاهان ممنوع المصاحبه شده تا پس 
ــت اميرخان از سفر در رابطه با اين مسأله با وي  از بازگش
صحبت كرده و او را از اين تصميم منصرف نمايند. بايد ديد 
اميرخان در قبال اين بي نظمي و وساطت مديران باشگاه چه 

تصميمي را اتخاذ خواهد كرد.

مسابقه های چند جانبه تكواندو بانوان
تهران قهرمان؛ اصفهان الف سوم

مسابقه های چند جانبه تكواندو ويژه سالگرد پيروزی 
انقالب اسالمی با قهرمانی تهران، در اصفهان به پايان 
رسيد. هيأت تكواندو استان اصفهان به مناسبت سی و دومين 
سالگرد پيروزی شكوهمند انقالب اسالمی اقدام به برگزاری 
ــابقه چندجانبه تكواندو در رده سنی دختران  يک دوره مس
خردسال و نونهال كرد. اين مسابقه ها پنج شنبه 14 بهمن ماه 
درسالن شهيد قورچانی با حضور 80 نفر در قالب 4 تيم از 
استان های تهران، البرز و اصفهان برگزار شد. در پايان در هر 
ــنی تيم تهران به مقام قهرمانی دست يافت، البرز  دو رده س
نايب قهرمان شد و تيم اصفهان الف بر سكوی سوم ايستاد. 
كميته فنی مسابقه ها مهسا نوروزی در رده نونهاالن و مهسا 
ــايخی در رده خردساالن را به عنوان فنی ترين بازيكنان  مش
معرفی كرد. همچنين كميته داوران  شهره اسفندياری داور 
اصفهانی را به عنوان داور نمونه اين دوره از رقابت ها معرفی 

كرد.

هفته چهارم سوپر ليگ كبدی
شكست صدر نشين در تالش

راه و ترابری اصفهان در هفته چهارم سوپر ليگ كبدی 
ــگاه های كشور در تالش با شكست روبه رو شد.  باش
هفته چهارم رقابت های سوپر ليگ كبدی باشگاه های كشور 
ــهرهای تالش و گرگان پيگيری  با برگزاری دو ديدار در ش
شد كه در مهم ترين اين ديدارها تيم دهياران تالش در خانه 
ــد. راه و  ــت صدرنشين مسابقه ها ش خود موفق به شكس
ــت را  ترابری اصفهان در اين بازی نزديک 36 بر 35 شكس
پذيرفت. در ديگر ديدار اين هفته، داربی گرگان برگزار شد 
ــتان با نتيجه 43 بر 41  ــه در نهايت تيم راه و ترابری گلس ك
ايثار محمد آباد گرگان را شكست داد تا ايثار همچون سال 
ــته نتواند در اين بازی حساس استانی، برنده از زمين  گذش
بيرون بيايد. در جدول رده بندی تيم راه و ترابری گلستان با 
ــهری خود كسب كرد با 6 امتياز صدر  بردی كه برابر همش
نشين شد و تيم های راه و ترابری اصفهان و ايثار محمد آباد 
گرگان هر دو با كسب 4 امتياز و برحسب معدل تفاضل دوم 

و سوم هستند.  

»صدر« در كارگاه آموزشی 
كانون هواداران سپاهان

ــناس فوتبال به دعوت كانون  حميد رضا صدر كارش
ــپاهان در كارگاه  ــوالد مباركه س ــگاه ف هواداران باش
ــد. در اين كارگاه  ــی هواداران اين باشگاه حاضر ش آموزش
ــگ هواداری،  ــائلي همچون فرهن حميد رضا صدر به مس
تشويق های تأثيرگذار، ويژگی های هوادار نمونه و مواردی 
ــگاه فوالد مباركه  ــوزه پرداخت . حضور در باش در اين ح
ــپاهان و  كانون هواداران اين باشگاه از ديگر برنامه های  س

حضور وی در اصفهان بود. 

ليگ برتر ايران، پنجا ه  و يكمين 
ليگ ممتاز يک دهه جهان 

در تازه ترين فهرست قوی ترين مسابقه های باشگاهی 
جهان در يک دهه اخير، ليگ برتر ايران در رتبه پنجا ه  
ــس از حدود 50 روز  ــرايطی كه پ و يک قرار گرفت. در ش
ــگاهی ايران از ديروز از سر گرفته شد؛  وقفه پيكارهای باش
ليگ كشورمان در تازه ترين رده بندی فدراسيون آمار و تاريخ 
ــته با 3019/5 امتياز صاحب رتبه 51 شود. اين  جهان توانس
ــيايی همچون ژاپن )رتبه  ــت كه ليگ های آس در حالی اس
ــتان)رتبه 48( باالتر از  34(، كره جنوبی )رتبه 39( و عربس
ــت ليگ برتر انگليس با  ايران جای گرفته اند. در اين فهرس
كسب 11516 امتياز به عنوان بهترين ليگ يک دهه گذشته 
جهان برگزيده شده است. پس از آن اسپانيا و ايتاليا حضور 
ــد. البته با توجه به عملكرد غرور انگيز تيم ملی فوتبال  دارن
ايران در جام ملت های آسيا، برنامه ريزی های دقيق و مدون 
و بازی های صد در صد حرفه ای كه در ليگ ايران برگزار 
ــران  ــگ اي ــم از لي ــن ه ــش از اي ــاری بي ــود، انتظ  می ش

نمی رفت. 

