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همسرانی که برای پیروزی نامزدهای 
انتخابات می جنگند

»یه حبه قند«  
در بازار کتاب
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رییس شورای اسالمی شهر اصفهان عنوان کرد:

تنور انتخابات داغ تر می شود 

 دیدار صالحی با
2 بشار اسد

اقتصاد و خانواده، دو رکن 
اساسی سعادت بشر است 46

عادت جدید قلعه نویی
5 خداحافظی بعد از هر قهرمانی

 رییس جمهور آینده باید مردمی، کاری 
مقاوم، ارزشی، پایبند به قانون و باتدبیر باشد 

30 درصد دانش آموزان اصفهانی 
سیگار را تجربه کرده اند 

توجه به انتخابات ریاست جمهوری، اهمیت انتخابات شوراها 
را از چش��م مردم و مس��ئولین دور نکند. مس��لمانان به ویژه 
نخبگان و بزرگان علمی، سیاس��ی و دینی جهان اسالم باید 

وظیفه خود را در مقابل این تفکر پلید انجام دهند و...

آلومینیوم با یک دنیا 
انگیزه در اصفهان

 کسب جام حذفی آن هم در تهران برابر پرسپولیس 
جدا از این که باعث شد سپاهانی ها در این فصل دست 
خالی نمانند، در عین حال آنها را بابت مسائل مربوط 
به لیگ هفتم هم با پرس��پولیس بی حساب و همین 
مورد شادی آنها را مضاعف کرد، ولی سپاهانی ها باید 
مراقب باش��ند تا در هیاهوی این قهرمانی، رتبه دوم 
لیگ را از دست ندهند. سپاهان در هفته آخر لیگ روز 
جمعه در اصفهان میزبان آلومینیوم بندرعباس است...
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تاریخ 
در چهارباغ زنده شد8

اثرگذاری تعلیم و تعلم در سایه 
7

تبعیت از خدا امکان پذیر است

حضور نامزدهای انتخابات ریاس��ت جمهوری در کمپین های 
تبلیغاتی در س��ال 88 باب ش��د. در این دوره نیز، همسر یکی 
از نامزدهای انتخابات ریاس��ت جمهوری با پوشش��ی ش��بیه 
 پوشش همس��ر محجبه عبداهلل گل رییس جمهور ترکیه، در 

نشست های تبلیغاتی همسرش حضور پیدا می کند.
دکتر حمیده مروج همسر محمد رضا عارف - معاون اول دولت 
خاتمی- در چند روز گذشته در یکی از نشست های تبلیغاتی 
همسرش حضور پیدا کرد. او پزش��ک متخصص پوست است. 
وی پیش از این درباره چگونگ��ی ازدواجش با عارف گفته بود. 
قبل از انقالب دکتر عارف دبیر انجمن اسالمی ایران در آمریکا 

و از فعاالن سیاس��ی بود. دکتر عارف نامه ای ب��ه انجمن های 
ایران می نویسد که در آن خواسته بود دختری را برای ازدواج 
با او معرفی کنند و ویژگی های همس��رش از جمله این بود که 

همشهری او یعنی یزدی باشد.
  پس از این مکاتبه با انجمن های اسالمی دانشجویان، حمیده 
مروج که در آن زمان 21 س��اله بوده و تمام ویژگی های مورد 
نظر دکتر عارف را داش��ته به او معرفی می شود و با هم ازدواج 
 می کنن��د. حاص��ل ازدواج محمدرضا ع��ارف و حمیده مروج  

سه فرزند پسر است.

اصولگرایان در انتخابات 
به نظر واحد می رسند

هاشمی، خاتمی، قالیباف 
و والیتی در صدر هستند

سرقت 150 میلیونی در 
پوشش خدمه و پرستار! 

12 هزار کیلومتر راه ریلی  
در دست مطالعه است

دیدارهای انتخاباتی 
نامزدها با سینمایی ها 
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مناقصه

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد 

آگهی فراخوان عمومی 
)مناقصه شماره 48340319(

دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد در نظر دارد س�رويس اياب و ذهاب اساتيد هيات علمی خود را از طريق مناقصه 
عمومی در اختيار شركت ها و اشخاص واجد شرايط قرار دهد. لذا از متقاضيان دعوت می شود پس از واريز مبلغ 200/000 
ريال به حساب سپرده شماره 0216236554001 نزد بانک ملی شعبه دانش�گاه آزاد اسالمی نجف آباد به همراه فيش 

واريزی جهت دريافت اسناد مناقصه به دبيرخانه كميسيون معامالت دانشگاه مراجعه نمايند.
شرایط:

سپرده شركت در مناقصه به مبلغ 30/000/000 ريال )سی ميليون ريال( می باشد كه می بايست به شماره حساب مذكور 
واريز و يا در قالب ضمانتنامه معتبر بانكی با موضوع شركت در مناقصه ارائه گردد.

مدت قرارداد يک سال شمسی می باشد.
حداكثر زمان فروش اسناد 10 )ده( روز پس از انتشار آگهی می باشد.

هزينه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
دانشگاه در رد يا قبول هر كدام از پيشنهادات مجاز است.

آدرس: نجف آباد – بلوار دانشگاه – دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد – دبيرخانه كميسيون معامالت.
تلفن: 2291111-0331 داخلی 2880 
Email:monaghese@iaun.ac.ir

موضوع فراخوان: خريد 20 عدد كپسول تنفسی پيشرفته با برد الكتريكی 24 كاناله
مبلغ ضمانت نامه شركت در مناقصه: 200/000/000 )دويست ميليون( ريال 

توجه: ضمانت نامه فوق بايستی در زمان ارائه پيشنهاد قيمت تهيه گردد و در اين مرحله نيازی به تهيه ضمانت نامه بانكی نمی باشد.
نحوه دریافت مدارک:

ir.steel-mobarakeh.www 1- از طريق سايت شركت فوالد مباركه – لينک مناقصه و مزايده 
com.ariatender.www 2- مركز اطالعات مناقصات و مزايدات ايران به نشانی اينترنتی

مدارک الزم: ارايه مستندات الزم، نامه اعالم آمادگی و رزومه شركت 
مهلت ارسال مدارک: ساعت 15:00 سه شنبه 1392/2/31

نحوه ارسال مدارک: از طريق پست به آدرس اصفهان، كيلومتر 75 جنوب غربی، شركت فوالد مباركه، ساختمان مركزی، مديريت قراردادهای 
توسعه و يا به شماره فاكس 2219864-0311 ارسال فرماييد.

هزينه درج آگهی مناقصه فوق به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
ارايه مدارک و سوابق هيچ گونه حقی را برای متقاضيان ايجاد نخواهد كرد.

در صورت نياز به اطالعات فنی به شماره تلفن 5911-0335543 و اطالعات بازرگانی با شماره تلفن 3571-0335543 تماس حاصل فرماييد.

)كد آگهی: ر-92030(
روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 



چهره روزيادداشت

روند صعودی رضايت از دادگاه کهريزک
عبدالحس��ین روح االمینی گفت: رون��د رضایت م��ا از دادگاه کهریزک 
روندی صعودی بوده و هر جلس��ه راضی تر از جلس��ه قبل هستیم.پدر 
یکی از قربانیان کهریزک در جمع خبرنگاران، گفت: قاضی تذکر جدی 
داده که وارد جزئیات دادگاه نش��ویم، اما می توانم درباره احساس خود 
صحبت کنم. از روند دادگاه راضی هس��تم و این رضایت از جلسه بیشتر 
می ش��ود. روند رضایت ما روندی صعودی می باش��د و م��ا می توانیم 
در خصوص احس��اس خ��ود از رون��د دادگاه صحبت کنی��م. وی افزود: 
بات��اق خاصیت بدی دارد هر کس��ی در آن گیر کند و بیش��تر دس��ت 
 و پا بزن��د در آن فرو رفت��ه و بوی متعفن آن بیش��تر پخش می ش��ود. 
روح االمین��ی در خص��وص ش��هادت 4 بازداش��تی کهری��زک گف��ت: 
بازداشتی ها امروز حرف های جدیدی برای ما نزدند. ما 4 سال است که 
در جریان این پرونده هستیم و این سخنان در دادگاه نظامی نیز مطرح 
شده بود.  4 سال است ما با اش��ک و آه زندگی می کنیم و خواسته مان 

احقاق حق است. 

جنازه تیمورلنگ روی زمین ماند
برای آزوالد)ضارب کندی( و تیموتی مک وی)بمبگذار شهر اوکاهما در 

سال 1995( هم در نهایت قبری پیدا شد و دفن شدند.
مأمور دفن جنازه »تیمور لنگ س��ارنایف« بمبگذار اصلی حادثه انفجار 
تروریستی یک ماه پیش در شهر بوستون آمریکا گفت که قبرستان های 
ایالت ماساچوس��ت، برای دفن ش��دن جنازه این مرد 26 ساله چچنی 
االصل، قبر نمی دهند. پیتر استفان، مأمور دفن جنازه تیمور لنگ که از 
سوی خانواده او مأمور به انجام مراس��م تدفین شده است، با انتقاد از این 
اقدام قبرستان ها می گوید: من چه کنم؟ آیا می توانم قبل از دفن گناه 

گناهکاران را از آنها جدا کنم نه؟!

من با آبرو به انتخابات آمده ام 
نامزد انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، ضمن واکنش به اظهارات اخیر 
وزیر اطاعات در خصوص تعاماتش با اصاح طلبان و اصولگرایان برای 
ورود به صحنه انتخابات اظهار داش��ت: بنده اعتدال گرا هستم و همواره 

با اصولگرایان و اصاح طلبان معتدل روابط صمیمی و خوب داشته ام.
حجت االسام حسن روحانی که پس از ثبت نام برای نامزدی در انتخابات 
ریاست جمهوری یازدهم در یک نشست خبری رسمی در ستاد انتخابات 

کشور سخن می گفت،خطابه ای برای »مردم بزرگ ایران« قرائت کرد.
وی اظهار داشت: امروز با ثبت نام در انتخابات نخستین گام برای برداشتن 
بار س��نگین مسئولیت اجرایی کش��ور را برداشتم و نس��بت به بزرگی و 
سنگینی این بار آگاهی کامل دارم. این نامزد ریاست جمهوری یازدهم 
گفت: من با آگاهی از همه مش��کات و خطرات با همه توان و س��ابقه و 
آبرویم به صحنه آمدم تا با تش��کیل دولت تدبیر و امید و گفتمان نجات 
اقتصادی کشور و احیای اخاق جامعه و تعامل سازنده با جهان را با راستی 
و درس��تکاری به مردم عرضه کنم و قدمی برای سامان امور و بهتر شدن 

زندگی آنها بردارم.

اصولی از قانون اساسی، نیازمند اصالح
 لزوم اصاح قانون اساسی در هیأت حل اختاف میان قوا مطرح، اما منجر 

به پیشنهادی به رهبر معظم انقاب نشد.
این را مرتضی نبوی، عضو هیأت حل اختاف می��ان قوا در گفت وگوی 
مشروحی که در آخرین روزهای س��ال گذشته با خبرگزاری خبرآناین 
داشت،عنوان کرد. به گفته وی چون بیش از 20 سال از اصاح اولیه قانون 
 اساسی گذشته و به اصطاح در مقام عمل مش��اهده کرده ایم که برخی

 ابهام ها و هم پوشانی ها وظایف در قانون اساسی وجود دارد،به نظر می آید 
یکی از راه  های تنظیم بهتر و شفاف تر روابط قوا برای اینکه کمتر اختاف 
به وجود بیاید، آن است که اصولی از قانون اساسی را که ابهام و هم پوشانی 
دارند، طی مراحل قانونی اصاح و تکمیل کنیم. او که در بخش نخست 
مصاحبه اش به س��ؤاالتی انتخاباتی در مورد تع��دد نامزدهای اصولگرا، 
حضور نامزدهای اصاح طلب و احتمال نامزدی خاتمی و هاشمی پاسخ 
داده بود، به علت تش��کیل هیأت حل اختاف میان قوا، راه های حل این 
اختافات پیش از تش��کیل این هیأت، اصول نیازمن��د اصاح در قانون 

اساسی و... اشاره کرد. 

هاشمی، خاتمی، قالیباف و واليتی در 
صدر هستند

در میان کس��انی که رس��ماً اعام نام��زدی کرده ان��د، آرای قالیباف در 
نظرسنجی ها از همه باالتر است.حسن غفوری فرد، دبیرکل جامعه اسامی 
ورزشکاران و عضو حزب مؤتلفه اسامی و جامعه اسامی مهندسین، بر 
اساس آخرین اطاعاتی که از نظرس��نجی های معتبر دارد، گفت: تمام 
نظرسنجی ها قالیباف را جلوتر از همه نشان می دهد. بعد از قالیباف هم 

آقای والیتی است.
وی در پاس��خ به اینکه چرا برخی آقایان هاشمی رفسنجانی و خاتمی را 
در صدر نظرسنجی ها می دانند، گفت: در نظرسنجی هایی که بر اساس 
اسامی نامزدهایی که رسماً اعام حضور کرده اند، آقایان قالیباف و والیتی 
در صدر هستند، اما در نظرسنجی هایی که نامزدهای احتمالی را هم شامل 

می شود، آقایان هاشمی و خاتمی، نفرات اول و دوم هستند. 

اخبار کوتاه

 رئیس جمهور آينده بايد مردمی، 
کاری، مقاوم، ارزشی، پايبند به 

قانون و با تدبیر باشد 
حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم 

انقالب اسالمی

 توجه به انتخابات ریاس��ت جمه��وری، اهمیت انتخابات ش��وراها را 
از چش��م مردم و مس��ئولین دور نکند. مس��لمانان به ویژه نخبگان و 
بزرگان علمی، سیاس��ی و دینی جهان اس��ام باید وظیفه خود را در 
مقاب��ل این تفکر پلی��د انجام 
دهند و مانع از گسترش آتش 
 فتنه شوند و شورای نگهبان،

 مجموع��ه ه��ای نظارت��ی و 
اجرایی و دستگاه های حفظ 
فضای امن و سالم انتخاباتی، 
امان��ت دار این امان��ت بزرگ 
هس��تند و کارهای مه��م، با 

ارزشی را بر عهده دارند. 
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وظیفه سپاه، دفاع از انقالب است

سردار رمضان شریف مسئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقاب اسامی اظهار داشت: سپاه 
پاسداران انقاب اس��امی در چارچوب مأموریت های خطیر قانونی خود در عرصه های پاسداری از 
انقاب، بدون توجه به جوسازی های دشمن و جبهه ضد انقاب، دفاع را وظیفه شرعی خود می داند. 

 ديدار صالحی با
 بشار اسد

کمک منافقین به 
تروريست های سوريه

یک مقام آگاه در وزارت امور خارجه اعام کرد: علی اکبر صالحی، وزیر امور امور 
خارجه به زودی با بشار اسد رییس جمهوری سوریه دیدار و گفتگو می کند. 
این مقام آگاه در وزارت امور خارجه روز سه شنبه در گفتگو با خبرنگار سیاسی 
 ایرنا افزود: صالحی قرار اس��ت درباره آخرین روند تحوالت س��وریه و مسائل

 منطقه ای با اسد مذاکره کند.
وزیر امور خارجه جمهوری اس��امی ایران بامداد امروز )س��ه شنبه( در صدر 
هیأتی سیاس��ی به منظور دیدار و گفتگو با مقامات اردنی، وارد امان پایتخت 
این کشور شد و مورد اس��تقبال »جمعه العبادی« مدیرکل منطقه ای وزارت 
امور خارجه اردن قرار گرفت. صالحی با »ناصر جوده« همتای اردنی خود دیدار 

و طرفین درباره مسایل منطقه ای و بین المللی گفتگو و تبادل نظر کردند.

خبرها حکایت از آن دارد که گروهک تروریستی منافقین برای خوش خدمتی 
به غرب به ویژه آمریکا، وارد سوریه شده و دست در دست تروریست ها، اقدام به 

کشتار مردم سوریه کرده اند.
رادیو فرانس��ه به تازگی در خبری نوش��ت: گزارش های غیررسمی، حاکی از 
آن است که در کنار گروه های وابسته به سازمان)تروریستی( القاعده، نفرات 
مرتبط با س��ازمان مجاهدین خلق)گروهک تروریستی منافقین( نیز در نبرد 
مسلحانه علیه دولت اسد و متحدین آن شرکت دارند.اخضر ابراهیمی، نماینده 
ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه، اعام کرده که اتباع ٣٨ کشور 
جهان در جنگ این کش��ور درگیر ش��ده اند که البته نام گروهک تروریستی 

منافقین را نیز باید در کنار این کشورها و گروه ها قرار داد.

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز تهران، با توجه به 
احتمال حضور هاشمی و مشایی در عرصه انتخابات، وحدت 
اصولگرایان بس��یار ضروری خواند، گفت: اصولگرایان برای 
معرفی کاندیدای خود به طور حتم به یک نظر واحد و نقشه 
راه قابل قبول می رسند.محمدحسن ابوترابی فرد با تأکید بر 
لزوم وحدت میان اصولگرایان، گفت: اصولگرایان با نقشه راه 
تعریف ش��ده و مرجعیتی که برای دو نهاد جامعه مدرسین 
حوزه علمیه ق��م و جامعیت روحانیت مبارز قائل هس��تند، 

به طور حتم به یک نظر واحد می رسند.
نماینده مردم تهران،  ری، شمیرانات و اسامشهر در مجلس 
ش��ورای اس��امی، با اعام اینکه با توجه به احتمال حضور 
هاشمی و مش��ایی در عرصه انتخابات، وحدت اصولگرایان 
بسیار ضروری و حیاتی اس��ت، افزود: البته باید وارد صحنه 
انتخابات شوم. زیرا واقعیت های موجود، فضای انتخابات را 
تعیین می کند، اما احتمال چند قطبی ش��دن انتخابات و 

حضور گروه ها در این عرصه قابل پیش بینی است.
نایب رییس مجلس شورای اسامی، با بیان اینکه هم اکنون 
فضای و آینده انتخابات در قیاس با انتخابات های دوره های 
گذش��ته مقداری مجهول اس��ت، تصریح کرد: امیدوارم در 
آینده نزدیک به فضای شفاف نزدیک شویم، تا مردم بتوانند 

به راحتی و به درستی نامزد اصلح را انتخاب کنند.

رییس مجلس شورای اسامی با اشاره به هتک حرمت مرقد 
حجر بن عدی از صحابه بزرگ رس��ول خدا )ص( که توسط 
وهابیون و تروریس��ت های س��وری ص��ورت گرفت گفت: 
مسلمانان در مقابل این نوع بی ادبی ها تاب نمی آورند. البته 
این نوع اقدامات، نشان دهنده عدم معرفت توهین کنندگان 
نسبت به ساحت این بزرگان است. علی الریجانی در جشن 
میاد حضرت فاطم��ه زهرا)س( که روز گذش��ته با حضور 
همسران نمایندگان مجلس نهم در سالن مشروطه مجلس 
شورای اسامی برگزار شد، با اش��اره به هتک حرمت مرقد 
حجر بن عدی از صحابه بزرگ رس��ول خدا )ص( که توسط 
وهابیون و تروریست های س��وری صورت گرفت، گفت: این 
رفتار سبعیانه نسبت به س��احت مقدس این صحابی بزرگ 
همه مسلمانان را دردمند کرد که یکی از مفتیان درباری نیز 
عنوان کرده بود که قصد ما تخریب مرقد مطهر امام علی)ع( 
و حضرت زینب)س( است. الریجانی ضمن تشکر از همسران 
نمایندگان مجلس به دلیل همکاری با این امنای ملت گفت: 
نمایندگان مجلس کار سنگینی بر عهده دارند و رسانه هایی 
که مدام متلک می گویند، به کار نمایندگان وقوف ندارند. 
وی  ادامه داد:  بخشی دیگر از اقدامات نمایندگان رسیدگی به 
امور مردم است و نمایندگان انتخاب شده از شهرهای مختلف 

تکیه گاهی برای مردم آن مناطق محسوب می شوند.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری اعام کرد، هیچ ائتافی بین 
اصاح طلبان صورت نگرفته است. مصطفی کواکبیان دبیر 
کل حزب مردم ساالری، پس از ثبت نام در یازدهمین دوره 
انتخابات ریاست جمهوری، طی یک نشست خبری به بیان 
دیدگاه ها و مواضع خود پرداخت. وی با اشاره به 50 برنامه 
خود اعام کرد که قبل از روز رأی گیری، این برنامه را منتشر 
می کند. وی افزود: از ای��ن 50 برنامه، 12 برنامه اقتصادی و 
10 برنامه سیاسی، ٨ برنامه فرهنگی، 5 برنامه امور زیربنایی، 
5 برنامه امور بین الملل، 5 برنامه اجتماعی و 5 برنامه اداری 
است. کواکبیان با بیان اینکه شعارش»زنده باد اصاحات« و 
دولتش دولت اخاق است، گفت: در این که امروز کشور به 
اصاحات نیاز دارد، حتی اصولگرایان نیز نباید شک کنند، 
زیرا امروز اصاحات در سیستم اداری، اجتماعی، فرهنگی 
و ارکان مختلف جامعه، نیاز اس��ت.کواکبیان با بیان اینکه 
اصاحات باید در چارچوب دین و مطالب��ات مردم صورت 
گیرد، گفت: م��ا آنهایی را ک��ه برای بران��دازی نظام تاش 
می کنند، اصاح طل��ب نمی دانیم. اصاح طلبان کس��انی 
هستند که بخواهند در چارچوب نظام، نابسامانی ها را سامان 
دهند. وی گفت: هیچ جلسه مش��ترکی بین اصاح طلبان 
نبوده اس��ت؛ البته جلس��اتی به صورت انفرادی بین بنده و 

برخی از افراد برگزار شده است.

