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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

دوازدهم بهمن 1357
ساعت 9 و 27 دقیقه و 30 ثانیه، حضرت 

امام خمینی، پس از پانزده سال تبعید، پای بر 
خاک ایران گذاشتند

والفجر و لیال عشر

رونمایی از فاز سوم اولین بزرگراه 
دو طبقه کشور تا پایان سال جاری

دکتر سقائیان نژاد  شهردار اصفهان 
از بهره برداری فاز س��وم پل روگذر 
ام��ام خمین��ی)ره( به ط��ول حدود 
1600 مت��ر حدفاصل تقاط��ع امام 
رضا)ع( تا تقاطع بهارس��تان تا پایان 
سال جاری به عنوان یکی از پیشرفته 

ترین پروژه های عمرانی در زمینه حمل و نقل در کشور با هزینه ای بالغ بر
 210 میلیارد ریال خبر داد . . .

شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

استاندار چهارمحال و بختیاری:
به زودی فروش اوراق مشارکت 

فوالد در استان چهارمحال و بختیاری 
آغاز می شود 

استاندار چهارمحال و بختیاري در 
خبرنگاران  با  مطبوعاتي  نشست 
کرد:  اعالم  رس��انه  اصح��اب  و 
در دهه فج�ر امس�ال 480 پروژه 
با اعتباری ب�الغ ب�ر شش هزار و 
ریال  میلیون   998 و  میلیارد   842
در استان چهارمحال و بختیاری به 

بهره برداری می رسد . . .                    شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

اختتامیه ششمین نمایشگاه 
خودروی اصفهان

شش��مین نمایشگاه تخصصی 
صنعت خودرو ک��ه از 7 بهمن در 
فضایی به مساحت 8 هزار و 500 
متر مربع در دو بخش خودروهای 
س��واری و تجهیزات برپا شده بود 

دیروز به کار خود پایان داد . . .
شهرستان ها / ادامه در  صفحه 4

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی:
مردم با بصیرت، راهپیمایی 
22 بهمن را به نماد وحدت 

ملی تبدیل می کنند
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: ملت 
بزرگ ایران با حضور همراه با بصیرت و اندیش��ه، 
راهپیمایی عظیم سراسری 22 بهمن را به برترین نماد 
وحدت ملی و پیوند استوار و ناگسستنی ملت و نظام 

اسالمی تبدیل می کنند . . .

        سراسری / ادامه در  صفحه

امام خمینی چگونه به ایران 
بازگشتند؟

مسأله بازگش��ت امام خمینی به ایران، از ابتدای 
اقامت ایش��ان در پاریس مورد بحث محافل سیاسی 
و مطبوعات بود، ولی پس از رفتن شاه این سؤال در 
بیش��تر مصاحبه ها عنوان می شد و پاسخ امام به همه 

مصاحبه کنندگان این بود . . .

           پرسش / ادامه در  صفحه

خاطرات یک روحانی از 
ورود امام به میهن در

 12 بهمن 57
در نوفل لوش��اتو برنامه ریزی کرده بودند که 
اداره  مراس��م به دس��ت مجاهدین خلق باش��د و 
آنها تریبون دار باش��ند و مادر رضایی و پدر ناصر 
ص��ادق و حنیف نژاد نیز به امام خیرمقدم بگویند 
و صحبت کنند. وقتی از این برنامه خبردار شدیم 
در تلفنخانه مدرسه  رفاه، آقای مطهری و انواری 

و معادیخواه و بنده جمع شدیم.
هم��ه عصبانی بودیم ک��ه اگر ف��ردا اینها به 
بهشت زهرا بیایند و تریبون دست اینها بیفتد چه 

می شود؟ . . .         

            جامعه / ادامه در  صفحه

انقالب ما انفجار نور بود

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی با مبالغ فوق الذکر در وجه شرکت برق منطقه ای اصفهان
تاریخ و محلهای فروش اس�ناد مناقص�ه: 88/11/6 لغایت 88/11/17 ب��ه آدرس اصفهان، خیابان چهارباغ باال، 

شرکت برق منطقه ای اصفهان، امور تدارکات و قراردادها، تلفن: 6269948 – 0311

مبلغ خرید اس�ناد مناقصه: جهت هر جلد از اس��ناد مبلغ 200/000 ریال واریز شده به حساب جاری سیبا بشماره 
2175090217007 بانک ملی بنام شرکت برق منطقه ای اصفهان

مهلت و محل تحویل پاکات مناقصه: حداکثر تا ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 88/12/3 به آدرس اصفهان، 
خیابان چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت برق منطقه ای اصفهان

زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه: ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 88/12/3 سالن کمیسیون مناقصات 
ساختمان معاونت مالی و پشتیبانی شرکت برق منطقه ای اصفهان

شرایط مناقصه:
1 – به پیشنهادهایی که فاقد امضاء، مشروط و مخدوش بوده و یا پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود مطلقًا 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.
2 – سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
ضمناً می توانید این آگهی را در سایتهای اینترنتی زیر مشاهده کنید.

                     www.erec.co.ir           www.tavanir.org.ir           http://iets.mporg.ir

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان

شماره 
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه موضوع مناقصهمناقصه

)ریال(

880/1017
خرید 10543 میلیون کیلو وات ساعت انرژی الکتریکی از نیروگاه شهید 

18/350/000/000منتظری برای سال 1389

880/1018
خرید 5556/4 میلیون کیلووات ساعت انرژی الکتریکی از نیروگاه اصفهان 

16/250/000/000و هسا برای سال 1389

880/1019
پروژه های سرمایه گذاری و بهینه سازی نیروگاه شهید محمد منتظری در 

524/000/000سال 1389

880/1020
پروژه های سرمایه گذاری و بهینه سازی نیروگاه اصفهان و هسا سال 

13892/189/000/000

            آگهی مناقصات عمومی )نوبت دوم(
شماره 880/1017 و 880/1018 و 880/1019 و 880/1020

شرکت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه ای اصفهان
وزارت نیرو

شرکت برق منطقه ای اصفهان

م الف: 15283 شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

مناقصه تأمین مالی )فاینانس خارجی(، بازرس��ی و بازس��ازی خطوط اصلی و نیمه اصلی ش��بکه جمع آوری فاضالب ش��هر اصفهان 
شماره 88-4-241

ش��رکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان در نظر دارد با رعایت بند »ج« ماده )12( قانون برگزاری مناقصات، مصوب 1383 مجلس 
شورای اسالمی، و آیین نامه اجرایی بند یاد شده )تصویب نامه شماره 84136/ ت 33560 ه� مورخ 1385/7/16 هیأت وزیران( 
پروژه ای با اطالعات مش��روحه ذیل را به شرکت ها/ مشارکتهای تشخیص صالحیت شده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی 

واگذار نماید.
1. نام و نش��انی دس��تگاه مناقصه گزار: ش��رکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان، شهر اصفهان، دروازه ش��یراز، خیابان هزارجریب، 

خیابان مردآویج، صندوق پستی 90. تلفن: 8-6680030 )311 98+( و فاکس: 6689586 )311 98+( 
2. نام و نش��انی واحد خدمات مهندس��ی مشاور: شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس، تهران، خیابان شهید وحید دستگردی )ظفر(، 

کوی تخارستان، شماره 17، تلفن: 8-22221071-021 و فاکس: 22276487
3. ش��رح مختصری از مش��خصات و مقادی��ر کار: مناقصه تأمین مالی )فاینان��س از منابع خارجی( و انجام 358 کیلومتر بازرس��ی 
)ویدئومتری(، دبی سنجی جریان در 40 نقطه و 25 کیلومتر بازسازی و 6 کیلومتر اجرای خطوط کمکی فاضالبروهای اصلی )به روش 

بدون حفر ترانشه( شبکه جمع آوری فاضالب شهر اصفهان
4. محل اجرا: شهر اصفهان

5. برآورد تقریبی هزینه اجرای کار: )50( میلیون یورو
6. مدت اجرای کار: سی و شش )36( ماه شمسی.

7. شرایط متقاضیان شرکت در ارزیابی کیفی:
7-1. پیمانکاران داخلی پایه یک رشته آب که دارای ظرفیت خالی در پایه یک رشته آب بوده و حداقل یک کار در زمینه بازرسی 
و بازس��ازی و اجرای ش��بکه جمع آوری فاضالب در 5 سال گذش��ته با مبلغ حداقل 17 میلیون یورو )به روز شده براساس شاخص 

تعدیل گروهی( را انجام داده باشند.
7-2. هر یک از پیمانکاران فقط مجاز به عضویت در یک مشارکت می باشند.

7-3. پیمانکاران داخلی پایه یک رشته آب و دارای ظرفیت خالی در پایه یک رشته آب می توانند با شرکت های خارجی که دارای 
سوابق کافی در بازرسی و بازسازی و اجرای شبکه جمع آوری فاضالب می باشند، با توجه به ضوابط و مقررات جاری دولت جمهوری 
اس��المی ایران از جمله قانون حداکثر اس��تفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد 

تسهیالت به منظور صدور خدمات – مصوب 1375- و آیین نامه اجرایی آن نسبت به تشکیل مشارکت اقدام نمایند.
7-4. ش��رکت های خارجی با توجه به صالحیتهای ردیف 7-3 می توانند با توجه به قانون حداکثر اس��تفاده از توان فنی و مهندسی 
تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیالت به منظور صدور خدمات مصوب 1375- و آیین نامه اجرایی 
آن و با همکاری پیمانکار داخلی دارای پایه یک رشته آب و دارای ظرفیت خالی در پایه یک رشته آب در ارزیابی کیفی و مناقصه 

شرکت نمایند.
8. تاری��خ، مهل��ت و مح��ل دریافت اس��ناد ارزیاب��ی کیفی و مناقص��ه: واجدین ش��رایط می توانند ضم��ن واریز مبلغ س��ه میلیون

)3000000( ریال به حس��اب جاری ش��ماره 67879278/68 بانک ملت ش��عبه وحید دستگردی به نام شرکت مهندسی مشاور 
مهاب قدس در ساعت های اداری از تاریخ 88/11/10 تا 88/12/10 نسبت به دریافت اسناد، از شرکت مهندسی مشاور مهاب 
قدس اقدام نمایند. اسناد و مدارک ارزیابی فقط به نماینده مناقصه گر با ارائه معرفی نامه معتبر شرکت با مهر و امضای مجاز و با قید 
موضوع ارزیابی تحویل خواهد شد. ضمناً متقاضیان می توانند اسناد ارزیابی کیفی را از سایت های اینترنتی ذیل نیز دریافت نمایند: 

 http:// iets.mporg.ir             و          http://www.abfa-esfahan.com
9. تاریخ، مهلت و محل تحویل اس��ناد ارزیابی کیفی و پیش��نهاد مناقصه: مناقصه گران پس از دریافت و مطالعه اسناد ارزیابی کیفی 
و مناقصه، حداکثر تا آخر وقت اداری مورخ 89/1/31 اس��ناد مربوط را تکمیل و در پاکت الک و مهر ش��ده به دبیرخانه ش��رکت 

مهندسی مشاور مهاب قدس تحویل و رسید دریافت دارند.
10. مناقصه گران می توانند برای کسب اطالعات بیشتر و بیان سؤاالت احتمالی خود با شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس مکاتبه 

نمایند.

تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران و مناقصه عمومی بین المللی
جمهوری اسالمی ایران

وزارت نیرو - شرکت آب و فاضالب استان اصفهان



سراسری

10 تغییر در نقشه تقسیمات کشوری چهار استان

آملی الریجانی:

اعدام شدگان محارب مسلح بودند

جمهوری اسالمی ایران بیانیه لندن را قیم مآبانه خواند 

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی

مردم با بصیرت، راهپیمایی 22 بهمن را به نماد 
وحدت ملی تبدیل می کنند

چه خبر از پایتختایران
دوره »توان افزایی جستجو در 
آوار« در شهریار برگزار شد 

دوره »توان افزایی جستجو در آوار« ویژه بسیجیان 
پایگاه مالک اش��تر تهران در مجتمع امدادی، فرهنگی 
و ورزش��ی جمعیت هالل احمر شهریار برگزار شد. 
به گزارش فارس، کس��ب آمادگی الزم پیش از وقوع 
حوادث، فراهم کردن زیرساخت های مورد نیاز و یاری 
رساندن به مجروحان حادثه دیده در سوانح غیرمترقبه 
از جمله اهداف برگزاری این دوره آموزش��ی اس��ت. 
برنامه های آموزشی امداد و نجات این دوره ها در چهار 
مرحله برای گروه های مختلف پایگاه مالک اشتر و به 
صورت هفتگی توسط مربیان هالل احمر اجرا می شود. 
کمک های اولیه، اصول جس��تجو و نج��ات از آوار با 
استفاده از تجهیزات و روش های عملی فنون نجات از 
سازه های ویژه آوار که به این منظور طراحی و ساخته 
شده است از جمله موارد آموزشی این دوره است. سه 
دوره آموزشی این دوره متعلق به آقایان و یک دوره نیز 

به بانوان بسیجی این پایگاه اختصاص دارد.

رئیس صدور آرم طرح ترافیک 
شهرداری تهران:

اسامی واجدان شرایط 
دریافت آرم اعالم می شود

رئی��س صدور آرم ط��رح ترافیک ش��هرداری 
ته��ران با اش��اره ب��ه تصویب نرخ آرم در جلس��ه 
شورای عالی ترافیک گفت: اسامی واجدان شرایط 
دریافت این مجوز در این چند روز اعالم می شود. 
غالمحس��ین زمان آبادی در گفتگو با شهر تصریح 
کرد: بعد از ابالغ نرخ آرم به س��ازمان حمل و نقل 
و ترافیک شهرداری اسامی واجدان شرایط را اعالم 
می کنی��م. وی ادامه داد: به ای��ن ترتیب متقاضیان 
آرم ط��رح ترافیک می توانند س��ه ش��نبه این هفته 
اسامی در یافت کننده آرم را روی سایت شهرداری 
تهران مش��اهده کنن��د. بنا بر این گزارش ش��ورای 
عالی ترافیک وزارت کش��ور در جلس��ه خود نرخ 
آرم طرح ترافیک س��ال 89 را تصویب کرد. تعداد 
مجوزها نس��بت به تعداد امس��ال و سال گذشته به 
می��زان 6 هزار آرم کاهش پیدا کرده اس��ت. بر این 
اس��اس 92 هزار و 200 هزار ط��رح ترافیک برای 
س��ال آینده صادر خواهد ش��د. 10 درصد آرم های 
که توزیع می ش��ود ب��ه صورت روزان��ه و هفتگی 
خواهد بود. مجوز هفتگی با نرخ 60 هزار تومان و 
مج��وز روزانه با نرخ 10 هزار تومان توزیع خواهد 
ش��د. براساس مصوبه این شورا نرخ آرم های طرح 
ترافیک برای جانبازان 70 درصد به باال به صورت 
رایگان، جانبازان 35 درصد تا 70 درصد، معلوالن، 
بیماران خاص و خبرنگاران 25 هزار تومان است، 
همچنی��ن بهای آرم ب��رای حمل و نق��ل عمومی، 
آژانس ه��ا و مینی بوس ها 150 هزار تومان اس��ت. 
اش��خاص حقیقی نیز باید باب��ت دریافت این آرم 
400 ه��زار تومان پرداخت کنند.خودروهای دولتی 
پالک ش��خصی 600 ه��زار تومان و ش��رکت های 
خصوصی یک میلیون تومان همچنین برای دریافت 
کارت شناور اشخاص حقیقی و حقوقی یک میلیون 
تومان و سایر اشخاص برای کارت شناور 2 میلیون 
تومان پرداخت خواهند کرد. کسانی که درخواست 
صدور کارت المثنی را دارند باید 15 درصد قیمت 
پایه کارت خود را بپردازند و همچنین برای کسانی 
که درخواس��ت تعوی��ض کارت خ��ود را دارند 5 

درصد نرخ پایه کارت خود را باید بپردازند. 

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: ملت 
ب��زرگ ایران با حضور همراه با بصیرت و اندیش��ه، 
راهپیمایی عظیم سراسری 22 بهمن را به برترین نماد 
وحدت ملی و پیوند استوار و ناگسستنی ملت و نظام 

اسالمی تبدیل کنند.
به گزارش ایرنا، محمد حس��ن ابوترابی فرد که 
ریاست جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسالمی 
را به عهده داشت، در سخنان پیش از دستور خود، با 
تبریک فرا رسیدن دهه مبارک فجر، اظهار امیدواری 
ک��رد: ملت بزرگ ایران با حضور همراه با بصیرت و 
اندیش��ه و عزم و اراده خوی��ش در راهپیمایی عظیم 
سراس��ری 22 بهمن یک بار دیگر چهره اس��توار و 
اراده برآمده از عقالنیت و ایمان و اعتماد به نظام ملت 
ای��ران را به نمایش بگذارند. نایب رئیس مجلس در 
بخش دیگری از س��خنانش با اش��اره به اهداف بلند 
سند چش��م انداز 20 س��اله نظام جمهوری اسالمی 
درباره س��رمایه های عظیم و پیش شرط  های تحقق 
این اهداف، گفت: س��رمایه فرهنگی و تاریخی ملت 
ای��ران برخ��وردار از تمدن کهن، میراث درخش��ان 
تاریخی، آیین ادبی، همچنین تاریخی آراسته به قرآن 
و عترت اس��ت که گوی س��بقت را از دیگران ربوده 
اس��ت. ابوترابی فرد سرمایه های جغرافیایی را دیگر 

پیش شرط تحقق اهداف سند چشم انداز عنوان کرد 
و افزود: ایران اسالمی از ارزشمندترین منابع طبیعی 
و سرمایه ملی برخوردار است و با موقعیت استثنایی 

جغرافیایی خود از باالترین ظرفیت برای دست یابی به 
جایگاه اول اقتصادی در منطقه برخوردار است.

وی در خص��وص س��رمایه های اجتماعی ملت 
عظیم ایران، اظهار داش��ت: برخورداری از س��رمایه 
بزرگ تاریخی کهن و موقعیت جغرافیایی برتر، زمینه 
شکل گیری سرمایه عظیم اجتماعی این ملت بزرگ را 

رقم زده است.
نایب رئیس مجلس شورای اس��المی ادامه داد: 
مردم ایران با برخورداری از پیش��ینه تاریخ، تمدن و 
فرهنگی نیرومند و با الهام از آموزه های حیات بخش 
و آموزه های انسان ساز قرآن و عترت همیشه در تاریخ 

جهان و اسالم درخشیده است.
وی تصریح کرد: با طلوع حضرت امام خمینی)ره( 
در آسمان پرستاره ایران، ایران معاصر به مهد تولد اراده 
و ایمان، عزم و پایداری، بصیرت و اندیشه تبدیل شد 
و عالی ترین س��طح از همبستگی و وحدت ملی و 
انس��جام اس��المی را برای رویاروی��ی با چالش های 

درونی و بیرونی به نمایش گذاشت.
وی گفت: سرمایه عظیم اجتماعی ملت و رهبری، 
دو گوهر گرانبها و بی بدیلی است که مسیر پرفراز و 
نشیب حرکت پرشتاب مردم شریف ایران را در طول 

سه دهه از عمر انقالب اسالمی هموار کرده است.

وزیران عضو کمیس��یون سیاسی 
و دفاع��ی دولت با توجه به موقعیت 
جغرافیایی منطقه، با ایجاد سه روستا 
و تغیی��ر ن��ام هفت روس��تای دیگر 
در نقش��ه جغرافیای��ی چهار اس��تان 
بوشهر، اصفهان، ایالم و یزد موافقت 
کردند. به گ��زارش ایرنا، با تصویب 
کمیسیون سیاس��ی و دفاعی و بنا به 
پیشنهاد وزارت کش��ور، روستاهای 
محمدحی��در،  احش��ام  خدروه��ا، 
احشام زارمحمد و احشام خداداد از 
توابع دهس��تان باغک بخش مرکزی 
شهرس��تان تنگستان در استان بوشهر 
باهم تجمی��ع و به عنوان روس��تای 
»باغک ش��مالی« شناخته می شود. بر 

اس��اس این مصوبه، روستاهای عالی 
شمس الدین، رمه چر، تخماری، دهنو، 
باغ سالم ش��مالی، باغ سالم جنوبی، 
ده کهنه، شمشیری، مل باریک و جوی 
از توابع دهستان باغک بخش مرکزی 
شهرستان تنگس��تان با هم تجمیع و 
به عن��وان روس��تای »باغک جنوبی« 
شناخته می ش��ود. بر این اساس، نام 
روستای دش��تگور از توابع دهستان 
ش��بانکاره بخش شبانکاره شهرستان 
دشتس��تان نیز به روستای »گلدشت« 
تغییر یافت. وزیران عضو کمیس��یون 
سیاسی و دفاعی با تغییر نام روستای 
نصراهلل آباد از توابع دهستان کولکنی 
بخش ماژین شهرس��تان دره شهر در 

استان ایالم به روستای »وحدت آباد« 
هم موافقت کردند. بر این اساس، نام 
دهستان پش��تکوه از توابع شهرستان 
خوانس��ار به دهستان گلس��ار و نام 
روس��تای گاونان از توابع دهس��تان 
اش��ترجان بخش مرکزی شهرس��تان 
فالورج��ان در اس��تان اصفه��ان نیز 
به روس��تای کاویان تغیی��ر یافت. با 
تصویب دولت، کمیسیون سیاسی و 
دفاعی با تغییر نام روس��تای ممد از 
توابع دهستان اشترجان بخش مرکزی 
شهرس��تان فالورج��ان به روس��تای 
محمدیه و همچنین تغییر نام روستای 
مهرنج��ان ارامن��ه از توابع دهس��تان 
اش��ترجان بخش مرکزی شهرس��تان 

فالورج��ان ب��ه روس��تای مهرنجان 
موافق��ت کرد. نام روس��تای بلمیر از 
تواب��ع دهس��تان زاینده رود ش��مالی 
بخش مرکزی شهرستان فریدن استان 
اصفهان نیز به روستای گل امیر تغییر 
یافت. همچنین ب��ا تصویب وزیران 
عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی و بنا 
به پیشنهاد وزارت کشور روستاهای 
زیرکوئیه و کهنوج از توابع دهس��تان 
اس��فیچ  بخش بهاباد شهرستان بافق 
در اس��تان ی��زد با هم تجمی��ع و به 
عنوان روستای »وحدت آباد« شناخته 
می شود. این مصوبات از سوی محمد 
رض��ا رحیم��ی، مع��اون اول رئیس 

جمهور برای اجرا ابالغ شده است.

رئی��س ق��وه قضائی��ه، انقالب 
اسالمی ایران را مایه تجدید حیات 
اسالم دانست و گفت: امواج انقالب 
به مرزهای کش��ور محصور نماند و 
به س��رعت فراگیر شد و کشورهای 
اس��المی را درنوردی��د و مایه امید 
و الگوی حق طلبان جهان ش��د. به 
گزارش واحد مرکزی خبر، آیت اهلل 
آملی الریجانی در جلس��ه مسئوالن 
عالی قضایی با گرامیداش��ت یاد و 
خاطره امام خمینی)ره(، ش��خصیت 
ام��ام راحل را محص��ور در رهبری 
انق��الب اس��المی ایران ندانس��ت 
و اف��زود: رجوع به عال��م معنویت 
در عی��ن سیاس��ت از نق��اط قوت 
ام��ام راحل ب��ود. وی اف��زود: امام 
خمینی)ره( در عین رتق و فتق امور 
هیچ گاه از یاد حق و رعایت حدود 
اله��ی غاف��ل نبودن��د و از این باب 
تذکرات فراوانی به مس��ئوالن وقت 
دادند و جمع بی��ن ظاهر و باطن و 
کثرت و جمعیت، مس��یر انسانهای 
کام��ل اس��ت. رئیس ق��وه قضائیه، 
نظام جمهوری اس��المی ای��ران را 
ی��ادگار ام��ام خمینی)ره( دانس��ت 
و ب��ر حفظ آن تأکید ک��رد و اظهار 
داش��ت: دستگاه قضایی در برخورد 
ب��ا گروهکهای محارب که با تالش 

مذبوحان��ه قصد اخ��الل در امنیت 
کش��ور و تزلزل در نظام جمهوری 
اس��المی ای��ران را دارن��د، قاطعانه 
برخورد می کن��د و هیچ گاه کوتاه 

نخواهد آمد.
آیت اهلل آملی الریجانی با اشاره 

به اجرای برخ��ی احکام صادره در 
مورد تعدادی از اعضای گروهکهای 
مح��ارب افزود: اف��رادی که احکام 
آنان به موقع اجرا شد کسانی بودند 
که س��الح به دست گرفته و وابسته 
به گروهکهای محارب و تروریست 

بودند و یا با مواد منفجره دس��تگیر 
شده بودند. در تمام مراحل رسیدگی 
قانون آیین دادرسی کیفری در مورد 
آنان دقیقًا اجرا و رعایت شد. رئیس 
قوه قضائیه خطاب به کس��انی که با 
ایجاد توهم مس��امحه در برخورد با 
متهمان توقع تس��ریع در رس��یدگی 
دس��تگاه  از  را  قوانی��ن  برخ��الف 
قضای��ی دارند، تأکید ک��رد: برخی 
افراد به  رغم تذک��رات قبلی، توقع 
بیشتر از اجرای قانون را از دستگاه 
قضایی دارندکه این توقعات سیاسی 
برخالف ش��رع و قانون است. وی 
افزود: م��الک دس��تگاه قضایی در 
رس��یدگی به پرونده ه��ای قضایی 
فقط قوانین موضوعه و شرع مقدس 

است. 
آی��ت اهلل آملی الریجانی ضمن 
س��فارش قضات به رعایت انصاف 
و عدال��ت در عین قاطعیت و تأکید 
بر اجرای دقیق قوانین گفت: قضات 
نباید از برخ��ی کم  لطفی ها رنجیده 
خاطر ش��وند و توهمات سیاس��ی 
نبای��د در رس��یدگی های قضای��ی 
آنان تأثیری داش��ته باشد چون اگر 
بی گناهی بر اثر تعجیل در رسیدگی 
مجازات ش��ود ن��زد خ��دا جوابی 

نخواهیم داشت. 