خبر

ــان نقره  ــا كاظمی دارنده نش احمد رض
ــژو، در  ــيايی گوانگ  ــای پاراآس بازی ه
ــد به عنوان  ــابقه های جهانی نيوزلن مس
سومی بسنده كرد تا در انتظار رأی كميته 
بين المللی پارالمپيک برای كسب سهميه 

پارالمپيک 2012 لندن بماند. 
ــت از مسابقه هاي  كاظمی پس از بازگش
ــش ماه قبل از  ــت: ش نيوزلند اظهار داش
ــژو در رقابت های  ــابقه های گوانگ  مس
بين المللی تونس ركورد آسيا را شكستم 
ــد  ــر نيوزلن ــابقه های اخي و ورودی مس
ــفانه به خاطر  ــب كردم، اما متأس  را كس
ــترينگم كه  ــيب ديدگی عضله همس آس
ــت به گريبان  ــت با آن دس مدت ها اس
هستم نتوانستم در اين مسابقه ها مدالی 
ــب كنم. اگر اين مشكل  بهتر از برنز كس
نبود كسب دو طال در گوانگ ژو و حداقل 

نقره در اين مسابقه ها قطعی بود. 
وی با اشاره به تصميم كميته بين المللی 
پارالمپيک مبنی بر جمع بندی امتيازهای 
و  ــژو  گوانگ  ــای  بازی ه آوران  ــدال  م
مسابقه های جهانی نيوزلند برای كسب 
ــهميه پارالمپيک لندن گفت: آن طور  س
ــده نتيجه  ــک ماه آين ــنيده ام تا ي كه ش
ــود. هر چند  ــی اعالم می ش ــن بررس اي
ــی پارالمپيک اعالم  ــه بين الملل كه كميت
ــابقه های  ــه تنها نتيجه مس ــرده بود ك ك
ــر  ــدن در نظ ــرای ورودی لن 2011 را ب

ــبختانه نتيجه های  ــا خوش ــرد ام می گي
ــت،  گوانگ ژو را هم مد نظر خواهند داش
ــت اما به  اين فرصت خوبی برای من اس
ــای جهانی ديگری را  جز اين رقابت ه
ــم بنابراين می توانم با   نيز پيش رو داري
ركورد زنی در آن مسابقه ها به پارالمپيک 

لندن برسم.
ــرای حضور  ــد ب ــزود: در نيوزلن وی اف
ــابقه بين المللی دعوت  ــن مس در چندي
ــی از آنها  ــا دادند. يك ــی به م ــه هاي نام
ــری تونس  ــان و ديگ ــابقه های آلم مس
ــت. البته مسابقه های جهانی نابينايان  اس
ــه فروردين ماه در تركيه  و كم بينايان ك

برگزار می شود را هم در پيش دارم. اما 
ــابقه ها  ــم گرفته ام كه در اين مس تصمي
شركت نكنم تا با بهبود مصدوميت برای 

رقابت های مهم تری آماده شوم.
ــاد در  ــه احتمال زي ــت: ب ــی گف كاظم
ــابقه های آلمان شركت می كنيم اما  مس
ــس به خاطر  ــزاری رقابت های تون برگ
شرايط فعلی اين كشور مشخص نيست.
ــی در ارتباط با  ــده كم بينای اصفهان دون
ــی اش در اصفهان گفت:  ــرايط تمرين ش
مسئوالن هيأت تالش بسياری برای  رفع 
ــكل ها  كمبودها می كنند اما برخی مش
ــا نمی تواند  ــت كه هيأت برای آنه هس

كاری بكند. رشته دو و ميدانی رشته ای 
كم خرج است. ما برای تمرين يک كفش 
ميخی می خواهيم و يک پيست اما ما در 
اصفهان فقط كفش ميخی پيدا می كنيم. 
ــكل دو و ميدانی  ــزرگ ترين مش وی ب
اصفهان را نداشتن پيست مناسب دانست 
ــت  ــت و يک پيس ــت: اصفهان اس و گف
ــالب. تمامی دونده ها در  بی كيفيت انق
ــد و گاهی  ــت تمرين می كنن ــن پيس اي
ــا و دونده های  ــان تمرين م تداخل زم
ــكل را مضاعف  ــن مش ــن، اي ذوب آه
ــان بازی های پارا  ــد. نايب قهرم می كن
ــيايی گوانگ ژو ادامه داد: سال هاست  آس
ــازی پيست تختی را  قول ترميم و بازس
به ما داده اند اما تا امروز كه هيچ اتفاقی 
ــا معلوالن  ــه برای م ــت. البت نيفتاده اس
ــب تر است اما  ــت سرپوشيده مناس پيس
ــگان هم كه  ــت سرپوشيده خوراس پيس
ــده  ــكيت اختصاص داده ش به هيأت اس
ــاره به اينكه تفاوت  است. كاظمی با اش
ــن در افت ركوردها  ــت محل تمري كيفي
ــا معلوالن با  ــت گفت: م تأثير گذار اس
ــات و در بی كيفيت ترين  كمترين امكان
پيست ها تمرين می كنيم، با اين شرايط 
ــی می رويم كه در  ــابقه هاي وقتی به مس
با كيفيت برگزار می شود  ــت های  پيس
ــديد و ناگهانی ركورد مواجه  با افت ش

 می شويم.

ــته و با نزديک شدن به  در روزهای گذش
هفته های پايانی سال، صحبت های بسياری 
ــای هيأت های  ــرد رؤس ــورد عملك در م
ــتان به گوش می رسد و سيبل  ورزش اس
ــمت رؤسای  انتقادات بيش از همه به س
ــی به اين  ــت كه به تازگ ــی اس هيأت هاي
سمت منصوب شده اند. جالب اين است 
ــايعات  ــتان، ش كه رئيس هيأت كاراته اس
پيرامون بودجه های هيأت كاراته را تكذيب 
می كند. رسول كاظمی پيرامون عملكردش 
ــته اظهار داشت: در 6  در هفته های گذش
ماه گذشته 12 رويداد ملی هر پانزده روز 

ــتان اصفهان برگزار شده و  يک بار در اس
در كالس های مربيگری درجه دو ما 100 
ــه 3، 200 نفر  ــر و در كالس های درج نف

شركت كردند.
ــای آينده دو  ــان اينكه در روزه وی با بي
ــتان اصفهان  ــی در اس ــداد بين الملل روي
ــت  ــود، تصريح كرد: قرار اس انجام می ش
مسابقه های انتخابی تيم ملی كاتا با حضور 
هزار نفر و در وزن های مختلف در اسفند 
ــال به ميزبانی اصفهان برگزار  شود و  امس
ــای بازآموزی  ــر كالس ه در حال حاض
ــرای مربيان ما هر هفته با حضور رئيس  ب