فرمانده کل ارتش گف��ت: رزمایش اخی��ر آمریکایی ها که 
مدعی بودند با سی کش��ور دیگر در حوزه مین روبی دریایی 
انجام می دهند، موفق نبوده اس��ت و آنها به دنبال تکرار این 
رزمایش هستند. امیر سرلش��کر عطاءاهلل صالحی، فرمانده 
کل ارتش جمهوری اس��امی ای��ران در حاش��یه عملیات 
تخصصی مین روبی نیروی دریایی ارتش که در شرق تنگه 
هرمز و محدوده آب های دریای عمان و شمال اقیانوس هند 
برگزار ش��د، در گفتگو با خبرنگار دفاعی خبرگزاری فارس، 
با اشاره به رونمایی اولین دستاورد بومی کشورمان در حوزه 
مین روبی دریایی، گفت: ام��روز روز عید نیروی دریایی بود 
که ما نیز توانمندی خود را در این عرصه با بکارگیری یگان 
بالگردی خودمان نش��ان دادیم. صالحی ب��ه رزمایش اخیر 
کشورهای فرامنطقه ای در حوزه مین روبی اشاره کرد و گفت: 
آمریکایی ها با تمام تجهیزات خود این رزمایش برگزار کردند، 
اما آن طور که ما تحرکات آنها را رصد کردیم، این رزمایش 
موفق نبود و کشورهای مورد ادعا نیز شرکت نکردند. فرمانده 
کل ارتش با بی��ان اینکه اقدامات کش��ورهای فرامنطقه ای 
بیشتر تبلیغاتی است، اظهار داشت: ما امروز توانمندی خود 
را در حوزه طراحی، س��اخت و عملی��ات مین روبی دریایی 
نشان دادیم و هر کشور دیگری در حوزه اقیانوس هند که این 

توانمندی را دارد، آن را به نمایش بگذارد.

مجلس انتخاباتانتخابات دفاع

اصولگرايان در انتخابات به 
نظر واحد می رسند

رسانه های متلک گو به کار 
نمايندگان واقف نیستند

هیچ ائتالفی بین 
اصالح طلبان صورت نگرفته

رزمايش »مین روبی« اخیر 
آمريکايی ها موفق نبود
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      ادامه از صفحه  یک:  مروج می گوید: وقتی 
برای خرید به مغازه ای می رویم دکتر عارف داخل 
مغازه نمی آید و من خودم به تنهایی تمام خریدها 
را انج��ام می دهم، حتی کفش و لباس ایش��ان را 
هم خودم می گیرم، چون ایش��ان نمی خواهند با 

فروشندگان مواجه شوند.

داروساز سیاستمدار
بعید نیس��ت  طاهره نظری مهر همسر منوچهر 
متکی که در زمان وزارت متک��ی، مدیر کل امور 
بین الملل زنان و حقوق بشر وزارت خارجه شده 
بود، این روزها در برنامه های تبلیغاتی همسرش 

حاضر شود.
طاهره نظری مهر در س��ال 69 در کنکور شرکت 
کرد و در رشته داروس��ازی دانشگاه تهران قبول 

شد و اکنون دارای دکترای داروسازی است.
او و متکی، از دوس��تان خانوادگی هم بودند. وی 

بعد از این که همس��رش به عن��وان وزیر خارجه 
انتخاب شد، در حالی که در س��ازمان بهزیستی 
مش��غول به کار بود، به همراه همسرش به وزارت 
خارجه رفت و س��مت مدیرکل ام��ور بین الملل 
زن��ان و حقوق بش��ر وزارت خارج��ه را عهده دار 
ش��د. نظری مهر در انتخابات س��ال 1٣90 برای 
انتخابات مجل��س نهم، در حالی که همس��رش 
رییس کمیته اجرایی جبهه متح��د اصولگرایان 
بود، در ح��وزه انتخابیه تهران کاندیدا ش��د، ولی 
بعد از مدتی انصراف داد. ش��اید برای نظری مهر 
 که خود در وزارت خارجه مش��غول ب��ه کار بود،

 تلخ ترین خاطره کاری، نحوه برکناری همسرش 
از وزارت امور خارجه باش��د. او در این باره گفت: 
بنده در اداره کل امور بین المل زنان وزارت خارجه 
بودم. فکر می کنم 5 بعد از ظه��ر بود که به بنده 
زنگ زدند که در زیر نویس ش��بکه خبر، خبری 
درباره برکناری آقای متکی اعام ش��ده اس��ت. 

وی افزود: بنده اصًا در جری��ان نبودم، اما چون 
زیر نویس خبر بود، عرض کردم اگر هم این خبر 
درست باشد، ما راضی به رضای خدا هستیم. بعد 
رفتم و دو رکعت نماز شکر خواندم و عرض کردم 
خدایا ش��کر که تا امروز تکلیفی بر دوش ما بود، 

برداشته شد.

همسر آقای شهردار
از همسرانی که در س��ازوبرگ های تحت نظارت 
همس��ر، پس��تی دارند، می توان به زهرا مش��یر 
همس��ر دکت��ر قالیب��اف اش��اره ک��رد. او نیز در 
ساختمان بهشت و در مجموعه شهرداری مشاور 
و مدیر کل امور بانوان ش��هرداری بود. البته وی 
از این پس��ت، حقوقی دریافت نمی کرد. چندی 
پیش در یکی از نشس��ت های دانشجویی،یکی 
از دانش��جویان از قالیباف در این باره سؤال کرد  
که شهردار تهران پاس��خ داد: خانم بنده به هیچ 

عنوان ت��ا کنون نه از ش��هرداری ته��ران حقوق 
گرفته نه از امکان خاصی استفاده کرده و نه حتی 
بیمه شهرداری شده است. ایشان به خاطر رشته 
تخصصی، کارهایی اجتماعی و کمک هایی که تا 
کنون در بخش اقشار ضعیف اجتماعی و در بحث 
زنان سرپرس��ت خانوار و زنان زندان��ی دارد، در 

شهرداری مشغول به فعالیت است.

ازدواج دوباره واليتی
علی اکبر والیتی دوبار ازدواج کرده است. همسر 
اول او در س��ال ٨٣ پ��س از یک عم��ل جراحی 
مرح��وم ش��د او از ماج��رای ازدواج دوم خود در 
جریان ی��ک برنام��ه تلویزیونی، پرده برداش��ت.  
 در س��ال ٨6 وقت��ی وی میهم��ان برنام��ه زنده 
 »دوق��دم مان��ده ب��ه صب��ح« ب��ا مجری گ��ری

 محمد صالح عا بود، با این پرسش وی روبه رو شد 
که چرا شما به تازگی حلقه ای در دست می کنید؟ 
والیتی صادقانه پاس��خ داد: چند هفته ای اس��ت 
که ازدواج ک��رده ام. وی بعدها در پاس��خ به این 
سؤال که فرزندانتان از ازدواج مجددتان ناراحت 
نشدند، گفت که مشکلی نداشتند و بسیار راحت 

کنار آمدند.

استاندار هم  نمی دانست
نام طیبه ماهروزاده، همسر غامعلی حدادعادل 
خیلی ناشناخته نیست. او دکترای فلسفه تعلیم 
و تربی��ت دارد و دانش��یار دانش��گاه الزهرا )س( 
اس��ت. وی گفته که عاقه ای ندارد که در مجامع 
مختلف او را به عنوان همسر حدادعادل بشناسند 
و خاط��ره ای هم در ای��ن باره نقل کرده اس��ت. 
ماه��روزاده گفت��ه اس��ت: در 2 س��الی که عضو 
شورای فرهنگی - اجتماعی اس��تانداری تهران 
بودم، آقای اس��تاندار نمی دانستند که من همسر 
آقای حدادعادل هستم و در سفری که به شمال 
داشتیم، من را با آقای حداد دیدند و متوجه شدند 

که زن و شوهر هستیم و بسیار متعجب شدند.

مواضع سیاسی عفت مرعشی
همس��ر اکب��ر هاش��می رفس��نجانی را هم��ه 
می شناس��ند. تا س��ال ٨٨ خیلی خود را درگیر 

مس��ائل سیاس��ی نمی کرد، اما از آن سال به بعد  
موضع گیری های سیاسی اش افزایش پیدا کرده 

است.
اولین عکس��ی که از وی به صورت رسمی منتشر 
شد، مربوط به سال 1٣60 است؛ زمانی که وی به 
همراه همس��رش که در آن زمان ریاست مجلس 
را بر عهده داش��ت و خانواده اش به کره ش��مالی 
رفته بودند و با کیم ایل س��ونگ، رهبر وقت کره 
ش��مالی و پدربزرگ رهبر فعلی این کشور عکس 

یادگاری گرفتند.
صحبت ه��ای عف��ت مرعش��ی در روز انتخابات 
ریاست جمهوری دهم حاشیه س��از شد؛ چرا که 
او بع��د از رأی دادن، اقدام به بی��ان صحبت های 
تحریک آمیزی کرد که این امر با انتقادات زیادی 
مواجه ش��د. او همچنی��ن همزمان با بازگش��ت 
مهدی هاشمی به تهران و دستگیری وی به این 
موضوع واکنش نشان داد و گفت که نام دزدان را 
با اسم های »ف، خ، ج« مخفف می گویند، اما نام 
پسر من را فریاد می زنند. وی چندی پیش درباره 
این دوره از انتخابات ریاست جمهوری گفته بود، 

دوره هزار کاندیداست

همسران غیرسیاسی
محس��ن رضایی هم از آن نامزدهای��ی بود که در 
انتخابات س��ال ٨٨ به همراه همسرش در حوزه 
اخذ رأی حضور پیدا کرد. معصومه خدنگ همسر 
محسن رضایی، سیاسی نیس��ت و تا کنون وارد 
مقوالت سیاس��ی نش��ده اس��ت. درباره ازدواج 
 محسن رضایی گفته اند محسن رضایی، از طریق

 آیت اهلل جال��ی خمینی امام جماعت مس��جد 
احمدیه نارمک به جس��تجوی همسری مناسب 
 برای تش��کیل خان��واده ای مذهب��ی و انقابی

 بر می آید و به زودی با معرف��ی آیت اهلل جالی 
خمینی، با خانم معصومه خدنگ ازدواج می کند.

از همس��ر اس��فندیار رحیم مش��ایی تصویر و یا 
بیوگرافی خاصی در دست نیست. طاهره ذبیحیان  
نام همسر اوست، اما به ادعای رضا گلپور، دارای 
همسری دیگری به نام خانم زیبا امیوالنفر است 
محمد شریعتمداری نیز گفته است  همسرم نیز 
از مدیران مدارس آموزش و پرورش تهران است 

تنور انتخابات داغ تر می شود 

همسرانی که برای پیروزی نامزدهای انتخابات می جنگند



يادداشت

3000625577 ZAYANDE ROUD NEWSPAPERSociety,Cultural Newspaper

آغاز طرح ملی ارتقای سالمت 
ايرانیان در اصفهان

مدیر مرکز شماره دو اصفهان از آغاز طرح بسیج ملی ارتقای سالمت 
ایرانیان از 14 اردیبهشت ماه در سراس��ر کشور خبرداد و گفت: این 
طرح ملی همزمان با سراسر کشور در اصفهان نیز به صورت رایگان 
آغاز می شود. علی پارسا اظهار کرد: این طرح به مدت یک هفته، در 
منطقه تحت پوشش مرکز بهداشت ش��ماره دو اصفهان در بیش از 
100 مرکز و پایگاه بهداشتی در مناطق ش��هری و تمامی خانه های 

بهداشت روستایی انجام می شود.

زنان سرپرست خانوار، ۷۰ درصد 
افراد تحت پوشش کمیته امداد 

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان اصفهان از رشد هشت 
درصدی خانوارهای تحت پوشش در سال گذشته نسبت به سال ۹0 
خبر داد و گفت: ۷0 درصد افراد تحت پوشش، شامل زنان سرپرست 
خانوار است. مهدی مجلس  آرا در گفتگو با مهر، تعداد جمعیتی  آنها 

را 1۷0 هزار نفر اعالم کرد.

کرايه اتوبوس گران نمی شود
رییس شورای اسالمی ش��هر اصفهان عنوان کرد: با وجود پرداخت 
نشدن س��هم عوارض سوخت از س��وی دولت، ش��هرداری اصفهان 

تصمیمی برای افزایش کرایه اتوبوس ها ندارد.
به گزارش موج، عباس حاج رس��ولیها گفت: در س��ال گذشته سهم 
ش��هرداری اصفه��ان از ع��وارض س��وخت، پرداخت نش��د. این در 
 حالی اس��ت که بر اس��اس قانون، باید 10 درصد عوارض سوخت به

 شهرداری ها اختصاص یابد. وی افزود: با وجود پرداخت نشدن سهم 
عوارض سوخت، ش��هرداری اصفهان تصمیمی برای افزایش کرایه 

اتوبوس ها ندارد.

 برگزاری مانور سقوط هواپیمای
 فوکر 1۰۰ در اصفهان

معاون امداد و نجات هالل احمر اس��تان اصفه��ان از برگزاری مانور 
دوساالنه عملیاتی س��قوط هواپیما با همکاری جمعیت هالل احمر 
اس��تان اصفهان و س��ازمان های مرتبط با مدیریت بحران استان در 

فرودگاه شهید بهشتی خبر داد. 
حیدر علی خانبازی اظهار کرد: جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
در این مانور که جزو طرح اضطراری فرودگاه ش��هید بهشتی است و 
هر دوسال یک بار با همکاری اعضای س��تاد مدیریت بحران استان 
برگزار می ش��ود، با به کار گیری تیم ها و تجهیزات تخصصی امداد و 

نجات شرکت کرد.

آغاز عملیات دو بانده کردن جاده 
اصفهان، چادگان 

مدیرعامل سازمان عمران زاینده رود گفت: عملیات دوبانده کردن 
جاده اصفهان، چادگان که زمستان س��ال گذشته به دلیل وضعیت 

جوی در منطقه متوقف شده بود،مجدد آغاز شد.
 داریوش خرسندی در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد: این جاده به دلیل 
تردد و استفاده زیاد مسافران و گردش��گران دهکده نیاز به دو بانده 
شدن دارد که سال گذش��ته پنج کیلومتر از این مسیر دوبانده شد. 
وی افزود: در این ارتباط تفاهمنامه ای بین اداره کل راه و شهرسازی 
اس��تان و س��ازمان عمران زاینده رود منعقد ش��د که این سازمان 
عملیات خاک برداری و خاک ری��زی پنج کیلومتر دیگر از این جاده 

را انجام می دهد.

گشتی در اخبار

زير ساخت های پیاده  راه شدن 
چهارباغ عباسی فراهم شد

ابوالفضل قربانی
سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان 

در حال حاضر با اتمام و پای��ان یافتن عملیات اح��داث و راه اندازی 
خیابان باغ گلدس��ته تمام زیر س��اخت های مورد نیاز برای پیاده راه 
شدن خیابان تاریخی چهارباغ عباسی در اصفهان وجود دارد. نهادینه 
شدن فرهنگ پیاده محوری یکی از مهم ترین برنامه های شهرداری 

اصفهان محسوب می شود. با 
 توجه به ضرورت این موضوع،

 پی��اده راه ش��دن چهار ب��اغ 
عباس��ی اصفه��ان از مدت ها 
پیش در اصفهان مطرح بوده 

است.
 تم��ام تمهیدات م��ورد نیاز 
برای اجرای این طرح در نظر 

گرفته شده است.
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چهره روز
افزايش ۴۵ درصدي بودجه سازمان خدمات موتوري شهرداری

مدیرعامل س��ازمان خدمات موتوري ش��هرداري اصفهان با اش��اره به افزایش 4۵ درصدي 
 بودجه این سازمان عنوان کرد: ۲۵0 دستگاه انواع ماشین آالت در ناوگان خدمات موتوري در
 بخش هاي مختلف عمراني، جمع آوري پسماند و الیروبي رودخانه خدمات رساني مي کنند.
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سرقت 15۰ میلیونی در 
پوشش خدمه و پرستار! 

نظارت بر تاکسی ها  
درروزهای بارانی  

کاراگاهان پایگاه جنوب پلیس آگاهی استان اصفهان موفق به دستگیری 
۲ سارق حرفه ای شدند که تحت پوشش خدمه و پرستار، 1۵0 میلیون 

ریال اموال منزلی را به سرقت برده بودند. 
سرهنگ سعید سلیمیان، سرپرست پلیس آگاهی استان اصفهان اظهار 
کرد: مأموران با دعوت از شاکی و شنیدن اظهارات وی در نحوه چگونگی 
 وقوع س��رقت قرار گرفت��ه و مال باخته گف��ت: به خاطر بیم��اری مادرم

 1 نفر خدمه و 1 نفر پرستار اس��تخدام کردم که پس از گذشت مدتی و 
 در نبود افراد خانواده در منزل در حالی که مادرم به علت فلج بودن روی 
بی��ده و حرک��ت نمی ک��رد، ای��ن دو نف��ر ب��ا نی��ت  تخ��ت خوا
ری��ال میلی��ون   1۵0 ارزش  ب��ه  را  من��زل  وس��ایل   ش��وم 

 به سرقت برده اند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان گفت: واحدهای گشت 
خودرویی بر فعالیت های تاکسیرانان به خصوص در روزهای بارانی نظارت 
دارند. علیرضا تاجمیر ریاحی با اعالم این مطلب  به ایمنا اظهار داش��ت: 
واحدهای گش��ت خودرویی برفعالیت تاکس��یرانان از جمله در روزهای 
بارانی نظارت دارند و به طور دائم خطوط اصلی تاکسی در سطح شهر را 
بررسی می کنند.وی افزود: برخورد با تاکسیراناني که در روزهاي باراني 
 و برفي به دنبال مس��افر دربس��تي هس��تند و کرایه هاي خود را افزایش 

مي دهند قاطعانه خواهد بود.
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان تصریح کرد: شهروندان 
در صورت مشاهده تخلف از سوی تاکسی داران می توانند شکایات خود 

را با شماره تماس ۵۶۸۸100 یا ۵۶۸۸۹00  منتقل کنند. 

 نخس��تین جلس��ه کمیته ایمن��ی اس��تان اصفهان به ریاس��ت 
جمالی نژاد، معاون عمرانی اس��تانداری اصفه��ان و دبیری اداره 
کل حمل و نقل و پایانه های اس��تان اصفه��ان و با حضور اعضای 
فرماندهی انتظامی استان، دفتر فنی استانداری، مدیریت بحران 
استان، راه و شهرسازی، مدیریت حمل و نقل و ترافیک استانداری، 
صدا و سیمای استان، اداره پزش��کی قانونی استان، پلیس راهور 

 اس��تان، پلیس راه استان، ش��رکت مخابرات اس��تان، جمعیت
 هالل احمر اس��تان، مدیریت ح��وادث و فوریت های پزش��کی 
استان، حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری، دفتر ارزیابی عملکرد 
و پاس��خگویی به ش��کایات در محل دفتر معاون ام��ور عمرانی 
استانداری استان برگزار شد. مش��روح مباحثی که در این جلسه 

مطرح شد در ذیل می خوانید:
با توجه به اینک��ه خس��تگی و خواب آلودگی بیش��ترین عوامل 
تصادفات جاده ای در نوروز ۹۲ اعالم شده، مقرر شد ایستگاه های 
سالمت در ورودی های اس��تان راه اندازی شود تا مسافران بدون 
خس��تگی و خواب آلودگی طی طریق کنند. همچنین مقرر شد 
نقاط پر حادثه استان از سوی اداره کل راه و شهرسازی در اختیار 
پلیس راه اس��تان قرار گیرد. گفتنی اس��ت از دیگر مصوبات این 
جلسه، پیگیری برگزاری جلسات ش��ورای ترافیک شهرستان ها 
توس��ط مدی�ر حمل و نقل و ترافیک استانداری، رفع معایب آزاد 
راه اتوبان شهید دستجردی توسط شهرداری اصفهان، عنوان شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیس��ت اس��تان اصفهان به عنوان 
باالترین مقام در رابطه با محیط زیست استان، این بار درباره 
تاالب بین الملل��ی گاوخونی صحبت کرد ت��ا اثبات کند این 
تاالب برای اهالی محیط زیس��ت نقش مهمی دارد و بودن یا 

نبودنش، بسیار حائز اهمیت است.
 ای��ن تاالب، نق��ش اس��تراتژیکی ب��رای اصفه��ان دارد. این 

خالصه ای است از س��خنان کیومرث کالنتری که اهم آن را 
در ذیل می خوانید :

   محیط زیست متولی حفظ تاالب ها بوده و حفاظت محیط 
زیست اس��تان درصدد دریافت حق آبه مورد نیاز برای تاالب 

بین المللی گاوخونی است.
   ت��االب گاوخونی، بین المللی اس��ت و ارزش های طبیعی 
بس��یاری دارد، ام��ا خشکس��الی های اصفهان س��بب بروز 

مشکالتی در عرصه طبیعی این تاالب شده است.
   جاری ش��دن دایمی آب در رودخانه زاینده رود به منظور 
حفظ ت��االب بین الملل��ی گاوخون��ی امری ضروری اس��ت. 
در حال حاضر عرص��ه طبیعی ای��ن تاالب به دلی��ل نبودن 
 آب، خشک ش��ده و اکوسیس��تم این منطقه را مختل کرده

 است.
   س��االنه حداقل 1۶0 میلیون مترمکع��ب حق آبه باید به 

تاالب گاوخونی اصفهان اختصاص داده شود.