س��خنگوی وزارت امور خارجه 
ایران با اش��اره به اینک��ه بیانیه پایانی 
نشس��ت لندن تکلیف های سنگینی 
را برای حل و فصل مسائل افغانستان 
تعیی��ن کرده، از نتای��ج اجالس لندن 

ابراز تأسف کرد. 
به گزارش ایرنا، رامین مهمانپرست 
گفت: نتایج مندرج در بیانیه موسوم به 
لندن قیم مآبانه بوده و با اس��تقالل و 

حاکمیت ملی کشورها منافات دارد.
مهمانپرست از برخورد گزینشی 
با پدیده تروریسم در بیانیه لندن انتقاد 
و آن را نشانگر عجز نیروهای خارجی 
برای برون رفت از معضل افغانستان 
و تالشی برای انحراف افکار عمومی 
جهان و منطقه از ناکامی سیاست های 

آنان در افغانستان دانست.
س��خنگوی وزارت امور خارجه 
کش��ورمان با اشاره به اینکه اظهارات 
و بیانیه منتشره توس��ط وزارت امور 

خارجه انگلی��س در خصوص عدم 
شرکت جمهوری اس��المی ایران در 
اج��الس لندن هیچ تأثیری بر جایگاه 
جمهوری اس��المی ای��ران در حل و 
فصل مسأله افغانس��تان ندارد، نقش 
منفی دولت انگلیس در حل و فصل 
موضوع افغانس��تان از جمله مبارزه با 

قاچاق مواد مخدر و همچنین تالش 
آن کشور برای سازش با افراط گرایان 
را مورد تأکید قرار داد. مهمانپرست با 
اش��اره به اینکه ایران موضوع شرکت 
در اج��الس لن��دن را با حساس��یت 
تعقی��ب می کرد، گف��ت: بازی های 
پشت پرده لندن و برخی از کشورها 

برای تصویب یک بیانیه غیرس��ازنده 
در قبال مس��ائل افغانس��تان که مغایر 
ب��ا مواضع جمهوری اس��المی ایران 
مبنی بر برقراری صلح، ثبات، مبارزه 
با کش��ت و قاچاق مواد مخدر، عدم 
برخورد گزینش��ی با پدیده تروریسم 
و شکوفایی اقتصادی افغانستان است 
عامل عدم حضور جمهوری اسالمی 

ایران در این کنفرانس است.
به گفته وی جمهوری اس��المی 
را  منطق��ه ای  رهیاف��ت  ای��ران 
مناسب ترین گزینه برای حل و فصل 
مس��ائل افغانس��تان می داند و از هر 
گونه اقدامی ک��ه در این زمینه کمک 
کن��د، اس��تقبال می کن��د. جمهوری 
اس��المی ایران مبتک��ر اجالس های 
منطقه ای خصوصاً نشست های سه 
جانبه ایران، افغانس��تان و پاکستان در 
سطوح مختلف بوده و این سیاست را 

استمرار خواهد داد.

جهان نما

نتایج یک نظرس��نجی درباره ت��رور دکتر 
مسعود علیمحمدی نشان می دهد بیش از 80 
درصد از پاس��خگویان، امری��کا را عامل اصلی 

این ترور می دانند.
 ب��ه گ��زارش واحد مرکزی خب��ر، در این 
نظرس��نجی که پایگاه اینترنتی کان��ال الجزیره 

آن را انجام داده از پاس��خگویان پرس��یده شده 
است: به نظر ش��ما آیا امریکا در پس ماجرای 
ترور دانشمند هس��ته ای ایران قرار دارد؟ این 
نظرس��نجی، 13 تا 16 ژانویه 2010 )23 تا 26 
دی 1388( انجام ش��ده است و 14314 نفر در 

آن شرکت کردند.

بیشتر مردم مناطق زلزله زده هائیتی با همان 
لب��اس بر تن باقیمانده از زم��ان قبل از حادثه در 
زیر چادرها و یا بدون س��ر پناه در کنار خیابان با 
آب و غذای اهدایی کش��ورها زندگی می کنند. 
به گ��زارش واحد مرکزی خب��ر از پورتوپرنس، 
ش��ماری از نیروهای پلیس هائیتی به سر کار بر 
گشته اند و تا حدودی امنیت در پایتخت بر قرار 
اس��ت اما مردم همچنان هر کجا آب و غذا بینند 
به طرف آن هج��وم می برند و پلیس مجبور به 

دخالت می شود.
زندانیان فراری، باندهای قاچاق، افراد شرور 
و س��ارقان نظ��م و امنی��ت را در برخ��ی مواقع 
تحت تأثیر قرار می دهن��د. نظامیان امریکایی و 
نیروهای سازمان ملل در جای جای پورتوپرنس 
به چش��م می خورند و بر ام��ور جاری نظارت 
دارن��د. برخ��ی بانکها مانند بان��ک ملی و بانک 

فدرال در هائیتی به صورت نیمه باز فعالیت خود 
را آغ��از کرده اند و صرافیها هم به مردم خدمات 
می دهند، با ورود خارجیها دالر امریکا به جای 
گ��ود واحد پول هائیتی رون��ق گرفته و هر دالر 
معادل 37 گود اس��ت. تهی��ه آذوقه و کرایه هتل 
و حمل و نقل بس��یار گران ش��ده اس��ت. جابه 
جایی مسافر نخستین کار مردم از جمله پزشکان 
و متخصص��ان و تجاری اس��ت که خ��ودرو در 
اختیار دارند. کرایه یک مس��یر 10 دقیقه ای 20 
دالر اس��ت. بازار بزرگ میوه و س��بزی در روبه 
روی بندر پورتوپرنس تا حدودی رونق دارد اما 
قیمت میوه و س��بزی بسیار گران است. هر عدد 
نارنگی نیم دالر فروخته می ش��ود. بعد از کسبه 
بازار میوه و خرده فروش��ان، ماهیگیران هم تور 
خود را در ساحل دریا به آب انداخته اند تا از این 

راه غذایی برای خوردن به دس��ت آورند. ساحل 
دریا در اختیار و نظارت کامل امریکاییها است و 
کشتی کاالها و تجهیزات امدادی کشورها در بندر 
پورتوپرنس پهلو می گیرند. سیستم مخابراتی از 
کار افتاده و فقط شرکت تلفن همراه دیجیسل به 
صورت مختل در حال کار است اما با همکاری 
شرکتهای خارجی در حال تجهیز است. بنزین و 
دیگر سوختها در کشور کمیاب است و قیمت هر 
گالن 4/5 لیتری بنزین وارداتی از ونزوئال ش��ش 
دالر اس��ت. ورود مردم به کلیساها بیشتر شده و 

برای بازماندگان زلزله و اموات دعا می کنند.
80 در صد مردم هائیتی کاتولیک، 15 در صد 
پروتستان و بقیه مذهب دیگری دارند. سطح معابر 
به وی��ژه در پورتوپرنس به دلیل نبود و یا کندی 
فعالیت معدود کارگران ش��هرداری بسیار کثیف 
است. بوی نامطبوع پسماندها، فاضالب و اجساد 

رها شده در ش��هر آزار دهنده است. بازماندگان 
اتباع خارجی در هائیتی از طریق فردوگاه پایتخت، 
بن��در و یا مرز زمینی دومنیکن همچنان در حال 
خروج از هائیتی هس��تند. به دلیل آنکه فرودگاه 
پایتخت در اختیار کامل نظامیان امریکایی است، 
خروج اتباع و نشس��ت و برخاست هواپیماهای 
امریکایی بیشتر و راحتر صورت می گیرد. ورود 
و خروج خارجیها به دلیل کمی پرواز و بیش��تر 
روزها به دلیل نبود پرواز با مشکل مواجه است. 
پس لرزه های زلزله همچن��ان ادامه دارد و مردم 
را وحش��ت زده کرده اس��ت به طوری که مردم، 
امدادگران، نظامیان و گروهای خبری به اجبار باید 
در محیط های باز شب را به صبح برسانند. هوا 
خوب اس��ت اما بوی بد، محیط غیر بهداشتی و 

پشه مانع خواب راحت است.

آین��ده ای ک��ه در آنها روباته��ای نظامی 
جانشین سربازان شوند شاید زیاد دور نباشد.

به گزارش شبکه خبری راشا تودی، جهان 
به ای��ن واقعیت، یعنی داش��تن ارتش روباتها 

نزدیک می شود.
مث��اًل امری��کا در حال حاض��ر از هزاران 

روبات در افغانستان استفاده می کند. واشنگتن 
همچنین سالهاس��ت که از هواپیماهای بدون 
سرنشین اس��تفاده می کند. اکنون نیز مشغول 
آزمایش روباتهای زمینی در عراق و افغانستان 
اس��ت. روس��یه هم در تالش است از فناوری 

روباتهای نظامی عقب نماند. 

شرکت کنندگان اروپایی در همایش جهانی 
اقتصاد در شهر داووس سوئیس، تأکید کردند: 
اتحادیه اروپ��ا برنامه ای ب��رای نجات اقتصاد 

یونان پیش بینی نکرده است.
به گزارش شبکه یورو نیوز، مسئوالن منطقه 
ی��ورو که در داووس گرد ه��م آمده بودند، در 
خصوص بدهی دولتی یونان که در سال 2009 
ب��ه بیش از 12 درصد از تولید ناخالص داخلی 
می رس��ید، هشدار دادند. برخی از اقتصاددانان 
در داووس عقی��ده دارند اقتص��اد یونان بمبی 
ساعتی است که ممکن است منجر به فروپاشی 
کامل منطقه یورو ش��ود. این در حالی است که 
مسئوالن رسمی منطقه یورو و سازمان همکاری 
و توس��عه اقتصادی تأکید می کنند این بمب به 
دو ش��رط منفجر نخواهد ش��د. نخست اینکه 
همبستگی بیش��تری در منطقه یورو ایجاد شود 
و نیز سیاست سختگیرانه اقتصادی اعمال شود. 

دولت یونان متعهد ش��ده اس��ت میزان کسری 
بودج��ه را به 8/7 درصد تولید ناخالص داخلی 
در س��ال 2010 برس��اند و در س��ال 2012 آن 
رقم را به کمتر از س��ه درصد برساند. خواکیم 
المونیا کمیسر اروپا گفت: چند روز پیش شنیده 
می ش��د ارزش یورو بس��یار باال اس��ت و در 
بازارها بس��یار فراتر از ارزش واقعی اش مبادله 
می ش��ود اما ناگهان برخی از کارشناسان اعالم 
می کنند منطقه یورو از هم فرو می پاشد. چنین 
چیزی پیش نخواه��د آمد. منطقه یورو به همه 
اقتصادها امکان رویارویی با بحران را به لطف 
منابع متنوع کمک می دهد اما در ازای آن دولتها 
باید مسئولیت پذیر باشند و تدابیر الزم را برای 
ایجاد تعادل در بودجه خود به کار گیرند. قرار 
است کمیس��یون اروپا در هفته جاری رسماً از 
دولت یونان بخواهد به کاهش حقوق کارمندان 

دولت روی آورد.

معاون توس��عه مدیریت و منابع وزارت کار 
گفت:  دوره آموزش مدیران برای مهندسی مجدد 
تشکیالت اس��تان ها با رویکرد تفویض اختیار 
هر چه بیش��تر، طبق قان��ون مدیریت خدمات 

کشوری برگزار شد.
غالمرضا سعیدی در گفتگو با توانا، با اشاره 
به برگزاری دوره آموزش تشریح قانون مدیریت 
خدمات کشوری و آشنایی با قوانین استخدامی 
برای مدی��ران اس��تانی ادارات، اظهار داش��ت: 
مهندسی مجدد تشکیالت اس��تان ها با رویکرد 
تفویض اختیار هر چه بیشتر، یکی از محورهای 
دوره آموزشی ذی حس��ابان استانی وزارت کار 
اس��ت که با حضور معاونین راهبردی و توسعه 
مدیریت سرمایه انسانی ریاست جمهوری برگزار 

شد.
وی ادامه داد: یکی دیگر از اهداف این دوره 
آموزشی واگذاری مسائل اداری و مالی و همچنین 
مسئولیت های اجرایی به استان ها با هدف تقویت 
ساختار تشکیالت طبق قانون مدیریت خدمات 

کشوری است.
معاون توس��عه مدیریت و منابع وزارت کار 
با بیان اینکه تشریح و تبیین منشور کاری وزارت 
کار از دیگر برنامه های آموزشی مدیران استانی 
اس��ت، تصریح کرد: منش��ور کاری وزارت کار 
و امور اجتماعی به تمامی ادارات کار اس��تان ها 
ابالغ و وضعیت اجرایی این برنامه تشریح شد. 
مع��اون وزیر کار در مورد اولویت های منش��ور 
کاری وزارت کار گفت: بسترسازی برای توسعه 
و ایجاد اشتغال با همکاری دستگاه های مرتبط، 
تسهیل در ساختار و تش��کیل اداری و دوری از 
بروکراس��ی برای راحتی مردم، اعطای اختیارات 
اجرایی و اداری به استان ها و بهبود فضای کسب 

و کار از جمله این موارد است. 

معاون وزیر کار خبر داد:
تفویض اختیار بیشتر به 

مدیران استانی طبق قانون 
مدیریت خدمات کشوری
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در نظر سنجی الجزیره:
 امریکا، عامل اصلی ترور دکتر علیمحمدی

هائیتی؛ اوضاع همچنان نابسامان 

روباتهای نظامی در آینده جانشین سربازان خواهند شد

کارشناسان در خصوص فروپاشی منطقه یورو 
هشدار دادند



مسأله بازگشت امام خمینی به ایران، از ابتدای اقامت 
ایش��ان در پاریس م��ورد بحث محافل سیاس��ی و 
مطبوعات بود، ولی پس از رفتن ش��اه این سؤال در 
بیش��تر مصاحبه ها عنوان می شد و پاسخ امام به همه 
مصاحب��ه کنندگان این ب��ود: »در اولین فرصت «. در 
روزهای آخر دی 1357 خبر بازگشت قریب الوقوع 
امام خمینی در رسانه های خبری انتشار یافت. روز 2 
بهمن یگانهای گارد شاهنشاهی، برای نمایش قدرت 
خود، در حضور خبرنگاران خارجی رژه رفتند. فردای 
آن روز دولت و ارتش، فرودگاههای کشور را بستند 
و پرواز تمامی هواپیماها به ایران و از ایران به خارج 
متوقف ش��د. از همین موقع تظاهرات مردم تهران و 
شهرس��تانها در اعتراض به بسته ش��دن فرودگاهها 
شدت یافت و روز 4 بهمن جمعیت کثیری به سوی 
فرودگاه مهرآباد روی آوردند و خواهان بازگشت امام 
خمینی به وطن شدند. به رغم بسته شدن فرودگاهها 
و متوقف ماندن پرواز هواپیماها، چند تن از خلبانان 
شرکت هواپیمایی ملی ایران اعالم کردند به پاریس 
خواهن��د رفت و امام خمینی را با هواپیمای 707 به 
تهران خواهند آورد. در همین اوان، س��ران ارتش در 
گردهمایی روز 3 بهمن با حضور ژنرال هایزر، مسأله 
جلوگیری از بازگشت امام خمینی را مورد بحث قرار 
می دهن��د: »...ژنرال ربیعی طرفدار اقداماتی به منظور 
جلوگی��ری از فرود هواپیماها در تهران بود، او س��ه 
راه پیشنهاد کرد: جلوگیری از پرواز هواپیما در هوا و 
منحرف ساختن آن، سعی کنیم کشور دیگری راه را بر 
هواپیما ببندد و آن را نابود کند، راه سوم مسدود کردن 
باند فرودگاه. به نظر من )هایزر( مس��دود کردن باند 
فرودگاه راه عاقالنه تری بود، زیرا نشان می داد دولت 
 بر فرودگاه کنترل دارد و می تواند قدرت و حاکمیت 
 خود را نشان دهد...« یادداشتهای برژینسکی مشاور 
امنیت��ی پرزیدنت کارتر نیز موضوع توطئه علیه امام 
خمینی را تأیید می کند. نهایتاً در حالی که واشنگتن و 
تهران درباره نحوه جلوگیری از ورود آیت اهلل خمینی 
به ایران بحث و مذاکره می کردند، امام خمینی، آماده 
بازگشت  به ایران بودند و با تصمیم گیری متهورانه و 
سرعت عمل، حریف را خلع سالح کردند. به گفته 
ژنرال هایزر »ح��رکات و اقدامات جناح خمینی به 
حدی هوشمندانه انجام می گرفت که من متحیر بودم 
چه کسی برنامه ریزی آنها را انجام می دهد و هنوز هم 
پاس��خ این سؤال را پیدا نکرده ام «، به رغم بسته بودن 
فرودگاهها و پخش خبرهای مربوط به سوء قصد به 
جان امام خمینی و نیز منحرف س��اختن هواپیمای 
حامل وی، امام اعالم کرد، هر زمان بخواهد به ایران 
مراجعت می کند. کمیته استقبال، برنامه مفصلی برای 
استقبال از او تهیه دیده بود. روز 9 بهمن ناگهان بختیار 
اعالم کرد که فرودگاه ب��رای ورود آیت اهلل خمینی 
باز است. واقعیت این است که بختیار نمی توانست 
 به طور نامحدود فرودگاهها را بسته نگه دارد. بستن 
فرودگاهها، کنجکاوی ده ها تن خبرنگار خارجی را که 
در اطراف اقامتگاه امام، در انتظار دریافت  خبر بودند، 

بیشتر کرده بود. به گفته بختیار، او نمی توانست مانع 
بازگش��ت  یک تبعه ایرانی به کشورش شود. مسأله 
بس��تن فرودگاهها یک وس��یله تبلیغاتی به نفع امام 
خمینی و به ضرر بختیار بود، از س��وی دیگر اعالم 
آمادگی برای بازگش��ت  به میه��ن و ممانعت دولت 
 بختیار، مردم ایران را به هیجان درآورد و ابعاد ناآرامیها 
را وسیع تر س��اخت. س��رانجام مبارزه تبلیغاتی، با 
عقب نشینی بختیار و باز شدن فرودگاهها پایان یافت 
و برنامه بازگش��ت امام خمینی برای روز 12 بهمن 
اعالم شد. روز 12 بهمن 1357 )1 فوریه 1979( امام 
خمینی پس از 14 سال و چند ماه تبعید با هواپیمای 
747 شرکت هواپیمایی فرانسه )ایرفرانس( عازم ایران 
شد.150 خبرنگار خارجی که عمده ترین شبکه خبری 
دنیا را تشکیل می دادند، همراه امام در »پرواز انقالب « 
حضور داشتند. در فرودگاه پاریس، امام ضمن پیامی 
به ملت فرانس��ه، از میهمان ن��وازی مردم و دولت و 
اهالی نوفل لوش��اتو تش��کر کردند، سپس به چند 
سؤال خبرنگاران پاسخ دادند. در مورد دولت  بختیار، 
مواضع قبلی خود را تکرار کردند و گفتند: »مالقات 
را نمی پذیرم، مگر آنکه اس��تعفا ده��د و کنار برود«. 
در مورد ارتش، ضمن تأیید تماس��هایی که در تهران 
با ارتش بوده اس��ت، گفتند »ما از ارتش می خواهیم 
هر چه زودتر به ما متصل شود. ما می خواهیم ارتش 
مستقل باشد و از قید اجانب خارج و آزاد شود. آنها 
فرزندان ما هستند، ما به آنها محبت داریم باید به دامن 
ملت  بیایند و ارتش و ملت از همدیگر هستند. ارتش 
باید از دولت غاصب کنار برود تا مردم تکلیفشان را 
با او معین کنند...« اس��تقبال از امام، در تاریخ معاصر 
ایران بی سابقه بود. مراسم ورود ایشان، به طور زنده 
از رادیو و تلویزیون پخش شد. هواپیمای ایرفرانس 
حامل آیت اهلل و همراهان در ساعت 9:30 صبح در 
فرودگاه مهرآباد به زمین نشس��ت. امام خمینی، پس 
از ابراز تش��کر از مستقبلین، طی سخنان کوتاهی، با 
تکرار برنامه سیاسی خود، دولت  بختیار را غیرقانونی 
و غاصب دانستند و گفتند: »من اعالم می کنم دولت 
فعلی غاصب و غیرقانونی است و اگر زیادتر از این 

لجاجت کند مسئول خواهد بود....« 

یک روز پیش از بازگش��ت آیت اهلل خمینی به 
ایران، ژنرال هایزر با ارتش��بد قره باغی رئیس س��تاد 
مش��ترک مالقات کرد. قره باغی به فرس��تاده رئیس 
جمهوری امریکا گفت: »ارتش از دکتر بختیار حمایت 
می کند و دس��تورات او را اجرا خواهد کرد و افزود: 
»اگر بختیار در مذاکراتش با امام خمینی به س��ازش 
برس��د، ارتش برای پایان یافتن بن بست موجود و 
تأمین صلح و آرامش، از بختیار پشتیبانی می کند ولی 
اگر خمینی از مذاکره برای رس��یدن به تفاهم امتناع 

کند و در صدد تعیین یک دولت رقیب برآید، ارتش 
به منظور حمایت از دولت و جلوگیری از س��قوط 
آن، موضع دفاعی خواهد گرفت.« س��فیر امریکا در 
تهران درباره موضع دولت امریکا نسبت  به جناحهای 
سیاسی از وزارت خارجه، کسب تکلیف کرد. پاسخ 
واش��نگتن پشتیبانی از روند قانون اساسی و مشاوره 
نزدیک با دولت  بختیار بود. این دستورالعمل جدید، 
در دوم فوریه - روز بعد از بازگشت امام خمینی به 
تهران - به سولیوان ابالغ شد. روز بعد، جان استمپل 
مقام سیاسی سفارت امریکا، با یکی از اعضای نهضت 

آزادی ایران تماس گرفت. این ش��خص به استمپل 
گفت اعضای نهضت ، شب پیش با بختیار مالقات و 
مدت دو ساعت مذاکره کرده اند در نتیجه بختیار با دو 

شرط، حاضر برای مصالحه شده است:
1( بختیار به عنوان نخست وزیر باقی بماند و هر 
چه زودتر ترتیب یک همه پرسی را فراهم کند. در این 
همه پرسی مردم رژیم سلطنت  یا جمهوری اسالمی را 

انتخاب خواهند کرد.
2( بختیار از نخست وزیری استعفا کند ولی تا 

پایان همه پرسی عهده دار اداره امور کشور باشد. 

