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دفتر سرمایه گذاری و مشاركتهای شهرداری نجف آباد در نظر دارد جهت احداث فاز اول مجتمع 
كشتار گاه صنعتی دام واقع در غرب نجف آباد از طریق مشاركت اقدام نماید . 

متقاضيان می توانند جهت دریافت اس�ناد و مدارک با در دست داش�تن مدارک الزم كه موید 
توانمندی و توانائی های مالی و فنی در جهت اجرای پروژه می باش�د ، به ش�هرداری نجف آباد 
 دفتر س�رمایه گذاری و مش�اركت مراجعه نمایند مهلت تحویل اس�ناد و مدارک ب�ه دبير خانه 

شهرداری نجف آباد آخر وقت اداری 1392/12/4 می باشد .
* مشخصات پروژه : طراحی و ساخت فاز اول مجتمع كشتار گاه صنعتی دام 

* آورده ش�هرداری : زمين به متراژ 100/000 متر مربع و مجوزات ساخت و عوارضات آن طبق 
نقشه های ارائه شده وفق مصوبه شورای اسالمی شهر نجف آباد  و تامين انشعابات مورد نياز 

* آورده سرمایه گذار) شریک ( : هزینه های طراح�ی ، ساخت  تا زمان بهره برداری به ميزان 
سرمایه گذاری حدود 200/000/000/000 ) دویست ميليارد ریال ( 

* نوع مشارکت : مشاركت مدنی 
* مدت زمان اجرای پروژه : 30 ماه 

* شرایط فراخوان :
 - ارائه س�پرده ش�ركت در فراخوان به ميزان 5درص�د مبل�غ كل برآوردبصورت نق�د یا ارائه 

ضمانتنامه بانكی یا اسناد خزانه 
- برندگان اول و دوم و سوم فراخوان هر گاه حاضر به انعقاد قرار داد نشوند  سپرده آنها به ترتيب 

توسط شهرداری ضبط خواهد شد . 
- كميسيون كارشناسی سرمایه گذاری در رد یا قبول پيشنهادات مختار می باشد .

- زمان بازگشائی پاكات پيشنهادی مورخ 92/12/7 می باشد .
- سایر اطالعات  و جزئيات مربوطه به مشاركت در اسناد فراخوان مندرج است . 

 فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت فاز اول 

مجتمع کشتار گاه صنعتی دام ) مرحله دوم (

مسعود منتظری  شهردار نجف آباد

آرش طبلوازم پزشکی
لوازم جراحی، ارتوپدی، زیبایی، ورزشی

ماساژورهای بدن، لوازم زیبایی )صورت و بدن(

کفش پرفکت )تن تاک(، موکن برقی)بندانداز ( زنانه و مردانه

انواع لوازم ورزشی، توتال کور، تردمیل، دوچرخه ثابت )دستی و برقی(

لوارم توان بخشی شامل: ویلچر، توالت فرنگی، عصای زیر بغل و ...

انواع لوازم ارتوپدی شامل: شانه بند، کمربند، گردنبند )سخت و نرم(

انواع دستگاه بخور سرد و گرم، دستگاه تست قند خون و فشار سنج آنالوگ و دیجیتال

اجاره لوازم پزشکی و بستری، بیمارستان و منزل فتوتراپی )رفع زردی نوزاد(

فروش کلیه محصوالت تلوزیونر، گن های اسلیم لیف

انواع کرست کمر )دیسک کمر(، کفش های طبی و صندل
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چهره انسان زرگر پور: در پی تحقق ساخت شهرک طال هستیم
 گزارشگر
 چهار عاطفه است 
نه شش عاطفه

نجفی :وظیفه ما برخورد با مشاغل مزاحم است
 پژو، رفتار گذشته

4 خود را جبران کند
اولین کنسرت عروسکی در 

اصفهان اجرا می شود 5 3

 نظام اداری کشور باید 
به مسیر اصلی خود بازگردد

معاون اول رییس جمهور گفت: ما از طرف ملت مس��وول هستیم تا نظام 
اداری کشور را به مسیر اصلی آن بازگردانیم هر چند این تصمیم پرهزینه 
باشد. زیرا حرکت به شیوه کنونی به بنیان نظام و کشور آسیب وارد می کند.

نخستین جلسه ش��ورای عالی اداری در دولت یازدهم به ریاست اسحاق 
2جهانگیری معاون اول رییس جمهوری برگزار شد.
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 بودجه شهرداری فالورجان
  افزایش می یابد 
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22 مربی سوار اتوبوس 
دربست فوتبال ایران

فوتبال ای��ران در دوره ای  از بحران به س��ر م��ی برد که 
 بعضی ها حس��رت  عش��ق و ش��ور دوران  قایق��ران ها،

پیوس ها،شاهرودی ها،حجازی ها،عابدزاده ها و بسیاری 
دیگر را دارند.بازیکنانی  که بیش��تر معروف به مردان بی 
حاشیه فوتبال ایران بودند.فضای  گذشته ورزش چگونه  
بوده که  این حجم از اقبال تماشاچی  و مشتاقان را داشته؟

 تاالر بورس فلزات
به استان منتقل شود

 موسسه  مالی
  دراستان ایجاد می شود 

معاون اقتص��ادی اداره ام��ور اقتصادی و دارایی اس��تان 
اصفهان گفت: ب��ه دنبال آن هس��تیم که ت��االر بورس، 
فلزات به اصفهان منتقل شود زیرا حدود ۷۰ درصد فوالد 
کشور در اس��تان اصفهان تولید می شود.ناصر مقدس پور 
با اشاره به پروژه های موفق استان که بر اساس مشارکت  
س��رمایه گذاری خارجی فعالیت می کند اظهار داش��ت: 
ش��رکت مخابرات سیار، ش��رکت مجتمع فوالد مبارکه، 
نیروگاه جنوب اصفهان و غیره پروژه هایی هس��تند که با 

مشارکت سرمایه گذاری خارجی در حال ...

 تشکیل بانک یا موسسه مالی اعتباری استانی در دستور 
کار کمیسیون تامین مالی  و سرمایه گذاری اتاق اصفهان 
ق��رار گرفت.  »مصطف��ی متین راد«رییس کمیس��یون 
سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق اصفهان در این جلسه 
 گفت:تاس��یس بانک به صورت مس��تقل برای اس��تان 

می تواند زمینه استفاده از سایر ابزارهای مالی را برای ...

 35 سال انقالب
 35 سال ضد انقالب

فاصله شکل گیری نظام جمهوری اسالمی و پایه گذاری نهادهای 
سیاسی و حکومتی این نظام بس��یار کوتاه طی شد، چه آن که 
تدبیر شکل گیری و شکل دادن به این نهادها حتی در روزهای 
پیش از پیروزی انقالب اس��المی از س��وی امام و دیگر بزرگان 
انقالب اندیش��یده ش��ده بود. در ای��ن میان »قان��ون«، »قانون 
گذاری« و »قانون گذاران« را باید س��ه عامل مه��م در هر نظام 
سیاس��ی دانس��ت. نظام جمهوری اس��المی، »ق��وه مقننه« را 
برای انجام این مهم به رسمیت ش��ناخت تا وظیفه اصلی قانون 
 گذاری و تصمیم س��ازی را کارویژه خ��ود قرار ده��د. اما نکته

 قابل توجه آن اس��ت که در س��اختار سیاس��ی نظام جمهوری 
اس��المی با وجود آن که حق قانون گذاری به مجلس داده شده 
است اما در برخی موارد این حق را به نهادهای دیگری نیز تسری 
داده است. مرحوم حجت االسالم محمود حلبی که بنیان گذار 
انجمن حجتیه بود، عبارت معروف »مقابله مشت با سندان« را 
ناشی از بی درایتی خوانده بود و با همین توجیه، به منظور حفظ 
جان مس��لمین، هر حرکت انقالبی را مطرود می دانست. با این 
حال، او قطعا نه وابستگی به طرف پهلوی داش��ت و نه از اربابان 

خارجی آن دولت بهره ای می برد. 

ریشه یابی مخالفان جمهوری اسالمی از آغاز تا امروز

امروز چراغ جشنواره فیلم فجر اصفهان روشن می شود
دبیر اجرایی جش��نواره فیلم فج��ر در اصفهان گفت: 
جش��نواره فیلم فجر در اصفهان امروز س��اعت 1۰ با 
فیلم»بیگانه« آغاز و به »حق سکوت« ختم می شود.رضا 

دهقان اظهارداشت: جدول اکران فیلم های پنجمین 
جشنواره فیلم فجر اصفهان اعالم شد که البته احتمال 
تغییر در این جدول وجود دارد.وی افزود: تاکنون اسم 

19 فیلم برای اکران در اصفهان مشخص شده است که 
یک فیلم در آینده اعالم می شود.دبیر اجرایی جشنواره 

فیلم فجر در اصفهان بیان کرد: فیلم های...

 برخورد جدی با متخلفان مزاحم آسایش
معاون سازمان های نظامی و قضایی 
س��تاد احیای امر به مع��روف با بیان 
 این که سلب آس��ایش کارناوال های

 عروسی جزو بیشترین زمینه شکایت 
های مردمی به مراجع ذی ربط است، 
گفت: این سازمان از این پس برخورد 
جدی با افراد مخل آسایش مردم در 

قالب کارناوال های عروس��ی خواهد 
داشت. ابراهیم مهران فر ، با اشاره به 
عملکرد سازمان نظامی و قضایی در 
زمینه امر به معروف در جامعه اظهار 
داش��ت: امر به معروف و نهی از منکر 
دارای سه مرحله قلبی، زمانی و عملی 

است و مطابق آموزه های...
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اخبار کوتاهيادداشت

هم افزايی بین نیروهای اصالح طلب 
در» گردهمايی اصالح طلبان« 

رییس ش��ورای هماهنگی جبه��ه اصالحات در اس��تان اصفهان از 
برگزاری گردهمایی اصالح طلبان این اس��تان با هدف هم گرایی و 
هم افزایی میان اصالح طلبان و حمایت از دولت تدبیر و امید خبر داد.

سید علی نکویی اظهارداشت: گردهمایی بزرگ اصالح طلبان استان 
اصفهان با عنوان »اصالحات و دهه چهارم جمهوری اسالمی«امروز 

در اصفهان برگزار می شود. 
وی با بیان این ک��ه بخش ویژه ای��ن گردهمایی برگزاری س��الر وز 
پیروزی انقالب اسالمی و تقدیر از مبارزان این پیروزی است، افزود: 
مهمترین هدف برگزاری این گردهمایی، هم گرایی و هم افزایی بین 
اصالح طلبان استان اصفهان، هم فکری و هم اندیشی اصالح طلبان 
برای حمایت از دولت تدبیر و امید، هماهنگی بیشتر تشکیالتی بین 
احزاب و ادامه راه و روش اصالحات در دهه چهارم انقالب اس��المی 
است. گردهمایی اصالح طلبان استان اصفهان راس ساعت 14:30 
امروز در تاالر نگین نقش جهان سپاهان شهر اصفهان برگزار می شود. 
در این گردهمایی، اعضا و هواداران احزاب عضو ش��ورای هماهنگی 
جبهه اصالحات استان اصفهان از مناطق و شهرستان های مختلف 

استان حضور خواهند داشت. 

 اختصاص 1200 میلیارد تومان
 به طرح های توسعه روستايی

 نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی ب��ا تصویب بن��دی از بخش
 هزینه ای الیحه بودجه مقرر کردند، مبلغ 1200 میلیارد تومان به 

تکمیل طرح های روستایی اختصاص یابد.
در جلسه علنی مجلس شورای اس��المی در بررسی بخش هزینه ای 
الیحه بودجه نماین��دگان مجلس با تصویب بن��دی، مقرر کردند به 
سقف واگذاری سهام شرکت های دولتی مبلغ 12هزار میلیارد ریال 
اضافه شده و منابع آن به صورت مس��اوی صرف تکمیل طرح های 
هادی روس��تایی باالی 100خانوار، تکمیل طرح های آب رس��انی 
روستایی باالی 20خانوار، آسفالت روستایی باالی 50خانوار، احداث 

و تکمیل ورزشگاه های روستایی شود.

امام)ره( پیوند اسالم و مدرنیته را 
امکان پذير می دانست

استاد علوم سیاسی دانش��کده روابط بین الملل وزارت امور خارجه 
گفت: به اعتقاد ام��ام راحل پیوند بین اس��الم و مدرنیته امکان پذیر 
است اما پیوند اسالم و مدرنیسم به عنوان یک ایدئولوژی امکان ندارد.

 محمدرضا دهشیری استاد علوم سیاسی دانشکده روابط بین الملل 
وزارت امور خارجه درباره برخی اندیش��ه های امام راحل که نیاز به 
واکاوی بیش��تر در جامعه دارد گفت: تصور می کنم آن بُعد اندیشه 
امام که ناظر به بحث نوع اندیشی دینی است،  کمتر مورد توجه قرار 

گرفته است.
وی در ادامه افزود: البته امام راحل پس از ورود به ایران جمله زیبایی 
گفتند که ما با سینما مخالف نیستیم ولی با فساد و فحشا مخالفیم، 
همین جمله نش��انه لزوم اس��تفاده از فناوری در عی��ن پایبندی به 

ارزش ها و هنجار های دینی و اخالقی است.

توجه به اخطار نمايندگان مانع حذف 
تبصره 21 اليحه بودجه می شد

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اس��المی گفت: اگر اخطار 
نمایندگان زودتر مورد توجه قرار می گرفت تبصره 21 الیحه بودجه 

حذف نمی شد.
محمدرضا تابش، نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسالمی در 
جلسه علنی نوبت صبح دیروز پارلمان، طی تذکری از پیشنهاد تاخیر 

4 ماهه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها انتقاد کرد.
وی اضافه کرد: قطعا اگر اخطار نماین��دگان در آن زمان زودتر بیان 

می شد، حذف تبصره 21 الیحه بودجه اتفاق نمی افتاد.
نماینده مردم ارکان در مجلس شورای اسالمی همچنین گفت: هیات 
رییسه مجلس به اخطار نمایندگان بها نمی دهد. پس از اخطار تابش، 
علی الریجانی رییس مجلس شورای اسالمی گفت: قطعا اگر اخطار و 
تذکرات نمایندگان نسبت به دستور جلسه باشد رعایت خواهد شد.

راهپیمايی 22 بهمن، انقالب اسالمی 
رادر برابر گزند دشمنان بیمه می کند

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت: در 22 بهمن 
ملت ایران بار دیگر بر ش��عار اس��تقالل، آزادی و جمهوری اسالمی 
پافشاری خواهند کرد چراکه راهپیمایی 22 بهمن، انقالب اسالمی 

را از گزند دشمنان بیمه می کنند.
عباس مقتدایی ، اظهار داشت: ایام اهلل دهه فجر و 22 بهمن فرصت 
مناسبی اس��ت تا بار دیگر مردم ایران بر آرمان های انقالب اسالمی 
پافشاری و جوانان و نوجوانان کش��ورمان با مفاهیم بلند و تجربیات 

انقالب اسالمی بیشتر آشنا شوند.
وی ادامه داد: در 22 بهمن ملت ایران بار دیگر بر ش��عار اس��تقالل، 

آزادی و جمهوری اسالمی پافشاری خواهند کرد.
سخنگوی کمیس��یون آموزش و تحقیقات مجلس اضافه کرد:همه 
دلسوزان نظام و اقش��ار مختلف مردم باید با حضور حداکثری خود 
در دفاع از انقالب اس��المی و نظ��ام برآمده از اس��الم که خون بهای 
شهیدان اس��ت تالش مضاعف داشته باش��ند.وی بیان کرد: حضور 
حداکثری مردم در صحنه می تواند پیام پررنگ، تدین و مردم ساالری 
ملت ایران را بار دیگ��ر در معرض دید جهانیان به ویژه کش��ورهای 
 اسالمی که این سال ها با پدیده بیداری اسالمی نیز مواجهه اند، قرار 

دهد.
مقتدایی گفت: ملت های دنیا امروزه ن��گاه می کنند که چگونه بعد 
از گذش��ت س��ه دهه ملت ایران با تکیه بر توان داخلی و ارزش های 
اسالمی از نظام اقتصادی، فرهنگی اجتماعی خود پاسداری می کند.

وی عنوان کرد: 22 بهمن روز تجلی پاس��داری از آرمان های انقالب 
اسالمی و اوج حضور مردم در دفاع جانانه از انقالب است و نیز انتقال 
انقالب از نسل های گذشته به نس��ل های جدید است.نماینده مردم 
اصفهان اظهار داش��ت: باید از این فرصت به نحو شایس��ته استفاده 
کنیم و رسانه ها و مراکز فرهنگی کانون های هنری و همه نهادهای 
اجتماعی به خصوص مس��وولین امر باید زمینه الزم برای مشارکت 
حداکثری مردم در راهپیمای��ی 22 بهمن را فراه��م کنند، چرا که 
راهپیمایی 22 بهمن، انقالب اسالمی ایران را از گزند دشمنان بیمه 

خواهد کرد.
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اشتون اوایل مارس به تهران سفر می کند 

کاترین اشتون ، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اوایل مارس به تهران سفر می کند.کاترین اشتون، 
مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اواسط اسفند ماه سفری به تهران خواهد داشت . وزیر امور خارجه 

کشورمان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک از وی برای سفر به تهران دعوت کرده بود .
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     روزنامه پلیتیکا چاپ بلگراد نوشت: ایران بر حق طبیعی 
و مس��لم خود برای غنی س��ازی اورانیوم ادامه می دهد، در 
 حالی که یک جن��اح قوی در کنگره امری��کا بر تحریم های 
سخت گیرانه اصرار دارد، کاخ س��فید با چنین اقدام کنگره 
سخت مخالف است.پلیتیکا همچنین افزود: دیدار اخیر یک 
س��اعته جان کری و محمد جواد ظریف وزرای امور خارجه 
امریکا و ایران نشان داد که طرفین برای حل و فصل مساله 
هسته ای دارای اراده سیاسی هستند، به طوری که کاهش 
تنش بین امریکا و ایران در دیدار یک ساعته خصوصی وزرای 
امور خارجه این دو کشور در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ 
مشخص بود. پلیتیکا نوشت: این دیدار اولین مالقات مقامات 
امریکا و ایران پس از رسیدن به توافق موقت ۶ ماهه برای حل 
و فصل برنامه هسته ای ایران است، توافقی که بر اساس آن 
امریکا و دیگر کشورهای غربی می بایستی تحریم را به حالت 
تعلیق در آورند. پلیتیکا ادام��ه داد: طرفین امیدوارند که در 
ادامه روند مذاکرات به توافق نهایی رس��یده شود که هدف 
دست برداشتن ایران از پروس��ه تبدیل شدن به یک قدرت 

بزرگ هسته ای است. 
این روزنامه چاپ بلگراد نوشت: دور دوم مذاکرات سخت تر 
از دور اول خواهد بود، و در این راستا می توان کاهش تنش 

امریکا و ایران را انتظار داشت. 

معاون اول رییس جمه��ور گفت: ما از طرف ملت مس��وول 
هستیم تا نظام اداری کشور را به مسیر اصلی آن بازگردانیم 
هر چند این تصمیم پرهزینه باش��د. زیرا حرکت به ش��یوه 
کنونی به بنیان نظام و کش��ور آسیب وارد می کند.نخستین 
جلسه شورای عالی اداری در دولت یازدهم به ریاست اسحاق 
جهانگیری معاون اول رییس جمهوری برگزار شد.معاون اول 
رییس جمهور در این جلسه با اش��اره به ابالغ سیاست های 
کلی رهبر معظم انقالب در خصوص تح��ول اداری، بر اتخاذ 
تصمیمات جدی برای تحول در نظام اداری کشور تاکید کرد.

جهانگیری با بیان این که مش��کالت زی��ادی در نظام اداری 
کشور ایجاد شده است، خواستار اصالح اشتباه های گذشته در 
ساختارها، منابع انسانی و اتکای بیشتر به فناوری های نوین 
در اداره دستگاه های دولتی شد.وی خطاب به اعضای شورای 
عالی اداری اظهار داشت: ما از طرف ملت مسوول هستیم تا 
نظام اداری کشور را به مسیر ا صلی آن بازگردانیم هر چند این 
تصمیم پرهزینه باشد. زیرا حرکت به شیوه کنونی به بنیان 
نظام و کشور آسیب وارد می کند.جهانگیری ادامه داد: اعضای 
شورای عالی اداری باید در تدوین نقشه راه اصالح نظام اداری 
کش��ور نهایت جدیت و عقالنیت را به کار بگیرند و دولت نیز 
با تمام توان از این طرح حمایت خواهد کرد تا س��ال 1393 
سرآغاز اصالحاتی باشد که مورد نظر رهبر معظم انقالب است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: 
دیپلماسی ایران در دنیا یک دیپلماسی فعال و تهاجمی بوده 
و مستکبران و ابرقدرت های دنیا را مجبور به موضع گیری و 

عملکرد منفعالنه کرده است.
حسن کامران پیرامون دستاوردهای انقالب اسالمی بعد از 
گذشت 35 سال از عمر با برکت انقالب اظهار داشت: امروز 
مسلمانان در کتاب افتخارات خود، شکست پنجمین ارتش 
بزرگ جهان که متعلق به رژیم جعلی صهیونیس��تی است 

را دارند.
نماینده م��ردم اصفهان در مجلس بیان داش��ت: مهمترین 
دستاوردهای انقالب اسالمی و دهه مبارک فجر، ایجاد اقتدار 
برای مسلمانان است و شرافت انسان ها و عزت مسلمانان با 

دهه فجر افزایش یافت.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نهم با اشاره به گفته های 
اندیش��مندان غربی مبنی بر بیان صریح پیشرفت اسالم و 
حرکت رو به جلوی ایران به مقامات غربی � امریکا گفت: اگر 
به رخ دادهای اخیر نظامی و سیاس��ی در منطقه خاورمیانه 
نگاهی بیاندازیم، متوجه خواهیم بود که همواره مسلمانان 
پیروز صحنه مبارزات در عراق، ترکیه و س��وریه هس��تند و 
در حقیقت این تفکر و فرهنگ مس��لمانان اس��ت که پیروز 

میدان ها بوده است.