 با حضور جمالی نژاد و شمعانیان:

برگزاری اولین جلسه کمیته ايمنی استان اصفهان 
 مديرکل حفاظت محیط زيست استان اصفهان:

درصدد دريافت حق آبه برای تاالب گاوخونی هستیم

زیر پوست شهر/بارش باران بهاری در اصفهان

س: ايمنا [
]عک

SMS

در جامعه امروز، آسیب های 
 گروه
اجتماعی، پشت در منازل،  شهر

دانش��گاه ها،  م��دارس، 
خوابگاه ها و... به کمین نشسته است و هیچ خانواده ای 
از ابتال به آن مصون نیس��ت. در مواجهه با آس��یب 
اجتماعی، گام اول پیشگیری است و این امر حاصل 
نمی شود مگر آن که افراد جامعه در تمامی سطوح و 
مقاطع سنی، آگاهی ها و سطح مهارت های زندگیشان 
به روز باش��د. از آنجایی که آموزش و پرورش، پاشنه 
آشیل هر کشوری محسوب می ش��ود، بنابراین زیر 
سؤال بردن سالمت این نظام، می تواند پس لرزه های 
بسیاری در پی داشته باش��د. به همین دلیل بود که 
وزیر آموزش و پرورش در نخستین واکنش خود در 
سال های نخستین خدمتش، اعتیاد دانش آموزان را 
تکذیب کرد. در گام بعد نیز کاهش سن روابط جنسی 
را منکر شد، اما در نهایت مسائلی همانند ازدواج موقت 
دانش آموزان، در میان مس��ئوالن وقت و نمایندگان 
 مجل��س ط��رح ش��د؛ راه حل های��ی عجی��ب ک��ه 

جامعه شناسان را به حیرت واداشت. چرا که به جای 
پذیرفتن مشکل و ایجاد راه حل هایی برای پیشگیری 
از وقوع بیشتر، صورت مسأله به راحتی در حال حذف 
شدن بود. روزگار به سکوت و تکذیب گذشت تا آنکه 
اوایل سال گذشته، اداره و معاونت جدیدی در آموزش 
و پرورش استان اصفهان با نام پیشگیری از آسیب های 
اجتماعی، متولد شد. این تولد می تواند نشان دهنده 
آن باشد که میزان آسیب های اجتماعی در مدارس و 
میان دانش آموزان به حدی رسیده که مسئوالن را به 

پیشگیری وادار کرده است.
امروز که حدود دو سال از تأسیس این اداره می گذرد، 
رییس آن می گوید: ما اعتقاد داریم که بس��یاری از 
دانش آموزان ما دور هستند از این قضایا. ولی خوب 
نمی ش��ود بعضی از مس��ائل را پنهان کرد! داوری از 
آماری صحبت می کند که در جای خود تأمل برانگیز 
است: پژوهشی که توسط دانشگاه علوم پزشکی انجام 
ش��ده، نش��ان می دهد که 30 درصد دانش آموزان، 
سیگار و دخانیات را مصرف کرده، تجربه نموده و یا در 

معرض خطر آن قرار دارند.
اما موضوع به همی��ن جا ختم نمی ش��ود. چرا که با 
به صدا درآمدن موج س��وم ایدز )انتقال ویروس ایدز 
از طریق ارتباط جنس��ی پرخطر و حفاظت نش��ده( 
مسائلی همانند کاهش سن ارتباط و دوستی دختر 
و پسر طرح شد. این مسأله که با کاهش سن مصرف 
مواد مخ��در به خص��وص روانگردان و ال��کل در هم 
آمیخته، موج��ی از نگرانی را در میان پژوهش��گران 
و جامعه شناس��ان و به تب��ع والدین و م��ردم ایجاد 
کرده است. در این میان مش��کلی که بیش از پیش 
خودنمایی می کند، عدم اطالع رس��انی درس��ت در 
خصوص موادمخدر، مص��رف دخانیات و تبعات آن، 
ارتباط با جنس مخالف و بیماری ایدز است. تحقیقات 
میدانی نش��ان می دهد ک��ه بیش��تر دانش آموزان 
)برحس��ب رفاه و طبقه اجتماعی( اطالعات خود را 
در این خصوص از تلویزی��ون، روزنامه ها و گروه های 
هم سن در جامعه بدس��ت آورده اند که در این میان 
جای آموزش های صحیح خانواده و مدرس��ه بسیار 

خالی اس��ت. جوانان و نوجوانانی که در خانواده های 
بدسرپرست، تک سرپرس��ت و بی سرپرست زندگی 
می کنند، اولین گ��روه خطر را تش��کیل می دهند. 
فرزندان خانواده های مرفهی که با دس��ت و دلبازی 
والدینش��ان به هم��راه آزادی بی ضابطه به س��مت 
آس��یب ها با هدف رفع کنجکاوی جذب می شوند، 
گروه دوم جامعه خطر هستند و در گروه سوم، جوانانی 
قرار دارند که در معاشرت با دوستان و رفیق بد، دچار 
آسیب های اجتماعی می ش��وند. البته به تمامی این 
موارد باید حضور پررنگ ماهواره، تماشای فیلم های 
ضد اخالقی و چرخ��ش بی ضابطه در دنیای مجازی 
و فضای اینترنت را نیز اف��زود. در عین حال نباید از 
تصمیم های غلط و یا بی برنامه مسئوالن نیز گذشت. 
به عن��وان مثال هر چه که مس��ئوالن م��دارس و یا 
والدین، نوجوان را از مصرف سیگار و قلیان منع کنند 
اما رسانه ها لحظه ای بعد از آزادشدن استفاده از قلیان 
صحبت کنند و روز بعد نوجوانان در مسیر مدرسه با 
قهوه خانه ای لوکس مواجه می شود که بوی تنباکوی 
طعم دار، خیابان را آکنده است، از این نوجوان چگونه 
می توان انتظار داشت که به نصحیت ها و آموزش ها 
پایبند بماند؟از س��وی دیگر رها کردن دانش آموز، 
نوج��وان و ج��وان در مهمانی های دوس��تانه ای که 
والدین از افراد حاضر در مهمانی ش��ناختی ندارند و 
از سوی دیگر نوجوان نیز از مهارت های زندگی هیچ 
اطالعی نداشته و در مقابل آنها واکسینه نشده، ابتال 

به آسیب های اجتماعی را افزایش می دهد.
افزایش طالق عاطف��ی در خانواده ها که فقر عاطفی 
را در محیط خانواده پررن��گ می کند و یا بی توجهی 
والدین نسبت به فرزندان به علت مشغله فراوان نیز 
می تواند دلیل دیگر برای بروز آسیب های اجتماعی 
در میان دانش آموزان باش��د. اواس��ط سال ۸۹ برای 
نخستین بار، س��خن از طرحی به میان آمد که قرار 
ب��ود دانش آموزان را واکس��ینه کند! »طرح بس��یج 
س��المت دانش آموزان« ب��ا هدف پیش��گیری از ۷ 
رفتار مخاطره آمی��ز در میان آنها، قصد داش��ت تا با 
آموزش های مناسب، نوجوانان را در مقابل مسائلی 
همانند سوء مصرف مواد، مصرف دخانیات، رفتارهای 
خشونت آمیز، سوانح و حوادث، تغذیه نامناسب، کم 
تحرکی و پیشگیری از رفتارهای جنسی غیر ایمن، 

آموزش دهد.

آنچه موفقیت این طرح را در طول س��ال های اخیر 
گوشزد می کند، آمارهای آس��یب های اجتماعی در 
میان دانش آموزان است که هیچ گاه منتشر نمی شود.

رییس اداره پیشگیری از آسیب های اجتماعی اداره 
کل آموزش و پرورش اس��تان اصفهان از سیاس��ت 
درهای باز ای��ن اداره کل س��خن می گوید که باعث 
شده تا 14 دستگاه و نهاد در سطح استان به آموزش 
و پرورش اصفهان قول همکاری دهن��د تا در رابطه 
با ۷ رفتار پرخطری ک��ه ذکر آن رف��ت، به نتایجی 
برسند. این هفت رفتار که 4 حوزه آن نام آسیب های 
اجتماعی را یدک می کشد، با آموزش به دانش آموزان، 
مربیان و والدین، باید کنترل و پیشگیری شود. مسأله 
آنجاست که آموزش در مکانی به نام مدرسه به واسطه 
ارتباط گس��ترده مردم و مقاطع سنی مناسب برای 
آموزش پذیری، بس��یار ارزشمند اس��ت، اما بیشتر 
والدین و آسیب شناس��ان اجتماعی اعتقاد دارند که 
این آموزش ها در حد اس��تاندارد و تأثیرگذار نبوده و 

باید شیوه آموزش و محتوای آموزشی تغییر کند.
در این خصوص باید گفت که معلمان و حتی مشاوران 
آموزش��ی نیز از آموزش های مفی��د دور بوده اند؛ به 
گونه ای که حتی شیوه رفتار با دانش آموزی که دچار 
آسیب شده را نمی دانند و طرد او از محیط آموزشی 

هنوز اولین و بهترین راهکار ممکن است.
 از س��وی دیگر دانش آم��وزان، اط��الع صحیحی از 
ارتباط ب��ا جنس مخال��ف، بیماری ه��ای انتقالی و 
س��ایر خطراتی که آنه��ا را تهدید می کند نداش��ته 
و به واس��طه نبودن آم��وزش صحیح در مدرس��ه و 
بی توجهی والدین، اطالعات غلط را از سطح جامعه 
دریافت می کنند. در این خصوص مسئوالن معاونت 
بهداش��تی دانش��گاه علوم پزش��کی اصفهان اعالم 
کرده اند که اجازه آموزش های گس��ترده و صریح به 
دانش آموزان را ندارند.داوری در این زمینه می گوید:  
ما تأکید می کنیم که ادبیات آموزشی که در محیط 
مدرس��ه به کار م��ی رود، باید با ادبیات��ی که مدنظر 
سایر دس��تگاه های همکار با آموزش و پرورش است 

متفاوت باشد.
 به بیان دیگر تعدیل باید در آموزش ها وجود داشته 
باشد. بسیاری از دانش آموزان، حتی نام آسیب های 
اجتماعی را نیز نشنیده اند و آموزش صریح می تواند 

آسیب زا باشد.

آسیب هاي اجتماعي پشت در کالس هاي درس 

30 درصد دانش آموزان اصفهانی سیگار را تجربه کرده اند 



چهره روزیادداشت

 12 هزار کیلومتر راه ریلی
 در دست مطالعه است

مدیر عامل راه آهن جمهوری اسالمی ایران با بیان این که 12 هزار کیلومتر 
راه ریلی در دس��ت مطالعه اس��ت، گفت: جهش بزرگی در توسعه صنعت 
ریلی دنیا در حال شکل گیری است که با ظهور و بروز قطارهای پر سرعت و 
حمل ونقل های ترکیبی در حال افزایش است. عبدالعلی صاحب محمدی در 
 UIC دومین روز از یازدهمین مجمع رؤسای راه آهن های خاورمیانه عضو
که در هتل عباسی اصفهان برگزار شد، با تأکید بر این که برای کریدورهای 
منطقه ا ی ارزش زیادی قائل هس��تیم و همکاری بین منطقه ای را افزایش 
می دهیم، اظهار کرد: در غرب دریای خزر پروژه ای داریم که دریای عمان و 
خلیج فارس را به دریای خزر و کشورهای آذربایجان، روسیه، فنالند و اروپا 
را به یکدیگر متصل می کند. وی افزود: با احداث این خط ریلی، کاهش30 
درصدی در هزین��ه و 35 درصدی حمل و نقل داری��م، چنان که می توان 
گفت 25 روز کاهش زمان حمل و نقل را با ایجاد این خطوط ریلی ش��اهد 
هستیم. مدیرعامل راه آهن جمهوری اسالمی ایران ضمن ابراز خرسندی 
از این که کشور آذربایجان، روسیه و ایران به این ارتباط عالقه مند هستند، 
افزود: از طریق این خط می توانیم ارتباط با میان کش��ورهای خاورمیانه، 
خلیج فارس را با روس��یه و اروپا از طریق ش��بکه ریلی تسهیل کنیم. وی 
 اضافه کرد: یک��ی دیگ��ر از پروژه های در دس��ت اقدام، پ��روژه دو قطعه 
18 کیلومتری است که قطعه نخست در مسیر قزوین - رشت و  قطعه دوم 
در مسیر رشت - آس��تارا قرار دارد که اهمیت آن برای حمل محصوالت از 

اروپا به خاورمیانه است.

خبر ویژه

4
280 هزار میلیارد تومان، ارزش بازار سرمایه ایران

علی صالح آبادی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار کشور با اشاره به این که ارزش بازار سرمایه به 
بیش از 280 هزار میلیارد تومان رسیده، اظهار داشت: از این رقم 220 هزار میلیارد تومان مربوط به 

بورس و 60 هزار میلیارد تومان مربوط به فرابورس است.
اقتصاد و خانواده، دو رکن 
اساسی سعادت بشر است

محقق ادبیات
مهدیه الهی قمشه ای

خانواده واحد جامعه است و زمانی که خانواده سالم در جامعه نباشد 
به دنبال آن اقتصاد ه��م نداریم. با بهره گیری از الگوهای س��الم در 
خاندان ائمه اطهار)ع( به خوبی می توان حرمت خانواده ها را نش��ان 
داد. خدیجه، بهترین زن بازرگان در عصر خود بود که این خود نشان 
از توانایی باالی زنان در مدیریت بازرگانی اس��ت. در قرآن زن و مرد 
یکسان دانسته شده و در کنار یکدیگر قرار گرفته اند و هر دو با کار و 
تالش می توانند جامعه ای را 
ارزشمند کنند. قابلیت ها و 
توانایی ها زن و مرد در کنار 
یکدیگر ثروتی عظیم است، 
هر چند که نباید بر اس��اس 
س��ود و ضرر باش��د. انسان 
باید مارک انسانیت، اخالق 
و ایثار بر خ��ود بزند تا ارزش 

خود را به دست آورند.
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عضو نظام مهندسی ساختمان استان 
 گروه
اصفهان گفت: اداره کل امور مالیاتی  اقتصاد

اس��تان اصفهان به ابالغ دولت کاری 
ندارد و برای کسر مالیات تنها به دنبال مصوبه مجلس است.

حکایت مسکن مهر حدود شش سال است که روایت های مختلفی 
را در بر داشته و صحبت های متفاوتی از مادون تا مافوق از آن ذکر 

شده است. 
یکی از انبوه س��ازان مس��کن که به نوعی نقش کلیدی در طرح 
مسکن مهر را بر عهده دارد با اشاره به این که دولت حمایت های 
کافی از متولیان این حوزه نمی کن��د، اظهار کرد: در قرار دادهای 
بسته شده با پیمانکاران طرح مسکن مهر، بیمه و مالیات بر عهده 
کارفرما ش��د و طبق آن بنا ش��د تا بخش اندکی از مالیات را تنها 

پیمانکار پرداخت کند. 
 وی تصری��ح ک��رد: ول��ی ب��ا گذش��ت زم��ان و ارس��ال 
نامه های مالیاتی از سوی اداره متبوع، متوجه شدیم که این امر نه 
تنها سندیت قانونی ندارد، بلکه پیمانکار موظف است طبق قوانین 
مالیاتی مبلغ مندرج در فیش مالیاتی را شخصاً پرداخت کند و در 
غیر این صورت، اداره کل امور مالیاتی نسبت به توقیف اموال اقدام 
می کند. سعید قانونی ادامه داد: متأسفانه 95 درصد از پیمانکاران 
به دلیل مشکالت متعدد از جمله پرداخت بیمه و مالیات در این 

طرح ورشکسته شده اند و هیچ سودی از این طرح نبرده اند.
وی با تأکید بر این که از مشکالت دیگر طرح مسکن مهر واگذاری 
طرح به ص��ورت متر مربعی به پیمانکار اس��ت، اف��زود: از دالیل 
دیگری که می توان به آن اش��اره کرد، واگ��ذاری طرح به صورت 

متر مربعی بود که به دلیل محدود ک��ردن پیمانکار ضررهایی را 
برای وی متحمل می سازد. عضو نظام مهندسی ساختمان استان 
اصفهان تصریح کرد: در ساخت و ساز به صورت متر مربع شاخص 
تورم وجود ندارد، در حالی که با احتس��اب فهرست بها می توان 

شاخص تورم هم دید. 
وی در بخ��ش دیگ��ر صحبت ه��ای خ��ود با اش��اره ب��ه حی ها 
مدی��ره در تعاونی های مس��کن مهر عن��وان ک��رد: از معضالت 
 مس��کن مهر در بخش تعاونی ها می توان به حی ه��ا مدیره های

ناکارآمد اشاره کرد؛ زیرا تقریباً اکثر آنها از تخصص کافی در این 
حوزه برخوردار نبودند و در زمان کار مش��کالت عدیده ای برای 
پیمانکاران به وجود می آمد. قانونی افزود: عدم مدیریت کارفرما 
در مسکن مهر به صورت تعاونی، پیمانکاران را وادار کرد که در قرار 

داد سه جانبه وارد شوند. 
وی گفت: در سفر اخیر وزیر راه شهرسازی به اصفهان مصوب شد 
تا میزان حق بیمه پیمانکاری و کارگاهی واحدهای احداثی مسکن 
مهر به ازای هر متر مربع مبلغ 52 هزار ریال و مالیات ساخت 100 
مترمربع 300 هزار تومان دریافت ش��ود. عضو نظام مهندس��ی 
س��اختمان اس��تان اصفهان با تأکید بر این که متأسفانه با توجه 
به بخشنامه رییس سازمان امور مالیاتی کشور برای قراردادهای 
پیمانکاران با شرکت تعاونی مسکن مهر معافیت مالیاتی و بیمه 
س��اختمان باید طبق مصوبه حی ها دولت عمل ش��ود و دریافت 
مبالغ بیش از این مصوبه ابالغی تخلف است، گفت: اداره کل امور 
مالیاتی این مصوبه حی ها دولت را قبول ندارد و برای کسر مالیات 

می گوید که باید مصوبه مجلس در این مورد صادر شود.

 مدیرکل UIC گفت: گام بعدی ما پ��س از پیگیری کنفرانس 
کنونی، ارایه سند ظرفیت های منطقه ای در خاورمیانه است که 
دستاوردهای آن وظیفه UIC است و می تواند در حیطه سیاسی 

و اقتصادی تأثیرگذار باشد.
 »ژان پییر لوبینو« در دومین روز از یازدهمین مجمع رؤس��ای 
راه آهن های خاورمیانه عضو UIC که در هتل عباسی اصفهان 
برگزار ش��د، در ابتدای صحبت های خود با بیان این که پردیس 
در زبان فارسی به معنای بهشت اس��ت، اظهار کرد: در مدت 24 
ساعتی که در اصفهان هستم، احساس می کنم در پردیس هستم. 
وی با بیان این که به جای این که چنین اجالسی در تهران برگزار 
شود باید در اصفهان برگزار شود از دفتر مرکزی UIC خاورمیانه 
تشکر کرد و افزود: این مجمع حرکت نمادین برای ما دارد؛ چرا که 
فرصتی ایجاد می کند تا عملکردها و دستاوردهای جلسه نخست 
این مجمع در سال 2007 را با جلسه کنونی مقایسه  و این یافته ها 
را برای ارتقای حمل و نقل ریلی در خاورمیانه به کار گیریم. وی 
افزود: باید تأکید کنم از سال 2007 تا کنون ریاست آقای کارمان 
سبب پیشرفت و توسعه ریلی و ارتقای منطقه خاورمیانه در سطح 
جهان شده است. مدیرکل UIC با اشاره به این که دستاوردهای 
 RAME جدید سبب تغییرات می شود، تصریح کرد: از زمانی که
و UIC نخستین دستاورهای خود را برای توسعه صنعت ریلی 
ایجاد کردند، شاهد اقداماتی بودیم که مهم ترین آن تأسیس دفتر 

منطقه ای UIC خاورمیانه در تهران بود. 
وی ادامه داد: همین امر سبب شد فضا برای همکاران منطقه ای 
در خاورمیانه باز باش��د و هم اکنون نقش هماهنگ کننده آن با 

کشورهای عضو به وضوح مشخص است. لوبینو گفت: این دفتر 
در برگزاری س��مینارها، جذب متخصصان در کش��ورها و پیدا 
کردن شرکت های عضو جدید بسیار فعال و تأثیرگذار بوده است. 
وی ضمن ابراز امیدواری از این که RAME  استفاده قوی تری 
از دفتر منطقه ای به عنوان مح��ل هماهنگ کننده اقدامات این 
مجمع انجام می دهد، گفت: متخصصان فنی UIC در این دفتر 
منطقه ای ظرفیت ارایه طرح ه��ای اولیه و فعالیت های جدیدی 
برای طرح های عملیاتی را دارند. مدیرکل UIC با بیان این که 
در حال حاضر کشور ترکیه، ایران و س��وریه در این مجمع عضو 
هس��تند، گفت: با وجود این همه عضو مجمع آمادگی پذیرش 
کش��ورهای اردن، قطر و امارات متحده را ب��ه عنوان نمایندگی 

در منطقه دارد.
 وی تصریح کرد: RAME اکنون به یک سازمان حرفه ای تبدیل 
ش��ده که روحیه  همکاری قوی را با وجود تنش های سیاس��ی و 
اقتصادی در منطقه خاورمیانه دارد و شرکت های عمرانی، عالقه 
مند به پیوس��تن به این مجمع هس��تند. لوبینو ادامه داد: روزی 
می رسد که RAME کل منطقه را پوشش دهد و تمام نهادهای 
 UIC مالی در منافع کل راه آهن دخیل باشند که به این منظور
و RAME ارتباط��ات حرفه ای بیش��تری با ش��بکه منطقه ای 
برای سود بخش��ی به راه آهن ایجاد کرده اند. وی با اشاره به این 
که تخصص و آموزش نسل آینده در راه آهن مهم است، تصریح 
کرد: برای رسیدن به این هدف، سازماندهی و انتقال دانش فنی 
و تشریک دانش با نسل بعدی ضروری است و یکی از مهم ترین 

وظایف این مجمع به شمار می رود. 