ــت.  ــده اس ــبک های كاراته برگزار ش س
ــتان اصفهان در  ــأت كاراته اس رئيس هي
مورد وضعيت بودجه هيأت كاراته استان 
ــت: تاكنون حدود 12 ميليون  اصفهان گف
تومان پول از ابتدای سال به هيأت كاراته 
ــه برگزاری  ــاص يافته در حالی ك اختص
ــوری در استان  يک مسابقه قهرمانی كش
ــون تومان برای ما  مبلغی بالغ بر 40 ميلي
هزينه داشت؛  اين در حالی است كه طبق 
تفاهم نامه ما با اداره كل 148 ميليون تومان 

پول بايد به هيأت پرداخت شود.
ــت  ــال در حال پايان اس وی ادامه داد: س

ــه پولی به جز  ــوز طبق تفاهم نام و ما هن
ــتند  اين مبلغ نگرفته ايم و به صورت مس
می گويم كه يک ريال بيشتر از 12 ميليون 
ــت. كاظمی در  ــده اس به ما پرداخت نش
ــون دريافت بودجه  ــايعات پيرام مورد ش
ــی از اداره كل تربيت  ــون تومان 100 ميلي
ــتان اضافه كرد: اگر اين قدر پول  بدنی اس
گرفته بوديم، كالهمان را باال می انداختيم 
و همه مشكالت ما حل می شد اما می دانم 
كه مسئوالن تربيت بدنی هم پول ندارند و 
برای پرداخت بودجه هيأت های ورزشی 

با مشكل مواجه هستند.

احمدرضا كاظمی: 

اصفهان است و یک پيست بی كيفيت انقالب!

طنز

يک ريال بيشتر از 12 ميليون تومان پول نگرفته ايم

كاظمی: اگر 100 ميليون پول داشتيم كالهمان را به هوا می انداختيم

ــت غيبت چند هفته ای  ــد از خوانندگان عزيز باب باي
ــالم كنيم  ــی كرده و اع ــيطنت عذرخواه ــتون ش س
ــتون،  ــه دليل اينكه چند هفته به خاطر نبود اين س ب
ــيطنت  خنده از لب های مردم كنار رفته، اين هفته ش
ــنبه  و پنجشنبه چاپ ميشه و پس  در روزهای يكش
ــنبه هر هفته، روال عادی خودش رو از  از اون پنجش

سر می گيره.
 داستان سرويس های بهداشتی نقش جهان

ــصد  در خبرها آمده بود كه مبلغ يک ميليارد و شش
ــگاه نقش جهان  ــرای تكميل ورزش ــون تومان ب ميلي
اختصاص يافته و اين اعتبار قراره به زودی به دست 

مسئوالن و پيمانكار پروژه برسه!

ــد كه  ــب اين بود كه بعد از چند هفته اعالم ش جال
ــتی و  ــرويس های بهداش ــن مبلغ برای س ــراره اي ق
ــگاه نقش جهان اختصاص پيدا كنه و  رختكن ورزش
ربطی به خود استاديوم نداره! بعضی از خبرهای غير 
رسمی هم عنوان كردند كه قراره كلنگ ساخت اين 
ــرويس های بهداشتی و رختكن ها هم زمان با 22  س

بهمن زده بشه!
ــگاه نقش جهان سرويس  آخه مردمان مومن؛ ورزش
بهداشتی می خواد چيكار؟ نكنه كسی تو اين ورزشگاه 
ــد داره و ما خبر نداريم؟ تا اونجايی كه  رفت و اوم
ــگا چرخ  ما خبر داريم چهار پنج تا كارگر تو ورزش
ــتی  ــرويس بهداش می زنن كه برای اونها هم 2 تا س
ــرويس های بهداشتی  ــت! آخه جوری برای س هس
ــه انگار مردم  ــگاه بودجه اختصاص می دن ك ورزش
ــتفاده از اونا تو صف و  ايستادن و اگه اين  برای اس

ــرويس ها آماده نشه خدايی نكرده چند روز ديگه  س
چند تا بيمار و كشته ميده اين وضعيت!

يا نكنه تو ورزشگاه خبريه و ما نمی دونيم! نمی دونم 
ــته 7، 8 يا 9 تو ورزشگاه  ــابقه های دس ــايد مس ش
ــابقه های نونهاالن،  ــه يا شايد هم مس برگزار می ش
ــه  ــابقه هايي در كار باش خوب البته اگه همچين مس
ــرويس ها باشند چون بچه ها  حق دارند كه به فكر س
ــه مثل ما تحمل ندارند! آره بابا حرف تحمل اومد  ك
وسط؛ خداييش ما دست ايوب را بستيم از تحمل... 
ــتيم و انگار نه  ــت روی دست گذاش ــاله دس 18 س
ــه خوابی ديدن برامون....  انگار... تازه نمی دونين چ

خوب كجا بوديم؟
ــرويس  ــوان برای رهگذرها س ــايد هم بخ آهان. ش
ــتی بسازن؛ اما آخه اين طرح هم منتفيه! چون  بهداش
ــگاه  ــاره هر رهگذری كه بخواد از درب ورزش بيچ
ــو به استاديوم برسونه يا خودشو ميكشه و يا  خودش
ــا بايد به فكر يه  ــه و ي بايد به فكر لباس جديد باش

جراح كليه باشه!
ــه از طريق  ــت؛ ممكنه بش ــه فكر بدی هم نيس البت
ــتی يه درآمدی واسه ساخت  ــرويس های بهداش س
ــگاه ايجاد كرد چون با اين وضعيت گرونی،  ورزش
انگار نرخ سرويس ها هم افزايش داشته و به تازگی 
تو مجتمع های تجاری درب سرويس های بهداشتی 
ــه مسئوالن  ــايد بد نباش دخل و ويترينی برقراره! ش
ــتغال زايی  ــی كنند تا هم اش ــن زمينه يه اقدام در اي
ــگاه را تأمين  ــوری بودجه ورزش ــرده و هم يه ج  ك

كنند. 
ــه اونجا  ــه هم ب ــا جراح كلي ــن چند ت ــازه ميتون ت
ــتغال زايی  اش ــث  باع ــابی  حس و  ــد  كنن ــزام   اع

شوند. 
خوب چه كاريه! ورزشگاه می خوايم چيكار؟ 1300 
هكتار زمين داريم؛ 100 هكتارشو سرويس بهداشتی 
ــايد يه درآمدزايی ايجاد بشه و مشكل  بسازيم تا ش
ــو اون بيابون و  ــر حال ت ــه! به ه ــردم هم حل بش م
ــت رهگذر و كارگرهای  برهوت چيزی كه كم نيس

فصليه!