به گفته گری سیک، آیت اهلل خمینی به رغم اصرار 
و توصیه فراوان مشاورانش، هر دو شرط پیشنهادی را 
رد کرد و گفت: »بختیار باید برود زیرا فرمان نخست 
وزیری او را شاه صادر کرده است. شورای سلطنت 
نیز غیرقانونی است. تنها راه حل، تعیین یک نخست 
وزیر موقت  برای نظارت بر اجرای رفراندوم اس��ت. 
ارتش نیز باید خود را کنار بکشد.« آیت اهلل خمینی 
چهار روز پ��س از ورود به تهران )15 بهمن 1357( 
مهندس مهدی بازرگان را به نخست وزیری منصوب 
کرد. امام خمینی درباره شخصیت مهندس بازرگان و 
سوابق سیاسی او و دالیل انتصابش به نخست وزیری 
گفت: »چون جناب آقای مهندس بازرگان را سالهای 
طوالنی اس��ت که از نزدیک می شناسم، مردی است 
فاضل، متدین از لحاظ ریاست و امین به ملت و ملی 
و بدون گرایش به چیزی که خالف مقررات ش��رع 
است. من ایش��ان را معرفی می کنم که ایشان رئیس 
دولت  باشد. ایشان واجب االتباع است، ملت  باید از او 
اتباع کند، یک حکومت عادی نیست، یک حکومت  
ش��رعی اس��ت، باید از او اتباع کند، مخالفت  با این 
حکومت مخالفت  با شرع است....« معرفی مهندس 
بازرگان به نخست وزیری دولت موقت، با استقبال 
وسیع مردم و راهپیماییهای عظیم رو به  رو شد. بختیار، 

در واکنش نسبت  به تشکیل دولت موقت گفت:
» هرگونه تغییر حکومت  باید از طریق انتخابات 
آزاد صورت گیرد نه توسط گروهی مردم هیجان زده 
که در خیابانه��ا به راه می افتند. آیت اهلل خمینی باید 
درک کند من قانون هس��تم و دولت من تنها دولت 
ایران اس��ت. من در تم��ام عمر در راه دموکراس��ی 
مب��ارزه کرده ام و در اص��ول و عقایدم، نه با آیت اهلل 
خمینی س��ازش خواهم کرد و نه با کس دیگری...« 
روز بعد بختیار، ماهیت جمهوری اسالمی عنوان شده 
از س��وی امام خمینی را زیر سؤال کشید و گفت: » 
هیچ کس نمی داند جمهوری اسالمی او چیست؟ او، 
نه کثرت گرایی سیاسی و نه دموکراسی را می پذیرد. 
او می خواهد روحانی��ون، قانون الهی را اجرا کنند و 
همه حرف آنها همین است. می گویند شما فرمانتان 
را از ایشان )شاه( گرفته اید. بنده می توانم بگویم دکتر 
مصدق ها، مستوفی الممالک ها و خیلی اشخاص که 
از ما بزرگتر بوده اند، همین کار را کرده اند و تمام این 
وزرای جبهه ملی و تمامی این قضات پاک دامن هم، 
همین فرامین را داش��ته اند. بنده نمی توانم ببینم چرا 
این فرمان وقتی به دست من رسید، اینقدر ارزشش 
کاس��ته ش��ده، یا منفور تلقی می ش��ود.« بختیار، در 
توجیه مشروعیت نخست وزیری خود، نخواست  یا 
نتوانسته بود، اختالف شرایط و اوضاعی را که منجر 
به نخست وزیری دکتر محمد مصدق، در اردیبهشت 
1330 ش��د، با ش��رایط دی ماه 1357 ک��ه او فرمان 
نخست وزیری گرفت درک کند، دکتر مصدق به عنوان 
رهبر ملی نهضت ضد استعماری ملت ایران، برای ملی 
کردن صنعت نفت  به میدان آمده بود و نیروی عظیم 
مردمی از او پشتیبانی می کرد. به اعتراف محمد رضا شاه 

هیچ قدرتی در داخل ایران، توان مقابله با او را نداشت 
و پس از کس��ب رأی تمایل مجلس، ش��اه ناگزیر به 
زمامداری او تن در داد، در صورتی که دی ماه 1357، 
رژیم ایران، در برابر توفان عظیم انقالب، در ش��رف 
فروپاش��ی بود، شاه س��فر خود را به خارج از کشور 
تدارک می دید و بختیار ابتدا فرمان نخست وزیری را 
گرفت و بعد مجلس به او رأی اعتماد داد. بختیار در 
مجلس شورای ملی، لزوم احترام به قانون اساسی و 
دفاع از دیگر قوانین مملکت را تأکید کرد و یادآور شد 
به حکم قانون در مقام نخست وزیری خواهد ماند: »من 
با داد و فریاد و هو و جنجال حکومتهایی که در تخیل 
مردم به وجود آید، تسلیم نمی شوم. باید حکومتی با 
قان��ون بیاید و با قانون ب��رود. آنکه با رأی نمایندگان 
مجلس آمده، فقط با رأی نمایندگان مجلس خواهد 
رفت. شما نمایندگان نیز آزاد هستید یا از نمایندگی 
صرف نظر کنید و استعفا دهید و یا در سنگر پارلمان 
 بمانید. ولی من در مقام نخست وزیر قانونی مملکت 
می مانم تا انتخابات آزاد آینده را انجام دهم.« طی هفت 
روز، بین انتصاب مهندس بازرگان و پیروزی انقالب، 
بختیار همچنان از مشروعیت و قانونی بودن نخست 
وزیری خود دفاع می کرد و بازرگان را تهدید می کرد، 
وی گفت: »آیت اهلل خمینی حق تعیین نخست وزیر را 
ندارند، آنها در جستجوی هیاهوی خیابانی و شعارهای 
بی معنی ای که ب��ا فریادهای گوش خ��راش تکرار 
می شود، هستند.آنها به این ترتیب می خواهند بگویند 
ما اکثریت داریم، در حالی که اکثریت  باید متین، آرام 
و خاموش باشد.«  مهندس بازرگان در روز 20 بهمن 
1357 طی نطقی در حضور دهه��ا هزار تن از مردم 
تهران که در دانشگاه تهران اجتماع کرده بودند، پیرامون 
نظریات بختیار و ادعای قانونی بودن نخست وزیری 
او به تفصیل پاسخ داد و گفت: »آنچه مورد اشکال و 
ایراد و اختالف است، ایراد قانونی بودن دولت ایشان و 
نشستن و گفتنشان سر جای همان غاصبین و دشمنان 
ملت و تمکین کامل نکردن به خواسته ملت و انقالب 
است. خودش را دولت قانونی می داند، به دلیل اینکه 
او را شاه به این مقام برگزیده است و ثانیاً مجلس رأی 
اعتماد به ایشان داده اند. تعجب از این است که آقای 
دکتر بختیار که تا همین اواخر اعتراف و اعتراض به 
پایمال ش��دن قانون اساسی می کرد، حزب رستاخیز 
و مجلس سنا و مجلس ش��ورای ملی را تحمیلی و 
فرمایشی و ساواکی می دانست، حاال دو دستی به آنها 
می چسبد. اختالف اینجا است، اشکال اینجا است...« 
روز بعد، از ساعت چهار بعد از ظهر حکومت نظامی 
اعالم ش��د. امام خمینی از مردم خواس��ت  به دستور 
دولت اعتنا نکنند. به دنبال این اخطار و اعالمیه دولت 
موقت، مردم به خیابانها ریختند. همان شب درگیری 
همافران با افراد گارد س��لطنتی در پادگان دوشان تپه 
ش��روع ش��د. فردای آن روز )22 بهمن( ارتش اعالم 
بی طرفی کرد، چند ساعت  بعد، بسیاری از پاسگاههای 
پلیس و چند پادگان و پایگاه نظامی به دست مردم افتاد 

و بدین ترتیب، دولت 37 روزه بختیار سقوط کرد. 

امام خمینی چگونه به ایران بازگشتند؟

موضع واشنگتن
 پس از بازگشت امام 

مهندس فخرایی مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان از بهره برداری و آغاز 
عملیات 333 پروژه آب و فاضالب با هزینه ای 

بالغ بر 660 میلیارد ریال در دهه فجر خبر داد.
وی هزینه پروژه های قابل افتتاح در دهه 

فجر را 38 میلیارد تومان اعالم کرد.
فخرای��ی اه��م اقدامات ش��رکت آب و 
فاضالب اس��تان اصفهان در طول سال 88 را 
شامل: طرح بایگانی الکترونیک به تعداد 350 
هزار پرونده مش��ترکین، طرح افزایش آبگیری 
چاهه��ای فلمن، تله متری چاهه��ا و مخازن، 
افزای��ش اعتب��ارات طرحهای عمران��ی از 14 

میلیارد تومان به 24 میلیارد تومان بیان کرد.
مهندس فخرایی در رابطه با دریافت قبوض 
و قیمت ها از مشترکین گفت: این قمیت ها در 
3 بخش تقسیم بندی می شود: قیمت مشترکین، 
قیمت دفتری و قیمت آب که طی س��ال قبل 
قیمت یک مترمکع��ب آب 154 تومان بوده و 
قیمت مشترکین 174 تومان که می توان گفت 
قیمت آب در همان سال 400 تومان بوده است.
وی در بحث یارانه نیز خاطرنش��ان کرد: 
قیمت اصلی آب را قرار اس��ت طی 5 سال از 
مشترکین دریافت کنیم و باید در کنار افزایش 
قیمت آب کاهش هزینه ها را داشته باشیم. وی 
یکی از راهه��ای کاهش هزینه ها را واگذاری 
کاره��ای بخش های مختلف ش��رکت آب و 

فاضالب به بخش خصوصی بیان کردند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اصفهان 
پیش بینی بودجه طی سال 88 را 103 میلیارد 
تومان بیان کرد ک��ه 24 میلیارد تومان آن برای 

طرحهای عمرانی پیش بینی شده است.
در ادامه س��جادی فر معاون درآمد و امور 
مشترکین این شرکت گفت: در رابطه با افزایش 
قمیت، هیچ گونه تعرفه ای دریافت نشده است. 
وی افزود: از سال 83 تاکنون مشترکینی که زیر 
الگوی مصرف آب مصرف کرده اند حدود 60 
درصد مشترکین اصفهانی بوده اند که هیچ گونه 
افزایش آبونمانی نداش��ته اند و این افزایش از 

امسال بوده است.
سجادی فر میزان بدهی مشترکین به اداره 
آب و فاضالب را 24 میلیارد تومان بیان کرد که 
حدود 9/8 میلیارد تومان این بدهی به نیروهای 
مسلح اختصاص دارد و امسال 2 میلیارد تومان 
به این بدهی افزوده شده است.امینی مدیر آب 
و فاضالب ش��هر اصفه��ان در خصوص آثار 
باس��تانی گفت: با توجه به تماسهای مکرر در 
زمینه دیواره های مسجد جامع اصفهان، اکیپ 

نشت یابی به این محل اعزام و طی انجام 
اقدامات الزم مشخص شد که هیچ گونه مشکلی 
وجود نداش��ته و همچنین در خصوص میدان 
امام و مسجد امام هم اقدامات و پیشگیری های 
الزم انجام ش��ده است. ربیعی مدیر آزمایشگاه 

و کنترل کیفیت آب و فاضالب استان اصفهان 
نیز گف��ت: آب اصفهان هی��چ گونه عوارض 
خاصی برای مصرف کننده به وجود نمی آورد 
و دارای ام��الح طبیعی اس��ت و در این زمینه 
درصد زیادی از بودجه به شستشوی آب و هوا 

اختصاص داده ش��ده است. وی در خصوص 
تغییر رنگ آب هم اظهار داشت: این تغییرات 
گاهی به دلیل وجود شبکه های فرسوده و ایجاد 
حوادث که باعث برگش��ت گل و الی به آب 

می شود به وجود می آید. 

پروژه های قابل افتتاح در دهه فجر سال 1388

مبالغ هزینه شده شرح پروژهفصلنام شهرنام شهرستانردیف
)ریال(

ورزنهاصفهان1

ساخت مخازن ذخیره

آبرسانی

1/676/000/000مخزن 1000 مترمکعبی
2/670/133/529منبع 2000 مترمکعبیکوهپایهاصفهان2
2/803/925/721منبع 2000 مترمکعبیرضوانشهرتیران3
2/094/432/940مخزن 2000 مترمکعبیدهاقاندهاقان4
2/846/363/937منبع 2000 مترمکعبیسه راه سینبرخوار5

صفائیهمبارکه6
مخزن 5000 مترمکعبی و 
خط انتقال 400 میلیمتر 

چاه فلمن
8/000/000/000

کوهپایه )محله اصفهان7
سخنیار(

2 کیلومتر قطر 100 میلی 
60/000/000لیتر

5 کیلومتر قطر 250 میلی آبرسانیطالخونچهمبارکه8
2/000/000/000لیتر

مبارکه9
دیزیچه، وینیچه، 
درچه، حسن آباد، 

نکوآباد
7 کیلومتر قطر 400 میلی آبرسانی

8/500/000/000لیتر

2/5 کیلومتر قطر 200 آبرسانیکمهسمیرم10
2/000/000/000میلی لیتر

از طرح آبرسانی به تأسیسات )فشارشکن و...(آبرسانیورنامخواستلنجان11
مبارکه

1/500/000/000بازسازی چشمهاصالح آبرسانیخورخورو بیابانک12

سطح استانسطح استان13

چاه

حفر و تجهیز چاه )23 
12/000/000/000حلقه(

چاه شماره 4 و ساختمان دارانفریدن13-1
400/000/000چاه

نطنزنطنز13-2

حفر، تجهیز، احداث 
ساختمان چاه و احداث 

خط انتقال برق چاه 
الاسپیدانی

1/174/664/416

3/000/000/000ساختمان اداریساختمانیابریشم و پیربکرانفالورجان14
سطح استانسطح استان15

اصالح و توسعه آب
49/239/200/000اصالح شبکه آب 

58/201/000/000توسعه شبکه آبسطح استانسطح استان16

اصفهان، خمینی سطح استان17
شهر، شاهین شهر

اصالح و توسعه 
فاضالب

اصالح شبکه فاضالب 
11/825/600/000)12448 کیلومتر(

اصالح و توسعه سطح استانسطح استان18
فاضالب

توسعه شبکه فاضالب 
127/836/000/000)120/880 کیلومتر(

توسعه شبکه فاضالب اصفهاناصفهان18-1
شهرک ولی عصر

توسعه شبکه فاضالب 
)12کیلومتر(

2613944/436/000/000 فقرهنصب انشعاب آبسطح استانسطح استان19

000 /2350837/612/000 فقرهنصب انشعاب فاضالبسطح استانسطح استان20

جمع مبالغ هزینه شده )ریال(       379/875/320/543

پروژه های قابل کلنگ زنی در دهه فجر سال 1388

مبالغ برآورد نوع عملیاتشهرردیف
میلیون ریال

10/000آبرسانی )400 میلی متر 4/5 کیلومتر(خط انتقال آب حبیب آباد1

2/000آبرسانی )150 میلی متر 3/5 کیلومتر(خط انتقال آب شهرک صنعتی کمشچه2

2/500آبرسانی )350 میلی لیتر 3/5 کیلومتر(خط انتقال آب به نصرآباد جرقویه3

150/000آبرسانی )500 میلی متر 40 کیلومتر(آبرسانی به خوانسار )از خروجی تونل قمرود(4

نطنز )اجرای خط انتقال آب رحمت آباد و احداث 5
12/000آبرسانی )250 میلی متر 6 کیلومتر(ایستگاه(

775آبرسانی )150 میلی متر 4 کیلومتر(گلپایگان )گلشهر(6

775آبرسانی )100 میلی متر 3 کیلومتر(گلپایگان )گوگد(7

100/000توسعه شبکه فاضالب )14 کیلومتر(نطنز8

جمع ریال       278/050

اقدامات شرکت آب و فاضالب اصفهان
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شهرستان هاشهرستان هاشهرستان هاشهرستان ها

ش��هردار اصفهان از بهره برداری 
فاز سوم پل روگذر امام خمینی)ره( 
به طول حدود 1600 متر حدفاصل 
تقاط��ع ام��ام رض��ا )ع( ت��ا تقاطع 
بهارس��تان ت��ا پای��ان س��ال جاری 
ب��ه عنوان یک��ی از پیش��رفته ترین 
پروژه ه��ای عمرانی در زمینه حمل 
و نقل در کش��ور ب��ا هزینه ای بالغ 
ب��ر 210 میلیارد ریال خب��ر داد. به 
رس��انه ای  ارتباطات  اداره  گزارش 
روابط عمومی ش��هرداری اصفهان، 
دکتر سیدمرتضی س��قائیان نژاد در 
رابطه با احداث بزرگراه دو طبقه امام 
خمینی)ره( گفت: این طرح یکی از 
پیش��رفته ترین پروژه های عمرانی 
در زمین��ه حمل و نقل در کش��ور و 
ارتباط مس��تقیمی بین رینگ چهارم 
یا هم��ان رینگ حفاظت��ی و رینگ 
سوم شهر اصفهان که طول مصوب 
پل روگذر آن بیش از 5 کیلومتر در 
امتداد خیابان امام خمینی در شمال 
غرب اصفهان و از پارک قلمس��تان 
ش��روع و تا بعد از تقاطع بهارستان 

ادامه خواهد داشت.
وی با بی��ان اینکه در این پروژه 
عظیم که محل عبور خودروها را به 
دو طبقه تقس��یم می کن��د، در طبقه 
اول ی��ا همکف خیابان، دسترس��ی 
محل��ی به معابر و خیابانهای اطراف 
فراه��م و طبق��ه دوم ک��ه در حال 
حاضر در حال تکمیل است ترافیک 
عبوری را شامل خواهد شد، اظهار 
ک��رد: مرحله اول به طول 5 کیلومتر 
شامل 3 فاز اجرایی بوده که فاز اول 
این پروژه به ط��ول 1923 متر و از 

تقاطع شریف تا تقاطع امام رضا)ع( 
و فاز دوم آن نیز به طول 1192 متر 
از تقاطع ش��ریف تا پارک قلمستان 
اس��ت که با هزینه اجرای��ی بالغ بر 
350 میلی��ارد ریال در اردیبهش��ت 
ماه سال جاری به صورت رسمی با 
حضور ریاست جمهوری در اختیار 
شهروندان قرار گرفت، این در حالی 
است که برای آزادسازی این دو فاز 
بی��ش از 150 میلی��ارد ریال صرف 
شده است. وی با اشاره به فاز سوم 
طرح پ��ل روگذر ام��ام خمینی)ره( 
گف��ت: این فاز به ط��ول 1600 متر 
حدفاص��ل تقاطع امام رض��ا)ع( تا 
تقاطع بهارس��تان اس��ت که تا پایان 
س��ال جاری با هزین��ه 210 میلیارد 

ریال به بهره برداری خواهد رسید.
ش��هردار اصفه��ان با اش��اره به 
مش��خصات فن��ی پل روگ��ذر امام 
خمین��ی)ره( گف��ت: ای��ن پ��ل به 
صورت پ��ل بتنی به ع��رض متغیر 

22 تا 26 متر اس��ت که امکان عبور 
وس��ایل نقلی��ه را در 2 خط عبوری 
در یکی از باندهای رفت و برگشت 

میسر می کند.
و  روگ��ذر  پ��ل  س��اخت  وی 
بزرگ��راه دو طبقه ام��ام خمینی)ره( 
ش��هر اصفه��ان را دارای ویژگیهای 
ب��ارز و منحص��ر به ف��رد ترافیکی 
معرف��ی ک��رد و اظهار داش��ت: از 
ویژگیهای بارز طراحی این بزرگراه 
دوطبقه، ام��کان ایجاد خطوط ویژه 
حم��ل و نقل عموم��ی، نظیر تراموا 
و اتوب��وس پرس��رعت )BRT( در 
زیر پل روگذر اس��ت که از وس��ط 
دو بان��د طبقه همکف بزرگراه عبور 

می کند.
دکتر س��قائیان نژاد با اش��اره به 
پروژه  اجرایی  عملیات  آزادس��ازی 
امام خمینی)ره( گف��ت: با توجه به 
عرض خیاب��ان امام خمینی)ره(، در 
محل رمپ های ورودی و خروجی 

و تأمین عبور و م��رور کنار گذرها 
در محدوده پارک قلمستان، چهارراه 
امام رض��ا)ع( و تقاطع ش��ریف به 
میزان محدودی نیاز به آزادس��ازی 
بوده اس��ت که با اس��تقرار مسئول 
مربوط��ه به عنوان مدیر آزادس��ازی 
خیابان امام خمینی در محل پروژه، 
مقاطع مورد نی��از با صرف کمترین 
زمان و هزین��ه و اغلب با واگذاری 

امتیاز به مالکین، آزادسازی شد.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه یک��ی از 
ویژگی ه��ای مهم در طرح ترافیکی 
این پروژه، عدم انسداد مسیر اجرای 
عملی��ات با وجود ترافیک س��نگین 
اس��ت، اذعان داش��ت: خیابان امام 
خمینی)ره( به عنوان ش��ریان اصلی 
خروج از اصفهان به س��مت تهران 
اس��ت به همین دلیل امکان انسداد 
کام��ل یا جایگزین��ی آن منتفی بوده 
و ب��ه همی��ن دلیل مح��دوده ای از 
مح��ور خیاب��ان به ع��رض 12 متر 
توس��ط گاردریل محصور ش��ده و 
در تمام��ی م��دت اجرای پ��روژه، 
بخشی از خیابان به عرض 7/5 متر، 
جه��ت عبور ترافیک حفظ ش��ده و 
در مواردی ب��ه لحاظ کمبود عرض 
موجود جهت عبور و مرور وسایل 
نقلیه، این مس��یر به مرکز کارگاه و 
حدفاصل س��تون های پروژه منتقل 

شده است.
ش��هردار اصفهان گف��ت: ادامه 
این پل ت��ا 10 کیلومتر به دلیل آنکه 
خیابان موجود کمتر درگیر عوارض 
جانبی است به مراحل بعدی موکول 

شده است.

استاندار  شهرکرد:  باقری-  حمید 
نشست  در  بختیاري  و  چهارمحال 
اصحاب  و  خبرنگاران  با  مطبوعاتي 
رسانه اعالم کرد: در دهه فجر امسال 
بالغ بر شش  اعتباری  با  480 پروژه 
میلیون  و 998  میلیارد  و 842  هزار 
ریال در استان چهارمحال و بختیاری 

به بهره برداری می رسد.
از  گف��ت:  صادق��ی  مهن��دس 
مجموع طرح هاي یادشده 332 طرح 
با 793 میلی��ارد و 494 میلیون ریال 
از مح��ل اعتبارات دولت��ي و بقیه از 
محل اعتب��ارات خصوصي، بانکي و 
بخش تعاوني تأمین اعتبار و اجرایي 
ش��ده اند. وي افزود: از این طرح ها 
169 طرح در شهرس��تان ش��هرکرد، 
65 ط��رح در شهرس��تان بروج��ن، 
55 ط��رح در شهرس��تان فارس��ان، 
73 طرح در شهرس��تان لردگان، 43 
طرح در شهرس��تان اردل، 37 طرح 
در شهرس��تان کوهرن��گ، 37 طرح 
در شهرس��تان کیار و یک طرح کلي 

در تمامي روس��تاهاي اس��تان اجرا 
ش��ده اند. وي تصریح کرد: امس��ال 
همزمان با دهه فجر انقالب اسالمي 
عملیات اجرایي طرح هاي تأمین آب 
شهر ناغان، اجرای شبکه گازرسانی 
به ش��هرک صنعتي شهرس��تان کیار، 
اجراي طرح هاي مس��کن ش��هري 
و روس��تایي در شهرستان لردگان و 

احداث ح��وزه مقاومت بس��یج در 
شهرستان لردگان آغاز مي شود

اس��تاندار چهارمحال و بختیاري 
گفت: فروش اوراق مشارکت هشت 
کارخانه فوالد کشور از جمله کارخانه 
فوالد این استان مصوب هیأت دولت 
ش��ده اس��ت. رجبعلي صادقي بهره 
مش��ارکت این اوراق را با س��ود 16 

درص��د و قابل انتقال به غیر اعالم و 
تصریح کرد: ضمان��ت این اوراق را 
دولت و بان��ک ملت بر عهده دارند. 
وي ب��ا اعالم اینکه به��ره این اوراق 
مشارکت هر سه ماه یک بار پرداخت 
مي ش��ود تأکید کرد: مشارکت مردم 
در خری��د اوراق مش��ارکت، باعث 
راه اندازي و بهره برداري سریعتر این 

کارخانه خواهد شد.
اس��تاندار  ریزي  برنام��ه  معاون 
چهارمح��ال وبختیاري نیز با اش��اره 
به مباحث توزیع عادالنه یارانه ها و 
هدفمند کردن آن گفت: همه مردم در 
هر خوش��ه طبقه بندي شده که قرار 
گرفته باشند، مشمول دریافت یارانه 

خواهند بود. 
دکتر »شهرام محمدي« افزود: با 
توجه به اطالعات جمع آوري شده، 
کس��اني که نس��بت به خوشه بندي 
اعت��راض دارن��د می توانند ب��ا ارائه 
مستندات، در اردیبهشت سال آینده، 

اطالعات خود را اصالح کنند. 