دبیرکل انجمن اس��المی مدرسین دانش��گاه ها با بیان این 
که بهبود وضعیت اقتصادی کش��ور در ح��ال حاضر مطالبه 
اصلی جامعه است، اظهارداشت: دولت در حال حاضر در بُعد 
خارجی و داخلی تالش می کند تا مطالبات مردم را برآورده 
کند.نجفقلی حبیبی ایجاد اشتغال،  کنترل قیمت ها،  مقابله 
با تورم و ایجاد آسایش را از مطالبات مردمی دانست و افزود: 
دولت در عرصه روابط بین المللی تالش می کند تا با آزاد کردن 
سرمایه های کش��ور و کنترل تحریم ها، در اوضاع اقتصادی 
کش��ور بهبود ایجاد کند.وی اضافه ک��رد: دولت همچنین با 
سازماندهی نهاد اقتصادی کشور تالش می کند مشکل اشتغال 
و تولید را حل کند که راه اندازی این تش��کیالت برای بهبود 
وضعیت اقتصادی اهمیت زی��ادی دارد.حبیبی همچنین با 
بیان این که دس��ت یابی ب��ه آزادی در عرصه های مختلف و 
همچنین حقوق شهروندی از دیگر مطالبه مردم است، گفت: 
دستگاه های قضایی و امنیتی کشور در این زمینه باید به دولت 
کمک کنند تا فضایی به وجود بیاید که مردم انتقادهای خود 
را آزادانه بیان کنند و مسووالن بتوانند از این انتقادها استفاده 
کرده و نس��بت به اصالح امور اقدام کنندوی در پایان اظهار 
داش��ت: نهادها باید از ظرفیت های خود استفاده و در مسیر 
سیاست های دولت حرکت کنند تا گره های کشور باز شود و 

فضای اقتصادی کشور بهبود یابد.

دولت کمیسیونرسانه انجمن

ايران بر حق غنی سازی 
خود تاکید دارد

نظام اداری کشور بايد به 
مسیر اصلی خود بازگردد

ديپلماسی ايران ابرقدرت های 
دنیا را منفعل کرده 

بهبود  وضعیت  اقتصادی 
مطالبه اصلی مردم است
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 فاصله ش��کل گی��ری نظ��ام جمهوری اس��المی و 
پایه گذاری نهادهای سیاس��ی و حکومتی این نظام 
بسیار کوتاه طی ش��د، چه آن که تدبیر شکل گیری 
و شکل دادن به این نهادها حتی در روزهای پیش از 
پیروزی انقالب اسالمی از س��وی امام و دیگر بزرگان 
انقالب اندیش��یده ش��ده بود. در این میان »قانون«، 
»قانون گذاری« و »قانون گذاران« را باید س��ه عامل 
مهم در هر نظام سیاس��ی دانس��ت. نظام جمهوری 
اس��المی، »قوه مقننه« را ب��رای انجام ای��ن مهم به 
رس��میت ش��ناخت تا وظیفه اصلی قان��ون گذاری 
 و تصمیم س��ازی را کارویژه خود ق��رار دهد. اما نکته

 قابل توجه آن اس��ت که در س��اختار سیاسی نظام 
جمهوری اسالمی با وجود آن که حق قانون گذاری به 
مجلس داده شده است اما در برخی موارد این حق را 

به نهادهای دیگری نیز تسری داده است.
مرحوم حجت االسالم محمود حلبی که بنیان گذار 
انجمن حجتیه بود، عبارت معروف »مقابله مشت با 
سندان« را ناشی از بی درایتی خوانده بود و با همین 
توجیه، به منظور حفظ جان مس��لمین، هر حرکت 
انقالبی را مطرود می دانس��ت. با این حال، او قطعا نه 
وابستگی به طرف پهلوی داشت و نه از اربابان خارجی 
آن دولت بهره ای می برد. هر چه بود، از اندیش��ه ای 
برمی خاست که رشادت و شجاعت و ستم ستیزی در 

آن، جایگاهی درخور نداشت.
       ضدانقالب، پیش از انقالب

پس از قی��ام 15خ��رداد 1342 و تصمیم حکومت 
محمدرضا شاه برای اعدام امام خمینی)ره(، مراجع 
تقلید ت��راز اول، به حمایت از ایش��ان پرداختند. این 
حمایت گرچه ثمره مهمی داش��ت و تیر پهلوی را به 
س��نگ نش��اند و جان حاج آقا روح اهلل را برای تداوم 
انقالب نجات بخشید اما دلیل به میدان آمدن حامیان، 

پشتیبانی از انقالبی نبود که امام به آن اعتقاد داشت و 
تا پای جان هم برایش مایه گذاشته بود. دفاع برخی از 
علما- و البته برخی از آن ها- دفاع از مرجعیت و حفظ 
کیان و قداس��ت این جایگاه بود. بعدها و در آس��تانه 
پیروزی انقالب اس��المی، برخی حامیان امام در 15 

خرداد 1342، پای دیدگاه های معظم له نایستادند.
در دیگر سو، جریانات روشنفکری مانند حجتیه که 
قیام 15 خرداد را یک »نهض��ت کور« خوانده بودند، 
با رژیم پهلوی راه مماش��ات در پی��ش گرفتند و اگر 
چه بعضی از آن ها از سوی رژیم به زندان هم گرفتار 
 آمده بودند اما از هیچ شیوه انقالبی برای مبارزه دفاع

 نمی کردن��د و حداکثر به این قایل بودند که »ش��اه 
سلطنت کند، نه حکومت«.
       مبارزين و انقالبیون

بعد از سرکوب ش��دن قیام 15 خرداد 1342، مبارزه 
علیه رژیم پهلوی ب��ه زیر زمین رفت و توس��ط پاره 
ای افراد و گروه ها به کارهای مس��لحانه کشیده شد. 
نخس��تین اقدام را ح��زب مؤتلفه اس��المی در ترور 
حسنعلی منصور- نخس��ت وزیر- انجام داد و بعدها 
عالوه بر گروه های مذهبی، به چپ های مارکسیست 
سرایت کرد. س��ازمان مجاهدین خلق، از سال های 
نخست دهه 1340 و پس از آن سازمان چریک های 
فدایی خلق، پای در راه مبارزه مس��لحانه گذاشتند. 
حزب توده نیز ب��ه عنوان پدر معنوی مارکسیس��ت 
ها که دس��ت کم دو دهه از س��ایر گروه های چپ در 
مبارزه ایدئولوژیک و مس��لحانه جلوتر ب��ود، خود را 
جلودار مبارزه می دانست. عالوه بر آن ها گروه های 
 ملی گرا به سرکردگی جبهه ملی و نهضت آزادی در 
محیط ه��ای مذهبی و علم��ی فعالیت ه��ای قابال 
اعتنایی داشتند.ش��عله ورش��دن انقالب در س��ال 
 135۶ و پررن��گ تر ش��دن لحظه ب��ه لحظه نقش

 

امام خمینی، قریب به اتفاق مب��ارزان و انقالبیون را 
 به نقطه ای کشاند که به رهبری ایشان گردن نهند و

آیت اهلل خمین��ی را رهبر بالمنازع بدانن��د. آن گونه 
 که بعدها معلوم ش��د عده ای از آن ها، رهبری امام را 
به مثابه یک تاکتیک پذیرفته بودند تا از مردم و جامعه 
انقالبی جا نمانند و به فراموشی سپرده نشوند. با این 
همه، »لیدر انقالب« با تکیه بر نقش مردم و به میدان 
کشیدن توده ها در برابر رژیمی کامال مسلح که حتی 
قتل او را در سر می پروراند، گروه های مبارز سیاسی 
را به ای��ن نکته توج��ه داد که »انق��الب« بی حضور 
 مردم، قطعا به پیروزی نخواهد رسید اما بدون حضور 

»گروه های مسلح« می تواند توفیق داشته باشد.
       نخستین سهم خواهی ها

ارتش محمدرضا پهل��وی 21 بهمن از پ��ا درآمد و با 
تصرف مراک��ز نظامی-انتظامی رژیم توس��ط مردم، 
حکومت 57س��اله به پایان رس��ید. مانند هر جنگی 
 که ظفر یافته ها به دنبال غنیمت می گردند، بعضی

 گ��روه های سیاس��ی برای گرفتن س��هم ش��ان به 
میدان آمدند. پیشتاز همه، شاید سازمان مجاهدین 
خلق بود. این س��ازمان که در س��ال 1357 گرایش 
مذهبی را وانهاده به نوعی تفکر التقاطی )اس��المی- 
 مارکسیس��تی( روی آورده ب��ود، توق��ع داش��ت

 برش هایی از کیک قدرت را از آن خود کند. تصاویری 
از قربانیان این س��ازمان در مبارزه با رژیم پهلوی در 
خیابان ها دس��ت به دست می گش��ت و در نشریات 
انتشار می یافت. سازمان مجاهدین با این حال سعی 
می کرد گرایش ضددینی خود را به رخ نکشد و چنین 
جلوه های را به انحصار احزاب چپ گرا، نه حزب توده 
و چریک های فدایی خل��ق درآورد.انتصاب مهندس 
مهدی بازرگان به نخست وزیری از سوی امام خمینی 
و سلیقه خاص او در چینش دولتش، عالوه بر آن که 

نیروهای مذهبی را گالیه مند کرد، مجاهدین خلق را 
نیز ناامید ساخت. از سوی دیگر تحرکات روحانیون 
نزدیک به امام برای پایه گذاری ساختارهای تئوریک 
 نظ��ام جدید حکومت��ی، س��ازمان مجاهدین خلق،

 توده ای ه��ا و چریک های فدایی را ب��ه این واقعیت 
نزدیک کرد که از کثرت و عدد الزم برای تصرف بخش 
هایی از قدرت برخوردار نیستند.پیش از مجاهدین 
خلق، گروه های مارکسیست پرچم مخالفت را بلند 
کردند. نخس��تین جرقه ها در ش��مال غرب کش��ور 
زده ش��د. نظام جدی��د حکومتی، هنوز ب��ه دومین 
 ماه خود نرس��یده بود که با مقاومت های مس��لحانه

 روبه رو شد. چپ های مارکسیست در شهر »نقده« در 
آذربایجان غربی با نیروهای ارتش درگیر شدند و شهر 

به خون کشیده شد.
       اتحاد چپ ها با گروه های تجزيه طلب ُکرد

غرب کش��ور از نخس��تین روزهای پس از پیروزی، 
خیلی زود آبستن اتفاقاتی تازه شد. احزاب چپ گرای 
کردستان که ش��اخص اصلی آن ها حزب دموکرات 
به رهبری عبدالرحمان قاس��ملو بود، با همدس��تی 
یک چهره روحانی به نام »عزالدین حسینی« کوس 
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 آیت اهلل طالقانی ب��ا برخی اعضای دول��ت بازرگان، 
برای از میان برداشته شدن سوءتفاهم ها پادرمیانی 
کردند اما نتیجه ای حاصل نشد و کار عمال به جنگ 
کشید. ُکردها که از دیرباز مسلح بودند، شرایط را برای 
دولت جدید سخت و مطالبات تجزیه طلبانه را )که نام 

خودمختاری بر آن نهاده بودند( پررنگ کردند.
سلطنت طلب ها که پس از فرار از تهران و شهرهای 
بزرگ به مرزهای غربی کشور گریخته بودند و در خاک 
عراق یا ترکیه سکنی داشتند، با برخی گروههای ُکرد 
مارکسیست همدس��ت ش��دند و با نیروهای مسلح 

جمهوری اسالمی به مبارزه برخاستند.
       تحرکات مجاهدين خلق و مارکسیس�تها 

در شهرها
سازمان مجاهدین خلق، سازمان چریک های فدایی 
خلق، حزب توده و گروه ه��ای کوچک نزدیک به آن 
ها، در انتخابات نخس��تین دوره ریاس��ت جمهوری 
و به خص��وص مجلس اول، حضور پررنگی داش��تند 
اما فضای اس��المی و انقالبی غالب ت��ر از آن بود که 
نامزدهای آن ها بتوانند از رای الزم برخوردار شوند، 
بنابراین هیچ نامزدی از آن ها نتوانست وارد مجلس 
ش��ود. مجاهدین خلق به تدریج به مبارزه مسلحانه 
با جمهوری اس��المی روی آوردند. آن ه��ا روزهای 
 پایانی حکومت پهلوی مقادیر قابل توجهی سالح از

 پادگان ها مصادره کرده و ب��ه جایی امن برده بودند. 
همین س��الح ها مدتی بعد در تروره��ا و درگیری با 
نیروهای نظامی و انتظامی به کار آمد. برخی قربانیان 
طبق اطالعیه هایی که سازمان مجاهدین خلق صادر 
می کرد، جرمش��ان تنها گرایش به انقالب و دفاع از 

ارزش های جمهوری اسالمی بود.
چریک های فدایی خلق فعالیت های خود را با حزب 
دموکرات کردستان همدوش کرده و در غرب کشور و 
نیز در میان برخی قومیت ها مثل خوزستان، ترکمن 

صحرا و ... متمرکز ساخته بودند.
       ضدانقالبی به نام ريیس جمهور

ابوالحس��ن بن��ی ص��در در فرآین��دی سیاس��ی 
 توانس��ت10میلیون و750ه��زار رای در انتخاب��ات

 به دست آورد و به ریاست جمهوری برسد. با تشکیل 
مجلس نخست و فهرست انتخاب نخست وزیر توسط 

او، چالش های وس��یعی پدید آمد. ترکیب مجلس، 
مطلوب بنی صدر نبود و طبعا نخست وزیر مورد عالقه 
او نمی توانست از مجلس رای اعتماد بگیرد. مجلس 
و بنی صدر س��رانجام بر س��ر محمدعلی رجایی به 
 توافق رسیدند اما کارشکنی ها علیه دولت او از سوی

 رییس جمهور باال گرفت.بنی صدر روزنامه ای داشت 
به نام »انقالب اس��المی« و عمال تریبون او بود علیه 
نیروهای انقالبی، روحانیت، رجایی و دولتش. تداوم 
چنین سیاست ورزی بنی صدر، سازمان مجاهدین 
خلق را -که در ادبیات سیاس��ی ب��ه منافقین تغییر 
نام یافته بود- با او متحد ک��رد. نتیجه این اتحاد فرار 
همزمان ابوالحس��ن بن��ی صدر و مس��عود رجوی با 
هواپیمایی بود که در فرودگاه پاریس بر زمین نشست.

       فتنه های پس از بنی صدر
وقوع جنگ تحمیلی بسیاری از پتانسیل ها را متوجه 
جبهه ها کرد اما در عین حال برخی گروه های مسلح 
ضدانقالب مانند منافقین، همچن��ان در فاز نظامی 
باقی ماندن��د و گاه و بیگاه به عملی��ات ایذایی علیه 
 جمهوری اس��المی م��ی پرداختند ام��ا جنگ برای 
آن ها ای��ن فرصت را فراه��م کرد تا ب��ه ارتش صدام 
حس��ین بپیوندند و در قالب فعالیت های اطالعاتی، 
جاسوسی و حتی عملیات نظامی به روش های قبلی 
خود ادامه دهند. بخشی از آن ها نیز به اروپا رفتند و 
در قالب فعالیت های رسانه ای به مبارزه با جمهوری 

اسالمی پرداختند.
       ضدانقالب خارج از کشور

خاندان محمدرضا پهلوی، ژنرال ها و نظامیان فراری، 
سیاست مداران و وابستگان حکومت شاه، از نخستین 
 روزهایی که ب��ه خارج گریخت��ه بودند، ب��ا تکیه بر 
سرمایه های کالنی که از کشور خارج کرده بودند، آزار 
 و اذیت هایی برای نظام فراهم کردند. بخش��ی از این

 فعالیت ه��ا در قالب تدارک مالی گروه های مس��لح 
 در غرب کش��ور نم��ود پیدا ک��رد و بخ��ش دیگری 
به فعالیت های تبلیغی علیه ایران انقالبی اختصاص 
یافت.عالوه بر آن، گروه های مسلحی که برای فعالیت 
خود در داخل ایران جا راتنگ دیدند و نیز گروه های 
سیاس��ی همچون جبهه مل��ی و حزب ت��وده، رحل 
اقامت در اروپا وامری��کا افکندند و همچنان به عنوان 
اپوزیس��یون، هرازگاهی در قالب اعالمیه یا نطق یا ... 

ابراز وجود می کنند.
 بخش دیگری از ضدانقالب خارج از کش��ور را تتمه

 گروه های سیاس��ی افراطی اصالح طلب تش��کیل 
می دهند. عناصری از حزب مش��ارکت که حتی در 
دوران حضور در داخل کش��ور، قابل اعتنا نبودندو از 
طریق سایت های خبری، تحلیل های خود را منتشر 

می کنند.
       رسانه های ضدانقالب

عالوه بر رادیو »بی بی سی« که از دیرباز علیه انقالب 
وارد میدان شده، رسانه های ش��نیداری چون رادیو 
فردا، رادیو صدای امریکا )VOA(، رادیو اسراییل و 
رادیو دویچه وله با پخش برنامه های مستمر در قالب 
خبری، تحلیل ، مصاحبه و... علی��ه نظام جمهوری 
اسالمی فعال هستند. به عالوه شبکه های تلویزیونی 
بی بی سی، VOA، »من و تو« و... نیز در این زمینه 

پای کارند.
با این حال، بار اصلی به دوش س��ایت های اینترنتی 
است که امروزه مجهز به تکنولوژی های چند رسانه 
ای اند و روزانه هزاران کلمه مطلب و ده ها عکس و فیلم 

علیه جمهوری اسالمی انتشار می دهند.

ريشه يابی مخالفان جمهوری اسالمی از آغاز تا امروز

35 سال انقالب؛ 35 سال ضدانقالب



یادداشت

شهری

آلودگي هاي بصري شهر 
كاهش پيدا مي كند

     

معاون خدمات شهري ش��هرداري اصفهان ارتقاي كيفيت 
محالت و محيط ش��هري، افزايش كيفيت زندگي در شهر، 
ايجاد محيطي زيبا و با نش��اط، پاس��خگويي ب��ه نيازهاي 
فرهنگي و افزايش احساس تعلق مردم به محيط شهري را 
ازمهمترين اهداف سازمان زيباسازي بيان كرد و گفت: اين 
مهم به صورت علمي و با مشاركت مردم و بخش خصوصي 
محقق مي شود. محس��ن رنجبر با اعالم اين مطلب اظهار 
داش��ت: طرح ها و پروژه هاي ارتقاي كيفي��ت محالت در 
محدوده شهرداري هاي مناطق ۱۵ گانه شهر اجرا مي شود. 
وي با تاكيد ب��ر اين كه تابلوه��اي تبليغاتي در ش��هر بايد 
هارموني الزم براي ايجاد آرامش در بين مردم را داشته باشد 
گفت: ضوابط ۲۰ گانه زيباسازي شهر اصفهان در سال ۸۲ 
تنظيم شد تا با اجراي آن تبليغات شهري نظام مند شود و به 

دنبال آن آلودگي هاي بصري شهر كاهش يابد. 
معاون خدمات شهري شهرداري اصفهان نما و منظر شهري 
را جزء الينفك محيط هاي عمومي دانس��ت و اضافه كرد: 
ش��هروندان به محض خروج از منزل با نما و منظر ش��هري 
 برخورد مي كنند از اي��ن رو در صورتي ك��ه ناهماهنگي و

 عدم هارموني در آن وجود داش��ته باشد مي تواند به لحاظ 
بصري، اجتماعي و فرهنگي آثار مناس��بي بر زندگي افراد 

داشته باشد. 
رنجبر عنوان كرد: س��اماندهي تابلوها و تبليغات ش��هري 
همواره يكي از دغدغه هاي شهرداري اصفهان بوده است از 
اين رو در سال ۸۲ ضوابط ۲۰ گانه زيباسازي شهر اصفهان 

تنظيم و تصويب شد. 
وي با تاكيد ب��ر اين كه تابلوه��اي تبليغاتي در ش��هر بايد 
هارموني الزم براي ايجاد آرامش در بين مردم را داشته باشد 
اظهار داشت: ش��هرداري در خصوص هر صنفي كه خالف 
ضوابط ۲۰ گانه زيباسازي اقدام كند در صورت عدم توجه 

به اخطارها بر اساس راي مراجع قضايي برخورد مي كند. 
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ایجاد مرکز روانپزشکی در شهرضا با حمایت مسووالن 
رييس شبكه بهداشت و درمان شهرضا گفت: درمان بيماری های روحی از مهمترين راهكارهای 
جلوگيری از بروز معضالت اجتماعی به شمار می رود و انتظار می رود با درايت و پيگيری مسووالن 

امر و تعامل و همگامی خيران زمينه راه اندازی بخش بستری روانپزشكی در شهرضا ايجاد شود.

3

معاون س��ازمان های نظامی و قضايی س��تاد احي��ای امر به 
معروف با بيان اين كه س��لب آس��ايش كارناوال های عروسی 
جزو بيشترين زمينه شكايت های مردمی به مراجع ذی ربط 
است، گفت: اين سازمان از اين پس برخورد جدی با افراد مخل 

آسايش مردم در قالب كارناوال های عروسی خواهد داشت.
ابراهيم مهران فر ، با اشاره به عملكرد سازمان نظامی و قضايی 
در زمينه امر به معروف در جامعه اظهار داشت: امر به معروف 
و نهی از منكر دارای س��ه مرحله قلبی، زمانی و عملی است و 
مطابق آموزه های دينی امام خمينی )ره( ، رهبر انقالب نيز در 
زمينه امر به معروف همواره بر تذكر لس��انی و زبانی در مرحله 

نخست تاكيد كرده اند.
وی اف��زود: معاون��ت قضايی با س��ازمان هايی مانن��د نيروی 
انتظامی، دس��تگاه های قضايی، بس��يج و س��پاه در ارتباط با 
موضوعات خ��اص و اجرايی در زمينه امر ب��ه معروف و نهی از 
منكر در ارتباط است چرا كه در مراحلی ممكن است شرايطی 
پيش بيايد كه برخورد عملی با منكر ضروری باشد و اجرای اين 

بخش از امر به معروف برعهده ماست.
معاون سازمان های نظامی و قضايی ستاد احيای امر به معروف 
و نهی از منكر با بيان اين كه اين س��ازمان همواره پش��تيبان 
عامالن امر به معروف و نهی از منكر اس��ت، بيان داش��ت: در 
 ش��هر اصفهان به دليل اعتقادات قوی مذهبی موارد منكراتی

 بسيار اندک اس��ت اما به دليل همين اعتقادات مردم اصفهان 
توقع بيشتری در زمينه مبارزه با ناهنجاری ها دارند و اميدواريم 
با تعامل و همكاری دس��تگاه های ذی ربط اين گونه موارد در 

اين استان به حداقل برسد.
وی تاكيد كرد: همكاری و تعامل دس��تگاه ه��ای انتظامی با 
س��ازمان قضايی در اين زمينه ها خوب و مثبت است و هر جا 
طرح تذكر لس��انی در حال اجرا بوده اس��ت  نيروی انتظامی 

پشتيبانی مناسبی از ما داشته است.
       م�ردم بهترین مبارزه كنندگان ب�ا منکرات جامعه 

هستند
 مه��ران فر با اش��اره به اي��ن كه برخ��ورد با ناقضي��ن قانون و

 هنجار شكنان متفاوت و گاه نيازمند برخورد جدی است، ابراز 
داشت: وضعيت فعلی جامعه در زمينه برخورد با ناهنجاری ها 
قابل قبول است اما تا رسيدن به حد مطلوب فاصله بسيار داريم 
و معتقديم با توجه به اين كه مردم بهترين مبارزه كنندگان با 
منكرات در جامعه هستند بايد كمك كنند تا منكرات در جامعه 

را به حداقل برسانيم.
 وی ب��ا بي��ان اي��ن ك��ه كارن��اوال ه��ای عروس��ی يك��ی از 
ناهنجاری های جامعه است كه جزو بيشترين شكايات مردمی 
به ماس��ت، گفت: امر ازدواج در دين ما بسيار مقدس شمرده 
شده است و باعث نشاط و ش��ادابی جامعه می شود اما گاهی 

شاهد حركاتی نامناسب و راه اندازی كارناوال هايی پس از عروسی 
هس��تيم كه عالوه بر راه بن��دان و آزار و اذيت عموم��ی منجر به 
تصادفات فوتی وجرحی شده و شادی را به كام مردم تلخ كرده اند.