1300 هکتار می خوايم چیکار؟
ــت  ــتان اصفهان در نشس ــركل تربيت بدنی اس مدي
مطبوعاتی 4 ساعته خودش با خبرنگاران رسانه های 
گروهی بعد از اينكه حسابی هم خودش خسته شد 
ــته كرد، در مورد ورزشگاه  و هم خبرنگاران رو خس

نقش جهان اظهارات جالبی به زبون آورد.
ــگاه  ــورد زمين های ورزش ــش در م ــر خدابخ دكت
ــا  زمين ه ــن  اي ــان  معارض ــأله  مس و  ــان   نقش جه
گفت: 1300 هكتار زمين برای ورزشگاه نقش جهان 
ــار برای اين  ــن 300 هكت ــاده و به نظر م ــيار زي بس

ورزشگاه كافيه!
البته حرف آقای دكتر تا حدودی منطقيه اما با توجه 
به اينكه در عرصه طنز و ستون شيطنت هيچ حرفی 
ــای دكتر  ــاد، بايد خدمت آق ــه نظر نمی ي ــی ب منطق

توضيحاتی عرض كنيم.
ــا رو برای  ــدن تا زمين ه ــه مردم بيچاره ش اين هم
ــگاه تصاحب كنن بعد شما می يای ميگی اين  ورزش
ــم مگه زمين مفته هی  همه زمين نمی خوايم؟ بعدش
ــين؟ ميدونيد يه متر  ــن بی خيالش بش الكی ميخواي
ــه؟ حاال نميخواد  ــو اون محله چقدر قيمتش زمين ت
ــردم بيچاره كه  ــينه بزنين! م ــردم رو به س ــنگ م س
ــال كه به قول  ــه حرفی نمی زنن! تو اين همه س ديگ
ــكان زمين رفتند اون دنيا و با  خودتون خيلی از مال
ــگاه به وجود  اين وضعيتی كه به تازگی برای ورزش
ــكل ورزشگاه  اومده به احتمال زياد تا وقتی كه مش
ــل معارضان هم منقرض ميشه! ديگه  حل ميشه نس
ــهر بسازيد تو اون  ــگاه يه ش ميتونيد به جای ورزش
ــكارش هر جايی به  ــرطی كه پيمان زمينا! البته به ش
جز سازمان تربيت بدنی باشه! بعدشم مگه نميدونی 
ــن االن وضعيت خوبی نداره؟ اين جوری كه ما  زمي
شنيديم زمين های كشاورزی االن از پول يه لقمه نون 
ــد تا دونه نون  ــره... پس چه نيازيه چن هم ارزون ت
بديد به كشاورزا كه شكم زن و بچشونو سير كنن و 

بيخيال زمين ها بشن!
ــالک خاک نقش جهان  ــتی...  مطمئنی قضيه س راس

ربطی به اين بذل و بخشش ها نداره؟

ــناد و مدارک موجود ظرف يک دهه گذشته به  ــوابق، اس ــی س  بررس
ــگاه هاي   ــت كه باش ــال اخير، بيانگر اين واقعيت اس خصوص چند س
ــأله سازندگی و تيم های  ــپاهان و ذوب آهن در بخش توجه به مس س
ــگاه های موجود و فعال در عرصه  ــتاز ديگر باش ــرآمد و پيش پايه، س
ــور بوده اند. البته اين بدان معنی نبوده و نيست كه سرمايه  فوتبال كش
ــازندگی و  ــأله س ــگاه به مس گذاری، توجه و اهميت دادن اين دو باش
ــكال بوده چرا كه اگر  تيم های پايه، كامل، صحيح، اصولی و بدون اش
ــی در جمع اين  ــل انبوه بازيكنان واردات ــاهد حضور خي چنين بود ش
ــتاد درصد نمی بوديم. البته  ــصت تا هفتاد و حتی هش دو تيم تا مرز ش
ــانه، دقيق و  ــت و يا علل آن بايد به صورت كارشناس ــن به عل پرداخت

اصولی مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد.
ــما آقای ساكت در خصوص  به ياد دارم طی چندين نوبت خدمت ش
ــركت تيم های نوجوانان، جوانان  انصراف و جلوگيری از حضور و ش
ــابقه های قهرمانی كشور در مقاطع مربوط  ــپاهان از مس و اميدهای س
ــاس می كنم خود شما هم تا حد زيادی با اين  صحبت كرده ام و احس
نظر من موافق بوده ايد ولی نمی دانم شما چرا و به چه دليل تمايل به 

حضور تيم های پايه خود در مسابقه های كشور داريد.
آقای ساكت، برگزاری مسابقه های قهرمانی كشور در مقاطع نوجوانان، 
ــركت  ــی ديگر رده های پايه بدون حضور و ش ــان و اميد و حت جوان
ــای ليگ برتر جز اتالف وقت و  ــای تهرانی حاضر در رقابت ه تيم ه
ــتهالک قوای جسمانی بازيكنان و كادر فنی تيم ها  صرف هزينه و اس
ــما  ــود و منفعتی چه از بعد فنی و چه از بعد تبليغاتی برای ش هيچ س
ــرايط افسار گسيخته حاكم  ــاكت، با توجه به نظام و ش ندارد. آقای س
ــابقه های فدراسيون  در بخش تيم های پايه كميته جوانان و كميته مس
ــر برگزاری اين  ــاد، غير قابل قبول و در آخ ــال، برگزاری پر انتق فوتب
ــال و با بدترين نوع، آن هم بدون حضور  رقابت ها در بدترين ايام س
ــتهالک قوای  ــزی را جز صرف هزينه و اس ــای تهرانی چه چي تيم ه

