
بهمن زین الدین

استمرار هر جنبشی به زنده نگه داشتن انگیزه های 
اصلی آن جنبش وابسته است. انگیزه اصلی مردم 
مسلمان ایران در رویارویی با رژیم پهلوی، تالش 
و  سیاسی  آزادی  فرهنگی،  استقالل  ایجاد  برای 

تشکیل جمهوری اسالمی بود.
بر همین اساس آنچه می تواند به تداوم این انقالب 
به ارزش های اسالمی و  نهادن  کمک کند ارج 
حفظ آنها، رد کردن راه نفوذ و رخنه فرصت طلبان، 
ساده زیستی و پرهیز از تجمل گرایی، حفظ روحیه 
انقالبی و پیروی از فرمان های رهبری است. در 
حقیقت بیشتر نهضت های یکصد ساله اخیر به 
علل مختلفی که یک انقالب را تهدید می کند به 
نتیجه مطلوب نرسیدند و گاهی ار راه و هدف 
اصلی خود منحرف شدند. این موضوع را حتی در 
تاریخ کشور خودمان نیز می توانیم جستجو کنیم، 
برای مثال پس از پیروزی نهضت مشروطیت و 
سست شدن انگیزه رهبران آن و کناره گیری مردم 
از حمایت آنان و اهدافشان، نهضت به شکست 

انجامید.
بنابراین حضور هوشیارانه رهبر و مردم در صحنه 
و مسئولیت پذیری آنان نسبت به هم، از راه های 
حضور  برای  اما  است.  اسالمی  انقالب  تداوم 
هوشیارانه و توأم با مسئولیت انقالبی، باید ماهیت 
و جوهره اصلی انقالب اسالمی را شناخت. در 
واقع ماهیت اصلی انقالب مردمی ایران، »اسالم« و 
آموزه های مکتب تشیع است. دین اسالم به عنوان 
برنامه زندگی و سیاست، به منزله ابزار مدیریت 
 اجتماعی است، بنــابراین حفظ این مـــاهیت در 
دوره های مختلف زمانی یکی از راه کارهای مؤثر 
در تداوم انقالب اسالمی و هدف های پایه گذاران 
آن است. از طرف دیگر توجه به ابعاد فراملی اسالم 
و گسترش این ابعاد می تواند در تداوم راه انقالب، 
نقش بسیار مؤثری ایفا کند. در حقیقت، انقالب 

اسالمی به عنوان یک انقالب ارزشی و با...
ادامه در صفحه 2

تداوم انقالب اسالمی 
تا انقالب مهدی)عج(

مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان: 

ورود دشمن به جنگ صنعتی با ایران 
ــاد  ارش و  ــگ  فرهن ــرکل  مدی
ــالمي چهارمحال و بختیاري  اس
ــده در  گفت: تمامي آثار ارایه ش
چهارمین برف آورد ساالنه شهر 
برفي کوهرنگ مبتني بر هویت 
ــت. به  ملي، دیني و فرهنگي اس

گزارش فارس، داریوش رضواني در جریان بازدید از غرفه هاي چهارمین 
برف آورد ساالنه شهر برفي کوهرنگ اظهار داشت...

شهرستان/ صفحه4

عمومي  مهندسي  اداره  رئیس 
اصفهان،  نفت  پاالیش  شرکت 
از افزایش ظرفیت ذخیره سازي 
به  پاالیشگاه  این  در  خام  نفت 
خبر  جهاني  استاندارد  از  بیش 
داد. به گزارش ایرنا، سیدمنصور 

سیدفتاحي اظهار داشت: درحالي که استاندارد ذخیره نفت  خام ...
سراسری/ صفحه2

مبارک  دهه  ا...  ایام  با  همزمان 
با  اصفهانی  شهروندان  فجر 
بزرگ  مسابقه  یک  در  شرکت 
ادبی با موضوع احیا و نوسازی 
بافت فرسوده بیش از 14 هزار 
به  سرودند.  شعر  بیت   500 و 

گزارش روابط عمومی کمیته فرهنگ شهروندی شهرداری اصفهان...
شهرستان/ صفحه4

آثار جشنواره شهر برفي كوهرنگ 
مبتني بر هويت ملي و ديني است 

ظرفيت ذخيره سازي نفت خام
در پااليشگاه اصفهان از استاندارد 

جهاني باالتر رفت 

با موضوع احیای بافت فرسوده؛
شهروندان اصفهانی 14 هزار بيت 

شعر سرودند

صفحه 2

صفحه 2

صفـحهصفـحه

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

با بهره گیري از نخبگان صنعت؛
اصفهان در آينده قدم هاي بزرگي 
برخواهد داشت

مدیرعامل شرکت برق منطقه اي استان اصفهان:
 تابستان 90 را بدون خاموشي سپري 
خواهيم كرد
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مسیرهای راهپیمایی 22 بهمن در اصفهان
گی

اهن
 ش

ده
شی

آر
س: 

عک

زمان و مکان: شنبه 23 بهمن / اصفهان – خیابان 
22 بهمن، سازمان صنایع و معادن

قابل توجه مدیران محترم واحدهای صنعتی 
و معدنی استان اصفهان 

جهت کسب اطالعات بیشتر 
به سایت Tashil.ir مراجعه فرمایید.

واحدهای  مشکالت  حل  و  طرح  جهت  مناسب  فرصتی 
صنعتی و معدنی استان 

و  تولیدی  واحدهای  پشتیبانی  و  امور  تسهیل  ستاد  سفر 
شهرک های صنعتی وزارت صنایع و معادن به اصفهان 

سایر  و  معادن  و  وزارت صنایع  ارشد  مدیران  با حضور 
دستگاه های اجرایی و وزارتخانه های عضو ستاد تسهیل 

شرکت انتقال گاز ایران )منطقه دو عملیات انتقال گاز( در نظر دارد تعویض پوشش خط لوله 42 اینچ با مواد 
پوششی پلی یورتان دو جزیی به طول 20000 متر در محدوده دوراهان از کیلومتر 238 تا 258 را از طریق 

مناقصه عمومی واگذار نماید.
جهت کسب اطالعات بیشتر از شرایط مناقصه و متقاضیان به سایت های اینترنتی زیر مراجعه فرمایید.

آگهی شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران 
شماره 87390024

روابط عمومی منطقه دو عمليات انتقال گاز 

 شرکت انتقال گاز ایران
منطقه دو عملیات انتقال گاز

شرکت پاالیش نفت اصفهان 
)سهامی عام(

               در یوم ا... 22 بهمن چشمه نوري درخشیدن آغاز                 
کرد که وسعت ارزش هایي ماندگار و افتخارآمیز را درنوردید 
و ظلمت هاي دیرپاي حاکمان جور و رژیم هاي موروثي شاهي 
به  بار دیگر  را  ناب محمدي  آیین  و  نابود ساخت  را یکسره 
عطف  نقطه  که  روز خجسته  این  نمود.  هدیه  تشنه  جان هاي 
تاریخ معاصر ایران و جهان است بر فجرآفرینان سربلند ایران 

اسالمي و آزادگان سراسر جهان مبارک باد.

22 بهمن سالروز پیروزی انقالب شکوهمند 
اسالمی ایران بر همگان مبارک باد.

روابط عمومی شركت پااليش نفت اصفهان

روابط عمومی و امور بين الملل باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد ماهان سپاهان
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی سراسری
جهان نما ایران

ادامه...
جهان بینی نشأت گرفته از مکتب اسالم 
نه تنها در ابعاد ملی احیاگر برنامه ها و 
نظرهای خاص اسالم برای حکومت است 
ابعاد جهانی هم دارای افکار و  بلکه در 
نظریات خاصی است. معمار کبیر انقالب 
عدالتی  خواستار  روند  این  در  اسالمی 
جهانی بود، عدالتی که نظم جهانی اسالم 
قادر به برقراری آن است. این ایدئولوژی 
جهان شمول منجر به شکل گیری مبحثی 
تحت عنوان »صدور انقالب« شد. صدور 
انقالب به مفهوم صدور ارزش ها، آرمان 
ها و تجربیات انقالب اسالمی است که 
در سال های اولیه پیروزی انقالب اسالمی 
در دستور کار انقالبیون قرار گرفت و به 
احساس  با  اسالم  به  اعتقاد  ترتیب  این 
مسئولیت دائمی نسبت به سرنوشت کلیه 
انسان ها مترادف و رویکرد انقالبی نظام 
اسالمی ایران الگویی برای دیگر جنبش 
های اسالمی در سراسر جهان اسالم شد. 
انقالب اسالمی به تدریج در  دیده های 
منطقه خاورمیانه گسترش یافت و موجب 
تحرکاتی در بسیاری از کشورها گردید. 
اسالمی  انقالب  پیروزی  از  پس  اندکی 
یک روند فراگیر سراسر جهان اسالم را 
در بر گرفت و نه فقط مسلمانان بلکه تمام 
به حرکت درآورد.  را  مستضعفان جهان 
تنها در  نه  این دستاورد عظیم که  حفظ 
داخل کشور بلکه در آن سوی مرزها نیز 
تأثیرات به سزایی بر جای گذاشته است در 
تداوم راه انقالب اسالمی و نتیجه های آن 

مؤثر و کارآمد است.
انقالب  بارز  خصوصیات  از  یکی  اما 
قیام  بودن  مردمی  ایران،  در  اسالمی 
تمامی  در  مختلف  اقشار  حضور   و 
صحنه ها و وقایع بوده است. حضور مؤثر 
و بی نظیر مردم در این انقالب یکی از 
موارد مورد تأکید امام خمینی)ره( در طول 

دوران مبارزه و پس از آن بوده است. 
انقالب  پیروزی  از  قبل  ماه  یک  ایشان 
اسالمی فرمودند: آنچه مهم است ضوابطی 
است که در این حکومت باید حاکم باشد 
که مهم ترین آن عبارت است از اینکه ابتدا 
متکی به آرای ملت باشد، به گونه ای که 
تمامی آحاد ملت در انتخاب فرد یا افرادی 
که باید مسئولیت و زمام امور را در دست 
بگیرند شرکت داشته باشند و دیگر اینکه 
در مورد این افراد نیز خط مشی سیاسی و 
اقتصادی و سایر شئون اجتماعی و کلیه 
می  مراعات  اسالمی  موازین  و  قواعد 
شود. در این حکومت به طور قطع باید 
زمامداران امور به طور مداوم با نمایندگان 
ملت در تصمیم گیری ها مشورت کنند و 
اگر نمایندگان موافقت نکنند نمی توانند 
به تنهایی تصمیم گیرنده باشند. بنابراین 
مشارکت فعال مردم در امور که از زمان 
شکل گیری انقالب تا پیروزی آن هرگز 
کم رنگ نشد، یکی از ارکان مهم انقالب 
فعالیت  در  حضور  است.  بوده  اسالمی 
محدود  خاصی  قشر  به  انقالبی   های 
با  مردم  اقشار  همه  بلکه  شد   نمی 
در  گوناگون  های  گرایش  و  ها  سلیقه 
بودن  مردمی  داشتند.  حضور  انقالب 
انقالب اسالمی، ویژگی برجسته آن است 
در انقالب اسالمی همه اقشار از زن و مرد، 
شهری و روستایی، طلبه و دانشجو، پیر و 
جوان، کارگر و کارمند و ... حضور داشتند 
و به تعبیر »میشل فوکو« تنها مصداق برای 
»اراده جمعی«، انقالب مردم ایران است. 
در واقع یکی از رموز تداوم ارزش های 
انقالب اسالمی در طول سه دهه گذشته 
و  آغازگر  خود  که  مردمی  که  بود  این 
حافظ  خود  بودند  انقالب  این  صاحب 
دستاوردها و ثمرات آن نیز بوده و هستند.

از سوی دیگر این نقش مردمی در انقالب 
اسالمی به یک جایگاه رفیع در سال های 
پس از پیروزی انقالب اسالمی تبدیل شد 
و هنوز هم حضور آگاهانه مردم در صحنه 
انقالب، یکی از محورهای اصلی اقتدار 
اسالمی،  انقالب  از  دفاع  در  صالبت  و 
دفع تهدیدهای دشمنان و پیشبرد هدف 
های عالیه نظام مقدس جمهوری اسالمی 
پیروزی  از  پس  حضور،  این  هستند. 
انقالب اسالمی در طول هشت سال دفاع 
مقدس یک بار دیگر خود را نشان داد و 
اکنون نیز در دفاع از حقانیت کشورمان در 
عرصه های علمی چون »فناوری هسته 

ای« تجلی یافت.
اما اگر نگاهی به روزشمار انقالب اسالمی 
داشته باشیم در می یابیم حضور جسورانه 
و یکپارچگی مردم چه حماسه بزرگی در 
تقویم تاریخ ثبت کرد. بیست و یکم بهمن 
سال 1357 با وجود اتخاذ تدابیر امنیتی از 
سوی نیروهای انتظامی و تداوم حکومت 
نظامی، مردم به دستور حضرت امام)ره( 
که اعالمیه حکومت نظامی را خدعه و 
به خیابان ها  اعالم کردند،  خالف شرع 
ریختند و با سنگر گرفتن در خیابان ها 
در عمل فرمان حکومت نظامی را نادیده 
اسالمی  انقالب  فرزانه  رهبر  گرفتند. 
مورد  در  ای  خامنه  ا...  آیت  حضرت 
می  آن  خصوصیات  و  اسالمی  انقالب 
از خصوصیات  فرمایند: دو خصوصیت 

استثنایی این انقالب را مطرح می کنم که 
همین دو خصوصیت بیشترین تأثیر را در 
وجهه این انقالب داشت... یکی از این دو 
خصوصیت عبارت بود از اینکه مبنای این 
و  اخالقی  و  دینی  های  ارزش  انقالب، 
معنوی بود و خصوصیت دیگر این بود 
که انقالب بر پایه اراده و خواست مردم در 
تشکیل و اداره حکومت باقی مانده است. 
یعنی پس از پیروزی انقالب اهمیت نقش 
مردم از آنها سلب نشد و به عنوان یک 

عنصر برای انقالب باقی ماند.
در کنار تمامی عواملی که برای پیروزی 
و تداوم انقالب اسالمی مطرح شد، هرگز 
نباید نقش مهم و تعیین کننده و سرنوشت 
ساز رهبری انقالب اسالمی را فراموش 
کرد. رهبری که در رأس آن روحانی عظیم 
الشأنی چون حضرت امام خمینی)ره( با 
قرار  قوی  ایمانی  و  جسارت  و  جرأت 
داشت. وجود یک رهبر مذهبی که دین 
را جزء الینفک سیاست و سیاست را جزء 
باعث شد  دانست؛  می  دین  جدانشدنی 
دامنه انقالب در میان چهره های مذهبی، 
شخصیت های روشنفکر سیاسی و حتی 
عامه مردم جای خود را به خوبی باز کند 
و به مصداق »هر کسی از ظن خود شد 
یار من« همگان آرمان اجتماعی، سیاسی، 
در  را  خود   ... و  شخصیتی  فرهنگی، 

ایدئولوژی و خط مشی آن بیابند. 
گذشته از آن وجود روحانیت در ایران، به 
ویژه روحانیت شیعه دارای ویژگی هایی 
بود که در ایفای نقش مردمی – انقالبی 
آنان بسیار مؤثر بود. بیشتر روحانیون از 
طبقه متوسط جامعه و اغلب برخاسته از 
روستاها و اقشار ضعیف جامعه بودند که 
به خوبی  را  طبقات محروم  رنج  و  درد 
لمس کرده و در واقع با آن زندگی کرده 
بودند. تأثیر و نقش روحانیون آگاه شیعه 
نتیجه  در  اسالمی و  انقالب  پیروزی  در 
تشکیل حکومت اسالمی و تالش برای 
حفظ، تداوم و استمرار این ارزش ها یکی 
اسالمی  انقالب  ماندگاری  های  راه  از 
رابرت  است.  دهه  سه  گذشت  از  بعد 
که  مالی  تایمز  روزنامه  خبرنگار  گراهام 
دو سال پیش از انقالب اسالمی در ایران 
زندگی کرده بود، درباره نقش روحانیت 
چنین نوشته است: واقعیت این است که 
روحانیون در میان مردم زندگی می کنند 
و ارتباط بسیار نزدیکی با آنها دارند. در 
نتیجه از احساسات عامه مردم بیشتر آگاه 
سیاست  با  روحانیون  که  زمانی  هستند 
آنها  های دولت مخالفت می کنند، نظر 
چنان مشروعیتی دارد که مردم حتی در 
سخت ترین شرایط استبدادی به آن توجه 

می کنند.
تداوم حضور روحانیون شیعه در رهبری 
نظام جمهوری اسالمی ایران به خصوص 
اسالمی  انقالب  فرزانه  رهبر  انتخاب 
ا... خامنه ای و درایت و  حضرت آیت 
تدبیر ایشان در مدیریت این نظام الهی نیز 
یکی از بزرگ ترین رموز تداوم انقالب 
های  ارزش  پاسداشت  و  ایران  اسالمی 
واالی آن است. شخصیت برجسته ایشان 
نه تنها تحسین و تأیید دوستان و بزرگان و 
روحانیون داخلی را به همراه داشته و دارد، 
از  بسیاری  نیز  از کشور  بلکه در خارج 
چهره های سیاسی معروف به هوشمندی 
و درایت ایشان معترف هستند. کوفی عنان 
)دبیرکل سابق سازمان ملل متحد( در بهمن 
ماه 1380 به ایران آمد و پس از دیدار با 
مقام معظم رهبری هنگام خروج از ایران 
در فرودگاه مهرآباد گفت: کسانی که مرا به 
سازمان ملل متحد آوردند، شخصیت های 
برجسته دنیا بودند و من به آنها عالقه مند 
بودم و هر کدام مثل ژاک شیراک برای من 
امتیازهایی داشتند اما در مالقات با آقای 
مثل  را  کسی  کردم  احساس  ای  خامنه 
ای  آقای خامنه  دیدن  با   .... ام  ندیده  او 
همه شخصیت هایی که مرا جلب کرده 
تأثیر  تحت  و  کردم  فراموش  را  بودند 
 شخصیت معنوی ایشان قرار گرفتم. من 
شخصیت های معنوی در دنیا زیاد دیده 
بودم ولی هیچ یک از آنها از مسائل سیاسی 
اطالع نداشتند. با دیدن آقای خامنه ای در 
اوج، قداست آن شخصیت های سیاسی از 

ذهن من پاک شد.
اما پایان سخن اینکه تداوم و استمرار این 
انقالب بزرگ و باشکوه در تجدید میثاق 
هر روز و هر لحظه مردم این سرزمین با 
آرمان های معمار کبیر انقالب ریشه دارد. 
تجدید میثاق باشکوهی که هر سال در 22 
بهمن رنگ و بویی تازه می گیرد. انگار در 
هر بیست و دوم بهمن دوباره فجر طلوع 

می کند و دوباره متولد می شویم.
امسال نیز سنگفرش خیابان های وطن زیر 
پای ایرانیان انقالبی، فرش عشق و همدلی 
خواهند گستراند. امسال نیز همه با هم یک 
صدا و یک دل خواهیم گفت: سالم بر تو 
ای ماه خون و رهایی، درود بر شما ای گام 
های استوار انقالبی، لبیک ای امام شهیدان، 
انقالب  تا  که  فجری  طلوع  بر  سالم 
تداوم  ولیعصر)عج(  شکوهمند حضرت 
خواهد داشت و صبح صادق پیروزی را 

به جهان هدیه خواهد داد.  

نصف النهار
عمر سليمان مردم مصر را به كودتاي 

نظامي تهديد كرد 
عمر سلیمان )معاون حسني مبارک( که گفته مي شود مهره مورد حمایت 
آمریکا و رژیم صهیونیستي است مردم مصر را به انجام کودتاي نظامي 
توسط ارتش تهدید کرد. سلیمان در حالي مردم را تهدید به کودتا کرد 
که صدها هزار نفر همچنان در میدان التحریر بر لزوم کناره گیري مبارک 
تاکید دارند. وي گفت اگر اوضاع به حالت عادي بازنگردد، ارتش با کودتا 
در  سلیمان  ایرنا،  گزارش  به  گرفت.  در دست خواهد  را  اوضاع  کنترل 
اظهاراتي که از تلویزیون مصر پخش شد گفت: گفتگو و تفاهم نخستین 
راه براي تحقق آرامش در کشور و پایان دادن به بحران کنوني با برداشتن 
گام هاي پیوسته و برنامه کاري براي حل مشکالت است. وي افزود: راه 
حل دیگر وقوع کودتا است و ما مي خواهیم از انقالب دوري کنیم که 
معناي آن برداشتن گام هاي غیر حساب شده و فوري و غیر عاقالنه است 
به سوي  نمي خواهیم  آن  دستاوردهاي  و  از مصر  محافظت  براي  ما  و 
آن برویم. سلیمان به خیانت هایي که مبارک در حق مردم مصر و قضیه 
فلسطین مرتکب شده است اشاره نکرد اما وي را یکي از قهرمانان جنگ 
اکتبر معرفي کرد و اظهار داشت:  مردم مصر که به بزرگ تر و رئیس خود 
احترام مي گذارند نباید به وي توهین کنند. سلیمان با اشاره به ادامه گفتگو 
با جوانان و نیروهاي سیاسي براي حل بحران کنوني تأکید کرد که نظام 
مصر پایان نمي پذیرد زیرا که این به معناي هرج و مرج است و ممکن 
است کشور به سوي وضعیت ناشناخته اي برود که خواهان آن نیستیم. 
اند،  مدني شده  نافرماني  که خواهان  برخي  درخواست  به  اشاره  با  وي 
گفت: این درخواست براي جامعه بسیار خطرناک است و ما آن را تحمل 
نمي کنیم و نمي خواهیم با جامعه مصر با ابزار پلیسي تعامل کنیم بلکه 
این تعامل باید با گفتگو، موضوعیت و واقع گرایي و براساس توانایي هاي 
موجود انجام گیرد. وي تأکید کرد که نخست وزیر و وزرا تالش هاي 
زیادي براي تأمین نیازهاي مردم و بازگشت اوضاع به حالت عادي پس 
از فلج شدن خدمات به مردم در پي تعطیلي بانک ها و دانشگاه ها، قطع 
ارتباطات و ادامه ممنوعیت رفت و آمد، انجام مي دهند. سلیمان با اشاره 
 به حضور گسترده مردم در میدان التحریر و به گفته او توهین برخي از 
تلویزیون هاي ماهواره اي به مصر که باعث مي شوند مردم براي رفتن 
به سر کار تردید کنند، گفت: ما نمي توانیم این وضعیت را براي مدتي 
طوالني تحمل کنیم و این بحران باید در نزدیک ترین زمان پایان پذیرد. 
تهدیدهای معاون مبارک در حالي از تلویزیون دولتي این کشور پخش شد 
که مردم مصر طي دو هفته اي که از آغاز مبارزات آنها مي گذرد همواره 
تأکید کرده اند که به هیچ وجه حاضر نیستند از مطالبات خود که عمده 

ترین آن کناره گیري مبارک است، دست بکشند.

وزير خارجه فرانسه پيشنهاد اعزام 
نيروي بيشتر به افغانستان را رد كرد 
وزیر دفاع فرانسه اعالم کرد که کشورش قصد اعزام نیروهاي بیشتر به 
افغانستان را در سال 2011 ندارد و تنها به تغییر محل هاي استقرار این 
نیروها در مناطقي خواهد پرداخت که قرار است تحت کنترل نیروهاي 
امنیتي افغان قرار گیرند. آلن ژوپه که در واشنگتن با رابرت گیتس )وزیر 
دفاع آمریکا( مالقات کرده است، به خبرنگاران گفت: ما گروهي متشکل 
از حدود چهار هزار سرباز در میدان داریم و قصد نداریم تعداد آنان را 
افزایش دهیم. به گزارش خبرگزاري فرانسه از واشنگتن، وي افزود: از 
قبل تالش قابل مالحظه اي از سوي فرانسه در افغانستان صورت گرفته 
است، چرا که ما از آغاز تالش تحت رهبري امریکا علیه طالبان که در 
به  پاسخ  در  ایم. وي  بوده  این کشور  در  اواخر سال 2001 شروع شد 
این سئوال که چگونه با درخواست امریکا مبني بر اعزام نیروهاي بیشتر 
چنین  ما  که  شدم  متذکر  من  گفت:  کرد  خواهد  برخورد  افغانستان  به 
ظرفیتي نداریم. ژوپه همچنین قرار است با سناتور جان مک کین، نماینده 
جمهوري خواه کنگره مالقات کند که به خبرگزاري فرانسه گفته است 
داریم شاهد  اما دوست  بسیار سپاسگزار هستیم  فرانسه  از مشارکت  ما 

مشارکت بیشتر این کشور باشیم. 

دختر صدام حسين ديوانه شد
منابع خبري از ابتالي یکي از دختران صدام حسین دیکتاتور معدوم عراق 
به بیماري مزمن رواني خبر دادند. به گزارش ایرنا، خبرگزاري عراقي براثا 
به نقل از منابعي در اردن گزارش داد: رنا یکي از دختران صدام که در امان 
پایتخت این کشور ساکن است، به بیماري شیزوفرني )روان گسیختگي( 
مبتال شده است. به گفته این منابع، رنا از زماني که پدرش، صدام کامل 
المجید و حسین کامل المجید شوهر و برادر شوهرش )همسر رغد دختر 
دیگر صدام( را به قتل رساند، دچار اختالل های رواني شد و این روزها 
وضعیت وي رو به وخامت نهاد و به طور رسمی به جنون کامل مبتال 
گردید. رنا و رغد در اوت 1995 )مردادماه سال 1374 ( به همراه همسران 
و فرزندانشان به اردن فرار کردند. اما هنگامي که صدام حسین قول داد در 
صورت بازگشت هیچ آسیبي به آنها نمي رساند، به عراق بازگشتند. برادران 
المجید سه روز پس از بازگشت به عراق در فوریه 1996 )بهمن 1375( به 

دستور صدام کشته شدند. 