شش��مین نمایش��گاه تخصصی 
صنعت خ��ودرو ک��ه از 7 بهمن در 
فضای��ی به مس��احت 8 هزار و 500 
متر مرب��ع در دو بخش خودروهای 
س��واری و تجهیزات برپا ش��ده بود 

دیروز به کار خود پایان داد.
اطل��س  س��ایپا،  ش��رکت های 
خودرو ) نمایندگی کیا موتورز کره(، 
نمایندگی  زامی��اد،  پارس خ��ودرو، 
ک��رم����ان خودرو  مجم��وع����ه 
)خودروس��ازان راین(، آسان موتور 
ایران  نمایندگی های مجاز  ) هیوندا(، 
) کش��نده های  س��پهردیزل  خودرو، 
س��نگین هیوندا(، آریا دیزل ) کشنده 
س��نگین رنو(، گروه صنعتی ماموت، 
گروه بهمن دیزل، سایپا دیزل و پارس 

بوش��ونگ ) تولید کننده ماشین آالت 
خدمات ش��هری( از جمله حاضران 

این نمایشگاه بودند.
همچنین فع��االن تولید و مونتاژ 

انواع خودروهای س��بک و سواری، 
س��نگین و نیمه س��نگین، قطعات و 
ماشین آالت  وابس��ته،  مجموعه های 
وابسته  تجهیزات  خدمات ش��هری، 
خ��ودرو، انواع لیفتراک ه��ا، قطعات 
اصلی موتور و بدنه، باتری، قطعات 
برقی خ��ودرو، دس��تگاه های تنظیم 
موتور و عیب یاب، تجهیزات صوتی 
و تصویری خودروها، ش��رکت های 
تجهی��زات  قطع��ات،  واردکنن��ده 
تعمیرگاهی، قطعات پلیمری، قطعات 
موتور، قالب ها و ادوات ریخته گری 
از  محصوالت��ی  کردن��د.  ارائ��ه  را 
کش��ورهای فرانس��ه، ک��ره جنوبی، 
اسپانیا، چین، ترکیه، اکراین و آلمان 
در این نمایشگاه به نمایش درآمدند.

مدیرعامل ش��رکت شهرک هاي 
صنعتي اس��تان اصفهان از اجرا شدن 
صد در صدي شش مصوبه از 9 مصوبه 
این شرکت در جریان سفر اول هیأت 
دول��ت خب��ر داد.  نب��ي اهلل قائدي در 
گفتگو با ایرنا گفت: از 12 بند مصوبات 
فصل صنایع و معادن استان در دور اول 
سفر هیأت دولت 9 بند آن با 55 پروژه 
مربوط به ش��رکت شهرکهاي صنعتي 
استان بوده که شش مصوبه آن به طور 

کامل اجرا شده است. 
وي طراح��ي و اج��راي تصفیه 

خانه شهرک هاي صنعتي اشترجان 
و  کاش��ان  امیرکبی��ر  فالورج��ان، 
سه راهي مبارکه، توسعه شهرکهاي 
صنعت��ي مبارکه، اصفه��ان، برخوار 
و میم��ه، مطالعات ش��هرک صنعتي 
محور اصفهان- اردس��تان، ش��هرک 
صنعتي فلزات قیمتي و س��نگ هاي 
گرانبها در محور اصفهان- اردستان، 
مطالع��ات ش��هرک صنای��ع غذایي 
خمیني شهر و مطالعه ایجاد نواحي 
صنعتي در قمصر، نیاسر، نیستانک، 
انارک، خور، زواره، برزک، برخوار 

و میم��ه و ش��هرضا را ط��رح هاي 
خاتم��ه یافته دور اول س��فر هیأت 

دولت به استان اعالم کرد. 
پیش��رفت  از  همچنی��ن  وي 
88 درص��دي تأمین اعتب��ار تکمیل 
زیرساخت هاي شهرک هاي صنعتي 
در 17 منطقه محروم استان خبر داد. 
قائدي، میزان پیش��رفت مطالعات 
امکان س��نجي ش��هرک هاي صنعتي 
چادگان، فریدونشهر، فریدن، گلپایگان، 
خوانسار، فالورجان و برخوار و میمه 
که از دیگر مصوبات س��فر اول هیأت 

دول��ت در اس��تان بوده اس��ت را 74 
درصد اعالم کرد. مدیرعامل شرکت 
ش��هرکهاي صنعتي اس��تان اصفهان 
در خصوص نام��ه هاي مردمي این 
ش��رکت در دور اول س��فر هی��أت 
دولت به اس��تان اظهار داش��ت: در 
این س��فر در مجم��وع 269 نامه به 
این ش��رکت ارج��اع ش��ده که 87 
درصد آن پاسخ مثبت دریافت و 12 
درصد آنها به دلیل مغایرت با قانون 
و ی��ا قابل اجرا نبودن، پاس��خ منفي 

دریافت کرده است.

رئیس ستاد دهه فجر چهارمحال و بختیاري 
از برگ��زاري یک هزار و 931 برنامه به مناس��بت 
گرامیداش��ت س��ي و یکمین بهار آزادي در این 

استان خبر داد. 
به گزارش فارس، عل��ي گرجي با تأکید بر 
ضرورت اجراي باش��کوه مراسم ویژه دهه  فجر 
با توجه ش��رایط کشور و اغتشاشات اخیر اظهار 
داش��ت: برنامه هاي دهه فجر امس��ال متناسب با 
عناوین روزهاي دهه فجر با جذابیت هاي هنري 

اجرا خواهد شد.
گرجي از تش��کیل یک  ه��زار و 900 کمیته 
ویژه دهه  فجر در این اس��تان خبر داد و گفت: بر 
همین اساس 126 کمیته شهرستاني ویژه ایام دهه 
فجر در شش شهرستان استان، 144کمیته بخشي 
در 12بخش، 112کمیته شهري ویژه در 14شهر 
استان و 475س��تاد ویژه دهه  فجر در روستاهاي 

استان در این ایام تشکیل شده است.
وي از ش��روع برنامه ه��اي زمانبندي ش��ده 
س��تاد دهه  فجر استان از تاریخ 12 بهمن ماه خبر 
داد و اف��زود: در این روز که با عنوان روز انقالب 
اس��المي، امام، والیت و رهبر نامگذاري ش��ده 
است، برگزاري 44 عنوان برنامه محوري پیش بیني 
شده که نواختن زنگ انقالب در تمامي مدارس 
استان همزمان با ورود امام راحل)ره( به کشور از 

مهمترین این برنامه ها است.
وي اف��زود: به مناس��بت بزرگداش��ت روز 
12بهمن س��الروز ورود امام خمین��ي )ره( مانور 
ویژه اي به یمن ورود امام )ره( به کشور از فرودگاه 
شهرکرد تا مصلي امام)ره( این شهر برگزار خواهد 
شد. رئیس ستاد دهه فجر چهار محال و بختیاري 
با اشاره به حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمي 
در برخي برنامه هاي روز 13 بهمن در این استان 
اش��اره کرد و گف��ت: همچنین در ای��ن روز که 
انقالب اسالمي، مردم ساالري دیني، قانونمندي و 
عدالت گستري نامگذاري شده، بیش از 27عنوان 
برنامه مرتبط با همین عنوان در این استان برگزار 

خواهد شد.
وي به عناوین دیگر روزهاي دهه فجر اشاره 
کرد و افزود: 14 بهمن با عنوان انقالب اسالمي، 
خودب��اوري، پایداري و ش��کوفایي علمي، روز 
15بهمن ماه با عنوان انقالب اسالمي، ایمان، ایثار 
و شهادت و 16بهمن ماه با عنوان انقالب اسالمي، 
نهضت حس��یني، احیاي ارزش هاي اس��المي و 
انتظار فرج از سوي ستاد دهه فجر استان نامگذاري 
شده است. گرجي ادامه داد: همچنین در این ستاد 
روز 17 بهمن ماه با عنوان روز انقالب اس��المي، 
اس��تحکام خانواده، رس��الت و منزل��ت زن، 18 
بهمن ماه با عنوان انقالب اسالمي، بصیرت دیني و 
فرهنگ تمدن ایران اسالمي، 19 بهمن ماه با عنوان 
بسیج مردمي، نیروي مسلح، امنیت و اقتدار ملي، 
20 بهمن ماه با عنوان انقالب اسالمي، کارآمدي، 
خدمت رساني و امید به آینده نام گرفته است. به 
گفته وي روز 21 بهمن ماه روز انقالب اسالمي، 
اتحاد ملي، انس��جام اس��المي و استکبارستیزي 
و 22 بهمن م��اه با عنوان روز انقالب اس��المي، 
استقالل، آزادي و جمهوري اسالمي نامیده شده 
اس��ت. گرجي ادام��ه داد: در مجموع در این ایام 
یک هزار و 931 عن��وان برنامه در نقاط مختلف 
این استان به مناسبت گرامیداشت این ایام فرخنده 
برگزار مي ش��ود ک��ه غبارروبي و عطر افش��اني 
مرقد مطهر ش��هداي استان در نخستین پنجشنبه 
دهه فجر، برگزاري س��رود یک هزار و 357 نفري 
دان��ش آم��وزان در روز 22بهم��ن و برگ��زاري 
راهپیمایي در 31 نقطه استان از برنامه هاي شاخص 
این دهه اس��ت. وي برگزاري هرچه باش��کوه تر 
مراس��م سي و یکمین فجر انقالب اسالمي را در 
پاسداشت انقالب و ارزش نهادن به خون هزاران 
ش��هید در به ثمر رس��اندن انقالب اسالمي مهم 
دانست و گفت: این مراسم با توجه به فتنه اي که 
عناصر اس��تکبار جهاني و وابسته هاي داخلي در 
کشور بعد از انتخابات ایجاد کردند با حساسیت 

خاص و ویژه اي برنامه ریزي شده است.

مشاور استاندار چهارمحال و بختیاري در امور 
بانوان و خانواده گفت: زنان در متن انقالب حضور 
گسترده و مؤثر داشتند و از جمله عوامل بسیار مهم 
و مؤثر در پیروزي انقالب اس��المي ایران همین 
حضور گسترده زنان شجاع و مؤمن در متن انقالب 
است. به گزارش فارس، نسرین هادیان با اشاره به 
مهم ترین برنامه هاي کمیته بانوان ستاد دهه فجر این 
استان اظهار داشت: یک هزار و 724 برنامه متنوع در 
کمیته بانوان ویژه پاسداشت ایام گرامي دهه فجر 
از س��وي این کمیته در نظر گرفته شده است که 
در این ایام بر اس��اس برنامه  زمان بندي شده اجرا 
خواهد شد. هادیان ادامه داد: برگزاري 46 برنامه در 
حوزه هاي علمي و تحقیقاتي، برگزاري 100 کارگاه 
آموزشي، برگزاري 67 همایش با موضوعات مرتبط، 
تدوین و برگزاري 205 مراسم ویژه، برگزاري 73 
مراس��م تقدیر و تجلیل از زنان نمونه و نام آور از 
مهم ترین برنامه هاي در نظر گرفته شده در کمیته 
بانوان ویژه این ایام است. به گفته وي برگزاري 65 
برنامه اطالع رساني و 187 برنامه در عرصه تبلیغات 
در حوزه هاي مختلف، تنظی��م و اجراي بیش از 
195 برنامه ویژه دیدار با مس��ئوالن، برگزاري 83 
نمایشگاه با موضوعات مرتبط، برگزاري 28 برنامه 
ویژه خدمات رفاهي و 18 برنامه خدمات تفریحي 
و گردش��گري، برگزاري 241مس��ابقه ورزشي، 
هنري و کتابخواني، برگزاري 22 افتتاحیه از دیگر 
این برنامه ها است.مش��اور اس��تاندار چهارمحال 
و بختیاري در امور بان��وان و خانواده از برگزاري 
همایش ویژه تبیین نقش انقالب اسالمي در ارتقاي 
ش��أن و منزلت زنان خب��ر داد و گفت: همچنین 
جشن شکرگزاري باسوادي با همکاري نهضت 
س��وادآموزي در روز 18 بهمن ماه در این اس��تان 
برگزار مي شود. وي همچنین اضافه کرد: دیدار با 

خانواده شهدا، غبارروبي گلستان شهدا، برگزاري 
کارگاه آموزشي کارآفریني، بازدید از شهرک هاي 
صنعتي و ش��رکت هاي تعاوني، برگزاري کارگاه 
امر به معروف و نهي از منکر و برگزاري مس��ابقه 
وبالگ نویسي از دیگر برنامه هاي تدوین شده ویژه 
گرامیداشت سي  و یکمین سالگرد پیروزي انقالب 
اسالمي است. هادیان از برگزاري نمایشگاه ویژه اي 
با هدف معرفي دس��تاوردهاي انقالب اس��المي 
ایران طي 30 سال گذشته در محل نمایشگاه هاي 
دائمي استان خبر داد و گفت: همچنین برگزاري 
رزمایش اقتدار با حضور بانوان بس��یجي ادارات 
و برگزاري مسابقه کتابخواني با موضوع حجاب 
و عفاف ویژه زن��ان کارمند از دیگر این برنامه ها 
است. مش��اور استاندار چهارمحال و بختیاري در 
امور بانوان و خانواده تجلیل و تقدیر از زنان نمونه 
استان را یکي دیگر از برنامه هاي ویژه گرامیداشت 
سالگرد پیروزي انقالب اسالمي دانست و افزود: 
در این برنامه از زنان نام آور قرآني، نخبگان علمي و 
پیشکسوتان ورزشي تجلیل مي شود. وي ادامه داد: 
پیاده روي عمومي خانوادگي در روز 16بهمن ماه، 
شرکت در راهپیمایي 22 بهمن ماه، حضور وحدت 
 آفری��ن زنان در نماز جمعه، برگزاري مس��ابقات 
بهترین جمله در وصف انقالب در قالب پیامک، 
برگ��زاري همایش خانوادگي همزم��ان با ایام اهلل 
دهه  فجر، در این اس��تان برگزار مي شود. هادیان 
اضافه کرد: برگزاري همایش هاي 30 سال انقالب 
اسالمي، برگزاري جش��نواره فرهنگي � ورزشي 
بانوان در شهرکرد، برگزاري نشست هاي ادبي ویژه 
شاعران زن در راس��تاي یادواره امام و پاسداشت 
آرمان هاي انقالب از دیگر برنامه هاي متنوع کمیته 
امور بانوان استانداري چهارمحال و بختیاري در ایام 

خجسته دهه فجر است.

شهردار اصفهان خبر داد:

رونمایی از فاز سوم اولین بزرگراه دو طبقه کشور 
تا پایان سال جاری

اصفهان

شهرکرد

اصفهان

شهرکرد

هزار هکتار از زمینهای 
منابع ملی لردگان به 

طرحهای اشتغالزا 
اختصاص یافت  

لردگان، خبرنگار زاین��ده رود- رئیس اداره 
منابع طبیعی لردگان از توابع چهارمحال و بختیاری 
گف��ت: یک ه��زار هکت��ار از زمینه��ای منابع ملی 
این شهرس��تان برای اجرای طرحهای اش��تغالزا در 

بخشهای مختلف واگذار شده است.    
علی محم��دی مقدم در گفتگو ب��ا زاینده رود 
با اش��اره به اینکه وجود 300 هزار هکتار زمینهای 
منابع ملی بس��تر توس��عه این شهرس��تان را فراهم 
کرده اس��ت، افزود: این مق��دار زمین برای احداث 
پتروش��یمی، کارخانه س��یمان، س��دهای خرس��ان 
3،2،1، نیروگاه گازی، پس��ت 400 کیلوولت، جاده 
اس��تراتژیک لردگان - خوزستان و دیگر طرحهای 
صنعتی، کش��اورزی، خدماتی و گردشگری عمدتًا 

در سالهای اخیر واگذار شده است. 
وی از صدور س��ند ب��رای 233 هزار هکتار از 
زمینهای منابع ملی این شهرستان خبرداد و گفت: تا 
برنامه سوم برای 109هزار و 372 هکتار از زمینهای 

منابع ملی این شهرستان سند صادر شده بود. 
محم��دی مقدم ب��ا اش��اره به اهمی��ت وجود 
مناب��ع جنگلی و مرتعی این شهرس��تان گفت: این 
شهرستان دارای 143 هزار هکتار مرتع و 157 هزار 

هکتار جنگل است. 

145طرح عمرانی در 
کاشان آماده 

بهره برداری شد  
معاون استاندار و فرماندار کاشان گفت: همزمان 
با دهه مبارک فجر، 145طرح در این شهرس��تان به 

بهره برداری می رسد.    
ب��ه گ��زارش ایرنا، حس��ینعلی حاج��ی افزود: 
این طرحها در بخش��های مختلف ش��امل عمرانی، 
آموزش��ی، صنعتی، کش��اورزی، خدماتی فرهنگی، 

ایمنی، هواشناسی و زیربنایی است. 
وی اظهار داشت:  در مجموع برای اجرای این 
طرحها یک هزار و 247 میلیارد و 143میلیون ریال 
هزینه ش��ده که 705 میلیارد ری��ال این اعتبارها از 
محل صندوق ذخیره ارزی به صورت تسهیالت به 

صاحبان صنایع پرداخت شده است. 
وی تصریح کرد: 204 میلی��ارد و 285 میلیون 
ری��ال این اعتبارها هم با س��رمایه گ��ذاری بخش 
خصوص��ی و 108میلی��ارد و 700 میلیون ریال نیز 
مربوط به تس��هیالت بنگاه های کوچک اقتصادی 

زود بازده بوده است. 
معاون اس��تاندار و فرماندار کاش��ان در تشریح 
برنامه های دهه فجر امسال، گفت: به این مناسبت 
134 برنامه در ایام اهلل دهه فجر در شهرستان کاشان 

اجرا می شود. 
وی خاطر نش��ان کرد:  برای هرچه با شکوه تر 
برگزار کردن جش��نهای پیروزی انقالب اس��المی، 
فعالیتهای س��تاد دهه فجر کاشان از دو ماه پیش با 

تشکیل 16 کمیته فعالیت خود را آغاز کرد. 
وی، انق��الب اس��المی را نعمتی ب��زرگ برای 
مردم ش��ریف کشور دانست و گفت:  به برکت این 
نظام جمهوری اس��المی هم اکنون خدمات خوبی 
حتی در روس��تاهای دور افتاده کشور به مردم ارائه 

می شود. 
وی به روس��تای »کلوخ« از توابع کاشان اشاره 
ک��رد و گفت:  این روس��تا از مح��روم ترین و دور 
افتاده ترین روس��تاهای کاشان اس��ت که امروز به 

برکت این نظام، گازرسانی شده است. 

دهه مبارک فجر و اجرای 
برنامه های ویژه در 
دارالقران امام علی)ع( 

ناحیه یک شهرکرد
ب��ه مناس��بت گرامیداش��ت س��ی و یکمی��ن 
سالگرد پیروزی ش��کوهمند انقالب اسالمی ایران 
ویژه برنامه های متنوعی در دارالقرآن امام علی)ع( 
اداره آموزش و پرورش ناحیه یک شهرکرد برگزار 
می شود. امانی مدیر این دارالقرآن با اعالم این خبر 
افزود: مس��ابقه تجلی عاش��ورا در انقالب اسالمی، 
مس��ابقه بهترین تالوت ب��رای دوره های مختلف 
تحصیلی ب��ه صورت حض��وری از 1388/12/12 
لغای��ت 1388/11/20، ش��رکت ق��رآن آموزان در 
نماز پرشکوه جمعه و راهپیمایی 22 بهمن، بازدید 
قرآن آموزان از نمایشگاههای سطح شهر و ثبت نام 
رایگان از دان��ش آموزان جهت دوره های مختلف 
آم��وزش قرآن و نهج البالغه در دهه مبارک فجر از 

جمله برنامه های این کانون است.

کوتاه از30)30 شهرستان اصفهان و چهارمحال و بختیاری(

لردگان

کاشان

شهرکرد

استاندار چهارمحال و بختیاری:

به زودی فروش اوراق مشارکت فوالد در استان چهارمحال و بختیاری 
آغاز می شود 

اختتامیه ششمین نمایشگاه خودرو اصفهان

شش مصوبه شرکت شهرک هاي صنعتي اصفهان در
 سفر اول هیأت دولت، صد درصد اجرا شد  

همزمان با دهه فجر؛
1931 برنامه در چهارمحال و بختیاري برگزار مي شود

زنان در متن انقالب حضور گسترده و مؤثر داشتند
شهرکرد

اصفهان
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مدیرعام��ل ش��رکت عمران ش��هر جدید 
پوالدش��هر )اصفهان( اعالم کرد: انبوه سازان 
حرفه اي از حضور کشورهاي بلژیک، ترکیه، 
مالزي و ایتالیا براي شرکت در ایران و ساخت 
و ساز طرح مهر در این شهر استقبال کرده اند. 
به گزارش ایرنا، ابراهیم محسني اظهار داشت: 
براساس تفاهم صورت گرفته با گروه ایتالیایي 
»T.D.A« ب��راي اح��داث پنج ه��زار واحد 
مس��کوني در شهر جدید پوالدشهر، اکنون در 
انتظ��ار تأییدیه نهایي وزارت امور اقتصادي و 

دارایي براي انعقاد قرارداد هستیم.
محس��ني اظهار امیدواري کرد: همزمان با 
هفت��ه دولت در س��ال 1389 بالغ بر 6 هزار و 
500 واحد مس��کوني طرح مهر در پوالدشهر 

مورد بهره برداري قرار گیرد.
وي با بیان اینکه پوالدش��هر داراي قدمت 
40 ساله است، گفت: جمعیت این شهر اکنون 
بالغ بر 72 هزار نفر اس��ت که انتظار مي رود 
ظرف دو س��ال آینده 20 هزار نفر به جمعیت 
این ش��هر افزوده شود. مدیرعامل شهر جدید 
پوالدش��هر افزود: طي س��فر دور سوم هیأت 
دولت به استان اصفهان مبلغ 40 میلیارد ریال 
باب��ت زیر س��اخت هاي طرح مهر از س��وي 
وزیر مس��کن و شهرس��ازي براي این ش��هر 

اختصاص یافت.
ش��هر جدید پوالدش��هر در 19 کیلومتري 
جنوب غرب اصفهان با هدف اسکان سر ریز 

جمعیت کالنش��هر اصفه��ان صورت گرفته و 
پیش��نهاد جذب جمعیت یک میلیون نفري در 
این ش��هر مطرح اس��ت که در مرحله تصمیم 
گیري قرار دارد. محسني در خصوص اجراي 
طرح مترو از پوالدش��هر ب��ه اصفهان، گفت: 
اجراي سیس��تم ریلي یکي از ش��اخص هاي 
توس��عه پایدار است و با توجه به برنامه هاي 
مختلف براي رش��د جمعیت این شهر تسریع 
در اج��راي برنامه حمل و نقل ریلي ضرورت 

دارد.
وي گفت: قیمت اراضي پوالدشهر از هر 
مترمربع 720 هزار ریال در سال 1386 به 900 

هزار ریال در زمان حاضر رسیده است.
محسني اظهار امیدواري کرد: افراد واجد 
ش��رایط طرح مهر با س��رمایه گ��ذاري 80 تا 
100 میلی��ون ریالي در کنار 150 میلیون ریال 
تس��هیالت بانکي بتوانند از خانه هاي احداثي 

بهره برداري کنند.
وي اجراي اس��کلت بتن آرمه را به عنوان 
الگوي صحیح در س��اخت و س��از طرح مهر 
ارزیابي کرد و گفت: اس��کلت فلزي با شیوه 
کنون��ي عالوه ب��ر اینکه از نظر جوش��کاري 
از اس��تاندارد الزم برخ��وردار نیس��ت، میزان 
پایداري آن در برابر آتش س��وزي وس��یع 30 
دقیقه است، در حالي که اسکلت بتني حداقل 
120 دقیقه مقابل آتش س��وزي گسترده دوام 

خواهد داشت.