جسمانی مجموعه تيم ها عايد شما می كند.
ــتانی با صرف  ــما و ديگر تيم های شهرس ــاكت، چرا بايد ش ــای س آق
هزينه های زياد و تلف كردن وقت، با به جان خريدن تمامی خطرات 
ــور در رقابت های  ــهرهای مختلف كش ــافت زياد بين ش و با طی مس
ــور كه به صورت فرسايشی برگزار می گردد شركت كنند  قهرمانی كش
ولی تيم های تهرانی با تحريم اين مسابقه ها و عدم صرف هزينه های 
ــت، تنها و تنها در مسابقه های مقاطع سنی مربوط  پوچ و بدون برگش
ــيار خوب و قابل قبول هم برگزار می گردد شركت كنند.  تهران كه بس
شما بايد با بدترين نوع برگزاری، تيم های خودتان را با اتوبوس، قطار 
و گاهی هواپيما و سپس اسكان دادن آنها در هتل و صرف هزينه برای 
ــابقه كه گاهی بار فنی آن  ــهر برای انجام يک مس غذا و... عازم فالن ش
ــب، پايين هم می باشد كنيد  به دليل نبود نظارت و توان اجرايی مناس
ــما و تنها با يک بليط  ولی فالن تيم تهرانی بدون صرف هزينه های ش
اتوبوس درون شهری و يا يک بليط مترو از يک نقطه تهران عازم نقطه 
ديگر شود تا مسابقه خود را به بهترين نوع و با يک كيفيت قابل قبول 

برگزار نمايد.
ــال هر يک از تيم های  ــما تمامی هزينه های يک س ــاكت، ش آقای س
ــده با  ــال هم كه ش ــنی خود را جمع كنيد آنگاه برای يک س مقاطع س
ــتان در ورزش فوتبال و تشكيل  ــتان مشهور اس ــايی چند شهرس شناس
ــپاهان، مقدمات برگزاری  ــتان به نام س تيم های آن مقطع در آن شهرس
ــاور كنيد با انجام اين كار هم  ــتانی را مهيا نماييد. ب يک ليگ منظم اس
ــود و هم حاصل كار و خروجی آن بهتر  ــما كمتر می ش هزينه های ش
ــابقه ها بازيكنان  ــما در طول برگزاری اين مس ــد بود چرا كه ش خواه
ــايی می كنيد و با  ــان را شناس ــتان های اصفه ــتعد و اليق شهرس  مس
ــمت و سوی تربيت  ــرمايه گذاری روی آنها بهتر و صحيح تر به س س

بازيكنان شاخص بومی می رويد.
ــاكت، منطق حكم می كند تا زمانی كه فدراسيون مسابقه هاي  آقای س
ــا اين فرم و  ــور تيم های تهرانی و ب ــه را بدون حض ــنی پاي مقاطع س
ــرايطی قابل قبول نمی باشد و حاصلی هم  ــرايط كه به هيچوجه ش ش
ــما هم نبايد در اين مسابقه ها شركت كنيد  ندارد برگزاری می كند، ش
چرا كه كسب عنوان قهرمانی اين مسابقه های فرسايشی، بدون حضور 
تيم های تهرانی اهميتی ندارد البته در اين رهگذر مسئوالن ذوب آهن 

هم بايد چنين فكری كنند. 

ــرمربی تيم ملی از حضور در مرحله چهارم  رضا نادريان با تصميم س
ــوم رقابت های  ــد.  مرحله س ــای انتخابی تيم ملی معاف ش رقابت ه
ــتان  ــا حضور 100 تكواندوكار از 19 اس ــی تيم ملی تكواندو ب انتخاب
ــرات برتر اوزان مختلف  ــدو تهران برگزار گرديد و نف ــه تكوان در خان
مشخص شدند. در وزن سوم داوود عبدالرضايی تكواندوكار اصفهانی 
برحريف خود غلبه كرد و به مرحله بعدی راه يافت. در اين وزن رضا 
ــيد و  ــيب ديدگی در بازی اول خود به برتری رس نادريان با وجود آس
ــد. طبق تشخيص  ــتان ش به دليل خونريزی داخلی زانو راهی بيمارس
پزشک تيم، نادريان تا يک ماه قادر به ادامه تمرين نمی باشد. اما رضا 
ــت مربی تيم ملی تكواندو  به نادريان اين فرصت را داد كه  مهماندوس
ــد از آن در اردوی تيم ملی حاضر  ــتراحت كند و بع ــفند اس تا اول اس
شود. به اين ترتيب نادريان در انتخابی مرحله چهارم شركت نمی كند. 
ــت داد و  ــم جالل خدامی از اصفهان، پيام قبادی را شكس در وزن هفت
ــد. در وزن هشتم سجاد مردانی با وجود شكست  راهی مرحله بعد ش
ــوی كميته فنی به  ــف خود، به دليل ارايه بازی قابل قبول از س از حري

مرحله چهارم انتخابی راه يافت.
نفرات برتر مرحله سوم انتخابی به همراه مدال آوران بازی های آسيايی 
ــر آزادانی ديگر تكواندوكار اصفهانی از  ــام جهانی كه عليرضا نص و ج
ــت، 23 بهمن ماه انتخابی مرحله چهارم را برگزار  جمله اين نفرات اس

می كنند. 