»روبالكابا« رئيس حزب مردم اسپانيا 
را به سوء استفاده تبليغاتي متهم كرد 
آلفردو پرز روبالکابا معاون نخست وزیر و وزیرکشور اسپانیا ضمن دفاع 
رئیس حزب  راخوي  ماریانو  ریاضتي دولت،  و  اقتصادي  از اصالحات 
بحران  از  تبلیغاتي  استفاده  سوء  به  متهم  و  گرفته  انتقاد  باد  به  را  مردم 
مالي این کشور نمود. بنابر گزارش ایرنا، روبالکابا طي سخنانی در جزایر 
قناري گفت: دولت دست تنها و در میان خواب سنگین حزب مردم با 
از خود  براي حل آن تالش مي کند و راخوي   بحران روبه رو است و 
مي  پرسد که چرا باید در این زمینه تالش کنم وقتي  مي  توانم در انتخابات 

سوء استفاده نمایم. 
رو  زاپاته  رودریگز  لوئیس  خوسه  که  تاکنون  پیش  ماه   35 از   اسپانیا 
نخست وزیر سوسیالیست این کشور براي دومین مرتبه پي در پي زمام 
امور را در دست گرفته دچار بحران مالي شدید است که تمام مرزهاي 
اقتصادي این کشور را درنوردیده و زاپاته رو نیز با وجود انجام اقدام ها و 
اصالحات متعدد تاکنون موفق به مهار آن نشده است. روبالکابا با تأکید بر 
اینکه شجاعانه از همه اصالحات انجام شده از سوي دولت سوسیالیست 
خوسه لوئیس رودریگز زاپاته رو دفاع مي کند، اظهار داشت: دولت انتظار 
ندارد که همه کارهایش مورد پسند مردم باشد. وي افزود: ریاضت هاي 
امروزي بهترین پشتوانه براي برنامه هاي اجتماعي آینده است و ما انتظار 
ریاضتي  اصالحات  اینکه  بیان  با  کنند. وي  را درک  آن  مردم  که  داریم 
بازنشستگي  هاي  تضمین حقوق  و  ها  بورسیه  تعداد  افزایش  منظور  به 
بدون ایجاد شکاف اجتماعي صورت گرفته است، بر لزوم قاطعیت براي 
پیشرفت این سیاست تأکید نمود. روبالکابا گفت: دولت مجبور شد از 
این بحران نداشتند، بخواهد  با  کساني  که مدافع آنهاست و هیچ ربطي  
که از سیاست هاي ریاضتي حمایت کنند و این اقدامات وقتي  صورت 
گرفت که راخوي فقط به منافع انتخاباتي خود مي  اندیشد. وي افزود: 
راخوي خود را متعهد به اجراي سیاست هاي اجتماعي مي  داند، اما باید 
به وي یادآور شد؛ هنگامي که وزیر آموزش و پرورش بود و کشور در 
بنابراین  داد،  کاهش  را  ها  بورسیه  داشت،  قرار  اقتصادي  پیشرفت  اوج 

اکنون نمي تواند خود را قهرمان سیاست هاي اجتماعي بداند. 

افزایش  از  اصفهان،  نفت  پاالیش  مهندسي عمومي شرکت  اداره  رئیس 
استاندارد  از  بیش  به  پاالیشگاه  این  ظرفیت ذخیره سازي نفت خام در 
اظهار  سیدفتاحي  سیدمنصور  ایرنا،  گزارش  به  داد.  خبر   جهاني 
داشت: درحالي که استاندارد ذخیره نفت  خام معادل 10 روز تولید هر 
مخزن سه  و  هزار   500 مخزن  سه  از  برداري  بهره  با  است،   پاالیشگاه 
300 هزار بشکه اي جدید، امکان ذخیره سازي نفت  خام در پاالیشگاه 

اصفهان براي بیش از 11روز ایجاد شد. 
بیان  با  وي  اصفهان،  نفت  پاالیش  شرکت  عمومي  روابط  گزارش  به 
است ،  روز  در  بشکه  هزار   375 اصفهان  پاالیشگاه  ظرفیت   اینکه 
افزود: با بهره برداري از مخازن جدید، ظرفیت ذخیره نفت خام شرکت 
پاالیش نفت اصفهان به چهار میلیون و 200 هزار بشکه افزایش یافت. وي 
هزینه طراحي و ساخت شش مخزن جدید را 15 میلیارد تومان اعالم کرد 
و ادامه داد: این پروژه با صرفه جویي ارزي مطلوب، از خروج 10 میلیون 
دالر ارز از کشور جلوگیري کرد. وي استفاده از سقف شناور، سیستم هاي 
جدید ابزار دقیق و محافظ دوجداره براي جلوگیري از بخارشدن 30 تا 
40 درصدي مواد نفتي را از ویژگي هاي مخازن جدید عنوان کرد. رئیس 
مهندسي عمومي شرکت پاالیش نفت اصفهان، از ساخت شش مخزن 
یکصد هزار بشکه اي مواد نفتي جدید خبر داد و گفت: این مخازن اوایل 

سال آینده مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت. 

شوراي هماهنگي تبلیغات اسالمي استان اصفهان ضمن گرامیداشت یوم ا... 
22 بهمن،  مسیرهاي هشتگانه راهپیمایي 22 بهمن در شهر اصفهان را اعالم 
کرد.  به گزارش ایرنا،  راهپیمایي یوم ا... 22 بهمن از ساعت 9/30 صبح روز 
جمعه 22 بهمن آغاز مي شود و ساعت 10/30 صبح در محل میدان امام، 
راهپیمایان تجمع مي کنند. شوراي هماهنگي تبلیغات اسالمي استان اصفهان 
ضمن دعوت مردم به شرکت در راهپیمایي، مسیرهاي راهپیمایي را به شرح 
زیر اعالم کرد: مسیر شماره یک: مسجد مصلي – میدان قدس – خیابان 
هاتف – چهارراه شکرشکن – خیابان حافظ – میدان امام. مسیر شماره دو: 
مسجد آیت ا... خادمي – میدان شهداء – خیابان چهارباغ پایین – میدان امام 
حسین)ع( – خیابان سپاه – میدان امام. مسیر شماره سه: مسجد اهلل – میدان 
احمد آباد – خیابان احمد آباد – خیابان حافظ – میدان امام. مسیر شماره 
چهار:  مسجد نورباران – چهارراه نورباران – خیابان شریف واقفي – چهار 
راه نقاشي – چهارراه شکر شکن – خیابان حافظ - میدان امام . مسیر شماره 
پنج: مسجد حجت اکبر – پل فردوسي – خیابان فردوسي – میدان فلسطین 
– خیابان استانداري – خیابان سپاه – میدان امام. مسیر شماره شش: مسجد 
الهادي – میدان انقالب – چهار باغ عباسي – میدان امام حسین)ع( – خیابان 
سپاه – میدان امام. مسیر شماره هفت:  مسجد بهاران چي – خیابان آتشگاه 
– میدان جهاد – خیابان صارمیه – خیابان طالقاني – میدان امام حسین)ع(– 
خیابان سپاه – میدان امام. مسیر شماره هشت:  مسجد موسي ابن جعفرع( 
– خیابان خاقاني – خیابان حکیم نظامي – نظر شرقي – توحید – مطهري 

– میدان انقالب – امام حسین)ع( – میدان امام. 

مهدی رفائی

در  اصفهان  آهن  ذوب  مدیرعامل 
ائمه  روحانیون،  گردهمایی  اولین 
فرهنگی  مشاوران  و  جماعات 
سازمان  مجموعه  زیر  های  شرکت 
صنایع  و  معادن  نوسازی  و  توسعه 
معدنی ایران )ایمیدرو( گفت: امروز 
صنعتی  جنگی  صحنه  وارد  دشمن 
براتی  ایران شده است. صفرعلی  با 
افزود: استعمارگران با ایجاد تحریم 
صنعتی  پیشرفت  از  جلوگیری  و 
پیشرفت  دارند  سعی  اقتصادی،  و 
که  کنند  متوقف  را  اسالمی  انقالب 

این مسأله با هوشیاری مقام معظم رهبری کشف 
و خنثی شده است. وی ادامه داد: خوشحالیم که 
می بینیم فرهنگ انقالبی ما در دنیا جا باز کرده 
 است و هنوز خون شهدای انقالب را پشتیبانی 
در  قیام  و  انقالب  سرلوحه  ما  راه  و  کند  می 
گردیده  آفریقا  شمال  و  خاورمیانه  کشورهای 
خواندن  نماز  مشاهده  با  که  طوری  به  است، 
بهمن  های  تحریر صحنه  میدان  در  مصر  مردم 
57 تداعی می شود و اشک شوق را از دیدگان 
جاری می سازد. براتی با بیان این مطلب که ذوب 
 آهن خط مقدم جبهه صنعت ایران است اظهار 
اصفهان،  آهن  ذوب  دالور  مردان  فوالد  داشت: 
نمادی از کارگران بسیجی و انقالبی هستند که 
چندین بار حمله های هوایی و بمباران دشمن را 
در دفاع مقدس شاهد بودند و با اعزام 14 هزار 
نیرو به جبهه، اهدای 283 نفر شهید به انقالب و 
به یادگار ماندن 1500 جانباز و 84 آزاده رکوردی 
بی نظیر از ایثارگرای به جای گذاشتند که با آمار 

شهدا و ایثارگران یک استان کشور برابری دارد.
وی افق چشم انداز پیشرفت ذوب آهن در سال 
آینده را بهره برداری از طرح توسعه شهید کاظمی 
و رسیدن به 2/2 میلیون تن افزایش تولید دانست 
که طی آن 4500 نفر اشتغال ایجاد شده و سقف 
تجاوز  تن  میلیون   5 از  آهن  ذوب  فوالد  تولید 

خواهد کرد.
انقالبی  براتی خاطرنشان کرد: روحیه  صفرعلی 
صنعتگران در جنگ اقتصادی و صنعتی که دشمن 
به راه انداخته پیروز خواهد بود و ایران به زودی 
در رده های ممتاز صنعت و معدن جهان خواهد 

ایستاد.
شعار  با  اسالمی  صنعت  های  برنامه  تدوین 

صنعت ایرانی فرهنگ اسالمی 
مسئول هماهنگی تبلیغات اسالمی سازمان توسعه 

و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( 
فرهنگی  مشاوران  و  روحانیون  گردهمایی  در 
اصفهان،  آهن  ذوب  در  کشور  معدنی  صنایع 
شعار  با  اسالمی  صنعت  های  برنامه  تدوین  از 

صنعت ایرانی فرهنگ اسالمی خبر داد.
به  اشاره  با  لقمانی  علی  االسالم  حجت 
معادن  و  صنایع  وزارت  در  »صــافــا«   طرح 
گفت: ضرورت ایجاد قوانین برنامه های اسالمی 
برای صنعت و ممتاز شدن صنعت اسالمی نسبت 
دین  منظر  از  که  باعث شد  ها  سایر صنعت  به 
بپردازید  صنعت  برای  هایی  برنامه  تدوین  به 
ویژگی  و  اسالمی  کارفرمایی  و  کار  آن  که طی 
مشاور  شود.  می  تعریف  اسالمی  صنعت  های 
وزیر صنایع افزود: معادن از انفال است و صنایع 
وابسته به آن باید از قوانین دین تبعیت کنند و 
در 4 سرفصل خصوصی سازی، بهسازی صنعت 
و  فرهیختگان  و  فرهنگی  پیوست  معدن،   و 
دانش آموزان و دانشجویان باید در همه صنایع و 

پروژه های اقتصادی رعایت شود. 
وی ادامه داد: احکام فقهی صنعت و معدن باید 
به همه صنعتگران و معدن کاران شناسانده شود 
های  منطقه  در  و صنایع  ها  کارخانه  احداث  و 
مختلف با فرهنگ، آداب و رسوم و مشاغل آن 
منطقه تطابق داشته باشد که در این راستا مرکز 
»صافا« در تعامل با صنعت و حوزه علمیه برای 

برنامه ریزی در این خصوص ایجاد شده است.
دانش  از وجود 850  پور همچنین  لقمانی  علی 
بین روحانیون  آموخته فنی صنعت و معدن در 
کشور خبر داد و اظهار داشت: با کمک ایشان 5 
رشته دانشگاهی برای طالب ایجاد شده است تا 
بتوانند در زمینه های فنی و صنعتی ادامه تحصیل 
افزود: 110 روحانی در حال حاضر  دهند. وی 
در شرکت های تحت پوشش ایمیدرو به فعالیت 

فرهنگی و مذهبی مشغول می باشند 
ایجاد  بیمه ای و  امکانات  ایجاد  که 
حکم  احراز  و  استخدامی  قرارداد 
مشاور فرهنگی از سوی مدیرعامالن 
برای ایشان از تسهیالت اخیر ایجاد 
معادن  و  صنایع  وزارت  در  شده 
برای تقدیر از مبلغان اسالمی جامعه 

صنعت می باشد.
ایران در افق 1404 به تولید 55 

میلیون تن فوالد می رسد 
معاون فرهنگی و نظارت ایمیدرو در 
معدن  و  روحانیون صنعت  همایش 
کشور در ذوب آهن اصفهان گفت: 
 55 تولید  به   1404 افق  در  ایران 

میلیون تن فوالد می رسد.
افزود: در کشوری زندگی می کنیم  مسلم دریه 
که خدا تمام معادن را به ما ارزانی کرده است و 
عظیم ترین ذخایر را در اختیار داریم، به طوری 
که از 106 عنصر موجود در طبیعت بیش از 70 
عنصر فعال آن در ایران شناخته شده است. وی 
تا  ادامه داد: کمربند مس کشور از شمال غرب 
ذغال  عظیم  ذخایر  و  است  شده  کشیده  مرکز 
 600 و  میلیارد   4 با  ایران  آهن  سنگ  و  سنگ 
میلیون تن برداشت، بی نظیر می باشد. همچنین 
تولید 12  و  خاورمیانه  روی  و  اول سرب  رتبه 
مصرفی  فوالد  تن  میلیون   18 از  تن  میلیون 
 کشور و ارتقاء از رتبه 23 جهان به رتبه 17 از 
شاخصه های اصلی صنعت و معدن ایران است 

که باید قدردان آن باشیم.
توسعه  برنامه  در  کرد:  خاطرنشان  دریه  مسلم 
فاکتورهای رسیدن  لوازم و  افق 1404، کلیه  در 
ذغال سنگ،  اولیه،  مواد  از جمله  این هدف  به 
نظر  مد  ای  کارخانه  تجهیزات  ها و  زیرساخت 
دسترسی  و  آسان  نقل  و  حمل  و  شده  گرفته 
رشد  به  فوالدی  صنایع  برای  آزاد  های  آب   به 
بهره برداری این صنعت در کشور کمک خواهد 
نیازهای زیرساختی صنایع، هدف  تأمین  کرد و 

اصلی ایمیدرو است.
ائمه  روحانیون،  همایش  که  است  ذکر  شایان 
های  شرکت  فرهنگی  مشاوران  و  جماعات 
برگزار  اصفهان  آهن  ذوب  میزبانی  به  ایمیدرو 
شد و روحانیون مراکز صنعت و معدن سراسر 
در  همچنین  یافتند.  حضور  آن  در   کشور 
ذوب آهن اصفهان 24 نماز جماعت در ظهر و 
 عصر و 6 نماز جماعت در مغرب و عشاء برگزار 
می شود که حدود 8 هزار نمازگزار در آن شرکت 

می کنند.

زاینده رود
از  برخی  اینکه  بیان  با  اصفهان  استاندار 
روشنفکران ایرانی در زمان شکل گیری انقالب 
مشروطیت تحت تأثیر فضایی قرار داشتند که چرا 
ایران با پیشینه و تمدن غنی، عقب تر از کشورهای 
زمان  آن  روشنفکری  افزود: جریان  است  غربی 
 راه رسیدن به پیشرفت را در پیمودن مسیر غرب 
می دانست که این طرز فکر چندین سال در همه 

زمینه های زندگی ایرانیان نفوذ کرده بود.
دکتر علیرضا ذاکر اصفهانی با بیان اینکه برخی 
اروپایی  کشورهای  پیشرفت  ایرانی  نخبگان 
می  آنها  مادی  دستاوردهای  زمینه  در  تنها  را 
 دانستند گفت: این گروه تنها راه چاره برای رفع 
عقب ماندگی جامعه ایران را در وارد کردن تفکر 

و تکنولوژی از دنیای غرب می دانستند.
وی تصریح کرد: در آن زمان دولت های غربی 
برای کشورهایی نظیر ایران در حوزه های علم، 
دیگر،  امور  سایر  و  سیاست  اقتصاد،  فرهنگ، 
زمان  آن  در  که  طوری  به  نبودند  قایل  ارزشی 
حتی  ایران  بودند  معتقد  اروپایی  های  دولت 
نمی تواند در زمینه پیشینه فرهنگی کشور خود 
تحقیق کند و بنابراین این کار باید از مسیر غرب 
رهبر  فرمایشات  به  اشاره  با  وی  شود.  انجام 
ماندن  ناشناخته  درباره  اسالمی  انقالب   معظم 
اظهار  ها  غربی  سوی  از  ایرانیان  های  توانایی 

داشت: زمانی غربی ها مدعی شده بودند که ملت 
ایران حتی توانایی کنکاش، مطالعه و تحقیق در 
ادبیات کشورشان را ندارند و تنها می توانند شعر 
بگویند. به همین دلیل معتقد بودند باید جامعه 

ایران در فرهنگ غرب مستحیل شود.
قبل  ایران در  تأکید کرد: مردم  استاندار اصفهان 
در  ماندگی  عقب  از  خواستند  می  انقالب   از 
که  حالی  در  روند،  بیرون  مختلف  های  عرصه 
نوسازی  الگوهای  سازی  پیاده  کشور  مسئوالن 
غرب را راه برون رفت از این عقب ماندگی می 
دانستند. وی افزود: عدم خودباوری مسئوالن در 
حدی بود که رزم آرا در بحث ملی شدن صنعت 
ملی شدن  از  نفت می گفت: کسانی که حرف 
ایرانی  گویند  می  گزافه  زنند  می  نفت  صنعت 
 که نمی تواند یک ظرف مسی هم بسازد چطور 

می تواند نفت خود را ملی کند.
اساسی  مشکل  کرد:  خاطرنشان  اصفهانی  ذاکر 
نوسازی و توسعه کشور از آن زمان تا پیروزی 
انقالب اسالمی در این بوده که علم و دانش وارد 
شده به ایران نه تنها در خدمت نیازهای جامعه و 
کشور نبود بلکه به تضعیف جایگاه ایران در همه 
عرصه ها نیز منجر شد. به عنوان نمونه می توان 
به صنعت اشاره کرد که بیشتر آن مونتاژ بود و در 
آن فناوری و نوآوری منتقل نمی شد و نیازهای 

جامعه و مردم را تأمین نمی کرد.

استاندار اصفهان افزود: انقالب ایران به رهبری 
روحانیت و بر پایه یک نگرش و نگاه نرم افزاری 
شکل گرفت که در آن شعار استقالل، آزادی و 

جمهوری اسالمی محور اصلی بود.
وی با بیان اینکه اندیشه استقالل خواهی باعث 
آمریکا  های  خواهی  زیاده  مقابل  در  مردم  شد 
اوج  ایران  ملت  انقالبی  حرکت  گفت:  بایستند 

شکل گیری نهضت رهایی از استبداد بود.
ذاکر اصفهانی با بیان اینکه انقالب اسالمی برآمده 
از متن دین اسالم است و اندیشه دینی در همه 
فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  سیاسی،  ارکان 
خود را نشان داده است گفت: کشور امروز در 
را  برتری  جایگاه  خواهی  استقالل  چارچوب 
 برای تولید علم و مدیریت دنیای آینده جستجو 
 می کند. وی با اشاره به اینکه پیشرفت های ایران در 
رخ  دهه  سه  از  کمتر  در  گوناگون  های  عرصه 
اول  دهه  در  ایران  کرد:  خاطرنشان  است  داده 
اما در دو  انقالب درگیر هشت سال جنگ بود 
دهه بعد تالش های گسترده ای در حوزه های 
مختلف مانند نانوتکنولوژی، سلول های بنیادی، 
صنایع نظامی، پزشکی و سایر زمینه ها در کشور 
های  پیشرفت  و  دستاوردها  که  گرفت  صورت 
ماهیت  در  ریشه  آن  از  قابل تصور حاصل  غیر 
اسالمی   – ایرانی  یابی  و هویت  طلبی  استقالل 

ایرانیان دارد.

ظرفیت ذخیره سازي نفت خام در 
پاالیشگاه اصفهان از استاندارد 

جهاني باالتر رفت 

مسیرهاي راهپیمایي 22 بهمن در 
اصفهان 

مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان: 

ورود دشمن به جنگ صنعتی با  ایران

جهان نما ایران نصف النهار

انقالب اسالمی هویت مردم ایران را احیاء کرد

تداوم انقالب اسالمی 
تا انقالب مهدی)عج(
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روز شمار انقالب آژیر

ــلحه خانه  نیروی  ــاعت 10 صبح اس س
ــی به همت مردم و کمک همافران  هوای
ــاعاتي بعد کالنتري هاي 9،  فتح شد. س
10، 11، 12، 16، 26 و کالنتري نارمک 
ــردم تانک ها و  ــت مردم افتاد. م به دس
ــا آوردند و به  ــه خیابان ه ــا را ب نفربره
ــد. فرمانداري  ــر روحیه مي دهن یکدیگ
ــت، در  ــت پاچه شده اس نظامي که دس
ــا از رادیو  ــن اعالمیه اش که باره آخری
ــد، ساعت منع عبور و مرور را  پخش ش
چهار و نیم عصر اعالم کرد. امام خمیني 
ــتور فرمانداری پیامی  ــخ به دس در پاس
ــد: »اعالمیه   ــرح صادر فرمودن به این ش
امروز حکومت نظامي، خدعه و خالف 
ــت؛ مردم به هیچ وجه به آن  ــرع اس ش
ــرادران و خواهران عزیزم،  اعتنا نکنند، ب
هراسی به خود راه ندهید که به خواست 
ــت. با  ــی، حق پیروز اس ــد تعال خداون
آغاز درگیري مسلحانه، پرسنل انقالبي 
نیروي هوایي براي تسلیح مردم در ازاء 
کارت پایان خدمت سربازي، یک قبضه 
ــنگ در اختیار آنان  ــالح و هفت فش س
قرار مي دادند. در ساعت 4/5 بعدازظهر 
ــاعت  کالنتري تهران نوـ  پس از پنج س
ــدید بین مأمورین گارد و  زد و خورد ش
مردمـ  سقوط کرد و مردم و گاردي ها در 
این زدو خورد چندین کشته و مجروح 
داشتند. از این پس، کالنتري ها یکي پس 
ــت مردم ساقط شدند.  از دیگري به دس
فرماندار نظامي تهران در اعالمیه شماره 
چهل خود، ساعات حکومت نظامي را از 
ساعت چهار و نیم بعدازظهر تا ساعت 
ــدت  ــح افزایش داد. پس از ش پنج صب
ــه کالنتري ها و  گرفتن حمالت مردم ب
پادگان ها، فرماندار نظامي تهران در همین 
روز ساعت منع عبور و مرور را تا ساعت 
دوازده ظهر افزایش داد. یعني مردم تنها 
ــهر تا چهار و نیم  ــاعت دوازده ش از س
ــروج از منازل خود  بعدازظهر اجازه خ
ــم در تدارک یک کودتاي  را دارند. رژی
ــپهبد رحیمي، فرماندار  نظامي است. س
نظامي تهران و حومه، طي دستورالعملي 
به یگان هاي تابعه خود، از آنها خواست تا 
بي درنگ کلیه رهبران نهضت را دستگیر 
ــي از جزایر منتقل  ــا به یک ــا هواپیم و ب
ــتورالعمل، لیستي  نمایند. همراه این دس
ــامي صدها نفر که باید بازداشت  از اس

شوند، الصاق شده است که در رأس آنها 
نام حضرت امام، ایت اله طالقاني مهندس 
ــم مي خورد. در  مهدي بازرگان، به چش
ــتورالعمل، پیش بیني شده است  این دس
ــه دوم که اقدام به  که کلیه رهبران درج
تحریک در مقابل این دستگیري ها بکنند، 
بازداشت شوند. حضرت امام خمیني در 
ارتباط با حکومت نظامي اعالم شده از 
طرف فرماندار نظامي تهران، آن را ملغي 
ــد: اعالمیه امروز  ــد و گفتن اعالم کردن
ــرع  حکومت نظامي خدعه و خالف ش
ــه آن اعتنا  ــت و مردم به هیچوجه ب اس
نکنند ... اخطار مي کنم که اگر دست از 
ــي بر ندارند و لشگر گارد  این برادر کش
به محل خودش برنگردد ... تصمیم آخر 
خود را به امید خدا مي گیریم. همچنین 
دولت موقت، اعالمیه حکومت نظامي را 
ــک توطئه توصیف کرد.  میني بوس ها  ی
و ماشین هاي وابسته به ستاد کمیته امام 
خمیني، با بلندگو، لغو اعالمیه فرماندار 
ــطح تهران اعالم کردند.  نظامي را در س
گفتني است که بنا به گفته  رحیمي، یکي 
از سران ارتش، حکومت نظامي تصمیم 
ــت که با افزایش ساعات حکومت  داش
نظامي، به انجام کودتا و سرکوب مردم 
و به خصوص ترور و دستگیري رهبران 
ــردازد. این تصمیم حضرت  نهضت، بپ
امام، توطئه بزرگي را در آستانه پیروزي 
ــت در نطفه خفه کرد. امام خمیني  نهض
در جواب به استعفاي افراد نیروي مسلح 
نوشتند: قسم براي حفظ قدرت طاغوتي 
ــت و مخالفت با آن واجب  صحیح نیس
ــاني که قسم خورده اند باید  است و کس
بر خالف آن عمل کنند. مردم مسلح به 
ــروي هوایي رفتند. جنگ  یاري افراد نی
ــتري پیدا  ــران اوج بیش ــي در ته خیابان
ــن از مردم در خیابان  ــرد. ده ها هزار ت ک
ــت کیسه هاي شن و خاک  فرح آباد، پش
ــنگر گرفتند.  کالنتري هاي تهران نو،  س
)چهارده و شانزده و بیست و یک و نه( 
و نارمک ده و یازده و شهر ري، سقوط 
کردند و همچنین یک هلي کوپتر گارد در 
تهران در هوا ساقط شد. حجت االسالم 
دکتر مفتح از جانب حضرت امام، عکس 
ــان مبني بر رژه  مندرج در روزنامه کیه
افسران نیروي هوایي در مقابل ایشان را 

به طور کامل صحیح و واقعي دانست. 