 RAME اکنون 
به یک سازمان 
حرفه ای تبدیل 
شده که روحیه  
همکاری قوی را 
با وجود تنش های 
سیاسی
 و اقتصادی در 
منطقه خاورمیانه 
دارد

متأسفانه 
95 درصد از 
پیمانکاران به 
دلیل مشکالت 
متعدد از جمله 
پرداخت بیمه و 
مالیات در این طرح 
ورشکسته شده اند 
و هیچ سودی از این 
طرح نبرده اند

مدیرکل UIC:عضو نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان:

تأثیر سند ظرفیت خاورمیانه در امور سیاسی بیمه و مالیات، معضل پیمانکاران مسکن مهر
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ رأی
764 ش��ماره دادنامه:9209973633200108. ش��ماره پرونده: 9109983633200480. 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910483. خواهان: آقای ش��اه حس��ین علیزاده با وکالت آقای 
محمدعلی عابدی به نشانی خمینی شهر – میدان قدس – جنب بانک ملت – ساختمان امیر 
– طبقه س��وم- واحد ش��ش. خواندگان: 1- آقای حسین رحیمی به نشانی خمینی شهر – 
میدان شهدا – خ مدرس – پارچه فروشی توکلی. 2- خانم مریم گرجی به نشانی مجهول 
المکان. خواس��ته: مطالبه وجه چک. دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را 
اعالم و به ش��رح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه. در خصوص دعوی 
آقای ش��اه حسین علیزاده با وکالت آقای محمدعلی عابدی به طرفیت خواندگان 1- خانم 
مریم گرجی فرزند عبدا... 2- آقای حسین رحیمی فرزند محمد به خواسته صدور حکم بر 
محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 250/800/000 ریال به اضافه خس��ارات دادرسی 
و تاخیر تادیه وجه 8 فقره چک به ش��ماره های 644631-644630-736471-736475-

736473-644632-644633-644634 عه��ده بان��ک ملی که توس��ط خوانده اول صادر 
گردیده و خوانده دوم ضامن ظهرنویس می باشد دادگاه با توجه به شرح دادخواست و 
مس��تندات ارائه شده و وجود اصل آن ها در ید خواهان و ظهور این امر بر اشتغال ذمه 
خواندگان و با لحاظ اینکه خواندگان هم دفاعی در قبال دعوی ننموده متعرض مستندات 
هم نگردیده اند لذا دعوی را وارد و ثابت تشخیص مستنداً به مواد 311-310-249-245 
قانون تجارت و مواد 198-515-519-522 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره ذیل ماده 
2 قان��ون صدور چک خواندگان را متضامنًا ب��ه پرداخت مبلغ 250/800/000 ریال اصل 
خواس��ته و 5/021/000 ریال هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چکها محکوم می نماید این رای نسبت به خوانده 
اول غیاب��ی ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی و س��پس به مدت 20 روز 
دیگر قابل تجدید نظرخواهی اس��ت و نسبت به خوانده دوم بلحاظ ابالغ واقعی حضوری 
محس��وب و پس از ابالغ به مدت 20 روز قابل تجدید نظرخواهی می باشد. اسماعیلی – 

رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ 
765 ش��ماره ابالغیه: 9210103633200321. ش��ماره پرونده: 9109983633200373. 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910353. خواهان بانک صادرات ایران )سرپرستی اصفهان( به 
مدیریت آقای عباس س��تاری دادخواس��تی به طرفیت خواندگان محمد ابراهیم نوری و 
مرتضی هاشم پور و عباس رحیمی و مرتضی نوری به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان خمینی شهر نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه 
عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان خمینی شهر واقع در خمینی شهر – بلوار دانشجو 
– بلوار پاس��داران – روبروی بس��یج خواهران – مجتمع قضایی شماره یک ارجاع و به 
کالسه 9109983633200373 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1392/04/02 و ساعت 
09:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواس��ت  ضمائم را دریافت  در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. 

 اکبر ش��فیعی – مدیر دفتر ش��عبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خمینی شهر

ابالغ 
766 ش��ماره ابالغیه: 9210103633200330. ش��ماره پرونده: 9109983633200351. 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910352. خواهان بانک صادرات ایران )سرپرستی اصفهان( به 
مدیریت آقای عباس س��تاری دادخواس��تی به طرفیت خوانده مرتضی نوری به خواسته 
مطالبه طلب تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان خمینی شهر نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان خمینی شهر واقع در خمینی 
ش��هر – بلوار دانشجو – بلوار پاسداران – روبروی بس��یج خواهران – مجتمع قضایی 
ش��ماره یک ارجاع و به کالسه 9109983633200351 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1392/04/02 و س��اعت 09:00 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواست  ضمائم را دریافت  در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد. اکبر شفیعی – مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان خمینی شهر 
 

وقت دادرسی 
767 از دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خمینی شهر در پرونده مطروحه 
کالس��ه 920021ح/5 به خانم گالبتون اسکندری فرزند حسن خوانده پرونده فوق الذکر 
که مجهول المکان اعالم شده اس��ت و خواهان آن آقای غالمعلی محمود صالحی فرزند 

نادعلی س��اکن: خمینی ش��هر – جوی آباد – خ ولیعصر – کوچه ش��هید علی امام جمعه 
زاده بخواسته: الزام به انتقال سند خودرو و فک پالک خودرو و در جریان رسیدگی می 

باش��د اخطار می نماید. که برای جلسه رسیدگی روز شنبه مورخ 92/3/4 ساعت 8:30 
صبح در دادگاه ش��عبه پنجم عمومی حقوقی دادگستری خمینی شهر مراجعه نماید و یا 
چنانچه جه��ات ردی دارید بصورت کتبی قبل از موعد مقرر دادگاه بدفتر مربوطه اعالم 
و ارس��ال دارید و اال تصمی��م مقتضی اتخاذ و دادگاه غیاب��ًا رای صادر خواهد نمود و 
جهت دریافت نس��خه ثانی و برگ دادخواست و ضمائم آن بدفتر دادگاه مربوطه مراجعه 
نماید. این آگهی وفق ماده 73 آیین دادرسی مدنی در یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتش��ار درج می ش��ود. محمدتقی حیدری – مدیر دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومی 

حقوقی خمینی شهر 

ابالغ اجرائیه 
768 ش��ماره پرونده: 9000400200400501/1. شماره ابالغیه: 139205102004000323. 
ش��ماره بایگانی شعبه: 9001393/2. بدینوس��یله به سید اسداله سادسی بدهکار پرونده 
کالسه 9000400200400501 س��اکن: اصفهان – خ جابر انصاری – کوچه جبارزاده- 
مقابل ساختمان س��ینا – پالک 7770 – کدپستی 1998657636 که برابر گزارش مامور 
شناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر سند رهنی شماره 85988-88/3/2 بین شما 

و بانک س��رمایه شعبه سعادت آباد تهران مبلغ 5/300/000/000 ریال بابت اصل طلب و 
مبلغ 679/000/000 ریال به عنوان مانده از سود و مبلغ 2/878/000/000 ریال به عنوان 
خسارت تا تاریخ 90/9/3 و خسارت تاخیر از تاریخ 90/9/3 به انضمام حق الوکاله وکیل 
بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده 
پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه فوق در این اجراء مطرح می باشد لذا 
طبق ماده 18 آیین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار 
این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محس��وب اس��ت فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود 
چاپ اصفهان درج و منتش��ر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود 
اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه 
 ش��ما تعقیب خواهد شد. م الف: 1625 اسدی – رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان

ابالغ اجرائیه
769 کالس��ه9100053. بدی��ن وس��یله به آقاي عبداال��ه نره ای فرزند جواد به ش��ماره 
شناسنامه232  صادره از س��میرم متولد 1358/06/17به شماره ملي 1209572079که 
طب��ق آدرس متن قرارداد س��اکن :ش��هرضا  خ حکی��م نصراله کوچه ش��هید انصاري 
پالک 24 درآدرس مذکور امکان ابالغ وجود نداش��ته و آقای احس��ان احتش��امي فرزند 
مهدیقلي به ش��ماره شناسنامه 1436 صادره از ش��هرضا متولد 1351/05/15به شماره 
مل��ي 1198715960 که طبق آدرس متن قرارداد س��اکن ش��هرضا خ صاحب الزمان و 
طبق تقاضانامه صدور اجرائیه ش��هرضا خ پاس��داران فرعي 52 انتهاي بن بست سمت 
چپ  که برابر گزارش مامور اداره پس��ت امکان ابالغ واقعي در آدرسهای مذکور وجود 
نداش��ته در آدرس مذکور امکان ابالغ وجود نداش��ته  ابالغ میگردد ؛ براس��اس قرارداد 
ش��ماره 156090 مورخ 1385/12/16 تنظیمی در بانک ملي شعبه مرکزي شهرضا شما 
مبلغ 77350000ریال از تس��هیالت بانک مذکور اس��تفاده که به عل��ت عدم پرداخت و 

بنا به درخواس��ت  بانک ملي شعبه مرکزي شهرضا)بس��تانکار پرونده( اجرائیه به مبلغ 
77،350،000 ریال) هفتاد و هفت میلیون و س��یصد و پنجاه هزار ریال( بابت اصل طلب 
و مبلغ 8،641،800 ریال ) هش��ت میلیون وشش��صد و چهل و یک هزارو هشتصد ریال 
خس��ارت تاخیر تادیه تا تاریخ 1391/12/03که از این تاریخ به بعد روزانه مبلغ 42،362 
بانضم��ام هزینه های متعلقه به آن اضافه میگردد صادر و تحت کالس��ه 9100053 در 
اجرای ثبت اس��ناد وامالک شهرضا در جریان رسیدگی میباش��د لذا به استناد ماده 18 
آئین نامه اجرای مفاد اس��ناد رس��می مصوب 1387 مراتب یکنوبت در روزنامه زاینده 
رود چاپ اصفهان جهت ابالغ به  ش��ما چاپ ومنتش��ر میگردد وظرف مدت ده روز پس 
از انتشار آگهی عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. محمد مهدی یوسفیان مسئول واحد 

اجرای اسناد رسمی شهرضا

فقدان سند مالکیت 
770 نظ��ر به اینکه ورثه صفیه مدینه فرزند محمدحس��ین با ارائه دو برگ استش��هادیه 
محلي که هویت ش��هود رسمًا گواهي شده و با ارائه گواهي حصر وراثت مربوطه مدعي 
مفقود ش��دن سند مالکیت ثمنیه اعیاني چهارسهم مشاع از هفت سهم ششدانگ پالک 1 / 
643 واقع درفضل آباد دو اصلي بخش یک ثبتي ش��هرضا شده اند که سند مالکیت ثمنیه 
اعیاني چهارسهم مشاع از پالک فوق در صفحه 165 دفتر16 ذیل ثبت شماره 2798 بنام 
صفیه مدینه صادر شده اینک ورثه درخواست صدور سند المثني نسبت به ثمنیه اعیاني 
چهارس��هم مش��اع از پالک فوق را نموده اند لذا در اجراي ماده 120آئین نامه اصالحي 
قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله 
اي کرده که در فوق به آن اشاره نشده و یا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد 
مي بایس��ت ظرف مدت ده  روز پس از انتش��ار این آگهي به ثبت محل مراجعه و ادعاي 

خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضي نرس��دو یا در صورت اعتراض اصل س��ند مالکیت ارائه نشود اداره ثبت سند 
مالکیت المثني را طبق مقررات صادر و به متقاضي تس��لیم خواهد کرد .در صورت ارائه 
س��ند مالکیت یا سند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه 
 تنظیم و یک نس��خه آن به متقاضي المثني و اصل س��ند به ارائه دهنده مسترد مي شود. 

میر محمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا

ابالغ اجرائیه 
771 بدینوس��یله به آقایان 1. حسینعلی نیکبخت فرزند رضا به  شماره شناسنامه58 که 
طبق آدرس متن قرارداد س��اکن خیابان امیر کبیر کوی سمیه منزل شخصی 2.مرتضی 
فرومهر فرزند ناصر به شماره شناسنامه950 که طبق آدرس متن قراردادساکن شهرضا 
خیابان ابوذر کوچه سعدی کوی تسلیم پالک11/2 - 3. ابوالفضل موسوی به شناسنامه 
ش��ماره 39 که طبق آدرس متن قرارداد س��اکن خ امیر کبیر کوی ش��هید کاویانی منزل 
ش��خصی  که براب��ر گزارش  مامورنامبردگان در آدرس��های مذکور مورد شناس��ائی 
واقع نگردید ابالغ میگردد؛ براس��اس قرارداد شماره1123/2 مورخ 1385/12/13تنظیمی 
در بانک س��په شعبه میدان انقالب  اصفهان حس��ینعلی نیکبخت بتعهد مرتضی فرومهر 
و عبداله موس��وی و ابوالفضل موس��وی از تس��هیالت بانک مذکور استفاده که به علت 
عدم پرداخت و بنا به درخواس��ت مدیریت ش��عب بانک س��په منطقه اصفهان)بستانکار 
پرونده( اجرائیه به مبلغ هیجده میلیون هفتاد ش��ش هزار و هش��تصد ریال)18076800 
ریال( بابت اصل طلب ومبلغ نه میلیون س��یصد و چهار هزار و سیصد و شصت وهشت 
ریال )9304378 ریال(خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ1391/07/05 که از این تاریخ به بعد 
روزان��ه مبلغ نه هزار و نهصد و پنج ریال)9905ریال( بانضمام هزینه های متعلقه که به 
آن اضافه میگردد صادر و تحت کالسه 9100028 در اجرای ثبت اسناد و امالک شهرضا  
و کالس��ه 9102144 در اجرای اسناد رسمی اصفهان در جریان رسیدگی میباشد لذا به 
اس��تناد ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رس��می مصوب 1387 مراتب یکنوبت در 
روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان جهت ابالغ به  ش��ما چاپ و منتش��ر میگردد وظرف 
م��دت ده روز پس از انتش��ار آگهی عملی��ات اجرائی جریان خواه��د یافت. محمد مهدی 

یوسفیان - مسئول اجرای ثبت اسنادشهرضا

ابالغ 
772 نظ��ر ب��ه اینکه آق��اي محمدابراهیم مجیري فرزند حس��ین مالک تمام��ت 3 حبه و 
ش��ش دهم حبه مش��اع باس��تثناء بهاء ثمنیه اعیاني از 72 حبه شش��دانگ پالک  201 / 
50  واق��ع درال��ه آباد پنجاه اصلي بخش یک ثبتي ش��هرضا در اجراي  تبصره یک ماده 
105آیین نامه اصالحي قانون ثبت طي درخواس��ت وارده به شماره 672 – 24 / 1 / 92 
خواس��تارپرداخت بهاء ثمنیه اعیاني3 حبه و ش��ش دهم حبه مش��اع از پالک فوق شده 
اس��ت که بهاء ثمنیه اعیاني مقدار فوق طبق ثبت دفت��ر امالک بنام منور نصیریان فرزند 
رمضان  مي باش��ند لذا در اجراي تبصره یک مادة 105آیی��ن نامه اصالحي قانون ثبت 
موضوع جهت ارزیابي بهاء ثمنیه اعیاني 43 حبه ویک پنجم حبه مشاع پالک فوق توسط 
کارش��ناس رسمي دادگستري طي نامه شمارة 672 – 24 / 1 / 92  به کانون کارشناس 
رس��مي استان اصفهان اعالم که کانون کارشناس رسمي دادگستري طي نامةشمارة 1 / 
857 / 112 – 2 / 2 / 92 باارس��ال گزارش ارزیابي مبلغي براي بهاء ثمنیه اعیاني مذکور 
مش��خص نکرده است که در اجراي تبصره یک ماده 105 آیین نامه اصالحي قانون ثبت 
مراتب یک نوبت آگهي مي شود که ذینفع )منورنصیریان( و یا در صورت فوت ورثه وي 
در صورتیکه مدعي تضییع حقي ازخود میباشند ظرف  یک ماه پس از انتشار آگهي مي 
توان��د به دادگاه صالحه مراجعه و گواهي طرح دعوي راب��ه این اداره ارائه نماید هرگاه 
ظرف مدت مقررگواهي طرح دعوي ارائه نش��ود اداره ثبت شهرضا نسبت به حذف بهاء 
ثمنی��ه اعیاني اقدام خواهد نمود و در ص��ورت وصول گواهي طرح دعوي مذکور حذف 
اس��تثناء بهاء ثمنیه اعیاني موکول به صدور حکم نهایي مي باش��د. میرمحمدي - رئیس 

ثبت اسناد و امالک شهرضا

آگهی مزایده مال غیر منقول
 773 بر اس��اس پرونده  اجرائی کالس��ه  ه��ای 37/751/ن/90 و 29/752/ع/90تمامت 
شش��دانگ  یکبابخانه به  ش��ماره  2/5224  واقع در فضل آباد  بخش یک ثبتی شهرضا 
پالک به مساحت  258/50  متر مربع مورد ثبت صفحات566 و 268  و دفاتر 235 و 246  
با حدود اربعه ذیل: ش��ماال به طول 14 متر  به مرز اشتراکی به پالک 2/1597   شرقا به 
طول 17/20 متر به دیوار خانه ش��ماره 2/5223   جنوبا به طول 16/20 به مرز اشتراکی 
به پالک 2/1599  غربا در دو قسمت اول به طول چهار متر جای پی است به کوچه چهار 
متری احداثی دوم به طول 13/20 متر جای پی اس��ت  به زمین 2/5225  حقوق ارتفاقی 
نداردبه نام  ملوک کرمانپور ش��هرضائی نس��بت به دو دانگ  مشاع و فتح اله سبزواری  
نسبت به چهار دانگ مشاع  ثبت و سند صادر شده است وبه موجب  اسناد رهنی شماره  
35345 مورخ 1388/06/03 و36607 مورخ 88/07/18   دفتر  129 اصفهان اصل و مازاد 
از طرف نامبرد گان در رهن بانک  موسسه قرض الحسنه مهر بسیجیان  قرار گرفته وبه 

علت عدم پرداخت بدهی بس��تانکار تقاضای صدور اجرائیه نموده و پس از ابالغ اجرائیه 
به درخواس��ت بانک بستانکار باستناد قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت و آئین 
نامه اصالح��ی مربوطه پالک مذکور مورد ارزیابی ق��رار گرفته وبرابر صورت مجلس 
تنظیمی توس��ط مامور اجرا وبرگ ارزیابی کارش��ناس رس��می دادگستری بدین شرح 
توصی��ف وارزیاب��ی گردید.مورد بازدید  بصورت یکباب  منزل   با ش��ماره ملک 5224 
فرعی از 2 اصلی با مس��احت 258/50 متر مربع عرصه  واعیانی در دو طبقه شامل زیر 
زمین با مساحت حدود 60 متر مربع  با مشخصات کف موزائیک و بدنه آجر نما وارتفاع 
مفید داخلی 2/65 متر با 2 س��تون فلزی میانی و طبقه همکف با س��طح زیر بنای حدود 
186 متر مربع و س��رپله 24 متر مربع با مش��خصات کف موزائیک و بدنه رنگ آمیزی 
و کاغذ دیواری – س��قف تیر آهن و  طاق ضربی – نمای خارجی آجر – درب و پنجره 
خارج��ی پروفیل آهنی و آلومینیوم. درب های داخل چوبی – آش��پزخانه باز – کابینت 
فلزی –آبگرمکن مخزنی – سیس��تم گرمایش بخاری گازی –سرمایش کولر-کف تراس 
سنگ پالک- محوطه سازی کف موزائیک و بدنه دیوار آجر – ساختمان مشتمل بر سالن 
نشیمن و 2 اطاق خواب و آشپز خانه باز و سرویس بهداشتی و مشترکات آب و برق و 
گاز می باشد  به مبلغ  1220000000 ریال )  یک میلیارد و دویست وبیست میلیون ریال 
( ارزیابی گردیده است ومورد رهن بیمه  نمیباشد در جلسه مزایده که ازساعت 9 صبح 
الی 12 روز یکش��نبه مورخ  1392/04/09 در ش��عبه اجرای ثبت اسناد شهرضا تشکیل 
میگردد.از طریق مزایده به فروش میرسد .چنانچه روز مزایده با تعطیل پیش بینی نشده 
ای مواجه گردد روز بعد از آن جلس��ه مزایده تش��کیل میگردد.مزایده از 1220000000 
ریال ) یک میلیارد و دویس��ت وبیست میلیون ریال( شروع وبه باالتربن قیمت پیشنهادی 
و هر کس که خریدار باش��د فروخته میش��ود طالبین میتوانند قبل از تش��کیل جلس��ه از 
م��ورد مزایده به آدرس: ش��هرضا خ حکیم صهبا فرعی 32 کوچه ش��هید نجفی دس��ت 
راس��ت فرعی اول  انتهای بن بس��ت  پالک 5/6 کد پستی 53171-86198 بازدید به عمل 
آورن��د الزم به ذکر اس��ت که کلیه هزینه های قانونی اع��م از  مالیات دارائی و عوارض 
ش��هرداری و بدهی های  مربوطه به حق انش��عاب وآبونمان ،آب و برق وگاز تا تاریخ 
مزایده  و کلیه هزینه های مربوط به انتقال سند وسایر هزینه های متعلقه بر عهده برنده 
مزایده میباش��د این آگهی یکنوبت در ورزنامه زاینده رود در تاریخ   1392/02/17چاپ 
ومنتش��ر میش��ود.  حمد مه��دی یوس��فیان-  مس��ئول اجرای ثبت اس��ناد ش��هرضا     