آقای ساكت سالم

سه تكواندوكار اصفهانی در مرحله چهارم انتخابی
فرصت دوباره مهماندوست به نادريان
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مهدی رفائی 

ــهری اصفهان را  ــور اقدام های مديريت ش ــازمان بازرسی كل كش رئيس س
ــت و گفت: اجرای طرح های متعدد شهرداری  ارزشمند و قابل تقدير دانس
اصفهان بيانگر اين است كه اين ارگان فقط مسئول ارائه خدمات فيزيكی به 
ــت، بلكه به جايگاه و رسالت واقعی مديريت شهری دست  شهروندان نيس

يافته است.
ــهرداری اصفهان،   ــانه ای روابط عمومی ش ــزارش اداره ارتباطات رس ــه گ  ب
حجت االسالم و المسلمين پورمحمدی در حاشيه بازديد از خانه مشروطيت 
ــهردار و رئيس سازمان  ــالمی شهر، ش ــورای اس اصفهان به همراه رئيس ش
بازرسی استان اصفهان با تأكيد بر اين مطلب افزود: اين مكان تاريخ معاصر 
ــنا می نمايد بنابراين  ــناد معتبر تاريخی به جوانان بازگو و آش ــران را با اس اي
ــيار ارزشمندی  ــهرداری اصفهان اقدام بس ــوی ش ــازی اين ابنيه از س بازس
می باشد. وی با بيان اينكه بازديدكنندگان خانه مشروطيت تحت تأثير وقايع 
ــته قرار می گيرند،  اذعان داشت: خانه مشروطيت اصفهان مكانی است  گذش
ــروطيت در ايران نامگذاری شده و منزل يكی از علمای بزرگ  كه به نام مش
ــت. وی با اشاره  ــروطه به نام آيت اله آقا نوراله نجفی اس مجاهد دوران مش
ــهری  ــهر اصفهان تصريح كرد: مديريت ش به اجرای طرح های متعدد در ش
ــته است به جايگاه و رسالت واقعی  ــهر با همت و پشتكار توانس اين كالنش
شهرداری ها دست يابد و اين اقدام های بيانگر اين است كه اين ارگان فقط 
ــئول خدمات فيزيكی نيست. رئيس سازمان بازرسی كل كشور با تأكيد  مس
ــهرداری ها بايد به سمت مديريت و بسترسازی توسعه جامع با  بر اين كه ش
در نظر گرفتن تمام ابعاد معنوی، مادی و فرهنگی گام بردارند اذعان داشت: 
ــته تاكنون اين مهم از  ــت كه طی سال های گذش ــی خوشحالی اس جای بس
سوی برخی از شهرداری ها به خصوص اصفهان دردستور كار قرار گرفته و 

در اين راستا اقدام های شايسته  ای انجام شده است.
چهره اصفهان متحول شده است

ــز خواند و  ــين برانگي ــهر اصفهان تحس ــوالت و تغييرات را در ش وی تح
ــهر بازديد كرده ام چهره شهر  ــته تاكنون كه از ش ــال گذش ادامه داد: از دو س
ــهرداری به  ــوی ش ــده به گونه ای كه ارائه خدمات از س اصفهان متحول ش
ــيار ملموس و محسوس است. پورمحمدی بهره برداری پل روگذر   مردم بس
ــای ميدان  ــداث زيرگذره ــهيد آقاخانی و اح ــی)ره(، تونل ش ــام خمين  ام
امام علی)ع(  را توسط شهرداری اصفهان قابل تقدير دانست و افزود: احداث 
رينگ سوم و اجرای طرح ميدان امام علی )ع(  تحول چشمگير و ارزنده ای 

را در اين كالنشهر به خصوص در بازسازی بافت فرسوده از لحاظ فرهنگی، 
ــی، اقتصادی و تاريخی ايجاد كرده و آزادسازی فاز دوم اين پروژه در  سياس
ــت. وی تأكيد كرد: طرح احيای ميدان امام علی )ع( با حفظ  حال انجام اس
ــوده به صورت  ــازی بافت فرس ــالم س تمام المان های تاريخی در جهت س
ــده كه قابل  ــهرداری اصفهان اجرايی ش ــوی ش مدرن با كاربری جديد از س
ــت. وی از بازديد خود از تخت فوالد اصفهان سخن به ميان آورد  توجه اس
و خاطرنشان كرد: بازسازی و زيباسازی اين مكان باسابقه مكتوب 900 ساله 
بسيار جالب و ارزشمند است و از زيباترين و تأثيرگذارترين مجموعه مقابل 

مشاهير و شخصيت های تاريخی كشور و منطقه محسوب می شود.
تكميل مصلی اصفهان در سال آينده

پورمحمدی با بيان اين مطلب كه در تخت فوالد ارتباط تاريخی مفاخرگذشته 
ــهيد امروز پيوند خورده است تصريح كرد: اميد است  ــهدا و عالمان ش به ش
ــاماندهی اطراف اين مكان تاريخی، مذهبی را هر چه سريع تر  شهرداری س

انجام دهد.
ــهری اصفهان  ــی اصفهان با همت و تالش مديريت ش ــل مصل وی از تكمي
ــهرداری اصفهان با همت وكار  ــت: ش ــال آينده خبر داد و اذعان داش در س
ــم   ــف مصلی را تكميل خواهد كرد تا اصفهانی ها نماز جمعه و مراس مضاع

مذهبی ودينی خود را در اين مكان برگزار نمايند.
انعقاد قرارداد خريد قطار اصفهان

ــور تكميل رينگ سوم، راه اندازی تراموا و  ــازمان بازرسی كل كش رئيس س
ــاخص سال آينده  ــهربازی اصفهان را از طرح های ش احداث بزرگ ترين ش
ــمرد و اعالم كرد: تاكنون خط يک مترو اصفهان از  ــهرداری اصفهان برش ش
لحاظ مباحث عمرانی و ساخت ايستگاه ها با تالش شهرداری پيشرفت قابل 

توجهی داشته است.
وی با اشاره به انعقاد قراردادها جهت خريد قطار و واگن های مترو اصفهان 
ــط وزارت كشور گفت: مجوزهای الزم برای پيگيری خريد قطار شهر  توس
ــده و اميد است به  ــور انجام ش ــوی معاونت برنامه ريزی كش اصفهان از س

زودی تحقق يابد.
وی با تأكيد بر اجرايی شدن خط دو مترو اصفهان اظهار داشت: الزم است 
ــريع تر با تخصيص اعتبارات موردنياز كلنگ زنی شود  اين پروژه هر چه س
ــر، 800 هزار خودرو و 600 هزار  ــهر جوابگوی 3 ميليون نف چرا كه اين ش
ــيكلت نيست همچنين با سرعت بايد خطوط تردد و عبور و مرور  موتورس