ــیون اجتماعي مجلس گفت: 82 درصد از  مشاور کمیس
فریب خوردگان شرکت هاي هرمي هیچ سودي دریافت 
نکردند، 10 درصد فقط یک بار پورسانت دریافت کردند 
ــانت گرفتند بنابراین  ــد بیش از یک بار پورس و 8 درص
ــرکت ها به جیب تعداد  ــود این ش ــود س مالحظه مي ش
ــري در گفتگو با فارس  ــت. مجید ابه محدودي رفته اس
اظهار داشت: شرکت هاي هرمي با عضو گیري بیش از 2 
ــر کشور فعال بودند؛ این شرکت ها  میلیون نفر در سراس
ــاي امنیتي و قضایي  ــایي نهاده بعد از اینکه مورد شناس
ــکل فعالیت  به کار  قرار گرفتند با عوض کردن نام و ش
ــرکت هاي مالي  ــود ادامه دادند تا آنجا که در قالب ش خ
و اقتصادي به فعالیت هاي ضدفرهنگي پرداختند. مشاور 
ــت:  82 درصد  ــیون اجتماعي مجلس اظهار داش کمیس
ــت نکردند، 10  ــودي دریاف از فریب خوردگان، هیچ س
ــانت دریافت کردند  ــا فقط یک بار پورس درصد از آنه
ــانت گرفتند، بنابراین  ــد بیش از یک بار پورس و 8 درص
مالحظه مي شود سود و پول این شرکت ها به جیب تعداد 
محدودي رفته است. مشاور کمیسیون اجتماعي مجلس 
شوراي اسالمي با بیان اینکه به کار بردن جنس مخالف و 
سوء استفاده از بیکاري جوانان، محورهاي اصلي جذابیت 
ــت: سرمایه هایي که این شرکت ها از  آنها بود، اظهار داش
ــده و  جوانان مي گرفتند، هیچ وقت به آنها بازگردانده نش
ــودي به آنها داده نشد اما عده اي از این جوانان که در  س
ــاي بي زحمت و باد آورده  ــا و خیال به دنبال پول ه روی
ــري افزود:  ــوت هرمي افتادند. ابه ــد، در دام عنکب بودن
ــگیري از رونق و ظهور مجدد این سرطان هاي  براي پیش
ــکیل  ــازمان هاي مربوطه با تش اقتصادي و اجتماعي، س
تعاوني هاي تولید و خدمات، فروش سهام آن به جوانان 
ــه این  و تولید کار در ابعاد مختلف مي توانند براي همیش
اختاپوس ها صهیونیستي و ضدفرهنگي را ریشه کن کنند. 
ــه مي کنم به هیچ  عنوان  ــه داد: به جوانان توصی وي ادام
ــیادان را  ــاي رنگارنگ و دروغین این ش ــب وعده ه فری
ــند در دلسوزي هاي ظاهري آنها،   نخورند و مطمئن باش
ــت  ــوم فرهنگي و کالهبرداري نهفته اس هدف های ش
بنابراین با تالش گسترده خود و پشتکار و جدیت باید به 
دنبال کار اقتصادي سالم باشند. مشاور کمیسیون اجتماعي 
مجلس شوراي اسالمي گفت: مدیران شرکت هاي هرمي 
ــتریان خود را از بین جوانان داراي  که 75 درصد از مش
ــالت باالي دیپلم انتخاب کرده بودند، باید بدانند  تحصی
هشدارهاي نهادهاي انتظامي، قضایي و امنیتي براي آنها، 
ــت بنابراین اگر هوشیاري و تالش  جایي نخواهد گذاش
ــي و قضایي نبود این 2  ــربازان گمنام و نهاد هاي امنیت س
ــیب مالي دیده اند، به چند برابر  میلیون نفر که امروز آس

افزایش یافته بود.

اغلب  فریب خوردگان 
شرکت هاي هرمي هیچ سودي 

دریافت نكردند

بيست و يكم بهمن 1357 

علی مانیان

ــد معرفتي و معنوي  روحانیت که از بع
ــر  ــي در میان قش ــیار باارزش جایگاه بس
ــوان یک نهاد  ــت به عن عظیم مردم داش
ــتني بین  ــیار بزرگ پیوندي ناگسس بس
مردم و علما ایجاد کرد و جایگاه مراجع 
ــوذ و محبوب در  ــه جایگاهي پرنف را ب
جامعه تبدیل کرد به طوري که یک فتوا 
مي توانست اکثریت مردم ایران را بر علیه 
حکومت به حرکت درآورد. نفوذ بسیار 
ــوب روحانیت این امکان را به وجود  خ
مي آورد که شور مذهبي توده هاي مردم 
ــوان مردم به یک  ــه حرکت درآید و ت ب
بسیج مردمي پرقدرت علیه حکومت را 
بشوراند. که در این میان گروه هاي دیگر 
ــازمان ها و احزاب هرگز  ــنفکر، س روش
ــت توده هاي پرقدرت مردم را با  نتوانس
ــه ناچار آنها هم با  خود همراه کنند و ب
ــام از روحانیت به صف بزرگ ملت  اله

پیوستند. 
ــیري که در سال هاي 42 تا  وقتي به مس
ــویم این  ــگاه مي کنیم متوجه مي ش 57 ن
ــردم، حتي  ــجام بین روحانیت و م انس
ــیاري از علمایي که تمایل به حضور  بس
ــتند به  ــي را نداش در فعالیت هاي سیاس
ــاه پیوستند و در روند  صف مخالفان ش
ــزایي  ــري انقالب نقش به س ــکل گی ش
ــردم و مقلدان  ــتند و به باور تمام م داش
ــام مراجع و  ــه تم ــیده بود ک ــا رس آن ه

ــده و به  ــا با نظام پهلوي مخالف ش علم
هدایت مردم جهت شکل گیري انقالب 
ــال57 پرداختند که در این میان  عظیم س
ــتگي  ــراي ایجاد دو دس ــالش رژیم ب ت
ــه ناکام  ــورت گرفت ک ــا ص ــن علم  بی

ماند. 
بنابراین اتحاد علما و روحانیت هر روز 
ــازمان روحانیت به  ــترده تر شد و س گس
ــبکه بسیار عظیم  دلیل برخورداري از ش
ــت با دورترین  ــي به راحتي توانس تبلیغ
ــرار کند و پیام  ــور تماس برق نقاط کش
ــه گوش مردم  ــت و مراجع را ب روحانی
ــم سوگواري  ــاند. در این ایام مراس برس
ــد تا  ــه خصوص ایام محرم فرصتي ش ب
روحانیت مبارزه خود را به اوج برساند 
ــش محوري روحانیت در مبارزه به  و نق
ــا در قلمرو  ــید و بقیه گروه ه اثبات رس
ــا اتحاد ملت  ــرار گرفت ت ــت ق روحانی

ناگسستني تر شود. 
آنچه قدرت تبلیغي و سیاسي روحانیت 
را دو چندان کرده بود نقش انکارناپذیر 
ــور حضرت امام خمیني  و غیرقابل تص
ــون و چراي  ــي چ ــوان رهبر ب ــه عن ب
ــه قدرت  ــام خمیني ک ــت بود. ام نهض
ــت با  ــري را در خود داش ــزرگ رهب ب
ــورش در  ــش از حد تص ــت بی محبوبی
ــي  ــردم، قدرت سیاس ــزد توده هاي م ن
روحانیت را در نهضت دو چندان کرده 
ــت گیري انقالبي  بود به طوري که جه
ــت روحانیت، پیروزي  ــا، موفقی حوزه ه

ــس از آن مدیون  ــالب و بناي نظام پ انق
رهبري استنثنایي امام خمیني)ره( است. 
خصوصیات بارز حضرت امام از جمله 
تیزهوشي سیاسي، موقعیت شناسي و از 
ــري به همراه  ــازش ناپذی همه مهم تر س
ــخصیت عرفاني و دیني امام او را به  ش
ــل کرده بود به  ــتثنایي تبدی یک رهبر اس
طوري که مردم عاشقانه و با تمام وجود 
ــت مي کردند  ــش اطاع از او و فرمان های
ــرس  ــش ت ــن در راه ــان باخت  و از ج

نداشتند. 
امام با این ویژگي ها به رهبري بالمنازع 
انقالب اسالمي ایران تبدیل شد و تمامي 
سیاست مداران و شخصیت ها با تفکرات 
ــرت امام محو  ــایه حض گوناگون در س
شدند. رهبري حضرت امام به روحانیت 
 و نیروهاي مذهبي موقعیت ممتازي داد به 
ــخصیت هاي  ــه اي که گروه ها و ش گون
ــه خیل عظیم  ــور بودند ب ــف مجب مخال
ــام)ره( بپیوندند  ــداران حضرت ام طرف
ــروزي و موقعیت هاي  ــا نظاره گر پی و ی
امام و یارانش باشند. محبوبیت منحصر 
ــي)ره( در میان مردم  ــرد امام خمین به ف
ارتباط مردم و امام را ارتباط مرید و مراد 
ــي با  کرده بود نه ارتباط یک رهبر سیاس
ــي)ره( را  ــاع و پیروانش. امام خمین اتب
ــتند و  ــت داش مردم از جان و دل دوس
ــد. بنابراین امام به معناي  مطیع آن بودن
ــي و معنوي در  ــر دین ــي یک رهب واقع
ــاب مي آمد. محبوبیت  نزد مردم به حس

ــام و رهبري حکیمانه معظم  حضرت ام
ــي، فقهي و عرفاني  ــه و جنبه هاي علم ل
از ویژگي ها و صفات اخالقي ایشان بود 
ــه امام را از دیگران متمایز کرد و حاال  ک
ــال از پیروزي انقالب امام  پس از 33 س
همچنان در قلب مردم یکه تازي مي کند. 
ــران و تعدادي  ــود در ای ــرایط موج ش
ــام گرفته از  ــورهاي جهان که اله از کش
رهبري هاي خردمندانه حضرت امام بود 
ــط روحانیت و در رأس  هم اینک توس
آن والیت فقیه نورافشاني مي کند و حاال 
ــه دهه مردم ایران با قدرت و  پس از س
ــق و عالقه  وحدت کلمه و با همان عش
به اطاعت از روحانیت و رهبري انقالب 
ــر لحظه آماده جان  تن مي دهند و در ه
ــتند. به طور حتم اگر امروز  فشاني هس
پس از سه دهه انقالب اسالمي مرزهاي 
ــي نوردد باید به  ــورها را در م دیگر کش
ــش و تأثیر امام خمیني در این قیام ها  نق
ــاره کرد و براي سربلندي و پیروزي  اش
مردم مصر و دیگر کشورها در قیام هاي 
مذهبي دعا نمود. امروز اگر خدشه اي به 
ــازماندهي و ادامه  نقش روحانیت در س
ــود جهان اسالمي  روند انقالب وارد ش
ــا ورود به  ــه خواهد خورد. پس ب ضرب
ــي و سه سالگي انقالب باید همچنان  س
ــت از روحانیت و  ــه اطاع ــا صالبت ب ب
رهبري آن بپردازیم تا هدف هاي مقدس 
ــر جهان اسالم  و بلند انقالب در سراس
پیاده شود و مردم کشورهاي اسالمي از 
ــد. باید به حفظ  ــتبداد رهایي یابن بند اس
ارزش ها، معنویت ها و جان فشاني هاي 
سال 57 پایبند باشیم و با دوري جستن 
ــایه  ــته بندي ها زیر س از انحرافات و دس
ــام و ارزش هاي  ــت به حفظ نظ روحانی
ــم  ــازه ندهی اج ــم و  بپردازی واالي آن 
عده اي فرصت طلب با جدا کردن مردم 
ــگان باز  ــراي بیگان ــر راه را ب از یکدیگ
ــه انقالبي ما پس از  نمایند. امروز جامع
ــال نیاز به همان وحدت،  همدلي  33 س
ــان حضرت  ــال 57 و زم ــجام س و انس
ــا انقالب ما که الگویي براي  امام دارد ت
ــورها شده همچنان با صالبت  دیگر کش
به هدایت مردم دیگر انقالب ها بپردازد 
ــه  ــال 57 ریش ــعارهاي س و با همان ش
ــه  ــتبداد را براي همیش دیکتاتورها و اس
ــه امید روزي که نداي  از جهان برکند ب
ــت در جهان  ــالم به رهبري روحانی اس

طنین انداز شود.

انسجام و ساماندهي انقالب اسالمي

جامعه انقالبي ما 
پس از 33 سال 
نیاز به همان 
وحدت،  همدلي و 
انسجام سال 57 و 
زمان حضرت امام 
دارد تا انقالب ما 
که الگویي براي 
دیگر کشورها 
شده همچنان با 
صالبت به هدایت 
مردم دیگر 
انقالب ها بپردازد 

22 بهمن سالروز غلبه شورانگیز حق بر باطل 
بر فجرآفرینان ایران اسالمي مبارک باد.

22 بهمن، روز انفجار نور و محو تاریکي و تباهي 
بر ملت انقالبي و مسلمان ایران گرامي باد.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

روابط عمومی شركت سامان گستر

جناب آقای مهندس شکراله عباسی 
با خرسندی انتصاب شایسته جنابعالی را به عنوان مدیرعامل شرکت 
آب منطقه ای استان چهارمحال و بختیاری صمیمانه تبریک عرض 

نموده، توفیق روز افزونتان را از پیشگاه حضرت حق آرزومندیم.

روزنامه زاينده رود

روش های کاهش مصرف انرژی در المپ
المپ:

ــما چگونه می توان در مصرف برق  به نظر ش
در بخش خانگی صرفه جویی کرد؟

روش های کاهش مصرف انرژی در المپ:
ــه ظاهر کم اهمیتی که در زیر  رعایت نکات ب
ــه فقط مصرف ما را کاهش می دهد  می آید ن

بلکه بر عمر المپ هایمان نیز می افزاید:
ــن و نور  ــگ های روش ــاختمان از رن  در س
ــتفاده از  ــا نیاز به اس ــتفاده کنید ت ــی اس طبیع

روشنایی الکتریکی به حداقل برسد.
ــردن گرد و غبار از روی المپ ها   با پاک ک
و حباب ها بر نور آنها بیفزایید. )زیرا یک الیه 
ــرد و غبار می تواند 50 درصد کارایی المپ  گ

را کاهش دهد.(
ــترهای چند شاخه از المپ های کم   در لوس
مصرف 10 وات استفاده شود. در صورتی که 
تعداد المپ های لوستر زیاد می باشد برای هر 

شاخه کلیدهای جداگانه نصب شود.
از  ــود  ــزل خ من در  ــکان  ام ــورت  در ص  
المپ های کم مصرف و یا المپ های مهتابی 

استفاده کنید.
ــال یک بار سیم کشی منزل خود   هر چند س

را توسط یک متخصص کنترل کنید.
ــیم کشی الکتریکی می تواند سبب   نقص س
ــدن عمر المپ و  ــن مصرف و کم ش باال رفت

سایر وسایل برقی شود.
 در هنگام مطالعه و انجام کارهای ظریف از 

نور موضعی استفاده نمایید.
ــه بهترین نوع  ــنایی روز ک ــتفاده از روش  اس
روشنایی است در بهداشت روانی ما نیز مؤثر 

است.
ــرف 80 درصد کمتر از   المپ های کم مص
المپ های رشته ای برق مصرف می کنند و 8 

برابر آنها نیز عمر می کنند.
ــپ کم مصرف 23 وات معادل   نور یک الم

نور یک المپ رشته ای 100 وات است.
 المپ های مهتابی سوخته ای را که در حال 

چشمک زدن است تعویض کنیم.
 به هنگام ترک اتاق یا مکان های دیگر حتی 

برای مدت کوتاه المپ ها را خاموش کنیم.
ــده در  ــد برق مصرف ش ــش از 95 درص  بی
ــته ای به گرما تبدیل می شوند  المپ های رش
ــد گرما در المپ های کم  در صورتی که تولی

مصرف و مهتابی بسیار کمتر است.
 المپ ها را روی نقطه ای که مایل به استفاده 

از آن هستید متمرکز نمایید.
ــت در راهروها، ایوان ها از المپ با   بهتر اس
ــتفاده شود. به دلیل نور مالیمی  توان پایین اس
ــری به خود  ــوذی کمت ــرات م که دارند حش

جذب می کنند.

ــت تا حد امکان  ــتان بهتر اس  در فصل تابس
ــوش نگه داریم.  ــته ای را خام المپ های رش
زیرا روشن کردن یک المپ رشته ای به منزله 
روشن کردن یک بخاری برقی کوچک است.

ــنایی بهتر است   جهت افزایش راندمان روش
که المپ های کم مصرف به صورت عمودی 
ــرار دارد )به  ــمت پایین ق ــه تیوب آن به س ک

خصوص در لوسترها( استفاده شود.
ــراف ما کیفیت  ــنایی اط کیفیت و کمیت روش
ــاهدات، کار و تفریح ما را تعیین می کند.  مش
ــت که سالمت، امنیت، روحیه،  نور عاملی اس
ــا را تحت تأثیر  ــایش و میزان بهره وری م آس
ــتفاده از روش های  ــود قرار می دهد. با اس خ
ــظ ویژگی  ــی توانید با حف ــنهادی زیر م پیش
ــور در مصرف انرژی نیز   های کیفی و کمی ن

صرفه جویی کنید.
 به دلیل عمر طوالنی المپ های کم مصرف، 
ــی از بهترین مکان های  ــنایی بیرونی یک روش
ــت. اگر در یک  ــتفاده از این نوع المپ اس اس
ــی می کنید  ــرد زندگ ــه آب و هوایی س منطق
ــرف مورد  ــپ کم مص ــت الم ــه باالس از اینک
ــه آب و هوایی  ــتفاده منطبق با همان منطق اس
ــد. زیرا المپ های  ــت اطمینان حاصل کنی اس
ــر از 4/5 درجه  ــرف در دماهای کمت ــم مص ک
ــانتی گراد بازده نوری مناسبی ندارند. باید  س
ــرایط نباید از المپ  ــود که در این ش توجه ش
ــود و می توان از  ــتفاده ش ــته ای اس  های رش
ــال هالید  ــازده دیگر نظیر مت ــپ های پر ب  الم

35 وات و LED نیز می توان استفاده نمود.
ــای تزئینی  ــنایی ه ــا خاموش کردن روش  ب
ــن می  ــی روش ــتفاده از گاز طبیع ــا اس ــه ب ک
ــه جویی کنید.  ــوند در مصرف انرژی صرف ش

ــعله از این  ــت ش ــه تنها هش ــزان گازی ک  می
ــتفاده می کنند  ــنایی ها در طول سال اس روش
ــرای گرم  ــت که ب ــدازه میزان گازی اس به ان
ــط )در طول کل  کردن خانه ای با اندازه متوس

زمستان( الزم است.
 روشنایی های بیرونی را همراه با یک فتوسل 
ــخیص حرکت استفاده کنید. در  و سنسور تش
ــنایی ها تنها در شب یا  این صورت این روش
زمانی که شخصی در محل حضور داشته باشد 
مورد استفاده قرار می گیرد. ترکیبی از فتوسل 
و سنسور تشخیص حرکت میزان صرفه جویی 

انرژی را افزایش می دهد.
ــنت ــای مینی فلورس ــپ ه ــتفاده از الم  اس

4 وات یا المپ های شب تاب را مورد توجه 
ــتن  قرار دهید. زیرا این نوع المپ به دلیل داش
ــای التهابی معادل  ــی باالتر از المپ ه راندمان
ــرای این نوع المپ  ــبی ب  آنها، جایگزین مناس
می باشند. عالوه بر این المپ های شب تاب 

به دلیل خنک بودن قابل لمس هستند.
ــما از آباژوری با المپ های هالوژنی   اگر ش
استفاده می کنید المپ های آن را با المپ های 
ــن آنها تعویض کنید زیرا  کم مصرف جایگزی
ــپ ها 60 درصد  ــرف انرژی این نوع الم مص
ــتری  ــر و نور )لومن( بیش ــا 80 درصد کمت ت
ــن کمتر گرم  ــد. عالوه بر ای ــد می کنن  را تولی
ــاژوری،  ــای هالوژنی آب ــوند. المپ ه می ش
همواره به دلیل درجه حرارت بسیار باال خطر 

ایجاد آتش سوزی دارند.
ــن  ــتفاده کردن از پرده های رنگ روش  با اس
ــا بافت نرم، از مزایای نور طبیعی بهره ببرید.  ب
در این صورت با حفظ حریم خصوصی خانه 

خود نور طبیعی به اتاق وارد می شود.
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

شناسايی 7هزار معلول 
واجد شرايط در اصفهان 

زاینده رود
ــکوهمند  ــالگرد ش ــي و دومین س ــیدن س همزمان با فرا رس
ــالي که به فرموده مقام معظم رهبري سال  ــالمي و در س انقالب اس
ــده است بیش از 110  همت مضاعف و کار مضاعف نامگذاري ش
ــات به جامعه  ــعه خدم ــتاي عدالت محوري و توس ــرح در راس ط
ــرداري قرار خواهد  ــتي افتتاح و مورد بهره ب ــازمان بهزیس  هدف س

گرفت.
ــایت  ــکن در س محمود محمدزاده با بیان اینکه 7 هزار متقاضی مس
ــور از استان اصفهان ثبت نام  ــکن سازمان بهزیستی کش تقاضای مس
ــت: 3 هزار و 500 واحد مسکن را برنامه ریزی  کرده اند، اظهار داش
ــال با متقاضیان واجد شرایط به ویژه معلوالن  کرده ایم که تا پایان س

انعقاد قرارداد الزم انجام خواهد پذیرفت.
ــکن ها مربوط به بخش روستایی  وی افزود: یک  هزار واحد این مس
ــت که با همکاری بنیاد مسکن  ــهری اس و مابقی مربوط به بخش ش
ــازی  ــکن مهر به صورت خود مالکی و انبوه س ــازی و مس و شهرس

صاحب خانه می شوند. 
محمدزاده با بیان اینکه این اقدام در زمینه مسکن درکشور بی سابقه 
ــه به متقاضی  ــزان وام اختصاص یافت ــت، تصریح کرد: می بوده اس
ــتایی 10 میلیون تومان و شهری 20 میلیون تومان  مسکن مهر روس

است. 
ــتان اصفهان با تأکید بر اینکه تا سال  ــازمان بهزیستی اس مدیرکل س
90 و 91، 200 هزار واحد مسکونی تحویل متقاضیان بهزیستی کل 
ــرایط در اصفهان  ــود، افزود: 7 هزار خانواده واجد ش ــور می ش کش
ــتم مسکن مهر معرفی و ثبت نام شده اند که به  شناسایی و در سیس

تدریج مسکن به آنها تحویل داده خواهد شد.

با موضوع احیای بافت فرسوده؛
شهروندان اصفهانی 14 هزار 

بيت شعر سرودند
زاینده رود  

ــهروندان اصفهانی با  ــام ا... دهه مبارک فجر ش ــان با ای همزم
شرکت در یک مسابقه بزرگ ادبی با موضوع احیا و نوسازی بافت 

فرسوده بیش از 14 هزار و 500 بیت شعر سرودند.
ــهرداری  ــهروندی ش ــط عمومی کمیته فرهنگ ش ــه گزارش رواب ب
ــوده به  ــان، دبیر این کمیته با اعالم این خبر گفت: بافت فرس اصفه
ــود که به دلیل  ــهر گفته می ش ــت هایی از محدوده قانونی ش قمس
فرسودگی ساختمان ها، دسترسی دشوار به فضاهای محلی و کمبود 
ــدت آسیب پذیر است و  ــاخت های شهری به ش خدمات و زیرس
وجود آن معضالت فرهنگی و اجتماعی بسیاری را با خود به همراه 
ــت اقشار مختلف جامعه ضرورت نوسازی  دارد از این رو الزم اس
ــوده و در جهت تحقق آن تالش  ــنی درک نم ــن بافت را به روش ای

نمایند.
ــابقه از شهروندان اهل ذوق  مهندس مهدی بقایی افزود: در این مس
و ادب خواسته شد مصرع دوم عبارت »اگر بافت فرسوده احیا شود 
ــروده و در قالب یک بیت فرد یا یک دوبیتی به سامانه پیام  ...« را س
ــال نمایند که با گذشت یک هفته بیش از 14  کوتاه شهروندی ارس
ــعر از سوی شهروندان ارسال و مراحل داوری  هزار و 500 بیت ش

آثار آغاز شده است.
ــهروندی تاکنون از طریق  ــه کمیته فرهنگ ش ــاره به اینک وی با اش
ــهری، سامانه پیام کوتاه، درج زیرنویس های تلویزیونی   تبلیغات ش
ــر گرفته  ــهیالت در نظ ــوده و تس ــت فرس ــوص باف و ... در خص
ــت  ــانی نموده اس ــهروندان اطالع رس ــده جهت احیای آن به ش  ش
ــت کودکان  ــال، ضروری اس تصریح کرد: عالوه بر مخاطب بزرگس
ــهر را رقم خواهند زد  ــاری از جامعه که آینده ش ــز به عنوان اقش نی
ــر فصل  ــوده به عنوان یک س ــازی بافت فرس از همین ابتدا با نوس
ــبت به آن بینش صحیحی پیدا  ــده و نس ــنا ش ــهروندی آش  مهم ش

کنند.
ــوده  ــی با موضوع بافت فرس ــابقه بزرگ نقاش وی از برگزاری مس
ــر کمیته  ــدام اخی ــوان اق ــان به عن ــهر اصفه ــای ش ــتان ه در دبس
ــتقیم این مفهوم به  ــت آموزش غیر مس ــهروندی در جه  فرهنگ ش
ــش آموزان یاد نموده و تصریح کرد: در قالب این طرح مدارس  دان
ــتند  ــابقه از دانش آموزان خود خواس ــرکت در مس ــد به ش عالقمن
ــوده در ذهن دارند را به رشته تصویر  آنچه در خصوص بافت فرس
ــده جمع آوری و توسط  ــی ش درآورند که پس از آن تصاویر نقاش
 گروهی از متخصصان روانشناسی کودک مورد بررسی و تفسیر قرار 

گرفت.
ــهر اصفهان ــاره به اینکه ش ــهروندی با اش ــه فرهنگ ش ــر کمیت  دبی
ــت  ــوده دارد که این بدان معنی اس  4 هزار و 100 هکتار بافت فرس
ــهر باید مورد نوسازی قرار گیرد  ــاحت کل ش که 25 درصد از مس
ــابقه بزرگ نقاشی، کودکان  ــان کرد: پس از اجرای این مس خاطرنش
ــرکت کننده در مسابقه در قالب داستان های نمادین، با مفاهیمی  ش
این چنین آشنا شده و دریافتند که باید برنامه ای بلند مدت را برای 
ــاحت شهر زیبای خود در نظر  ــازی بیش از یک چهارم از مس نوس

بگیرند.