فقدان سند مالکیت
774 خانم رقیه پیروز فرزند مصطفی به اس��تناد یک برگ استش��هاد محلی که هویت و 
امضای ش��هود رسمًا گواهی شده مدعی است که سند مالکیت تمامت سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه پالک شماره 1/9495 واقع در میمه بخش ثبتی میمه که در صفحه 
41 دفتر 132 امالک ذیل ش��ماره 19822 به نام خانم رقیه پیروز فرزند مصطفی ثبت و 
صادر و تس��لیم گردیده و به موجب سند رسمی شماره – دفترخانه- به او انتقال قطعی 
یافته و معامله دیگری انجام نش��ده / به موجب س��ند رهنی – دفترخانه – نزد – مرهون 
اس��ت که به علت جابجایی اثاثه منزل از بین رفته/ مفقود گردیده است چون درخواست 
سند مالکیت المثنی نموده است طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهی می ش��ود که هر کس مدعی انجام معامله )غی��ر از آنچه در این آگهی ذکر 
ش��ده( نسبت به آن و یا وجود سند نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز 
به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تس��لیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل س��ند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضی نرس��د یا در صورت اعتراض اصل س��ند ارائه نشود المثنی سند 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. حسین نوروز – رئیس ثبت میمه 

فقدان سند مالکیت
775 آقای س��یروس اربابی فرزند رضا به اس��تناد یک برگ استشهاد محلی که هویت و 
امضای ش��هود رس��مًا گواهی شده مدعی است که س��ند مالکیت تمامت سه دانگ مشاع 
از شش��دانگ یک باب خانه پالک ش��ماره 1/9495 واقع در میمه بخش ثبتی میمه که در 
صفحه 552 دفتر 134 امالک ذیل ش��ماره 20389 به نام بمانعلی کریمیان فرزند حسین 
ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند رسمی شماره 22323-79/17 دفترخانه 
14 میمه به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری انجام نش��ده / به موجب س��ند رهنی 
– دفترخان��ه – نزد – مرهون اس��ت که به علت جابجایی اثاثه من��زل از بین رفته/ مفقود 
گردیده اس��ت چون درخواست سند مالکیت المثنی نموده است طبق تبصره یک اصالحی 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می ش��ود ک��ه هر کس مدعی انجام معامله 
)غیر از آنچه در این آگهی ذکر ش��ده( نس��بت به آن و یا وجود س��ند نزد خود باشد از 
تاریخ انتش��ار ای��ن آگهی تا ده روز به این اداره مراجع��ه و اعتراض خود را کتبًا ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به 
ارائه کننده مس��ترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

حسین نوروز – رئیس ثبت میمه 



دیدارهای انتخاباتی 
نامزدها با سینمایی ها 

چهارباغ این بار
 با صدای اخشابی 

اين ديدار كه با ضيافت ناهار همراه بود، در هتل الله برگزار ش��د و تعدادي از 
سينماگران در خصوص مشكالتشان سخنراني كردند. مجري اين مراسم محمد 
خزاعي و ظاهراً يكي از مسئوالن برگزاركننده و هماهنگ كننده با سينماگران 
محمد داوري بوده است. محمدحسين لطيفي، منيژه حكمت، فريدون جيراني، 
مجيد مظفري، سعيد سهيلي، حميد اعتباريان و مهدي داوري از سينماگراني 
بودند كه در اين ديدار نقطه نظراتشان را با علي اكبر واليتي در ميان گذاشتند. 
محور حرف هاي مجيد مظفري، سانس��ور در س��ينما، محمدحسين لطيفي 
كپي رايت  فيلم ها و سريال ها، اعتباريان تأثيرات مخرب شبكه هاي ماهواره اي 
و فريدون جيراني لزوم برقراري رابطه با غرب بود.حس��ين فرح بخش، پوران 
درخشنده، محمدرضا شفيعي، مسعود اطيابي، علي سرتيپي، يدا... صمدي، 

حديث فوالدوند، تعدادي از سينماگران حاضر در اين مراسم بودند.

مجيد اخشابی گفت: ترانه »چهارباغ« را به مناسبت هفته نكوداشت اصفهان 
ساخته و خوانده ام و اين هفته س��فری به اصفهان برای شركت در رونمايی از 

اين ترانه خواهم داشت.
اين خواننده تصريح كرد: اين اثر توسط غالمرضا صادقی تنظيم شده است و 
به سفارش ش��هرداری اصفهان آماده پخش است. اخشابی در خصوص آلبوم 
جديدش،  گفت:كار ساخت آلبوم موسيقی »آيينه رو« به اتمام رسيده است و 

مراحل نهايی خود را برای ورود به بازار موسيقی طی می كند.
خالق آلبوم »گمگشته« در پاسخ به اين سؤال كه چرا به عرصه انتخابات شورا 
ورود پيدا نكرده است،  خاطرنشان كرد: به نظر من جو هنری خيلی نبايد مرتبط 
با سياست باشد.  وی افزود: ما بايد يک كمی آرام تر حركت كنيم تا از اين فرايند 

عبور كنيم و در فراغت، كارهای هنری خوبی ارائه دهيم. 

یادداشت

روبان سفید

کافه کتاب 

هفت

اکبرعبدی و تجربه سومین تغییر جنسیت 
اكبر عبدی پس از موفقيت در نقش مادر رضا عطاران در فيلم خوابم می آد، اين بار درزندگی 
دو گانه فيروز، ب��ه كارگردانی فريدون جيرانی در نقش زنان��ه و در قالب دو زن، مادر و خاله 

فرهاد اصالنی، همزمان ظاهر خواهد شد.

5

برنامه های جشن تئاتر اصفهان
جش��ن ارديبهش��ت تئاتر اصفهان 25 
ارديبهشت ماه ساعت 17 در تاالر اصلی 
شيخ بهايی شاهين شهر و ميمه برگزار 

می شود.
در مراس��م جش��ن ارديبهش��ت تئاتر، 
نكوداشت سه نفر از پيشكسوتان تئاتر 
استان و شهرس��تان، تجليل از حاميان 
و مدي��ران ح��وزه نماي��ش، تقدي��ر از 
هنرمندان افتخار آفرين و گروه های سازمان يافته با توجه به عملكردشان 
در سال 91، با اهدای لوح تقدير و سپاس به همراه تنديس ارديبهشت تئاتر 
شاهين شهر و ميمه برگزار می شود. اجرای نمايش، نمايشنامه خوانی، 
اجرای پرفورمنس ش��خصيت های نامی، به تصويركش��يدن گونه های 
نمايشی، اجرای موس��يقی فاخر، برپايی كارگاه آموزش��ی، كافه كتاب و 
خواندن پيام ارديبهشت تئاتر »روز جهانی تئاتر« به قلم داريوفو از جمله 

ديگر برنامه های جشن ارديبهشت تئاتر اصفهان است.
گفتنی است، در اين مراسم هنرمندان استان اصفهان و شهرستان، مديران 
ارشد استانی و شهرستانی و مسئوالن حوزه های مختلف مديريتی تئاتر 

حضور خواهند داشت.

برف روی کاج های سینما قدس
فيلم سينمايی » برف روی كاج ها « به 
كارگردانی پيمان معادی به جای فيلم 
»تهران 15۰۰ « در س��الن ش��ماره 2 

سينما قدس اصفهان اكران شد.
فيلم ب��رف روی كاج ها در جش��نواره 
سی ام فجر حضور داش��ت و اكران آن 
با حاش��يه های زيادی همراه بود. فيلم 
برگزيده تماش��اگران جشنواره دو سال 
قبل، از سال گذشته قرار بود در سينماها اكران شود ولی اكران اين فيلم 
بارها به تعويق افتاد. به گفته ساداتيان، در پنجمين بار طلسم شكست و 
سرانجام فيلم »برف روی كاج ها« اكران شد. اولين ساخته پيمان معادی 
سيمرغ بلورين بهترين فيلم از نگاه تماشاگران و لوح تقدير بهترين بازيگر 
زن بخش نگاه نو )مهناز افشار( سی امين دوره را از سی امين دوره جشنواره 

فيلم فجر كسب كرد.
 برف روی كاج ها، داستان زنی است كه معلم پيانو است و در مواجهه با يک 
اتفاق بزرگ در زندگی اش، در دو راهه تصميم قرار می گيرد، او بايد مطابق 

عرف دست به انتخاب بزند. 
از بازيگران آن می توان به: مهناز افشار،ويش��كا آسايش،صابر ابر،حسن 
معجونی،آناهيتا افشار،حس��ين پاكدل، ش��يرين يزدان بخ��ش و زانيار 

خسروی  اشاره كرد.

خاطره نویسی در قفسه های کتابخانه
مسئول خريد كتاب  برای كتابخانه های 
اصفهان از خريد آثار دفاع مقدس برای 
در  ش��هر  اي��ن  كتابخان��ه   15
بيست وشش��مين نمايشگاه بين المللی 
كتاب ته��ران خب��ر داد. كتاب هايی با 
موضوع خاط��ره  نويس��ی دفاع مقدس 
مهم تري��ن عنوان ها برای اي��ن خريدار 

كتاب است.
س��عيد معتمدی اظهار كرد: مس��ئول خريد كتاب های ح��وزه ادبيات و 
دفاع مقدس كتابخانه های شهرداری اصفهان هستم و برای تأمين منابع 
 كتابخانه ای، به بيست وششمين نمايشگاه بين المللی كتاب تهران آمده ام. 
وی درباره موضوع كتاب هايی كه برای خريد به سراغ آن ها آمده است گفت: 
بيشتر به دنبال كتاب هايی درباره خاطره نويسی هستم تا به عنوان منبع در 

كارگاه های آموزشی مورد استفاده قرار گيرد. 

یه حبه قند در بازار کتاب
 كتاب فيلمنامه يه حبه قند همراه با پوس��ترها و عكس ه��ای اين پروژه 
س��ينمايی، به هم��راه مصاحبه اختصاص��ی با ميركريم��ی و همچنين 
نقطه نظرات تعدادی از ش��خصيت های فرهنگی و هنری درباره اين فيلم 

منتشر شد.
مجيد مجيدی )نويسنده و كارگردان(، فيلم يه حبه قند را جزو آثار ماندگار 
در تاريخ سينمای ايران دانسته است. بهروز افخمی )نويسنده و كارگردان( 
اين اث��ر را ايرانی ترين فيلمی ذكر كرده كه تا به حال ديده اس��ت. آن چه 

در اين فيلمنامه منتشرش��ده گردآمده، 
آخرين تغيي��رات متن تا لحظ��ه اجرا، به 
همراه چند جمله بس��يار كوتاه است كه 
در مراحل صداگذاری اضافه شده است و 
بعضی بداهه گويی ه��ای بازيگران، كه در 
صحنه های شلوغ تر، صرفاً برای پر كردن 
فضای بازی شان هم زمان با جمالت اصلی 
آمده كه در متن نيس��ت. جمالتی هم كه 
گاه هم زمان توسط بازيگران ادا می شوند 
و يا پيش از پاي��ان، زير جمله  بازيگر ديگر 
ادامه می يابد، در متن چاپی به شكل كامل 

و مجزا آمده است.

روایت تاریخی تی شرت
تغيير لباس، اولين دگرديسی مشهودی است كه گرمای هوا 
باعث آن می شود. مسئوليت تحليل اينكه پوشيدن تی شرت 
در فصل گرما اتفاق مثبتی است يا خير را در اين يادداشت به 
خود شما واگذار می كنيم، اما بهتر است قبل از اينكه بخواهيم 
از امروز حرفی بزنيم، به س��راغ نياكانمان برويم تا ببينيم آيا 
گذش��تگان ما هم در فصل های گرم تغييری در لباسش��ان 

ايجاد می شد يا خير.
در پاسخ به اين سؤال بايد گفت بله. از دوره هخامنشيان گرفته 
تا ساسانيان و حتی عهد قاجار، البسه مردم و حتی نظاميان در 
فصول مختلف سال تغيير می كرده و آن ها نيز تنها به فراخور 
ذات انسانی خود و واكنش های جسمانی شان به گرما و سرما 
با تغيير فصل، لباسشان را تغيير می دادند. طبق برخی از اسناد 
تاريخی مربوط به ادوار گذشته، مردم عادی در فصل تابستان 
لباس هايی از جنس پنبه و كتان استفاده می كردند و دولت 
برای نظاميان لباس هايی دوخته ش��ده از جنس كنف تهيه 
 می كرده تا هم خنک و هم سبک باش��د و برای رزم دست  و

 پا گير سربازان نباشد.  حال اگر بخواهيم سری به دولت های 
بيگانه بزنيم هم موارد ملموس و مشهودی در دست داريم. يک 
سند محكم تاريخی اس��ت كه اين داستان را روايت می كند. 
در ژاپن مانند كشور خودمان كارمندان دولت موظف بودند 
با لباسی رس��می و خاص كه غالبا كت و شلوار بود، در محل 
كارشان حاضر شوند. اين تركيب پوششی در فصل زمستان 
نه تنها مشكلی ايجاد نمی كرد، بلكه به دليل ضخيم بودن به 
سيستم های گرمايشی هم كمک می كرد. مشكل آنجا بود كه 
در فصل تابستان پوشيدن اين لباس ها، تحمل دمای محيط 
را غير ممكن می كرد و سيستم های تهويه هوا بايد مدام كار 
می كردند. اين استفاده زياد باعث شده بود كه مصرف انرژی 
در كشور ژاپن سرسام آور ش��ود و هزينه های هنگفتی روی 
دس��ت دولت بگذارد. از اين رو رييس جمهور ژاپن چاره ای 
انديشيد و در جرايد و رس��انه ها اعالم كرد كه از اين پس فرم 
رس��می كارمندان دولت برای حضور در محل كار ش��لوار و 
تی شرت اس��ت. از فردای همان روز خودش اولين كسی بود 
كه با تی شرت در اجتماع ظاهر ش��د. فراگيری اين اتفاق در 
ادارات ژاپن مصرف انرژی را در اين كشور به حداقل رساند و 
ژاپن باز هم در صدد ذخيره انرژی برآمد. حال در كشور ما كه 
نوع پوشش در حفظ وقار افراد جامعه اهميت بسياری دارد و 
از سوی ديگر، با توجه به اينكه ما تجربه تاريخی قابل توجهی 
در تنوع پوشش ها برای فصل های مختلف داريم، می توانيم 
لباس های مناسب محيط های مختلف در فصل گرما ارائه 
كنيم تا عالوه بر تنوع پوشش و حفظ شادابی در افراد جامعه، 

از كاهش هزينه های انرژی نيز بهره مند شويم. 

 اين روزها كه سپری می كنيم، در گوشه 
گروه 
گوشه ايران جشنی بر پا شده است به نام فرهنگ

جشن تئاتر؛ هنری كه تنها وامدار اسم 
خود اس��ت. تئاتر در ايران به خصوص در اين يكی دو دهه اخير  
رو ب��ه زوال رفت��ه اس��ت و مبي��ن اين ح��رف را می ت��وان در 
صحنه های نمايش چهار گوش��ه اين كش��ور پهناورديد كه به 
خاطر نبود حمايت از هنرمند و نداشتن اقتصادی كار آمد، كم 
كم اين هنر در حال رنگ باختن است و اين يک زنگ خطر است 
برای مسئولين وكس��انی كه خود را داعی متولی گری فرهنگ 

وهنر اين مرز وبوم ميدانند.
هنر نمايش دراس��تان ها وشهرس��تان ها در ح��ال جان دادن 
 اس��ت وكس��انی كه در اين زمين��ه كار می كنن��د، از وضعيت

 نامطلوب حاكم بر آن ش��كوه دارند واگ��ر بخواهيم تک تک به 
سراغ شناس��نامه نمايش های اجرا ش��ده برويم، شاهنامه ای 
خواهد شد كه سراسر غم مرگ سهراب است به دست پدر پس 
قناعت می كنيم وبه بررس��ی مش��كالت و ارائه راهكارهای آن 
می پردازيم. بزرگ ترين مس��أله ای كه هم اكنون گريبان هنر 
نمايش اين م��رز وبوم را گرفته، نداش��تن يک بخش خصوصی 
است كه به وسيله آن بتوان يک اقتصاد صرف را پايه گذاری كرد.

بخش خصوصی اگر به روی صحنه بياي��د، می تواند برای ادامه 
نمايش خود برنام��ه ريزی كند تا در كن��ار منافع مادی اش در 

بحث فرهنگ سازی، گامی رو به جلو بردارد.
هنر پايتخت چون در كنار سياست قرار دارد، هنوز سرپا ايستاده 
وبه خاطر حفظ منافعش هرازگاهی رخی به جمال يار می اندازد 
و شبی تا صبح كنارش می ماند، ولی اگر منافعش در خطر بيفتد 

شب زفاف را تبديل به شب اول قبر می كند.
شهرس��تان ها به خاطر نداشتن س��رمايه ومكانی برای تمرين 
واجرا، تبديل به كارزاری ش��ده برای جن��گ وصحنه را مقتل 
يكديگ��ر كرده ان��د و مديران ومس��ئولين اس��تان ني��ز تنها 

تماشاچيان اين نمايش هستند.
  در س��ال ه��ای اخي��ر ش��اهد آن هس��تيم ك��ه س��النی ب��ه

 س��الن های تئات��ر افزوده نش��ده وه��ر روزخبر می رس��د كه 
در گوش��ه ای از اي��ن كش��ور ب��ا تغيي��ر كاربری، س��عی در 
 خراب ك��ردن اين م��كان ها دارن��د. اين جا اين س��ؤال مطرح 
می شود كه آيا فرهنگ در اين كش��ور جايی ندارد ودغدغه ای 

برای مسئولين و مردم ما به شمار نمی آيد؟
شرايط تئاتر از دوجهت عمده اسف بار است : مديريت وكيفيت، 
كه اين دو در ارتباط تنگانگ با هم و ارتباط مستقيمی با اقتصاد 
دارند و تا زمانی كه بخش خصوصی وجود نداشته باشد كه بتواند 
حامی هنر مند وهنرش باشد، صحنه تبديل به دكانی می شود 

برای كاسبی بيشتر دوستان.
اين روزها ش��اهد آن هس��تيم ك��ه انجمن هايی ش��بيه قارچ 

در سراسر كش��ور در حال رشد هس��تند كه موس��وم است به 
انجمن های حمايت كه بيشتر تبديل ش��ده به البی هايی  كه 
فقط ب��رای منافع خود ق��دم برمی دارند وهر كس��ی كه خارج 
از منافعشان باش��د به اس��م هنر وهنرمند چوب می زنند واين 
حكايت از عدم مديريتی واحد وكارآمد دارد كه نمی تواند يک 

پارچه همه را در كنار هم نگه دارد.
امروزه تئاتر ما ش��ده بنگاه معامالت ملكی، با دالل های پرادای 
بی تجربه و وقتی خواس��تی كاری را ش��روع كنی، بايد مواظب 
باشی كالهی كه س��رت می گذارند آنقدر گش��اد نباشد كه زير 

آن خفه شوی.
تئاتر ايران را می توان در اين جمالت خالصه كرد:

 از هف��ت خوان رس��تم ن��ه، به رس��تم توهي��ن نمی كن��م؛ از
 هفت خوان ضحاک بايد گذش��ت. برای قول و قراری بايد سند 
و امضا گرفت، چون به حرف و قرار هيچ داللی نمی شود اعتماد 
كرد. از هزار سانسور و مميزی بايد جان سالم برد، با قرض و نزول 
وسايل كار را فراهم كرد، دو ساعت مانده به اجرا مجوز بگيری، 
هر شب با دلهره روی صحنه بروی، چون ممكن است فرداشب 
جلوی كارت را بگيرند، تازه نمايش می خواهد ُگل كند، بساطت 
را بايد برچينی و بروی دنب��ال گرفتاری های پس از اجرا، هنوز 
خس��تگی كار به تنت مانده، ولی از اينكه باز در هوای صحنه پر 
و بالی زده ای احس��اس رضايت می كنی. دلت شور می زند خدا 
كند دستمزد بچه ها را زودتر بدهند؛ مثل نمايش های قبلی يک 
سال طول نكشد! با دستمزد ناگرفته ات حاتم بخشی می كنی. 