شهری را تقويت كرد.
ــهر اصفهان بدون خطوط  ــرد: حمل و نقل عمومی ش ــدی تأكيد ك پورمحم

ــاظ ترافيكی همانند  ــت و نبايد اصفهان از لح ــرو تراموا قابل تحمل نيس مت
ــود بنابراين الزم است مطالعات و كار كارشناسی در اين خصوص  تهران ش

صورت گيرد.
استفاده از پتانسیل اصفهان برای تحقق مديريت شهری

ــهری عنوان و  ــهری را مديريت واحد ش ــكل ش ــامان دادن مش وی راه س
ــيل های شهرهای كشورمان به  ــان كرد: با توجه به ظرفيت و پتانس خاطرنش
ــا همان مديريت  ــهری ي ــتی به مديريت مطلوب ش خصوص اصفهان بايس
واحد شهری دست يابيم اين در حالی می باشد كه اين مهم در قانون برنامه 

سوم و قانون برنامه چهارم تأكيد شده است.
ــهرداری ها بايد به حوزه  ــور ادامه داد: ش ــی كل كش ــازمان بازرس رئيس س
مديريت جامع و ارائه خدمات همه جانبه وارد شوند و مشكالت شهرها و 
مردم را به صورت مستقيم مرتفع نمايند. وی با انتقاد از محقق نشدن طرح 
مديريت واحد شهری اضافه كرد: متأسفانه در اين زمينه پيشرفت نداشته ايم 
و نبايد فرصت ها را از دست بدهيم و اميد است هر چه سريع تر مصوبه های 
نهايی مديريت واحد شهری از سوی شورای عالی اداری كشور نهايی گردد. 
ــور به خصوص اصفهان  ــهرداری های كش وی به موفقيت های برخی از ش
ــايی  ــهری با شناس ــاره و بيان كرد: با اهتمام الزم بايد مديريت جامع ش اش
ضعف ها در شهرداری های كالنشهرها به ويژه اصفهان محقق شود تا شاهد 
ــان اين كه طرح  ــيم. پورمحمدی با بي ــهرها باش تقويت جايگاه مديريت ش
ــهری از سوی سازمان بازرسی كل كشور در حال پيگيری  مديريت واحد ش
ــهرداری اصفهان مديريت  ــت اذعان داشت: با توجه به اعالم آمادگی ش اس
واحد شهری در اين كالنشهر به طور آزمايشی اجرا می شود و بعد از بررسی 

معايب و محاسن طرح، آن را برای اجرا به كل كشور تعميم می يابد.
مديريت واحد شهری به نفع مردم است

ــازی  ــازی و رهاس وی مهم ترين بحث در زمينه حمل و نقل را كوچک س
ــرد: فعاليت های دولت در بخش  ــان ك تصدی گری دولت عنوان و خاطرنش
ــهری و شوراها واگذار گردد.  خدمات بايد به نهادهای عمومی مديريت ش
ــی می توانند در  ــی و هم بخش عموم ــوزه،  هم بخش خصوص ــن ح در اي
ــوند. وی با ناكارآمد دانستن  ــهری فعال ش ــده مديريت ش دايره تعريف ش
ــق اصل 44 قانون  ــدن دولت طب ــترده دولتی گفت: كوچک ش مديريت گس
ــلمين پورمحمدی  ــالم و المس ــت. حجت االس ــی تكليف قانونی اس اساس
ــهری  ــتم و مديريت واحد ش ــهری هس اعالم كرد: موافق مديريت واحد ش
ــود هم به نفع مردم و هم به نفع دولت   هر چقدر زودتر و با برنامه اجرا ش

است.

زاينده رود
ــكن و شهرسازی  رئيس سازمان مس
استان اصفهان در نشست خبری با اصحاب 
ــانه گفت: 26 هزار واحد مسكن مهر  رس
ــده در اصفهان وجود   مازاد و ثبت نام نش

دارد.
ــش از 85  ــودزاده افزود: بي ــود محم محم
ــر و 19  ــكن مه ــهری مس ــزار واحد ش ه
ــكن مهر در  ــتايی مس ــد روس ــزار واح ه
ــش زيادی از  ــت كه بخ ــاخت اس حال س
ــيون و بهره برداری   آن در مرحله فونداس

است. 
ــا از مرز  ــاخت اين پروژه ه ــن س همچني
ــتان عبور كرده  تعهد 69 هزار واحدی اس
ــاله  ــكن های مهر 99 س و فاز اول آن مس
ــط تعاونی ها و فازهای بعدی توسط   توس
ــاخته شده  ــازان و خود مالكان س انبوه س

است. 
ــام اوليه تنها 52  ــه داد: در ثبت ن وی ادام
ــر استان ثبت نام كردند  هزار نفر در سراس
ــاماندهی  ــای مختلف س ــه در پروژه ه ك
ــدند ولی فقط 34 هزار نفر سهم آورده  ش

ــت و پرونده تكميل كردند  خود را پرداخ
ــكن  كه در حال حاضر با اضافه بودن مس
ــای موجود رو به رو  ــبت به تقاض مهر نس

هستيم.
ــكن مهر نبايد  محمودزاده با بيان اينكه مس
ــود و در دورن  ــاخته ش ــهرها س در دل ش
ــط مسكن  ــوده توس ــهر بايد بافت فرس ش
ــود اظهار داشت: نبايد ساخت  مهر احيا ش
ــكن مهر به جمعيت شهری اضافه كند  مس
ــک و جمعيت  ــد از حجم ترافي ــه باي بلك
ــهرهای  ــتا در ش ــه در اين راس ــد ك بكاه
ــهر  ــيه ش ــن پروژه ها در حاش ــزرگ اي ب
ــده به عنوان مثال در اصفهان در  ايجاد ش
ــتان برنامه ريزی شده   فوالدشهر و بهارس

است.
ــتغال در  ــورد اش ــزار م ــد ه ــاد ص ايج

پروژه های مسکن مهر استان اصفهان 
ــازمان مسكن و شهرسازی استان  رئيس س
ــتغال  اصفهان از ايجاد صد هزار مورد اش
ــكن مهر استان اصفهان  در طرح های مس
 خبر داد. محمود محمودزاده گفت: مسكن 
ــبد اقتصادی  ــش را در س ــن نق ــم تري مه

ــاخت هر واحد  خانواده ها دارد چرا كه س
ــاد می كند  ــتغال ايج ــكن 1/2 نفر اش مس
همچنين ساخت مسكن مهر سبب شد كه 
ــور تثبيت شود و از  قيمت مسكن در كش
ــوک های قيمتی وارد  بحران مسكن و ش

شده به اين بازار جلوگيری كرد.
وی افزود: اعطای وام دولتی برای مسكن 
مهر خود مالكان منجر به ساخت 18 هزار 
ــكن مهر در اصفهان و 24 هزار  واحد مس
واحد در ساير شهرهای استان شده است.