نشست خبری فرماندار شهرضا 
با اصحاب قلم و رسانه

ــالب ها در جهان  ــایر انق ــالمی ایران انقالبی متفاوت از س ــالب اس  انق
ــید رضا مرتضوي فرماندار شهرستان شهرضا در  ــد. مهندس س مي باش
ــانه اي اظهار کرد: دهه فجر تداعي کننده تجدید  نشست مطبوعاتي رس
حیات ایران است و ایران اسالمي در این دهه شاهد انقالبي بود که با تمامي 
انقالب هاي دنیا متفاوت است انقالبي که به رهبري امام راحل سر منشاء 
ــد. سید رضا مرتضوي افزود: امروز  حرکت هاي مردمي در تمام دنیا ش
انقالب ما به عنوان سرمشقي براي تمام مردم آزادي خواه و استقالل طلب 
ــده است زیرا با ابعاد گوناگون خود در فرد فرد اقشار جامعه تأثیر  دنیا ش
گذاشته است. مرتضوي در ادامه به بیان برنامه هاي ستاد دهه فجر شهرستان 
ــال 540 برنامه در شهر و روستا اجرا   پرداخت و گفت: در دهه فجر امس
ــاورزي،  ــود. وي افزود: در این دهه 45 طرح عظیم صنعتي، کش مي ش
فرهنگي و خدماتي نیز به بهره برداري مي رسد. در این نشست فرماندار 
ــال از آغاز پروژه زیرگذر شهرضا به  ــهرضا در پاسخ به گذشت 7 س ش
سمیرم و عدم بهره برداري از این طرح و با توجه به اینکه این پل در جاده 
ترانزیت قرار دارد وجزء نقاط حادثه خیز مي باشد و تا به امروز نیمه تمام 
ــده است گفت: اداره راه و ترابری پیگیری های الزم را انجام داده  رها ش
است و پیمانکار هم انتخاب شده و در حال تجهیز کارگاه هستند و قرار 
است اوایل سال آینده این پروژه به اتمام برسد. از دیگر موضوع هاي مطرح 
شده در این نشست به پروژه فاضالب شهرضا که سال هاست هنوز به 
ــاره داشت و گفت: از سال 67 موضوع فاضالب  اتمام نرسیده است اش
شهرستان شروع شده و تا سال هشتاد و چهار حدود 90 کیلومتر فاضالب 
در سطح شهر ایجاد شده است که از سال 84 تا االن حدود 50 کیلومتر 
ــده است. اما شبکه فاضالب شهرضا حدود 350 تا  دیگر به آن اضافه ش
400 کیلومتر است و فاضالبی که از سال 67 تا االن لوله کشی شده حدود 
28 درصد بوده است و حجم زیادی از کار مانده و امیدواریم با پیگیری 
هایی که شهرستان و استان دارند دنبال می کنند نسبت به سال های قبل 
شتاب بیشتری بگیرد. مهندس مرتضوی در خصوص افتتاح وبهره برداري 
ــکوني مهر در این شهرستان گفت: سیاست هایی که  از 1000 واحد مس
دولت در قبال مسکن گرفته سیاست های مؤثری بوده و توانسته در دو، 
سه سال گذشته قیمت مسکن را ساکن نگه دارد و پیرو همین مبحث در 

شهرستان شهرضا هم سیاست مسکن مهر پیگیری شده است.

تشكيل جلسه ستاد رفاه مسافران 
نوروزي شهرستان شهرضا

ــافران در ایام  ــهرضا آماده پذیرایي از 37000 نفر از مس ــتاد اسکان ش س
نوروز است. این خبر را سیدرضا مرتضوي فرماندار شهرستان شهرضادر 
ــه ستاد رفاه مسافران نوروزي سال 1390 اعالم کرد و گفت:   اولین جلس
پیش بیني مي شود در ایام نوروز امسال 72500 نفر از شهرضا دیدن کنند 
ــتاد رفاه مسافران نوروزي شهرستان آمادگي جهت راهنمایي و ارائه  و س
خدمات به این عزیزان را دارد. فرماندار شهرضا با اشاره به نمونه بودن ستاد 
شهرستان در سطح کشور گفت: ستاد رفاه مسافران نوروزي شهرضا سال 
گذشته عنوان دومي را در سطح استان به خود اختصاص داد و امیدواریم 
امسال نیز با همکاري کمیته هاي 8 گانه این ستاد بتوانیم خدمات مطلوبي 

را به مسافران ارائه دهیم. 

همايش زنان، طاليه داران انقالب 
اسالمی در سالن اجتماعات 

سپاه ناحيه بروجن 
زاینده رود

ــان با ایام اله دهه مبارک فجر همایش زنان طالیه داران  همزم
ــیجی  ــور بیش از 500 نفر از خواهران بس ــالمی با حض انقالب اس
ــهربرگزار  ــپاه ناحیه این ش ــالن اجتماعات س ــهر بروجن در س  ش

شد.
ــاری، در این همایش  ــتان چهارمحال و بختی ــیج اس به گزارش بس
ــت ایام  ــئول دارالقران فاطمه الزهرا )س( بروجن با گرامی داش مس
ــالم زنان با احیاء دین  اله دهه مبارک فجر گفت: در طول تاریخ اس

اسالم فداکاری زیادی کردند. 
ــدر  ــزرگ ص ــان ب ــه زن ــرا)س( از جمل ــه الزه ــرت فاطم حض
و  ــار  ایث ــر  سراس ــی  زندگ ــتن  داش ــا  ب ــه  ک ــت  هس ــالم  اس
ــالمی  ــان جامعه اس ــرای زن ــو ب ــن الگ ــد بهتری ــداکاری می توان  ف

باشد.
ــری زنان در  ــه ایثارگ ــاره ب ــر دهقان با اش ــیده کبری پی ــم س خان
ــدس ایران  ــت: در دوران دفاع مق ــاع مقدس گف ــال دف طول 8 س
ــا تربیت فرزندان  ــری از حضرت زهرا)س( و ب ــالمی با الگوگی اس
ــده  ــت آم ــه دس ــای ب ــی در پیروزی ه ــیار بزرگ ــش بس ــود نق  خ

داشتند.
ــهر بروجن در بخشی دیگر از سخنان خود به  مسئول دار القران ش
ــالمی  ــالم به جوانان گفت: زنان جامعه اس نقش زنان در مفاهیم اس
ــود در حفظ و تربیت  ــدن احکام الهی در خانه های خ ــا پیاده ران ب
ــاران مردان  ــرآن بهترین ی ــالم و ق ــت از اس ــدان و در حفاظ  فرزن

هستند.

خبرروي ميز

زاینده رود  
ــی امنیتی استانداری گفت: انقالب  معاون سیاس
ــگاه داخلی و بین  ــات ترین جای ــالمی امروز با ثب اس

المللی در دوره شکل گیری خود را دارد.
ــه معارفه مدیرکل  ــماعیلی در جلس محمد مهدی اس
ــتان افزود: انقالب  ــتاندارد و تحقیقات صنعتی اس اس
ــی همچون یک  ــن الملل ــوزه های بی ــالمی در ح اس
ــد و گفتمان خود  ــانی می کن انقالب جوان پرتو افش
ــتقرار  ــار می دهد و در حوزه داخلی نیز با اس را انتش
ــاالر در حوزه مدیریتی رویکرد  ــته س یک نظام شایس
امیدبخش دارد.وی گفت: از جمله توفیقات کشور ما 
ــت و در استان اصفهان به عنوان  در حوزه صنعت اس
ــای بزرگی صورت  ــور کاره ــب اول صنعت کش قط
ــت. وی بزرگ ترین اقدام اصالحی اقتصاد  گرفته اس
کشور را اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها دانست 
و یادآور شد: حدود دو ماه از اغاز اجرای آن در کشور 
ــت که چنین اصالحات  می گذرد و این در حالی اس

ــد مشکالت و  اقتصادی در هر جامعه ای انجام می ش
تبعات زیادی به دنبال داشت.

ــتحکام اقتصادی کشور  ــماعیلی اس محمد مهدی اس
ــترده قانون  ــز و گس ــت آمی ــرای موفقی ــبب اج را س
ــی  ــه ها عنوان کرد.معاون سیاس ــازی یاران هدفمندس
امنیتی استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: مشکالتی در 
برخی زمینه های مرتبط با اجرای قانون هدفمندسازی 
ــا روند کلی حرکت به عنوان  ــه ها وجود دارد ام یاران
ــاالری کشور مطرح شده  یک نمونه در نظام دیوان س
 است.وی تصریح کرد: استان اصفهان در حوزه صنعت
ــگان صنعت در آینده قدم های  ــا بهره گیری از نخب  ب
ــماعیلی  ــت. محمد مهدی اس ــی بر خواهد داش بزرگ
ــای  ــات کاره ــتاندارد و تحقیق ــزود: اداره کل اس اف
ــبب گسترش فرهنگ استفاده   بزرگی انجام داده که س
ــتان  ــتاندارد اس ــده به ویژه اداره اس ــتاندارد ش  از اس
ــته  ــانی فعالیت های مثبتی داش ــوزه اطالع رس در ح

است.

شهرستان
با بهره گیري از نخبگان صنعت ؛

اصفهان در آینده قدم هاي بزرگي برخواهد داشت

ــت: مردم با حضور در  امام جمعه لردگان اظهار داش
راهپیمایي 22 بهمن بار دیگر حقانیت انقالب را امضا 
ــن انصاري در گفتگو با  مي کنند. حجت االسالم حس
ــالمي ایران  ــت: اهمیت انقالب اس فارس اظهار داش
ــان داد که کشورهاي  ــت که به تمام دنیا نش در آن اس
ــت پذیرند و اگر بخواهیم که آزاد باشیم،  بزرگ شکس
ــلطه آنها نجات  ــود را از زیر یوغ و س ــم خ مي توانی
دهیم. وي تصریح کرد: انقالب اسالمي سبب بیداري 
ــالمي، جهاد و مبارزه در میان کشورهاي اسالمي  اس
ــد به گونه اي که با گذشت 32 سال همچنان قادر  ش
ــت مردم را به بیداري و قیام وادارد و آنها را براي  اس
رویارویي با طاغوت و سرنگوني آن آماده و مهیا کند. 
ــف از جمله رهبري  ــش عوامل مختل ــاري به نق انص
ــالمي اشاره کرد و گفت: امام  در پیروزي انقالب اس

ــبت به فساد و  امت مقتدرانه و خردمندانه مردم را نس
وابستگي حکومت به بیگانگان آگاه و آنان را به مقابله 
ــایه همین  ــیج کردند و در س با رژیم و عوامل آن بس
آگاهي و بصیرت دهي بود که 22 بهمن 57 خلق و در 

تاریخ انقالب هاي آزادي خواه ثبت و ماندگار شد. 
ــرایطي که مردم در قرن  ــان کرد: در ش وي خاطرنش
ــتي، سوسیالیستي و  ــتم به انقالب هاي مارکسیس بیس
ــد و در فضایي که دین  ــتي خو گرفته بودن میهن پرس
ــد، امام  ــگرایي و عقب ماندگي تلقي مي ش نماد واپس
ــالمي را با شعار نه شرقي و نه غربي  امت انقالب اس
ــه اي و بین المللي را  ــادالت منطق ــذاري و مع پایه گ
ــالمي ایران را الهام  ــر هم زدند. انصاري انقالب اس ب
ــوراي حسیني دانست و گفت: این  گرفته از قیام عاش
ــعب شده از عاشوراست  انقالب عالوه بر اینکه منش

ــت.  ــده اس در عین حال با والیت فقیه نیز عجین ش
ــالمي ایران  ــه لردگان ادامه داد: انقالب اس امام جمع
ــتوار است با خون  ــالم ناب محمدي اس بر مباني اس
ــجره اي استوار و  ــهید آبیاري و امروز به ش هزاران ش
ــده است. وي تصریح کرد: با نگاهي  تنومند تبدیل ش
ــه در جهان روي کارآمده، بیندازیم  به انقالب هایي ک
درمي یابیم که بیشتر این انقالب ها به اهداف مورد نظر 
ــیده اند و در میانه راه شکست خورده و یا از  خود نرس
ــداف اصلي خود عدول کرده اند و یا اینکه اهداف  اه
ــزي از انقالب مورد نظر خود را به منصه ظهور  ناچی
رسانده اند. انصاري انقالب اسالمي را انقالبي ممتاز و 
ــت و گفت: این  بي نظیر در میان دیگر انقالب ها دانس
انقالب از پایگاه مردمي گسترده اي برخوردار است که 

انقالب هاي دیگر از آن بي بهره اند.

فتاح کرمي فرماندار بروجن بیان داشت: انقالب اسالمي به 
فضل الهي معادالت قدرت  در منطقه و جهان را با نام اسالم 
و دین به هم گره زد، ماتریالیسم را به حاشیه رانده و الهیات 
رهایي بخش را جایگزین آن کرد. فتاح کرمي در گفتگو با 
فارس از انقالب اسالمي ایران به عنوان یک انقالب جهاني 
نام برد و اظهار داشت: انقالب اسالمي تأثیرات شگرفي در 
ارتقاي آگاهي کشورهاي مسلمان نشین جهان به همراه داشته 

است. وي دستیابي به خودباوري را از دیگر دستاوردهاي 
ــمرد و افزود: بر همین اساس  ــالمي برش مهم انقالب اس
رشد و پیشرفت روز افزون کشور در بسیاري از زمینه هاي 
اجتماعي، اقتصادي و علمي بیانگر تحقق این مهم در جامعه 
ــت. کرمي از انقالب اسالمي به عنوان الگوي به تمام  اس
معناي کشورهاي آزادي خواه جهان نام برد و تصریح کرد: 
هم اکنون خیزش عظیم کشورهاي مسلمان نشین تونس 

ــر در مقابل زورگویان عالم بازتاب این مهم در این  و مص
کشورهاست. کرمي با تأکید برحضور همه جانبه مردم در 
راهپیمایي ایام اله 22 بهمن گفت: حضور در راهپیمایي 22 
بهمن در واقع تجدید میثاق با آرمان هاي امام راحل )ره(، 
شهداي انقالب، تجدید بیعت با ارزش هاي واالي انقالب 
ــالمي و مأیوس کردن دشمنان اسالم به ویژه آمریکاي  اس

جهانخوار است. 

مرتضی سقاییان نژاد شهردار اصفهان تأکید کرد: با توجه به 
این که امروز از هر زمان دیگر تاثیرات انقالب اسالمی در 
تمام قاره های دنیا نمایان شده الزم است در راهپیمایی22 
ــالمی  بهمن روز بیعت با مقام معظم رهبری و انقالب اس
رشد و شکوفایی خود را به شکلی به یادماندنی و پرشکوه 

به نمایش بگذاریم.  
ــقاییان نژاد ضمن  ــیدمرتضی س ــه گزارش ایمنا،دکترس ب
ــت ایام اله دهه فجر، شهروندان را به راهپیمایی  گرامیداش
روز 22 بهمن ماه دعوت و با تاکید بر این مطلب گفت: سی 
و دومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی بنا به فرمایشات 
مقام معظم رهبری به عنوان دهه عدالت و پیشرفت قلمداد 
ــت که امروز از هر زمان دیگر  ــود این در حالی اس می ش

ــارج از مرزها و حتی در  ــالمی در خ تاثیرات انقالب اس
تمام قاره های دنیا هویدا و نمایان شده است. وی با اشاره 
ــبهات این سئوال که  ــک و ش به این که در حال حاضر ش
ــدت با انقالب اسالمی مقابله  ــتکبار جهانی با ش  چرا اس
می کند برطرف شده است، اذعان داشت: موج اسالم خواهی 
بیشتر کشور های منطقه در سی و دومین سالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی ایران نشانگر جایگاه  و منزلت  و  تاثیرات 
ــد و الگو شدن انقالب اسالمي  فرهنگی این مهم می باش
ــتکبار شده  ــبب نگراني اس  براي ملت هاي آزاده جهان س
ــالم خواهی در تمام  ــن که موج اس ــت. وی با بیان ای اس
ــت اظهار داشت: این  اعماق قلب مردم دنیا نفوذ کرده اس
ــس و اردن را  فرا گرفته  ــورهای مصر، یمن، تون مهم کش

ــهردار  و می رود تا تحولی بزرگ در منطقه  رقم بزند. ش
اصفهان ادامه داد: انقالب اسالمی 32 سال پیش با رهبری 
پیر فرزانه، فیلسوف، فقیه و بزرگ امام خمینی)ره( به ثمر 
نشست و امروز در تمام قاره های دنیا ابعاد تازه ای به خود 

گرفته است.  
ــد جایگاه و منزلت انقالب  ــا تاکید بر این که ما بای وی ب
ــالمی را  در تمام ابعاد پاس بداریم  تصریح کرد: الزم  اس
است 22 بهمن روز بیعت با مقام معظم رهبری و انقالب 
ــکوفایی و بالندگی خود را به شکلی به  اسالمی رشد، ش
ــکوه برای مردم دنیا و استکبار جهانی به  یادماندنی و پرش
ــی در  ــکوه و حماس نمایش بگذاریم و با حضوري پرش

راهپیمایی روز 22 بهمن شرکت نماییم. 

ــان با ایام ا... دهه مبارک فجر، اولین گردهمایي  همزم
بانوان خبرنگار به همت خانه مطبوعات و خبرنگاران 
ــهرداري  ــتان اصفهان در تاالر کتابخانه مرکزي ش اس

اصفهان برگزار شد. 
ــر از بانوان  ــد نف ــش از یکص ــم که بی ــن مراس در ای
ــدادي از بانوان خبرنگار  ــتند تع خبرنگار حضور داش
ــغلي خود  ــت هاي ش ــکالت و درخواس به طرح مش
ــت ها توجه مسئوالن  پرداختند. از جمله این درخواس
ــتي و  ــبت به وضعیت حقوقي و معیش مطبوعات نس

ــختي کار، همچنین پاسخگو  تناسب پرداخت ها با س
ــائلي نظیر بیمه و  ــئوالن ارشاد نسبت به مس بودن مس
اشتغال این قشر بود. در این مراسم دبیر اجرایي خانه 
مطبوعات و خبرنگاران استان اصفهان نیز طي سخناني 
ــاره به وجود نعمت  با تبریک ایام ا... دهه فجر و با اش
ــالمي و تفاوت هاي  ــس از انقالب اس ــان پ آزادي بی
ــي و کیفي، قبل و  ــي روزنامه نگاري در بعد کم اساس
ــت با استفاده  پس از انقالب، از بانوان خبرنگار خواس
ــت آمده در ارتقا بخشي به  ــرایط مطلوب به دس از ش

ــد. گلناري در  ــرایط را بدانن فعالیت خود قدر این ش
بخش دیگري از سخنان خود از مسئوالن امر به ویژه 
ــالمي خواست تعامل و  ــاد اس وزارت فرهنگ و ارش
همکاري بیشتري با خانه هاي مطبوعات داشته باشند. 
ــاي مطبوعات را  ــش خانه ه ــش از پی ــت بی وي تقوی
ــر تالشگر  ــکالت این قش اقدامي مؤثر براي حل مش
ــاي مطبوعات به  ــود و دولتي کردن خانه ه عنوان نم
ــت اما نظارت دولت و ارشاد باید با قوت  صالح نیس

ادامه داشته باشد.

مدیرکل ارشاد اسالمي چهارمحال و بختیاري: 
آثار جشنواره شهر برفي كوهرنگ 
مبتني بر هويت ملي و ديني است 

در سال جاري؛
20 هزار دانش آموز اصفهاني 

آموزش  هاي ترافيكي فرا گرفته اند 

با کمك یکي از خیرین؛
احداث پايگاه بهداشتي و درماني 

گلپايگان 

در چهارمحال و بختیاري
اجراي برنامه هاي دهه فجر 

در 19 بهمن ماه
ــالمي چهارمحال و بختیاري گفت: تمامي  ــاد اس مدیرکل فرهنگ و ارش
ــاالنه شهر برفي کوهرنگ مبتني  ــده در چهارمین برف آورد س آثار ارائه ش
ــارس، داریوش  ــه گزارش ف ــت. ب ــت ملي، دیني و فرهنگي اس ــر هوی ب
ــهر  ــاالنه ش رضواني در جریان بازدید از غرفه هاي چهارمین برف آورد س
برفي کوهرنگ اظهار داشت: تمامي آثار در حال ساخت توسط 32 گروه 
شرکت کننده در این جشنواره مفهوم مناسبي از ساخت تندیس ها را براي 

بازدیدکنندگان به دنبال دارد. 
ــاخت تندیس خلیج همیشه فارس که توسط یکي از  رضواني از طرح س
ــنواره در حال ساخت است، تمجید  ــرکت کننده در این جش گروه هاي ش
ــب رتبه براي حفظ  ــن گروه بدون توجه به کس ــرد و گفت: اعضاي ای ک
ــالمي خود در تالشند که این آگاهي، معرفت و تالش  هویت ایراني و اس

شایسته تقدیر و تمجید است. 
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمي چهارمحال و بختیاري خاطرنشان کرد: 
ــت بزرگ و قهرمان  ــور مل ــاخت این تندیس برفي در این نقطه از کش س
ایران اسالمي بر سندیت نام خلیج همیشه فارس است. رضواني همچنین 
ــت اندرکاران برگزاري این جشنواره، اظهار داشت:  با تقدیر از تالش دس
چهارمین برف آورد ساالنه چهارمحال و بختیاري از برنامه ها و فعالیت هاي 
مؤثر در راستاي جذب گردشگر و توجه افراد به توانمندي هاي گردشگري 

این استان است. 

مدیرکل حمل و نقل و پایانه هاي استان اصفهان گفت: در سال جاري 20 
ــیه راه هاي استان  هزار دانش آموز مقاطع ابتدایي و راهنمایي مدارس حاش

آموزش هاي ترافیکي را فراگرفته اند. 
ــمعانیان در آیین افتتاحیه پارک ترافیک،  ــینعلي ش به گزارش فارس، حس
ــتان  ــگاه راهنمایي و رانندگي شهرس ــزه و پاس ــه فني مکانی ــز معاین  مرک
ــطح  ــي براي ارتقاي س ــه برنامه هاي آموزش ــاره ب ــرون با اش ــران و ک  تی
ــتان اصفهان،  ــل و پایانه هاي اس ــل و نق ــک اداره کل حم ــگ ترافی  فرهن
ــا، آموزش  ــي جاده ه ــطح ایمن ــاي س ــتاي ارتق ــت: در راس ــار داش  اظه
ــت که این  ــتور کار اس ــیه راه ها در دس  فرهنگ ترافیک در مدارس حاش
ــده  ــام ش ــه انج ــا در 180 مدرس ــازي راه ه ــت ایمن س ــدام در جه  اق

است. 
مدیرکل حمل و نقل و پایانه هاي استان اصفهان با بیان اینکه طرح آموزش 
ــیه راه هاي  فرهنگ ترافیک ویژه دانش آموزان ابتدایي و راهنمایي در حاش
ــت، افزود: تاکنون 65 هزار  ــال 84 در اصفهان آغاز شده اس ــتان از س اس
ــتان این  ــیه راه هاي اس دانش آموز مقطع ابتدایي و راهنمایي مدارس حاش

آموزش ها را فراگرفته اند. 
وي یادآور شد: در سال جاري 20 هزار دانش آموز مدارس حاشیه راه ها 
ــال تحصیلي آینده  آموزش هاي ترافیکي را فراگرفته اند که این طرح در س

نیز ادامه دارد. 

ــتي و درماني در شهرک  با کمک یکي از خیرین گلپایگاني، پایگاه بهداش
الوند این شهرستان احداث شد.

ــتان در  ــه و نماینده شهرس ــام جمع ــور ام ــارس، با حض ــزارش ف ــه گ  ب
ــتان و خیرین بخش سالمت  ــد استاني و شهرس ــئوالن ارش مجلس و مس
ــهرک الوند به بهره برداري ــتي و درماني در ش ــت، پایگاه بهداش  و بهداش

رسید.  
ــاس این گزارش این پایگاه بهداشتي و درماني را خیر گلپایگاني با  بر اس

دیه متعلق به فرزند خود احداث کرده است. 
ــه متراژ یک هزار و 650 متر و  ــتي و درماني در زمیني ب این پایگاه بهداش
زیربناي 180 متر احداث و با هزینه اي افزون بر 600 میلیون ریال، به نام 
پیمان تاجداري و به منظور خدمت رساني به مردم منطقه در شهرک الوند 

ساخته شده است.  
ــي با همکاري  ــتي و درمان ــارس، تجهیز این پایگاه بهداش ــه گزارش ف ب
ــبکه بهداشت و درمان شهرستان گلپایگان صورت گرفته است. در این  ش
ــت از مادران باردار و  ــي واحدهایي مانند مراقب ــتي و درمان پایگاه بهداش
ــیون، مبارزه با بیماري ها و خدمات بهداشتي و درماني  کودکان، واکسیناس
ــت در روستاهاي فقستان و  ــود. همچنین دو باب خانه بهداش انجام مي ش
اسفرنجان با اعتبارات دولتي و زیر نظر شبکه بهداشت و درمان گلپایگان 

به بهره برداري رسید. 