دوستانت را می بوسی و می روی.
 شهرس��تان ها بيش��ترين قربانی را برای اين هنر می دهند و 
قربانيانش به جز جوانان عالقه مندی كه عاشقانه اين هنر را فقط 
برای هنرش دوست دارند، نيست و متأسفانه بازيچه ای شده اند 
در دست  كسانی كه داعيه استادی اين صحنه را دارند و محلی 

برای بروز استعدادهای خود ندارند.
بخش خصوصی می تواند پاسخی كامل وجامع به اين نياز بدهد 
با ايجاد بس��تری مناسب وش��رايطی ايده آل كه در عين حفظ 

منافع خود، حافظ منافع هنر وهنرمند نيز باشد. 
شاهنامه فردوسی سراسر عشق است به وطن و صحنه ای است 
كه غم وشادی اش در كنار هم تنيده شده وبا مرگ وتولدش همه 
با هم می گريند ومی خندند وبا هجوم بيگانه ای همه جامه رزم 
می پوشند وسرباز وطن می شوند برای دفاع از آرمان ها،پس چه 
ش��ده؟ چرا همه با هم برای تحقق اهدافمان نمی توانيم يكصدا 
فرياد كنيم؟ مگر نه اين است كه فردوسی ومردمانش روزگاری 

اين سرزمين موطنشان بوده وما فرزندان آنها هستيم؟

نمایش دورتر از پایتخت 

رسم سهراب کشی در صحنه های تئاتر 

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1030 | چهار شنبه 18  اردیبشهت 1392 | 27 جمادی الثانی  1434

 کارگردانی برای همه ژانرها و همه قالب ها
الماس ها ابدی اند 

گروه فرهنگ - عليرضا داوودنژاد متولد 1333 تهران است. وی فعاليت سينمايی را 
به عنوان نويسنده با همكاری در نوشتن فيلم نامه فيلم »عطش« به كارگردانی ايرج 
قادری آغاز كرد. فيلم »شاهرگ« دومين تجربه كارگردانی اش در سينمای حرفه ای 

محسوب می شودكه خيلی ها آن را اولين می دانند. 
او در همه ژانرها و قالب های س��ينمايی كارگردانی كرده تا نشان بدهد سن و سال 

ربطی به قريحه فيلمسازی ندارد و اومی تواند هميشه با علم روز فيلم بسازد. 
نازنين، شاهرگ، قدغن، جايزه، خانه عنكبوت، بی پناه، نياز، خلع سالح، هوو، مرهم، 
كالس هنرپيش��گی، تيغ زن، بچه های ب��د، مالقات با طوطی، هش��ت پا،  مصائب 
 شيرين و بهشت از آن تو، فيلم هايی هستند كه او كارگردانی و تهيه كنندگی كرده

 است. 
او در ويترين افتخاراتش، تنديس سومين دوره جشن خانه سينما در بخش بهترين 

فيلم، تنديس س��ومين دوره جش��ن خانه س��ينما در بخش بهتري��ن كارگردانی،     
تقديرنامه هي��أت داوران در چهارمين دوره جش��نواره بين الملل��ی فيلم زنگبار در 
بخش بهترين فيلم،  جاي��زه ويژه هيأت داوران در هفدهمين دوره جش��نواره فيلم 
فجر در بخش بهترين فيل��م، تقدير در س��يزدهمين دوره جش��نواره فيلم فجر در 
بخش بهترين كارگردانی، جايزه ويژه هيأت داوران در دوره چهاردهمين جشنواره 
بين المللی فيلم س��ه قاره نانت در بخش بهترين فيلم، دريافت س��يمرغ بلورين در 
دهمين دوره جش��نواره فيلم فجر در بخش بهترين فيلم، دريافت پروانه طاليی در 
هفتمين دوره جشنواره فيلم های كودكان و نوجوانان در بخش بهترين كارگردانی، 
 دريافت جايزه ويژه هيأت داوران در سی و يكمين دوره جشنواره فيلم فجر برای فيلم

 »كالس هنرپشگی« و دريافت سيمرغ بلورين در دومين دوره جشنواره فيلم فجر در 
بخش بهترين فيلمنامه را دارد. 
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در س��ال های اخير و با ورود گس��ترده دوربين ه��ای فيلمبرداری 
ديجيتال به صنعت سينما، شاهد توليد فيلم هايی هستيم كه يا پس 
از طی مراحل توليد و برای نمايش عمومی درخواست مجوز ساخت 
و نمايش همزمان می كنند يا اصوالً قيد مجوزهای مذكور را زده و 

فيلم های مورد نظر را بدون اكران عمومی داخل كشور، روانه بازار ها 
و جشنواره های جهانی می كنند. برخی از فيلم های مذكور پس از 
حضور در جشنواره های خارجی و بردن جوايز اين جشنواره ها، مورد 
استقبال مخاطبان داخلی هم قرار گرفته و از طريق شبكه غيرمجاز 

نمايش خانگ��ی و و دانلود اينترنتی و راه های غيررس��می ديگر در 
معرض ديد مخاطبان قرار می گيرند. 

گاهی اوقات حس كنجكاوی ديدن فيلمی كه بدون مجوز توليد شده 
و در جشنواره های خارجی حضور داشته، به افزايش مخاطب اين 
فيلم ها هم كمک می كند. اين فيلم ها را می توان فيلم های زيرزمينی 
ناميد كه پس از موسيقی های زيرزمينی كه سابقه چند ساله ای در 
كش��ور دارد، حاال يک چالش جديد برای مديريت فرهنگی كشور 

ايجاد كرده است. 
در حقيقت می توان گفت افزايش مميزی ها و نظارت های قبل و پس 
از توليد فيلم ها از يک طرف و ظهور پديده فيلمسازی ديجيتال از 
سوی ديگر، باعث شده ميزان فيلم های زيرزمينی افزايش پيدا كند 
و بعيد نيست كه در آينده نه چندان دور، بسياری از فيلمسازان جوان 
كشور برای حضور در سينما، به اين سمت و سو گرايش پيدا كنند 
به ويژه سينماگرانی كه به مسائل اجتماعی نگاه منتقدانه ای دارند. 

از طرف ديگر، ما در حوزه سينما شاهد توليد آثاری هستيم كه صرفاً 
با مصلحت و نظر و سفارش مديران فرهنگی و البته سياسی كشور 
و با بودجه های دولتی و بدون توجه به ني��از و ذائقه مخاطب توليد 
می شوند و اغلب با استفاده از همين امكانات دولتی، امكان نمايش 
عمومی پيدا می كنند و متأسفانه تعداد فيلم هايی از اين دست كه 
معموالً با شكست تجاری نبز مواجه می ش��وند، در سال های اخير 

در حال افزايش اس��ت. اين فيلم ها را می توان با توجه به وابستگی 
شديدش��ان به بودجه های دولتی، فيلم های نفتی نامگذاری كرد. 
بدون ش��ک، هر دو جريان س��ينمای زيرزمينی و سينمای نفتی، 
زيبنده فضای فرهنگی هنری نظام جمهوری اسالمی ايران نيست 
و توس��ط هيچ يک از فعاالن اصلی و دلس��وز اين حوزه قابل قبول 
نخواهد بود. مردم ما حق دارند فيلم های مورد نيازشان را به بهترين 
ش��كل ممكن و محترمانه در س��الن های نمايش و با كيفيت قابل 
قبول مش��اهده كنند و هنرمندان متعهد و عزيز م��ا نيز حق دارند 
بدون نگرانی و ب��ا فراغ بال، فيلم های خود را ب��ا باال ترين كيفيت و 
امكانات مورد نياز توليد و در معرض ديد مخاطب قرار دهند؛ بدون 
اينكه حس كنند به شعور خود و مخاطبانشان توهين شده است. از 
طرفی، مديران فرهنگی كشور هم اين دغدغه را هميشه داشته اند 
كه فيلم های سينمايی توليد شده، واجد ارزش های ملی و دينی بوده 

و تضادی با منافع ملی نداشته باشد. 
در دنيای جديد رسانه ای، امكان انتخاب برای همه بيشتر شده است. 
فيلمس��ازان برای توليد فيلم های خود، كمتر به دولت نيازمندند و 
مردم هم برای گذران اوقات فراغت خود و تماشای فيلم های مورد 
نظرش��ان، كمتر به امكانات محدود قبلی وابسته اند. مديريت اين 
فضای جديد رسانه ای، مانند گذشته امكان پذير نبوده و نياز به سازو 

كارهای تازه ای دارد. 

فال سینمای ایران گرفته شد!

مردم ما حق 
دارند فیلم های 

مورد نیازشان را 
به بهترین شکل 

ممکن و محترمانه 
در سالن های 

نمایش و با کیفیت 
قابل قبول مشاهده 

کنند



داس��تان جدایی ژن��رال در پای��ان لیگ 
گروه 
دوازدهم به هر دلیلی باشد، داستان کهنه ورزش

و قابل انتظاری است. امیر قلعه نویی برای 
چهارمین بار است که پس از قهرمانی، ساز رفتن می زند و اصوالً این 
امر نشان می دهد او در هر تیمی یک پروژه کوتاه مدت برای قهرمانی 
در لیگ برتر دارد و پ��س از این عادت به ماندن ن��دارد؛ هرچند در 
سپاهان ماند و موفق ش��د یک دبل تاریخی را در لیگ برتر به ثبت 
برساند که البته اگر قهرمانی در اس��تقالل در لیگ هشتم را نیز در 

ابتدای این دو حلقه  قهرمانی قرار دهیم، به یک هت تریک تاریخی 
خواهیم رسید. شاید در این مورد بتوان قلعه نویی را با ژوزه مورینیو 
قیاس ک��رد؛ مربی که در هر تی��م یک پروژه کوتاه م��دت را دنبال 
می کند و اصوالً عادت به ماندگاری ندارد، البته مورینیو موفقیت در 
رقابت های لیگ قهرمانان اروپا را م��رز جدایی می داند و قلعه نویی 
موفقیت در لیگ داخلی ! قلعه نوی��ی فقط در دومین مقطع حضور 
خود بر روی نیمکت تیم استقالل، سه فصل متوالی دوام آورد. دلیل 
این امر نیز ساده بود؛ او به دنبال قهرمانی در لیگ برتر بود و به محض 

محقق شدن آن، راه رفتن را در پیش گرفت.
داس��تان جدایی ژنرال در پایان لیگ دوازدهم، به هر دلیلی باشد 
)دلخوری از هواداران اس��تقالل، به خصوص از ش��عارهایی که در 
دیدار با الهالل در واکنش به سکونش��ینی فرهاد مجیدی سر داده 
شد(، داستان کهنه و قابل انتظاری است. قلعه نویی در لیگ پنجم 
نخستین قهرمانی خود با استقالل را جشن گرفت که البته پس از 
آن راهی تیم ملی شد و بازهم در استقالل ماندنی نشد. البته در آن 
مقطع به علت این که پیشنهاد سرمربیگری تیم ملی برای هر مربی 
کاماًل اغواکننده بود، چندان بی ثباتی قلعه نویی در یک تیم پس از 

کسب اولین عنوان قهرمانی به چشم نیامد.
پس از آن، در لیگ هش��تم بار دیگر هدایت آبی پوشان پایتخت را 
برعهده گرفت و پس از کسب جام حذفی در آخرین روزهای لیگ 
هفتم، استقالل را به قهرمانی در هشتمین دوره از لیگ برتر رساند و 
همچون دوره پنجم، استقالل را با جام قهرمانی تنها گذاشت و راهی 
اصفهان شد تا رویای قهرمانی در لیگ برتر را نیز برای طالیی پوشان 
پس از سال ها به تحقق بنشاند و فصلی جدید در فوتبال اصفهان را 
رقم بزند و این تیم را به عنوان پرافتخارترین تیم لیگ برتر در تاریخ 

صدرنشین کند.
قلعه نویی در سپاهان روزهای بس��یار موفقی را پشت سرگذاشت 
و ج��دا از ناکامی س��ریالی او در رقابت های بین المللی، س��پاهان 
را دو س��ال حکمران مطلق لیگ برتر کرد؛ حکمران��ی که با رفتن 
او نیز با زالتک��و کرانچار ادامه پی��دا کرد. ژنرال پس از نخس��تین 
قهرمانی خود با طالیی پوشان در شرایطی که همه انتظار رفتن او 
را داشتند، قرارداد خود را تا یک سال دیگر تمدید کرد و در باشگاه 

ساختاریافته ای همچون سپاهان، ساختار یافته عمل کرد و با ماندن، 
نشان داد توانایی قهرمان نگه داشتن یک تیم را نیز دارد و می تواند 
از عنوان خود دفاع کند. در آن مقطع ش��اید امیر تنها به دنبال آن 
 بود تا غیراتفاقی ب��ودن موفقیت های خود را با شایس��تگی هایش 
اثبات کند. با این حال او با به ثبت رساندن دومین قهرمانی سپاهان 
در دومین سال متوالی حضور خود بر روی نیمکت طالیی پوشان، 
ساز رفتنش را به طور قطعی کوک کرد و راهی تراکتورسازی شد؛ 
تیمی که علی رغم این که قهرمان نش��د، اما هفته ها برای قهرمانی 
جنگید، به یک نایب قهرمانی دست یافت و برای نخستین بار راهی 

لیگ قهرمانان آسیا شد.
عمر پروژه امیر در تراکت��ور با یک نایب قهرمانی تمام ش��د، البته 
فراموش نکنیم که نشستن روی نیمکت استقالل و قهرمانی با این 
تیم برای امیر طعم و مزه ای ویژه داشت، به حدی که او بازگشت و 

سومین قهرمانی را در لیگ دوازدهم برای این تیم رقم زد. 
نکته جالب، این جاست که قلعه نویی در شرایطی قصد رفتن دارد که 
تیم او در آسیا یک مدعی محسوب می شود و این یک فرصت بسیار 
ویژه برای ژنرال است تا در آس��یا نیز به کارنامه خود سر و سامانی 
جدی بخشد. از سوی دیگر یکی از سوداهای قلعه نویی نشستن بر 
روی نیمکت تیم ملی است؛ نیمکتی که او همچنان در حسرت از 
دست دادن آن است و او اگر بخواهد بدون انتقاد بر روی این نیمکت 

بنشیند، باید با کوله باری از تجربه و افتخار همراه باشد. 
در این شرایط، تنها این استقالل اس��ت که در مرحله  حذفی لیگ 
قهرمانان آسیا حاضر اس��ت و امیر می تواند با هدایت آن، زودتر از 

همیشه به حسرت خود در رقابت های آسیایی پایان دهد.  

چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

 ذوب آهن با دو پرواز 
عازم انزلی می شود

کاروان تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان پنجش��نبه از طریق دو پرواز عازم 
بندر انزلی می ش��ود. بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم فوتبال ذوب آهن 
اصفهان برای دیدار ب��ا ملوان بندر انزلی در چارچ��وب رقابت های هفته 
سی وچهارم لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور ساعت ۱۴ روز پنجشنبه 
عازم سفر می شوند. تیم اصفهانی ابتدا با پرواز ساعت ۱۴ فرودگاه شهید 
بهشتی اصفهان به تهران می رود و چند س��اعتی را در فرودگاه مهر آباد 
سپری می کند و بعد از آن با پرواز ساعت ۱۸ فرودگاه مهرآباد، عازم رشت 
می شود. قرار است تیم اصفهانی بعد از آن با اتوبوس مسیر چند کیلومتری 
رشت تا هتل س��پیدکنار را طی کنند و در هتل مستقر شوند.  ذوب آهن 
از ساعت ۱۸ روز جمعه در ورزشگاه تختی انزلی به مصاف ملوان می رود. 

 قهرمانی نماینده اصفهان 
در اسلحه سابر

شمش��یرباز اصفهانی در مس��ابقات جایزه بزرگ بانوان در اسلحه سابر 
به عنوان قهرمانی رسید. مس��ابقات جایزه بزرگ شمش��یربازی بانوان 
در اسلحه سابر با برگزاری 96 مسابقه، در س��الن شهید کالهدوز تهران 
برگزار ش��د که در نهایت آیس��ان قمصری از اصفهان ب��ه مقام قهرمانی 
رسید، نجمه سازانچیان از یزد نایب قهرمان ش��د، کیانا باقرزاده و فائزه 
رفیعی به ترتیب از تهران و گیالن به مقام س��وم مشترک دست یافتند. 
پیش از این در مسابقات اپه، مهسا پوررحمتی و مریم پوردانا از آذربایجان 
 ش��رقی و اصفهان به مقام اول و دوم رس��یدند، اعظم بختی از اصفهان و 
عطیه السادات شفیعی از مازندران مشترکا سوم شدند، در اسلحه فلوره نیز 
مریم وهابی و مطهره محسنی هر دو از تهران قهرمان و نایب قهرمان شده 
و الهه قهرمانی و سروناز مرتضوی از آذربایجان غربی و تهران به مقام سوم 
مشترک رسیدند. در مسابقات جایزه بزرگ بانوان در مجموع 2۴7 مسابقه 

انجام شد و مبلغ ۱۸ میلیون ریال به نفرات برتر جایزه نقدی اهدا شد. 

 تیم کشتی فوالد ماهان 
قهرمان نیم فصل شد

تیم کشتی فوالد ماهان با پیروزی برابر هیأت خوزستان عنوان قهرمانی 
نیم فصل لیگ برتر کشتی فرنگی باشگاه های کشور را کسب کرد.

ماهان در این دیدار با نتیجه 6 بر یک به پیروزی رسید تا با هشت امتیاز 
در پایان نیم فصل نخست، عنوان قهرمانی را به دست آورد. در این دیدار 
به جز فرش��اد علیزاده که نتیجه را به حریف خوزستانی خود واگذار کرد 
س��ایر نفرات ماهان صاحب پیروزی ش��دند. محمد فقیری در وزن ۵۵، 
عبدالمحمد پاپی در وزن 6۰ کیلوگرم، حمی��د زارع در وزن 66 )حریف 
حاضر نش��د(، هادی علیزاده در وزن 7۴ کیلوگرم، داوود گل نیرنگ در 
وزن 96 )حریف حاضر نشد( و بشیر باباجان زاده در وزن ۱2۰ کیلوگرم 
نمایندگان فوالد ماهان بودند که موفق به پیروزی برابر حریفان ش��دند.  
دیگر دیدار هفته را قرار بود پرسپولیس و هیأت کشتی فارس برگزار کنند 
که این دیدار لغو ش��د تا فوالد ماهان که در میان پن��ج تیم لیگ برتری 
بیشترین بازی را برگزار کرده اس��ت عنوان قهرمانی نیم فصل را به خود 

اختصاص دهد. 

 صدرنشینی وزپرم 
به لطف درخشش لژیونر اصفهانی

تیم هندبال وزپرم مجارستان به لطف درخشش ایمان جمالی موفق به 
شکست تیم تاتابانیا شد. رقابت های لیگ برتر هندبال مردان مجارستان 
این هفته هم دنبال ش��د و ط��ی یکی از ای��ن دیداره��ا MKB وزپرم 
مجارستان به لطف درخشش بازیکن ایرانی خود، ایمان جمالی موفق شد 
تیم تاتابانیا را با حساب ۳۵ بر 22 شکست دهد.  در این مسابقه جمالی با 
زدن چهار گل به همراه مارکو اونه تو سومین گلزن برتر تیمش بود. دیدار 
برگشت دو تیم چهارش��نبه هفته جاری برگزار می ش��ود. هم اکنون در 
جدول رده بندی لیگ مجارستان تیم MKB وزپرم با کسب ۳۸ امتیاز 

باالتر از پیک زگد ۳7 امتیازی قرار دارد. 

 لیگ برتر فوتسال 
از ۱۰ مرداد آغاز می شود

 سیدرضا افتخاری، سرپرست سازمان لیگ فوتسال برنامه زمان بندی شده
لیگ های مختلف فوتسال کشور در فصل 92-9۳ را در رده های مختلف 
سنی اعالم کرد: یک- رقابت های لیگ برتر فوتسال از دهم مردادماه آغاز 
می ش��ود. دو- رقابت های لیگ دسته اول بزرگس��االن از مهرماه شروع 
خواهد شد. س��ه- رقابت های لیگ دسته دوم بزرگس��االن از اسفندماه 
شروع می شود. چهار- لیگ منطقه ای بزرگساالن از دی ماه آغاز خواهد 
شد. پنج- لیگ دسته اول امید از اسفندماه ش��روع می شود و بازیکنان 
متولد ۱۱ دی 7۱ به بعد می توانند در این لیگ بازی کنند. شش- لیگ 
منطقه ای امید از دی ماه آغاز می شود و بازیکنان متولد ۱۱ دی 7۱ به 
بعد می توانند در لیگ منطقه ای امید حضور داشته باشند.  هفت- لیگ 
جوانان از اسفندماه شروع خواهد شد و بازیکنان متولد۱۱ دی 7۴ به بعد 

می توانند در این لیگ حضور پیدا کنند.

 از مردم عذرخواهی می کنم
نه از کی روش

سید مهدی رحمتی/ دروازه بان تیم استقالل

ما با کی روش رابطه صمیمانه ای داشتیم. سرمربی تیم ملی حتی قبل از 
بازی با کره جنوبی عنوان کرد خیالم از بابت دروازه راحت 
است. البته بعدا مسایلی پیش آمد که تصمیم گرفتم 
برای صحت و سقم آن از تیم ملی خداحافظی کنم. 
جواد هیچ نقشی در جدایی ام  از تیم ملی نداشت. در 
تیم ملی من با جواد هیچ مش��کلی نداشتم و دوست 
۱2 ساله هستیم. تیم ملی شرایط حساسی دارد و 
باید امروز از تیم ملی حمایت کرد. من کاری نکرده 
بودم که از ک��ی روش عذرخواهی کن��م. به خاطر 
خداحافظی ام از م��ردم عذرخواهی می کنم، ولی 
دلیلی ندارد از کی روش عذرخواهی کنم. این تیم 
ملی یک کشور است و به خاطر یک اختالف نظر 

کوچک نمی شود.