معاون س��ازمان های نظامی و قضايی ستاد احيای امر به معروف 
تاكيد كرد: چن��دی پيش كميت��ه هماهنگی مبارزه با مفاس��د 
اجتماعی با حضور اعضا تش��كيل شد كه موضوع طرح هماهنگی 
برای اقدامات كنترلی و برخ��ورد با كارناوال های عروس��ی بود.

وی با اشاره به مصوبات اين جلسه تصريح كرد: نخستين مصوبه 
 اين ط��رح اطالع رس��انی اولي��ه به م��ردم در زمينه برخ��ورد با 

كارن��اوال ه��ای عروس��ی از 
طريق رس��انه ملی، مطبوعات 
و خبرگ��زاری ها اس��ت و تهيه 
بسته های آموزشی برای مردم و 
آمران به معروف در زمينه تذكر 

لسانی را نيز مدنظر داريم.
مهران فر بيان داشت: همچنين 
جلس��اتی ب��ا اداره اماك��ن، 
نيروی انتظام��ی و مجمع امور 
 صنفی برای اطالع رس��انی به

 س��الن داران، هت��ل داران، 
مراك��ز  ه��ا،   آرايش��گاه 
عك��س ب��رداری و آژانس های 
 كرايه خودرو عروس��ی برگزار

 می ش��ود ت��ا درب��اره  رعايت 
قواني��ن و مقررات و ش��ئونات 
اس��المی در اين مراكز تذكر و 

تاكيدات الزم انجام شود.
     شناس�ایی باغ تاالره�ای غيرمجاز و نظارت بيش�تر

 بر تاالرهای مجاز را مدنظر داریم
معاون س��ازمان های نظامی و قضايی ستاد احيای امر به معروف 
اضافه كرد: همچنين شناسايی باغ تاالرهای غيرمجاز توسط اداره 
اماكن و نظارت بر عملكرد تاالرهای مجاز نيز در برنامه  آينده ما 
قرار دارد بنابراين بعد از مراحل پيشگيری و تذكر اگر امر خالفی 
همانند بدپوششی، حركات نامناسب ايجاد سروصدا و راه بندان 
در زمينه كارناوال های عروسی وجود داشته باشد در اين زمينه 
برخورد جدی انجام شده كه گاه ممكن است منتهی به معرفی به 
مراجع قضايی می شود.وی ابراز داشت: هدف ما ايجاد جامعه ای 
با نشاط در پرتو رعايت قانون است چرا كه ايجاد نشاط به قيمت 
 مزاحمت برای ديگر افراد به هيچ عنوان پذيرفته ش��ده نيست و 
در اين راس��تا با م��وارد مخل آس��ايش عمومی در عروس��ی ها 
 مانند راه اندازی كارناوال های عروس��ی، سروصدای نيمه شب و 
بوق ه��ای ممت��د مزاحم آس��ايش م��ردم، اختالط ه��ای زن و 
مرد و ح��ركات ناهنج��ار كه بيش��ترين مورد ش��كايت مردمی 
 را نيز ش��امل می ش��ود برخ��وردی جدی ت��ر از گذش��ته انجام 

می شود.

كارناوال های عروسی ،بيشترین زمينه شکایت های مردمی

 برخورد جدی با متخلفان مزاحم آسایش 

ایجاد نشاط
 به قيمت مزاحمت 

برای دیگر افراد
 به هيچ عنوان 

پذیرفته شده نيست 
و در این راستا با 

موارد مخل آسایش 
عمومی برخورد 

می شود

یادداشت

اصفهان یخ می زند
 كارش��ناس هواشناس��ی اصفهان گفت: كمين��ه دمای ش��هر اصفهان

 در ۲4 س��اعت آينده سه تا چهار درجه س��انتيگراد كاهش می يابد و به 
هشت درجه زير صفر خواهد رسيد.

»ليال امينی« افزود: بيشينه دمای شهر اصفهان در ۲4 ساعت آينده نيز 
دو درجه سانتيگراد زير صفر پيش بينی می شود.وی اضافه كرد: شدت 
فعاليت اين سامانه در نواحی غرب، جنوب و به تدريج شرق استان خواهد 
بود.امينی، گرمترين نقطه استان در ۲4 ساعت آينده را خور با دو درجه 
باالی صفر و سردترين را خوانسار با ۱۸ درجه سانتيگراد زير صفر عنوان 
كرد.وی دمای فعلی شهر اصفهان را دو درجه زير صفر اعالم و تصريح كرد: 
هوای شهر اصفهان  امروز  نيمه ابری در اوايل وقت با بارش پراكنده و گاهی 

وزش باد سرد و به تدريج كاهش ابر پيش بينی می شود.
اين كارشناس، بيش��ترين ميزان بارش در ۲4 ساعت گذشته را در شهر 
داران با ۱۵ سانتيمتر برف و هفت و سه دهم ميليمتر آب حاصل از بارش 
اعالم كرد.وی گفت:فردا نيز ممكن اس��ت موج ضعيفی در غرب استان 

اصفهان فعال شود.

تجدید ميثاق اصحاب رسانه با شهدا
 اصحاب رس��انه صبح ديروز با حضور در گلس��تان ش��هدای اصفهان با 
آرمان های شهدا و بنيان گذار كبير انقالب اسالمی تجديد ميثاق كردند.

  خبرنگاران، عكاس��ان، فيلم برداران، مديران و ديگر دس��ت اندركاران 
رسانه های اصفهان با حضور در گلس��تان شهدا و نثار گل، عطرافشانی و 
قرائت فاتحه به شهدای انقالب اس��المی و جنگ تحميلی ادای احترام 
كردند.اين آيين به مناس��ب دهه فجر انقالب اس��المی و به دعوت خانه 

مطبوعات و خبرنگاران استان اصفهان برگزار شد.

  برگزاری دومين جلسه ستادفجر
 در فالورجان  

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرس��تان فالورجان، جلسه ستاد 
دهه ش��كوهمند فجر با حضور مع��اون فرماندار و جمعی از مس��وولين 
شهرس��تان در فرمانداری برگزار ش��د. عباس آقايی، معاون فرماندار در 
ابتدای جلسه ضمن گراميداش��ت ياد و خاطره حضرت امام )بنيان گذار 
جمهوری اسالمی ايران( و شهدای عزيز انقالب اسالمی و جنگ تحميلی 
خاطرنش��ان كرد: با وجود تمام مشكالت سياس��ی، اجتماعی، جنگ و 
ترورهايی كه دشمنان در سال های پس از پيروزی انقالب انجام داده اند، 
كشور ما همچنان سير سعودی داشته و در زمينه های مختلفی پيشرفت 
كرده اس��ت. وی اضافه كرد: نظام ما يك نظام الهی اس��ت و س��رنگونی 
استبداد ۲۵۰۰ ساله شاهنش��اهی در ايران از دستاوردهای سياسی اين 
نظام الهی است. آقايی ادامه داد: راهپيمايی روز ۲۲ بهمن در واقع نقطه 
عطف پيروزی نظام الهی در كشور ما می باشد و حضور ما در راهپيمايی 
روز ۲۲ بهمن در واقع نشانه رشد و شكوفايی انقالب ما می باشد و بر همه 
ما واجب است كه برای شركت در راهپيمايی اين روز حتما برنامه ريزی 
كنيم. وی در پايان از مسوولين دستگاه های اجرايی شهرستان خواست 
كه برای برگزاری هرچه باشكوهتر راهپيمايی روز ۲۲ بهمن برنامه ريزی 
منسجمی داشته باشند و با حضور خود و خانواده هايشان در راهپيمايی 
اين روز باعث انگي��زه و دلگرمی م��ردم و همچنين حف��ظ و نگهداری 

دستاوردهای انقالب شوند.

 بودجه شهرداری فالورجان
  افزایش می یابد 

معاون مالی و اداری شهرداری فالورجان از افزايش در حدود ۲۵۰ درصدی 
بودجه سال آينده ش��هرداری فالورجان خبر داد و گفت: بهبود ساختار 
مديريت مالی و نظام برنامه ريزی و بودجه بندی شهرداری از جمله برنامه 

های دوره جديد شهرداری فالورجان از زمان شروع به كار می باشد.
كريم زاده ادامه داد: با توجه به صرفه جويی در هزينه های جاری و افزايش 
اعتبارات عمرانی از آن محل، بودجه عمرانی شهرداری در حدود 6۵ درصد 
در سال 93 افزايش داشته است. وی افزود: با ارتقای سطح مهارت های فنی 
و تخصصی و بهره گيری از كارشناس��ان متخصص در اين زمينه و اعمال 
برنامه ريزی منطقی و صحيح و ايجاد ظرفيت ها و پتانسيل های جديد در 
 جهت جذب سرمايه گذاری و بهره گيری از ظرفيت های بخش خصوصی

 در راستای توسعه اقتصاد شهر، بودجه سال 93 شهرداری فالورجان  را با 
افزايش در حدود ۲۵۰ درصدی در دستور كار خود قرارداديم.

معاون مالی و اداری ش��هرداری فالورجان ادامه داد: در س��ال 9۲ بودجه 
شهرداری فالورجان معادل چهار و نيم ميليارد تومان بوده كه اين مبلغ با 
توجه به گستردگی و وسعت جغرافيايی و جمعيت شهر فالورجان بسيار 

اندک است. 

اخبار كوتاه
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مدیر كل اداره تامين اجتماعی استان:

بانوان خبرنگار، بيمه زنان خانه دار شوند
ریيس گروه انجمن اوليا و مربيان: 

هفت مركز راهنمایی و مشاوره در اصفهان افتتاح شد

مدي��ر كل اداره تامي��ن اجتماع��ی اس��تان اصفه��ان در 
نصيح��ت دلس��وزانه  خ��ود ب��ه خبرن��گاران زن گف��ت: 
زنان خبرن��گار اگ��ر می خواهند مش��مول تمام تس��هيالت 
 بيم��ه ش��وند بهت��ر اس��ت بيم��ه زن��ان خان��ه دار ش��وند.

 علی اصغ��ر دادخواه در جمع خبرنگاران اظهار داش��ت: حق 
فرانش��يز دارو، از كار افتادگی و بيكاری ب��ه خبرنگارانی كه 
از س��وی وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی، معرفی و تحت 
ل��وای هنرمن��دان و پديدآورن��دگان كتاب بيمه ش��ده اند، 
تعلق نمی گيرد و از اين نظر توصيه می ش��ود ك��ه برای رفع 
 مش��كل، بانوان خبرن��گار تحت پوش��ش بيمه زن��ان خانوار

 قرار گيرند.
وی ادامه داد: اين دس��ته از خبرنگاران جزو مش��اغل سخت 
و زيان آور محس��وب نمی ش��وند زي��را ك��ه تفاهم نامه ای در 
خصوص احتس��اب هنرمندان و پديدآوردندگان كتاب جزو 
مشاغل سخت و زيان آور منعقد نش��ده است.دادخواه افزود: 
تنها خبرنگارانی ك��ه در بيمه آن ها قيد ش��ده باش��د بيمه 
 خبرنگاران جزو تسهيالت مشاغل سخت و زيان آور محسوب

 می شوند.

رييس گروه انجمن اوليا و مربي��ان اداره كل آموزش و پرورش 
اصفهان از افتتاح هفت مركز راهنمايی و مشاوره خانواده وابسته 
به اين انجمن به مناسبت سی و پنجمين جشن پيروزی انقالب 

اسالمی در استان خبر داد.

علی سليمی افزود: در اين مراكز خدمات مشاوره ای و راهنمايی 
تخصصی ويژه ك��ودكان و نوجوانان و والدي��ن در موضوعات 
 درمان اختالالت يادگيری )اعم از اختالل در خواندن، نوشتن، 
 ديكت��ه و رياضي��ات( و درم��ان اخت��الالت رفت��اری اراي��ه

 می شود.
 وی اظه��ار داش��ت: درم��ان اخت��الالت عاطف��ی، آم��وزش 
 مهارت های زندگی، آموزش تربيت فرزند،  آموزش ارتباط موثر، 
 مديريت خان��واده، اج��رای انواع آزم��ون های روانشناس��ی،

 برنامه ريزی درسی، مشاوره تربيتی از ديگر خدمات اين مراكز 
است.

پيون��د بيش��تر مي��ان اولي��ا و فرزن��دان و م��دارس ماي��ه 
 آم��وزش بهت��ر و پوياي��ی تحصيل��ی دان��ش آم��وزان 

می شود.
اميد كه طرفين در اين باره اهتمام نمايند.
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به مناسبت فرا رسيدن ایام اهلل دهه فجر معاونت فرهنگی شهرداری فالورجان برگزار می كند 
همراه با جوایز به قید قرعه 
مقصد : دانشگاه آزاد فالورجان جمعه 18 بهمن 92 ساعت 7/30 
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اخبار کوتاهيادداشت

 مشکالت گسترده
 در تامین آب شرب روستاها

معاون وزير نیرو در امور آب و آبفا با تاکید بر وجود مشکالت گسترده 
در تامین آب ش��رب روستاهای کش��ور گفت: در بودجه سال آينده 
 برای اين منظور 7 ه��زار میلیارد ري��ال اعتبار از ردي��ف های ملی 

پیش بینی شده است.
 رحیم میدانی گفت: به دلیل مشکالت گسترده در تامین آب شرب 
روس��تاهاي کش��ور، 7 هزار میلیارد ريال اعتبار از رديف ملي براي 

بخش شرب روستايي در بودجه سال آينده پیش بینی شده است.

 تولید کنندگان برتر
بخش کشاورزی نايین معرفی شدند

به مناس��بت دهه فجر، 10 تولید کننده برتر در بخش های زراعت، 
باغبانی، دامداری و مرغداری های شهرس��تان نايین انتخاب شدند. 
احمد رضا باقريان مدير جهاد کش��اورزی نايین گف��ت: دو باغدار و 
کش��اورز نمونه، چهار دام��دار در بخش های گوس��فند دار، گاودار 
شیری، مرتعدار و تعاونی نمونه دامداران و چهار نفر به عنوان مرغدار 
نمونه در بخش های مرغ تخم گذار، مرغ گوشتی، تعاونی مرغداران و 

مرغ گوشتی بدون آنتی بیوتیک )مرغ سالم(معرفی شده اند.
 باقريان افزود: هدف از انتخ��اب و معرفی تولیدکنندگان برتر بخش 
کشاورزی ترغیب کش��اورزان و تولیدکنندگان به اس��تفاده بهتر از 
منابع در جهت تولید بیش��تر و س��الم تر تولیدات اين بخش است. 
 وی افزود: انتخاب ش��دگان جهت رقابت در سطح استان به سازمان 

جهاد کشاورزی اصفهان معرفی می شوند. 

اصفهان، ساالنه حدود 600 هزار تن 
گندم نیاز دارد

ريی��س انجمن صنف��ی کارخانج��ات آرد اس��تان اصفه��ان گفت: 
اگر مش��کلی در آرد وج��ود دارد، نانواي��ان می توانن��د آرد را برای 
آزمايشگاه های ما بفرستند تا آزمايش های الزم انجام شده و نتیجه به 
آن ها اعالم شود.محمد عصارزادگان با اشاره به وضعیت کارخانجات 
 آرد اس��تان اصفهان اظهار داشت: اس��تان اصفهان س��االنه حدود 
600 هزار تن گندم نیاز دارد.وی ادامه داد: اگر مشکالت خشکسالی 
کاهش يابد، مشکالت در بخش تولید گندم و در نهايت در تولید آرد 

کاهش می يابد.
ريیس انجمن صنفی کارخانجات آرد اس��تان اصفهان افزود: حدود 
يک سوم گندم تولید استان و دو سوم گندم وارداتی به استان جهت 
آرد کردن مورد استفاده قرار می گیرند.وی با بیان اين که آرد تولیدی 
در استان از کیفیت بااليی برخوردار است، اضافه کرد: آزمايشگاه های 
 کنترل کیفیت اس��تان کیفیت آرد را اندازه گرفته و از لحاظ کیفیت

 به طور کامل مورد اعتماد است.

محصوالت ايرانی کیفیتی باالتر از 
محصوالت مشابه خارجی دارند

دبیر انجمن نساجی اس��تان اصفهان گفت: مشتريان بیشتر حواس 
خود را به برند متوجه می کنند که کار کامال اش��تباهی اس��ت، زيرا 
بسیاری از محصوالت ايرانی کیفیتی بسیار باالتر از محصوالت مشابه 

خارجی دارند.
مظفر چلمقانی با اشاره به وضعیت نساجی در استان اصفهان اظهار 
داشت: متاسفانه فرهنگ استفاده و حمايت از تولید ملی در کشور ما 
بسیار ضعیف است و اين موضوع می تواند ضرر بسیار بدی به اقتصاد 

کشور وارد کند.
وی اذع��ان کرد: متاس��فانه باي��د با کم��ال تعجب گف��ت حتی در 
نمايشگاه هايی که در داخل کشور برگزار می شود؛ عده ای محصوالت 
خود را با برند و م��ارک خارجی به مردم معرف��ی می کنند و اين در 
حالی است که برای کش��وری مثل ايران و شهری مانند اصفهان که 
 خود روزی مهد نس��اجی بوده اند اين موضوع بس��یار نگران کننده

 است.
دبیر انجمن نساجی استان اصفهان افزود: به غیر از پارچه های چادری 
و پارچه های خاص تمامی پارچه ها تولید داخل است اما متاسفانه با 

برند خارجی به مصرف کنندگان معرفی می شوند.

سرمايه در گردش واحدهای تولیدی 
»يک سوم« گذشته است

ريیس خانه صنعت و معدن استان اصفهان گفت: سرمايه در گردش 
واحدهای تولیدی يک س��وم گذشته اس��ت که علت آن هم تورم و 

مشکالت اقتصادی است که در بازار وجود دارد.
س��ید عبدالوهاب س��هل آبادی با اش��اره به وضعیت صنعت استان 
اصفهان اظهار داشت: در حال حاضر مهمترين مشکل صنعت استان 
اصفهان بحث نقدينگی است که باعث بروز مشکالت بسیار فراوانی 

برای تولیدکنندگان و صنعتگران شده است.
وی ادامه داد: متاسفانه سرمايه در گردش در اختیار تولیدکنندگان 
و صنعتگران ق��رار نمی گیرد و باعث بروز مش��کالت فراوان ش��ده، 
همچنین مطالبات دولت، بیمه و دارايی و افزايش يکباره قیمت ارز در 
سال گذشته همگی دست به دست هم داده اند و باعث بروز مشکالت 

فراوان برای صنعت شده اند.
ريیس خانه صنعت و معدن استان اصفهان افزود: سرمايه در گردش 
واحدهای تولیدی يک س��وم گذشته اس��ت که علت آن هم تورم و 

مشکالت اقتصادی است که در بازار وجود دارد.

 نمايشگاه دهه فجر 
يک حماسه اقتصادی بزرگ است

     مدير عامل ش��رکت نمايش��گاه های بین المللی اس��تان اصفهان 
گفت: انقالب اسالمی خود دس��تاورد يک انقالب درونی بود. باور به 
تغییر، رهايی از خودکامگی و عزم به بر هم زدن معادالتی که مردم 
 در آن هیچ نقش و جايگاهی نداشتند، همان تحولی بود که از افکار و

 انديشه های امام راحل به مردم رس��ید و روح و جان آنان را مومن و 
معتقد به اين تغییر ساخت.

رس��ول محققی��ان در مراس��م افتتاحی��ه نمايش��گاه ده��ه فج��ر 
و دس��تاوردهای س��ازمان های مردم نه��اد، اظهار داش��ت: انقالب 
شکوهمند ايران اس��المی که به اتکای نیروی مردمی و سیل عظیم 
اراده آنان ش��کل گرفت، نهال نوپاي��ی بود که پس از گذش��ت ۳۵ 
 س��ال، اکنون به نخل تنومند و پايدار جمهوری اسالمی تبديل شده

 است. 

 تاالر بورس فلزات
به اصفهان منتقل شود

 پژو، رفتار گذشته
 خود را جبران کند

معاون اقتصادی اداره امور اقتصادی و دارايی استان اصفهان گفت: به دنبال آن 
هستیم که تاالر بورس، فلزات به اصفهان منتقل شود زيرا حدود 70 درصد فوالد 
کشور در استان اصفهان تولید می شود.ناصر مقدس پور با اشاره به پروژه های 
موفق استان که بر اساس مشارکت  س��رمايه گذاری خارجی فعالیت می کند 
اظهار داشت: شرکت مخابرات سیار، ش��رکت مجتمع فوالد مبارکه، نیروگاه 
جنوب اصفهان و غیره پروژه هايی هستند که با مشارکت سرمايه گذاری خارجی 
در حال فعالیت هستند.وی ادامه داد: در تولید گالب و عرقیات گیاهی نان های 
حجیم و نیمه حجیم و غیره نیز از مشارکت سرمايه گذاران خارجی استفاده 
می شود که امیدواريم گسترش بیشتری در بحث سرمايه گذاری خارجی داشته 
باش��یم.معاون اقتصادی اداره امور اقتصادی و دارايی استان اصفهان افزود: با 
توجه به تحريم ها کشورهای اروپايی برای س��رمايه گذاری مستقیم در ايران 

حضور کمی دارند اما شرکت های شیمی، اين کار را انجام می دهند.

ريیس سازمان گس��ترش و نوس��ازی صنايع ايران )ايدرو( با اشاره به اين که 
شرکت پژو در چند سال گذشته رفتار نامناس��بی از خود در قبال ايران نشان 
داد، گفت: اين شرکت برای بازگش��ت دوباره به بازار ايران بايد رفتار گذشته 
 خود را جبران کند.غالمرضا شافعی با اش��اره به اين که فرانسوی ها در زمان 
رياست جمهوری خاتمی و شیراک موافقت نامه 10 س��ال همکاری با ايران 
داشتند و قبل از پايان اين موافقت نامه آن را به صورت يک طرفه ملغی کردند، 
گفت: فرانسوی ها در چند ماه گذشته پیام های ايران را به جهان دريافت کردند 
که در نهايت منجر به حضور هیاتی بیش از 100 نفر از سرمايه گذاران فرانسوی 
در ايران شد. وی افزود:  يکی از شرکت کنندگان در هیات فرانسوی اعالم کرد 
که تعداد متقاضیان سفر به ايران به بیش از هزار شرکت رسیده بود که در نهايت 
منتخبی از اين شرکت ها در قالب هیات سرمايه گذاری  فرانسوی به ايران سفر 
 کردند.  اين نشان دهنده نوع نگاه فرانسوی ها به همکاری بین دو کشور است.