زاینده رود  
ــازمان و مدیریت  ــان س ــي ویژه کارکن ــاده روي عموم ــراي پی اج
ــخنراني ائمه محترم  ــتان هاي کیار و بروجن، س ــاورزي شهرس جهاد کش
ــروژه هاي عمراني در  ــان، کیار و افتتاح پ ــه در مدیریت هاي فارس جمع
 شهرستانهاي اردل و شهرکرد از برنامه هاي روز 19 بهمن ماه سال جاري 
است. به گزارش روابط عمومي سازمان جهاد کشاورزي استان، با حضور 
ــازمان جهاد کشاورزي و  ــتاندار و مهندس نیازي رئیس س ــتاني اس عنابس
ــش آب و خاک با  ــاورزي در بخ ــتان اردل 2 طرح کش ــئوالن شهرس مس
ــید که با  ــون ریال افتتاح و به بهره برداري رس ــاري بالغ بر 404 میلی اعتب
ــت فراهم  ــراي  45 خانوار بهبود معیش ــن پروژه ها ب ــره برداري از ای  به

مي گردد.
ــهرکرد  ــتان ش در شهرس
ــاني، 8  نیز 4 کانال آبرس
طرح آبیاري تحت فشار 
گاو  ــرورش  پ ــي،  باران
شیري صنعتي در مجتمع 
ــهر کیان و  ــداران ش دام
ــان به  ــم وان ــات دی  باغ

بهره برداري رسید. 

امام جمعه لردگان:
مردم در راهپیمایي امسال بار دیگر حقانیت انقالب را امضا مي کنند

فرماندار بروجن:
انقالب اسالمي معادالت قدرت  در منطقه و جهان را برهم زد 

دعوت شهردار اصفهان از مردم برای حضور در راهپیمایی یوم اله 22 بهمن:
راهپیمایی 22 بهمن صحنه شكوفایی ملت ایران است

اولین گردهمایي بانوان خبرنگار استان اصفهان برگزار شد

منا
 ای

س:
عک
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ابالغ رأي
ــماره پرونده: 8709980351500397،  ــماره دادنامه: 8909970351501309، ش 11/221 ش
ــتجردي خواهان، با وکالت آقاي  ــماره بایگاني شعبه: 870397، 1. خانم مهین گلکار دس ش
ــن بقولي زاده به نشاني اصفهان خ چهارباغ عباسي نبش سید علیخان پاساژ میهن طبقه  حس
ــید  ــي نبش س ــاني اصفهان خ چهارباغ عباس ــن بقولي زاده خواهان، به نش 3، 2. آقاي حس
ــتي خوانده، به نشاني  ــید و ناصر جعفري یزدخواس ــاژ میهن طبقه 3، 3. جمش علیخان پاس
مجهول المکان، 4. پروانه و صدیقه و پوران و ایران جعفري دستجردي خوانده، به نشاني خ 
بزرگمهر خ مهرگان کوي شهید یزدخواستي پ 19، خواسته: الزام به ایفاي تعهد )غیرمالي(، 

گردشکار: دادگاه ختم رسیدگي را اعالم و بشرح زیر مبادرت بصدور رأي مي نماید.
رأي دادگاه

ــن بقولي زاده به  ــا وکالت آقاي حس ــتجردي ب ــوص دعوي خانم مهین گلکار دس در خص
ــته الزام خواندگان به انتقال رسمي  ــایر وراث مرحوم ابوالقاسم جعفري به خواس طرفیت س
مابقي سند ملک پالک ثبتي 4047 واقع در بخش 5 ثبتي اصفهان نظر به اینکه پاسخ استعالم 
ثبتي و نظریه کارشناس رسمي دادگستري مؤید این مطلب است که مالکین اولیه باغ مذکور 
رجبعلي جعفري و همسر وي ماه سلطان جعفري بوده اند که با فوت رجبعلي سهم وي قهراً 
ــلطان منتقل گردیده و سپس وفق سند 5111  ــم و همسرش ماه س به تنها فرزندش ابوالقاس
ــانزده سهم شش دانگ از طرف آقاي ابوالقاسم  ــهم مشاع از ش مورخ 86/8/14 تمامت ده س
ــت و باقیمانده  ــتجردي به خواهان منتقل گردیده اس ــلطان جعفري دس جعفري و بانو ماه س
ــلطان نیز  ــم بوده و مرحوم ماه س ــهم نیز جزء ماترک مرحوم ابوالقاس ــش س باغ به میزان ش
ــتند دعوي خواهان توافقنامه همه وراث  مالک ثمنیه اعیاني آن بوده و با عنایت به اینکه مس
ــط خواندگان صدیقه و ایران و توران جعفري تأیید گردیده  ــم بوده که توس مرحوم ابوالقاس
و خواندگان جمشید و ناصر جعفري نسبت به آن دفاعي ننموده اند و طبق توافقنامه مذکور 
ــان منتقل گردد و با  ــد که باقیمانده پالک ثبتي 4047 به خواه ــي وراث توافق نموده ان همگ
عنایت به اینکه خواهان دعوي خود را به طرفیت دخترش پروانه به لحاظ حجر وي مسترد 
نموده است ضمن صدور قرار ابطال دادخواست نسبت به سهم پروانه دعوي خواهان نسبت 
ــخیص و مستنداً به مواد 10 و 219 قانون مدني رأي  به بقیه خواندگان مقرون به صحت تش
بر الزام خواندگان به انتقال باقیمانده پالک ثبتي مذکور به نام خواهان )به جز سهم پروانه از 
شش سهم ماترک مورث خود( صادر و اعالم مي گردد. رأي نسبت به آقایان ناصر و جمشید 
جعفري غیابي و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهي در این دادگاه و ظرف بیست 
روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهي و نسبت به دیگر خواندگان حضوري و ظرف بیست 

روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهي است.
م الف/ 15599                         سراج- رئیس شعبه 15 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

ابالغ رأي
ــماره پرونده: 8909980350900209،  ــماره دادنامه: 8909970350901291، ش 11/223 ش
شماره بایگاني شعبه: 890209، خواهان: آقاي سید باقر حسیني با وکالت آقاي بهروز برخشان 
به نشاني خیابان شیخ صدوق جنوبي روبروي دبیرستان سمیه پالک 496، خواندگان: 1. آقاي 
ــاختماني 5 طبقه راهروي جنب پارکینگ  ــین کریمي به نشاني خانه اصفهان مجتمع س حس
ــبوحي، 3. آقاي محمد کریمي، 4. خانم بدري حاج دائي، 5.  عمومي ط 3، 2. خانم عذرا س
ــعود طالبان، 6. آقاي سید حسین بحریني، 7. آقاي داریوش رحیمي، 8. آقاي حسن  آقاي مس
ــاي محمد فقیه ایماني، 11. خانم لیال قاري،  ــید رحیم رفیعي پور، 10. آق ایماني، 9. آقاي س
12. آقاي محسن مینائیان، 13. آقاي بهمن شهریاري، 14. خانم زهره زاهدي، 15. آقاي علي 
ــن  ــم الهه صادقیان ریزي، 17. خانم بتول آغا رفیعي پور، 18. آقاي محس ــري، 16. خان طاه
ــي کیا، 20. آقاي هادي علوي، 21. آقاي رضا طالبان، 22.  ــن الرعایا 19. آقاي محمد امام امی
خانم بتول سبوحي، 23. خانم معصومه طالبان، 24. خانم فرزانه تراب زاده، 25. خانم توران 
شمس، 26. خانم مریم علوي، 27. خانم منیژه رفیعي پور، 28. خانم نفیسه عالمي فرد، 29. 
آقاي احمد صادقي، 30. خانم فریبا گل بیدي، 31. آقاي اصغر زاهدي، 32. آقاي حمیدرضا 
ــید رضا رفیعي پور، 36.  ــیراني، 35. آقاي س نوري، 33. آقاي اکبر قاري، 34. آقاي علیرضا ش
ــادات رفیعي پور علوي،  خانم حبیبه رباني، 37. خانم آغا زهرا رفیعي پور، 38. خانم بدرالس
ــاي روح اله علیزاده، 42.  ــدي، 440 آقاي حمید میرمحمدي، 41. آق ــین گلبی 39. آقاي حس
ــید محسن شهشهان، 43. آقاي عزیزاله شیرواني، 44. آقاي رحیم خواجه، 45. آقاي  آقاي س
ــت، 48. آقاي  ــا اصالني، 46. آقاي محمد جواد بیتا، 47. خانم زهرا رفیعي موحد دوس رض
ــین بقولي زاده، 49. آقاي جمال کوچکیان، 50. آقاي احمد روحاني فراهاني، 51. آقاي  حس
ــرور رحیمي، 54. خانم مهوش  ــید محمد بحرینیان، 52. خانم فاطمه یاوري، 53. خانم س س
ــفیعي، 56. آقاي منصور نیک نام، 57. آقاي حسن اصفهانیان،  ــعود ش رضوان، 55. آقاي مس
ــول خلیلي، 59. آقاي عباس علي مصحف، 6. آقاي مرتضي زاهدي، 61. آقاي  58. آقاي رس
ــید محمد علي رفیعي پور، 63. خانم فروغ قاري، 64. آقاي محمد  رضا گلبیدي، 62. آقاي س
علي کیخسروي، 65. آقاي رسول سوري، 66. آقاي سید جواد رفیعي پور، 67. آقاي مرتضي 
هرندي، 68. آقاي عباس محزونیه، 69. خانم میترا عارفي، 70. خانم زهرا زاهدي، 71. آقاي 
ــید جمال حسیني، 72. خانم زهره سماواتي، 73. آقاي عباس کیخسروي، 74. خانم زهرا  س
ــید محمد رفیعي پور علوي، 76. خانم صدیقه رفیعي موحددوست، 77.  قاري، 75. آقاي س
ــکینه  ــین صادقیان، 80. خانم س آقاي علي هژبري، 78. خانم فاطمه رحیمیان، 79. آقاي حس
ــفیعي، 83. آقاي سید حسن بحریني،  ــن عبودیت، 82. آقاي حسین ش نجفي، 81. آقاي حس
ــمس، 87. آقاي علي  ــمس، 85. خانم پریوش گلبیدي، 86. خانم فاطمه ش 84. خانم لیال ش
گلبیدي، 88. آقاي رسول عالمي فرد،  89. خانم گالب علیزاده، 90. آقاي قدیر علي خاکزاد، 
ــه، 94. آقاي  ــاي، 93. آقاي مهدي جعفرپیش ــازي، 92. آقاي بهزاد رض ــم نجمه نم 91. خان
ــري، 97. آقاي عباس  ــین هژب ــي قانعي، 95. خانم ناهید بیگي، 96. آقاي محمد حس مرتض
ــولي پور، 101.  ــل، 98. خانم طاهره یگانه، 99. آقاي مهدي یاري، 100. خانم زهرا رس مقب
آقاي عباس زماني، 102. آقاي کمال بیتا همگي به نشاني مجهول المکان، 103. خانم فرشته 
ایرواني به نشاني چهار راه نقاشي اول شریف واقفي کوچه میرزا کریم پالک 78، 104. خانم 
ــتان کوچه نور پالک 220، 105.  ــه راه ملک شهر خیابان گلس ــاني س ملیحه صحرایي به نش
خانم ناهید کیان پي به نشاني خیابان ابوذر نبش چهار راه شاهزاده ابراهیم پالک 95 مجتمع 
مسکوني کیان پي، خواسته: اعالم ورشکستگي،  گردشکار: دادگاه با بررسي محتویات پرونده 

ختم رسیدگي را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور رأي مي نماید.
رأي دادگاه

ــه طرفیت خواندگان  ــان ب ــیني با وکالت معاضدتي آقاي بهروز برخش ــید باقر حس آقاي س
ــه صحرایي، 4- ناهید  ــته ایرواني، 3- ملیح ــین کریمي، 2- فرش ــان و خانم ها 1- حس آقای
ــن  ــن امین الرعایا، 8- حس ــن اصفهانیان، 6- محمد امامي کیا، 7- محس کیان پي، 5- حس
ــول خلیلي،  ــهریاري، 10- رضا اصالني، 11- محمد جواد بیتا، 12- رس ایماني، 9- بهمن ش
ــور، 16- قدیرعلي  ــید جواد رفیعي پ ــین بقولي زاده، 15- س ــي، 14- حس ــر بیگ 13- ناص
ــه تراب زاده، 20- عباس  ــه، 18- رحیم خواجه، 19- فرزان ــزاد، 17- مهدي جعفرپیش خاک
ــدي، 24- زهرا رفیعي،  ــولي پور، 22- علي هژیري، 23- مرتضي هرن ــي، 21- زهرا رس زمان
ــول سوري، 28- سید  ــادات رفیعي پور علوي، 26- منیژه رفیعي پور، 27- رس 25- بدرالس
محمد رفیعي پورعلي، 29- بتول آغا رفیعي پور، 30- داریوش رحیمي، 31- صدیقه رفیعي 
مهردوست، 32- فاطمه رحیمیان، 33- سرور رحیمي، 34- مهدي یاري، 35- زهره زاهدي، 
ــید محمدعلي رفیعي پور، 39- حبیبه  ــیدرضا رفیعي پور، 38- س 36- زهرا زاهدي، 37- س
ــهاني، 42- عذرا سبوحي، 43- بتول  ــید محسن شهش ــماواتي، 41- س رباني، 40- زهره س
ــبوحي، 44- حسین شفیعي، 45- مسعود شفیعي، 46- عزیزاله شیرواني، 47- لیال شمس،  س
ــیراني،  ــول عالمي فرد، 51- علیرضا ش ــمس، 50- رس ــمس، 49- فاطمه ش 48- توران ش
ــین صادقیان، 53- احمد صادقي، 54- روح اله علیزاده، 55- الهه صادقیان ریزي،  52- حس
56- میترا عارفي، 57- گالب علیزاده، 58- معصومه طالبان، 59- مسعود طالبان، 60- رضا 
ــاري، 64- زهرا قاري،  ــه ایماني، 63- فروغ ق ــي طاهري، 62- محمد فقی ــان، 61- عل طالب
ــاري، 67- بهزاد رضائي، 68- مریم علوي، 69- مرتضي قانعي،  ــر قاري، 66- لیال ق 65- اکب
ــروي، 73- جمال کوچکیان،  ــه عالمي فرد، 71- هادي علوي، 72- عباس کیخس 70- نفیس
ــدي، 77- علي گلبیدي،  ــین گلبی ــرا رفیعي پور، 75- طاهره یگانه، 76- حس ــا زه 74- آغ
ــدي، 81- عباس علي مصحف،  ــدي، 79- رضا گلبیدي، 80- فریبا گلبی ــوش گلبی 78- پری
ــد میرمحمدي، 84- عباس مقبل، 85- عباس محزونیه، 86-  82- مهوش مهراني، 83- حمی
ــین کریمي، 91- سید  ــن بنیانیان، 89- حمیدرضا نوري، 90- حس فاطمه یاوري، 87- محس
ــیني، 92- سکینه نجفي، 93- کمال بیتا، 94- سید محمد مجرینیان، 95- مرتضي  جمال حس
ــن  زاهدي، 96- احمد روحاني فراهاني، 97- اصغر زاهدي، 98- محمد کریمي،  99- حس
عبودیت، 100- سید حسین بحریني، 101- سید حسن بحریني،  102- محمد نمازي،  103- 
بدري حاج دایي،  104- سید رحیم رفیعي پور، 105- منصور نیک نام، 106- محمد حسن 
ــته صدور حکم ورشکستگي و توقف از پرداخت دیون مي باشد با توجه به  هژیري بخواس
ــماره 1178 و 87/8/26-1179  ــب دادنامه هاي ش ــت تقدیمي و نظر به اینکه حس دادخواس
ــعبه و 983- ــعبه 114 کیفري اصفهان و 479-86/4/7 صادره از همان ش ــده از ش صادر ش
ــعبه 114 جزایي تاجر بودن خواهان  ــعبه دوم تجدیدنظر و 1123-85/8/13 ش 83/7/30 ش
ــه سال در اجراي ماده 6 قانون  ــت و زنداني بودن خواهان حدود س ــده اس احراز و اعالم ش
نحوه اجراي محکومیت هاي مالي نیز حکایت از عدم تمکن مالي جهت پرداخت دیون وي 
ــد و شخص تاجر به محض توقف از پرداخت بدهي ها ورشکسته محسوب مي گردد  مي باش
ــرکت صنعتي  ــي که تاریخ توقف ش ــده از جمله نظریه کارشناس ــب مدارک ارائه ش و حس
ــته و در حکم  ــل آن بوده را 1380/3/6 اعالم داش ــپاهان که خواهان مدیرعام ــا کنترل س دم

ورشکستگي صادر شده براي شرکت نیز تاریخ مذکور به عنوان تاریخ توقف تعیین شده که 
تاریخ مذکور تاریخ چک 491160-80/3/6 مي باشد که توسط خواهان صادر شده است و با 
شرکت مذکور مسئولیت تضامني جهت پرداخت داشته است لذا دادگاه به استناد مواد 412 و 
440 و 536 قانون تجارت و ماده 1 قانون آئین دادرسي مدني حکم بر ورشکستگي خواهان 
ــارالیه از پرداخت بدهي  ــیني صادر و اعالم مي کند و تاریخ توقف مش ــید باقر حس آقاي س
ــتي بالفاصله نسبت به مهرموم  ــتگي مي بایس 1380/3/6 تعیین مي گردد اداره تصفیه ورشکس
ــبت تصفیه اقدام نماید در خصوص  ــان اقدام نماید و پس از قطعیت حکم نس ــوال خواه ام
ــت دادگاه به استناد بند  ــته ایرواني با توجه به استرداد دادخواس ــبت به خانم فرش دعوي نس
ــي مدني قرار ابطال دادخواست صادر مي گردد. رأي صادر  الف ماده 107 قانون آئین دادرس
شده نسبت به خواندگان ردیف سوم و سي و یکم و هشتادو هفتم و اول حضوري و ظرف 
ــت روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهي و نسبت به سایر خواندگان غیابي و ظرف  بیس
ــاس مقررات قانون تجارت نسبت به  ــت روز پس از ابالغ قابل واخواهي است و براس بیس
ــي روز از تاریخ اعالن در جرایه قابل اعتراض مي باشد رأي صادر  ــایر طلبکاران ظرف س س

شده موقتًا قابل اجرا است.
م الف/ 15597                        اصالني- رئیس شعبه 9 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

ابالغ رأي
ــده: 8909980359600718  ــماره پرون ــماره دادنامه: 8909970354701343 ش 11/227 ش
ــانی بهارستان- فاز  ــکات: 1- خانم صدیقه محمدخانی به نش ــماره بایگانی: 890885 ش ش
ــانی اصفهان- خ طوقچی خ  ــینی حقیقی به نش ــوک 127 پ 209 . 2- خانم زهرا حس 2 بل
ــیرازی 2- آقای صادق شیرازی  اوحدی- ک طباطبایی- پ 106 . متهمین: 1- آقای رضا ش
همگی به نشانی متواری اتهام: سرقت از منزل گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به 

شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه

در خصوص اتهام آقایان 1- رضا 2- صادق هر دو شیرازی فرزند محمدرضا دایر به دو فقره 
ــکایت خانمها 1- زهرا حسینی حقیقی 2- صدیقه  ــارکت در سرقت از منزل موضوع ش مش
محمدخانی با عنایت به شکایت شاکیان خصوصی گزارش مرجع انتظامی، کشف بخشی از 
اموال مسروقه مالباخته اخیر در منزل متهمین و عدم حضور متهمین با وصف ابالغ در جلسه 
دادگاه بزه انتسابی به نامبردگان محرز و مسلم است دادگاه مستنداً به مواد 47 و 656 و 667 
ــالق  ــال حبس تعزیری و چهل ضربه ش ــالمی هر یک از آنان را به دو س قانون مجازات اس
ــروقه از وی عبارتند از  ــم صدیقه محمد خانی محکوم می نماید. اموال مس ــال به خان و ردم
1- رادیو ضبط آیوا 2- انگشت برلیان 3- دستبند طال 4- سه عدد کنترل تلویزیون 5- یک 
عدد کنترل ویدیو سی دی 6- گوشی موبایل )کشف و به مالباخته تحویل شده است( خانم 
زهرا حسینی حقیقی به شرح صورتجلسه 1388/9/12 در آگاهی اعالم رضایت نموده است 
ــت. رای صادره غیابی و ظرف مدت ده روز پس از  ــان منتفی اس ــبت به ایش لذا رد مال نس
ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم 

تجدید نظر استان اصفهان می باشد. 
م الف/ 15593                     اعلمی- دادرس شعبه 121 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

تغییرات 
ــماره: 1705/ت89/103 آگهی تغییرات شرکت بازرگانی کامداد صنعت سپهر با  11/228 ش
مسئولیت محدود به شماره ثبت 42330 و شناسه ملی 10260601198 به استناد صورتجلسه 
ــد: 1- محل شرکت در  ــرکا مورخ 1389/10/29 تصمیمات ذیل اتخاذ ش مجمع عمومی ش
ــهر اصفهان – خیابان هشت بهشت شرقی- بعد از چهارراه  واحد ثبتی اصفهان به آدرس ش
ــوم، واحد 9 و کدپستی 8157834911 تغییر یافت و ماده  ــاختمان ایلیا- طبقه س حمزه – س
مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. در تاریخ 1389/11/9 ذیل دفتر ثبت شرکتها 

و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. 
م الف: 15539/1           آذری- رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تأسیس 
11/229 شماره: 4116/ث89/103 آگهی تاسیس شرکت بسته بندی شفا پخش نگین نصف 
جهان سهامی خاص. شرکت فوق در تاریخ 1389/11/6 تحت شماره 42953 و شناسه ملی 
10260607822 در این به اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1389/11/6 از لحاظ امضاء ذیل 
دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهار نامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های 
ــود. 1- موضوع شرکت: کلیه امور مربوط به  ــمی و کثیراالنتشار زاینده رود آگهی می ش رس
بسته بندی مواد غذایی و خشکبار، صادرات و واردات و خرید و فروش کلیه کاالهای مجاز 
ــرکت،  ــذ وام و اعتبار از بانکهای دولتی و خصوصی جهت تحقق اهداف ش ــی، اخ بازرگان
ــرکت: از تاریخ ثبت به  ــدات دولتی و خصوصی. 2- مدت ش ــرکت در مناقصات و مزای ش
ــرکت: 1-3- استان اصفهان، شهر اصفهان سه راه کهندژ،  مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی ش
ــرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یکصد سهم  ــهید علی نقیان. 4- سرمایه ش کوچه ش
10/000 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 350/000 ریال توسط موسسین 
طی گواهی بانکی شماره 92031427 مورخ 1389/10/30 نزد بانک ملت شعبه امام خمینی 
ــرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5- اولین مدیران  ــت و الباقی س پرداخت گردیده اس
ــمت رئیس هیئت مدیره. 5-2-  ــول غیور نجف آبادی به س ــرکت: 1-5- آقای محمد رس ش
ــره. 3-5- آقای جهانگیر  ــمت نائب رئیس هیئت مدی ــم نرگس غیور نجف آبادی به س خان
ــای جهانگیر غیور نجف آبادی به  ــمت عضو هیات مدیره. 4-5- آق ــور نجف آبادی به س غی
ــال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق  ــمت مدیر عامل به مدت 2 س س
ــرکت با امضای مدیر عامل منفرداً  و با مهر شرکت معتبر است.  ــناد مالی و تعهدآور ش و اس
ــود. 8- بازرس اصلی و  ــر عامل: مجری مصوبات هیات مدیره خواهد ب ــارات مدی 7- اختی
علی البدل: 1-8- خانم رضوان یزدانی چالشتری به عنوان بازرس اصلی. 2-8- آقای محمد 

هادی علیرضائی قارنه به عنوان بازرس علی البدل. 
م الف: 15539/2        آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تغییرات 
ــماره: 1695/ت89/103 آگهی تغییرات شرکت سامان انرژی نیرو سهامی خاص  11/230 ش
ــماره ثبت 42182 و شناسه ملی 10260599624 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی  به ش
ــرکت در واحد ثبتی  ــد: 1- محل ش فوق العاده مورخ 1389/10/18 تصمیمات ذیل اتخاذ ش
اصفهان به آدرس شهر اصفهان، خیابان فردوسی، مجتمع زاینده رود، طبقه سوم، واحد 120، 
ــتی:8144655547 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.  کدپس
ــات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و  ــرکتها و موسس در تاریخ 1389/11/7 ذیل دفتر ثبت ش

امضاء قرار گرفت. 
م الف: 15539/3        آذری – رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تاسیس 
11/231 شماره: 4128/ث89/103 آگهی تاسیس شرکت پارسی فیلتر آیریک سهامی خاص. 
ــه ملی 10260607920  ــماره 42961 و شناس ــرکت فوق در تاریخ 1389/11/6 تحت ش ش
ــاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل  ــیده و در تاریخ 1389/11/6 از لح ــن به اداره به ثبت رس در ای
ــمی و  ــرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رس گردیده و خالصه اظهار نامه آن به ش
ــار زاینده رود آگهی می شود. 1- موضوع شرکت: خرید و فروش، تولید و توزیع  کثیراالنتش
ــاورزی  ــازی و انواع فیلترهای صنعتی و کش ــین االت صنعتی، راهس ــرات کلیه ماش و تعمی
ــادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، تحصیل وام و  ــی، خرید و فروش، ص صنعت
اعتبارات از بانکهای داخلی و خارجی صرفًا جهت موضوع شرکت، عقد قرارداد با اشخاص 
ــی، اخذ و اعطای  ــدات و مناقصات دولتی و خصوص ــرکت در مزای ــی و حقوقی، ش حقیق
ــرکت مرتبط باشد. 2- مدت  ــور و هر آنچه با موضوع ش نمایندگی در داخل و خارج از کش
شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی شرکت: 1-3- استان اصفهان، شهر 
ــتی 8145737754.  ــی، مجتمع تجاری ایفل، طبقه دوم، کدپس اصفهان خیابان چهارباغ عباس
ــرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یکصد سهم 10/000 ریالی که تعداد  ــرمایه ش 4- س
یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 350/000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 
ــعبه ساماندهی اصفهان پرداخت گردیده  92080/160 مورخ 1389/10/25 نزد بانک ملت ش
است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقای 
ــمت رئیس هیئت مدیره. 2-5- آقای علی براتیان  به سمت نائب رئیس  ــن براتیان به س حس
هیئت مدیره. 3-5- آقای مصطفی براتیان به سمت عضو هیات مدیره. 4-5- آقای مصطفی 
براتیان به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه 
ــرکت با امضای مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر است.  ــناد مالی و تعهدآور ش اوراق و اس
7- اختیارات مدیر عامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره مي باشد. 8- بازرس اصلی 
و علی البدل: 1-8- خانم هنگامه امن زاده دیزج به عنوان بازرس اصلی. 2-8- خانم اعظم 