6
محرومیت سه ماهه رییس آمریکایی کونکاکاف

کمیته  اخالقی فیفا، دبیر کل س��ابق کونکاکاف را به اتهام زیر پا گذاش��تن قوانین فیفا 9۰ روز از هرگونه 
فعالیت ورزشی محروم کرد. هانس یوآخیم ایکر، رییس بخش تحقیقات کمیته  اخالقی فیفا، جک بلیزر را 
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غالمی در ۳ بازی 
پیاپی گلزنی کرد

رحیمی با سپاهان 
می ماند

 محمد غالمی، مهاجم تیم س��پاهان با گلزنی در فینال ج��ام حذفی فوتبال 
باشگاه های کشور در سومین بازی پیاپی خود گلزنی کرد. غالمی که در بازی 
با النصر امارات به عنوان بازیکن تعویض��ی و در دقیقه 7۴ به میدان آمد، پنج 
دقیقه بعد از حضورش در زمین توانست گل پیروزی بخش سپاهان را به ثمر 
برساند. هرچند که غالمی با این گل سه امتیاز را به حساب تیم اصفهانی واریز 
کرد، اما سپاهان با وجود پیروزی در این مسابقه از صعود به مرحله بعد جا ماند. 
او اما با گلی که در این بازی به ثمر رس��اند، س��رمربی تیم اصفهانی را متقاعد 
کرد که در بازی با الغرافه او را از ابتدا به میدان بفرس��تد و این اتفاق هم برای 
غالمی خوشایند بود؛ چراکه او در بازی با الغرافه هم برای تیمش گلزنی کرد. 
مهاجم سپاهان با وجود این که در بازی با پرسپولیس از ابتدا به میدان نرفت، 

اما بالفاصله بعد از حضور در ترکیب تیم اصفهانی برای سپاهان گلزنی کرد.

رییس هیأت مدیره باشگاه س��پاهان در مورد استعفای علیرضا رحیمی از 
مدیرعاملی باشگاه سپاهان گفت: سمیعی نژاد، مدیرعامل فوالد مبارکه با 
صراحت با استعفای علیرضا رحیمی از مدیرعاملی باشگاه سپاهان مخالفت 
کرد. محمد ترابیان پیرامون شایعه اختالف رحیمی با مدیرعامل کارخانه 
فوالد مبارکه بیان داش��ت: این ش��ایعه اصاًل صحت ندارد و صددرصد این 
شایعه را تکذیب می کنم؛ چون برای اولین بار است این مسأله را می شنوم. 
رحیمی چه اختالفی می تواند با سمیعی نژاد داشته باش��د؟  او نه با هیأت 
مدیره و نه با سمیعی نژاد هیچ اختالفی ندارد. ما یک ساعت پیش با رحیمی 
صحبت کردیم و هیچ مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد. ترابیان افزود: 
استعفای رحیمی یک مسأله کاماًل شخصی بوده و هیچ ربطی به باشگاه و 

فوالد مبارکه نداشته است. 

وایدنفلر با دورتموند تمدید کرد
کاپیتان دورتموند قراردادش را با این تیم تا سال 2۰۱6 تمدید کرد و 
به شایعه های جدایی اش از این تیم آلمانی پایان داد. رومن وایدنفلر، 
سنگربان دورتموند فصلی رویایی را پشت سر می گذارد و از دالیل اصلی 

صعود تیمش به فینال لیگ قهرمانان اروپا بوده است.

۳۱قهرمانی یوونتوس در کالچو
سرمربی پیشین یوونتوس بر این باور است که این 
تیم ۳۱ بار عنوان قهرمانی در لیگ ایتالیا را به دست 
آورده، این در حالی اس��ت که دو عن��وان قهرمانی 
یوونتوس به اتهام تبانی از آنها پس گرفته شده است.

شورله به یک تیم لندنی می رود
آندره ش��ورله، مهاجم بایرلورکوزن که مدت زیادی 
اس��ت نامش در ارتباط با باش��گاه چلس��ی شنیده 
می شود، در فصل نقل و انتقال های تابستانی راهی 
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تیم بس��کتبال فوالد ماه��ان که پس از 
گروه 
انصراف مهرام ته��ران به عنوان نماینده ورزش

کشورمان در رقابت های بسکتبال جام 
باشگاه های غرب آسیا ش��رکت می کند، صبح امروز، چهارشنبه، 
ایران را به مقصد دهوک عراق ترک کرد.  تیم بسکتبال فوالد ماهان 
که در روز ش��نبه 2۱ اردیبهش��ت ماه اولین دیدار خود را در این 
مس��ابقات برگزار می کند، س��ه روز زودتر به ش��هر دهوک عراق 
عزیمت می کند. ماهانی ها ساعت ۵:۴۵ بامداد چهارشنبه هجدهم 
اردیبهشت ماه با پرواز سوپر کالسیک قطر ایرالین ابتدا به دوحه 
قطر و پس از آن به اربیل عراق خواهند رفت تا از آنجا راهی مرکز 

برگزاری مسابقات شهر دهوک شوند.  
تیم بسکتبال فوالد ماهان س��پاهان پیش از آغاز دیدارهای غرب 
آسیا در دهوک اردویی را جهت آشنایی و شناخت محیط برگزاری 
مس��ابقات برپا خواهد کرد. سرمربی تیم بس��کتبال فوالد ماهان 
پیش از خروج از ایران  در خصوص وضعیت تیمش و رقابت های 
وابا گفت: شرایط برای چهار تیم لبنان و ایران سخت است، اما هدف 
ما این است تا از این مسابقات سربلند بیرون بیاییم. وظیفه ما در 
این مسابقات حفظ اعتبار بس��کتبال فوالد ماهان و ایران هر دو با 
هم است و برای رسیدن به این مسأله کار سختی داریم، اما تالش 
 می کنیم. محسن صادق زاده در آستانه حضور تیمش در مسابقات 
باشگاه های غرب آسیا گفت: هرچند فرصت کوتاهی برای آمادگی 
حضور در مسابقات غرب آسیا را داشتیم، اما در همین مدت کوتاه 
برنامه ریزی خوبی انجام شد و تمرینات منظم و منسجمی را برگزار 
کردیم. وی ادامه داد: تعدادی از بازیکنان دیرتر به ما ملحق شدند. 

اصغر کاردوست از جمله این بازیکنان بود، اما همگی خود را خیلی 
سریع با ش��رایط تیم تطبیق دادند و از نظر هماهنگی در شرایط 
خوبی قرار داریم. سرمربی تیم بس��کتبال فوالد ماهان با اشاره به 
این که بازیکنانش از انگیزه و انرژی مطلوب برای حضور قدرتمند 
در مسابقات غرب آسیا برخوردار هستند، تصریح کرد: تمرینات 
پرانرژی را بچه ها پشت سر گذاشته اند. فضای روانی خوبی بر تیم 
حاکم است و با وجود تأخیری که بود، اما سرعت مانع کار ما نشد 

و خیلی زود شرایط مناسب برای حضور در مسابقات فراهم شد. 
صادق زاده تیم ه��ای لبنان��ی را حریفان اصلی تیم��ش در این 
مسابقات دانس��ت و افزود: مس��ابقات غرب آس��یا همیشه برای 
تیم های لبنانی حائز اهمیت بوده است. امسال شامفیل فورواردی 
را به خدمت گرفته که عنوان برترین بازیکن اروپا را داش��ته است 
 و جزء گران ترین بازیکنانی به ش��مار می رود ک��ه تا کنون برای 
لبنانی ها بازی کرده اند. سرمربی تیم بسکتبال فوالد ماهان حضور 
در مسابقات غرب آسیا را فرصتی برای اثبات توانایی های تیمش 
دانست و گفت: این یک فرصت مجدد است، اما مهم این است که 
در این مسابقات نتیجه قابل انتظار را کسب کنیم. با وجود رقبای 
س��ختی که از لبنان داریم کار برای هر دو نماینده ایران س��خت 

است، اما امیداریم. 
گفتن��ی اس��ت ج��واد داوری و محمد امج��د با برطرف ش��دن 
مصدومیتش��ان تیم فوالدماه��ان را در این رقابت ه��ا همراهی 
خواهند ک��رد. محمدرضا فالحت هم که درجری��ان رقابت های 
لیگ برتر بسکتبال از ناحیه ای سی ال پا دچار مصدومیت شد، با 
انجام عمل جراحی قادر به حضور در اردوی ماهانی ها نخواهد بود.

 کسب جام حذفی آن هم در تهران برابر 
گروه 
پرس��پولیس جدا از این که باعث ش��د ورزش

س��پاهانی ها در این فصل دست خالی 
نمانند، در عین حال آنها را بابت مسایل مربوط به لیگ هفتم هم با 
پرسپولیس بی حساب و همین مورد شادی آنها را مضاعف کرد، 
ولی سپاهانی ها باید مراقب باشند تا در هیاهوی این قهرمانی، رتبه 
دوم لیگ را از دست ندهند. سپاهان در هفته آخر لیگ روز جمعه 
در اصفهان میزبان آلومینیوم بندرعباس اس��ت؛ تیمی که در رده 
پانزدهم جدول قرار دارد و برای فرار از سقوط مستقیم باتمام توان 
برابر زردپوشان به میدان خواهد رفت. از طرف دیگر، تراکتورسازی 
رده سومی که فقط یک امتیاز با سپاهان اختالف دارد، در همان روز 
در تبریز میزبان تیم پریشان و بی انگیزه پرسپولیس خواهد بود و 
ممکن است در صورت توقف سپاهان، تراکتوری ها باعث نزول تیم 
 اصفهان��ی به رده س��وم ش��وند.  هرچند ب��ه نایب قهرم��ان جام 
نمی دهند، ولی مسأله اینجاست که تیم سوم لیگ ایران باید برای 
حضور در فصل آین��ده لیگ قهرمانان ابتدا ی��ک دیدار مقدماتی 
برگزار کند و در صورت برد در آن بازی، وارد چرخه اصلی بازی ها 
می ش��ود، ولی نایب قهرمان لیگ ایران به صورت مس��تقیم وارد 
مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا می شود. سپاهانی ها دوست 
ندارند فصل آینده به دردسر این فصل صبای قم بیفتند. از طرفی، 
سبزپوشان اصفهان البته امیدوارند که سپاهان مقابل آلومینیوم 
باانگیزه بازی کند و تیم جنوبی را برای ذوب آهن شکست دهد تا 
شاگردان فرهاد کاظمی از س��قوط نکردن مستقیم از رقابت های 
لیگ برتر مطمئن شوند؛ چراکه در صورتی که در بازی ذوب آهن 

مقابل ملوان نتیجه ای به جز برد تیم اصفهانی رقم بخورد، اهمیت 
بازی س��پاهان و آلومینیوم هرم��زگان بیش از پیش می ش��ود.  
ذوب آهن هم اکنون یک امتیاز بیشتر از آلومینیوم دارد و در صورت 
پیروزی مقابل ملوان از هر نظر خیالش بابت جایگاه چهاردهمی 
خود راحت خواهد ش��د، اما در صورتی که مقابل ملوان به تساوی 
دست پیدا کند، باید منتظر پایان بازی سپاهان و ملوان بنشیند. 
البته حتی در صورت شکست ذوب آهن و تساوی تیم های سپاهان 
و آلومینیوم، ذوب آهن با توجه به تفاضل گل بهترش به عنوان تیم 
چهاردهم در پلی آف شرکت داده خواهد شد.  روز دوشنبه اما عزیز 
محمدی، در جمع خبرنگاران رس��انه های گروهی از تالش های 
تیم های مختلف برای ۱۸ تیمی ماندن لیگ برتر س��خن گفت و 
اعالم کرد که قرار است طی روزهای آینده تالش هایی در این زمینه 
صورت گیرد.  گویا قرار است مسئوالن فدراسیون فوتبال امروز و 
فردا جلسه ای در مورد ۱۸ تیمی ماندن لیگ برتر برای فصل آینده 
برگزار کنند.  در این بین بسیاری از تیم های لیگ برتری از طریق 
باش��گاه های خود اعالم کرده اند که عالقه بس��یاری به ۱۸ تیمی 
ماندن لیگ برتر دارند و بدون ش��ک تیم های قعر جدولی تالش 

بیشتری برای ۱۸ تیمی ماندن لیگ خواهند کرد. 
به هر حال باید گفت حتی در صورت ۱۸ تیمی ماندن لیگ برتر، 
دیدار پایانی لیگ برای فرهاد کاظمی و تیمش از اهمیت بسیاری 
برخوردار است و شاگردان کاظمی که می خواهند فصل آینده در 
صورت ماندن در لیگ برتر، ب��رای قهرمانی به میدان بروند، بدون 
ش��ک باید پایان خوبی در لیگی که برای آنها سراسر ناکامی بود، 

داشته باشند.

 بسیاری از 
تیم های لیگ 
برتری از طریق 
باشگاه های خود 
اعالم کرده اند که 
عالقه بسیاری به 
۱۸ تیمی ماندن 
لیگ برتر
 دارند

وظیفه ما در این 
مسابقات حفظ 
اعتبار بسکتبال 
فوالد ماهان و ایران 
هر دو با هم است و 
برای رسیدن به این 
مسأله کار سختی 
داریم، اما تالش 
می کنیم

دومی سپاهان در خطر استسرمربی تیم بسکتبال فوالدماهان:

آلومینیوم با یک دنیا انگیزه در اصفهان  از اعتبار ایران و ماهان دفاع می  کنیم

عادت جدید قلعه نویی؛ خداحافظی بعد از هر قهرمانی

قلعه نویی با ماندن 
دو سال متوالی در 

سپاهان، نشان داد 
توانایی قهرمان نگه 

داشتن یک تیم را 
نیز دارد و می تواند 
از عنوان خود دفاع 

کند



یادداشت

 کتابچه »حجرالخیر« 
چاپ و منتشر شد

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی چهارمحال و بختیاری از 
چاپ و توزیع کتابچه »حجرالخیر« در استان خبر داد.

علی گرجی اظهار کرد: عناصر وهابی گروهک تروریستی موسوم به 
ارتش آزاد س��وریه، با حمله به مرقد مطهر حجر بن عدی و تخریب 
ضریح و نبش قبر آن صحابی پیکر تازه و آغشته به خون او را بیرون 
کشیده و با خود به سرقت بردند و دل همه مسلمانان را به درد آورد.

وی با محکوم کردن این اق��دام نابخردانه گفت: در پی هتک حرمت 
وهابیون وابسته به اس��تکبار جهانی به حرم و پیکر مقدس حجربن 
عدی، کتابچه »حجرالخیر« که مروری است گذرا بر زندگانی سراسر 

عزت و افتخار این سرباز با وفای والیت، منتشر شد.
گرج��ی، ویژگی های منحصر به ف��رد حجربن ع��دی، نقش وی در 
حکومت امام حسن)ع( س��یمای علمی، عملی، معنوی، اجتماعی و 
نظامی وی را از مهم ترین بخش های ای��ن کتابچه ذکر کرد و افزود: 
قلم در برابر بیان عظمت وی عاجز و ناتوان است و وی از یاران غیور و 

ثابت قدم امام حسن)ع( بود.
رییس شورای هماهنگی تبلیغات اس��المی چهارمحال و بختیاری 
افزود: حجربن عدی عالوه ب��ر فضیلت های علم��ی، در بعد ایمان و 
بندگی پروردگار نیز مقامی واال داش��ت و عرفان عملی آن مرد خدا 
چنان بود که حتی  بسیاری از مخالفان تشیع نیز کرامت های روحی 

آن شیعه مخلص را تا مرز »مستجاب الدعوه« بودن نگاشته اند.

تجلیل از 
روابط عمومی های  برتر

مدیرکل روابط عمومی استانداری چهارمحال و بختیاری از 
برگزاری پنجمین همایش روابط عمومی های اس��تان خبر 
داد و گفت: روابط عمومی های برت��ر در این همایش تجلیل 
می شوند. فرشاد طهماسبی در ش��ورای روابط عمومی های 
اس��تان اظهار کرد: 27 اردیبهشت ماه، روز جهانی ارتباطات 
اس��ت، ولی به صورت مل��ی در تاریخ 27 اردیبهش��ت ماه از 
روابط عمومی های کشور تجلیل می ش��ود. وی از برگزاری 
پنجمین همایش تجلیل از روابط عمومی های برتر اس��تان 
خبر داد و گف��ت: در یکم خردادم��اه، از روابط عمومی های 
برتری که بیشترین فعالیت و اطالع رسانی را داشتند، تجلیل 
می شود. طهماسبی افزود: در این همایش حرکتی نو صورت 
گرفته و آن هم تجلیل از س��ه نفر از خبرنگاران صدا و سیما 

و خبرگزاری هایی است که گزارش های غنی ارائه کرده اند.

 بی حرمتی به مقدسات دینی، 
منطق استکبار جهانی است

 مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد استان گفت: هتک حرمت و 
توهین به مقدسات دین، نشانگر منطق استکبار جهانی است.

حسین گنجی با محکوم کردن هتک حرمت به صحابه پیامبر 
اکرم)ص( اظهار کرد: حجربن عدی، برای همه مسلمانان از 
اهمیت باالیی برخوردار اس��ت. وی اف��زود: هتک حرمت به 
مقبره این صحابه اوج جنایات و پلیدی دش��منان اسالم به 
ارزش ها و مقدسات دین را نش��ان می دهد و نزد هیچ دین و 
مذهبی قابل قبول نیست.گنجی با بیان اینکه هتک حرمت 
به مقدسات دین نشانگر منطق جنایتکارانه استکبار جهانی  
است، تصریح کرد: توهین به مقدسات دین برای چندین بار 

است که از سوی استکبار جهانی رخ می دهد. 

ورود نیروهای مسلح به احزاب 
سیاسی ممنوع

دادستان نظامی چهارمحال و بختیاری گفت: نظامی که 
وابسته به والیت فقیه است، از هیچ تهدیدی نمی هراسد.

مصطفی مانیان، در کارگاه آگاه سازی قضایی کارکنان سپاه 
حضرت قمربنی هاشم)ع( با اشاره به نزدیک بودن انتخابات 
ریاست جمهوری و شوراهای اسالمی شهر و روستا افزود: ورود 
نیروهای مسلح در احزاب و گروه های سیاسی ممنوع است، 
ولی این مهم به معنای عدم شناخت جریانات سیاسی نیست.

خبر ویژه

امام جمعه شهرکرد  
حجت االسالم و المسلمین، محمد علی نکونام                

معلمانی که می خواهند در این انقالب اثر گذار باشند و راه شهدا را 
ادامه بدهند، باید ویژگی تبعیت از پروردگار را داشته باشند .

خضوع در برابر حق و خداوند، عاری از هرگون��ه کبر و غرور بودن و 
واقع بینی، از دیگرویژگی های اصلی یک تعلیم دهنده عاقل وعالم 

حکیم از دیدگاه معصومان است .
عالم عاقل هرگ��ز برای دنیا، قدر و قیمتی قائل نیس��ت و بهای خود 
را تنه��ا در آخ��رت و درنیل 
به بهش��ت می داند و در نظر 
عالمان حکیم، دنیا با تمامی 
اندوخته هایش بدون کسب 
حکمت ب��ی ارزش و حرکت 
در مس��یر حکم��ت ول��و با 
اندوخت��ه کم دنی��ا گرانقدر 

است .

اثرگذاری تعلیم و تعلم در سایه 
تبعیت از خدا امکان پذیر است

یادداشت

اخبار کوتاه

چهره روز
 برگزار ی هفتمین جشنواره شاهنامه خوانی ایران در لردگان 

هفتمین جشنواره شاهنامه خوانی و نقالی خوانی مناطق زاگرس نشین ایران به میزبانی لردگان 
برگزار می شود. علی رحم شیخی،رییس اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان لردگان گفت: این 

جشنواره با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری برگزار می شود. 
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 معاون بهبود تولیدات گیاهی س��ازمان 
گروه 
جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری شهرستان

از افزای��ش دوبراب��ری قیم��ت خری��د 
چغندرقند کشاورزان استان در سال زراعی جاری خبر داد. 

حمید رضا دان��ش افزود:قیمت چغندر قند با عیار 18 از س��وی 
کارخانه قند استان، دو هزار و 210 ریال برای هر کیلو گرم تعیین 
شده است. وی اظهارداش��ت: این درحالی است که سال گذشته 

قیمت پایه خرید این محصول هزار و 50 ریال بود.
دانش با بیان اینکه پیش بینی می شود امس��ال دوهزار و 500 
هکتار از اراضی کش��اورزی چهارمحال وبختیاری به زیر کش��ت 
چغندرقند قرار گیرد، گفت:با عقد قرارداد بین کارخانه قند استان 
و کشاورزان، 650 هکتار از این اراضی برای تأمین چغندر قند این 
کارخانه زیر کشت می رود.دانش، س��طح زیر کشت چغندرقند 
سال زراعی گذشته را 652 هکتار عنوان کرد و گفت: از این سطح، 
20هزار و 300 تن چغندر قند با متوس��ط عیار قند 18 برداشت 
ش��د. معاون بهبود تولیدات گیاهی س��ازمان جهاد کش��اورزی 
چهارمحال و بختیاری، امکان مب��ارزه راحت با علف های هرز و 

پایداری تولید را از محاسن کشت چغندرقند دانست.
 

پایان توزیع نهال در شهرستان بروجن
مدیریت جهاد کشاورزی شهرس��تان بروجن، از توزیع 63 هزار 

اصله نهال یارانه دار خبر داد.
معتمدی با اش��اره به اینکه توزیع نهال از اسفندماه سال گذشته 
آغاز و تا فروردین ماه س��ال جاری ادامه داش��ت، گفت: س��یب 
درختی، گردو، بادام، زردآلو، هلو از انواع نهال های توزیع ش��ده 
می باشند که بیشترین توزیع مربوط به سیب درختی است که 

40 درصد از کل توزیع را به خود اختصاص داده است.
وی افزود: خشکسالی های چند ساله اخیر موجب شد، که حدود 
60 درصد کل نهال توزیع شده به منظور واکاری سطوح گذشته 
در نظر گرفته شود. به گفته وی، در حال حاضر وسعت باغات در 
شهرستان بروجن بالغ بر حدود 5 هزار و 500 هکتار است و این 
در حالی اس��ت که مکان یابی و استعداد سنجی منطقه حاکی از 
آن است که این سطح تا حدود 10 هزار هکتار قابل توسعه است.