4
جریمه و حبس برای 12 تولید کننده مصالح ساختمانی غیر استاندارد 

مسووالن 12 واحد تولید مصالح ساختمانی غیر استاندارد از سوی اداره استاندارد اصفهان به مراجع قضايی معرفی و 
به حبس و جريمه نقدی محکوم شدند.  در بررسی کارشناسان اين اداره کل از واحدهای مختلف تولیدی و صنعتی، 
12 واحد تولید مصالح ساختمانی که اقدام به تولید و عرضه محصوالت غیر استاندارد می کردند شناسايی شدند. 
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مديرعامل شرکت گاز اس��تان اصفهان گفت: با توجه به سردی و 
کاهش دمای هوا در روزهای گذشته، مصرف گاز خانگی در استان 

اصفهان بین 10 تا 1۵ درصد افزايش يافته است.
 سعید مومنی با بیان اين که از 2 روز گذشته تا کنون هیچ گونه افت 
فشار يا قطعی گاز در استان اصفهان نداشتیم اظهار داشت: در چند 
روز گذشته مشترکان خانگی استان اصفهان بیش از ۵0 میلیون 
متر مکعب گاز مصرف کرده اند که در مقايس��ه با مصرف روزهای 
قبل از سرما، تا 1۵ درصد افزايش را نشان می دهد. وی با اشاره اين 

که سرما و کاهش دمای شديد در مناطق مختلف کشور هم سبب 
افزايش چشمگیر مصرف گاز ش��ده، افزود: مصرف گاز خانگی در 
کشور تنها در روز گذش��ته به 27 میلیون متر مکعب رسید و اين 

مساله قطعی گاز را به مرز هشدار رساند.
مديرعامل شرکت گاز استان اصفهان خاطرنشان کرد: اين درحالی 
 است که مصرف خانگی گاز در کش��ور هم اکنون از ۵00 میلیون 

متر مکعب در روز به ۵18 میلیون متر مکعب رسیده است.
وی با بیان اين که اگر مردم هر چه زودت��ر در مصرف گاز خانگی 
صرفه جويی نکنند، با 2 مشکل جدی روبه رو می شويم، تصريح کرد: 
افزايش مصرف گاز در اين فصل سبب افت فشار و يا قطعی گاز در 
اس��تان های مرزی که در انتهای خطوط لوله سراسری گاز کشور 

قرار گرفته اند، می شود.
 مومنی درب��اره خطرن��اک ترين مش��کلی که افزاي��ش مصرف

گاز خانگی به دنب��ال دارد، گفت: باال رفتن مص��رف گاز خانگی 
س��بب کاهش س��وخت گاز در نیروگاه ها و صنايع می ش��ود و به 
دنبال آن نیروگاه ها برای تامین سوخت مورد نیاز خود از مازوت و 
سوخت های آالينده هوا استفاده کرده و اين مساله آلودگی هوای 

اصفهان را افزايش می دهد.

مدير عامل پااليشگاه اصفهان گفت: اين شرکت برای سالمت شهر 
اقدام به احداث مجتمع بنزين سازی کرده است که توانايی تولید 
روزانه سه میلیون لیتر بنزين در حد استاندارهای يورو چهار را دارد.

  »لطفعلی چاوش��ی« در ديدار با مس��ووالن دانش��گاه صنعتی 
 اصفهان افزود: پااليش��گاه اصفهان تمام تالش خود را برای تولید

 فرآورده های نفتی در حد استاندارد های جهانی مصروف داشته 
است.وی ادامه داد: در اين زمینه آماده ايم که در امور صنعتی و فنی 

از راهنمايی اساتید دانشگاه صنعتی بهره مند شويم.

وی با بیان اين که همه بايد ياری رس��ان يکديگر باش��یم، گفت: 
انتظار می رود با همیاری سازمان ها و قطب های علمی همچون 
دانشگاه صنعتی، شهرمان را به سوی سالمت اعم از زيست محیطی 

و اقتصادی سوق دهیم.
وی تصريح کرد: پااليشگاه اصفهان، آلودگی هوا و محیط زيست 
ندارد زيرا مرتب از طريق س��ازمان های خارجی و داخلی کشور 

ممیزی می شود.
ريیس دانش��گاه صنعتی اصفهان نیز در اين جلس��ه گفت: پیوند 
محکم تر صنعت و دانش��گاه، ضامن بهره وری بیشتر در مسايل 

زيست محیطی و فنی است.
»محمود مدرس هاشمی« افزود: امید است اين ارتباط بتواند کمک 
خوبی برای پااليشگاه اصفهان که به عنوان يک قطب صنعتی به 

تولید سوخت مورد نیاز کشور می پردازد، باشد. 
در اين ديدار بر تشکیل کمیته ای مشترک برای پیگیری مسايل 
مرتبط در جهت تس��هیل ارتباط دانش��گاه صنعتی و پااليشگاه 

اصفهان تاکید شد.
کار احداث مجتمع بنزين سازی پااليشگاه اصفهان از سال 86 آغاز 
شد و زمان بهره برداری از آن تا پايان امسال پیش بینی شده است.

مديرعامل شرکت گاز استان:

افزايش ۱۵ درصدی مصرف گاز خانگی 
مدير عامل پااليشگاه اصفهان:

تولید روزانه 3 میلیون لیتر بنزين درمجتمع بنزين سازی 

 تش��کیل بانک يا موسس��ه مالی اعتباری اس��تانی در دستور کار 
کمیسیون تامین مالی  و سرمايه گذاری اتاق اصفهان قرار گرفت. 

»مصطفی متین راد«ريیس کمیس��یون س��رمايه گذاری و تامین 
مالی اتاق اصفهان در اين جلس��ه گفت:تاس��یس بانک به صورت 
مس��تقل برای اس��تان می تواند زمینه استفاده از س��اير ابزارهای 
 مالی را برای تامین نقدينگی واحدهای تولیدی و فعاالن اقتصادی

  فراهم سازد.
وی مشارکت در موسسات مالی و اعتباری و يا تعاوانی های اعتبار 
را يکی از پیشنهادات پیش رو عنوان کرد و گفت:تعاونی های اعتبار 
بايستی در فرآيندی به موسس��ات مالی و اعتباری تبديل شوند و 

استان می تواند از اين فرصت استفاده کند . 
وی همچنین به س��رمايه گذاری های  اس��تان کرمان و تاس��یس 

موسسات مالی و مناطق ويژه س��رمايه گذاری در اين استان اشاره 
کرد و گفت:کرمان  با جذب منابع و تمرکز آن ها در استان  به توسعه 
آن کمک کرده است. وی  پیشنهاد تاس��یس بانک در قالب خريد 
س��هام يکی از تعاونی های اعتبار موجود که از سوی بانک مرکزی 
مکلف به تبديل شدن به موسسه مالی اعتباری هستند مطرح کردو 

گفت:رسیدن به هدف نهايی از اين مسیر بسیار سريع تر است. 
خسرو کس��ائیان،ريیس اتاق اصفهان در اين جلسه گفت:شرايط 
بانک ها برای ارايه تس��هیالت ب��ه تولید به ويژه به صنعت دش��وار 
اس��ت به همین دلیل نیاز اس��ت که بانک اس��تانی تش��کیل و به 

واحدهای تولیدی تسهیالت ويژه دهد تا چرخه صنعت در استان 
 فعال بماند.وی از مهاجرت س��رمايه های اس��تان اصفهان به ساير

استان ها خبر داد.
»مس��عود صف��اری پور«مدي��ر کل دفتر اقتص��ادی و ام��ور بین 
المل��ل  اس��تانداری اصفه��ان در اين جلس��ه، تامین مال��ی برای 
فعاالن اقتص��ادی و پروژه ه��ای زيربناي��ی را يکی از  مش��کالت  
اس��تان برش��مرد و گفت:ايجاد بانک ويژه اس��تان می تواند منابع 
 اس��تان را در مس��یر توس��عه هزين��ه کن��د و از مهاج��رت منابع 

جلوگیری کند. 

»سید عبدالوهاب س��هل آبادی«نايب ريیس اتاق اصفهان در اين 
جلسه خواس��تار حضور اصناف و بازاريان در  هیات موسس بانک 
 اس��تان ش��د و گفت:گردش مالی فعاالن اقتصادی بازار و اصناف

 می تواند به تقويت اين بانک کم��ک کند.وی از آمادگی واحدهای 
صنعتی و معدنی استان در تشکیل اين بانک خبر داد.

»مراد علی صدر«مش��اور بانکی اس��تاندار اصفهان در اين جلسه 
گفت:برای تشکیل بانک يا موسس��ه مالی بايد طرح توجیهی  و در 
قالب طرح جامع به بانک مرکزی ارايه شود. »حسین مواليی«مدير 
موسس��ه مالی و اعتباری آرمان در ادامه گف��ت:۵60 هزار میلیارد 
تومان نقدينگی در کشور وجود دارد و بايد سهم استان در گردش 
نقدينگی کشور مشخص شود تا بتوان بر اس��اس آن فعالیت های 

اقتصادی را تنظیم کرد.

موسسه مالی  دراستان ايجاد می شود 

     اس�تاندار اصفهان: در پی تحقق س�اخت 
شهرک تخصصی و حل مشکل زرگران هستیم

استاندار اصفهان اظهار امیدواری کرد که مشکل اين 
قشر با تعامل اتحاديه و شهرداری چاره انديشی شود.

رسول زرگر پور تصريح کرد: به دنبال تحقق شهرک 
تخصصی ط��ال و نقره هس��تیم و مقدم��ات طرح و 
جانمايی آن انجام ش��ده و پیگیر تحويل ملک مورد 
 نظر از بنیاد مس��تضعفان در جاده ف��رودگاه و جوار

 شهرک صنعتی هستیم.وی افزود: خواسته هايی که 
با حضور اتحاديه و يا چند نماينده برطرف می شود، 
نی��ازی به حض��ور و زحم��ت تجمع در روب��ه روی 
اس��تانداری را ندارد و مديريت اس��تان همه مسايل 
را طبق وظیفه رصد ک��رده و خ��ادم تولیدکننده و 

کارآفرين است.

     شیش�ه فروش: باخرد جمعی اين مش�کل 
قابل حل اس�ت/ زرگران با صب�وری همکاری 

کنند
مديرکل مديريت بحران اس��تانداری هم بیان کرد: 
از نخس��تین دقايق اطالع از اين مش��کل تمام هم و 
غم خود را صرف حل مس��اله کرديم و با تماس ها و 
رايزنی هايی که با ش��هرداری منطقه ۳ ونیز اتحاديه 
و محیط زيست کرديم، سعی ش��د تا اين کار باخرد 
جمعی و توافق ختم به خیر شود.منصور شیشه فروش 
افزود: در ديدار مفصل با نماين��دگان اين کارگاه ها 
موضوع بررسی و به استحضار مديريت استان رسید 
و تالش مجموعه برای آس��یب حداقلی به مشاغلی 
اس��ت که حتی دچار تخلف ش��دند و روي��ه ما حل 

مسالمت آمیز مشکل بدون کمترين خسارت است.

وی اظه��ار امی��دواری ک��رد ک��ه اي��ن اصن��اف با 
استانداردسازی و کاس��تن از آاليندگی و مزاحمت 
شهری تا ساخته  شدن ش��هرک تخصصی و انتقال 

صنف صبورانه با قانون ومجريان آن همکاری کنند.
     ش�هردار منطقه 3 اصفه�ان: اقدام پلمب 
زرگری ه�ا قانونی و ب�رای حفاظ�ت از حقوق 

شهروندان است
شهردار منطقه ۳ اصفهان نیز در اين خصوص گفت: 
طبق قانون،مش��اغل مزاحم ش��هری بايد از منطقه 
مس��کونی خارج ش��وند و حدود ۳ س��ال است که 
اتحاديه های مذکور از س��ازمان ساماندهی مشاغل 
شهری، بهزيستی استان، بهداشت محیط و شهرداری 
 منطق��ه تذک��ر درياف��ت کردند.منص��ور نجفی در 
 گفت وگ��و با  ف��ارس در اصفه��ان افزود: ب��ه دلیل

  ع��دم هم��کاری کارگاه ه��ای زرگ��ری در حدود 
100 کارگاه اخطار گرفته و در نوبت پلمب قرار دارند 
که اين وظیفه قانونی ما در برابر حکم صادره از مراجع 
مبنی ب��ر ايج��اد آلودگی صوتی و زيس��ت محیطی 
اي��ن واحدها در مناطق مس��کونی اس��ت.وی ادامه 
 داد: تع��دادی از اي��ن واحدها بدون هی��چ مجوزی 
در پس کوچه های بافت تاريخی منطقه ۳ در محدوده 
اطراف بازار و میدان ام��ام و خیابان عبدالرزاق ايجاد 
شدند که مردم با بیان اين که نمی توانیم نفس بکشیم 
از آن ها ش��اکی هستند.ش��هردار منطقه ۳ با اشاره 
به اين مطلب که کمیس��یون بند 20 ماده ۵۵ طبق 
کارشناسی محیط زيست و ش��کايت مردم و نظارت 
بهداشت محیط اين صنايع را آالينده و واحد مزاحم 
شهری شناخته و از مراجع قانونی حکم پلمب و انتقال 
صادر شده است و مهلت مقرر قانونی نیز به آن ها داده 
شده است، اذعان کرد: شهرداری در اجرای قانون هیچ 
تفاوتی قايل نشده و اجرای حکم قانون برای حفاظت 
از حقوق شهروندی نبايد ديگر شهروندان ذی نفع را 
ناراحت کند.وی در ادامه اظهارداشت: پس از سال ها 
بررس��ی ،قانون جمع آوری مش��اغل مزاحم باالخره 
دو هفته قبل در پی تش��ديد آلودگی هوا و اعتراض 
قابل توجه و پیگیرانه جمع کثیری از مردم و مراجعه و 
شکايت به ارگان های مختلف از اين اصناف در جلسه 
 مش��ترک اس��تاندار و معاون عمرانی که با شرکت

 مدير کل محیط زيست اس��تان و مديران بهداشت 
محیط و شهردار اصفهان تشکیل شد، اين کارگاه ها و 

عملکرد آن ها به عنوان معضل شهری شناخته شد.
نجفی اضافه کرد: در اين کارگروه همچنین با موافقت 
اتحاديه ۳0 هکتار زمین جنب شهرک صنعتی جی 
مورد پیگیری برای تحويل از بنیاد مستضعفان قرار 
گرفت تا شهرک مربوطه احداث و اين واحدها انتقال 
يابد، همچنین موضوع برخورد با واحدهای متخلف 

کتبا تقديم مديريت برنامه ريزی شده است.
     وظیفه ما برخورد با مش�اغل مزاحم است 
در صورت هم�کاری با رافت مش�کل زرگران 

راحل می کنیم
وی يادآور شد: وظیفه ما رعايت حال مردم و اولويت 
مهم شهر، آلودگی هواست و کمیسیون ۵۵ شهرداری 
مرجع تشخیص عدم آلودگی و مزاحمت واحدهای 
معترض به پلمب است.ش��هردار منطقه ۳ اصفهان 
خاطرنش��ان کرد: در جلسه مش��ورتی با اتحاديه و 
نماينده اين گروه و نیز مديريت اس��تان در روزهای 
آتی سعی خواهد شد با رافت مشکل گروهی که مجوز 
دارند و مدعی عدم مشکل دار بودن هستند حل شود 
يا به بهترين شکل ترتیبی اتخاذ شود که به ادامه کار 

اين کارگاه ه��ا هم لطمه نخورد. از يک س��و بیکاری 
صدها کارگاه که نان آور هزاران نفر هستند و در تولید 
نقش دارند ناراحت کننده و نازيباست و از سوی ديگر 
آلودگی محیطی به عن��وان بحران اول اصفهان قابل 
چشم پوشی نیست و اين کالف سردر گم بحران پلمب 
اين واحدها را به مشکل مهم صنفی اصفهان تبديل 
کرده است و شايد منطقی تر اين بود که قبل از بحران 
آلودگی شهرک تخصصی طال و نقره ساخته می شد.
     ش�هرک طالی اصفهان با ويچنزای ايتالیا

 برابری می کند/ نهادهای دولتی ياری کنند
وی تاکید کرد: ما به قانون احترام می گذاريم ولی بايد 
مهلت الزم برای چاره انديشی به کارگاه ها داده شود و 
پلمب اين کارگاه ها در صنف نابه سامانی ايجاد کرده 
و روزانه میلیون ها تومان ضرر اقتصادی برای استان 
و کشور دارد.شیش��ه بران با بیان اين که، 80 درصد 
کارگاه های اصفهان س��نتی بوده و از ماش��ین آالت 
غیراستاندارد بومی ساز استفاده می کنند، بیان کرد: 
بايد فرجه الزم داده ش��ود تا همه کارگاه ها تا زمان 
انتقال به شهرک اين دس��تگاه استاندارد تصفیه که 
قیمتی بین ۳0 تا ۵0 میلیون بر اساس حجم تولید 
دارد را خري��داری کنن��د.وی در خصوص س��اخت 
شهرک تخصصی اظهار داش��ت: از سال قبل به طور 
مداوم پیگیر اين امر بوديم و با مساعدت استانداری 
زمین الزم تهیه و جانمايی شده و در 2 فاز ۳0 و 70 

هکتاری اقدام به ساخت آن می کنیم.
ريیس اتحاديه زرگران و صرافان اصفهان ادامه داد: 
ساخت ماکت اين شهرک بزرگ و خالقانه که برتر از 
شهرک طالی ترکیه بوده و با شهرک ويچنزای ايتالیا 

برابری می کند در حال اتمام است.
وی عنوان کرد: ساخت اين ش��هرک کار بزرگ و پر 
دردسری است و مهندسی منابع و تامین امنیت آن 
کار ساده ای نیست، همچنین بدون حمايت دولت و 
شرکت شهرک های صنعتی و ساير نهادهای کشور 
اين کار عملیاتی نمی شود.شیش��ه بران خاطرنشان 
کرد: تندرس��تی انس��ان ها مقدم بر هر کاری است 
و کارگاه ه��ای پلمب ش��ده بايد اين نکت��ه را درک 
 کرده و با تعامل با ما در صدد حل مشکل بدون زيان

 به مردم باشند.
انتظار م��ی رود اين مش��کل در کارگروه مش��ترک 
استانداری و س��ازمان محیط  زيس��ت و شهرداری 
با تعامل اتحاديه به ش��کلی حل ش��ود ک��ه يکی از 
 قطب ه��ای اصل��ی جبه��ه تولی��د مل��ی اصفهان

 صدمه ندي��ده و حقوق ش��هروندی م��ردم در برابر 
 آاليندگ��ی برخ��ی کارگاه ها ه��م مورد دف��اع قرار 

گیرد.

نجفی :وظیفه ما برخورد با مشاغل مزاحم است

زرگر پور: در پی تحقق ساخت شهرک طال هستیم

در پی پلمب تعدادی از واحدهای کارگاهی زرگری در منطقه 3 اصفهان توسط شهرداری، ۱۵0 نفر از فعاالن اين صنف  گروه 
در ورودی استانداری گرد هم آمدند و نمايندگان اين صنف با مديرکل مديريت بحران استان و استاندار ديدار کردند اقتصادی

و خواستار رفع مشکل شدند.



یادداشت

نمایشگاهی از تولیدات آثار هنری دستی ویژه ایام اهلل دهه مبارك فجر از سوی سازمان فرهنگی تفریحی 
 شهرداری اصفهان در فرهنگسراي ش��هداي دس��تگرد برگزار می گردد. گفتنی است، این نمایشگاه از

 ۱۲ بهمن ماه آغاز شده و تا ۲۱ بهمن ماه در دو نوبت صبح و بعد از ظهر برگزار می گردد.
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نمایشگاه بزرگ » تولید آثار هنری«
هفتیادداشت

 درخشش 2 عکاس اصفهانی
 در جشنواره آربال ترکیه

رییس هیات مدیره کانون عکس اصفهان 
گفت: سمانه نفیسی و محمدرضا مومنی از 
اعضای کان��ون عکس انجمن س��ینمای 
جوانان اصفهان در جشنواره آربال ترکیه 
خوش درخش��یدند.رییس هیات  مدیره 
کانون عکس اصفهان گفت: سمانه نفیسی 
و محمدرضا مومنی از اعضای کانون عکس 
انجمن س��ینمای جوانان اصفهان به این 
جشنواره راه یافتند.سیامک تراکمه زاده افزود: در این جشنواره که  در سه 
بخش کودکان، عشق، آزاد با تکنیک های )سیاه و سفید و رنگی( برگزار شد 
که 9۲0 عکاس با 6 هزار و ۱0۱ عکس شرکت کردند.وی گفت: دو هنرمند 
اعضای کانون عکس اصفهان تنها نمایندگان ایران در این جشنواره بودند 
که محمدرضا مومنی موفق به دریافت روبان این جشنواره و سمانه نفیسی 

مورد تقدیر هیات داوران قرار گرفت.

اولین کنسرت عروسکی در اصفهان 
اجرا می شود

     اولین کنسرت عروسکی اصفهان به 
هم��ت گ��روه تئات��ر »آن��و« در تاال 
فرش��چیان اصفهان اجرا می ش��ود.

سرپرست گروه تئاتر آنو در این رابطه 
 گف��ت: ای��ن برنام��ه ب��ا عن��وان

» پچ پچه های پچ پچ« اولین کنسرت 
 عروس��کی اس��ت که در اصفهان اجرا 
می شود.اکرم ابوالمعالی ادامه داد: در 
 این کنس��رت از ۲۲ عروسک اصلی و چند عروس��ک فرعی استفاده 
کرده ایم.وی اضافه کرد: ویژگی این اجرا را می توان استفاده از قطعات 
متنوع در فضاهای مختلف محلی، پاپ، راك و ... دانست. عالوه بر این 
که  این اثر پسر بچه ای را نشان می دهد که اعتماد به نفس آمدن برای 
 بازی و اج��را را ندارد و با دیدن عروس��ک ها کم کم ب��ه این آمادگی 
می رسد.وی همچنین با اشاره به ساخت خالقانه این عروسک ها در 
گروه تئاتر آنو گفت: این عروسک ها برای اولین بار به شکل خالقانه و 

در انواع عروسک های فک زن، پلک زن و ... ساخته شده اند.
 ابوالمعال��ی همچنی��ن درب��اره س��اختار موس��یقایی اضاف��ه کرد: 
»پچ پچه های پچ پچ«یک کار عروس��کی نمایشی است ولی ساختار 
کنسرت دارد.وی همچنین با اشاره به نداش��تن سالن مناسب برای 
اجرای چنی��ن کاری گفت: متاس��فانه اصفهان عالوه بر مش��کالت 
دیگر تئاتر کودکش س��النی برای اجرای عروس��کی ندارد و این کار 
هم در تاالر فرشچیان بدون نورهای مورد نیاز اجرا می شود. گفتنی 
 است؛ این کنسرت عروس��کی برای گروه س��نی کودك و نوجوان و

 خانواده ها مناسب است. کنس��رت عروسکی »پچ پچه های پچ پچ« 
کاری از گروه تئاتر آنو هر ش��ب تا ۲۱ بهمن ماه ساعت ۱9 در سالن 

فرشچیان اصفهان بر صحنه می رود. 