توکلی به عنوان بازرس علی البدل. 
م الف/ 15440          آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

ابالغ اجرائیه
ــه: 2/800-320 بدینوسیله به آقاي علیرضا فدایي  11/232 آگهي ابالغ اجرائیه پرونده کالس

ــهر خیابان رسالت 5 خیابان نسرین بلوک 311 پالک 5  ــپاهان ش تهراني به آدرس اصفهان س
بدهکار پرونده که برابر گزارش مأمور مربوطه نشاني فوق مورد شناسایي واقع نگردیده ابالغ 
ــماره 130629-86/4/24 تنظیمي در دفترخانه یک اصفهان،  مي گردد که برابر سند رهني ش
بستانکار مبادرت به صدور اجرائیه کالسه فوق را نموده که برابر آن مبلغ 1/234/500/000 
ــناد رسمي مراتب فقط یک  ــید که لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجراي مفاد اس بدهکار مي باش
ــما درج و منتشر و از زمان درج  نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان جهت اطالع ش
ــرر در ماده 34  ــوب مي گردد چنانچه ظرف مدت مق ــده محس ــه اجرائیه ابالغ ش در روزنام
ــبت به پرداخت بدهي  ــوب 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن نس ــي قانون ثبت مص اصالح
ــس از ارزیابي تمامي مورد وثیقه و قطعیت آن  ــتانکار پ خود اقدام ننمائید بنا به تقاضاي بس
ــبت به وصول  حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیاي و با برگزاري مزایده نس
ــر  ــد و جز آگهي مزایده آگهي دیگري منتش مطالبات مرتهن و حقوق دولتي اقدام خواهد ش

نخواهد شد.
م الف/ 15309                            اسدي- سرپرست اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان

اخطار اجراییه
ــوراي  ــماره 971 تاریخ 89/9/22 حوزه 19 ش ــماره: 89-737 بموجب رأي ش 11/238 ش
ــتان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه عباس عابدیني نام پدر:  حل اختالف شهرس
ــي و پنج میلیون ریال بابت اصل  ــت به پرداخت مبلغ س گنجعلي مجهول المکان محکوم اس
ــارت دادرسي و همچنین خسارت  ــي هزار ریال به عنوان خس ــته و پرداخت مبلغ س خواس
ــه از تاریخ 89/6/15 تا زمان وصول در حق خواهان محمود اخوان نام پدر: فتح  ــر تأدی تأخی
ــهرک صنعتي محمود آباد خ 26 جنب سنگبري سلیمان  ــاني محل اقامت: اصفهان ش اله نش
ــکین سنگ سپهر. به استناد ماده 19 آئین نامه اجرائي ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه  مش
ــس از ابالغ این اخطار اجرایي  ــت: پ ــادي، اجتماعي، فرهنگي محکوم علیه مکلف اس اقتص
ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد و یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به و یا انجام 
ــد و مفاد رأي بدهد. در غیر این صورت پرونده جهت اقدام قانوني براي اجراي احکام  تعه

دادگاه یا دادگستري محل تحویل خواهد شد.
م الف/ 15745                                  شعبه 19 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ رأي
ــیدگي:  ــماره دادنامه: 1584-89/10/14، مرجع رس ــه پرونده: 1104/89، ش  11/239 کالس
ــاني، اصفهان خ شیخ  ــیروس،  نش ــوراي حل اختالف اصفهان، خواهان: طیبه س ــعبه 4 ش ش
ــماعیل زاده پ 6، خوانده: مصطفي سروش،  ــهید تقوي ک شهید اس ــمالي ک ش صدوق ش
ــته: مطالبه نفقه از تاریخ 85/5/31 تا زمان اجراي حکم مقوم به پنجاه  مجهول المکان، خواس
میلیون ریال. گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتي اعضاي محترم 
ــرح آتي مبادرت به صدور  ــتعانت از خداوند متعال به ش ــیدگي با اس ــورا ضمن ختم رس ش

رأي مي نماید.
رأي قاضي شورا

ــیروس به طرفیت آقاي مصطفي سروش به خواسته مطالبه  در خصوص دعوي خانم طیبه س
ــاه میلیون ریال به انضمام هزینه  ــخ 85/5/31 تا زمان اجراي حکم مقوم به پنج ــه از تاری نفق
ــورا با احراز رابطه زوجیت از طریق فتوکپي مصدق سند نکاحیه مضبوط  ــي ابتدائا ش دادرس
ــورت مجلس مورخ 89/9/6  ــت تقدیمي خواهان و ص ــده و با عنایت به دادخواس در پرون
خوانده با وصف ابالغ قانوني از طریق نشر آگهي در جلسه حضور نیافتند و هیچگونه الیحه 
دفاعیه اي نیز به شورا ارائه نداده اند لذا شورا طبق نظریه کارشناسي مضبوط در پرونده که از 
هر گونه ایراد و اعتراض مصون مانده به استناد ماده 1106 و 1107 ق م و مواد 519 و 515 
ــده را بابت نفقه معوقه زوجه از تاریخ 85/5/31 لغایت 10/15/ )تاریخ صدور  ق.آ.د.م خوان
ــاد و چهار هزار تومان به  ــتصد و هفت ــم( 48/740/000 ریال معادل چهار میلیون و هش حک
ــه هزار ریال بابت هزینه دادرسي و سیصد هزار ریال بابت هزینه کارشناسي  انضمام مبلغ س
ــت روز پس از ابالغ قابل  در حق خواهان محکوم و اعالم مي دارد رأي صادره غیابي و بیس
ــل تجدیدنظرخواهي در محاکم  ــت روز دیگر قاب ــعبه و پس از آن بیس واخواهي در این ش

عمومي، حقوقي اصفهان مي باشد. 
م الف/ 15763                              شعبه چهارم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ رأي
ــه پرونده: 1103/89، مرجع رسیدگي: شعبه 4 شوراي حل اختالف اصفهان،  11/240 کالس
ــاني: اصفهان خ  ــروش نش ــان همگي س خواهان: 1- مرضیه، 2- راضیه،  3- ناصر، 4- احس
ــماعیل زاده پ 16، خوانده: مصطفي  ــمالي ک. ش نقوي، کوچه شهید اس ــیخ صدوق ش ش
ــته: الزام خوانده به پرداخت نفقه فرزندان- آتیه 4 فرزند و  ــروش مجهول المکان، خواس س
ــر فرزندان( از تاریخ 85/5/31 تا زمان اجراي احکام از نظر هزینه دادرسي علي  نفقه )همس
ــاب به مبلغ 50/000/000 ریال. گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه  الحس
مشورتي اعضاي محترم شورا ضمن ختم رسیدگي با استعانت از خداوند متعال به شرح آتي 

مبادرت به صدور رأي مي نماید.
رأي قاضي شورا

ــان که فامیلي  ــه، 2- راضیه، 3- ناصر، 4- احس ــواي خواهان ها 1- مرضی ــوص دع در خص
همگي سروش مي باشد به طرفیت آقاي مصطفي سروش به خواسته الزام خوانده به پرداخت 
ــر و فرزندان( از تاریخ 85/5/31 تا زمان اجراي احکام از  نفقه فرزندان، آتیه 4 فرزند )همس
نظر هزینه دادرسي علي الحساب به مبلغ 50/000/000 ریال. ابتدائًا شورا با احراز رابطه پدر 
ــنامه مضبوط در پرونده و با عنایت به دادخواست  و فرزندي از طریق فتوکپي مصدق شناس
تقدیمي و صورت مجلس مورخ 89/9/6 خوانده با وصف ابالغ قانوني از طریق نشر آگهي 
در جلسه حضور نیافتند و هیچگونه الیحه دفاعیه اي نیز به شورا ارائه ننموده  لذا شورا طبق 
ــي مضبوط در پرونده که از هر گونه ایراد و اعتراضي مصون مانده به استناد  نظریه کارشناس
ماده 1199 قانون مدني بابت نفقه فرزندان مشترک به نام هاي مرضیه سروش از تاریخ تقدیم 
ــتمر ماهیانه به پرداخت مبلغ 870/000 ریال معادل  ــت )89/7/18( به صورت مس دادخواس
ــت )89/7/18( به  ــروش از تاریخ تقدیم دادخواس ــت هزار تومان و راضیه س ــتاد و هف هش
صورت مستمر ماهیانه به پرداخت مبلغ 840/000 ریال معادل هشتاد و چهار هزار تومان و 
ــان سروش از تاریخ تقدیم دادخواست )89/7/18( بصورت مستمر ماهیانه به پرداخت  احس
ــروش از تاریخ تقدیم  ــان و ناصر س ــتاد و یک هزار توم ــال معادل هش ــغ 810/000 ری مبل
ــغ 780/000 ریال معادل  ــتمر ماهیانه به پرداخت مبل ــت )89/7/18( بصورت مس دادخواس
ــي پیدا ننموده اند  ــه ازدواج نکرده اند و یا تمکن مال ــت هزار تومان تا زماني ک ــاد و هش هفت
ــي و مبلغ دویست هزار ریال بابت هزینه  ــي هزار ریال بابت هزینه دادرس به انضمام مبلغ س
کارشناسي محکوم و اعالم مي دارد رأي صادره غیابي و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ 
ــدت 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم  ــعبه و پس از آن ظرف م ــل واخواهي در این ش قاب

عمومي حقوقي اصفهان مي باشد.
م الف/ 15762                              شعبه چهارم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

تغییرات
ــتان به  ــرکت حمل و نقل کاالی دریا بار اردس ــماره: 15241 آگهی تغییرات ش 11/241 ش
ــنامه ملی 10860008120 به استناد صورت جلسه مجمع عمومی  ــماره ثبت 658 و شناس ش
ــرکت حمل و نقل کاالی  ــره مورخه 89/10/27 ش ــور فوق العاده و هیات مدی ــادی به ط ع
ــماره 21/72942 به تاریخ 89/11/30 به تائید اداره کل  ــتان که ذیل مرقومه ش دریا بار اردس
ــیده تغییراتی به شرح ذیل به عمل آمد: 1- آقای  ــتان اصفهان رس حمل و نقل پایانه های اس
ــلطانی و آقای هوشنگ سلطانی اردستانی و خانم مرجان سلطانی به سمت اعضای  فرهاد س
ــلطانی به سمت رئیس  ــدند. 2- آقای فرهاد س ــال انتخاب ش اصلی هیات مدیره برای دو س
ــلطانی اردستانی به سمت نایب رئیس هیات مدیره و خانم  ــنگ س هیات مدیره و آقای هوش
ــلطانی اردستانی به سمت مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند و  مرجان س
ــرکت با امضاء مدیر عامل و رئیس هیات مدیره و در  ــناد مالی و تعهدات ش کلیه اوراق و اس
غیاب رئیس هیات مدیره با امضاء نایب رئیس هیات مدیره متفقًا همراه با مهر شرکت معتبر 
ــات مدیره خواهد بود. 3- آقای  ــرکت مجری مصوبات هی خواهد بود. ضمنًا مدیر عامل ش
داود عبدالهی و آقای ابراهیم عبدالهی به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت 
ــدند. 4- روزنامه زاینده رود جهت درج آگهی های شرکت  ــال انتخاب ش  برای مدت یک س

انتخاب شد. 
م الف/ 350                                                     فدائی- رئیس ثبت اسناد اردستان

تأسیس
ــماره: 4181/ ث89/103 آگهي تأسیس شرکت آذین سازه دستان سهامي خاص.  11/242 ش
ــماره 42994 و شناسه ملی 10260608291  ــرکت فوق در تاریخ 1389/11/11 تحت ش ش
ــخ 1389/11/11 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل  ــیده و در تاری در این به اداره به ثبت رس
ــمی و  ــرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رس گردیده و خالصه اظهارنامه آن به ش
ــاوره و فروش و طراحي  ــود. 1- موضوع شرکت: مش ــار زاینده رود آگهی می ش کثیراالنتش
ــش ها و دکوراتیو داخلي و خارجي ساختمان هاي اداري، تجاري،  ــاختمان، پوش انواع نما س
ــداره- صادرات و واردات  ــقف کاذب- انواع درب و پنجره  هاي دو ج ــکوني- انواع س مس
ــاي آلومینیومي وکامپوزیت- تهیه  ــاز بازرگاني- انواع پروفیل ها و پانل ه ــواع کاالهاي مج ان

ــاخت انواع نرده فلزي- بازسازي نماي  ــاختماني- س و توزیع انواع آهن آالت صنعتي و س
ــوده- درب و پنجره هاي کشویي و لوالیي- اخذ وام و تسهیالت از بانک هاي دولتي و  فرس
خصوصي جهت تحقق اهداف شرکت- شرکت در مناقصات و مزایدات دولتي و خصوصي. 
ــتان  ــرکت: 1-3- اس ــرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی ش 2- مدت ش
ــهر اصفهان سپاهان شهر- خیابان غدیر- بلوک B- واحد 5، 4- سرمایه شرکت:  اصفهان، ش
ــهم با نام  ــهم 10/000 ریالی که تعداد یکصد س ــم به یکصد س مبلغ 1/000/000 ریال منقس
ــین طی گواهی بانکی شماره 92511021  ــط موسس ــد که مبلغ 350/000 ریال توس می باش
مورخ 1389/10/21 نزد بانک ملت شعبه خیابان مشتاق اول پرداخت گردیده است و الباقی 
ــد. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقای حمیدرضا  ــرمایه در تعهد صاحبان سهام می باش س
ــتان پور  به سمت نائب  ــمت رئیس هیئت مدیره. 2-5- آقای حجت داس ــتان پور به س داس
ــو هیات مدیره.  ــمت عض ــاماني به س ــتان اعرابي س رئیس هیئت مدیره. 3-5-  خانم گلس
ــال انتخاب گردیدند.  ــمت مدیر عامل به مدت 2 س ــتان پور به س ــای حجت داس 4-5- آق
6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیأت 
ــارات مدیر عامل: مجری  ــت. 7- اختی ــرکت معتبر اس مدیره و مدیر عامل متفقًا و با مهر ش
ــادات  ــد. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- خانم زهرا الس مصوبات هیات مدیره مي باش
حجازي دهاقاني به عنوان بازرس اصلی. 2-8- خانم فاطمه میرزاخاني دستجردي به عنوان 

بازرس علی البدل.
م الف: 15693/1         آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحد ثبتي اصفهان 
 

تأسیس
ــاوري آراد همتا روئین  ــرکت فن ــیس ش ــي تأس ــماره: 4217/ ث 89/103 آگه 11/243 ش
ــماره 43025 و شناسه ملی  ــرکت فوق در تاریخ 1389/11/14 تحت ش ــهامي خاص. ش س
10260608536 در این به اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1389/11/14 از لحاظ امضاء ذیل 
دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های 
رسمی و کثیراالنتشار زاینده رود آگهی می شود. 1- موضوع شرکت: طراحي- ساخت مواد 
ــت- خدمات طراحي  ــي فني- خدمات تضمین کیفی ــي- خدمات بازرس و قطعات مهندس
ــازي فرآیندهاي صنعتي- مهندسي صنعتي- صادرات و واردات و خرید و  ــبیه س تولید و ش
ــرکت هاي دولتي و خصوصي در زمینه  ــاوره با ش فروش مواد و قطعات- انجام خدمات مش
ــرکت هاي خصوصي و دولتي و اعطاي نمایندگي به  ــرکت- اخذ نمایندگي از ش موضوع ش
ــرکت هاي خصوصي و دولتي- شرکت در مزایده ها و مناقصه هاي شرکت هاي خصوصي  ش
ــرکت و  و دولتي- اخذ وام و اعتبار از بانک هاي دولتي و خصوصي جهت تحقق اهداف ش
هر گونه اموري که به نحوي با موضوع شرکت مرتبط باشد. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت 
ــرکت: 1-3- استان اصفهان، شهر اصفهان شهرک ولي  به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی ش
ــتي 8174700000، 4- سرمایه شرکت:  ــهید بخشي- پالک اي 14- کدپس عصر- خیابان ش
ــهم با  ــهم 10/000 ریالی که تعداد یکصد س ــم به یکصد س ــال منقس ــغ 1/000/000 ری مبل
ــین طی گواهی بانکی شماره 89/906  ــط موسس ــد که مبلغ 350/000 ریال توس نام می باش
ــت و  ــعبه بزرگمهر اصفهان پرداخت گردیده اس ــیان ش مورخ 1389/10/09 نزد بانک پارس
ــرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقای بابک  الباقی س
ــهریاري نوگوراني به سمت رئیس هیئت مدیره. 2-5- آقای نوید حسین آبادي به سمت  ش
ــمت عضو هیات مدیره.  ــین علي دهقانیان به س نائب رئیس هیئت مدیره. 3-5-  آقاي حس
ــال انتخاب گردیدند.  ــمت مدیر عامل به مدت 2 س ــین علي دهقانیان به س 4-5- آقای حس
ــرکت با امضای مدیرعامل  ــناد مالی و تعهدآور ش 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس
ــارات مدیر عامل:  ــت. 7- اختی ــرکت معتبر اس ــي از اعضاي هیأت مدیره و با مهر ش و یک
مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره مي باشد. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- آقاي 
ــوادکوهي خویگاني به عنوان  امین ربیعي زاده به عنوان بازرس اصلی. 2-8- آقاي احمد س

بازرس علی البدل.
م الف: 15693/3         آذري- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

ابالغ وقت رسیدگي
ــه 89-638 خواهان عزیز گل حسیني دادخواستي مبني  11/250 در خصوص پرونده کالس
ــیدگي براي روز شنبه مورخ  ــت. وقت رس بر مطالبه به طرفیت مهدي افتاده تقدیم نموده اس
90/1/20 ساعت 4 بعدازظهر تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگي به این شعبه واقع 
ــماره یک اصفهان مراجعه و نسخه  ــم کاشاني جنب بیمه ایران- مجتمع ش در خیابان محتش
ــت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگي ابالغ شده  ثاني دادخواس

تلقي و تصمیم مقتضي اتخاذ مي شود.
م الف/ 15710                      مدیر دفتر شعبه 29 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ رأي
ــیدگي:  ــع رس ــه: 987-89/9/27، مرج ــماره دادنام ــده: 89-413، ش ــه پرون 11/251 کالس
ــاني: بهارستان، فاز 2،  ــوراي حل اختالف اصفهان، خواهان: خداداد قنبري نش ــعبه 18 ش ش
ــهیدان  ــاني: اصفهان، خ وحید، کوچه ش ــوک 222، پ 220، خوانده: ایرج کیاني فرد، نش بل
ــکار:  ــته: مطالبه مبلغ پنج میلیون ریال، گردش ــول المکان(، خواس ــان، پ 98 )مجه محمدی
ــورا، ضمن  ــاي محترم ش ــورتي اعض ــده و اخذ نظریه مش ــات پرون ــت به محتوی ــا عنای ب
ــادرت به صدور رأي  ــرح آتي مب ــتعانت از خداوند متعال به ش ــیدگي با اس  اعالم ختم رس

مي نماید.
رأي قاضي شورا

در خصوص دعواي خواهان بطرفیت خوانده به خواسته مطالبه مبلغ پنج میلیون ریال بعالوه 
ــید  ــارات قانوني و تأخیر تأدیه با عنایت به محتویات پرونده،  مالحظه کپي مصدق رس خس
ــخیص داده مستنداً به مواد  ــورا دعواي مطروحه را بنظر ثابت تش عادي به تاریخ 88/9/4، ش
198 و 515 و 519 و 522 ق.آ.د.م حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنج میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ سي هزار ریال بابت هزینه دادرسي و خسارت تأخیر تأدیه 
ــاخص نرخ تورم بانک  ــت 89/4/2 لغایت زمان وصول برمبناي ش از تاریخ تقدیم دادخواس
ــق خواهان صادر و اعالم مي نماید رأي صادره غیابي و ظرف 20 روز پس از  ــزي در ح مرک
ــاي مهلت واخواهي قابل  ــعبه و ظرف 20 روز پس از انقض ــالغ قابل واخواهي در این ش اب

تجدیدنظرخواهي در محاکم حقوقي اصفهان مي باشد.
م الف/ 15799                                  شعبه 18 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگي
ــرکت ایران خودرو دادخواستي  ــه 89-837 خواهان ش 11/252 در خصوص پرونده کالس
مبني بر مطالبه به طرفیت نرگس معیني تقدیم نموده است. وقت رسیدگي براي روز یکشنبه 
ــب تقاضاي  ــورخ 89/12/22 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس م
ــعبه واقع در  ــیدگي به این ش ــر تا خوانده قبل از وقت رس ــان مراتب در جراید منتش خواه
ــم کاشاني جنب بیمه ایران- مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثاني  خیابان محتش
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگي ابالغ شده تلقي 

و تصمیم مقتضي اتخاذ مي شود.
م الف/ 15823                                  شعبه 19 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگي
ــه 89-937 خواهان عباسعلي ترابي دادخواستي مبني بر  11/253 در خصوص پرونده کالس
ــاري تقدیم نموده است. وقت رسیدگي براي روز  ــیاه افش مطالبه به طرفیت هومن مرادي س
چهارشنبه مورخ 89/12/25 ساعت 4 تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
ــیدگي به این  ــر تا خوانده قبل از وقت رس ــب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتش حس
ــعبه واقع در خیابان محتشم کاشاني جنب بیمه ایران- مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه  ش
ــت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگي  ــخه ثاني دادخواس و نس

ابالغ شده تلقي و تصمیم مقتضي اتخاذ مي شود.
م الف/ 15810                                  شعبه 24 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
ــماره 11905 به شرح دادخواست  ــنامه ش ــیچاني داراي شناس 11/254 آقاي مهدي هادي س
ــت گواهي حصر وراثت نموده و چنین  ــورا درخواس ــه 89-5091 ح/ 10 از این ش به کالس
توضیح داده که شادروان مرتضي هادي سیچاني بشناسنامه 203 در تاریخ 89/9/29 اقامتگاه 
ــه  ــر، س ــت به همس دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس
ــمي ش ش 31 همسر متوفي.  ــامي زیر: 1- عفت نادري باغ ابریش ــر به اس دختر و یک پس
ــرین هادي سیچاني  ــیچاني ش ش 1272386317 دختر متوفي، 3- نس 2- نیلوفر هادي س
ــیچاني ش ش 1426 دختر متوفي، 5- مهدي  ــر متوفي، 4- لیال هادي س ش ش 2152 دخت
ــریفات مقدماتي درخواست  ــر متوفي. اینک با انجام تش ــیچاني ش ش 11905 پس هادي س
ــي دارد و یا وصیتنامه از متوفي  ــي اعتراض ــور را در یک نوبت آگهي مي نماید تا هر کس مزب
ــم دارد واال گواهي صادر  ــورا تقدی ــر آگهي ظرف یک ماه به ش ــد از تاریخ نش ــزد او باش  ن

خواهد شد.
م الف/ 15833                                 شعبه دهم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی گزارش

زاینده رود
مدیرعامل شرکت برق منطقه اي استان اصفهان با بیان اینکه 11 درصد از برق کل 
ــت: این رقم معادل 12 درصد از مجموع  ــور در اصفهان تولید مي شود اظهار داش کش
ــود و بیانگر مقام نخست اصفهان  ــور است که مربوط به استان اصفهان مي ش برق کش

در کشور مي باشد. 
ــتان درخصوص  ــانه هاي اس ــتي با حضور نمایندگان رس ــنگ فالحتیان در نشس هوش
ــرکت  ــرکت در دهه فجر گفت: 27 پروژه مهم و زیربنایی ش افتتاح پروژه های این ش
ــام افتتاح  ــارد ریال در این ای ــر 620 میلی ــا اعتباری بالغ ب ــه ای اصفهان ب ــرق منطق  ب

می شود.
وی افزود: این پروژه ها شامل خطوط انتقال، خطوط فوق توزیع، ایستگاه های انتقال، 
ایستگاه های فوق توزیع و فیبر نوری می باشد که در شهرستان های اصفهان، شهرضا، 
ــهرک فوالد، انارک، جندق، هسنیجه، نجف آباد، نایین،  مورچه خورت، خالل آباد، ش

چادگان و نطنز به بهره برداری می رسند.
ــه فجر مورد  ــه در ده ــوط انتقال ک ــریح پروژه هاي خط ــان در تش ــنگ فالحتی  هوش
ــتون،  ــط 400 کیلو ولت نیروگاه چهلس ــرار خواهند گرفت، گفت: خ ــره برداري ق به
ــتان،  ــت هاي نایین، منظري و اردس خطوط 230 کیلو ولت اتصال نیروگاه زواره به پس
خطوط ارتباطي نیروگاه کاشان با پست محتشم کاشاني و راوند کاشان، سه پروژه برتر 

شرکت برق منطقه اي استان اصفهان هستند.
وي ادامه داد: این پروژه ها با هزینه اي بالغ بر80 میلیارد تومان در دهه فجر امسال مورد 

بهره برداري قرار خواهند گرفت.
ــت: کابل 63  فالحتیان همچنین در خصوص پروژه هاي خطوط فوق توزیع اظهار داش
ــهید فهمیده  ــهر، کابل 63 کیلوولتي نقش جهان – ش کیلوولتي نقش جهان – ملک ش
ــامل  ــب هادي هایر ظرفیت بر روي خطوط جاده اي، پروژه هاي این بخش را ش و نص