محسني: 
انبوه سازان حرفه اي خارجي براي 

ساخت و ساز به ایران مي آیند

اصفهان

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
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هفت��ه گذش��ته، خانم��ی ب��ا مراجعه ب��ه یکی از 
پاسگاه های استان اظهار داشت: چندی پیش به منظور 
خرید مایحتاج خانه، به مرکز شهر رفته و برای بازگشت 
به منزل، سوار یک دستگاه خودرو شدم. در بین مسیر 
راننده از مشکالت روزمره زندگی صحبت کرد. در این 
میان من نیز از مشکالت و ناراحتیهای خود سخن گفتم 
که راننده پاس��خ داد: مردی را می شناسد که با رمالی و 
دعانویسی، مشکل گشایی می کند و آدرس او را به من 

داد.
به گزارش معاون��ت اجتماعی فرماندهی انتظامی 
چهارمحال و بختیاری شاکی ادامه داد: روز بعد جهت 

بازش��دن بختم و ایجاد گشایش در گرفتاری هایم، نزد 
م��رد دعانویس رفتم و او مبل��غ 50 هزار تومان از بنده 
گرفت و با دادن نوشته هایی وعده داد مشکالتم از بین 
خواه��د رفت اما در ادامه متوجه ش��دم مرد رمال با به 
کار بردن الفاظ نامناسب و تحریک کننده، قصد اغفال 
و برقراری روابط نامش��روع را با بنده دارد لذا با ترفند 
خاصی، موفق شدم از دس��ت او بگریزم.بدین ترتیب 
مأم��وران اداره مبارزه با جعل و کالهبرداری، مأموریت 
پیدا کردند با انجام تحقیقات، مرد ش��یاد را شناسایی و 
دستگیر کنند.با انجام پیگیری ها توسط پلیس شهرکرد، 
تعدادی افراد ساده لوح که بیشتر آنها دختران جوان بودند 

با مراجعه به پلیس، شکایت های مشابهی علیه او مطرح 
کرده و اظهار داش��تند این مرد ش��یاد با وعده باز کردن 
بخت م��ا در امر ازدواج، قصد فریب و برقراری روابط 
نامشروع را با ما داشته است.این مقام مسئول ادامه داد: 
پس از جمع بندی اظهارات شاکیان پرونده، تحقیقات 
گسترده ای از سوی پلیس آغاز شد سپس وی دستگیر 
و به پاسگاه منتقل شد و در بازجویی های به عمل آمده 
اتهام کالهبرداری و اغفال به روش رمالی و دعانویسی 
را پذیرفت.در ادامه بازرسی از منزل این مرد شیاد که مرد 
66 ساله ای بود، یک دستگاه دیش و یک دستگاه ال ام 
بی، دو لیتر مش��روبات الکلی از نوع دست ساز، حدود 

سه هزار برگ دعای دست نوشته قدیمی که تکثیر شده 
بود، چند جلد کتاب قدیمی، مقداری ورق با نوشته های 
مخصوص جهت فالگیری، تعدادی دعای نوشته شده 
برای )ابطال سحر، مداوای بیماران، مصون ماندن از بالیا( 
و تعدادی تقویم یادداشت که در آن اسامی شهروندان و 
مراجعین با ذکر ش��ماره تلفن و آدرس منزل و... درج 
ش��ده بود کشف و ضبط ش��د.در پایان پس از تشکیل 
پرونده متهم جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی 
معرفی و دستگیری این فرد شیاد توسط پلیس موجب 
خرس��ندی و رضایت مردم ش��د و اهالی با حضور در 

یگان مربوطه از اقدام پلیس، تقدیر و تشکر کردند.

در نوفل لوش��اتو برنامه ریزی کرده بودند که 
اداره  مراس��م به دس��ت مجاهدین خلق باشد و 
آنها تریبون دار باشند و مادر رضایی و پدر ناصر 
ص��ادق و حنیف نژاد نیز به امام خیرمقدم بگویند 
و صحب��ت کنند. وقت��ی از این برنام��ه خبردار 
ش��دیم در تلفن خانه مدرسه  رفاه، آقای مطهری 
و انواری و معادیخواه و بنده جمع ش��دیم. همه 
عصبانی بودی��م که اگر فردا اینها بهش��ت زهرا 
بیایند و تریبون دس��ت اینها بیفتد چه می ش��ود؟ 
ی��ک نفرمان تلفن زد به احم��د آقا در پاریس و 
با احمد آقا با عصبانیت صحبت کرد و نس��بت به 
این کار اعتراض کرد و تلفن را با عصبانیت پرت 
کرد و قهر کرد. س��پس آقای معادیخواه گوش��ی 
تلفن را برداشت و با حاج احمدآقا صحبت کرد. 
ایش��ان هم عصبانی شد و گوش��ی را زمین زد. 
توی اینها تنها کس��ی که عصبانی نمی ش��د، بنده 
بودم. گوش��ی را برداش��تم و یک خرده صحبت 
کردم که اگر اینها بخواهند با آن س��وابق و اعالن 
مواضع داخل زندانش��ان، اداره  ام��ور را بگیرند، 
دیگر نمی ش��ود جلوی آنها را گرفت. در همین 
لحظه، آقای مطهری فرمود: »تلفن را به من بده.« 
ایش��ان تلفن را گرفت و ب��ا عصبانیت )عالمت 
عصبانیت مرحوم مطهری حرکت زیاد سر ایشان 
بود( ب��ه حاج احمد آقا گفت: »آقای حاج احمد 
آقا اینکه من می گویم ضبط کن و ببر به آقا بده.« 
احمد آقا گویا به ایشان گفته بود ما داریم حرکت 
می کنیم. امام هم راه افتاده و س��وار ماشین شده 
اس��ت. مرحوم مطهری گفت: »من نمی دانم، این 
جمله ای را که من می گویم به امام بگو«. احمد آقا 
گفت:»چیست؟« و مرحوم مطهری توصیه خودشان 
را به حاج آقا احمد گفتند. حاج احمد آقا خطاب به 
مرحوم مطهری گفت: »آقا هرکاری ش��ما کردید 
قبول است. فردا تریبون را خود شما اداره کنید.« 
بعد از این ماجرا تمام بس��اط مجاهدین خلق را 
به هم ریختیم و تریبون را از دس��ت آنان گرفتیم 
و آق��ای بادامچیان و معادیخواه جزء گردانندگان 
تریبون ش��دند و  آقای مرتضایی فر هم قرار شد 
شعار بدهد. من جزء برنامه آنجا نبودم و بعداً در 

آنجا قرار گرفتم.

توزیع کارت اس��تقبال بیشتر دست بچه های 
نهضت آزادی بود که با روحانیت خوب نبودند. 
یک عدد کارت مثل هم��ه مهمانان به من دادند. 
من هم صبح با ماشین پیکان آبی خود راه افتادم 
و جلوی بیمارس��تان ام��ام خمینی آمدم که جای 
پارک ماشین در آنجا نبود. ماشین را در کوچه ای 
داخ��ل آن خیابانی که منتهی به بیمارس��تان امام 
خمینی می شود، پارک کردم. با اتوبوس هایی که 
تدارک دیده شده بود، مثل همه  مردم به فرودگاه 
رفتم. در س��الن ف��رودگاه، هر قس��متی را برای 
اصناف و گروه های مختلف در نظر گرفته بودند. 
درست مثل نمایشگاه اقلیت های مذهبی، خانم ها، 
کارمندان دولت، روحانیت، اصناف هرکدام یک 
قس��مت فرودگاه بودند. وقت��ی هواپیمای حامل 
ام��ام در فرودگاه نشس��ت، مرح��وم مطهری از 
طرف جامع��ه  روحانیت به عن��وان خیرمقدم به 
ام��ام، داخل هواپیم��ا رفت. از باند ف��رودگاه تا 
س��الن، امام را با یک بنز آوردند. در عکس های 
مربوط به اس��تقبال، آقای صباغیان دیده می شود. 
این آقایان همه جا را قبضه کرده بودند لذا پریدم 
و تریبون را گرفت��م و با بلندگو مردم را هدایت 
ک��ردم تا امام بتواند صحبت کند و س��پس گروه 
س��رودی که توس��ط آقای اکبری آموزش دیده 
بودند در طبقه دوم سالن سرود خودشان را اجرا 
کردند. بعد از پایان مراسم، وقتی امام خواست تا 
سوار بلیزر شود، دید یکی از این آقایان، نمی دانم 
یزدی یا صباغیان، داخل ماشین نشسته است. امام 
خطاب به او فرمود که بفرمایید پایین. هوشیاری 
و دق��ت امام در مس��ائل، خیلی عجیب و غریب 
بود. آدم احس��اس می کرد که امام قباًل یک دوره 
در عال��م، رهبری کرده بودند و این دومین باری 
اس��ت که رهبری می کند. امام به عنوان کسی که 
چندین سال در خارج کشور در تبعید بوده، حاال 
پیروزمندانه وارد کشور شده بود و همه  هم و غم 
ایش��ان این بود که چطور اوضاع را جمع و جور 
کند. این آقا به امام گفت: »ما باید مراسم را اداره 

کنیم.« امام فرمود: »تش��ریف بیاورید پایین.« لذا 
امام جلوی بلیزر نشس��ت و احمد آقا هم عقب 
و آقای رفیق دوس��ت هم به عنوان راننده در کنار 
ایشان قرار گرفت تا عده ای نتوانند از قرار گرفتن 
کنار امام استفاده  ابزاری و بهره برداری کنند. امام 
که حرکت کردند،  دیدم وضعیت غیرعادی است 
لذا من هم س��وار ماشین جیپ توانیر که بی سیم 
هم داشت ش��دم و به سمت ماشین امام حرکت 
کردم. فاصله  ما با ماش��ین امام یک ماشین بود و 
آن هم ماشین فیلمبرداری تلویزیون بود. جمعیت 
در طول مس��یر مانند اقیانوس موج می زد. برنامه 
ای��ن بود که ام��ام بیای��د جلوی دانش��گاه آنجا 
س��خنرانی کند و س��پس ادامه  مسیر بدهد. وقتی 
که نزدیک دانشگاه شدند، دیدند اصاًل سخنرانی 
و برنامه های س��ابق عملی نیست بنابراین برنامه 
بهم ریخت. ماشین در اثر هجوم جمعیت جلوی 
دانش��گاه، توق��ف زی��ادی کرد و خیل��ی معطل 

شدیم.

به خیاب��ان ولیعصر و امیریه که آمدیم، مردم 
تم��ام خیابان ها را آب و جارو کرده و گل چیده 
بودند تا اینکه به راه آهن رسیدیم. اطراف راه آهن 
را مردم خیل��ی زیبا تزئین کرده بودند. واقعًا اگر 
بگویم بعضی از جوانان از فرودگاه تا بهشت زهرا 
دستش��ان به دس��تگیره ماش��ین امام بود و فریاد 
می کش��یدند، حقیقت دارد. نزدیکی بهشت زهرا 
از طریق بی سیم س��ؤال کردیم که جلو چه خبر 
اس��ت؟ خبر دادند که اوضاع خوب است، بیایید 
جلو. معنای آن این بود که صف درس��ت شده، 
ماش��ین می توان��د عبور کن��د. انتظام��ات کمیته  
اس��تقبال هفتاد هزار نیروی انتظاماتی را در منزل 
مرحوم پوراستاد س��ازماندهی کرده بود. ماشین 
امام از در ش��رقی و رس��می وارد بهش��ت زهرا 
ش��د. کمی که جلو آمدیم ماشین تلویزیون میان 
جمعیت گیر کرد. از ماش��ین پایین پریدم، دیدم 
اصاًل ماشین امام در میان جمعیت دیده نمی شود. 
این همه نیرو که کمیته  استقبال سازماندهی کرده 
بودن��د، به کار نیامد. اصاًل ماش��ینی در کار نبود. 
کوه��ی از آدم بود که همدیگ��ر را هل می دادند. 
امام داخل ماش��ین با دس��ت تکان دادن به مردم 
اظهار محبت می کرد و به دنبال آن مردم بیش��تر 
تحریک می ش��دند. آقای رفیق دوست می گفت 
در آن هن��گام امام می خواس��ت از ماش��ین پیاده 
بش��ود. ولی من قفل مرکزی ماشین را زده بودم. 
هجوم جمعی��ت باعث نگرانی من ش��ده بود تا 
اینکه ش��ما را روی کاپوت ماش��ین دیدم و پس 
از آن مقداری خیالم راحت ش��د. در نتیجه فشار 
جمعیت، ماش��ین امام خراب شده بود. استارت 
نمی خورد، جوش آورده بود. این ماش��ین ش��ده 
بود یک تکه آهن و نمی ش��د ماش��ین را هل داد. 
اصاًل یک سناریوی عجیبی بود. یک وقت دیدیم 
یک هلی کوپتر آمد و نزدیک ما نشست. چون در 
کمیته استقبال بحث آماده کردن هلی کوپتر مطرح 
بود لذا م��ن منتظر بودم که هلی کوپتر بیاید و در 
واقع هلی کوپتر جزء برنامه بود. فاصله  ماش��ین 
امام تا هلی کوپتر حدود 100 متر بود. ش��اید یک 
ساعت و نیم طول کش��ید تا با هل دادن، ماشین 
حامل امام به نزدیک هلی کوپتر رس��ید. علت آن 
هم این بود که به پش��ت سری ها داد می زدیم که 
ب��ه جلو هل بدهند، جلویی ه��ا هم به عقب هل 
می دادند. در نتیجه ماشین جای اولش بود. آقای 
محمدرضا طالقانی از کشتی گیران خوب در این 
موق��ع آن جا بود. او خیل��ی کمک کرد تا از این 
مخمصه نجات پی��دا کردیم.نکته  جالب این بود 
که من روی بلیزر ب��ودم و پروانه  هلی کوپتر هم 
کار می کرد. هیچ حواس��م نبود که ممکن اس��ت 
هلی کوپتر س��رم را ببرد. به هرحال ماش��ین امام 
به نح��وی در کنار هلی کوپتر، در س��مت راننده 
بغل هلی کوپتر واقع ش��د. آقای رفیق دوست در 
را که باز کرد در اثر ضربه ای که خورد بی هوش 
ش��د. او را بردن��د و بن��ده تا مدتی آق��ای رفیق 
دوس��ت را ندیدم. امام هم طرف شاگرد نشسته 
بود و نمی ش��د که پیاده بش��ود لذا پریدم داخل 
هلی کوپتر، دست امام را گرفتم و از پشت فرمان 
همین طوری امام را کشیدم به داخل هلی کوپتر و 
گفتم: »ببخش��ید آقا چاره ای دیگر نیست.« احمد 
آق��ا هم آمد داخ��ل هلی کوپت��ر. از خصوصیات 
ایش��ان این بود که در هیچ ش��رایطی امام را تنها 
نمی گذاشت. آقای محمدرضا طالقانی هم سوار 

هم ریختند سوار شوند که نگذاشتیم. 
خلبان هم س��رگرد سیدین از نیروی هوایی بود. نه شد. جمعیت 

ما او را می ش��ناختیم نه او ما را می ش��ناخت اما به 
این دلیل که هلی کوپتر جزء برنامه بود پس مطمئن 
بودیم. هلی کوپتر می خواس��ت بپرد، اما مردم به آن 
آویزان ش��ده بودند. وضعیت خیلی خطرناک بود، 
خلبان گفت: »ممکن است هلی کوپتر منفجر بشود،
 نم��ی توانم بپرم. اما مگر می ش��ود بگویی مردم 
آوی��زان نش��وید.« گفتم: » آقا ببی��ن هر کاری که 
خ��ودت می خواه��ی بکن م��ا که بلد نیس��تیم.« 
خالص��ه با زحم��ت هلی کوپت��ر پری��د. امام و 
احم��د آقا و آقای محمد طالقان��ی و بنده داخل  
هلی کوپت��ر بودی��م. بع��د از اینک��ه آمدیم روی 
آس��مان، نمی دانس��تیم چکار کنی��م و برنامه ای 
هم نداش��تیم. خلبان یک دوری باالی قطعه  17 
)جایگاه س��خنرانی( زد و گفت: »خیلی ش��لوغ 
اس��ت، نمی شود بنشینیم. می شود به مدرسه رفاه 
برویم.« گفتم: »آقا امام اصاًل از فرانس��ه به خاطر 
ش��هدای 17 ش��هریور این جا را انتخاب کرده، 
حاال تو می گویی نمی توانم بنش��ینم برویم رفاه! 
چاره ای دیگر نیس��ت باید بنشینی.« چند بار دور 
زد و مردم هم نگاه می کردند و نمی دانستند چه 

کسی داخل هلی کوپتر است.
سرانجام هلی کوپتر در محوطه ای باز نشست. 
به امام عرض کردم: »ش��ما پیاده نشوید.« خودم 
پی��اده ش��دم؛ در حالی که نه عمامه داش��تم و نه 
عبا. نیروه��ای انتظامات ریختن��د و گفتند آقای 
ناطق جریان چیس��ت؟ گفت��م: »یک جو غیرت، 
می خواهم غیرت به خرج بدهید. دس��ت هایتان 
را ب��ه ه��م بدهید تا به ش��ما بگویم ک��ه جریان 
چیس��ت.« در همی��ن لحظ��ه در هلی کوپت��ر باز 
ش��د. یک دفعه مردم حضرت ام��ام را دیدند و 
ریختند که ش��لوغ کنند لذا از مس��یری که تعیین 
شده بود امام را نبردم. از زیر یک داربستی رفتیم 
و به جایی رس��یدیم که باید خم می شدیم لذا به 
ام��ام عرض ک��ردم: » آقا خم ش��وید باید از زیر 
بروی��م چاره ای نداریم.« موقع ورود امام )ره( به 
جایگاه، مش��کل خاصی نداشتیم، امام در جایگاه 
قرار گرفت، مرحوم شهید مطهری یک سخنرانی 
کوتاهی کرد. امانی، پس��ر شهید امانی، به عنوان 
فرزند ش��هید، برنامه ای اجرا کرد و حضرت امام 
س��خنرانی تاریخی خود را ش��روع کرد. من هم 
بدون عمامه و عبا تالش می کردم تا مردم ساکت 
ش��وند. حتی احمد آقا گفت: »بدون عمامه و عبا 
بغل دس��ت امام هستی بد است.« گفتم: »در این 
کش��مکش از کجا عمامه و عبا پیدا کنم.« آقایان 
مرحوم ش��هید صدوق��ی، مرحوم ش��هید مفتح، 
شهید دانش منفرد و آقای معادیخواه و بادامچیان 
و حمیدزاده و انواری در جایگاه حضور داشتند. 
س��خنرانی امام که تمام شد به آقایان گفتم: »یک 

داالن درست کنید تا به طرف هلی کوپتر برویم.« 
هنوز به هلی کوپتر نرس��یده بودیم که هلی کوپتر 
بلند ش��د، اینجا نه راه پیش داشتیم و نه راه پس. 
در اثر کثرت جمعیت به جایگاه هم نمی توانستیم 
برگردیم. به قول معروف جنگ مغلوبه ش��د، هر 
کس زورش بیش��تر بود دیگری را پرت می کرد. 
آقایان مفتح و انواری حالش��ان بد شد و افتادند. 
م��ن و حاج احم��د آقا ماندی��م. پهلوانان زیادی 
آنجا بودند، هر کدامشان عبای امام را می گرفتند 
و به سمت خودش��ان می کشیدند. عمامه  امام از 
س��رش افتاد. یک عکس قشنگی از امام در اینجا 
گرفته ش��د که چش��م های امام به طرف آسمان 
است و بنده می فهمم که امام دیگر تسلیم حق و 
تن به قضای الهی داده بود. آقای رفیق دوس��ت 
می گفت در طی مس��یر فرودگاه تا بهش��ت زهرا 
در اث��ر ازدحام جمعیت خیلی نگران امام ش��دم. 
ام��ام فرمود: »نگ��ران نباش هی��چ حادثه ای رخ 
نمی دهد.« در این لحاظت حس��اس از بس مردم 
را هل می دادم مچ های دس��تم از کار افتاد و یقین 
حاصل ک��ردم که امام زیر پ��ای جمعیت از دنیا 
می رود و مأیوس��انه فریاد می کشیدم: »رها کنید، 
امام را کش��تید.« کار از دس��ت همه خارج شده 
بود. یک وق��ت دیدم امام به جایگاه برگش��ت. 
هن��وز برایم مبهم اس��ت ک��ه در این ش��لوغی 
چطور شد که ایش��ان به جایگاه بازگشت. واقعًا 
عنایت خدا و دس��ت غیب، ایش��ان را از داخل 
جمعیت برداش��ت و در جایگاه گذاشت !  خودم 
را به جایگاه رس��اندم. دیدم امام نشسته و در اثر 
خستگی عبایش را روی سرش کشیده و بی حال 
س��رش را به ط��رف پایین برده ش��اید 20 دقیقه 
ام��ام در این حالت بود، حاال ماندیم چکار کنیم. 
یک آمبوالنس مربوط به ش��رکت نفت ری آنجا 
ب��ود. گفتیم: »آمبوالن��س را بیاورید دم جایگاه.« 
عقب آمبوالنس س��مت جایگاه واقع شد. احمد 
آقا دست امام را گرفت و سوار آمبوالنس شدند. 
ب��از ه��م عبای امام گی��ر کرد، عبا را کش��یدم و 
گفتم: »آق��ا عبا نمی خواهید.« عب��ای امام را زیر 
بغلم گرفتم و خیلی س��ریع بغل راننده نشس��تم 
و گفتم: »برو.« گفت: »کجا؟« گفتم: » از بهش��ت 
زهرا بیرون برو.« کمک ماش��ین را زد و از پستی 
و بلندی س��نگ های قبر ماش��ین حرکت کرد و 
آژیر می کشید و از بلندگوی آمبوالنس می گفتم: 
»بروی��د کنار حال یکی از علم��ا به هم خورده، 
باید او را به بیمارستان برسانیم.« اگر می فهمیدند 
امام داخل آمبوالنس است، آمبوالنس را تکه تکه 
می کردند. از بهش��ت زهرا که بیرون آمدیم بدنه  
ماش��ین از بس به این نرده و سنگ ها خورده بود 
له ش��ده بود. ی��ک مقداری که به س��مت تهران 
آمدیم، هلی کوپتر از ب��اال آمبوالنس را دیده بود 
و در یک فرعی که واقعًا گل بود نشست، ما هم 

با آمبوالنس خودمان را به هلی کوپتر رس��اندیم. 
مجدداً جمعیت به ما هجوم آورد ولی با زحمت 
توانس��تیم امام را سوار هلی کوپتر کنیم. در حین 
حرکت می گفتیم، کجا برویم؟ و احمد آقا گفت: 
»بروی��م جماران.« چون جماران نزدیک کوه بود 
و درخت زیاد داش��ت، هلی کوپتر نمی توانست 
بنش��یند. خلبان برگشت با یک شوقی گفت: »آقا 
برویم نی��روی هوایی.« گفت��م »می خواهی ما را 
داخل النه  زنبور ببری.« گفت: »پس کجا برویم؟« 
ی��ک دفعه به ذهنم زد، صبح که آمدم ماش��ین را 
نزدیک بیمارستان امام خمینی پارک کردم و حاال 
از آس��مان پایین بیایم و در زمین تصمیم بگیریم 

که کجا برویم.
ب��ه خلبان گفت��م: »جناب س��رگرد می توانی 
بیمارس��تان هزار تخت خوابی ب��روی؟« گفت: 
»هر جا بگویی پایین می روم.« گفتم: »پس برویم 
بیمارستان« خلبان گفت: »اتفاقًا این بیمارستان به 

اسم خود آقا است.« 

هلی کوپتر در محوطه  بیمارستان نشست. در 
اثر صدای ت��ق تق هلی کوپتر تمام پزش��ک ها و 
پرستارها بیرون دویدند تا ببینند چه اتفاقی افتاده 
اس��ت. تصور می کردند درگیری و کشتاری شده 
و عده ای را آورده اند. وقتی پیاده ش��دم پزشکان 
می پرسیدند: »چه اتفاقی افتاده است؟« من سریعًا 
درخواس��ت آمبوالنس کردم. یکی از پزش��کان 
گفت: »اینجا بیمارس��تان اس��ت، آمبوالنس برای 
چه می خواهی؟« گفتم: »خیر نمی ش��ود بیمار ما 
اینجا باشد، باید او را را ببریم.« آقایان رفتند یک 
برانکارد آوردند من آن را پرت کردم و گفتم: »ما 
آمبوالنس می خواهیم، شما برانکارد می آورید؟« 
پزش��کی به نام دکتر صدیقی گفت: »آقا من یک 
ماشین پژو دارم، بیاوریم؟« گفتم: »بیاور.« ایشان 
ماش��ین را آورد نزدیک هلی کوپتر در هلی کوپتر 
را که باز کردیم تا پرس��تارها و پزش��کان امام را 
دیدند همه فریاد کش��یدند و با هجوم آنها بساط 
ما ب��ه هم ریخت. خانمی داد می کش��ید و گریه 
می ک��رد. با زحمت خانم را ج��دا کردیم. امام و 
احمد آقا و آقای محمد طالقانی س��وار شدند و 
ماش��ین حرکت کرد. من خودم را روی س��قف 
پرت کردم و ماشین تند می رفت. گفتم: »آقا این 
قدر تن��د نروید.« احمد آقا ک��ه فکر می کرد جا 
مانده ام، گفت: »تو هستی؟!« گفتم: »پس چه؟ من 
که رها نمی کنم.« راننده ماش��ین را نگه داشت و 
سوار شدم. پس از مدتی رسیدیم به بن بستی که 
صبح ماش��ینم را پارک کرده بودم. از آقای دکتر 
عذرخواهی و تشکر کردیم. امام را سوار ماشین 
پیکانم کردم. دیگر خودم راننده بودم و احمد آقا 

هم پهلوی من نشست. سه نفری در خیابان های 
تهران راه افتادیم. همه جا خلوت بود، چون همه 
در بهش��ت زهرا دنبال ام��ام بودند اما امام داخل 
پی��کان در خیابان های خل��وت تهران بود. احمد 
آقا گف��ت: »برویم جماران.« ام��ام فرمود: »خیر« 
ع��رض کردم: »آقا برویم منزل ما.« فرمود: »خیر« 
س��ؤال کردیم: »پ��س کجا برویم؟« ام��ام فرمود: 
»منزل آقای کش��اورز« من قباًل یک منبری برای 
این خان��واده رفته بودم و مع��روف بود که اینها 
فامیل های امام هس��تند. آدرس منزل ایشان را نیز 
نداش��تیم. فقط احمد آقا می دانست که در جاده 
قدیم شمیران و خیابان اندیشه زندگی می کند. به 
جاده قدیم ش��میران جلوی سینما صحرا آمدیم. 
ماش��ین را کنار زدم. امام هم داخل ماشین بودند. 
احمد آق��ا دنب��ال آدرس منزل کش��اورز رفت. 
باالخره پرسان پرسان جلوی منزل آقای کشاورز 
در خیاب��ان اندیش��ه آمدی��م. احمد آق��ا گفت: 
» همین خانه اس��ت.« در من��زل را زدیم، پیرزنی 
در را باز کرد، پیرزن اصاًل داش��ت سکته می کرد 
و باورش نمی ش��د خواب می بیند یا بیدار است 

و قصه چیست؟
وارد منزل شدیم. امام داخل آشپزخانه رفت 
و جوی��ای اح��وال تمام فامیل ها بود. از ش��دت 
خس��تگی زیر چش��م های امام کبود شده بود. ما 
نمازظه��ر و عصر را با امام به جماعت خواندیم. 