 » شکوه پا برجا«
 ویژه مدارس و خانواده ها

     به مناس��بت دهه فجر و مقارن با این 
ایام وی��ژه برنامه »ش��کوه پابرجا« به 
هم��ت چند فرهنگس��رای س��ازمان 
فرهنگی تفریحی ش��هردای اصفهان 
برگزار می ش��ود.این وی��ژه برنامه به 
همت فرهنگسراهاي باران، مهر، اسوه،  
آیه و استاد همایي وابسته به سازمان 
فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان و 

به مناسبت ایام دهه فجر برگزار مي شود. 
این برنامه وی��ژه مدارس و خان��واده ها در دو نوبت صبح و ش��ب در 
ورزش��گاه باران واقع در خیاب��ان کاوه، بعد از بیمارس��تان س��وانح 
سوختگي،  خیابان ش��مس آبادی، ورزش��گاه باران برگزار مي شود. 
گفتنی اس��ت، برنامه هاي متنوع فرهنگي، تفریحي شامل مسابقات 
خانوادگي و گروهي، نمایش، موس��یقي و پخش کلیپ هاي انقالبي  
ت��ا ۲0 بهمن در این ورزش��گاه برگزار مي ش��ود. عالق��ه مندان می 
 توانند جهت کس��ب اطالع��ات با ش��ماره تلف��ن  ۳۴۵۳۴۴ تماس 

حاصل کنند.

 شاهنامه خوانی و تئاتر طنز
 در سمیرم برگزار می شود

تئاتر طنز و آیین شاهنامه خوانی در ایام 
اهلل دهه ش��کوهمند فجر در س��میرم 
برگزار خواهد شد. رییس اداره فرهنگ 
و ارشاد اس��المی س��میرم با اعالم این 
خبر به ایرنا گفت: جمعی از پیشکسوتان 
و قدیمی ه��ای تئاتر این شهرس��تان 
نمایش ه��ای طنزی برای ای��ن ایام به 

یادماندنی تدارك دیده اند.
علی اکبر افش��اری اظهار داشت: ش��اهنامه خوانی حکیم ابوالقاسم 
فردوس��ی نیز از طرف انجمن نمایش س��میرم برنامه ریزی شده که 
در این ایام برگزار می ش��ود.همزمان با دهه فجر انقالب مسابقه ها و 
برنامه های متنوع ورزشی و سرگرمی نیز در این شهرستان در حال 

برگزاری است.

درخشش نوجوانان در 
مسابقات کشوری قرآن

»شور انگیز« در هنرسرای 
خورشید می خواند

مدیرکل اوقاف و امور خیریه اس��تان اصفهان از برگزاری سی و پنجمین دوره 
مسابقات کشوری شکوفه ها خبر داد.

 حجت االسالم رضا صادقی اظهار داشت: سی و پنجمین دوره مسابقات کشوری 
شکوفه ها در رشته های حفظ، قرائت، ترتیل و اذان در تهران برگزار شد.

وی تصریح ک��رد: در ای��ن مرحله ۱7 نف��ر از خواه��ران و ب��رادران اصفهانی 
ک��ه در رش��ته های فوق الذک��ر توانس��تند رتبه ه��ای نخس��ت در مرحل��ه 
 اس��تانی را به دس��ت آورند ب��ا دیگر برگزیدگان س��ایر اس��تان ها ب��ه رقابت 

پرداختند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان ادامه داد: هشت نفر از برگزیدگان 
 مرحله اس��تانی خواه��ران در ت��االر فرهن��گ تهران ب��ا یکدیگر ب��ه رقابت

 پرداختند.

     کنسرت گروه موسیقی »شورانگیز«امروز وفردا  در هنرسرای خورشید اصفهان 
برگزار می شود.سرپرست این گروه با بیان این مطلب گفت: این کنسرت در سه 
بخش دونوازی کمانچه و قیچک، تک نوازی تار و شورانگیز و نواختن کمانچه، 
تار و قیچک اجرا می شود.امیر حسین حبیبی در رابطه با سه بخش بودن برنامه 
ادامه داد: به طور معمول کنس��رت ها در دو بخش اجرا می شود ولی ما برنامه 
را در سه بخش و زمان ۱ س��اعت و ۴0 دقیقه ای ادامه می دهیم.او اضافه کرد: 
تالش زیادی کردیم تا کنس��رت حال و هوای یکنواختی نداشته باشد و نواها، 
ملودی ها و کوك ها کامال نو باشد و موسیقی سنتی را به نوعی برای  مخاطب 

عام شنیدنی اجرا کنیم.
 عالقه مندان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و شرکت در این  کنسرت 

با شماره تلفن ۴۵9۳۵60 تماس بگیرند.

 

۱7۱ خبرنگار مقیم و غیرمقیم خارجی از رسانه های مختلف جهان، 
جشنوراه  فجر و مراسم سالگرد پیروزی انقالب اسالمی را پوشش 
خبری می دهند.محمدمنصور کوش��ش - مدی��رکل مطبوعات 
خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی - درباره  تعداد خبرنگاران 
خارجی حاضر برای پوشش مراسم سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، 
اظهار داش��ت: ۱07 خبرنگار غیرمقیم از رس��انه های کشورهای 
امریکا، روسیه، فرانسه، نروژ، ایتالیا، بلژیک، تونس، ژاپن، اسپانیا، 

تونس و قطر راهپیمایی ۲۲ بهمن را پوشش خواهند داد. 
وی با اش��اره به حضور خبرنگاران مقیم در این مراسم، گفت: ۵۳ 
خبرنگار مقیم از خبرگزاری AFP کش��ور فرانس��ه،  خبرگزاری 
TIMA کش��ور انگلس��تان،  خبرگزاری بلومبرگ کشور امریکا،  
خبرگزاری EFE کشور اسپانیا،  خبرگزاری آناتولی کشور ترکیه،  
تلویزیون ZDF کشور آلمان ، رادیو و تلویزیون NIIK کشور ژاپن،  
تلویزیون الجزیره کشور قطر،  تلویزیون الجزیره )انگلیسی( کشور 
قطر،  تلویزیون CCTV کشور چین،  تلویزیون االتجاه  کشور عراق، 
شبکه  ماهواره ای گلی کردستان  کشور عراق ، خبرگزاری تصویری 
ENEX کشور لوکزامبورگ،  تلویزیون APIN امریکا،  تلویزیون 
فونیکس کش��ور چین،  تلویزیون آس��یا کش��ور لبنان، تلویزیون 
المیادین  کشور کویت ، تلویزیون المیادین کشور لبنان ، تلویزیون 
الکوت کشور کویت ، روزنامه االتحاد کشور امارات ، روزنامه فولیاد 
سائوپائولو کش��ور برزیل ، روزنامه آساهی کش��ور ژاپن،  موسسه 
عکس ایمپکت کشور انگلستان ،  موسسه عکس فرانت الین کشور 
استرالیا ، موسس��ه عکس پالریز ایمجز کشور آمریکا، خبرگزاری 
DPA کشور آلمان ، خبرگزاری AEP کشور فرانسه ، خبرگزاری 
آسوشیتدپرس کشور آمریکا و خبرگزاری UPI کشور امریکا در 

این مراسم  حضور خواهند داشت.

دبیر اجرایی جش��نواره فیلم فجر در اصفهان گفت: جشنواره 
فیلم فجر در اصفهان امروز س��اعت ۱0 با فیلم»بیگانه« آغاز 
و به »حق سکوت« ختم می ش��ود.رضا دهقان اظهارداشت: 
جدول اکران فیلم های پنجمین جشنواره فیلم فجر اصفهان 
اعالم شد که البته احتمال تغییر در این جدول وجود دارد.وی 
افزود: تاکنون اسم ۱9 فیلم برای اکران در اصفهان مشخص 
شده اس��ت که یک فیلم در آینده اعالم می شود.دبیر اجرایی 

جشنواره فیلم فجر در اصفهان بیان کرد: فیلم های پنجمین 
جشنواره فیلم فجر اصفهان از امروز تا ۲6 بهمن ماه در سینما 

سپاهان اصفهان اکران می شود.
وی ادامه داد: این فیلم ها در 6 سانس در ساعت های ۱0، ۱۴، 
۱6 ،۱8 ،۲0 و ۲۲ اکران می شود و نخستین اکران  آن امروز 

انجام می شود.
دهقان در پایان اس��امی فیلم های جش��نواره را به این شرح 
اعالم کرد: بیگانه) بهرام توکلی(، ارس��ال یک آگهی تسلیت 
برای روزنامه)ابراهی��م ابراهیمی��ان(، خانوم)تیناپاکروان(، 
ردکارپت)رضا عط��اران(، پای��ان خدمت)حمیدزرگرنژاد(، 
زندگ��ی جای دیگری اس��ت )منوچه��ر هادی(، خ��ط ویژه 
)مصطفی کیایی(، عاشقان ایستاده می میرند)شهرام مسلکی(، 
پنجاه قدم آخر)کیومرث پور احمد(، چ )ابراهیم حاتمی کیا(، 
پنج ستاره)مهشید افشارزاده(، خانه پدری)کیانوش عیاری(، 
مردن به وقت شهریور)هاتف علیمردانی(، کالشینکف)سعید 
س��هیلی(، خان��ه ای کنار ابرها)س��یدجالل دهقانی اش��ک 
ذری(، ش��هابی از جنس بلور)محمدرضا اس��الم لو(، س��ایه 
روش��ن)فرزاد موتمن(، اش��باح)داریوش مهرجویی( و حق 

سکوت)محمدهادی نائیجی(.

نمایش حماسه ای دیگر

عالقه خارجی ها به پوشش مراسم دهه فجر 
دبیر اجرایی جشنواره فیلم فجر در اصفهان:

اکران های پنجمین جشنواره تا 26 بهمن

ویه را النگ��رووا«، ابتدا در این ب��اره گفت: درباره 
س��ینمای ایران می نویس��م و به تاریخ ادبیات و 
هنر ایران عالقه مندم. زمینه ه��ای الزم را درباره 
س��ینمای ایران دارم و به همین دلیل چند سالی 
اس��ت در جش��نواره فجر حضور دارم و هر سال 
با جریان ها و گرایش��ات جدید مواجه می ش��وم 
و پیگیری این جریان ها و تغیی��رات آن ها برایم 
بس��یار جذاب اس��ت.وی نکته جالب س��ینمای 
ایران را توانایی در انعکاس رس��وم، هنر، ادبیات 
و مذه��ب در فرهنگ خ��اص س��ینمایی ایران 
دانس��ت و از کارگردانان ایرانی نیز به سبب الهام 
گرفت��ن از این فرهنگ تمجی��د کرد.»النگرووا« 

که مس��وول انتخاب فیلم و از دس��ت اندرکاران 
جشنواره کارلووی واری است، درباره کیفیت آثار 
کارگردانان ایرانی که تاکنون در این جش��نواره 
نمایش داده ش��ده اند به ایس��نا گفت: ما هر سال 
در جش��نواره کارلووی واری میزب��ان فیلم های 
ایرانی هستیم واز ابتدای راه اندازی این فستیوال 
تاکنون میزبان آثار بس��یار خوبی چون »باد ما را 
خواهد برد« عباس کیارستمی، مستند »تینار« 
مهدی منیری، »پذیرایی ساده« مانی حقیقی و 

همچنین »یک خانواده محترم« بوده ایم.
این منتقد سینمایی، مستند »تینار« و »پذیرایی 
 س��اده« را از بهترین فیلم های ایرانی دانست که

 

تاکنون در کارلووی واری ب��ه نمایش درآمده اند 
و گفت: من فیلم »پذیرایی ساده« مانی حقیقی را 
خیلی دوست دارم که با تماشای آن برای اولین بار 
در جش��نواره فجر بالفاصله ج��ذب مدل جدید 
قصه گویی آن شدم که در واقع نظاره گر واقعیات از 
زوایای گوناگون است.»النگرووا« در ادامه درباره 
فیلم »پذیرایی س��اده« عنوان کرد: این فیلم در 
افتتاحیه جشنواره فیلم های ایرانی در پراگ نیز به 
نمایش گذاشته شد و بازخوردهای آن به گونه ای 
بود که مخاطبان یا آن را خیلی دوس��ت داشتند 
 و یا از آن متنفر ش��دند. در این فیل��م کارگردان

 در واق��ع همچ��ون برنامه ه��ای دوربین مخفی 

تلویزیون برای خود موقعیت می سازد و استفاده 
از این مدل برای روایت داس��تان فوق العاده است 
که کارگردان توانس��ته با این فیل��م نوعی جدید 
از داس��تان گویی را نش��ان دهد.این نویس��نده و 
پژوهشگر س��ینما همچنین در مقایسه سینمای 
ایران با کش��ورهای خاورمیانه گف��ت: نمی توانم 
بگویم سینمای کدام کشور برتر از دیگری است، 
چون هر سینمایی مشخصه های خودش را دارد. 
سینمای ایران و ترکیه و همچنین هند از بسیاری 
جهات دارای پیوندها و مش��ترکاتی هس��تند که 
مقایس��ه و تفکر درباره این شباهت ها و تفاوت ها 
برایم بسیار جالب اس��ت.وی در ادامه گفت وگو 
درب��اره حض��ور پررنگ فیل��م س��ازان ایرانی در 
جشنواره کارلووی واری اظهار داشت: کیارستمی 
و خانم نیکی کریمی از جمله سینماگران ایرانی 
هس��تند که تاکنون عضو هیات داوران جشنواره 
بوده اند و امس��ال نیز صحبت هایی درباره حضور 
مانی حقیقی برای حضور در هیات داوران ازسوی 
مس��ووالن برگزاری جش��نواره مطرح است. هر 
دو یا س��ه س��ال یک س��ینماگر ایرانی در میان 
هیات داوران جش��نواره کارل��ووی واری حضور 
دارد و فکر می کنی��م تعامالت و رواب��ط ایران و 
جمهوری چک در زمینه س��ینما و فیلم بس��یار 
زنده و پویا اس��ت.»النگرووا« که شناخت کاملی 
از س��ینمای اصغر فرهادی دارد، درباره س��بک 
فیلم س��ازی این کارگردان برنده اس��کار گفت: 
 آنچه درباره فیلم های فرهادی جالب توجه است، 
داستان گویی متغیر اوست و در واقع فاصله میان 
آشکار و پنهان در فیلم های او به عنوان یک شیوه 
ایرانی قابل توجه است، چرا که کارگردان از طریق 
این مدل می توان��د به توصی��ف پس زمینه فیلم 
بپردازد و چیزهای بس��یاری از فیلمش به دست 
آورد.وی در ادامه گف��ت: در واقع این موضوع در 
فرهنگ سنتی ایران نیز معمول است و »جدایی« 
از جنبه ایج��اد تضاد میان پی��دا و پنهان و تغییر 
از ش��ناخته به ناش��ناخته فیلمی بس��یار ایرانی 
محسوب می شود. اگر با روایت ایرانی و بیان هنر 
ایرانی آشنا باشید، متوجه می شوید که »گذشته« 
با وجود بحث های ف��راوان پیرام��ون ایرانی و یا 
خارجی بودن آن، یک فیلم ایرانی اس��ت. فضای 
فیلم های فرهادی تحت تاثی��ر فرهنگ مذهبی 
ایران، غمگین اس��ت و وی به جای نش��ان دادن 
واقعیت آخرالزمانی، به نشان دادن روابط میان زن 
و مرد می پردازد. در مجموع می توان گفت روایت 
یک مدل س��نتی در غالب یک داستان مدرن در 

فیلم های فرهادی جالب توجه است.»النگرووا« 
درباره معیاره��ای انتخاب فیلم برای جش��نواره 
کارلووی واری گف��ت: فیلم بای��د همچون فیلم 
مانی حقیقی با اصالت و نو باش��د و البته همچون 
اغلب جش��نواره ها باید فیلمی باش��د که قبال آن 
را ندیده باش��یم و با  توجه به آش��نایی کاملی که 
با تاریخ س��ینمای ای��ران از آغاز ش��کل گیری تا 

کن��ون دارم، می توانم بگویم »پذیرایی س��اده« 
فیلمی با ساختار نوین است که یک پیام اخالقی 
 مه��م را در س��اختاری جدی��د القا می کن��د. از 
آن جایی که فیلمنامه می نویسم، می دانم رسیدن 
به ساختار جدید چه قدر دشوار است، اما در این 
فیلم، کارگردان مستعد به خوبی می داند درباره 
چه چیزی ح��رف می زند.وی درب��اره این که آیا 
»پذیرای��ی س��اده« در صورت معرفی به اس��کار 
شانس موفقیت داشت، گفت: آکادمی عالقه مند 
به فیلم هایی با سبک ملودرام هالیوودی است، اما 
این فیلم خشن و غمگین است و گرچه »جدایی« 
نیزغمناك ب��ود، اما ملودرامی بود که به س��بک 
روایی هالیوود نزدیک تر بود. »پذیرایی س��اده« 
کارد به استخوان اس��ت!»ویه را النگرووا« گفت: 
فیلم »قصه ها« از رخشان بنی اعتماد بسیار جالب 
بود، اما داریوش مهرجویی در فیلم »اشباح« که 
هم اکنون از تماشای آن می آیم، فیلمی ساخته که 
پیش از آن نیز نمونه آن را ساخته بود و اما این بار 
این کار را بهتر انجام داده است.وی اظهارداشت: 
اگر با ادبیات ایران آش��نا باشید، به خوبی متوجه 
می ش��وید که الهام از ش��عر و ادبیات و گنجاندن 
آن در زبان فیل��م چگونه نمود پیدا کرده اس��ت. 
می بینید که چگونه این فیلم سازان الهام از شعر 
را وارد زبان متف��اوت فیلم می کنند و با فیلم های 

شاعرانه خود دنیا را مسحور خود می کنند.

نماینده جشنواره کارلووی واری 

سینما مسحور شاعرانه های ایرانی است

»ویه را النگرووا«، منتقد، پژوهشگر و مسوول انتخاب فیلم در جشنواره کارلووی واری، در جشنواره فجر از عالقه اش به »مانی حقیقی«، 
تکراری شدن فیلم های مهرجویی، محبوبیت فرهادی در کشورش و قدرت مسحورکننده فیلم های شاعرانه ایرانی صحبت کرد.

»ویه را النگرووا« که از سال 2006 تا کنون به استثنای سال گذشته همواره به سبب عالقه زیاد به سینمای ایران در جشنواره فجر حضور 
یافته، تاکنون مقاالت و سخنرانی های متعددی درباره سینمای ایران داشته و آشنایی کاملی درباره تاریخ سینمای ایران دارد.

»مهرجویی« فیلم هایش را تکرار می کند

دوستی با یار مهربان

استاندار اصفهان گفت: اس��تان اصفهان بیشترین تعداد کتابخانه ها را در 
سطح کشور دارد، ولی زمان مطالعه در استان اصفهان اندك است.

رس��ول زرگرپور در کمیته دایمی نهضت مطالعه مفید اس��تان اصفهان، 
اظهار داش��ت: اصلی ترین راه در خصوص تروی��ج فرهنگ کتاب خوانی و 
افزایش زمان مطالعه در ایران انجام مطالعات پژوهشی و آسیب شناسی 

در این باره است.
استاندار اصفهان با بیان این که بر اس��اس آمار اعالمی از سوی اداره کل 
کتابخانه ها، استان اصفهان بیشترین تعداد کتابخانه ها را در سطح کشور 
دارد، گفت: متاس��فانه با توجه به این موضوع زمان مطالعه در استان کم 

است.
زرگرپور عدم میل به مطالعه را ناش��ی از عوامل مختلفی از جمله مسایل 
اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دانست و گفت: مجموعه  این مسایل باعث 

کاهش زمان مطالعه در کشور شده است.
وی با اشاره به گزارش ارایه شده در خصوص عدم واریز سهم کتابخانه ها 
از بودجه شهرداری ها، اضافه کرد: الزم اس��ت کمیته ای در این خصوص 
تشکیل شود و بودجه نیم درصدی شهرداری ها که قرار است به کتابخانه ها 

اختصاص یابد را بررسی کند.
این مسوول به مقوله اهدای کتاب اشاره کرد و افزود: فرهنگ اهدای کتاب 
باید در جامعه پیاده شود و مردم ما در راستای اهدای کتاب و وقف کتاب 

که سنت حسنه ای است، گام بردارند.
اس��تاندار اصفهان با بی��ان این که باید سیس��تمی در خص��وص اهدای 
کتاب های مازاد طراحی و ساماندهی شود، افزود: در خصوص کتابخانه های 

 دانش��گاه ها نیز باید سیس��تمی ارایه ش��ود ک��ه ای��ن کتابخانه ها فقط
  مختص دانش��جویان نباش��د و هم��ه  م��ردم بتوانن��د از آن اس��تفاده

کنند.
وی با تاکید بر این که مشکالت کتابخانه های غیر فعال باید مرتفع گردد، 
عنوان کرد: باید از تجربیات دیگر کش��ورها در خص��وص ترویج فرهنگ 
کتاب خوانی استفاده کنیم و با اس��تفاده از شیوه های نوین در ارایه کتاب 

جامعه را به کتاب خوانی تشویق کنیم.
این مسوول در پایان خاطرنش��ان کرد: کتابخانه مجازی نیز می تواند در 

این خصوص راهگشا باشد.
گفتن��ی اس��ت در ای��ن جلس��ه از نخس��تین کتابخان��ه  الکترونیک��ی 
 اس��تان با عنوان بوس��تان یار مهربان ب��ا 700 جلد کت��اب الکترونیکی 

رونمایی شد.

استاندار اصفهان:
سرانه مطالعه در اصفهان اندک است

اگر با روایت ایرانی و
 بیان هنر ایرانی 

آشنا باشید، متوجه می شوید 
که »گذشته« با

 وجود بحث های فراوان
 پیرامون ایران�ی و یا خارجی 

بودن آن، یک
 فیلم ایرانی است



اخبار کوتاهیادداشت

 روی خط ورزش و جوانان
 آران و بیدگل

مراسم جشن انقالب در باشگاه باستانی 
پوریای ولی شهرس��تان آران و بیدگل 

برگزار شد.
در اجرای برنام��ه های ورزش��ی اداره 
ورزش و جوانان شهرستان آران و بیدگل 
ویژه ده��ه مبارک فج��ر، هیات ورزش 
پهلوانی و زورخانه ای با همکاری اداره 
ورزش و جوانان شهرستان آران و بیدگل طی جدول زمانبندی شده 
باشگاه های باستانی مراسم جشن انقالب را با اجرای ورزش باستانی 
با حضور مسوولین شهرستان،پیشکسوتان ورزشی و ورزشکاران در 

زورخانه پوریای ولی برگزار کرد.