مي شوند.
مدیرعامل شرکت برق منطقه اي استان اصفهان با اشاره به این که پروژه هاي این شرکت 
در زمینه هاي دیگر همچون ایستگاه هاي انتقال و فوق توزیع هستند، تصریح کرد: یکي 
ــهري  ــرکت برق منطقه اي، بهبود وضعیت مبلمان ش دیگر از اولویت هاي مهم ما در ش
ــدن وجه شهر اصفهان کرده باشیم و در  ــت که کمک به شکیل تر شدن و زیباتر ش اس

این راستا، همکاري دیگر اداره ها و نهادها خوب بوده است.
ــرکت توزیع، حدود 11 میلیارد  ــرد: در کنار این پروژه ها در بخش ش ــح ک  وي تصری
ــر مجموعه، در  ــتان و زی ــده که در 22 شهرس ــروژه آماده ش ــان پ ــون توم و 800 میلی
ــاورزی و...  ــات و صنایع موجود، بخش کش ــتای تأمین برق مورد نیاز در تأسیس راس
ــکن مهر به بهره برداری خواهد  ــات زیربنایی برق برای تأمین برق مس  و ایجاد تأسیس

رسید.
فالحتیان افزود: در کالنشهر اصفهان 4/5 میلیارد تومان پروژه آماده بهره برداری داریم  
ــتان چهارمحال و بختیاری بالغ بر 22 میلیارد تومان پروژه آماده افتتاح وجود  که در اس

دارد.
ــه ای اصفهان  ــرکت برق منطق ــاله ش ــخنان خود به برنامه 5 س وي در بخش دیگر س
اشاره کرد و گفت: این برنامه که از سال 88 تدوین شده ما را ملزم می کند تا به 350 
ــگاوات ظرفیت نیروگاه های موجود 2500 مگاوات اضافه نماییم که این طرح جزو  م
برنامه های سفرهای ریاست جمهوری به استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری 

بوده است.
ــراي قانون  ــاره  به تأثیر اج ــتان اصفهان با اش ــرق منطقه اي اس ــرکت ب ــل ش مدیرعام
ــراي اعالم  ــت: ب ــرق گف ــد ب ــاي جدی ــه ه ــر روي تعرف ــا ب ــازي یارانه ه هدفمندس
ــتان انجام  ــل تابس ــرق در فص ــده مصرف ب ــرا که عم ــت، چ ــمي زود اس ــار رس  آم

مي شود.
ــتفاده  ــئول با بیان این که مردم نقش عمده اي در کاهش مصرف برق و اس این مقام مس
ــترکان 10 درصد در میزان  ــه از انرژي دارند، افزود: در صورتي که هر یک از مش بهین
مصرف انرژي خود صرفه جویي نمایند، تابستان آتي را بدون خاموشي سپري خواهیم 

کرد.
مشکلي براي تأمین برق متروي اصفهان وجود ندارد

ــت خبري خود با اشاره به راه اندازي متروي کالنشهر اصفهان  فالحتیان در ادامه نشس
گفت: در حال حاضر از برنامه اي که براي راه اندازي مترو اصفهان تدوین شده است، 
ــرکت برق منطقه اي  ــود، ش ــي گرفته ایم و هر زمان که مترو اصفهان راه اندازي ش پیش

اصفهان از آمادگي الزم برخوردار است. 
ــهر اصفهان اظهار  ــاره به احداث تونل 13 کیلومتري در طبقات زیرین ش وي ضمن اش
ــت: پیشرفت فیزیکي این تونل که توسط این شرکت در حال اجرا است، بیشتر از  داش

برنامه پیش بیني شده است.
به گفته فالحتیان، انتقال برق به میدان امام حسین به وسیله کابل 230 کیلوولتي و از راه 
این تونل انجام مي شود و از آنجا با احداث ایستگاهي، انتقال برق به کلیه ایستگاه هاي  

مترو و دیگر مناطق شهري صورت خواهد گرفت.
ــاخت هاي الزم در اصفهان طي دو سال آینده، زمینه اجراي  وي افزود: با اجراي زیرس
ــد. وي با اعالم این خبر که  ــال آینده فراهم خواهد ش ــاي انتقال برق تا 20 س پروژه ه
ــور است، گفت: استان اصفهان با میزان 8  ایران در دنیا در صنعت برق هجدهمین کش
ــور، رتبه نخست را دارد، در حالي که میانگین اتالف  درصد تلفات انرژي برق در کش

انرژي در کشور 17 درصد است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه اي استان اصفهان:

 تابستان 90 را بدون خاموشي سپري خواهیم کرد

ــت: در قبوض جدید 3 درصد  ــود گف ــان اینکه آبونمان به قبوض خانگی و تجاری اضافه نمی ش ــا بی وی ب
ــتان که متوسط مصرف یک  ــبه می گردد. به طور مثال در فصول پاییز و زمس مالیات بر ارزش افزوده محاس
ــزوده، این رقم 6000 تومان  ــاب 3 درصد مالیات بر ارزش اف ــت با احتس ــوار اصفهان 200 کیلووات اس  خان
می شود که البته با توجه به اینکه قبوض برق برای دو ماه محاسبه می گردد در قبض این خانوار رقم 12000 
ــرکت توزیع برق استان تصریح کرد: در قبوض برق قبلي، بهای مصرفی  ــود. مدیرعامل ش تومان ثبت می ش
پرداخت یارانه درج شده بوده واین پرداخت براساس نرخ 733 ریال محاسبه شد اما حال این پله های تعریف 
 شده، بهای برق را تعریف خواهند کرد. در واقع بهای برق فعلی با مابه التفاوت قبلی ارتباطی ندارد. پیرپیران افزود: 
ساعت های اوج بار 30 تومان هزینه مازاد و ساعات کم باری 15 تومان تخفیف دارد. از سویی مصرف ماهیانه 
ــاب روشنایی )8 المپ کم مصرف(، یخچال و فریزر )متوسط ایرانی(،  متعارف یک منزل مسکونی با احتس
تلویزیون 21 اینچ، لوازم صوتی و کامپیوتر، ماشین لباسشویی، جاروبرقی و ... حدود 200 کیلووات است. وی 
ــاعت در ماه رقم 2750 تومان و برای 200 و 300 کیلووات  ــان کرد: برای مصرف 100 کیلووات س خاطرنش
ساعت به ترتیب ارقام 6444 و 13419 تومان محاسبه می شود، در واقع این افزایش به صورت پله ای باال می 
رود. مدیرعامل شرکت توزیع برق استان درباره مشخصات مندرج در قبوض جدید برق گفت: در این قبوض 
مشخصات مشترکان، تاریخ قرائت، متوسط مصرف، محاسبه براساس پله های مربوط و... درج شده است. حتی 
در قسمتی از قبوض مصرف 6 دوره سال گذشته ثبت می شود تا افراد بتوانند مصرف ماه جاری را با مدت مشابه 
سال قبل مقایسه کنند. پیرپیران خاطرنشان کرد: در واحدهای مسکونی که بیش از یک خانوار زندگی می کنند و 
به طور معمول شامل خانه های به سبک قدیم و سنتی می باشد و امکان واگذاری انشعاب جدید و مجزا وجود 
 ندارد و شرایط الزم فراهم نمی باشد، می توان از کد خانوار استفاده نمود. وی درباره نحوه درخواست کد خانوار 
ــماره پیامک درج شده  ــال پیام کوتاه به ش ــتان، ارس افزود: افراد می توانند با مراجعه حضوری به برق شهرس
ــماره  ــوط و یا تماس با روابط عمومی با ش ــتان مرب ــترکان برق شهرس ــوض، تماس با خدمات مش روی قب
ــرکت توزیع برق استان تصریح کرد:  ــت خود را اعالم کنند. مدیرعامل ش تلفن 6278682 – 0311 درخواس
ــترکان بعد از بازدیدی که به عمل می آید مقدمات کار  ــوی مش ــت کد خانوار از س پس از اعالم درخواس
ــتفاده نمایند. پیرپیران درباره مشترکان تجاری نیز خاطرنشان  ــده و افراد می توانند از کد خانوار اس  فراهم ش
کرد: مشترکان غیر خانگی شامل مراکز تجاری می شود. این در حالی است که 90 درصد مشترکان تجاری در 
دهک های اول تا نهم قرار می گیرند که میزان قبوض جدید آنها نزدیک به 50 هزار تومان در ماه است.وی 
ــرح اعالم کرد: برای 200 کیلووات ساعت در ماه مبلغ 164800  ــط مصرف ماهانه این گروه را بدین ش متوس
ریال و برای 600 کیلووات ساعت 782800 ریال، همچنین برای 700 کیلووات ساعت مبلغ 844000 ریال و 

... باید پرداخت شود.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان خاطرنشان کرد: متأسفانه وقتی در معابر عمومی حرکت می کنیم شاهد 
ــتیم. در واقع اگر این افراد با این نگاه مصرف داشته باشند، در  ــترکان هس مصرف غیر منطقی تعدادی از مش
پرداخت قبوض دچار مشکل خواهند شد. این در حالی است که اگر مشترکان منطقی مصرف کنند در پرداخت 
بهای برق دچار مشکل نمی شوند. پیرپیران در ادامه به بهره برداری از 222 پروژه کوچک و بزرگ در استان 
ــاره و تصریح کرد: این پروژه ها شامل برق رساني، پروژه هاي مسکن مهر، احداث فیدرهای فشار متوسط  اش
ــتای کاهش خاموشی ها و ضریب پایداری شبکه و ... می  ــتفاده از تکنولوژی های روز در راس و ضعیف، اس

باشد.

گفتنی است: افتتاح 4 پروژه برق با مبلغ 1660 میلیون ریال در آران و بیدگل و دیگر پروژه ها در 22 شهرستان 
از اقدام های شرکت توزیع برق در ایام دهه فجر می باشد.

ــش 20 درصد قدرت  ــده و افزای ــال آین ــتاهای باالی 10 خانوار در س ــدن تمام روس ــن برق دار ش همچنی
ــانی از دیگر پروژه های این  ــتان مبارکه و افتتاح 12 پروژه برق رس مانور و ضریب پایداری برق در شهرس
ــایان ذکر است: استان اصفهان با وسعت 91000 کیلومتر مربع و 22 شهرستان،  ــرکت به شمار می رود. ش  ش
84 شهرو1288 روستا، دارای 17171 کیلومتر طول شبکه 20 کیلو ولت و 14144 کیلومتر طول شبکه فشار 
ضعیف می باشد. این در حالی است که تعداد پست های توزیع و فیدر 20 کیلو ولت به ترتیب 23166 دستگاه 
ــترکان و تعداد نرم افزارهای مورد استفاده به ترتیب 386687  ــت. تعداد چراغ روشنایی، مش و 458 فیدر اس

دستگاه، 1/000/000 مشترک و 62 نرم افزار می باشد.
از سویی شرکت توزیع برق استان کارهای تحقیقاتی نیز انجام می دهد که اولویت های تحقیقاتی این شرکت 

بدین شرح است:
ــی علل سوختن ترانسفورماتورهای توزیع در شرکت توزیع برق استان اصفهان و ارایه راهکارهای    بررس

کاهش میزان حوادث.
 بررسی علل سوختن ریکلوز و اسکسیوفر در شرکت توزیع برق استان اصفهان 

 بررسی علل فالت های گذرا در فیدرهای بحرانی شرکت توزیع برق استان و ارایه راهکارهای عملی، اجرایی 
و اقتصادی برای کاهش میزان خاموشی ها.

 بررسی خاک و تأثیر آلودگی های آن بر تجهیزات توزیع و ارایه راهکار عملی اقتصادی برای کاهش میزان 
فرسودگی تأسیسات.

 علل فرسودگی زودرس و خوردگی تجهیزات در منطقه صنعتی دولت آباد و حبیب آباد و ارایه راهکارهای 
اقتصادی و نوین در جهت کاهش اثرات آن.

 امکان سنجی کاهش تعداد برقگیرها در منطقه های مختلف شرکت توزیع برق استان اصفهان با حفظ پایداری 
شبکه و رعایت حفاظت های مورد نظر شبکه در مورد اضافه ولتاژها و ...

 شناسایی های مونیک های تزریقی توسط المپ های کم مصرف به شبکه، بررسی تأثیر آن بر روی دیگر 
تجهیزات شبکه توزیع و ارایه راهکارهای اقتصادی و عملی برای کاهش اثرات آن.
 امکان سنجی به کارگیری قیرهای غیر بتنی سبک با رعایت استانداردهای مربوط.

 بازنگری در ساختار شبکه های توزیع و نحوه اجرای شبکه ها با استفاده از روش ها و تکنولوژی جدید و 
دستیابی به آسان ترین روش ها.

 بررسی فنی و مقایسه روش های اجرای کار و تجهیزات مورد استفاده در شبکه های توزیع برق ایران به سه 
کشور توسعه یافته و ارایه بهترین روش ها و تجهیزات.

ــترکان در ایران و مقایسه آن با سه کشور توسعه یافته و پیشنهاد  ــی روش های ارایه خدمات به مش  بررس
راهکارهای اجرایی.

ــتفاده از انرژی های تجدید ناپذیر در منطقه تحت پوشش شرکت توزیع برق استان اصفهان  ــیل اس  پتانس
ــتفاده از این  ــاورزی با اس ــت و چاه های کش ــی فنی اقتصادی تأمین انرژی مصرفی مراکز دوردس  و بررس

انرژی ها.
 مدیریت مصرف و پیک سایی سمت تقاضا.

استفاده از المپ قلمی برای سیستم ها زیان آور است

زاینده رود
ــرکت توزیع برق استان اصفهان گفت: استفاده از المپ قلمی  مدیرعامل ش
برای سیستم ها زیان آور است چرا که اینگونه ذخایر ملي در حال سوختن است 
و از سویی دیگر کاربران این المپ ها در پرداخت بهای برق دچار مشکل خواهند 

شد.
حمیدرضا پیرپیران )مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان( درباره پله های 
تعریف شده برای مشترکان تصریح کرد: 47 درصد مشترکان در دهک اول تا هفتم، 
23 درصد در دهک هشتم و نهم و 30 درصد در دهک دهم قرار دارند. وی ضمن 

اشاره به تعرفه های جدید برق خاطرنشان کرد: 70 درصد مشترکان در دهک های 
یک تا 9 قرار دارند که در قبوض جدید در هر ماه بین 2000 تا 4000 تومان افزایش 
قیمت برایشان درج شده است. مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان افزود: 
مصارف برق به سه گروه میان باری، اوج بار و کم باری تقسیم می شود. ساعت 
این مصارف در فصل پاییز و زمستان به ترتیب 5 صبح تا 5 بعد از ظهر، 5 بعد از 
ــب و 9 شب تا صبح تعریف می شود. پیرپیران تصریح کرد: ساعت  ظهر تا 9 ش
مصرف برق در 6 ماه اول سال به ترتیب 7 صبح تا 7 شب، 7 شب تا 11 شب و 

11 شب تا 7 صبح می باشد.

استان اصفهان با وسعت 91000 
کیلومتر مربع و 22 شهرستان
84 شهرو1288 روستا، دارای 
17171 کیلومتر طول شبکه 20 کیلو 
ولت و 14144 کیلومتر طول شبکه 
فشار ضعیف می باشد

 افتتاح 27 پروژه با اعتباری بالغ بر 620 میلیارد ریال
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دل بوسکه: 
رئال مادريد مديون 
من است

بغض آلوس ترکید:
اسپانيايي ها به 
من گفتند ميمون

دلیلي: 
به نيمه نهايي 
غرب آسيا صعود 
مي كنيم

ــت: رئال مادرید  ــپانیا گف ــرمربي تیم ملي فوتبال اس س  
ــت.  ــرده اما این تیم مدیون من اس ــراي من کاري نک ب
ــکه تصریح کرد: رئال مادرید براي من هیچ  ــنته دل بوس ویس
ــته ولي این من بودم که براي رئال مادرید  چیزي در پي نداش
ــتند. وي  ــمو به من مدیون هس ــردم و اهالي مادریدیس کار ک
افزود: با رئال مادریدي قهرمان شدم که نه کهکشاني بود و نه 
ــتاره داشت اما یک تیم بود مثل بارسلوناي امروز.  این همه س
دل بوسکه که اظهاراتش با گذشته تا حدود زیادي فرق داشت 
ــه داد: امروز برخي هواداران رئال مادرید مرا مي بینند و به  ادام
ــه رئال مادرید برگردم اما من جایي  کنایه از من مي خواهند ب
ــته خانه خود نمي دانم که  ــه روزي در هایش را بر رویم بس ک

بخواهم به آن برگردم. 
ــار قهرمانی اللیگا،  ــال مادرید هفت ب ــن مربي به همراه رئ ای
ــپانیا، دو عنوان لیگ قهرمانان  پنج بار قهرمانی جام حذفی اس
ــپانیا، یک بار قهرمانی جام  ــوپرجام اس اروپا، یک قهرمانی س
 باشگاه های جهان و یک بار قهرمانی سوپرجام اروپا را به دست 

آورد.

مدافع برزیلي تیم فوتبال بارسلونا از رفتار مردم اسپانیا 
ــرد. دانیل آلوس ــدت انتقاد ک ــتي آنها به ش  و نژادپرس
ــو در اللیگا و ــي چون اتوئ ــت بازیکنان ــاره به سرنوش  با اش
ــا،  کاتالونی ــاي  ایالت ه در  ــتي  نژادپرس ــدید  ش ــار   فش
ــي  حت ــفانه  متأس ــرد:  ک ــح  تصری ــیا  والنس و  ــیا   گالیس
ــلونا نیز مورد بي مهري بوده ام و به  ــوي هواداران بارس از س
ــوي  ــو حتي از س ــه اتوئ ــي را ک ــاد دارم زمان ــه ی ــي ب  خوب
ــر روزنامه ها را  ــلونا در امان نبود و وقتي تیت ــواداران بارس ه
ــا این حد  ــپانیا ت ــردم که مردم اس ــاور نمي ک ــدم ب  مي خوان
ــت واکنش نشان  ــبت به غیربومي ها و بازیکنان سیاه پوس نس

دهند. 
ــد  ــه من توهین مي ش ــي ب ــدا وقت ــه داد: در ابت ــوس ادام آل
ــو را در پیش گرفته ام  ــدم اما حاال روش اتوئ ــي مي ش عصبان
ــرا که  ــد مي زنم چ ــون، لبخن ــد میم ــي مي گوین ــي م و وقت
ــن. آلوس 27  ــه به م ــن مي کنند ن ــان توهی ــا به خودش آنه
ــگاه اروپایي  ــنهاداتي از چند باش ــرگرم بررسي پیش  ساله س

است.

ــگاه ذوب  آهن گفت: تالش مي کنیم تا با  مدیرعامل باش
ــت برابر نماینده لبنان به مرحله  پیروزي در دیدار برگش
ــیا صعود  ــرب آس ــکتبال غ ــابقه های بس ــي مس ــه نهای  نیم

کنیم. 
اصغر دلیلي در خصوص پیروزي تیم بسکتبال ذوب آهن برابر 
ــیار خوبي  ــامپویل لبنان عنوان کرد: نماینده لبنان بازي بس ش
انجام داد و ما را تحت فشار قرار داده بود، اما خوشبختانه با 

عملکرد خوب بازیکنان توانستیم به پیروزي دست یابیم. 
وي ادامه داد: تالش مي کنیم تا در بازي برگشت در لبنان نیز 
ــیم و به مرحله نیمه  نهایي مسابقه های غرب  به پیروزي برس
آسیا صعود کنیم. مدیرعامل باشگاه ذوب آهن در پاسخ به این 
سئوال که آیا بازیکنان انتظارات را برآورده کردند، خاطرنشان 
ــتیم و خوشحالم که  کرد: انتظار پیروزي از تیم ذوب آهن داش

توانستیم به این مهم دست یابیم. 
ــه یک چهارم  ــکتبال ذوب آهن در دور رفت مرحل ــم بس تی
ــابقه های غرب آسیا توانست با نتیجه 70 بر 69 بر  نهایی مس

حریف لبنانی خود غلبه کند.

ورزش

هفته آخر مسابقه های سوپرلیگ 
کاراته 

یك روز تا طال شدن تیم کاراته 
سپاهان

زاینده رود
ــاگردان  ــوپرلیگ کاراته، ش امروز و در هفته آخر س
ناظریان تنها یک قدم تا طالیی شدن فاصله دارند و امیدوارند 
که بتوانند همچون چهار دوره گذشته مدال طالي این دوره 
از رقابت ها را از آن خود کنند و دباغیان براي کسب سکوي 
دوم، تیم نفت را با هدایت شاگرد خود پیش رو دارد.  تیم 
صدراي زیرآب در هفته آخر سوپر لیگ شرکت نمي کند تا 
براي تیم هاي فوالد، مقاومت و دانشگاه آزاد یک برد راحت 
ــود. از طرفي فدراسیون بر روي حرف  29 بر صفر ثبت ش
خود براي عدم برگزاري دیدار نفت و دانشگاه آزاد پافشاري 
کرد اما دیدار مقاومت و صدراي زیرآب معوقه اعالم شد. به 
نظر مي رسد همه چیز براي قهرماني دوباره تیم مرحوم علي 

شاطرزاده فراهم است.
شاید اختالف امتیاز به داد نفت برسد

تیم فوالد با نیامدن صدرا 3 امتیاز راحت ذخیره مي کند و از 
االن 33 امتیازي است و دیدار دیگر خود را با صنعت برق 
هرمزگان دارد که بدون شک کار چندان سختي نیست. در 
حالي که نفتي ها باید با مقاومت و علي آباد کتول مبارزه کنند 
ــند باز هم کار به  ــر در هر دو دیدار هم به برتري برس و اگ
تفاضل امتیاز مي کشد که البته با برد 29 بر صفر مقابل صدرا 

این فوالد است که کاپ قهرماني را به خانه مي برد.
چشم مقاومت به نایب قهرماني

ــیون کاراته کلي خریدار  حرف غالمرضا دباغیان در فدراس
ــه طوري که دیدار معوقه آنها با صدرا در برنامه قرار  دارد ب
ــت آورند.  ــان دیگر هم به دس ــت تا آنها یک برد آس گرف
مقاومت دو دیدار حساس با نفت و ارژن دارد و عزمش را 
جزم کرده که در هر دو پیروز شود تا با 33 امتیاز سکوي دوم 
را از آن خود کند. اگر نفت به مقاومت ببازد امتیاز هر دو تیم 
یکي مي شود و باید منتظر اختالف امتیازهای انفرادي بود 
که باز هم پیروزي بر صدرا مي تواند یار کمکي مقاومت در 
نایب قهرماني باشد تا نفت با هدایت علي کتیرایي )شاگرد 

او( در پله سوم قرار بگیرد.
امید ارژن به دو باخت مقاومت و سومي

شاگردان شهاب سلطاني با تیم هاي مقاومت و دانشگاه جدال 
دارند و اگر در هر دو هم برنده شوند 27 امتیازي خواهند شد 
ــانس ایستادن بر سکوي سوم را دارند  و تنها در صورتي ش
که یاران دباغیان در دو دیدار خود تن به شکست دهد البته 
در این شرایط نیز دو تیم هم امتیاز خواهند شد تا تیمي برنده 

باشد که امتیاز انفرادي بیشتري داشته باشد.
دانشگاه و اولین سکویي که از دست رفت

احمد صافي سال هاست که هدایت تیم دانشگاه را دارد اما 
امسال تیمش حتي بخت ایستادن بر سکوي سوم را هم از 
ــت داد. این تیم با ارژن و صدرا دیدار دارد که در یکي  دس
ــت و اگر دیگري را هم ببرد باز هم   خود به خود برنده اس

نمي تواند از رده چهارم باالتر برود. 

دختران اصفهاني قهرمان ایران 
شدند 

تیم نوجوانان دختر هیأت والیبال استان اصفهان در آخرین 
ــابقه های والیبال قهرماني نوجوانان بانوان کشور  روز مس
در این رقابت ها که به میزباني استان فارس دنبال شد، با 
نتیجه سه بر دو تیم تهران را شکست داد و مقام نخست 
ــن گروه را از آن خود کرد. اکرم ابن یمین نایب رئیس  ای
ــاره به نحوه برگزاري  ــتان اصفهان با اش هیات والیبال اس
ــابقه ها گفت: در این دوره از مسابقه ها  این دوره از مس
تیم نوجوانان دختر هیات والیبال استان اصفهان با سه تیم 
تهران، البرز و کرمان هم گروه بود که توانست در دور اول 
کرمان و البرز را پشت سر بگذارد اما مغلوب تهران شد.

وي افزود: این تیم با شکست خود مقابل تهران به عنوان 
ــه مرحله نیمه نهایي راه یافت اما در این  تیم دوم گروه ب
مرحله با یک بازي قدرتمندانه و یک برد قاطع سه بر صفر 
تیم فارس را پشت سر گذاشت و راهي فینال این دسته از 
مسابقه ها شد و در یک بازي نزدیک و پایاپاي موفق شد 
تیم تهران را با نتیجه سه بر دو شکست داده و در نهایت 

مقام اول این دوره از مسابقه ها را از آن خود کند . 
ــت موفق شد با  ــابقه، تیم تهران در گیم نخس در این مس
ــت یابد اما  نتیجه  25 بر 20 مقابل اصفهان به برتري دس
ــاي بعدي با نتایج 20 بر25  و 23 بر  25  بازي  در گیم ه
را به رقیب خود واگذار کرد در گیم چهارم نیز تیم تهران 
با نتیجه 25بر 18 از اصفهان برد اما سرانجام در گیم پنجم 
ــا نتیجه 15 بر 12 نتیجه بازي را به رقیب واگذار کرد و  ب

اصفهان قهرمان این دوره از مسابقه ها شد. 
ــت که مربي تیم نوجوانان دختر هیات والیبال  گفتني اس
ــبافي، کمک مربي راحله  ــتان اصفهان را زهره کرباس اس
ــاه نظري بود  ــتي این تیم به عهده اعظم ش آرا و سرپرس
ــماره به  ــکل از 12 بازیکن به ترتیب ش ــن تیم متش و ای
نامهاي بیدخت بابکي، زهرا شیري، شقایق شفیع، فاطمه 
حیدرپور، ساجده سجادیه، مائده شیرازي، فاطمه ایزدي، 
ــان ،مینا نیکنام، مژگان کریمي و  الهام طالبي، ندا چمالنی

مرضیه اثني عشر بود.