یک غذای ساده ای این پیرزن آورد. 
پس از صرف غذا امام فرمودند: »یک عبایی 
برای من پیدا کنی��د.« لذا من رفتم جماران منزل 
آقای امام جمارانی و س��ه عبا گرفتم؛ یکی برای 
خودم، یکی برای احمد آقا و یکی هم برای امام 
آوردم. جالب این جاست که همه آقایان علما و 
اعضای کمیته  اس��تقبال امام را گم کرده بودند و 
خیلی نگران بودند ک��ه امام را با هلی کوپتر کجا 
برده اند. نگ��ران بود که رژیم آقا را برده باش��د. 
همین نهضت آزادی ه��ا از طریق دولت پیگیری 

کرده بودند. 
س��اواک جواب داده بود که بیمارس��تان هزار 
تخت خوابی و سوار ش��دن ایشان بر یک پژوی 
نقره ای را خبر داریم اما بعد رد آنها را گم کرده ایم. 
این خیلی عجیب است که ساواک هم رد ما را گم 
کرده بود لذا احمد آقا به کمیته  استقبال تلفن زد و 
گفت: »حسین آقا را بگویید بیاید تلفن را بردارد.« 
حس��ین آقا نیز آمده بود و احمد آقا از خوف این 
که ممکن اس��ت تلفن در کنترل ساواک باشد، به 
حس��ین آقا گفت: »ما منزل کس��ی هستیم که در 
بهش��ت زهرا بغل دست تو ایس��تاده بود.« احمد 
آقا آقای کش��اورز را در بهش��ت زهرا بغل دست 
حس��ین آقا دیده بود. س��ه ربعی نگذشته بود که 
آقای پس��ندیده هم آمد. من هم در اثر خستگی و 
فشارهای زیاد نزدیک غروب به منزل رفتم. شب، 
مرحوم عراقی و دیگر آقایان هم آمده بودند و امام 

را از منزل آقای کشاورز به مدرسه رفاه بردند. 

خاطرات یک روحانی از ورود 
امام به میهن در 12 بهمن 57

اختالف بر سر
 نحوه  استقبال از امام

ورود امام

فرود در بیمارستان
امام خمینی

از بهشت زهرا تا 
بیمارستان امام خمینی )ره(

رمالی شگردی برای سرکیسه کردن افراد ساده لوح بود
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افقی:
1- روز مب��ارک دوازدهم بهمن ماه چنین روزی 

بود
2- نام قدیم مالزی- نیم��ه آزاد- لقب حضرت 

موسی)ع(
3- مخت��رع نامی برق- فیلم گوس��تاوگاوراس- 

تیره و کدر- مخفف مهشید
4- ش��ما و من- ای یزدان پاک- رمق- پهلوان- 

درخت کائوچو
5- یورش بردن- دندانه- رود شولوخف- عدد 

مجهول- سخن گفتن
6- پول فلزی- از رنگها- بازیکن س��ابق هلند- 

ناپدری- اسب سیاه و سفید و لقب لقمان
7- تیمار- نام آذری- یازده- جدا- حفر کردن

8- خاک س��رخ- بل��ه چخوب- منقار- ش��ک 
داشتن- صدمه

9- حرف انتخاب- تیم فرانسه- اصفهان سابق- 
پژواک- طایفه ایرانی

10- شیوه
11- آش��یانه مرغ- بیکاره و تنبل- ضد راست- 

نیمه اتمی- آش
12- قهرمان صبور ش��اهنامه- پارس��نگ- تلخ- 

آداب و رسوم- نوعی کاغذ
13- او- بنیانگ��ذار راح��ل جمهوری اس��المی 

ایران- میوه
14- پوشانیدن- بازیکن برزیلی- فیلم احمدرضا 

درویش
15- لقب امام حسین)ع(- جاوید و همیشه.

عمودی:
1 – کریم اهل بیت- مالیخولیا

2- کاشف رادیوم- مکانی مقدس برای عبادت
3- هنوز دلیر نش��ده- مرکز تبت- قلب ایتالیا- 

روبان

4- معیوب و ناخالص- رب وطنی
5- پیامب��ر صب��ور- ع��دد نفس ک��ش- خزنده 

گزنده
6- از پایتخت فیلیپین آمده- کمانگیر باستانی

7- اخوی- نکوهش
8- گالبی- ش��مع های تاریخند- فتنه جوش و 

آشوب در اصطالح عام
9- بی آن زنده نتوان بود

10- استان سرسبز ایران-گل دندان نشین
11- خداوند عالم و بی همتا- قوت ما

12- دعای شب جمعه
13- در س��رلوحه تم��ام ادیان ق��رار دارد- پاره 

کردن- بله روسی
14- از ش��ما دور باد- مددکار- در آخر ردیف 

دوازدهم افقی هم آمده
15- گل همیشه بهار- در آجیل بجویید

16- مادر عرب- وسط- کشور علم و فالسفه- 
ویتامین جدول

17- اسب قاصد- ابا و امتناع کردن- دالور
18- برگردان موجی- حالت بحری

19- کتاب ارزشمند مالصدرا
20- از فروع دین اسالم- نیکوکاران.
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طبیعت به چه کسی تعلق دارد؟ 
رئیس اداره حفاظت محیط زیس��ت نائین 
گف��ت: یک ق��الده » کاراکال« )س��یاه گوش( 
از خان��واده گربه س��انان در نائین درمان و در 

منطقه حفاظت شده »عباس آباد« رها شد.
حس��ین اکبری در گفتگو ب��ا ایرنا افزود: 
اینگون��ه کمی��اب پ��س از س��ه روز درمان و 
تغذیه تحت نظر کارشناس��ان و دامپزشکان به 

زیستگاهش منتقل شد.
وی ادامه داد: مأمورین اداره محیط زیست 
نائی��ن در پی اع��الم گزارش مردم��ی مبنی بر 
مصدومیت یک ق��الده کاراکال در حوالی یک 
روستای بخش مرکزی شهرستان نائین به محل 
اعزام شدند و کاراکال به محل امن منتقل شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیس��ت نائین 
با بیان اینکه کاراکال از ذخایر بسیار ارزشمند 
ژنتیکی و توریستی محسوب می شود، گفت: 
زیس��تگاه این گربه سان، تپه ماهورها، دره ها، 

کوهپایه ها و تاغزارها است.
اکبری ادامه داد: زیس��تگاه های وس��یع و 
متنوع شهرس��تان نائین، جمعیت قابل توجهی 
از انواع گربه س��انان نادر و کمیاب کش��ور از 

جمله یوزپلنگ، پلنگ، کاراکال، گربه وحشی 
و گربه شنی را در خود جای داده است.

به گفته وی، زیستگاه های بکر شهرستان 
نائین ب��ه ویژه پناهگاه حی��ات وحش عباس 
آباد با وس��عت 400 هزار هکتار از غنی ترین 
زیس��تگاه های کاراکال در س��طح کش��ور به 

شمار می آید.
وی تصریح کرد: این سومین مورد درمان 
و رهاسازی کاراکال در سال جاری در بخش 

مرکزی نائین است.
شهرستان نائین با 26 هزار کیلومترمربع و 
38 هزار نفر جمعیت در 140 کیلومتری شرق 

اصفهان قرار دارد.

مدیرکل زیستگاهها و امور مناطق سازمان 
حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه تاالب 
پریشان در اس��تان فارس یکی از تاالب هایی 
است که از طریق چشمه ها و منابع زیرزمینی 
تأمی��ن آب می کن��د، گف��ت: 300 حلقه چاه 
غیرمجاز اطراف این تاالب تاکنون شناسایی و 
پلمب شده است. امیر عبددوست در گفتگو با 
ایرنا افزود: تاالب پریشان از جمله تاالب هایی 
است که هیچ سدی روی ورودی های آب آن 
بس��ته نشده و تمام آب مورد نیاز این تاالب از 

طریق چشمه های اطراف آن تأمین می شود.
وی تصریح کرد: اینکه برخی ها از وجود 
هزار حلقه چاه غیرمجاز در اطراف این تاالب 
سخن می گویند، مورد تأیید ما نیست چرا که 
تاکنون هر تعداد چاهی که در آن اطراف وجود 
داشته توسط مدیریت استان شناسایی و پلمب 
شده است. عبددوست اظهار داشت: وضعیت 
فعل��ی تاالب پریش��ان به دلیل خشکس��الی و 
کاهش نزوالت جوی در س��ال های گذش��ته 
ب��ه وجود آمده و به رغم هم��ه اقداماتی که با 
پلمب چاه های غیرمجاز و ایجاد س��ازه برای 
تس��هیل در حرکت آب چشمه ها انجام شده 
وضعیت خش��کی در تاالب پریشان همچنان 
پایدار اس��ت.وی در خصوص اینکه آیا وجود 
راه حاشیه تاالب صدمه ای به چشمه های آب 

اطراف آن زده اس��ت، تأکید ک��رد: این راه از 
قدیم در منطقه وجود داشته ولی به مرور زمان 
و رف��ت و آمد از طریق این راه باعث ش��د تا 
ورودی آب از س��ه چشمه به تاالب اشکاالتی 

به وجود آید.
مدیرکل زیستگاهها و امور مناطق سازمان 
حفاظت محیط زیس��ت یادآور شد: با احداث 
س��ازه هایی که حرکت آب این چش��مه ها را 
به درون تاالب تس��هیل می کرد این مش��کل 
برطرف شده و هم اکنون راه هیچ مانعی برای 
ورود آب چشمه ها به تاالب به وجود نیاورده 
اس��ت.دریاچه و تاالب پریشان با وسعت 43 
کیلومترمرب��ع یکی از زیباتری��ن دریاچه های 
آب ش��یرین ایران اس��ت که در سه کیلومتری 
روس��تای ایازآب��اد در 12 کیلومت��ری جنوب 
شرق شهرس��تان کازرون و در حاشیه جنوبی 
ارتفاعات زاگرس واقع شده است، این دریاچه 
به نام ه��ای فامور، مور، ش��ور و کازرون نیز 

شهرت دارد.
امروز این ت��االب زیبا به دلیل کمبود آب 
ورودی و کاه��ش نزوالت آس��مانی تقریباً به 
صورت کامل خش��ک ش��ده و دیگر اثری از 
زیس��ت پرندگان، گونه های جانوری، آبزیان 
و گونه ه��ای گیاه��ی در ای��ن منطق��ه دیده

 نمی شود.

مدیر پ��روژه حفاظت از یوزپلنگ آس��یایی گفت: 
»این گربه سان )یوزپلنگ( نماد حیات وحش ایران 
است، به طوری که امروز در هیچ کجای دنیا و آسیا 
به غیر از زیستگاه های ایران یوزپلنگ وجود ندارد.« 
علیرضا جورابچبان در گفتگو با ایرنا افزود: مراکز 
بین المللی در دهه 60 و 70 اعالم کردند یوزپلنگ 
گونه ای در معرض خطر اس��ت. وی تصریح کرد: 
از س��ال 75 فعالیت برای شناس��ایی یوز در ایران 
آغاز ش��د و در س��ال 80 حفاظت از یوزپلنگ در 
قالب پروژه رس��ماً کلید خورد و ما سال گذشته از 
مراکز بین المللی خواستیم با توجه به اثبات مستند 
وجود 70 ق��الده یوز در ایران، یک طبقه وضعیت 
ای��ن گونه را ارتق��ا داده و آن را در ردیف گونه در 
معرض خطر قرار دهند. جورابچیان اظهار داشت: 
در سال های 73 و 74 برآورد جمعیتی یوزپلنگ در 
ایران حداکثر 15 قالده و حداقل کمتر از انگش��تان 
دو دس��ت بود؛ ولی در س��ال 79 برآورد جمعیتی 
اینگونه پس از مطالعات و بررسی و پیمایش های 
زیاد در کل کش��ور تخمی��ن زدیم حدود 40 قالده 
یوز در ایران وجود دارد. وی خاطرنش��ان کرد: یوز 
ایرانی در گذشته در پنج زیستگاه »نایبندان طبس«، 
»دره انجیر یزد«، »پاش��رک ملی کویر«، »پارک ملی 
توران« و منطقه حفاظت ش��ده »کوه بافق« ردیابی 

ش��ده ولی امروز در 10 زیس��تگاه می ت��وان آثار 
زیس��ت اینگونه را مشاهده کرد.به گفته وی، تأکید 
بر مراقبت و حفاظت از زیستگاه یوز هدف اصلی 
اجرای پروژه یوزپلنگ بوده و ما موفق ش��دیم در 
دو س��ال ابتدای طرح عوامل مؤثر از نظر حفاظت 
ش��امل امکان��ات تجهی��زات و نیروی انس��انی را 
در زیس��تگاه های یوز به دو براب��ر افزایش دهیم.

جورابچیان با اشاره به اجرای برنامه های آموزشی 
برای محیط بانان زیستگاه های یوز و مردم محلی 
اطراف زیس��تگاه ها گفت: امروز به جرأت اعالم 
می کنی��م با اجرای برنامه های آموزش��ی و اطالع 
رسانی بیش از 80 درصد مردم کشور با یوز آشنایی 
کامل دارند.جورابچبان گفت: امروزه شش میلیون 
و 500 هزار هکتار زمین به عنوان زیستگاه و قلمرو 
یوز در کشور اختصاص دارد و برقراری امنیت در 
این زیستگاه ها نسبت به سال های گذشته چندین 
برابر افزایش یافته است.وی با اشاره به اینکه قوچ 
و میش، کل و بز، جبیر و آهو به ترتیب طمعه های 
یوز هستند، افزود: افزایش جمعیتی طمعه های یوز 
باید به منظور حفظ نسل این گونه کمیاب و نادر در 
دستور کار باشد.مدیر پروژه یوز پلنگ خاطر نشان 
کرد: کفتار، گ��رگ و پلنگ مهمترین رقبای اصلی 
یوزپلنگ به شمار می روند و یکی از عوامل کاهش 
جمعیت یوز در آسیا و آفریقا از بین رفتن بچه های 
یوز به دس��ت رقبا به عنوان طمعه ای لذیذ است.
جورابچیان یادآور شد: برای حفاظت از یوز پلنگ 
ایرانی باید همه مس��ئوالن و دس��تگاه ها همکاری 
کنند تا نسل این گونه گربه سان نادر که هم اکنون 
فقط در ایران وجود دارد، به بهترین شکل ممکن به 

عنوان نماد حیات وحش ایران حفظ شود.

زمین من
یک قالده کاراکال در نائین درمان و رها شد

 300 حلقه چاه غیرمجاز اطراف تاالب پریشان 
شناسایی و پلمب شد 

ابراهی��م فرج��ی پور - در جه��ان حاضر، ما 
انسان ها خود را متمدن، صاحب تکنولوژی، مالک 
زمی��ن و حتی فض��ا می دانیم و به همی��ن دلیل پا 
را از زمین فراتر گذاش��ته و برای یافتن زیس��تگاه 
جدید ب��ه کرات دیگ��ر می اندیش��یم. اگرچه در 
ای��ن زمینه  ها به پیش��رفت هایی نائ��ل آمده ایم اما 
برای بقای خ��ود و موجودات کره زمین کمتر بها 
داده ایم. تکنولوژی و زندگی شهری با رشد سریع 
خود چنان منابع طبیعی را مصرف و نابود می کند 
که یکی پس از دیگری رو به تمام ش��دن هس��تند 
و جامع��ه صنعت��ی چنان محیط زندگ��ی را آلوده 
کرده ک��ه نه تنها فرایند طبیعی ق��ادر به ترمیم آن 
نیس��ت بلکه موازنه پویای میان چهار رکن اصلی 
بیوس��فر )خاک، آب، هوا و جان��داران( را به هم 
زده و در ح��ال حاض��ر زندگی بس��یاری از انواع 
جانداران، گیاهان، رودها، دریاچه ها، کوه پایه ها و 
س��واحل دریاها به خاطر آلودگی آب و محیط به 
خطر افتاده اس��ت. محیط زندگی جانوران به دلیل 
ازدیاد و هجوم ش��کارچیان و گسترش جمعیت و 
زندگی ش��هری روز به روز تنگ تر شده و همواره 
ش��اهد انقراض گونه هایی از جانوران هستیم. آیا 
با فرس��ایش خاک و نابودی گیاهان و نسل کش��ی 
حیوانات، بقای انس��ان امکان پذیر است؟ آخرین 
یوزپلنگ چق��در ارزش دارد؟ آخرین پلیکان چه 
قیمتی خواهد داشت؟ آیا انسان خود را تنها محق 
اس��تفاده از هس��تی و طبیعت می داند؟ چه کسی 

پاسخگوی این فاجعه است.
آنچه به آن می پردازیم، مش��کل محله، ش��هر 
و یا کش��ور م��ا نیس��ت بلکه معضلی ب��رای کل 
جهان هس��تی است. زیرا این مشکل حاصل رشد 

روزافزون جمعیت و جامعه صنعتی جهان اس��ت. 
متأس��فانه هر فردی که وارد یک محیط سرس��بز 
می شود، طبق فرهنگ ناخوشایند و به تعبیری شهر 
ما خانه ما نیس��ت و هیچ گونه احساس مسئولیتی 
نس��بت به محیط ندارد. هر فضای مناس��بی برای 
تفریح در کش��ور م��ا یا ملک خصوصی ش��ده و 
یا ب��ا اثر رهگ��ذران و گردش��گران و بی توجهی 
ارگان های ذیربط پس از چن��دی به جایگاه زباله 
و پس مانده های آنها تبدیل می ش��ود. در یک نگاه 
نقادانه به اطراف ش��هرها و تفریحگاه های خارج 
از ش��هر و دامن��ه کوه ها، وجود حج��م زیادی از 

زباله ها فاجعه زیست محیطی ایجاد کرده که شاید 
برای بعضی غیرقابل تصور باش��د. فقر فرهنگی و 
نداش��تن آگاهی اجتماعی و عدم مسئولیت پذیری 
نس��بت به محیط زیس��ت و حفاظت از آن عامل 
اصلی آلودگی و تخریب طبیعت اس��ت. وس��عت 
تخریب و عمق فاجعه دس��تاویزی ش��ده تا اهالی 
بعض��ی از روس��تاها در دامنه کوهه��ا و قله ها از 
ورود کوهن��وردان ممانعت به عمل آورده و طبق 
گزارش��ات واصل��ه در بعضی نق��اط باعث ایجاد 
درگیری هایی ش��ده اس��ت. در دامنه  ها و مس��یر 
قله ه��ای علم کوه، آزادکوه، دماوند، س��بالن و... و 

همچنین حریم رودخانه ها و چش��مه ها صحنه های 
دلخراش پس مانده های زباله خاطر انس��ان را آزرده 
می کند، چه کسی مسئول جمع آوری زباله ها است؟ 
وقتی پای درددل و صحبت روس��تاییان و صاحبان 
فعلی مناطق کوهس��تانی می نش��ینیم، از آلودگی و 
تخریب محیط، درختان و گیاهان توسط رهگذران 
گله گذاری می کنن��د که در جواب دادن به آنها مات 
و مبه��وت حرفی برای گفتن نداری��م. ورود افراد و 
گروه های گردش��گری که آگاهی زیس��ت محیطی 
ندارند و بدون سرپرست وارد منطقه می شوند، اغلب 
تخریب و آلودگی های محیط را به دنبال دارد و حل 
این معضل جلوگیری از ورود مردم و کوهنوردان به 
مناطق تفریحی و کوهستانی نیست. عدم برنامه ریزی 
و سیاس��ت نادرس��ت ارگان های ذیربط و نیز عدم 
اطالع رس��انی کافی به عموم جامع��ه از علل اصلی 
اس��ت، به این دلیل اس��ت که هر ف��ردی به محض 
ورود به یک منطقه خود را صاحب آن می داند و هر 
کاری که بخواهد می  کند و به گونه ای رفتار می کند 
ک��ه گویی این جهان فقط به او تعل��ق دارد و ملک 
ش��خصی او است و هیچ گونه حقی برای دیگران و 
نس��ل های آینده قائل نیست. لذا سازمان های ذیربط 
ضمن اشاعه فرهنگ زیس��ت محیطی و مراقبت از 
طبیعت و حفظ و صیانت محیط زیس��ت، همراه با 
برنامه ریزی و س��ازماندهی می توانند با اقداماتی از 
قبیل احداث س��رویس های بهداش��تی و مکان های 
جمع آوری زباله و استفاده بهینه از طبیعت شرایطی 
را فراهم کنند که تعلق خاطر همه افراد جامعه فراهم 
شود و کسی خود را صاحب و مالک مواهب طبیعی 
و ملی ندانسته بلکه به عنوان دفاع از حقوق مدنی کل 

جامعه با مسأله برخورد منطقی کند.

عضو شورای شهر اصفهان:
مرگ تاالب گاوخونی، اصفهان را آلوده ترین شهر ایران می کند

مس��ئول کمیته محیط زیست شورای اسالمی 
ش��هر اصفهان گفت: وجود تاالب گاوخونی مانع 
ورود منابع آالینده و گرد و خاک از س��مت شرق 
ش��ده و اگر آب زاینده رود قطع ش��ود و تاالب از 

بین برود، آلودگی دو چندان می شود. 
فتح اهلل معین در گفتگو با فارس اظهار داشت: 
اصفه��ان دارای عوامل و منابع فراوان آلوده کننده 
آب و هوا است که آلودگی خودروهای فرسوده و 
نیروگاه های اطراف ش��هر بیشترین تأثیر را در این 

آلودگی دارند.
وی افزود: با وجود قول ه��ای فراوان تاکنون 
در سال جاری کاری برای جمع آوری خودروهای 
فرسوده صورت نگرفته و اگر این کار انجام نشود 

آلودگی همچنان ادامه پیدا می کند.
عضو ش��ورای اسالمی ش��هر اصفهان گفت: 
قطعی آب زاین��ده رود نیز از عوامل تأثیرگزار در 
آلودگی هوا و محیط اصفهان بود و اگر باز هم این 

قطعی آب ادامه پیدا کن��د، تأثیر منفی فراوانی در 
تشدید آلودگی اصفهان می گذارد.

وی تصریح کرد: تأمین گاز نیروگاه ها به عهده 
وزارت نفت اس��ت و تأمین گاز نیروگاه اصفهان 

باید در اولویت قرار گیرد تا این شهر توریستی و 
تاریخی در معرض آلودگی بیشتر قرار نگیرد.

معی��ن با اش��اره ب��ه کمربن��د س��بز اصفهان 
خاطرنش��ان کرد: اگر دولت نیز در ایجاد کمربند 
س��بز اصفهان ش��هرداری را یاری دهد و این مهم 
تحقق یابد و دور تا دور ش��هر را فضای س��بز پر 
کند از آلودگی شهر اصفهان به میزان قابل توجهی 

کاسته می شود.
وی بیان داش��ت: وجود تاالب گاوخونی مانع 
ورود منابع آالینده و گرد و خاک از س��مت شرق 
ش��ده و اگر آب زاینده  رود قطع شود و تاالب از 

بین برود، آلودگی دو چندان می شود.
مسئول کمیته محیط زیس��ت شورای اسالمی 
شهر اصفهان افزود: انتظار داریم در بهار سال آینده 
تونل سوم کوهرنگ راه بیفتد و آب به طور دائم در 
زاینده رود جاری باشد زیرا قطعی آب زاینده  رود 

سبب به هم خوردن اکو سیستم منطقه می شود.