مسابقات فوتبال و والیبال
مسابقات فوتبال و والیبال بخش کویرات 
 گرامیداش��ت ده��ه فج��ر برگ��زار 
 م��ی ش��ود.طی ج��دول زمانبن��دی 
برنامه های ورزشی دهه فجر مسابقات 
فوتب��ال و والیب��ال بخ��ش کوی��رات 
گرامیداشت دهه فجردر حال برگزاری 

می باشد.
مس��ابقات والیبال بخ��ش کویران نیز ب��ا حضور 10 تیم ش��هدای 
محمدآباد،خات��م االنبیاء،ش��هید مصطف��ی خمینی )ره(،ش��هید 
همت،مالک اشتر ،ش��هید باهنر ،قمر بنی هاش��م ،امام علی ،شهید 
حسن زاده،اتحاد قاسم آباد از تاریخ 11 بهمن شروع شد. این بازی ها 
در دو گروه پنج تیمی به صورت دوره ای گرامیداشت ایام دهه فجر در 

سالن توسعه ورزش ابوزید آباد برگزار می شود.

برگزاری همایش ریگ نوردی بانوان 
گرامیداشت دهه فجر

اداره ورزش و جوانان شهرستان آران و 
 بی��دگل ط��ی ج��دول پیش��نهادی

 برنام��ه ه��ای ده��ه فج��ر همای��ش 
ریگ نوردی بانوان را در محدوده کویری  

کمپ منابع طبیعی برگزارکرد.
این برنامه با عنوان یادواره بانوی شهیده 
جمیله یوس��فی از بانوان شهیده دوران 
انقالب اسالمی در استان اصفهان و گرامیداشت سی و پنجمین بهار 
انقالب اسالمی با همکاری شهرداری شهرس��تان آران و بیدگل و با 

وجود سرمای زیاد هوا با حدود 40 نفر از بانوان برگزار شد.

برگزاری مسابقات اسکی 
نایب رییس هیات اسکی استان اصفهان 
از برگزاری مس��ابقات قهرمانی اسکی 
بانوان استان در شهرستان فریدونشهر 
خب��ر داد.وجیه��ه مطه��ری اظه��ار 
داشت:مسابقات قهرمانی و انتخابی تیم 
اسکی استان اصفهان در بخش بانوان در 
 پیست اسکی فریدونش��هرفردا برگزار 

می شود.
نایب رییس بانوان اس��تان اصفهان اضافه کرد:هیات اس��کی استان 
با همکار ی و مساعدت هیات اسکی شهرس��تان فریدونشهر در روز 
ش��نبه 26 بهمن از ساعت 11 الی 16 عصر س��الن و محوطه پیست 
فریدونش��هر را به بانوان اختصاص داده و تنها اسکی بازان در بخش 
بانوان از سراس��ر اس��تان در این روز می توانند از امکانات این محل 

استفاده کنند.

 مسابقات فوتبال دستی 
روستاییان پادنا

هیات ورزش های همگانی منطقه پادنای 
شهرس��تان س��میرم همزمان ب��ا دهه 
مبارک فجر یک دوره مسابقات فوتبال 
دس��تی با حضور 14تیم از روستاهای 

مختلف این منطقه برگزار کرد.
همچنین همزمان ب��ا دهه مبارک فجر 
یک دوره مس��ابقات فوتسال در منطقه 
پادنای سمیرم با حضور 6 تیم در سالن شهدای بیده برگزار گردید که 
در پایان این مسابقات که به صورت دوره ای برگزار شد این تیم ها به 

مقام اول تا سوم این رقابت ها دست یافتند .
مقام اول : تیم فجر بیده

مقام دوم :تیم خلیج فارس
مقام سوم : تیم هجرت بیده

 مسابقات آمادگی جسمانی بانوان 
در شهر حنا

هیات ورزش های همگانی شهر حنا از 
توابع شهرس��تان س��میرم به مناسبت 
ده��ه مبارک فج��ر اقدام ب��ه برگزاری 
مسابقات آمادگی جسمانی بین 17نفر 

از بانوان عالقه مند این شهرکرد.
این مسابقات در سالن بانوان کوثر شهر 
حنا برگزار شد و این افراد مقام های اول 

تا سوم این رقابت را کسب کردند .
1-رضوان شهبازی2-حکیمه سلیمانی3-سمانه مرادی

صعود کوهنوردان خمینی شهری
کوهنوردان خمینی شهری به مناسبت 
دهه مب��ارک فجر ب��ه اتف��اق صرامی 
نماینده مردم شهرستان خمینی شهر 
در مجل��س ش��ورای اس��المی،جواد 
محمدی ریی��س اداره ورزش و جوانان 
شهرس��تان و اعض��ای انجم��ن نجوم 
 شهرس��تان خمین��ی ش��هر صع��ود 

کردند.

حساسیت دربی بیست و ششم

 جمعه ، شهرآورد
 مرگ و زندگی

دو تیم سپاهان و ذوب آهن در شرایطی دربی بیست و ششم 
خود را برگزار می کنند که نیاز دو تیم ب��ه برد با انگیزه های 
متفاوت، حساس��یت دوچندانی به این مصاف س��نتی داده 
است. فرداورزشگاه فوالدشهر میزبان مصاف سنتی سپاهان 
و ذوب آهن در بیست و ششمین دربی فوتبال اصفهان است.

حساسیت دربی بیست و ششم فوتبال اصفهان بسیار باالست 
زیرا هر دو تی��م انگیزه های زیادی برای پی��روزی دارند زیرا 
سپاهان برای ماندن در کورس قهرمانی و تیم ذوب آهن برای 

فرار از خطر سقوط  به سه امتیاز این بازی چشم دوخته اند.
سپاهان دو بر صفر جلو است

دو تیم تاکنون 25 بار با یکدیگر دیدار کرده اند که نتیجه آن 
11 برد برای سپاهان، 9 برد برای ذوب آهن و پنج تساوی بوده 
است تا طالیی پوشان در تعداد برد دو بر صفر از حریف خود 
پیشی بگیرند.در دیدارهای گذش��ته دو تیم 57 گل توسط 
بازیکنان دو تیم به ثمر رسیده که سهم سپاهان 34 گل بوده و 
سهم ذوبی ها 23 گل بوده است.بازی برگشت دو تیم در لیگ 
دوازدهم با 7 گل پر گل ترین دیدار دو تیم و نتیجه دو بر صفر با 
شش بار پرتکرارترین نتیجه های رقم خورده در دربی اصفهان 
بوده است.بیشترین برد متوالی در دربی اصفهان به سپاهان 
اختصاص داشته و این تیم در چهار بازی رفت و برگشت دو 
دوره اول لیگ برتر موفق به شکست تیم همشهری شده است.

 کرانچار بدون شکست ،مقابل ذوب آهن
تاکنون 14 مربی در این دیدار روی نیمکت دو تیم نشسته اند، 
فرهاد کاظمی سه بار، اس��تانکو دو بار، تاوارس، قلعه نویی و 
بوناچیچ هر کدام یک بار در زمان هدایت خود در س��پاهان 
موفق به شکست دادن ذوب آهن شده اند و در مقابل رسول 
کربکندی س��ه بار، ابراهیم زاده چهار بار و مخت��ار بابایی و 
ذوالفقارنسب نیز هر کدام یک بار در زمان سرمربیگری خود 
در ذوب آهن، سپاهان را شکس��ت داده اند که ابراهیم زاده از 
لحاظ نتیجه بهترین مربی دربی محسوب می شود.همچنین 
زالتکو کرانچار سرمربی فعلی س��پاهان در 5 دربی فوتبال 
اصفهان سرمربی زردها بوده و س��ه برد و دو تساوی تجربه 
کرده اس��ت اما مجتبی تقوی س��رمربی فعل��ی ذوب آهن 

نخستین تجربه اش را پشت سر می گذارد.
بای��د دید با وجود س��رمای  ای��ن روزهای  اصفه��ان، انگیز 
 و هواخواه��ی طرف��داران ب��رای حض��ور در ورزش��گاه و

 گرمی بخشیدن به این گردهمایی چگونه است؟  

زاویه

6
قهرمانی هندبال سپاهان 

سومین دوره مس��ابقات هندبال قهرمانی نوجوانان دختر کشور که با ش��رکت 7 تیم به مدت 3 روز در 
هرمزگان برگزار شد،با قهرمانی تیم فوالد مبارکه س��پاهان به پایان رسید. نوجوانان سپاهان در فینال 

این رقابت ها با نتیجه 15 بر 12 هیات هندبال البرز را شکست دادند.

فوتبال ایران در دوره ای  از بحران به سر 
گروه 
 م��ی ب��رد ک��ه بعض��ی ه��ا حس��رت ورزش

 عش��ق و ش��ور دوران  قایق��ران ه��ا،
پیوس ها،شاهرودی ها،حجازی ها،عابدزاده ها و بسیاری دیگر را 
دارند.بازیکنانی  که بیش��تر معروف به مردان بی حاشیه فوتبال 
ایران بودند.فضای  گذش��ته ورزش چگونه  بوده که  این حجم از 
اقبال تماشاچی  و مشتاقان را داشته؟ آیا چیزی جز کاستی های 

مدیریتی را می توان علت این افول در فوتبال دانست؟
چرا این روزها  سکوهای خالی از تماش��اگر را شاهدیم؟ کیفیت 
پایین و نچسب بازی ها،حاش��یه های بازیکنان که بدون در نظر 
داشتن  این که هزاران جوان چشم به ش��یوه و منش شان دارند 
همه دست به دست داده اند تا ش��اید با دیدی دقیق به این افق، 

نگاهی جدی تر و فنی  در ورزش فوتبال کم کم جان بگیرد!
در این بخش ایس��نا – با محمد احس��انی رییس کمیته آموزش 
فدراس��یون فوتبال و مرتضی امینی کارش��ناس و مربي فوتبال 
به گفت وگو پرداخت که قس��متی از آن را در ادامه می خوانید.

مدیران ورزشي شناخت زیادي از فوتبال ندارند
محمد احس��اني رییس کمیته آموزش فدراسیون فوتبال با بیان 
این که مربیان ایرانی ازلحاظ دانش در سطحی بسیار خوب قرار 
دارند، ادامه داد: نمی گویم مربیان مان مثل فرگوس��ن هستند، 
اما کم دانش هم نیستند، ولی دلیل این که باشگاه های ما کمتر 

به مربیان جوان روی می آورند این اس��ت که  مدیران با فوتبال 
آشنایی زیادی ندارند.

وی با بیان این که در ایران ایجنت رس��می فیفا کم داریم، ادامه 
داد: ورود مربی��ان خارجی به ش��رط این که در س��طح خوبی از 
 دانش مربی گری باش��ند اش��کالی ندارد، ولی این که چرا کمتر 
باش��گاه ها و  مدی��ران  ب��ه  می ش��وند  گرفت��ه  کار   ب��ه 

بر می گردد.
      مربیان خارجي در حد لیگ برتر نیستند

در ادامه مرتضی امینی  بازیکن س��ال های دور تیم تام اصفهان 
و س��رمربی س��ابق تیم ملی جوانان عراق، در پاسخ به این سوال 
که س��طح فنی مربیان ایران��ی را چه ط��ور ارزیاب��ی می کنید، 
 اظهارداش��ت: مربیانی ک��ه در این لی��گ ب��ازی می کنند اصال 
در حد لیگ برتر نیس��تند و از لحاظ فنی بسیار دور هستند و در 
این فوتبالی که الزمه اش به روز بودن اس��ت اغلب مربیان مان از 

خود آسیا هم دور شده اند.
       22 مرب�ی س�وار اتوبوس دربس�ت فوتب�ال ایران 

شده اند!
سرمربی سابق تیم ملی جوانان عراق با اشاره به این که هیچ کدام 
از مربیان ایرانی به کالس های توجیهی و مربی گری اروپا اهمیتی 
نمی دهند، خاطر نش��ان کرد: فوتب��ال ایران مثل ی��ک اتوبوس 
حامل 40 صندلی اس��ت که 22 مربی این اتوبوس را در بس��ت 

گرفته اند و دور لیگ برتر می گردن��د و اصال فرصتی نمی دهند تا 
 جوان تر ها وارد این فوتبال شوند و به سبب همین فوتبال ضعیف 
لیگ برترو تی��م ملی مان نیز ضعیف اس��ت و فوتبال مان تبدیل 
شده به پاس های بلند و سانتر و سانتر کش��ی!امینی با بیان این 
 که اس��تقالل  10 ملی پوش با س��ن 30 به باال دارد، اضافه  کرد:

 قلعه نویی چه زمانی که در سپاهان بود چه در تراکتور و حاال که 
در استقالل است یک بازیکن 18 س��اله در ترکیبش نمی گذارد 
و در هرتیمی که باش��د بازیکنان معروف را کنار هم می چیند و 
بعد هم جام می آورد؛ چ��را مربی مثل چرخاب��ی در این فوتبال 

کمیاب شده؟
      مدیران باشگاه ها 

آینده نگر نیستند
وی ب��ا اش��اره ب��ه این که 
مدیری��ت باش��گاه ها نیز 
به فکر 5 س��ال بعدش��ان 
نیستند، تصریح کرد: وقتی 
فصل تمام شد یک کالس 
توجیه��ی ب��رای مربیان 
گذاش��تند، ولی فقط 5-4 
مربی شرکت کردند و بقیه 
از این کالس ص��رف نظر 
کردند! برخی مربیان فقط 
به فکر درآمد خود هستند 
و به فکر جوانان نیس��تند 
و حت��ی حاضر نیس��تند 
در کالس ه��ای حرف��ه ای 

مربی گری شرکت کنند.
امینی خاطرنشان کرد: فوتبال مان  س��انتر به سانتر شده؛ دفاع 
وسط س��انتر می کند برای فوروارد و یا این توپ درست به هدف 
می خورد یا نه؛ تیمی وجود ندارد که با 5-6 ضربه قبل از محوطه 
18 بتواند موقعیت گلی را به دس��ت آورد؛ واقعا لیاقت فوتبال ما 

همین است؟
      فدراسیون فکری به حال مربیان کند

وی ب��ا بیان این ک��ه چرا وقت��ی ذوب آهن در زم��ان مربی گری 
ابراهیم زاده نایب قهرمان آسیا شد کسی حرفی نزد؟، ادامه داد: 
چرا زمانی که  استقالل با 11 ملی پوش آن نتیجه نه چندان جالب 
را در آسیا گرفت این همه هیاهو راه انداختند؟ متاسفانه بسیاری 
از این مسایل در فوتبال ما وجود دارد امیدوارم فدراسیون فکری 
به حال این مربیان بکن��د و با به کارگیری مربیان خوب س��طح 
فوتبال را باال ببرد. امینی با بیان این که برخی ها در فدراسیون از 
جنس فوتبال نیستند، تصریح  کرد: تاج در لیگ امسال خوب کار 
کرده و علیپور نیز واقعا فردی دلسوز در این فوتبال است و حتی  
در فدراسیون نیز افرادی دلسوز وجود دارند، ولی باز هم می گویم 
باید بیش��تر به فکر مربیان جوان بود اگر کوتاهی کنیم لطمه اش 

فقط به فوتبال وارد مي شود و بس.

مدیران ورزشي شناخت زیادي از فوتبال ندارند

22 مربی سوار اتوبوس دربست فوتبال ایران
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مشکلی برای صعود از 
مرحله پلی آف نداریم

هفته بیستم لیگ برتر فوتسال

 گیتي پسند در انتظار لغزش دبیري
 در روز غیبت شمسایي

کریس رونالدو:

ریبری و مسی هم شایسته کسب توپ طال بودند

راه یابی4 اصفهانی به 
اردوی تیم ملی تیراندازی 

سرمربی تیم والیبال ذوب آهن گفت: مش��کلی برای صعود از مرحله پلی آف 
نداریم و تمرکز ما بر روی مرحله نیمه نهایی است.

محمدصادق پشنگ با اشاره به صعود تیم اش از مرحله گروهی تصریح کرد: 
مش��کل زیادی از بابت مرحله پلی آف نداریم زیرا تیم های گروه دیگر قدرت 

زیادی ندارند.
س��رمربی تیم والیبال ذوب آهن ادامه داد: فدراس��یون والیبال در گروه بندی 
تیم های دو گروه لیگ دسته یک اشتباه کرده و تیم های پر قدرت این مسابقات 

در گروه یک جای دارند که موجب شده رقابت سنگینی داشته باشیم.
وی افزود: از این رو به نظر نمی رسد مش��کل زیادی در مرحله پلی آف داشته 

باشیم و رقابت اصلی بین تیم های مدعی در گروه نخست است.
پشنگ با ابراز رضایت از وضعیت تیم اش در مرحله گروهی تاکید کرد: با توجه 
به این که زمان کمی برای آماده سازی تیم پیش رو داشتیم، نتایج کسب شده 

رضایت بخش است.

 هفت��ه بیس��تم لی��گ برت��ر فوتس��ال باش��گاه هاي 
 کش��ور در حال��ي برگ��زار مي ش��ود که گیتي پس��ند 
 ع��الوه ب��ر نی��از ب��ه 3 امتی��از براب��ر پتروش��یمي،
خواه��د نی��ز  دبی��ري  لغ��زش  ب��ه   امی��دوار 

 بود.
هفت��ه بیس��تم لی��گ برت��ر فوتس��ال باش��گاه هاي 
کش��ور ام��روز ب��ا برگ��زاري چه��ار دی��دار آغ��از 
 مي ش��ود و ف��ردا با انجام س��ه رقاب��ت دیگر ب��ه پایان

 مي رسد. 
مصاف پتروشیمي و گیتي پس��ند در ماهشهر و رقابت 
دبیري تبریز و میثاق تهران بدون ش��ک حساس ترین 

دیدارهاي هفته خواهند بود.
نتیجه این دو دیدار از آن جایي قابل اهمیت خواهد بود 
که پیروزي گیتي پسند و از دس��ت دادن امتیاز توسط 
 دبیري مي تواند مع��ادالت جدیدي را ب��راي قهرماني

 رقم بزند. 
فاصله گیتي پس��ند و دبیري با توجه به شکست هفته 
گذش��ته ش��اگردان وحید شمس��ایي در تیم تبریزي 
به ش��ش امتی��از کاهش پی��دا ک��رد، با این ش��رایط 
 گیتي پس��ندي ها ک��ه ام��روز در ماهش��هر برابر تیم

 ته جدولي پتروش��یمي به میدان م��ي رود نیم نگاهي 
نیز به دی��دار تبریز و مص��اف دبیري و میث��اق دارند تا 
ش��اید با شکس��ت دبیري در خانه که البت��ه احتمالي 
 ضعیف اس��ت بار دیگر خود را به ص��در جدول نزدیک

 کنند.
زمزم دیگر تیم اصفهاني که هفته پیش برابر شهرداري 
ساوه به تس��اوي بدون گل رس��ید و پس از آن از رقابت 
در ج��ام حذفي نیز کن��اره گی��ري کرد، اع��الم کرده 
 اس��ت تمرکز خود را روي مس��ابقات لیگ گذاش��ته و

 به این ترتی��ب باید دید ای��ن تی��م رده یازدهمي فردا 
 برابر ف��رش آراي رده شش��مي چه نتیجه اي کس��ب

 مي کند.

 رکورد 69 گل خودم را می شکنم
کریس��تیانو رونال��دو س��تاره پرتغالی رئ��ال مادرید 
در مصاحب��ه باش��بکه تلویزیون��ی یورواس��پورت 
از عملک��رد فران��ک ریب��ری و لیون��ل مس��ی 
 رقب��ای خ��ود ب��رای کس��ب ت��وپ ط��ال تمجید 

کرد.
رونال��دو در مصاحب��ه خ��ود ب��ا یورواس��پورت گف��ت: 

 ریبری و مس��ی جام ه��ای زی��ادی را فتح کردن��د و گل های
 بسیار مهمی به ثمر رس��اندند و در کل س��ال موفقی را پشت سر 

گذاشتند. اما مردم این بار به من رای دادند، باید از کاپیتان ها و مربیان 
تیم های ملی که به من رای دادند ،تشکر  کنم.

رونال��دو در س��ال 2013 می��الدی 69 گل ب��رای رئ��ال مادری��د به ثمر 
رس��اند، او می خواهد در س��ال 2014 این رک��ورد را بش��کند. او می گوید: 
 شکس��تن رک��ورد خ��ودم کار س��ختی اس��ت اما هی��چ چی��ز غیرممکن

 نیست. 
به ثمر رساندن 69 گل در یک سال دشوار است اما من کامال آماده ام و سعی 
می کنم بدنم را آماده نگه دارم تا مصدوم نشوم و در نهایت این رکورد را هم 

بشکنم.
برنده توپ طالی 2013 در پایان گفت: مهمترین چیز در این فصل این است 
که جام مهمی را در این فصل کسب کنیم، لیگ قهرمانان، جام حذفی اسپانیا 
و یا اللیگا. رئال مادرید بزرگ ترین باش��گاه جهان است و باید انتظارات هم 
برای این تیم باال باشد.  رئال مادرید هم اکنون با 3 امتیاز اختالف نسبت به 

اتلتیکومادرید صدرنش��ین در رده سوم اللیگا 
ق��رار دارد و در مرحله یک هش��تم نهایی لیگ 

قهرمانان هم بای��د در دو دیدار 
رفت و برگش��ت به مصاف 

شالکه آلمان برود.

پس از برگزاری رقابت های انتخابی تیم ملی تیراندازی با کمان در رشته ریکرو، 
شانزده کماندار برتر موفق شدند به اردوی تیم ملی راه یابند.

مسابقات رشته کامپوند در دو بخش آقایان و بانوان در سایت تیراندازی با کمان 
دو المپیکی برگزار شد تا در این رشته نیز ملی پوشان مشخص شوند، که در بین 
این اسامی نام چهار اصفهانی نیز دیده می شود.نتایج روز دوم این رقابت ها در 

بخش های مختلف به ترتیب رتبه اول تا هشتم عبارتند از:
بخش آقایان: 1- اسماعیل عبادی )قزوین(3- حمزه نکوئی )کرمان( 4- امید 
طاهری )اصفهان( 5- جبرئیل عبادی )قزوین( 6- مجید کیان زاد )اصفهان( 

7- علی مجازی )کرمان( 8- امیر کاظم پور )یزد(
بخش بانوان: 1- شبنم س��رلک )مرکزی( 2- مینو عابدی )اصفهان( 3- سارا 
تبیان )فارس( 4- مریم رنجبر )تهران( 5- مهتاب پارسا مهر )تهران( 6- سکینه 
قاس��م پور )خرس��ان رضوی( 7 پریس��ا براتچی )زنجان( 8- افسانه شفیعی 

)اصفهان(

مسابقات تنیس روی میز جام فجر 
 محس��ن محمدی  گفت: مس��ابقات تنی��س روی میز

 جام فجر در دو رده سنی باالی 20 سال و زیر 20 سال 
 و در مجموع با حض��ور 16 نفر از تنیس ب��ازان برگزار

 شد.