گزارش خبر

نجمه کرمی

ــم زمان با  ــته ه ــاید زمانی که این رش ش
ــد و  ــور، وارد اصفهان ش ورودش در کش
فعالیت خود را آغاز کرد، هیچ کس گمان 
نمی کرد که این رشته نوپا و وارداتی این 
قدر زود جای خود را در میان رشته های 
ورزشی مدال آور و بانوان ورزشکار پیدا 
ــواره در  ــال هم ــد و ظرف مدت 6 س کن
ــه  مقابل مدعیان قد علم کند و حداقل س
چهار سهمیه تیم ملی را به خود اختصاص 

دهد.

ــا همان قایق  ــت از دراگون بوت ی صحب
ــابقه های  ــت که اگر چه در مس اژدهاس
ــه  ــت در جمع س ــژو چین نتوانس گوانگ
ــوم قرار گیرد اما احتماالت  تیم اول تا س
ــه مراتب قدرتمندتر در  را برای حضور ب
دوره بعد افزایش داد و در مقابل حریفان 
نامی خود، نام ایران و تیم ملی دراگون آن 
ــر زبان ها انداخت. در این میان و  را بر س
ــی به این رقابت  ــع تیم ملی اعزام در جم
ــتند  ها، دو بازیکن از اصفهان حضور داش
که با پشت سر گذاشتن اردوهای انتخابی 
ــت را پیدا  ــوز حضور در این تورنمن مج
ــان 4 نماینده به اردوی  کردند. البته اصفه
ــتاد اما از این تعداد  انتخابی تیم ملی فرس
ــا مهدویانی  ــمانه محققیان و کیمی تنها س
ــی را در  ــد رقیبان، تیم مل ــور از س  با عب
ــی کردند. به  ــوق همراه ــابقه های ف مس
ــت همه این  ــوان گفت پش جرأت می ت
موقعیت ها که برای دراگون بوت اصفهان 
و بازیکنان آن در تورنمنت های مختلف 
اتفاق افتاد، سایه بزرگ مربی تیم اصفهان 
ــر، مربی تیم  ــل ارزیابی بود. لیلی ناظ قاب
ــوت اصفهان از اولین هایی بود  دارگون ب
ــد و  ــته دراگون بوت وارد ش ــه در رش ک
ــال نگذشته عنوان مربی تیم بانوان  یک س
ــید و  ــون بوت اصفهان را یدک کش دراگ
سال 87 یعنی حدود دو سال پیش هم به 
عنوان کمک مربی به تیم ملی دعوت شد.
ــت که با وجود  ناظر، با انگیزه تر از آن اس

ــته و نامالیماتی که  ــختی های این رش س
ــته  گاهی در مورد خود و تیمش روا داش
می شود میدان را خالی کند و لب به گالیه 
ــه های امیدوار  ــاز کند، اما در پس جمل ب
ــده و پر انرژی او می توان به این نکته  کنن
ــته در کنار برخی رشته  پی برد که این رش
های دیگر با مشکالت سازی برخی افراد 
رو به روست و عدم حضور اسپانسر برای 
ــردم از این  ــم اصفهان و عدم آگاهی م تی
رشته و عدم تبلیغات برای آشنایی افراد با 
این ورزش و دالیلی از این دست، باعث 
شده تا او به امید تغییراتی که قرار است به 

زودی در هیأت قایقرانی استان اتفاق افتد 
و حضور اسپانسری که شاید در آینده پیدا 
شود روزها را همراه با بازیکنان باتجربه و 

کارآموزان خود سپری کند. 
ــغله زیاد، گفتگو با  لیلی ناظر با وجود مش
ــه زاینده رود را می پذیرد و معتقد  روزنام
است که این اولین بار است که این چنین 
ــود  ــته توجه می ش در اصفهان به این رش
ــانه ها به  ــت عدم توجه رس و امیدوار اس
ــکل  اخبار این ورزش روزی همچون مش

اسپانسر برای تیمش حل شود.
لیلی ناظر کیه و کارش را از کی و کجا 

شروع کرده است؟
ــتم و  مربی تیم دراگون بوت اصفهان هس
ــت که هم زمان با  ــش سال اس حدود ش
ــته در اصفهان فعالیت خود  ورود این رش
را آغاز کردم. در سال 87 به عنوان کمک 
ــه اردوی تیم ملی  مربی تیم ملی بانوان ب
دعوت شدم و تیم ایران را در رقابت های 

مالزی همراهی کردم.
ــدر زود وارد عرصه مربیگری  چرا اینق

شدید؟
ــابقه ای دارد  ــتر جنبه مس این رشته بیش
ــار ماه  ــه الی چه ــکار بعد از س و ورزش
ــا را پیدا  ــور در رقابت ه ــی حض آمادگ
ــال پیش چون اوایل  ــش س می کند و ش
ــود و نیاز  ــتان ب ــته در اس فعالیت این رش
ــاس  ــته احس  به حضور مربی در این رش
می شد، وارد این حیطه شدم و حدود پنج 

سالی هست که مربیگری می کنم.
ــابقه ای است و  ــته یک رشته مس این رش
ــکار  ــان زیادی برای آموزش از ورزش زم
ــد در تمام  ــرد و بانوان می توانن ــی گی نم
ــنی در این رشته فعالیت کنند و  مقاطع س

در بعد قهرمانی وارد شوند.
ــی  ــته در المپیاد ورزش ــن رش ــرا ای چ

ایرانیان حضور ندارد؟
زیرا زمان برگزاری این رقابت ها هر ساله 
ــکاران ما تداخل  با زمان امتحانات ورزش
پیدا می کرد و این رشته تنها در دوره اول 
المپیاد وجود داشت. ورزشکاران دراگون 
ــال مسابقه های قهرمانی  بوت در طول س
ــرکت می کنند و  و کاپ های مختلفی ش

ــور در المپیاد  ــازی به حض نی
ایرانیان ندارند.

ــکاران اصفهانی  سهم ورزش
در اردوهای تیم ملی به چه 

صورتی است؟
ــال اخیر حضور  طی چند س
در  ــان  اصفه از  ــده   نماین
تیم های ملی سطح کمی خوبی 
ــال برای  ــته، به عنوان مث  داش
رقابت های آسیایی گوانگژو 
ــن از اصفهان به  چهار بازیک
ــد  اردوی تیم ملی دعوت ش
ــفانه در انتخابی دو  ولی متأس
ــط خوردند و  ــر از آنها خ نف
ــمانه محققیان و کیمیا  تنها س

ــابقه های  مهدویانی از اصفهان که در مس
جهانی لهستان هم مدال آور بودند در این 

مسابقه ها حضور پیدا کردند.
ــتقبال مردم از دراگون در  ــد و اس رش
ــتان به چه صورتی بوده و اینکه آیا  اس

این رشته رشته پر خرجی است؟
ــم و عدم  ــفانه به خاطر تبلیغات ک متأس
ــته نا  ــانی در خصوص این رش اطالع رس
ــتر افراد را نسبت به این رشته  آگاهی بیش
به همراه داشته است، به گونه ای که حتی 
ــتر  ــده فکر می کنند چون در بیش یک ع
ــک است  مواقع رودخانه زاینده رود خش
ــته در اصفهان وجود  به هیچوجه این رش
ــگاه ها  ــدارد. اما با تبلیغاتی که در دانش ن
ــتقبال دانشجویان از آن  صورت گرفته اس
ــته با وجود نوپا  ــد نبود چرا که این رش ب
بودن در عرض 6-5 سال وارد المپیک شد 
و در زمره پربیننده ترین مسابقه های برون 
ــته ای است  مرزی قرار گرفته و تنها رش
 که مسابقه های آن به صورت زنده پخش 
ــی  خاص ــنی  س رده  و  ــود  ش ــی   م

ندارد. 
ــته هم باید  ــه این رش ــه با هزین در رابط
بگویم که به هیچوجه پر خرج نیست زیرا 
ــق و پارو که هیأت در اختیار آنها قرار  قای
ــدان با پرداخت تنها  می دهد و عالقه من
شهریه ورودی و خرید یک »کش« عالوه 
ــرفت  ــیر پیش ــر آموزش، می توانند مس ب
ــتان،  ــود را تا قهرمانی اس ــت خ و موقعی

کشوری و تیم ملی طی کنند.
ــکالتی که با آن رو به رو هستید  از مش

برای ما بگویید؟
ــکل ما تا این لحظه عدم شناخت  تنها مش
ــت. ما با  ــته اس ــردم اصفهان از این رش م
ــانی مواجه هستیم. در  مشکل نیروی انس
ــکو  ــال ما همواره روی س ــش س  این ش
ــالمتی،  ــته ضامن س ــم. این رش ــوده ای ب
ــت و هیچ  ــراد اس ــاط اف ــادابی و نش ش
محدودیتی ندارد و بازیکنان خیلی راحت 
ــابقه های برون مرزی شرکت می  در مس
ــته ها  ــکار مانند برخی رش کنند و ورزش
ــنی مواجه نیست  ــنا( با محدودیت س )ش
ــال هم  ــراد باالی 30 س ــن اینکه اف  ضم
ــوند و به  ــته ش ــی توانند وارد این رش م
صورت تفریحی این ورزش را دنبال کنند 
و به شدت برای تناسب اندام 

مناسب است.
ــأت قایقرانی  از عمکرد هی
ــه می  ــی ک ــت های و حمای
شود راضی بودید؟ و اینکه 
چقدر محبوبه صنعتی )نایب 
ــکاری  ــأت( هم ــس هی رئی
ــای الزم را با  ــت ه و حمای
و ورزشکاران دراگون  تیم 

داشت؟
ــبختانه حمایت از تیم  خوش
دراگون چه در زمان سرپرست 
ــی هیأت و چه در حال  قدیم
حاضر مطلوب بوده است سال 
87 که من به تیم ملی دعوت 
شدم به خاطر پیشنهاد رئیس هیأت بود در 
حال حاضر به خاطر تغییر و تحول و نقل 
و انتقاالت که در هیأت صورت می گیرد، 
ــری از دو طرف داریم و در  حمایت کمت
 حال حاضر منتظریم تا این تغییرات انجام 

شود.
در مورد خانم صنعتی هم باید عرض کنم 
که وی در طول چهار سال یک بار هم به 
ــکله نیامد و هیچ حمایتی از تیم نمی  اس
ــمی یک عنوان را یدک  کرد و به طور رس
ــید و هیچ وقت حضور نداشت.  می کش
ــال اول که این خانم نایب  ما حتی دو س
ــتیم که ایشان چه  رئیس بودند نمی دانس
ــه تازه  قیافه ای دارند؟ و من در یک جلس

او را شناختم...
لیلی ناظر در خالل صحبت های خودش 
ــر و عدم  ــود اسپانس ــه عدم وج ــا ب باره
ــانه ها به این رشته اشاره کرد و   توجه رس
ــت که باشگاه ها برای حمایت  می خواس
ــان دهند و  ــته صعه صدر نش ــن رش از ای
ــتر حمایت  ــته مدال آور بیش ــک رش  از ی

کنند.
اما چون این تیم در آن سال روی سکوی 
ــته را به  ــرار نگرفته عطای این رش اول ق
بقایش می بخشند. ضمن اینکه رسانه ها 
ــته بی تقصیر  نیز در غریب ماندن این رش
 نیستند و عدم پوشش مناسب در خصوص 
فعالیت ها و مسابقه های دراگون باعث شده 
نگاه مسئوالن و مدیران ورزشی در بحث 
ــه و حتی به صفر ــری کاهش یافت  اسپانس

برسد.

ــر توان  ــگاه ذوب آهن حداکث ــت: باش ــن گف ــکتبال ذوب آه ــم بس ــت تی سرپرس
ــته  ــگاه به کار بس ــن باش ــکتبال ای ــوب تیم بس ــج خ ــب نتای ــراي کس ــود را ب  خ

است.
محمدعلي ارباب زاده پس از پیروزي مقابل شامپویل لبنان اظهار داشت: بازي خیلي 
ــت این تیم را شکست  ــد و توانس  خوبي بود و تیم ما با قدرت در میدان حاضر ش

دهد. 
وي در مورد حمایت هاي باشگاه ذوب آهن از تیم بسکتبال این باشگاه براي کسب 
نتایج بهتر گفت: باشگاه ذوب آهن تمام توان خود را براي کسب نتایج بهتر در لیگ 
و غرب آسیا به کار برده است و اگر این تیم به مرحله نیمه نهایي رقابت هاي غرب 
ــتري خواهد شد و مشکلي که کادر  ــیا صعود کند به طور حتم حمایت هاي بیش آس

فني در مورد بازیکن خارجي دارد را برطرف خواهیم کرد. 
ــکتبال ذوب آهن در پاسخ به این سئوال که چرا از ابتدا بازیکنان  ــت تیم بس سرپرس
ــت باشگاه  ــوند، عنوان کرد: یک بخش از این کار دس خوب خارجي جذب نمي ش
است و بخش دیگر به اخذ ویزاي بازیکن مربوط می شود که خیلي سخت مي توان 

آن را فراهم کرد.
ــگاه حمایـت هاي خوبي را از این  ــاب زاده ادامه داد: اصغر دلیلي مدیرعامل باش ارب
ــب نتایج در آسیا تمام توان خود را گذاشته است و امیدواریم  تیم دارد و براي کس
با صعود تیم به مرحله نیمه نهایي مشکالت ما در مورد جذب بازیکن خارجي حل 
ــامپویل لبنان از دور رفت مرحله  یک چهارم  ــود. دیدار تیم هاي ذوب آهن و ش ش
ــیا با نتیجه نزدیک 70 بر 69 به سود نماینده  ــکتبال غرب آس نهایي رقابت هاي بس

ایران به پایان رسید.

زاینده رود
رئیس هیأت والیبال استان اصفهان از برگزاري مسابقه های والیبال گرامیداشت 
ــي و دومین سالگرد پیروزي شکوهمند و عزت بخش  ایام ا... دهه مبارک فجر در س
ــتان اصفهان خبر داد. هوشنگ عشایري در تشریح برگزاري  انقالب اسالمي در اس
ــتاني درطول ایام ا...  ــابقه های ترکیبي نوجوانان و جوانان که به صورت لیگ اس مس
ــت: این مسابقه ها با شرکت 11 تیم به  ــود بیان داش دهه مبارک فجر برگزار مي ش
ــتان هاي تابعه  ــت و هر هفته یکي از شهرس ــال انجام اس ــورت دوره اي در ح ص
ــت  ــابقه های والیبال گرامیداش اصفهان میزباني را به عهده مي گیرد. وي گفت: مس
دهه فجر از 15 بهمن ماه تا 27 اسفندماه سال جاري ادامه دارد. رئیس هیأت والیبال 
ــفندماه در سالن  ــابقه های 27 اس ــتان اصفهان اضافه کرد: فینال این دوره از مس اس
ــهریور ورزشگاه تختي اصفهان مي باشد. رئیس هیات والیبال استان اصفهان  17 ش
ــني  ــتعدادیابي بازیکنان والیبال رده هاي س ــابقه ها را اس هدف از برگزاري این مس
ــتان هاي تابعه استان دانست و اظهار داشت: کلیه تیم ها از  جوان و نوجوان شهرس
ــیل هاي خوبي برخوردارند و در آینده مي توانند در تیم هاي باشگاهي شهر  پتانس
ــت که تعدادي از این بازکنان با  ــتفاده قرار گیرند این در حالي اس اصفهان مورد اس
برگزاري مسابقه های شناخته شده و به مربي تیم ملي )ستکوویچ( معرفي شده اند.
ــت که تیم هاي شرکت کننده در این دوره از مسابقه ها، گلپایگان، تیران  گفتني اس
ــان، مبارکه، راه و ترابري  ــهرضا، والش ــهرداري اصفهان، نجف آباد، بهریزان، ش ش

اصفهان، برخوار و شاهین شهر هستند.

دراگون بوت؛ فقط یک نگاه

زاینده رود 
ــالمی با  ــورای اس نیره اخوان نماینده مردم اصفهان در مجلس ش
ــن بازدید از واحدهای  ــپاهان ضم ــگاه فوالد مبارکه س حضور در باش
مختلف این باشگاه در نشست مشترکی با مدیر عامل و سایر مسئوالن 

سپاهان حاضر شد. 
وی همچنین در دیدار با مسئوالن واحد ورزش بانوان باشگاه از روند 
ــپاهان در این حوزه مطلع گردید. وی در  فعالیت های فوالد مبارکه س
نشست با مسئوالن باشگاه  اقدام ها و افتخارات باشگاه در همه ابعاد به 
ویژه حوزه بانوان را ستود و برای فوالد مبارکه سپاهان در ادامه فعالیت 

های خود آرزوی موفقیت نمود.

ــت  و  ــرد در بازي هفته بیس ــب ب ــم منصوري در صورت کس تی
ــال، عنوان قهرماني لیگ برتر فوتسال را به  پنجم لیگ برتر فوتس

خود اختصاص خواهد داد. 
تیم منصوري که هم  اکنون از 21 بازي خود 44 امتیازي است و صدر 
جدول را در اختیار دارد، اگر این هفته برابر راه ساري به برتري دست 
ــت و دیگر  ــجل کرده اس ــد، قهرماني خود در لیگ 89 را مس ــدا کن پی
ــت. فوالد ماهان نیز با  ــند شانسي براي قهرماني نخواهد داش گیتي پس
ــاز به کار خود در لیگ پایان داده و هم اکنون رده دوم را از آن  42 امتی
خود دارد. تیم سیدمهدي ابطحي این هفته رو در روي پرسپولیس قرار 

خواهد گرفت.

زاینده رود 
هفته ششم دور برگشت لیگ برتر والیبال بانوان جمعه با برگزاري 
ــابقه و دیدار حساس بانوان شیراز و ذوب آهن پیگیري مي شود.  4 مس
ــبت به پرسپولیس در  ــتر نس تیم والیبال ذوب آهن که با یک بازي بیش
صدر جدول قرار گرفته است فردا در دیداري حساس به مصاف بانوان 

شیراز مي رود. 
ــتر نسبت به پرسپولیس  در جدول رده بندي ذوب آهن با یک بازي بیش
در صدر است، تیم هاي پرسپولیس، گاز و دانشگاه آزاد در جایگاه هاي 

بعدي قرار دارند.

زاینده رود 
ــگاه سپاهان 22 بهمن چشم انتظار حضور   ستارگان و خانواده باش
باشکوه مردم اصفهان در میدان حضرت امام  هستند. باشگاه فوالد مبارکه 
سپاهان در بیانیه ای با گرامیداشت ایام سی و دومین سالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی ایران از همه مردم اصفهان دعوت نمود تا در روز 22 بهمن ماه در 
میدان  حضرت امام )ره( و غرفه این باشگاه در این میدان تاریخی حضور 
گسترده ای داشته باشند. در این بیانیه آمده است: جشن ملی سی و دومین 
سالگرد انقالب اسالمی ایران که میراث ماندگار خمینی کبیر است را جمعه 
این هفته در پیش خواهیم داشت و همه مردمان سرزمین ایران جاویدمان در 
انتظارند تا بار دیگر این روز تاریخی را به جشن و  سرور سپری کنند  و باز 
هم نمایش دیدنی ایران بزرگ و زنده را برای تمام جهانیان به اکران گذارند.  
خانواده باشگاه فوالد مبارکه سپاهان از همه مردم اصفهان دعوت می نماید 
تا صبح روز جمعه 22 بهمن ماه همچون سایر ایرانیان با حضور در میدان 
حضرت امام )ره( شکوه ایران اسالمی را در پایتخت فرهنگ و ورزش ایران 
زیباتر از همیشه نشان دهند و با آرمان های  ماندگار حضرت امام )ره( و 
شهدای انقالب اسالمی تجدید میثاق نمایند. هواداران، مسئوالن و مربیان، 
بازیکنان و ستارگان  سپاهان در غرفه ویژه این باشگاه در این میدان تاریخی 

چشم انتظار  مردم دلیر و همیشه در صحنه  اصفهان هستند.

ــکتبال امروز با انجام 2 بازي پیگیري  دیدارهاي معوقه لیگ برتر بس
مي شود. دیدارهاي معوقه لیگ برتر بسکتبال در نیم فصل اول امروز 
ــاس ترین بازي که معوقه از  ــود که در حس با انجام 2 دیدار پیگیري مي ش
هفته دهم محسوب مي شود، پتروشیمي با هدایت مصطفي هاشمي میزبان 
ــا ذوب آهن نتیجه را  ــنبه در دیدار ب ــت. مهرام که روز ش مهرام تهران اس
واگذار کرد و اولین شکست خود را در این فصل متحمل شد، باید رو در 
روي تیمي قرار بگیرد که به اعتقاد ماتیچ )سرمربي تیم ملي(، در این فصل 
کیفیت باالیي دارد. جدال پتروشیمي و مهرام به این دلیل حساس است که 
مصطفي هاشمي به همراه چند بازیکن فصل گذشته مهرام در این فصل به 
پتروشیمي پیوسته اند. در دیگر دیدار امروز، ذوب آهن در خانه میزبان ب.آ 
ــیراز است. شاگردان فرزاد کوهیان با پیروزي برابر مهرام نشان دادند که  ش
ــب دیرینه خود در  ــتن رقی ــل گام جدي را براي کنار گذاش ــن فص در ای
ــته اند. این دیدار معوقه از هفته سوم لیگ برتر است. دیگر  قهرماني برداش
دیدار معوقه لیگ برتر شنبه هفته آینده بین مهرام و ب.آ در تاالر بسکتبال 

آزادي برگزار خواهد شد.

بازدید نیره اخوان از واحد ورزش 
بانوان سپاهان

هفته بیست  و پنجم لیگ برتر فوتسال
آخرین امیدهاي گیتي پسند و نیاز 

منصوري به یك پیروزي دیگر

لیگ برتر والیبال
ذوب آهن در مصاف با بانوان شیراز

بیانیه باشگاه سپاهان به مناسبت 
22بهمن ماه

دیدار هاي معوقه لیگ برتر بسکتبال
پذیرایي ذوب آهن از ب.آ شیراز

ناظر، با انگیزه تر 
از آن است که 
با وجود سختی 

های این رشته و 
نامالیماتی که گاهی 

در مورد خود و 
تیمش روا داشته 
می شود میدان را 
خالی کند و لب به 

گالیه باز کند

به مناسبت دهه فجر
 برگزاري رقابت هاي والیبال لیگ نوجوانان 

و جوانان در اصفهان 

ارباب زاده: 
مشکالت را برطرف مي کنیم
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امام حسن)ع(:
تقوا، باب هر توبه و سرآمد 
هر حکمت و مایه شرافت 
هر کاري است.

با رهبري هاي حکیمانه بنیانگذار کبیر انقالب اسالمي 
در یوم ا... 22 بهمن، زمینه هاي عزت و سرافرازي 
حق جویان ایثارگر فراهم شد و مردمي ترین انقالب 

تاریخ معاصر به پیروزي رسید. 
پاس  دل  و  جان  با  را  مبارک  الفتوح  فتح  این 
مي داریم و دستاوردهایش را به مشتاقان حقیقت 

سخاوتمندانه هدیه مي کنیم.

روابط عمومي شهرداري اصفهان

بختیاري  و  چهارمحال  استان  مخابرات  شرکت  گذار:  مناقصه  شرکت  نام   -1 
)سهامي خاص(

2- موضوع مناقصه: ارائه خدمات پاسخگویي اطالعات 118 استان.
3- مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 89/11/23 لغایت 89/12/1.

4- مهلت ارائه پیشنهادات تا ساعت 15 مورخ 89/12/10.
5- هزینه و چگونگي دریافت اسناد مناقصه: 

نام  به  ایران  ملي  بانک  به حساب 0105985715009  ریال  مبلغ 50/000  واریز 
شرکت مخابرات استان و ارائه فیش مربوطه به اداره تدارکات این شرکت واقع در 

شهرکرد- خیابان یاسر.
6- سپرده شرکت در مناقصه: 

مبلغ 50/000/000 ریال به صورت چک تضمیني یا ضمانت نامه بانکي.
7- تاریخ بازگشایي پاکات: 

در تاریخ 1389/12/11 
8- داشتن تأییدیه اداره کار و امور اجتماعي جهت دریافت اسناد مناقصه الزامي مي باشد 
و بازگشایي پاکات پیشنهاد قیمت شرکت کنندگان در مناقصه منوط به کسب حداقل 

60 امتیاز در ارزیابي کیفي مي باشد.
9- سایر جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است. ضمناً هزینه نشر آگهي به عهده برنده 

مناقصه مي باشد.
تلفن: 0381-3343020
نمابر: 0381-3335355

آگهي مناقصه 89/12 
همراه با ارزیابي کیفي پیمانکاران

شركت مخابرات استان چهارمحال و بختياري
سهامي خاص

22 بهمن، سالروز پیروزي تاریخي مستضعفان 
ایران  انقالبي  شکوه  تبلور  و  مستکبران  بر 

اسالمي و سرفراز مبارک باد.

در  ارزش ها  انقالب  تا  آمد  فضیلت ها   امام 
یوم ا... 22 بهمن متجلي شود و در افق آرمان 

آزادگان جهان بدرخشد.
این روز خجسته بر همگان مبارک باد.

خورشید  درخشش  سالروز  بهمن   22
آن  و گسترش  اسالمي  انقالب  تابناک 

بر پهنه گیتي گرامي باد.

در 22 بهمن اراده اي تبلور یافت که کماکان 
مردم جهان را به سمت اسالم گرایي و عدالت 
خواهي سوق داد. این روز خدایي و خجسته بر 

همگان مبارک باد.

روابط عمومي و امور بين الملل
باشگاه فرهنگي ورزشي ذوب آهن

شوراي تبليغات اسالمي استان اصفهان

روابط عمومي و امور بين الملل 
شهرداري كاشان

روابط عمومي بانك ملي ايران
اداره امور شعب استان اصفهان