 یوزپلنگ نماد حیات وحش ایران است

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان در نظر دارد پروژه های مشروحه ذیل که از محل اعتبارات 
اس��تانی و تخریب بازسازی سال 1388 و س��ایر طرحها پیش بینی اعتبار شده را از طریق مناقصه به 

پیمانکاران واجد شرایط و تشخیص صالحیت شده سازمان مدیریت و برنامه ریزی واگذار نماید.

متقاضیان می توانند از زمان انتشار به مدت 3 روز کاری جهت دریافت اسناد مناقصه به این اداره کل 
واقع در بلوار هشت بهشت، مقابل بازار هنر مراجعه نمایند و جهت تکمیل و تحویل پیشنهادها تا پایان 
وقت اداری تاریخ 88/12/1 اقدام نمایند. ضمناً شرکت هایی می توانند در این مناقصه شرکت نمایند 

که قبالً توسط این اداره کل مورد ارزیابی قرار گرفته باشند.

اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان

آگهی مناقصه )نوبت اول( 

مدت عنوان پروژهردیف
قرارداد

رتبه و رشته 
موردنیاز

برآورد اولیه 
نوبت مناقصهبه ریال

نوبت اول3/588/276/435حداقل رتبه 5 ابنیه6 ماهتکمیل مدرسه حدادزاده ناحیه 15

نوبت اول2/854/929/651حداقل رتبه 5 ابنیه6 ماهتکمیل مدرسه حاجیه خانم کلینی ناحیه 25

تکمیل دبستان خوروش 6 3
نوبت اول2/600/788/264حداقل رتبه 5 ابنیه6 ماهحضرت معصومه)س( ناحیه یک

تکمیل مدرسه شماره 3 مجمع خیرین 4
حداقل پایه یک اشخاص 6 ماهناحیه یک

نوبت اول1/071/841/745حقیقی

نوبت اول3/843/953/175حداقل رتبه 5 ابنیه6 ماه تکمیل سالن ورزشی بادرود5

نوبت دوم1/716/160/569حداقل رتبه 5 ابنیه 4 ماهتکمیل مدرسه سجاد ورنامخواست زرین شهر6

بهسازی لرزه ای )مقاوم سازی مدرسه های 7
حداقل پایه 3 اشخاص 3 ماهشهید آیت اهلل دستغیب و اخوان یوسفی بن رود( 

نوبت دوم401/722/887حقیقی

الزم به ذکر است هزینه درج آگهی به عهده برندگان مناقصه خواهد بود.

ضمنًا متن این منـاقصـه در پایگـاه اینترنتـی:
 iets.mporg.ir www.nosazimadaresisf.ir و  www. nosazimadares.ir و   

قابل رویت می باشد.

تاریخ انتشارآگهی : 1388/11/12

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

9721818

روابط عمومی شرکت مخابرات استان اصفهان

اتصال مستقیم به اینترنت
بدون نیاز به کلمه عبور و رمز

پرداخت از طریق قبض تلفن ثابت

 اینترنت هوشمند
 )شرکت مخابرات استان اصفهان(

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
دوشنبه 12 بهمن ماه 1388 / 16 صفر 1431                 6Monday 01 February 2010    محیط زیست



آگهی ابالغ
شماره دادنامه: 8809970353201302
شماره پرونده: 8809980358700679

شماره بایگانی شعبه: 880772
تاریخ تنظیم: 88/10/9

ش��اکی: آقای س��عید سهیلی به نشانی اصفهان- خ 22 بهمن- کوچه شهید مرادی- بن بست مداحان- پالک 
48

متهمین: 
1. آقای مرتضی حسینی 2. آقای رضا رمضانی همگی به نشانی مجهول المکان

اتهام: ضرب و جرح عمدی مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی
گردش��کار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رس��یدگی اعالم و به ش��رح زیر مبادرت به اصدار رأی 

می نماید.
رأی دادگاه

اتهام رضا رمضانی فرزند کاظم و مرتضی حسینی دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی سعید سهیلی موضوع 
شکایت نامبرده از توجه به محتویات پرونده، شکایت شاکی، اظهارات گواهان تعرفه و تحقیقات انجام شده 
منعکس در پرونده و کیفرخواست اصداری علیه متهم و عدم حضور آنان در دادگاه و دفاع مؤثر از خود اتهام 
محرز است لذا دادگاه باستناد ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 42 و 367 و 480 و 484 و 485 و 
408 قانون مجازات اسالمی نامبردگان را مشترکاً به پرداخت 9 دینار بابت سیاه شدگی اطراف چشم و کبودی 
لب و نیم درصد دیه بابت تورم اطراف چشم، سه دهم درصد دیه بابت خونریزی زیر چشم و یک درصد دیه 
بابت خراش لب و نیم درصد دیه بابت تورم لب فوقانی و نیم درصد دیه بابت تورم بینی و پرداخت پنجاه 
دینار بابت شکستگی دندان قدامی در حق شاکی محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف ده روز پس 

از ابالغ قابل واخواهی و رسیدگی در این دادگاه است.
15516/ م الف

نجف پور- رئیس شعبه 106 دادگاه عمومی جزایی شهرستان اصفهان

آگهی ابالغ

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به خواندگان: 
تاریخ: 88/10/27

شماره: 88-819 ح /1
کالسه پرونده: 88-819 ح /1

وقت رسیدگی: 88/12/18 ساعت 9/30 صبح
خواهان: 1- محمدرضا- علی- رحیم- حسین- بتول مکتوبیان

خوانده: 1- مهدی- محمود- حسین همگی شکرانی 2- فاطمه حسینی
خواسته: احراز مالکیت و مطالبه سهم االرث

 خواهان: دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول ارجاع گردیده و وقت 
رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می شود تا خوانده 
از تاریخ نش��ر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دریافت نمایند و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم رساند.
15507/ م الف

مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی احضار
تاریخ: 88/10/12

شماره: 880125 ب 4
چون آقای یوس��ف زردش��ت فرزند رضا شکایتی علیه آقای عزیزقلی اورنگی مبنی بر خرید مال غیر مطرح 
نموده که پرونده به کالس��ه 880125 ب4 این بازپرس��ی ثبت گردیده. لذا نظر به اینکه متهم مجهول المکان 
می باشد حسب ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید ظرف مدت یک ماه پس از نشر آگهی جهت 
پاس��خگوئی به اتهام خود به این مرجع مراجعه نماید در صورت عدم حضور دادس��را تصمیم مقتضی اتخاذ 

خواهد نمود. 
15512/ م الف 

مدیر دفتر شعبه 4 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

آگهی احضار 
تاریخ: 88/10/26

شماره: 881281 ب 2
نظر به اینکه آقایان کریم فخری و کامران حاجی بدلی

شکایتی علیه سیدرضا موسوی
مبنی بر اتهام مشارکت در کالهبرداری 

مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 881281 ب 2 ثبت این ش��عبه و وقت حضور ظرف یک ماه پس از 
انتش��ار آگهی می باشد با توجه به مجهول المکان بودن متهم حسب ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری 
مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار طبع و نش��ر می شود و از متهم مذکور دعوت به 
عمل می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود. و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده 

تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.
15508/ م الف

مدیر دفتر شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 4 اصفهان

آگهی ابالغ
شماره دادنامه: 8809970354501400
شماره پرونده: 8809980354500085

شماره بایگانی شعبه: 880722
تاریخ تنظیم: 88/9/29

شکات:
1. آق��ای مجتب��ی و صغ��ری محمدی و ظرافتکار به نش��انی خ فرش��ته مجتم��ع رضا طبقه دوم ش��رکت 

عدالت کاران
2. آقای رسول و مرتضی و محمدرضا مسایلی و نوری و رحمانی به نشانی بهارستان کالنتری 22

متهمین:
1. خانم محترم غفاری به نشانی مجهول المکان

2. آقای آرش درویش��ی 3. خانم آزاده قربانی همگی به نش��انی بهارستان فاز 3 مجتمع چهلستون ورودی 1 
بلوک 8 ط 2 

اتهام ها:
1. اخالل در نظم و آسایش عمومی

2. توهین به مقامات و مأمورین
3. ضرب و جرح عمدی

4. تخریب
5. توهین
6. تهدید

گردش��کار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور رأی 
می نماید.

رأی دادگاه
در خصوص اتهام 1- آرش درویش��ی فرزند قربانعلی و 2- خانم آزاده قربانی فرزند حسن دایر بر توهین- 
تهدید- تخریب- اخالل در نظم عمومی، همچنین متهم ردیف اول ایراد ضرب و جرح عمدی و 3- خانم 
محترم غفاری )بدون مش��خصات دیگر( دایر بر توهین به مأمور و اخالل در نظم عمومی، موضوع ش��کایت 
آقای مجتبی محمدی فرزند ابراهیم و خانم صغری ظرافتکار فرزند رحیم و مأمورین کالنتری بهارس��تان، با 
توجه به محتویات پرونده، تحقیقات بعمل آمده و گواهی پزش��کی قانونی، اظهارات گواه، اظهارات طرفین 
و اقرار به درگیری و اخالل در نظم و تصاویر دفتر کارش��ان آقای مجتبی محمدی و س��ایر قرائن و امارات 
موجود در پرونده اتهام متهمین را بش��رح فوق محرز تشخیص و به استناد مواد 481، بند 2 ماده 302- مواد 
608- 609- 669- 618- 677 و رعایت مواد 47 و بند 5 از ماده 22 قانون مجازات اس��المی، متهم ردیف 
اول را پرداخت        دیه کامل )بابت حارصه سمت راست گردن قفسه سینه و پشت دست راست( ظرف 
یکس��ال از تاریخ وقوع بزه در حق آقای مجتبی محمدی و هر یک از متهمین فوق را بپرداخت یک میلیون 
ریال جزای نقدی در خصوص توهین و سه میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و پانصد هزار ریال جزای 
نقدی بدل از شالق در خصوص اخالل در نظم عمومی و هر یک از متهمان ردیفهای اول و دوم را بپرداخت 
س��ه میلیون ریال جزای نقدی در خصوص تهدید و س��ه میلیون ریال جزای نقدی در خصوص تخریب در 
حق صندوق دولت محکوم می نماید. رأی صادره غیابی است و ظرف ده روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی 

در همین دادگاه می باشد.
15514/ م الف

رستم پور - رئیس شعبه 119 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

کاشانی:
عمل دایی شجاعانه بود

استیلی: 
با مسئوالن باشگاه به توافق کامل رسیده ام

هوار مالمحمد و اش��پیتیم آرفی 
در حاشیه تمرین پرسپولیس دقایقی 
ب��ا علی دای��ی گفتگو و نس��بت به 
اتفاق��ات دیدار با پیکان انتقاد کردند. 
به گزارش مهر، نخستین تمرین تیم 
فوتبال پرسپولیس پس از پیروزی برابر 
پیکان در زمین شرکت واحد برگزار 
ش��د و بازیکنان زیر نظر کادر فنی به 
ری��کاوری پرداختند. عل��ی دایی که 
در آس��تانه دیدار با استقالل قرار دارد 
دقایقی با علیرضا محمد که با دریافت 
کارت زرد براب��ر پیکان س��ه اخطاره 
شد، گفتگو و نسبت به دریافت کارت 
بی مورد از او انتقاد کرد. دایی معتقد 

بود در دیدار با اس��تقالل به علیرضا 
محمد نیاز داشته است. همچنین در 
حاشیه این تمرین هوار مالمحمد که 
در بازی با پیکان تعویض شد دقایقی 
با علی دایی گفتگو کرد. اشپیتیم آرفی 
نیز که هنوز نتوانسته جایگاه ثابتی در 
ترکیب پرسپولیس پیدا کند و در دیدار 
با پیکان نیز جزء فهرس��ت 18 نفره 
سرخپوشان نبود، دقایقی با دایی گفتگو 
و نسبت به این موضوع اعتراض کرد. 
در تمرین سرخپوشان عادل کاله کج 
به دلیل سرماخوردگی تمرین نکرد اما 
س��ایر بازیکنان به ریکاوری زیر نظر 

کادر فنی پرداختند.

حبیب کاشانی سرپرست باشگاه پرسپولیس، 
گفت: عملکرد شجاعانه دایی قابل تقدیر است چرا 
که بر خالف روال همیش��گی تحت تأثیر حواشی 
ب��ازی دربی قرار نگرفت و از 6 بازیکن کارت دار 
در ارنج تیم اس��تفاده کرد و تیم��ش را برای ارائه 
یک بازی شجاعانه به زمین فرستاد. وی همچنین 
پس از پیروزی تیم فوتبال پرسپولیس مقابل پیکان، 
اظهار کرد: برد مقابل تیم پیکان در زمین این تیم با 

یک گل نشان داد دایی با برنامه به آماده سازی تیم 
مشغول است و برای هر بازی برنامه خاص خود را 
دارد این بازی نشان داد که ما رفته رفته به انسجام 
و تاکتیک تیمی بیشتری دست پیدا می کنیم. وی 
همچنین با اش��اره به حرکت بازیکن تیم مقاومت 
سپاس��ی تأکید کرد: حرکت متوس��ل زاده بس��یار 
ماندگار و قابل س��تایش اس��ت و باید بدانیم این 

حرکات در ورزش ثبت می شود.

حمید اس��تیلی مربی تیم فوتبال 
استیل آذین تهران گفت: در جلسه ای 
بسیار خوب با مسئوالن استیل آذین 
برای ادامه کار به توافق کامل رسیدیم. 
وی اظه��ار داش��ت: پ��س از برتری 
مقابل مقاومت سپاسی به دلیل اینکه 
فش��ار روانی زیادی را متحمل شده 
بودم به رختک��ن رفتم و از بازیکنان 
خداحافظی کردم. خستگی من بیشتر 
به دلیل شکس��ت هفته گذشته مقابل 
اس��تقالل بود که برایم بسیار سنگین 
بود. او ادامه داد: البته می خواس��تم با 
استعفایم دست هیأت مدیره باشگاه 
را هم ب��از بگذارم اما بع��د از اینکه 
24 س��اعت از این اتفاق گذش��ت و 
کمی آرام ش��دم فهمیدم می توانستم 

تصمیم بهتری بگیرم. سرمربی استیل 
آذین تأکید کرد: با هدایتی نشس��تی 
داش��تم و در این جلسه حرف ها را 

رو در رو زدیم و تمام موارد بررسی 
شد، در این گفتگوی 2 طرفه تمامی 
سوء تفاهم ها برطرف شد و من هم 

ب��ه تمرینات تیم برمی گ��ردم. دیگر 
حرف و حدیث هایی که پش��ت سر 
تیم بود به پایان رسیده و مدیر عامل 
و هی��أت مدی��ره و بازیکنان همگی 
برای کس��ب س��همیه آس��یا تالش 
خواهی��م کرد. اس��تیلی با اش��اره به 
جایگاه پنجمی اس��تیل آذین در لیگ 
برتر اظهار داش��ت: می توانیم دوباره 
با تالش بازیکنان و مدیران باشگاه و 
همچنین حض��ور مهدی مهدوی کیا 
که به تازگی به خانواده اس��تیل آذین 
اضافه ش��ده دوباره س��کوی سوم را 
پ��س بگیریم و فصل آین��ده یکی از 
تیم ه��ای حاضر در لی��گ قهرمانان 
آسیا باشیم. این امر درسایه همدلی و 

دوستی در تیم به دست می آید.

آخرین روز برگزاری مسابقات فوتسال جشنواره 
ورزش��ی فرهنگیان اداره آموزش و پرورش ناحیه 
دو شهرس��تان شهرکرد جام فجر در محل مجموعه 
ورزش��ی عفاف برگزار ش��د. بهنام ش��مس رئیس 
اداره آم��وزش و پ��رورش این ناحیه ب��ا اعالم این 
خبر افزود: جش��نواره ورزشی فرهنگیان این ناحیه 
در راس��تای احیای فرهنگ ورزش و ارتقای سطح 
سالمت همکاران در رش��ته های مختلف ورزشی 
ش��امل فوتسال، طناب کشی، شطرنج و پینگ پنگ 
در دو مجموعه ورزش��ی عفاف و س��عدی برگزار 
شد. الزم به ذکر است در آخرین روز برگزاری این 
جشنواره در رشته فوتسال تیم های اندیشه، ناحیه 
2، س��ینا و شهید بهش��تی این ناحیه به مصاف هم 

رفتند و نتایج زیر به دست آمد:
شهید بهشتی 2             1 ناحیه دو

0 سینا اندیشه 4   
با توجه به نتایج به دس��ت آمده تیم فوتس��ال 
اندیش��ه مقام اول، س��ینا مقام دوم و شهید بهشتی 

مقام سوم این دوره از مسابقات را کسب کردند.

رئیس فدراس��یون کبدی گفت: س��طح 
فنی مسابقات سومین دوره المپیاد ورزشی 
ایرانی��ان نش��انگر توج��ه و عالق��ه رو به 
افزایش جوانان به این رشته ورزشی است. 
محمدرض��ا مقصودل��و در گفتگو ب��ا ایرنا 
با اش��اره به آغاز مس��ابقات کب��دی المپیاد 
ایرانیان در س��الن ش��هید فهمیده زاهدان، 
گفت: در مجموع 11 تیم ش��رکت کننده در 
این رقابتها از سطح فنی خوبی برخوردارند 
اما تیم های سیستان و بلوچستان، خوزستان 
و گلس��تان بهتر از دیگر تیم ها ظاهر شدند. 
وی خاطر نشان کرد: قرار بود سومین دوره 
مس��ابقات کبدی المپیاد ایرانیان با حضور 
12 تی��م برگ��زار ش��ود اما به دلی��ل غیبت 
تی��م اصفهان ک��ه البته با جریم��ه نقدی و 
محرومیت هم مواجه خواهد شد با 11 تیم 

برگزار شد. 

برگزاری مسابقه نهایی 
فوتسال جشنواره 

ورزشی فرهنگیان ناحیه دو 
شهرکرد

رئیس فدراسیون:
عالقه جوانان به کبدی 

رو به افزایش است

آرش برهانی مهاجم تیم فوتبال اس��تقالل 
گفت: به نظر من بازی خوبی مقابل ابومس��لم 
به نمایش گذاشتیم. وی اظهار داشت: در طول 
هفته تمرین��ات زی��ادی را روی نقاط ضعف 
حریف انج��ام داده بودیم که نتیجه آن زدن 3 
گل ب��ود. او ادامه داد: قص��د داریم این روند 
را ادام��ه دهیم ت��ا با غفلت مدعی��ان به صدر 
جدول نزدیک تر ش��ویم چ��ون فاصله ها در 
جدول اندک اس��ت و تیمها با چند امتیاز چند 
رده در جدول جابه جا می ش��وند. برهانی در 
م��ورد گلزنی خود در این دیدار افزود: در 10 

دقیق��ه پایانی به می��دان رفتم و روی یک ضد 
حمله و پاس خوب کیانوش رحمتی توانستم 
برای اس��تقالل گلزنی کن��م. تالش می کنم با 
گلزنی های م��داوم به ترکیب اصلی بازگردم. 
وی در مورد دی��دار دربی تصریح کرد: برنده 
درب��ی م��ا خواهیم ب��ود و نم��ی گذاریم مثل 
دفعات گذش��ته که پرس��پولیس ب��ازی را به 
تساوی کش��اند این بازی هم مساوی به پایان 
برس��د تا چهارش��نبه خیلی زمان باقی مانده و 
ت��الش می کنم با آمادگی در تمرینات در این 

دیدار به میدان بروم.

اس��تیل آذین توانس��ت در غی��اب مهدی 
مه��دوی کیا ب��ا مه��ره جدید خ��ود مقاومت 

سپاس��ی را با نتیجه 2 بر 
ی��ک از پی��ش رو بردارد. 
مه��دوی کیا در خصوص 
این بازی گفت: با کس��ب 
3 امتی��از مقاب��ل مقاومت 
نش��ان دادیم هنوز مدعی 
خوب  جایگاهی  کس��ب 
در لیگ برتر هستیم. با این 
شرایط و با توجه به اینکه 
بازیکنان زحمات زیادی را 
کشیده اند امیدواریم تا تیم 

تازه وارد استیل آذین در این فصل شگفتی ساز 
شود و سهمیه آسیایی لیگ را کسب کند. من هم 

تالشم را خواهم کرد تا با ارائه بازی های خوب 
هم��راه کعبی، خاطرات خوبی ب��رای هواداران 
تکرار کنی��م. او ادامه داد: 
در تمری��ن اس��تیل آذین 
بازیکن��ان بزرگی را دیدم 
و خوش��حالم آنها من را 
در جمعش��ان راه دادن��د. 
مطمئن باش��ید ب��ا وجود 
این س��تاره ها هیچ تیمی 
شایس��تگی های  مقاب��ل 
بازیکنان اس��تیل آذین در 
امان نخواهد بود. در بازی 
مقابل داماش 45 دقیقه به 
می��دان رفتم اما هر وقت مس��ئوالن اعالم کنند 

برای استیل آذین به میدان می روم.

س��هم ورزش در اقتصاد مل��ی، رابطه 
مستقیم با میزان سرمایه گذاری های انجام 
ش��ده در بخش ورزش دارد که در شرایط 
حاضر با توجه به محدودیها و تنگناهایی که 
بخش خصوصی برای مشارکت در توسعه 
ورزش کشور دارد، در مقایسه با کشورهای 
توسعه یافته بسیار پایین است. ایجاد تعادل 
و پاس��خگویی به نیازهای اقشار جامعه به 
خدمات ورزش��ی با میزان سرمایه گذاری 
دولتی در بودجه های سالیانه میسر نبوده و 
راه حل منطقی و  مفیدی که در بسیاری از 
کشورها تجربه شده است، اجرای مکانیزم 
س��رمایه گذاری بخش ه��ای غیر دولتی و 
ترغیب و تشویق آنان در این زمینه بوده که 
باعث شده است بار مالی دستگاه ها کاهش 
پی��دا کن��د، از منابع موجود به��ره برداری 
کارآم��د تری به عمل آی��د، کارایی فعالیتها 
گسترش پیدا کند، تجهیز منابع مالی افزایش 
یابد، درآمدزایی دولت افزایش پیدا کرده و 
س��رانجام موجبات ارتقا و کارایی و رش��د 

اقتصادی را فراهم کند. 
  روش تحقی��ق در این مقاله توصیفی 
و کتابخانه ای است که با استفاده از تحلیل 
گفتم��ان و تحلیل محتوا به بررس��ی موانع 
و مشکالت خصوصی س��ازی در ورزش 
ای��ران می پردازد. تحلی��ل گفتمان یکی از 
روش های تحقیق و تحلیل متداولی است  
که با تحلیل انتقادی ساختار و سازه های زبان 
و محتوای آشکار و پنهان سخنان، مضامین 
اصلی و فرعی متن را برمال می س��ازد و به 
عالوه با بررسی های روندمدار امکان درک 
شیوه های ارتباطی و تفکری پیام دهنده را 

نیز مشخص می سازد.
مق��االت،  تحقی��ق  آم��اری  جامع��ه   
مصاحبه ها و نوش��ته هایی است که توسط 
متخصصان در مورد خصوصی س��ازی در 
ورزش انجام ش��ده اس��ت. در این تحقیق 
تمرکز اصلی بیش��تر بر محت��وا و مضمون 
س��خنان مس��ئوالن س��ابق و فعل��ی که به 
نوع��ی دس��تی در ورزش دارن��د در مورد 
خصوص��ی س��ازی در ورزش م��ورد نظر 

است. 
مدی��ران  دیدگاهه��ای  پژوهش��ی  در 
ارش��د بخ��ش تربی��ت بدن��ی در فرآین��د 
خصوصی سازی و تعدیل ساختار ورزش 
قهرمان��ی در کش��ور مورد جس��تجو قرار 
گرفت. براساس نتایج تحقیق 89/2 درصد 
مدیران ورزش کش��ور با تعدیل ساختاری 

ورزش کش��ور از طریق خصوصی سازی 
موافق اند. 