نویدکیا مشکلی برای بازی در دربی ندارد
پزش��ک تیم س��پاهان گفت: خبر مصدومی��ت نویدکیا صحت 
 ندارد و مصدومیت دوباره این بازیکن ش��ایعه است و این بازیکن

  مش��کلی برای همراهی س��پاهان در دی��دار با تی��م ذوب آهن 
ندارد.

علیرضا حقیقی به تیم فوتبال کوویلیا پرتغال پیوست
رسانه های عربی گزارش دادند: دروازه بان ذخیره تیم ملی فوتبال ایران که در تیم 
»روبین کازان« روسیه فصل ناموفقی را پشت سر گذاشت، با عقد قرارداد به تیم 
»کوویلیا« پرتغال پیوست.قرارداد حقیقی با این تیم تا پایان فصل لیگ دسته یک 

باشگاه های پرتغال است.

فوتبال ایران 
مثل یک اتوبوس 

حامل 40 صندلی است 
که 22 مربی این

 اتوبوس را
 در بست گرفته اند و

 دور لیگ برتر می گردند 
و اصال فرصتی

 نمی دهند تا جوان تر ها 
وارد این فوتبال 

شوند
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 ارتفاع برف در کوهرنگ

 به شش متر رسید
 بخش��دار مرکزی کوهرنگ گفت: هم اکنون ارتفاع برف در ارتفاعات 
قله زردکوه شهرستان کوهرنگ به باالی شش متر رسیده است.حمید 
میرعالیی با اش��اره به بارش های بی س��ابقه برف طی فصل زمستان 
امسال، اذعان داشت: هم اکنون بارش برف در ارتفاعات قله زردکوه به 
باالی شش متر رسیده است.وی ادامه داد: سامانه های بارشی که طی 
فصل زمستان وارد شهرستان کوهرنگ استان چهارمحال و بختیاری 

شده اند سبب بارش های قابل توجه برف در این شهرستان شده اند.
 وی تاکید ک��رد: برف ها در اثر س��رما و فش��ار در ح��ال ایجاد کردن 

یخچال های طبیعی در ارتفاعات هستند.

 امداد رسانی به 2300 نفر 
در چهارمحال و بختیاری

 معاون ام��داد و نجات هالل احمر اس��تان چهارمح��ال و بختیاری از
  امداد رس��انی ب��ه دو ه��زار و 301 نف��ر در چهارمح��ال و بختیاری

 در پی بارش برف در جاده های استان خبر داد.
 برومن��د جهانگی��ری با اش��اره به ب��ارش برف س��نگین در اس��تان

 چهارمحال و بختیاری، اذعان داشت: بارش برف سنگین در جاده های 
استان چهارمحال و بختیاری موجب ایجاد مشکل برای مسافران این 
استان ش��د.وی ادامه داد: تاکنون به دو هزار و 301 نفر در جاده های 

استان چهارمحال و بختیاری امداد رسانی شده است.

 رشد 1/5درصدی آمار ازدواج 
در استان 

مدیرکل ثبت اسناد و امالک چهارمحال و بختیاری گفت: آمار ازدواج 
10 ماه ابتدای امسال استان نسبت به مشابه سال گذشته 1/5 درصد 
رشد داشته است.محمدحسن بهادر در جمع سردفاتر ازدواج و طالق 
این استان، اظهار داشت: سران دفاتر ازدواج و طالق نباید سردفتری 
را یک حرفه یا شغل بدانند بلکه باید به تاثیر آن در جامعه و آینده نیز 
بیاندیش��ند.وی با بیان این که با تخلفات گزارش شده از حوزه دفاتر 
 ازدواج و طالق با ش��دت برخورد خواهیم کرد، گف��ت: در این رابطه

هیچ عذری را نخواهیم پذیرفت.

  نمایش 12 هزار اثر در نمایشگاه 
دایمی دفاع مقدس سامان 

مس��وول نمایش��گاه دایمی گنجینه دفاع مقدس وآثار شهدا سامان 
گفت: 12 هزار اثر در نمایشگاه دایمی دفاع مقدس شهرستان سامان 
وجود دارد و به نمایش گذاشته ش��د.فریدون حداد در مراسم بازدید 
خانواده شهدا، جانبازان، مسوولین شهرستانی و استانی از نمایشگاه 
دایمی دفاع مقدس با بیان این که 12 هزار اثر در نمایشگاه دایمی دفاع 
مقدس وجود دارد، اظهار داش��ت: آثار 115 شهید شهرستان سامان 
 و شهدای شاخص کشوری در نمایش��گاه به معرض نمایش گذاشته

شده است.

اخبار کوتاه 

اسماعیل بهداروند ،مسوول واحد موسیقی حوزه هنری چهارمحال و بختیاری از رونمایی از آلبوم 
شاراز تولید حوزه هنری اس��تان با حضور خواننده اثر در پنجمین گردهمایی هنرمندان موسیقی 

استان در سروشانه خبر داد.

7 آلبومموسیقیشارازدراستانرونماییمیشود

برنامه

 از سرگیری پرواز تهران 
به شهرکرد و بالعکس

مدیر فرودگاه شهرکرد از برقراری دوباره پروازهای تهران 
- شهرکرد از هفته آینده خبر داد.

 س��یدعلی جعفر نیا با اش��اره به تعطیلی پروازهای این 
فرودگاه ط��ی چندماه اخی��ر، اظهارداش��ت: پروازهای 
این ف��رودگاه با رایزنی ه��ای انجام گرفته از س��رگرفته 
ش��د. وی به برق��راری پرواز مس��یر تهران- ش��هرکرد و 
 بالعکس اش��اره و تصریح کرد: پرواز این مس��یر شنبه و

 سه شنبه هر هفته برقرار خواهد بود. 
جعفرنی��ا زمان از س��رگیری پ��رواز های این ف��رودگاه 
را از ش��نبه، 19 بهم��ن م��اه اع��الم ک��رد و گف��ت: 
 هواپیمای��ی ماه��ان پروازه��ای ای��ن مس��یر را انج��ام 

می دهد. 
به گفت��ه وی، پرواز مس��یر تهران به ش��هرکرد روزهای 
ش��نبه س��اعت 9:45 دقیقه وارد ش��هرکرد می ش��ود و 
 ساعت 10:30 دقیقه نیز شهرکرد را به مقصد تهران ترک

 می کند.
جعفرنیا خاطرنش��ان کرد: روزهای سه شنبه نیز ساعت 
7:55 دقیقه پرواز مس��یر تهران به شهرکرد در شهرکرد 
به زمین می نش��یند و 8:45 دقیقه  شهرکرد را به مقصد 

تهران ترک می کند.

 بهره برداری از
خط انتقال آب شهرک صنعتی

مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی  چهارمحال 
و بختی��اری گف��ت: پروژه ه��ای خ��ط انتق��ال آب، 
 منب��ع آب و ش��بکه داخل��ی مخاب��رات در فاز توس��عه

بهره ب��رداری  ب��ه  ش��هرکرد  صنعت��ی   ش��هرک 
رسید.

مناس��بت  ب��ه  داش��ت:  اظه��ار  گنج��ی  رض��ا    
س��ی و پنجمین  س��الگرد پی��روزی انقالب اس��المی، 
پروژه ه��ای خط انتق��ال آب، منبع آب و ش��بکه داخلی 
مخاب��رات در فاز توس��عه ش��هرک صنعتی ش��هرکرد با 
 اعتب��اری بالغ ب��ر 20 میلی��ارد ریال ب��ه بهره ب��رداری

 رسید.
وی با تش��ریح جزییات ای��ن پروژه ها، گف��ت: طول خط 
انتقال آب 5600 متر است که در لوله های به کار رفته  از  
سیس��تم حفاظت کاتدیک برای جلوگیری از پوسیدگی 

استفاده شده است.

نماینده ولی فقیه در نیروی هوایی سپاه به قدرت جهانی ایران به 
برکت انقالب اسالمی اشاره کرد و گفت: پیشرفت های چشمگیر 
نظام در حوزه های دفاعی و نظامی به قدری وسیع و رو به پیشرفت 
بوده است که به اعتراف دوست و دشمن مبارزه نظامی با ایران دیگر 
امکان پذیر نخواهد بود. حجت االسالم سید احمد میر مرشدی در 
طرح »نهضت تبیین اه��داف، آرمان ها و  دس��تاوردهای انقالب 
اسالمی« در مسجد حضرت اباالفضل )ع( 17 شهریور شهرکرد، با 
تبریک ایام اهلل دهه فجر و پیروزی انقالب اسالمی ، خودباوری و اتکا 
 به ق��درت اله��ی را مهمترین عام��ل پی��روزی انق��الب در برابر

ابر قدرت ها دانست. وی با تاکید بر این که وضعیت کنونی انقالب 
غیر قابل مقایس��ه با قب��ل و اوایل انقالب اس��ت، ب��ه بیان برخی 
دستاوردها و پیشرفت ها انقالب در طول 35 سال اخیر اشاره کرد.

مبارزه نظامی با ایران دیگر امکان پذیر نخواهد بود
به گفته وی، اقتدار و عظمت دفاعی نظامی تا حدی به توس��عه و 
 پیشرفت رس��یده که قادر است موش��ک های امریکا و اسراییل را 

در صورت هر گونه تجاوز مورد هدف قرار دهد.
 اعتماد به نفس ملی و توکل بر خدا؛ رمز پیروزی انقالب

 وی اعتم��اد به نف��س مل��ی و توکل ب��ر خ��دا را رم��ز پیروزی 
انقالب عنوان ک��رد و گفت: عظم��ت و اقتدار کنون��ی جمهوری 
اس��المی ایران بعد از گذش��ت 35 س��ال به برکت اتکا به قدرت 
الهی و اعتماد به نفس ملی محقق ش��ده است.میرمرشدی اظهار 

داشت: ساخت موش��ک های بالس��تیک، تولید ماهواره و ارسال 
آن به فضا، دس��ت یاب��ی به علم نانو، تولید س��لول ه��ای بنیادی 
و س��اخت داروهای صعب العالج و کمیاب توس��ط دانش��مندان 
 ایرانی از مهمترین دس��تاوردها و پیش��رفت های انقالب در طول 

35 سال اخیر محسوب می شود.
 رش�د علمی و فناوری ایران در جهان رو به گسترش 

است
 وی رشد علمی و فناوری کشور در جهان را فزاینده و رو به گسترش 
دانست و خاطرنشان کرد: ایران از نظر رشد فعالیت های علمی در 
رتبه 11 جهان قرار گرفته است که این مهم به برکت خودباوری و 

توجه به ظرفیت های داخلی به ثمر نشسته است.
میرمرش��دی با بیان این که بی س��وادی در ایران به ش��کل قابل 
 توجهی کاهش یافته اس��ت تصریح کرد: به برکت انقالب اسالمی

 در حال حاضر 90 درصد از مردم ایران از نعمت خواندن و نوشتن 
برخوردار هستند که این وضعیت قابل مقایس��ه با قبل از انقالب 
نیست.وی با بیان اینکه انقالب اسالمی تمام معدالت جهان را برهم 
زده است، فشارها و دشمنی دش��منان با این نظام را تمام نشدنی 
دانست و گفت: تا هر زمان روحیه استقالل طلبی و استکبار ستیزی 
در این کشور حاکم باشد دشمنی دشمنان نیز ادامه خواهد داشت.

ایران پیروز اصلی مذاکرات ژنو است
 میرمرشدی با اش��اره به مذاکرات ژنو شکست تحریم ها را یکی از 

نتایج مهم این گفت و گوها برش��مرد و پیروز اصلی این مذاکرات 
 را جمهوری اس��المی ایران دانس��ت.وی با بیان این که شکست 
امریکای ها در ای��ن مذاکرات به معنای غیر قابل بازگش��ت بودن 
تحریم ها علیه ملت ایران است افزود: شکست ابر قدرت ها در این 
مذاکرات و پیروزی یک طرفه ایران شکست کامل تحریم ها را به 
دنبال خواهد داشت.میرمرشدی با اشاره به تحریم های 35 ساله 
انقالب خاطرنشان کرد: تحریم های اعمال شده علیه نظام یک اتفاق 
و رخداد تازه نیس��ت؛ چرا انقالب 35 است که در تحریم و فشار به 
سر می برد و به برکت همین تحریم ها مقتدر و استوارتر شده است.

وی با بیان این که روزی برای س��یم خاردار تحریم بودیم و اکنون 
برای طال هس��تیم، دش��من را غیر قابل اعتماد دانس��ت و گفت: 
 دشمنان انقالب در طول 35 سال اخیر نش��ان داده اند که نه تنها

 هیچ گاه خیر خواه ملت و مردم ما نخواهند بود بلکه همچون سد 
محکمی برای نابودی آن ها تالش می کنند.

دیگر هیچ تزلزلی در حرکت انقالب رخ نخواهد داد  
 میرمرشدی جمهوری اسالمی ایران را یک کشور غیر قابل کنترل 
دانست و گفت: اگر حتی منافقان داخلی بخواهند انقالب را با منافع 
خود معامله کنند باز هم هیچ تزلزل و انحراف در حرکت این انقالب 
رخ نخواهد داد چرا که اصل و پایه انقالب محکم و استوار است. وی 
انقالب اسالمی را نتیجه خودباوری ملت دانست و گفت: خودباوری 
ملت موجب شکوفایی و  خالقیت می ش��ود و در نتیجه نوآوری را 
 برای کش��ور و ملت به همراه داشته اس��ت و اکنون ایران اسالمی 

به عنوان یک قدرت در خاورمیانه و جهان تلقی می شود.
نقش بی  بدیل حلقه های صالحی�ن در بصیرت افزایی 

جامعه
فرمانده سپاه ناحیه فارسان با اش��اره به نقش بی  بدیل حلقه های 
صالحین در بصیرت افزایی سطح جامعه، گفت: حقیقت جویی، تقوا، 
شهادت طلبی، روحیه ایثار و حرکت در مسیر والیت فقیه بود که 

باعث پیروزی انقالب اسالمی شد.
ایرج پسند در جمع مربیان حلقه های صالحین این ناحیه، اظهار 
 داشت: امروز دشمن مس��تکبر انقالب اس��المی ایران سعی دارد 
یک بار دیگر با نشان دادن خوی استکباری خود، جوانان این مرز 
و بوم را از مسیر والیت فقیه و ش��هدا دور کند.پسند تصریح کرد: 
دست قدرت خداوند متعال همیش��ه با این انقالب و مردم بوده و 
خواهد بود چراکه اگر این لطف الهی نبود معلوم نبود که چه اتفاقات 
ناگواری بر سر این انقالب و ملت حادث می شد.فرمانده سپاه ناحیه 
فارسان گفت: حقیقت جویی، تقوا، ش��هادت طلبی، روحیه ایثار و 
حرکت در مس��یر والیت فقیه بود که باعث پیروزی نظام اسالمی 

و استمرار آن شد.

نماینده ولی فقیه در نیروی هوایی سپاه:

اعتمادبهنفسملیوتوکلبرخدا؛رمزپیروزیانقالب

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

مفاد آرا 
 13 ماده  و  قانون   3 ماده  آگهی موضوع   103/92/1712/58 936 شماره 
آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی 
اراضی و  ثبتی  تکلیف وضعییت  تعیین  آراء صادره هیات موضوع  برابر 
ساختما نهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آران و بیدگل تصرفات 
مشخصات  لذا  است  گردیده  محرز  متقاضیان  بالمعارض  و  مالکانه 
اطالع عموم در  به منظور  به شرح زیر  تقاضا  امالک مورد  متقاضیان و 
دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
از  توانند  می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضیان  مالکیت  سند  صدور  به 
ثبت  اداره  به  را  اعتراض خود  به مدت دو ماه  اولین آگهی  انتشار  تاریخ 
از  ، ظرف مدت یک ماه  اخذ رسید  از  امالک محل تسلیم و پس  اسناد و 
تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند . 
1- رای شماره 1616 هیات آقای ابوالفضل بیدگلی بیدگلی فرزند علیرضا 
بشماره شناسنامه 1608 صادره از کاشان در شش دانگ یک باب خانه به 
مساحت 140/55 متر مربع پالک 2039 فرعی از 3 اصلی واقع در معین آباد  

بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
2- رای شماره 6783 هیات آقای نعمت اهلل باغبانی آرانی فرزند علی اصغر 
بشماره شناسنامه 282 و خانم جنت خانم عظیمی آرانی فرزند محمد تقی 
به  ( در شش دانگ یک باب خانه  بالمناصفه   ( به شماره شناسنامه 115 
از  شده  مجزی  و  مفروز  فرعی   1208 پالک  مربع  متر   316/70 مساحت 

2637 اصلی واقع در مسعود آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
3- رای شماره 6712 هیات آقای حمید رضا صیادی آرانی فرزند ذبیح 
اله  بشماره شناسنامه 288 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 95/55 
متر مربع پالک 7450 فرعی مفروز و مجزی شده از 1245 فرعی از 2637 

اصلی واقع در مسعود آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
4- رای شماره 6711 هیات آقای علی اصغر سرمدی فرزند بالل  بشماره 
شناسنامه 8020 در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 111/75 متر مربع 
پالک 4053 فرعی مفروز و مجزی شده از 2637 اصلی واقع در مسعود 

آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
5- رای شماره 6708 هیات آقای علینقی دادخواه بیدگلی  فرزند غالمرضا   
بشماره شناسنامه 272  و خانم پروین میرزائی فرد بیدگلی فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 489  بالمناصفه در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 
116 متر مربع پالک شماره 4052 فرعی مفروز و مجزی شده از 2637 

اصلی واقع در مسعود آباد  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
فرزند  آرانی    مطلق  رضائی  مهدی  آقای  هیات   6784 شماره  رای   -6

فرزند  آرانی   بلندی  نفیسه  خانم  و  بشماره شناسنامه 140   حسین    
علیرضا  بشماره شناسنامه 1250114594 )بالمناصفه ( در شش دانگ یک 
باب خانه به مساحت 110/55 متر مربع پالک 7453 فرعی از 804 فرعی 
مفروز و مجزی شده از 2637 اصلی واقع در مسعود آباد  بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل 
فرزند  آرانی    پور  فتاح  علی  رجب  آقای  هیات   6680 شماره  رای   -7
ماشااله    بشماره شناسنامه 208  و خانم اشرف جعفری آرانی فرزند 
باب  یک  دانگ  در شش   ) )بالمناصفه   9599 بشماره شناسنامه  منصور  
خانه به مساحت 158/75 متر مربع پالک 7454 فرعی از 78 فرعی مفروز 
و مجزی شده از 2637 اصلی واقع در مسعود آباد  بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل 
8- رای شماره 6735 هیات آقای حسین شفیعی آرانی   فرزند علی محمد    
بشماره  تقی  فرزند  نژاد  سعید  زهرا  خانم  و    124 شناسنامه  بشماره 
شناسنامه 4785 ) نسبت به چهار و دو دانگ ( در شش دانگ یک باب خانه 
به مساحت 214/50 متر  مربع پالک 7455 فرعی  از 1178 فرعی  مفروز 
و مجزی شده از 2637 اصلی واقع در مسعود آباد  بخش 3 حوزه ثبتی 

آران و بیدگل 
9- رای شماره 6788 هیات آقای رحمت اله باغبانی  آرانی   فرزند محمد    
بشماره شناسنامه 120  و خانم فاطمه سلطان حاجی حسنی آرانی فرزند 
محمد  بشماره شناسنامه 10 ) نسبت به چهار و دو دانگ ( در شش دانگ 
یک باب خانه به مساحت 251/80 متر  مربع پالک 7456 فرعی  از 583 

فرعی  مفروز و مجزی شده از 2637 اصلی واقع در مسعود آباد  بخش 3 
حوزه ثبتی آران و بیدگل 

فرزند  آرانی  مقدم  فخاری  فخری  خانم  هیات   6693 شماره  رای   -10
به  باب خانه  دانگ یک  حسینعلی     بشماره شناسنامه 9291  در شش 
مساحت 160 متر   مربع پالک 1203 فرعی  از 139 فرعی  مفروز و مجزی 
شده از 2640 اصلی واقع در آران دشت آران   بخش 3 حوزه ثبتی آران 

و بیدگل 
11- رای شماره 6697 هیات آقای محمد ابراهیم زاده آرانی  فرزند علی      
بشماره شناسنامه 213 و خانم فضه نگاهی فرزند علی بشماره شناسنامه 
(  در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 127/30  بالمناصفه   (  10912
متر   مربع پالک 1204 فرعی  از 235 فرعی  مفروز و مجزی شده از 2640 

اصلی واقع در آران دشت آران   بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
12- رای شماره 7451 هیات خانم اقدس چرخی آرانی فرزند رجب علی 
بشماره شناسنامه 458  در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 161/60 
متر  مربع پالک 1205 فرعی  از 235 فرعی  مفروز و مجزی شده از 2640 

اصلی واقع در آران دشت آران  بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
13- رای شماره 6724 هیات علی اکبر سعد آبادی آرانی فرزند حاجی بابا  
بشماره شناسنامه 270  در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 312/85 
متر  مربع پالک 920 فرعی  از 323 فرعی  مفروز و مجزی شده از 2645 

اصلی واقع دروشاد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
14- رای شماره 6715 هیات آقای غالمرضا باقری فرزند میرزا   بشماره 
شناسنامه 2142  و خانم زهرا اشجعی فرزند حسین  بشماره شناسنامه 
1829 ) بالمناصفه ( در شش دانگ یک باب خانه به مساحت 382/15 متر  
از 2715  مفروز و مجزی شده  فرعی   از 151  فرعی   مربع پالک 3668 

اصلی واقع درابوزید آباد بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل 
احمد     فرزند  آرانی  دربندی  مهدی  آقای  هیات   6701 شماره  رای   -15
بشماره شناسنامه 220  و خانم اشرف میرزایی کاشانی فرزند علی اصغر   
احمد  فرزند  آرانی  زاده  سلمانی  صدیقه  خانم  357و  شناسنامه  بشماره 
به  خانه  باب  یک  دانگ  شش  در   ) بالسویه    (   123 شناسنامه  بشماره 
مساحت 193/25 متر  مربع پالک شماره 4572 فرعی  مفروز و مجزی 
شده از 290 فرعی از 2840 اصلی واقع در ریگستان دیمکار بخش 3 حوزه 