افتتاح 20 هزار واحد مسکن مهر تا عید 
سال 90 در استان اصفهان 

ــازمان مسكن و شهرسازی استان  رئيس س
ــكن  ــان از افتتاح 20 هزار واحد مس اصفه
مهر تا عيد سال 90 در استان اصفهان خبر 

داد. 
ــت: قبل از طرح  ــود محمود زاده گف محم
مسكن مهر در استان اصفهان در سال های 
متمادی تنها 14 هزار واحد مسكن دولتی 
ساخته شده بود كه به هيچوجه قابل مقايسه 
با مسكن سازی اخير در پروژه مسكن مهر 
نيست. وی مسكن های مهر آماده تحويل 
ــوب توصيف كرد  ــات خ را دارای امكان
ــود امكانات اين  ــود كمب ــت: با وج و گف
ــه كلی تأسيسات امكانات  واحدها در نقش
بيشتری از آپارتمان های موجود در مراكز 

فروش مسكن دارد.
ــوده  ــزود: در بافت فرس ــود زاده اف محم
تسهيالت خاصی برای مسكن مهر در نظر 
گرفته شده است و 40 ستاد مسكن در استان 
ــكيل شده و تمام مراكز شهرستان ها و  تش
ــكن مهر دارند  ــهرهای بزرگ ستاد مس ش
همچنين تفاهم نامه بين مسكن شهرسازی 
ــاخت  ــرای س ــی ب ــر ادارات دولت و ديگ
ــترک مسجد، مدرسه، درمانگاه و ساير  مش
اماكن در پروژه های مهم منعقد شده است 
ــوده را در  ــخصه بافت های فرس  وی مش
ــت كه دسترسی عمومی  مكان هايی دانس
ــای 200 متری و كوچک  ندارند پالک ه

ــازه های آنها پايداری الزم را  ترند و يا س
ندارد. 

ــچ متقاضی در  ــخ هي ــه داد: پاس وی ادام
ــكن مهر بدون جواب نمی ماند و در  مس
ــهرهايی مثل گلپايگان كه به دليل اقليم  ش
منطقه طرح راكد بوده است سازمان مسكن 
ــتان مسئوليت ساخت آن  و شهرسازی اس
ــت 6  ــت و قرار اس ــر عهده گرفته اس را ب
ــوده استان كه فقط  هزار هكتار بافت فرس
ــان است با مدل سازی  در اصفهان و كاش
ــط اين سازمان و  و بسترسازی ويژه توس
شركت مادر تخصصی عمران و شهرسازی 
ــر قرار  ــكن مه ــورد احيا در مس ــران م  اي

گيرد. 
رئيس سازمان مسكن و شهرسازی استان با 
اشاره به اينكه اصفهان پيشروترين شهر در 
تهيه طرح های جامع شهری و طرح های 
ــت گفت: برای تمام  ــتايی اس هادی روس
ــتاهای بزرگ استان  ــهرها و عمده روس ش
ــتايی به  ــهری و هادی روس طرح جامع ش
تصويب رسيده است، محمودزاده تركيب 
ــه در مرحله قبلی  ــيون ماده 5 را ك كميس

ــه جديد 5 نفر  ــر بوده را در اصالحي 7 نف
ــتانداری،  ــهردار، اس ــرد و ش ــف ك توصي
ميراث فرهنگی، جهادكشاورزی و مسكن 

شهرسازی را اعضا آن ذكر نمود.
ــروج پادگان ها و  ــر خ ــد ب ــا تأكي وی ب
ــهر و محدوده سكونت مردم  صنايع از ش
ــه هيچوجه  ــان ب ــت اصفه ــت: جمعي گف
ــث الحاق  ــت و بح ــباع نيس ــد اش در ح
ــه ای  ــان مقول ــه اصفه ــهرها ب ــی ش برخ
مسئوالن  براساس صالحديد   جداگانه ای 

است.
ــان كرد: در  محمود محمود زاده خاطرنش
ــت جمهوری  ــفرهای رياس ــوم س دور س
ارگان  ــازی  شهرس و  ــكن  مس ــازمان  س
و  ــا  نامه ه ــه  ب ــخگويی  پاس در  ــاز  ممت
ــريع مصوبه ها بوده  ــكالت و انجام س  مش

است.
ــرح قديمی  ــاره به ط ــان با اش وی در پاي
احداث ميدان نظام در چهارباغ رو به روی 
صنايع پشم و سی و سه پل گفت: اين طرح 
ــود ولی به بزرگی طرح اوليه   انجام می ش

نخواهد بود.

رئیس سازمان بازرسي كل كشور:

دستيابي شهرداري اصفهان به جایگاه واقعي مدیریت شهري قابل تحسين است

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان 

در استان اصفهان 26 هزار واحد مسکن مهر مازاد و ثبت نام نشده وجود دارد 

منا
: اي

س
عك

مسكن  مهم ترين نقش 
را در سبد اقتصادی 
خانواده ها دارد چرا كه 
ساخت هر واحد مسكن 
1/2 نفر اشتغال ايجاد 
می كند همچنين ساخت 
مسكن مهر سبب شد تا 
قيمت مسكن در كشور 
تثبيت شود و از بحران 
مسكن و شوک های 
قيمتی وارد شده به اين 
بازار جلوگيری گردد.