ب��ه گفته دکت��ر عبدی حض��ور بخش 
خصوصی در اقتصاد کشور دارای موافقان 
و مخالفان زیادی است ولی همچنان اقتصاد 
کشور ما یک اقتصاد دولتی است. در بخش 
خصوصی این سؤال مطرح است که چگونه 
باید این بخش را وارد عمل کنیم؟ ورزش از 
مقوله اقتصاد باید سودآور باشد. اگر فضای 
الزم مهیا باشد آنوقت می توان به خصوصی 
سازی فکر کرد. راه های پول سازی در دنیا 
این است که باشگاه های بزرگ دنیا تحت 
پوشش ش��رکت های بزرگ باشد. به طور 
مثال چاپ کردن عکس بازیکنان مش��هور 
روی کااله��ا و پیراهن منبع کس��ب درآمد 
اس��ت. ول��ی در حال حاضر در کش��ور ما 
شرایط کاماًل مهیا نیست و بخش خصوصی 
کمتر جرأت ورود و سرمایه گذاری در این 
ح��وزه را دارد. مه��دی دادرس از مدیران 
قدیمی ورزش ایران اش��اره دارد که قدرت 
ش��یرین اس��ت و یک رئیس گاهی اوقات 
احس��اس می کند که افراد قبل از او روش 
درس��تی نداش��ته اند، مدیران باید تفکرات 
خود را اصالح کنند و به مردم اعتماد داشته 
باش��ند و خیلی از کاره��ا را به آنان واگذار 
کنند. در ورزش هم باید ابتدا ذهن خود را 
آماده کنیم و به خود بقبوالنیم که می ش��ود 
ای��ن کار بزرگ را انج��ام داد. آفت بزرگی 
که وجود دارد این اس��ت که مدیران جدید 
عادت دارند شمع مدیران قبلی را خاموش 
کنن��د. اگر همه ما همدیگر را قبول داش��ته 
باش��یم و ذهنی��ات منفی را کن��ار بگذاریم 
می توان با جدیت مسأله خصوصی سازی 
در ورزش را پیگی��ری کرد. مهندس فائقی 
از معاونان اس��بق س��ازمان تربیت بدنی در 
مورد خصوصی سازی اذعان دارد: یکی از 
نگرانی ها این اس��ت که خصوصی سازی 
ب��ه اختصاصی س��ازی تبدیل ش��ود. یعنی 
جای عوام را خ��واص بگیرند. در ورزش 
دو نوع مش��تری داریم، یک عده آنهایی که 
با هدف تعیین شده اقدام به آمدن می کنند 
و با تصمیم قبلی و با مطالعه می آیند. یک 
عده عموم که هدف از پیش تعیین شده ای 
ندارند. ورود دس��ته دوم ب��ه این حوزه در 
صورت��ی که ب��ا تش��ویق همراه باش��د و 
اعتماد س��ازی وجود داشته باشد و آنها هم 
به مدیران اعتماد کنند مثمرثمر خواهد بود. 

ادامه دارد... 

برهانی:
 این بار دربی را می بریم 

مهدوی کیا: 
همراه با کعبی خاطرات خوبی برای هواداران رقم 

می زنیم

تحلیل گفتمان موانع خصوصی سازی در 
ورزش از دیدگاه کارشناسان

اعتراض دو بازیکن خارجی پرسپولیس به علی دایی
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زاویه

دکتر رسول نظری
عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نائین
Email:nazarirasool@yahoo.com
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)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری( 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : 
بهمن زین الدین

چاپ : رسانه برتر

اصفهان :
تلفن : 0311-7866817-9   

فکس : 0311-7866099
نشانی: اصفهان، خیابان رودکی، روبروی 

اداره گذرنامه، پالک 148، طبقه اول

شهرکرد :
تلفن : 0381-2224466   

فکس : 0381-2225599
نشانی: شهرکرد، خیابان فردوسی، تقاطع 

مولوی، روبروی آزمایشگاه مرکزی، طبقه اول

قیمت طال )تومان(
27060هر گرم طالی 18 عیار
124690هر مثقال طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
281000 یک سکه بهار آزادی طرح قدیم
269500یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

10001002دالر امریکا
978982دالر کانادا

14411444یورو
16221632پوند  انگلستان
264266ریال عربستان
34703500دینار کویت
272274درهم امارات

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

16 °

11 °

-1 °

0 °

حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

قیمت طال )تومان(
26380  هر گرم طالی 18 عیار
121550 هر مثقال طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
281000یک سکه بهار آزادی طرح قدیم
262000 یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

10081011دالر امریکا
955964دالر کانادا

13971402یورو
16201630پوند  انگلستان
264267ریال عربستان
34803520دینار کویت
274276درهم امارات

کالم نور
امام موسی کاظم )ع(:

کم گویی، حکمت بزرگی است، بر شما باد به خموشی که آسایش نیکو و سبکباری و سبب 
تخفیف گناه است.

»آبی، خاکستری، سیاه« 
دهم بهمن ماه سالروز تولد حمید مصدق شاعر معاصر اهل اصفهان

اولین و بزرگترین کتابخانه دیجیتالی کشور در اصفهان 

ثبت مالکیت معنوی آثار هنری را پیگیری می کنیم 

تاریخ تولد: 1338، محل تولد: ورنامخواست، 
تاریخ ش��هادت: 1365/10/20، محل ش��هادت: 
شلمچه، مسئولیت: قائم مقام تیپ مستقل 44 قمر 

بنی هاشم)ع(
دل نوشته های شهید

... م��ا می اندیش��یدیم که جز خ��ون دادن 
نمی توان اس��الم را بر پای داشت و به جز خون 
ریختن به پای درخت اس��الم نمی ت��وان آن را 
سرسبز و شاداب نمود. بدین سان با حماسه ای 
هس��تی ساز و حیات بخش به پا خاستیم و تنها 
چیزی که داش��تیم و قابل تقدیم بود یعنی جان 
را فدای اسالم و هدف اسالمی خود کردیم ولی 
ش��ما ای متعهدان و روشنفکران؛ ما خون خود 
را نثار اس��الم کردیم تا خون شما رنگ گیرد، ما 
تاریکی و دشواری را بر خود پذیرفتیم تا راه شما 

روشن باشد، ما جان خود را چون جرقه ای در 
این فضا قرار دادیم تا آسمان شما مهتابی گردد 
و اینک اگر از این پس تباهی پدید آمد باید 
بر شما افس��وس خورد و اگر ستم کردند 

باید بر ش��ما گریس��ت. مراقب خود و 
جامعه خود و تعهد خود باشید 
تا حماس��ه تان را از ذهن شما 
بیرون نکنند، روح قدرتمندتان 
را از شما نگیرند. ما پاسداران 
اس��الم به خاطر اسالم و دفاع 
از آن زی��ر خمپ��اره و تان��ک 
توهین ها ش��نیدیم  رفتیم و 
و بی حرمتی ه��ا دیدیم، در 
بند خصم افتادیم تا اسالم از 

بندها آزاد شود.

حامد قصری - در نمایشگاه عکس سیامک 
تراکمه زاده با آقای ضیایی آش��نا ش��ده بودم، اما 
این بار احس��ان رمضانی همراهم شد تا او را در 
خانه اش ببینم، می خواستم کار مشترکی با او داشته 
باش��م تا داس��تان های کوتاه ام را با دست هنرمند 
مسعود سروشکلی بدهم و در کنار استادی چون 
او مشق شاگردی کنم. اما جالب بود، خودش به 
سراغم آمد  و انگار نه انگار که  در برزیل، ترکیه، 
تایوان، آرژانتین، آذربایجان، هند، چین، روس��یه، 

آلم��ان، ایتالی��ا، باز ه��م بگویم، 
بگویم که کاریکاتور ایران را  در 
دنیا با مس��عود، با آن همه جوایز 
رنگارن��گ بین الملل��ی و داخلی 
می شناسند. به همراه هم به خانه 
کوچکش رفتیم، پذیرای سادگی 

و بی ادعایی او شدم، از همه جا گفتیم. از هنر، از 
فوالدشهر، از آبادان، از اصفهان. یکی از کتابهایم 
را پیش��کش کردم و او نی��ز دو کتاب؛ ماه نگران 
زمین است و کاریکاتورهایی برای هیچ کس را با 
امضای کاریکاتور گونه اش. احسان رمضانی به ما 
ملحق شد و تا چند ساعت وقت پر ارزشش را با 
ما گذراند و دست آخر نگذاشت بدون همراهیش 

فوالدشهر را ترک کنم.

س��ال 1343 در  آب��ادان به دنیا آم��د. دوران 
جنگ او را به فوالدشهر کشاند. خودش می گوید: 
به تهران رفتم. از کودکی نقاشی می کشیدم. یک 
گالری بزرگ، می خواس��تم پذیرای آثارم باشند، 
گفتند: ما پنج سال دیگر به تو زمان می دهیم، گفتم: 

تا پنج سال دیگر کی مرده، کی زنده؟!
کاریکاتور هم می کشیدم، رفتم تا به آخرش 
برسم اما هنوز به آخرش نرسیده ام، آخرش شاید 
همین جا باشد. خیلی ها رفتند تهران اما گم شدند، 
محو شدند. ماند همین جا تا در 
کنار جوان ها باشد، تا راه سختی 

که رفت تجربه ای باشد برایشان.
و جوای��ز  مدال ه��ا  ب��رق 
رنگارنگ جهانی چشم هایش را 
نزد، ماندگاری اش با داوری ها، با 
استادی اش، با همین سادگی اش که نگفت وقت 
ندارم، کمکم کرد، نه تنها من، همه جوان هایی که 

دلبسته هنر و هنرمندان هستند.
در فک��ر آن روز دی��دار ب��ا او و حتی چند 
روز بع��دش در برنامه »دو قدم مانده به صبح«، با 
کاریکاتورها، عکس ها و فیلم های مستندش بودم 
او همچون تندیس کارگر اول ورودی فوالدشهر 

بی ادعا ایستاده است. 

سردار شهید محمد علی شاهمرادی

مسعود ضیایی زرد خشویی، هنرمندی بی ادعا

نگاهی دیگر به نمایشگاه عکس حسین هادی پور بروجنی
سیامک تراکمه زاده، عکاس و منتقد- حسین 
هادی پور بروجنی شاید چهره آشنایی نداشته باشد ولی 
قطعاً نام ش��ناخته شده ای در عرصه هنرهای تجسمی 
است. البته با توجه به هنرهای گوناگونش  که هرکدام را 
نیز با تسلط انجام می دهد، نقاشی جایگاه دیگری دارد 
و بیشتر او را در عرصه رنگ و بوم شناخته ایم،  چه به 
عنوان نقاش و چه به عنوان مدرس با سابقه نقاشی در 

آتلیه سایه روشن. 
در شهر اصفهان به جرأت می توان گفت فقط او و 
گروهی از هم مسلکانش در گروه نقاشی ایماژ هستند 
ک��ه به راحت��ی می توانند یک هفت��ه گالری های محل 
برگزاری نمایشگاه شان را مملو از جمعیت نگه دارند. 
تا جایی که افتتاحیه یکی از نمایشگاهایشان را به دلیل 
ازدحام جمعیت از دس��ت دادم که این اولین بار و تنها 
باری بود که در زمینه یک نمایشگاه هنرهای تجسمی 
چنین ازدحامی را می دیدم، تصویری که بیشتر در درب 
سالن های سینما شکل می گرفت که آنهم مدت ها است 

دیده نشده.
هفت��ه ای ک��ه گذش��ت،  نمایش��گاه دیگ��ری از 
هادی پور بروجنی بر دیوارهای گالری آپادانای اصفهان، 
محلی برای دیدار مجدد متقابل او و عالقه مندانش بعد 
از مدت کوتاهی که از آخرین نمایش��گاهش با گروه 
ایماژ در گالری نوپای خانه نقش می گذشت برپا بود. 
البت��ه این بار به صورت انفرادی و نه در قالب نقاش��ی 
و ن��ه در قال��ب خوشنویس��ی )او دارای درجه ممتاز 
در خوشنویس��ی اس��ت(، به س��راغ رش��ته تحصیلی 
دانشگاهیش عکاس��ی رفته بود. هنری که شاید کمتر 
کسی بداند هادی پور بروجنی تحصیل کرده این رشته 

است تا نقاشی و شاید به دلیل همین ناشناخته بودن این 
وجه از شخصیت هنریش بود که گالری در روزی که 
رفتم بسیار خلوت بود و تعداد آثار فروش رفته با توجه 
به قیمت بسیار مناسبشان در قیاس با نقاشی های ایشان 

بسیار اندک بود. 
نمایشگاه هیچ عنوانی نداشت. ولی تصویر درختی 

تنومند که خم ش��ده و س��ر بر برف گذاشته بر پوستر 
نمایشگاه ما را به دیدن یک نمایشگاه عکس با موضوع 
طبیعت  هدای��ت می کرد. تعداد عکس ه��ا آنقدر بود 
ک��ه تقریباً تمامی گال��ری را پرکند. تمامی عکس ها از 
فصول مختلف سال بودند و عکسهای زمستان و پاییز 
تعدادشان بیش��تر. عکس هایی با قطع های مختلف که 
هر کدام متناسب با موضوع انتخاب شده بودند و این 
اولین نکت��ه ای بود که توجه مرا ب��ه خود جلب کرد. 
چیزی که در کمتر نمایش��گاه عکس��ی دیده می شود. 
همیشه قطع عکس ها یکسان اس��ت. یا حداکثر دو یا 
سه قطع ولی در این نمایشگاه حساسیت عکاس برای 
اینکه هر موضع یک کادر و قطع متناس��ب به خود را 
نیاز دارد، به وضوح دیده می شد که می توانست درس 

بسیار خوبی برای عکاسان باشد. 
کیفیت بسیار باالی اکثر عکسها نه به دلیل داشتن 
دوربین خوب )که اصاًل ما نمی دانستیم دوربین عکاس 
چ��ه بود؟( و نه به دلیل کیفی��ت چاپ خوب آنها بود 
)که البت��ه بود( بلکه به دلیل آگاه��ی خوب عکاس از 
نس��بت رنگ و نور و استفاده بسیار عالی از زمان های 
مناس��ب عکاس��ی اس��ت.  به همین دلیل و همچنین 
ترکیب بندی های بسیار عالی و قدرتمند عکاس که قطعًا 
نشأت گرفته از س��ال ها تمرین در زمینه های مختلف 
هنرهای تصویری اس��ت باعث شده بود بیننده خیلی 
راحت احساس سرما یا پاییز و یا حتی زیبایی برگ ها 
را لمس کند. ولی در تمام این عکس��ها دو عکس بود 
که با تمام زیبای آن دو با ریتم کلی نمایشگاه هماهنگ 
نبود. یکی یک گل سرخ که گویی در شرایط استدیویی 
و یا شبیه آن گرفته شده بود و دیگری عکسی از دست 
بیرون زده یک پیرزن که چند اسکناس در دست داشت 
که هر دو آنها عکس های زیبایی بودند ولی در چیدمان 
کلی نمایشگاه مناظر و سوژه هایی که در عین بی ربطی 
با هم گویی همه از یک محیط جغرافیایی بودند را  از 
ریت��م انداخته بود. وقتی از گال��ری آپادانا بیرون آمدم،  
برای سؤالی که س��الها در ذهنم بود جوابی پیدا کردم 
و یا ساختم و آن اینکه چرا حسین هادی پور بروجنی، 
همیشه تأکید زیادی بر پسوند نامش که زادگاهش نیز 
هست دارد؟ و با این نمایشگاه به راحتی عشق و عالقه 
او به زادگاه را می توانستم ببینم. شاید این عکس ها اصاًل 
در بروجن عکس برداری نشده بود. شاید هم شده بود. 

نمی دانم، ولی برای من یاد آور بام ایران بود.

حمی��د مصدق ش��اعر معاصر، در 
دهم بهمن ماه سال  1318 در شهرضای 
اصفهان به دنیا آمد. تحصیالت ابتدایی 
و متوس��طه را در شهرضا و اصفهان به 
پایان رس��اند و در سال  1339 به تهران 
رفت و پس از فارغ التحصیل ش��دن در 
رش��ته بازرگانی از مؤسسه  علوم اداری 
و بازرگانی دانش��گاه تهران، در مؤسسه  
تحقیقات اقتصادی این دانش��گاه به امر 

پژوهش مشغول شد.
وی از س��ال  1342 مجدداً به ادامه  
تحصیل پرداخ��ت و موفق به دریافت 
لیس��انس حقوق از دانش��گاه تهران و 
سپس فوق لیسانس اقتصاد شد. مصدق 
در س��ال  1348 به عنوان اس��تادیار در 
مدرس��ه های عالی کرمان و اصفهان و 

دانشگاه آزاد ایران به کار مشغول شد.
او از س��ال  1351، پس از دریافت 

فوق لیس��انس حقوق 
اداری از دانشگاه ملی، 
ب��ه عضوی��ت هیأت 
علمی دانش��گاه درآمد 
و در کنار آن از س��ال 
 1357 ب��ه کار وکالت 

روی آورد.
حمی��د مص��دق، 
عض��و هی��أت علمی 

دانش��کده  حقوق دانش��گاه ته��ران و 
دانش��گاه عالمه طباطبایی، وکیل درجه 
یک دادگس��تری عضو کان��ون وکاًل و 

سردبیر نشریه کانون بود.
این ش��اعر معاصر، در هفتم آذرماه 
 1377 در اث��ر س��کته  قلب��ی در تهران 
درگذشت. نخستین اثر وی منظومه  بلند 
»درفش کاویانی« در سال  1340 منتشر و 
در همان سال توقیف شد، چاپ دوم آن 

در سال  1357 منتشر و 
بعد از انق��الب نیز به 
دفع��ات تجدید چاپ 
ش��د. دومی��ن کت��اب 
منظومه  مصدق،  شعر 
»آبی، خاکستری، سیاه« 
است که در سال  1343 
منتشر شد. این منظومه 
حال و هوایی اجتماعی 
دارد و تاکنون ده ها بار توس��ط ناشران 
تجدید چاپ ش��ده است.  »در رهگذار 
باد« سومین منظومه  مفصل مصدق نیز 
نخستین بار در سال  1347 به چاپ رسید 

و پس از آن بارها تجدید چاپ شد.
»از جدایی ها«، »سال های صبوری«  
و »شیر سرخ« از دیگر آثار شعری حمید 
مصدق هستند که به ترتیب در سال های 
 1358،  1369 و  1376 منتش��ر شده اند. 

مجموعه  آثار این ش��اعر معاصر نیز در 
س��ال  1369 در کتابی به نام »تا رهایی« 
گردآوری شده که این مجموعه نیز بارها 

تجدید چاپ شده است.
از او همچنین عالوه بر آثار شعری، 
کت��اب »مقدم��ه ای ب��ر روش تحقیق« 
)1351(، »مجموعه ی رباعیات مولوی« 
و »غزلی��ات حافظ« و چندین کتاب در 

زمینه  حقوق نیز به یادگار مانده است.
برخی از شعرهای حمید مصدق نیز 
در س��ال های مبارزه علیه رژیم پهلوی، 
توس��ط برخی از دانشجویان، در قالب 
سرودهایی اجرا شد که نوارهای کاست 
آن به  صورت مخفی و دست به دست 
می گشت و در راهپیمایی ها، همخوانی 
می شد. به گفته  منتقدان، یکی از بازرترین 
ویژگی های شعر مصدق، سادگی، روانی 

و صمیمیت سیال آن است. 

هاج��ر خیرالله��ی- خبرن��گار 
زاین��ده رود: رض��ازاده مدیرعام��ل 
مؤسس��ه تحقیق��ات و نش��ر معارف 
اه��ل بیت ب��ا بی��ان اینک��ه اولین و 
بزرگترین کتابخانه دیجیتالی کش��ور 
در این مؤسسه واقع شده، گفت: این 
مجموع��ه با تفک��ر اینکه کتاب روی 
میز کاربران در منزل به آنها ارائه شود 
و ه��ر فرد ایرانی بتواند یک کتابخانه 
با 50 هزار جلد متنوع در منزل داشته 

باشد، راه اندازی شده است.
وی گفت: طراحی این مجموعه 
از س��ال 80 آغ��از و در س��ال 81 
عملی��ات س��اختمانی آن ب��ا حضور 
شخصیت های برجس��ته کشوری و 
استانی و دانش��گاه االطهر و با هزینه 
3 میلیارد تومان در حدود 4 س��ال به 
انجام رس��ید. این مجموعه شامل 32 
کارمند رسمی و 50 کارمند افتخاری 
اس��ت ک��ه در گروههای فن��اوری، 

انگلیسی، فارس��ی و بخش پژوهش 
کار می کنند.

رض��ازاده ظرفیت س��الن مطالعه 
ای��ن کتابخانه دیجیتال��ی را 150 نفر 
اع��الم و خاطرنش��ان ک��رد: اولین و 
بزرگترین کتابخانه دیجیتالی کش��ور 
با اخ��ذ مجوز از مخاب��رات ایران و 
اجرای فیبر نوری ب��ا 2 گیگابایت و 
اس��تفاده از دیوارهای ض��د آتش و 
تأمین امنی��ت به خاطر وجود هکرها 

با حدود 1 میلیارد تومان امکانات در 
طبقه پایین مجموع��ه اهل بیت واقع 

شده است.
ای��ن  مه��م  ویژگ��ی  رض��ازاده 
مجموعه را وقفنامه ای در راس��تای 
توس��عه تمدن اس��المی تا ظهور امام 
زمان)ع��ج( در اداره اوقاف و اس��ناد 
و ثبت ش��رکتها دانس��ت که به ثبت 
و امضای مراجع تقلید کشور رسیده 

است. 

مدیر امور تجسمی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی از ایجاد معاونتی برای 

ثبت مالکیت معنوی آثار خبر داد. 
محمود شالویی، مدیر امور تجسمی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و رئیس 
م��وزه هنرهای معاص��ر در مورد نحوه 
حمای��ت از هنرمندان در مقابل جعل و 
کپی آثار  به مهر گفت: یکی از راه های 
قانونی، ثبت مالکیت معنوی اثر است تا 
از این طریق هنرمندان بتوانند نسبت به 

ثبت آثارشان با نام خود اطمینان حاصل 
کنن��د. با این کار در صورتی که اثری از 
هنرمندی کپی یا جعل شود، او به راحتی 
می تواند با استناد به قانون مالکیت معنوی 
و ثبت اثرش پیگیری های قانونی الزم را 

انجام دهد.
شالویی سپس به ایجاد معاونتی در 
وزارت ارشاد برای پیگیری این مسائل 
اشاره کرد: بخشی با نام معاونت حقوقی 
و امور مجل��س در وزارت ارش��اد در 

حال راه اندازی است که مکلف به ثبت 
مالکیت معنوی آثار هنرمندان است. این 
اقدام که با س��رعت و شتاب جدی در 
حال انجام اس��ت، اطمینان را به جامعه 
هن��ری خواهد داد تا ب��ا ثبت آثار خود 
بتوانند اقدام های قانونی و پیگیری های 
حقوق��ی الزم را انج��ام و از حمای��ت 

وزارت ارشاد برخوردار باشند. 
چندی پیش خواهر سهراب سپهری 
اعالم کرد در پای تعدادی از طرح های 

س��هراب امضای او جعل ش��ده است. 
در حالی که به گفته او نه تنها س��هراب 
س��پهری بلک��ه بس��یاری از هنرمندان 
طرح های خود را امضا نمی کنند چون 
پیش زمینه ای برای تبدیل یک اثر است 
و اهمیتی ندارد امضا داش��ته باش��د. به 
دنبال این خبر تعداد دیگری از هنرمندان 
نیز مانند کوروش شیشه گران و ابراهیم  
جعفری از رواج کپ��ی آثار هنری خبر 

دادند.

آگهی مناقصه )نوبت اول(

)شرکت عمران شهر جدید مجلسی(

شرکت عمران شهر جدید مجلسی وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی در نظر دارد مطابق ماده 13 قانون برگزاری 
مناقصات آسفالت معابر شهر با اطالعات مشروحه ذیل را به شرکتهای تشخیص صالحیت شده، واگذار نماید.

1- موضوع مناقصه: خرید مصالح پریمکت و آسفالت بیندر با دانه بندی )19-0( و حمل و اجرا در معابر شهر جدید مجلسی.
2- مبلغ برآوردی: 2/830/000/000 ریال بصورت مقطوع.

3- رشته و پایه پیمانکار: پیمانکاران باید دارای گواهینامه صالحیت حداقل پایه پنج رشته راه و باند باشند.
4- مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: واجدین شرایط می توانند ظرف مدت هفت روز از نشر نوبت دوم آگهی، جهت 
خرید و دریافت اس��ناد مناقصه به امور قراردادهای این ش��رکت مراجعه نمایند. اسناد مناقصه به نماینده مناقصه گر با ارائه 

گواهینامه رتبه بندی و معرفی نامه از شرکت مربوطه با مهر و امضا مجاز تحویل داده خواهد شد.
5- تاریخ، مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه: مناقصه گران پس از تکمیل اسناد حداکثر تا ده روز مهلت دارند تا اسناد 

مربوطه را در پاکتهای الک و مهر شده به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید تحویل دریافت نمایند.
6- نش�انی دس�تگاه مناقصه گزار: اصفهان، کیلومتر 20 جاده مبارکه بروجن، شهر جدید مجلسی، بلوار ارم شرکت عمران 

مجلسی تلفن: 5452286-0335، دورنگار: 5452214-0335 صندوق پستی: 86316-11178 
WWW.majlessi-ntoir.gov.ir  :سایت اینترنتی
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