ثبتی آران و بیدگل 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1392/11/1 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1392/11/17 
عباس عباس زادگان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک آران و بیدگل 

تصمیمات 
 ، خاص  اسپادانا سهامی  گستر  ایمان  در شرکت  تصمیمات  آگهی   1038
ثبت شده بشماره 23634 و شناسه ملی 10260444407 برابر صورتجلسه 
مجمع عمومی فوق العاده و هیات مدیره مورخ 1392/11/2 تصمیمات ذیل 
 – به اصفهان  : مرکز اصلی شرکت در اصفهان  اتخاذ گردید  در شرکت 
خیابان کاوه – کوچه شهید رجایی – پالک 19- کد پستی 8193634811 
انتقال یافت و ماده 4 اساسنامه بشرح فوق اصالح شد 2( کلیه اوراق و 

با امضای مدیر عامل ورئیس هیات مدیره  اسناد مالی و تعهدات شرکت 
متفقا و با مهر شرکت معتبر است ، امضای ذیل ثبت در تاریخ 1392/11/8 

تکمیل گردید . م الف 13504
منصور آذری رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان 

تصمیمات 
123 آگهی تصمیات در شرکت مهندسی مقاوم سازه سپاهان با مسئولیت 
برابر  ملی 10260443444  ثبت شده بشماره 23536 و شناسه   ، محدود 
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکاء مورخ 1392/4/7 تصمیمات 
: 1( بموجب سند صلح حقوق  زیر درشرکت نامبرده اتخاذ گردیده است 
شماره ی 52044-1392/6/25 دفتر اسناد رسمی شماره ی 55 اصفهان 

خانم مرضیه جوکار مبلغ پانصد هزارریال از سهم الشرکه خود را به آقای 
روحان مرادی واگذار نمود در نتیجه شرکاء فعلی ومیزان سهم الشرکه هر 
به شناسنامه 346 صادره  فرزند شکر  اله مرادی  از نصر  یک عبارتست 
الشرکه  میلیون ریال سهم  ده  دارای  از سمیرم و کد ملی 1209343185 
به  اقلید  از  به شناسنامه 1570 صادره  فرزند جهانگیر  مرادی  و روحان 
مرضیه  و  الشرکه  ریال سهم  هزار  پانصد  دارای   2539185411 ملی  کد 
جو کار فرزند هدایت اله به شناسنامه 1158 صادره از کازرون به کد ملی 
2371107646 دارای نه میلیون و پانصد هزار ریال سهم الشرکه 2( نصر 
اله مردای بسمت مدیر عامل و روحان مرادی بسمت رئیس هیات مدیره 
برای مدت نامحدود انتخاب شدند و  کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات 
شرکت با امضای مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر است ، امضای ذیل 

ثبت در تاریخ 1392/11/6 تکمیل گردید . 
منصور آذری رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان 

تغییرات 
مرکزاصلی  تغییر  آگهی   1392/10/21-92/11063/140 شماره   1039
بشمار  شده  ثبت   ، محدود  مسئولیت  با  اصفهان  سعادت  کیوان  شرکت 
23154 شناسنه ملی 10260439713 برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
العاده مورخ 92/10/19 مرکز اصلی شرکت در اصفهان به خیابان زینبیه 
روبروی حرم خیابان درویشی مجتمع درویش – کد پستی 7187163991 
انتقال یافت . ماده 2 در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید ، امضای ذیل 
ثبت در تاریخ 1392/10/21 تکمیل گردید .م الف 12370  منصور آذری 

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان 

تغییرات 

1040 شماره : 4397/ت 92/103 آگهی تغییرات شرکت خدماتی بازرگانی 
ملی  وشناسه   43812 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  کویر   آرمان  کیان 
العاده   فوق  عمومی   مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10260617048
واحد  در  محل شرکت   -1 اتخاذ شد  ذیل  تصمیمات   1392/10/04 مورخ 
خیابان  شمالی  کاوه  خیابان   – اصفهان  شهر  آدرس  به  اصفهان  ثبتی 
طبقه  رز  اداری  تجاری  مجتمع  جنوبی  بویه  آل  خیابان  نبش  برزانده 
در  مربوطه  ماده  و  یافت  تغییر   8174987991 پستی  کد   7 واحد  سوم 
دفتر  ذیل   1392/10/16 تاریخ  در   . گردید  اصالح  فوق  بشرح  اساسنامه 
قرار  ء  تایید و امضا  ثبت و مورد  ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری 
واحد موسسات  و  شرکتها  ثبت  اداره  رئیس   – آذری  منصور   .  گرفت 

 ثبتی اصفهان 

فقدان سند مالكیت
نظر به اینکه خانم فاطمه آزادي باارائه دو برگ استشهادمحلي که هویت 
تمامت  مالکیت  سند  شدن  مفقود  مدعي  شده  رسمًاگواهي  وامضاءشهود 
یکدانگ مشاع ازششدانگ پالک 292 / 1 واقع درابنیه یک اصلي شده که 
آزادي  فاطمه  نام  به   189 دفتر   94 22300درصفحه  ثبت  سندمذکورذیل 
انتقال گردیده اینک نامبرده تقاضاي صدورسندمالکیت المثني نموده است 
لذا دراجراي ماده 120آئین نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي 
مي شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در آن 
اشاره اي نشده ویا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست 
ظرف مدت ده روز پس از انتشار این آگهي به ثبت محل مراجعه وادعاي 
خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید واگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضي نرسدویا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت ارائه 
نشود اداره ثبت سند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي 
یا سند معامله صورت  ارائه سند مالکیت  .در صورت  تسلیم خواهد کرد 
مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظیم ویک نسخه آن 

به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد مي گردد. 
میر محمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا

ابالغ اجرائیه 

به شماره شناسنامه 1964  آقای سعیدیعقوبي فرزند خلیل  به  بدینوسیله 
صادره از شهرضاوشماره ملي 1199285617 متولد 11 / 12 / 1361 که 
طبق گواهي عدم پرداخت وتقاضانامه صدوراجرائیه به نشاني : شهرضا 
بلوارمطهري کوي قدس کوچه شفق پالک 10 کدپستي 8614616154 که 
برابر گزارش مامورابالغ بعلت خالف واقع بودن آدرس مورد شناسائی واقع 
نگردیده ابالغ می گردد که به استنادچک شماره145262 / 1033 مورخ 30 
/ 10 / 1392 عهده بانک پاسارگادشعبه شهرضاوگواهینامه عدم پرداخت 
میلیون  شصت  شمامبلغ   1392  /  10  /  30 مورخ   3  /  312708 شماره 
ولنداني  آقاي سیدمحمدحسین طاوسي  به  ریال(   60 /  000 /  000( ریال 
بستانکارپرونده  درخواست  وبنابه  پرداخت  عدم  علت  به  که  بدهکاربوده 
هاي  بستانکاروهزینه  طلب  بابت  بایگاني9200151  شماره  به  اجرائي 
مي  رسیدگی  درجریان  و  تشکیل  شهرضا  ثبت  اجرای  درشعبه  اجرائي 
مصوب  رسمی  اسناد  مفاد  اجرای  نامه  18آئین  ماده  استناد  به  باشد،لذا 
1387 مراتب یک نوبت درروزنامه زاینده رود چاپ اصفهان جهت ابالغ به 
شمادرج ومنتشر می گردد وظرف مدت ده روز پس ازانتشار آگهی عملیات 

اجرائی جریان خواهد یافت .
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا - محمد مهدی یوسفیان

تغییرات موسسه 

سالمت  ترویج  موسسه  تغییرات  آگهی  /ت92/103   4642 شماره   122
ملی  شناسه  و   3726 ثبت  شماره  به  ع  الصاق  طب  پژوهشکده 
 1392/9/3 مورخ  مدیره  هئیت  صورتجلسه  استناد  به   10260687662
ذیل  قرار  به  مدیره  هیئت  اعظاء  سمت   -1  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
 : گردیدند  تعیین  ذیل  قرار  به  مدیره  هیت  اعضاء  : سمت  گردیدند  تعیین 
آقای احمد علی فروغی ابری به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عباس 
معمارزاده به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی انصاری به سمت 
عضو هئیت مدیره و آقای پیام نجفی به سمت عضو هئیت مدیره و آقای 
نژاد  مرتضائی  فروغ  خانم  و  مدیره  هئیت  عضو  سمت  به  زینلی  حسین 
سمت  به  دامادی  میر  مسعود  سید  آقای  و  مدیره  هئیت  عضو  سمت  به 
هئیت  عضو  سمت  به  فرشانی  ابطحی  محمود  سید  آقای  و  دار  خزانه 
مدیره ) بعنوان عضو علی البدل ( و آقای مجید جانقربان به سمت عضو 
هئیت مدیره ) بعنوان عضو علی البدل (  و آقای پیام نجفی به سمت مدیر 
عامل 2- آقای سید مسعود میر دامادی به سمت خزانه دار و قائم مقام 
دفتر  ذیل  تاریخ 1392/11/1  در   . عامل موسسه منصوب گردیدند  مدیر 
قرار  امضا  و  تایید  مورد  و  ثبت  تجاری  غیر  موسسات  و  شرکتها  ثبت 
 گرفت .منصور آذری – رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی

 اصفهان 

تغییرات 

1045 شماره : 4696/ت 92/103 آگهی تغییرات شرکت مهندسی گل بخش 
شقایق   سهامی خاص به شماره ثبت 41102 وشناسه ملی 10260587972 
ذیل  تصمیمات   1392/10/20 مورخ  مدیره  هئیت  صورتجلسه  استناد  به 
 : اتخاذ شد : 1- سمت  اعضا ء هئیت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند 
آقای محمود گل بخش به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای بهروز باقری 
اشکاوندی به سمت نائب رئیس هئیت مدیره و آقای مهدی گل بخش بسمت 
عضو هیئت مدیره و آقای مهدی کاروان ) خارج از اعضاء هیئت مدیره ( 
به سمت مدیر عامل   تا تاریخ 1393/3/18، 2- کلیه اوراق و اسناد مالی 
با مهرشرکت  معتبر  و  آقای مهدی گل بخش  امضای  با  تعهدات شرکت 
تاریخ  باشد. در  است ظمنا مدیر عامل مجری مصوبات هیئت مدیره می 
1392/11/5 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد 
تایید و امضا ء قرار گرفت . م الف : 13479 منصور آذری – رئیس اداره 

ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 
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ناس��ا قصد دارد با اس��تفاده از آزمایش��گاه اتم سرد در 
 ایس��تگاه فضای��ی بین الملل��ی )ISS(، دم��ای س��رد

 غیر طبیعی در فضا تولید کند.
آزمایشگاه اتم سرد )Cold Atom Laboratory( در 
سال 2016 راهی ایستگاه فضایی بین المللی خواهد شد 
تا محققان با کمک آن بتوانند رفتار گازهای فوق سرد را 

مورد بررسی قرار دهند.
آزمایش��گاه اتم س��رد رفتار گازها در دمای بی س��ابقه 
100 پیک��و- کلوین زیر صف��ر مطلق را م��ورد مطالعه 
 قرار می دهد؛ پیکو ی��ک تریلیونیم و صفر مطلق ،دمایی
  اس��ت که تمام حرکات زی��ر اتمی متوقف می ش��ود و
س��انتیگراد درج��ه   273.15 منف��ی  مع��ادل    

 است.
»راب تامپسون« از محققان آزمایش��گاه پیشرانه جت 
)JPL( ناس��ا تاکید می کند: به دنب��ال مطالعه دماهای 
بسیار سردی هس��تیم که به طور طبیعی وجود ندارند؛ 
 ش��رایط میکروگرانش��ی در ایس��تگاه فضای��ی امکان
  ف��وق س��رد ک��ردن م��واد ب��ا کم��ک لی��زر را فراهم

 می کند.
در آزمایش��گاه اتم س��رد از گازهای رقیقی موس��وم به 
 Einstein-Bose چگال��ش اینش��تین- ب��وز )
Condensates( اس��تفاده می ش��ود ک��ه می تواند 
تاثیرات ماکرو- کوانتومی در صفر مطلق را نشان دهد؛ 
در این مطالعه دو نمونه از این گازها در دمای صفر مطلق 
مخلوط می شوند که فرصت مناسبی را برای بررسی این 

پدیده عجیب فراهم می کند.
تاب��ش پس زمین��ه مایکروویو کیهان��ی )CMB(که از 
انفجار بزرگ )Big Bang( به ج��ای مانده اند، دمایی 
در حدود سه کلوین یا منفی 270.55 درجه سانتیگراد 
دارند؛ تنها نقطه در کائن��ات با دمایی در این حد پایین، 
 سحابی بومرنگ Boomerang Nebula(( است که
  دم��ای آن منف��ی 272.22 درج��ه س��انتیگراد

 است.
با راه اندازی آزمایش��گاه اتم س��رد در ایس��تگاه فضایی 
بین المللی )ISS( این مکان به س��ردترین نقطه جهان 

تبدیل خواهد شد.

 سردترین نقطه جهان 
توسط ناسا ایجاد می شود

 کشف جسد 400 دلفین
 در سواحل پرو 

پس از انتشار خبر مرگ میلیون ها س��تاره دریایی در سواحل غربی 
امریکا، مقامات پرو از کشف جسد 400 دلفین در سواحل این کشور 

در اقیانوس آرام خبر دادند.
این اجساد در حالی ماه گذشته کشف شده اند که این کشور در سال 
2012 نیز از کش��ف بیش از 870 دلفین دیگر در سواحل خود خبر 

داده بود.
مقامات پرو هرگز از دلیل مرگ و میر دلفین ها در سال 2012 مطلع 
نشدند. آن ها اکنون در حال کالبد ش��کافی دلفین های یافته شده 

در ماه ژانویه در منطقه المبی در سواحل شمالی این کشور هستند.
جیمی دالکروز از سازمان حیات دریایی IMARPE پرو می گوید 
جس��د حدود 220 دلفین در هفته آخر ژانویه و بقیه آن ها سه هفته 

پیشتر یافت شده است.
به گفته وی نتایج کالبد ش��کافی دو هفته دیگر آماده می شود و این 

بررسی ها بر روی ریه، کلیه و کبد این حیوانات متمرکز خواهد بود.
 کالبد ش��کافی برخ��ی از 870 دلفین یافت ش��ده در س��ال 2012 
 بی نتیجه ماند. گمانه زنی های مختلفی از عامل مرگ این دلفین ها 
 مطرح شد از جمله وجود س��م های زیس��تی در آب، آزمایش های 

لرزه ای و بیماری های مزمن ناشناخته.
یوری هوکر، مدیر واحد زیست شناس��ی دریایی در دانشگاه کایتانو 
هردیا می گوید: در بخش ه��ای مختلف جهان مرگ و میر دلفین ها 
به طور کلی ناش��ی از آلودگی زیست محیطی و ناش��ی از تغذیه این 
پستانداران دریایی از ماهی یا گونه های کوچک تری است که سمی 

شده اند.
وی اف��زود: برخ��ی دیگ��ر از ای��ن دلفی��ن ه��ا پ��س از خ��وردن 
 ضایع��ات پالس��تیکی ش��ناور در دری��ا ج��ان خ��ود را از دس��ت 

می دهند.

زیست بوم

تیمی از دانشمندان دانشگاه گالسگو ابراز شش عاطفه اساسی 
در صورت را رد کرده اند و مدعی هستند چهار عاطفه اساسی در 

چهره به نمایش در می آیند.
انسان ها موجودات عاطفی هستند که وضعیت روانی آن ها اغلب 

از طریق حاالت صورت مشاهده می شود.
یک اعتقاد عمومی که نخستین بار توسط دکتر »پاول اکمان« 
ارایه ش��د، حاکی از آن است ش��ش عاطفه اساسی وجود دارند 
که از لحاظ جهانی قابل شناس��ایی هس��تند و می توان آن ها را 
به آسانی از طریق تعدادی از حاالت چهره، صرف نظر از زبان و 
فرهنگ، تفسیر کرد. این عواطف عبارت اند از خوشحالی، حزن، 
ترس، عصبانیت، تعجب و تنفر.هم اکنون تیمی از دانش��مندان 
دانشگاه گالسگوی اسکاتلند این دیدگاه را به چالش کشیده اند. 
این محققان طیفی از عضالت صورت )واحدهای عملیاتی( که 
در س��یگنال دهی عواطف مختلف دخیل هس��تند و همچنین 

چهارچوب زمان��ی که در آن هر عضله فعال اس��ت را بررس��ی 
کردند.این نخس��تین مطالعه برای بررس��ی عین��ی دینامیک 
زمانی حاالت چهره است که با استفاده از یک پلت فرم »گرامر 
تولیدی چهره« منحصر  به فرد که در دانشگاه گالسگو طراحی 

شده بود، ممکن شد.
محققان مدعی اند در حالی که سیگنال های خوشحالی و اندوه 
حاالت چهره در طول زم��ان به وضوح متمایز هس��تند، ترس 
و تعج��ب در ابتدای دینامیک س��یگنال دهی دارای س��یگنال 
مشترکی )بازش��دن چشمان( هس��تند. همچنین عصبانیت و 
تنفر دارای سیگنال دماغ چروک خورده اند و این سیگنال های 

آغازین است که نشان دهنده سیگنال های خطر اساسی است.
بعدا در دینامیک سیگنال دهی، حاالت چهره سیگنال هایی را 
مخابره می کنند که تمامی ش��ش حالت عاطفی »کالس��یک« 
چهره را متمای��ز می کنند.این تحقیق نش��ان می دهد تمامی 
عضالت چهره به ط��ور همزمان در طول ح��االت چهره ظاهر 

نمی شوند، بلکه آن ها طی زمان ظهور می کنند.
تیم تحقیقاتی از نرم افزاری استفاده کرد که در دانشگاه گالسگو 

طراحی شده بود و تمامی حاالت صورت را تولید می کرد.      

ادعای جدید محققان:

چهره انسان ،گزارشگر چهار عاطفه است نه شش عاطفه
دل نوشته 

اميد، آهستگي و ماليمت زندگي را روشن و شيرين مي كند، 
 خشم و تيزي مايه  رنج و بال است. آهس�ته رو از عيب جويي

 مي گريزد و شرم و آهستگي را دوست مي دارد.   

دریچه

ب��ر اس��اس تحقیقات 
روی  ب��ر  جدی��د 
میمون ه��ای پوزه دار، 
داش��تن بوی همسان 
زوج ه��ا  می��ان  در 
نشان دهنده دوام رابطه 
آن هاست.دانشمندان 
دانش��گاه دوک ب��ه 
رهبری کریستین درئا 
دریافتند، وضعیت ارتب��اط جفت ها در می��ان این حیوانات 
در تش��ابه بوی بدن آن ه��ا منعکس می ش��ود.این محققان، 
ترشحات بودار تولیدشده توسط میمون های پوزه دار موسوم 
را جم��ع آوری و تحلیل کردند. آن ه��ا دریافتند میمون های 
عاشق، رفتار عالمت د هی با بوی یکدیگر را انعکاس می دهند 
 و جفت های دارای فرزند، بوی مش��ابهی را ساطع می کنند.

تیم��ی از دانش��مندان 
به رهب��ری »موسس��ه 
فیزیک و ش��یمی مواد« 
دانش��گاه استراسبورگ 
نخس��تین  فرانس��ه، 

 ال  ای  دی تک مولکولی 
جهان را ساختند.

این ابزار از سیم منفردی 
تش��کیل ش��ده که بین 
نوک یک میکروسکوپ تونل زنی اسکن کننده و سطحی طالیی 
قرار گرفته است. این س��امانه نور را فقط زمانی ساطع می کند 
که جریان از مسیری مشخص عبور می کند.در سیستم جدید 
نور در نتیجه تعامل بین الکترون ها و فوتون ها در کوچک ترین 
مقیاس  ایجاد می شود و این موفقیت گامی دیگر به سمت خلق 

اجزایی برای رایانه های مولکولی در آینده به شمار می آید.

دانش��مندان عل��وم   
فض��ا موف��ق ش��دند 
س��یاره ای را کش��ف 
کنند که در آن باران 
 آهن و فل��زات مذاب 

می بارد. 
کرده ای��د  دق��ت 
ک��ه در ای��ن اواخ��ر 
در  ج��وی  اوض��اع 
کره زمین بس��یار بد ب��وده اس��ت؟ دانش��مندان یکی از 
دالیل این ب��دی آب و هوا در کره زمین را ب��ه بارش باران 
آه��ن م��ذاب در یک��ی از جرم های فلک��ی به نام س��یاره 
 »لوم��ن 16 ب��ی« ارج��اع می دهند ک��ه به گفت��ه آن ها

 مابین سیاره و س��تاره است و 6/7س��ال نوری با منظومه 
شمسی ما فاصله دارد.

بوی همسان میمون ها و 
رابطه عاشقانه آن ها 

امام زاده سید محمد- قهدریجان

کبوتر خانه های اجگرد
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4 برج

ساخت نخستین ال  ای  دی 
تک مولکولی جهان

در سیاره »لومن ۱۶ بی« 
باران آهن مذاب می بارد

جاذبه های گردشگری شهرستان فالورجان
شهرستان فالورجان دارای بیش از 500 اثر تاریخی نفیس ملی می باشد که تعدادی از آنها نیز در 
حال نابودی است و درصورتی که مسئولین به این آثار به جای مانده تاریخی نگاه ویژه ای بنمایند 

در صنعت توریست می توان در شهرستان یک انقالب جدیدی به وجود آورد   در این گزارش 
تصویری سعی شده تعدادی از جازبه های گردشگری شهرستان را به نمایش بکشیم و درصورت 

امکان به مرور گزارشی جامع از هرکدام از این آثار تقدیم خوانندگان نماییم.

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها
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توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
در این برهه زمان گزارین برهه زمان گزاش مي دهد
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مجری و مشاور در کلیه
امور چاپ 

کیان تکثیرفضای خارجی و داخلی

0311    7433073
09138111002

Email: Taksirkian@yahoo.com

1- الغری موضعی در یک جلسه با دستگاه لیپولیزر
2- عضو انجمن لیزر ایران .

* از بین بردن موهای زائد صورت و بدن  در خانم ها و آقایان 
* از بین بردن جوش و جای جوش در صورت و بدن 

* لیزر درمانی و از بین بردن لک و کک مک 
* جراحی خال و انواع ضایعات پوستی 

* رفع چین و چروک صورت با تزریق ژل و بوتاکس 
PRP تزریق چربی با روش *

* پاکسازی و جوان سازی پوست 
* درمان انواع ریزش موی خانم ها و آقایان 

* تناسب اندام ) چاقی و الغری موضعی (
* رژیم درمانی و الغری  با دستگاه 

)PRP ( جوان سازی صورت و مو با تزریق سلو ل های بنیادی *
* پاک کردن تاتو 

دکتر تهمینه بوستانی

skin careدارنده مدرک عالی
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