 
   کشاورزان گندم و جوکار استان مراقب محصوالت 

خود باشید
 مدیرحفظ نباتات س��ازمان جهاد کش��اورزی اس��تان،از شیوع 
بیماری خطرناک زرد گندم )س��رخه( در برخی از نقاط اس��تان 
خبر داد. حس��ین برزگر گفت: با توجه به ت��داوم بارندگی های 
اخیر و شرایط مساعد جوی و همچنین با توجه به سریع االنتشار 
بودن بیماری و احتمال آلوده شدن سایر مزارع استان، الزم است 
کش��اورزان عزیز مخصوصاً کشاورزان شهرس��تان های اردل و 

لردگان، در صورت مش��اهده عالئم اولیه ای��ن بیماری در مزارع 
خود، هر چه س��ریع تر با هماهنگی کارشناسان جهاد کشاورزی 

نسبت به سم پاشی اقدام نمایند.

  آغاز عملیات مبارزه با علف هرز در مزارع
مدیر جهادکش��اورزی شهرس��تان کوهرنگ گفت: ب��ه منظور 
تولید محصول س��الم و افزایش تولیدات باغی، عملیات مبارزه با 

علف های هرز در شهرستان های کیار، شروع شده است.
رستم ولی پوربیان کرد: مبارزه با علف های هرز غالت در سطح 
هزار و 700 هکتار و مبارزه با سن مادر غالت درسطح 34 هکتار 
صورت گرفته است و پیش بینی می شود این سطح تا پایان فصل 

به 3 هزار و 500 هکتار برسد. 
با توجه به میزان نزوالت جوی 
و جاری ش��دن رودخانه های 
 پ��رآب، کش��اورزی یک��ی از 
مه��م تری��ن ارکان اقتصادی 
ب��ه وی��ژه در ش��رق اس��تان 
بختی��اری  و  چهارمح��ال 
محسوب می ش��ود. از میان 
محصوالت ساالنه این استان 
غالت از اهمیت قابل توجهی 
برخوردار است، به طوری که 
بیشترین درصد از کل سطح 
زیر کش��ت محصوالت ساالنه 
به غالت اختصاص داده شده 
اس��ت. بعد از غ��الت، نباتات 
علوف��ه ای درصد بیش��ترین 

میزان س��طح زیر کشت محصوالت س��االنه را به خود اختصاص 
داده اند.

جامعه عشایری تحت تأثیر ش��دید اقتصاد دام داری بوده از کوچ 
به عنوان تح��رک اجتماع��ی و اقتصادی اس��تفاده می کند. در 
سال های اخیر تعداد کوچ کننده گان عش��ایر آرام آرام کاهش 

می یابد.
 قشالق ایل بختیاری در ش��مال شرقی اس��تان خوزستان و در 
منطقه کوهس��تانی شهرس��تان های دزفول، شوش��تر، مسجد 
س��لیمان، هفتگل، بهبهان و ایذه قراردارد. محدوده قشالق ایل 
بختیاری از طرف غرب به رودخانه دز، از طرف شرق به حد فاصل 
بین شهرس��تان های بهبهان و ایذه و از طرف جنوب به منطقه 

کوهستانی و دشت خوزستان محدود می شود.

افزایش قیمت خرید چغندرقند از کشاورزان چهارمحال و بختیاری 

سال خوبی برای چغندرکاران استان پیش بینی می شود

مدیرحفظ 
نباتات سازمان 

جهاد کشاورزی 
استان،از شیوع 

بیماری خطرناک 
زرد گندم )سرخه( 

در برخی از نقاط 
استان خبر داد
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تحدید حدود اختصاصی
181 چون تحدید حدود شش��دانگ ش��ش قطعات زمین مزروعی مشور پشت هشتی 
چهل قفیزی دش��ت گوهر بش��ماره پالک 671 فرع��ی از 182- اصلی واقع در ابیازن 
ج��زء بخش 11 ح��وزه ثبتی نطنز بنام آق��ای علی مختاری فرزند حی��در در جریان 
ثبت می باش��د بعلت ع��دم توانایی مالک در معرفی مل��ک و مجاورین در آگهی قبلی 
بایس��تی تحدید گردد اینک به موجب دس��تور اخیر ماده 15 قان��ون ثبت و تقاضای 
نامب��رده، تجدید حدود پالک مرقوم در س��اعت 10 صب��ح روز 1392/4/13 در محل 
ش��روع و بعم��ل خواهد آمد. ل��ذا به موجب این آگه��ی به کلیه مالکی��ن و مجاورین 
صاحب��ان امالک اخطار می گردد که در س��اعت و روز مق��رر در این آگهی در محل 
حضور بهم رس��انند ضمنا اعتراضات مجاورین و صاحب��ان امالک مطابق ماده 20 
 قانون ثب��ت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د.

م الف: 411 مجتبی شادمان – رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز 

احضار متهم
244 ش��ماره ابالغیه: 9110100353504932. شماره پرونده:9109980358701239. 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 911371. محاکم کیفری دادگس��تری شهرستان اصفهان به 
موجب کیفرخواس��ت در پرونده کالس��ه 9109980358701239 برای س��عید فتحی 
و علی حس��ن پور به اتهام کالهبرداری و تحصیل مال از طریق نامش��روع یا س��وء 
استفاده و تقلب از امتیازات تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه 
ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1392/03/25 ساعت 09:00 تعیین گردیده است. 
با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 
115 و 180 قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب 
یک نوبت منتش��ر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر 
گردد. بدیهی اس��ت در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل 
خواهد آمد. م الف: 18855 رستمی – منشی شعبه 109 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ
270 ش��ماره ابالغیه:9110100351304526. شماره پرونده: 9109980351300335. 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910338. خواهان محمود قورجانی دادخواستی به طرفیت 
خوان��ده احمدرضا بهش��ت آیین به خواس��ته مطالب��ه وجه چک تقدی��م دادگاه های 
عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه س��یزدهم دادگاه 
عموم��ی )حقوقی( شهرس��تان اصفهان واق��ع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 355 ارجاع و به کالسه 
9109980351300335 ثب��ت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1392/03/25 و س��اعت 
11:00 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا 

خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
 رسیدگی حاضر گردد. م الف: 15159 شعبه سیزدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

مزایده 
622 اجرای احکام ش��عبه 13 حقوقی در اجرای مفاد اجرائیه کالسه 890133ج/13 له 
آقای محمدرضا قضاوی با وکالت آقای س��عید عموآقایی بطرفیت ورثه مرحوم اکبر 
مکتوبیان بهارانچی، خانمها و آقایان 1- صفورا 2- احمدرضا 3- اصغر 4- س��میرا 
ش��هرت همگی مکتوبیان به نش��انی اصفهان خ کاوه خ گلس��تان کوی کوثر ش��هرک 
زیتون فرعی 8 پ11 مبنی بر مطالبه مبلغ 249/314/237 ریال بابت خس��ارت تاخیر 
تادیه و هزینه دادرسی و مبلغ 1/000/000 ریال و مبلغ 80/000 ریال بابت حق الدرج 
در روزنامه جمعا به مبلغ 250/394/237 ریال جلس��ه مزایده ای در روز س��ه شنبه 
مورخ 92/3/7 از ساعت 9 صبح الی 10 صبح واقع در اصفهان خ نیکبخت دادگستری 
کل اس��تان اصفهان طبقه س��وم اتاق 358 به منظور فروش خودرو سواری آردی به 
ش��ماره انتظامی 166 و 82 ایران13 برگزار نماید. ای��ن طایرها خودرو در اثر آفتاب 
زدگی آس��یب دیده رنگ اطاق پریده شده به مبلغ 30/000/000 ریال ارزیابی گردیده 
است طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از مزایده به نشانی خورزوق جنب ورزشگاه 
نقش جهان پارکینگ آزادگان مراجعه و بازدید و با تودیع نقدی 10 درصد قیمت پایه 
در جلسه مزایده شرکت نمایند پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. 

امینی – مدیر اجرای احکام شعبه 13 حقوقی اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
636 خانم س��ارا ال��ه یاری فرزن��د علیرضا دادخواس��تی به طرفیت آق��ای نریمان 

ربیع��ی فرزن��د علیرضا بخواس��ته طالق به ای��ن دادگاه تقدیم نموده اس��ت که به 
کالس��ه 9109980352301273 و ب��ه ش��ماره بایگانی 911310 در دفتر ش��عبه 23 
دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ثبت ش��ده اس��ت و وقت رس��یدگی روز شنبه مورخ 
92/3/25 س��اعت 12:30 صبح تعیین ش��ده اس��ت از آنجا که خوانده مجهول المکان 
می باش��د با دس��تور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی مراتب 
در یک��ی از روزنام��ه درج می گ��ردد تا خوانده در وقت رس��یدگی ف��وق حاضر و 
در ای��ن مدت جهت اع��الم آدرس و دریافت نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم به 
 دفت��ر دادگاه مراجع��ه نماید نتیجه عدم حض��ور اتخاذ تصمیم قانون��ی خواهد بود. 

نیازی شهرکی – مدیر دفتر شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  

ابالغ
640 شماره ابالغیه: 9210100353300279. شماره پرونده: 9109980353300063. 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 911440. خواهان ف��رزاد دژبان دادخواس��تی به طرفیت 

خواندگان محمدرضا دهقان و محمد جعفر جعفری و احمد قاس��می و داود روزبهانی 
و ابراهیم دادایی و قاسمعلی مشهدی نژاد و مهدی پیوندی و مهربان خادمی و رسول 
جوانبخت و احمد علی بابایی و حجت اله یوس��فیان و پروین بهرامی و اقدس بصیری 
و مرتض��ی صانعی و قدرت اله احمدپور س��امانی و علی وطن��ی و رضا آتش بار و 
شهال توس��لی و مظاهر نفیسی و اصغر خرسندی و محمد نصر و عزیزاله نوربخش 
و محمود طالبی و احس��ان حس��امی نژاد به خواسته اعس��ار از پرداخت محکوم به 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 107 
دادگاه عمومی )کیفری( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه همکف اتاق شماره 015 ارجاع 
و به کالس��ه 9109980353300063 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1392/03/25 
و س��اعت 10:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواه��ان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 935 شعبه 107 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
732 شماره آگهی: 139203902137000002. شماره پرونده: 1/9000400213700004. 
به موجب پرونده اجرایی کالس��ه فوق تمامت شش��دانگ یک باب خانه پالک ش��ماره 
9409 فرعی از 1 اصلی مفروز و مجزی ش��ده از پالک 2523 فرعی از اصلی مرقوم 

به مساحت 945 مترمربع در بخش ثبتی میمه شهرستان میمه به آدرس: میمه خیابان 
امام حسین )فرهنگ سابق( پالک 56 که سند آن در صفحه 431 دفتر جلد 128 امالک 
با ش��ماره چاپی 978710 به نام آقای حمیدرضا زمانی فرزند عباسعلی ثبت و صادر 
و تسلیم شده است و محدود به حدود: شمااًل اول به طول سه متر درب و دیواریست 
به کوچه احداثی س��ه متری دوم شرقی به طول 1.20 متر دیوار به دیوار پالک 2527 
فرعی و سوم به طول 31.20 متر دیوار به دیوار پالک اخیر الذکر و پالک 2528 فرعی، 
ش��رقًا اول به طول 23.50 متر و دوم شمالی به طول 24 متر دیواریست به باقیمانده 
ش��ماره 2523 فرعی و س��وم به طول 4 متر درب و دیواریس��ت به پیاده رو خیابان 
فرهنگ و حریم قنات رویه جنوبًا به طول 21.70 متر دیوار به دیوار ش��ماره 9210 

فرعی و دوم به طول 1.50 متر و س��وم شرقی به طول 0.40 متر و چهارم به طول 9 
متر دیوار به دیوار شماره 2522 باقیمانده و پنجم به طول 16.20 متر دیوار به شماره 
9207 و ششم به طول 6.50 متر دیوار به دیوار شماره 9208 فرعی غربًا اول به طول 
12 متر دیواریست به شماره 9208 فرعی و دوم به طول 14 متر دیواریست به شماره 
2524 فرعی که طبق سند رهنی شماره 25860-82/12/27 دفترخانه 14 میمه در قبال 
مبلغ 200/000/000 ریال در رهن بانک کشاورزی شعبه میمه قرار گرفته و طبق نظر 
کارشناس رسمی به مبلغ 1/150/000/000 ریال ارزیابی شده است. پالک فوق دارای 
340 مترمربع اعیانی شامل زیرزمین و طبقات همکف و با دیوارکشی و حیاط سازی 
و دارای انش��عابات آب و برق و گاز می باش��د و چون مدیون فوق الذکر از پرداخت 
دیون خود خودداری نمود لذا مورد وثیقه در قبال مطالبات بانک به مبلغ 373394010 
ریال از س��اعت 9 الی 12 روز یکش��نبه مورخ 1392/03/05 در اداره ثبت میمه واقع 

در میمه خیابان طالقانی از طریق مزایده به فروش می رس��د. مزایده از مبلغ ارزیابی 
به عنوان پایه مزایده ش��روع و به باالترین قیمت پیش��نهادی نقداً فروخته می ش��ود. 
الزم به ذکر اس��ت پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و 
یا حق اش��تراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی 
های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن 
معلوم ش��ده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، 
وج��وه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مس��ترد خواهد 
ش��د و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول می گردد ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل 
رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار 

خواهد شد. م الف: 1753 حسین نوروز – مسئول واحد اجرای اسناد رسمی میمه

ابالغ 
757 کالس��ه پرونده: 860/91. ش��ماره دادنامه:91/12/20-1359. مرجع رس��یدگی: 
شعبه 18 ش��ورای حل اختالف اصفهان. خواهان: حیدرعلی عارفیان جزی با وکالت 
رس��ول نعمتی نشانی: اصفهان- خ محتشم کاش��انی )دقیقی(- روبروی پست بانک- 
مجتم��ع اجالس – طبقه3. خوانده: 1- عباس��علی ترابی نش��انی: اصفه��ان – خیابان 
محتشم کاش��انی – روبروی پس��ت بانک- مجتمع اجالس- طبقه3. 2- محمدصادق 
جوادی باغسرخی نشانی: مجهول المکان. خواسته: الزام به انتقال سند رسمی اتومبیل 
953/23. گردش��کار: با عنای��ت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضای 
محترم ش��ورا ضمن اعالم ختم رسیدگی و با اس��تعانت از خداوند متعال بشرح آتی 
مبادرت به صدور قرار می نماید: قرار قاضی شورا. در خصوص دعوای خواهان به 
طرفیت خوانده یاده شده باال به خواسته الزام به انتقال سند رسمی اتومبیل با عنایت 
به محتویات پرونده، دعوای مطروحه بدین کیفیت قابلیت اس��تماع نداشته لذا شورا به 
اس��تناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی قرار 
عدم استماع دعوا صادر و اعالم می نماید. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل تجدید نظرخواهی در دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف: 1816 

رضا ترنج مهرگان- قاضی شعبه 18 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
758 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 91-861 و ت92-5 خواهان تجدی��د نظرخواه 
حیدرعلی عارفیان به وکالت رس��ول نعمتی دادخواس��تی مبنی بر تجدید نظرخواهی 
نس��بت به دادنامه 1359-91/12/20 صادر از شعبه 18 ش��ورای حل اختالف جهت 
تبادل لوایح در شعبه حاضر شوید به طرفیت عباسعلی ترابی – محمد صادق جوادی 
باغسرخی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای مورخ 10 روز پس از رویت ساعت 
6-3 عص��ر تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
خیابان سجاد-اول ارباب-روبه روی مدرسه نیلی پور-جنب ساختمان صبا-پالک57 
مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 
وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 1815 شعبه 

18 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت 
759 آقای حیدر ماهرانی برزانی دارای شناس��نامه ش��ماره 12 به شرح دادخواست 
به کالس��ه 705/92ح10 از این ش��ورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان فاطمه صغری مارانی بشناسنامه 716 در تاریخ 1386/3/27 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
سه پسر و دو دختر به شرح ذیل: 1- حیدر ماهرانی برزانی ش ش 12 )فرزند متوفی(. 
2- اس��داله ماهرانی برزانی ش ش 603 )فرزند متوفی(. 3- حس��ن مهربان نسب ش 
ش 44490 )فرزن��د متوفی(. 4- ربابه ماهران��ی برزانی ش ش 46 )فرزند متوفی(. 5- 
س��کینه ماهرانی ش ش 25 )فرزند متوفی( و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی 
درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

 دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت 
760 آقای اکبر احمدی دارای شناس��نامه ش��ماره 176 به شرح دادخواست به کالسه 
457/92ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که ش��ادروان مرتضی احمدی بشناس��نامه 639 در تاریخ 91/12/18 اقامتگاه دائمی 
خ��ود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به چهار پس��ر 
و یک دختر و یک همس��ر دائمی به ش��رح ذیل: 1- اکبر احم��دی ش ش 176 )فرزند 
متوفی(. 2- احمد احمدی ش ش 3553 )فرزند متوفی(. 3- جلیل احمدی ش ش 1420 
)فرزند متوفی(. 4- حسین احمدی ش ش 2217 )فرزند متوفی(. 5- مژگان احمدی ش 
ش 7518 )فرزن��د متوفی(. 6- صدیقه احمدی ش ش 550 )همس��ر متوفی( و الغیر. 
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ
761 شماره ابالغیه: 9210100350800876. شماره پرونده: 8909983833300636. 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 911289. خواهان براتعلی قاس��می قاس��موند دادخواستی 
به طرفیت خوانده س��االر مرادی به خواس��ته مطالبه خس��ارت تقدی��م دادگاه های 
عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه هشتم دادگاه عمومی 
)حقوقی( شهرس��تان اصفه��ان واقع در اصفه��ان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت 
س��اختمان دادگس��تری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 ات��اق 315 ارجاع و به کالس��ه 
8909983833300636 ثب��ت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1392/03/20 و س��اعت 
09:00 تعیین ش��ده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد. داوری – منشی شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

حصر وراثت 
762 آقای محمد صرامی فروشانی دارای شناسنامه شماره 170 به شرح دادخواست 
به کالسه 77/92 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان زهرا کریمی سدهی بشناسنامه 9447 در تاریخ 1385/6/4 اقامتگاه 
دائم��ی خود بدرود زندگ��ی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- 
شکراله صرامی فروش��انی فرزند محمود ش ش 38362 )همسر(. 2- مهدی صرامی 
فروش��انی فرزند ش��کراله ش ش 9292 )فرزند(. 3- محمد صرامی فروشانی فرزند 
ش��کراله ش ش 170 )فرزند(. 4- فرهاد صرامی فروشانی فرزند شکراله ش ش 197 
)فرزن��د(. 5- فریبا صرامی فروش��انی فرزند ش��کراله ش ش 509 )فرزند( و الغیر. 
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه هفتم حقوقی 

شورای حل اختالف خمینی شهر

حصر وراثت 
763 آقای حس��ین خادمی دارای شناسنامه ش��ماره 11851 به شرح دادخواست به 
کالس��ه 43/92 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که ش��ادروان براتعلی خادمی بشناس��نامه 111 در تاریخ 1379/8/24 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- بیگم 
خادمی خوزانی فرزند قدیرعلی ش ش 284 )همسر(. 2- جعفر خادمی فرزند براتعلی 
ش ش 49 )فرزند(. 3- حسین خادمی فرزند براتعلی ش ش 11851 )فرزند(. 4- ابراهیم 
خادمی فرزند براتعلی ش ش 21597 )فرزند(. 5- عبداله خادمی فرزند براتعلی ش ش 
165 )فرزند(. 6- حبیبه خادمی فرزند براتعلی ش ش 12902 )فرزند(. 7- زهرا خادمی 
فرزند براتعلی ش ش 23 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزب��ور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراض��ی دارد و یا وصیتنامه 
از متوف��ی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه ب��ه دادگاه تقدیم دارد و 
 اال گواهی صادر خواهد ش��د. شعبه هفتم حقوقی ش��ورای حل اختالف خمینی شهر



بیش از ۴۵۰هزار نفر در برنامه های هفته نکوداشت اصفهان شرکت 
کردند و فرصتی فراهم ش��د تا اصفهانی ه��ا در۶۰ برنامه با بیش از 
۷۰۰ساعت، لحظات فرح بخش و امیدآفرینی برای خود و خانواده شان 
تجربه کنند. روز گذشته بخش اول برنامه های شهرداری اصفهان در 
هفته نکوداشت این شهر تاریخی بررسی شد و امروز به دومین بخش 

برنامه های اجرا شده در این هفته باشکوه می پردازیم:
اصفهانی ها در هفت روز به نام»اصفهان« توانستند در دل این شهر 
زیبا و به مناسبت روز و هفته اصفهان ساعاتی را تجربه کنند که پر از 

هیجان و شور بود.

زنده شدن تاریخ در چهارباغ
اما یکی از رویدادهای قابل توجه و یکی از ابتکارات امسال شهرداری 

اصفهان توجه ویژه به محور تاریخی چهارباغ بود.
با فضاس��ازی محور تاریخی چهارباغ و اجرای برنامه های مختلف، 
تاریخ بار دیگ��ر در این محور ب��ه مدت یک هفته برای ش��هروندان 

زنده شد.
نمایشگاه عکس، نمایشگاه کتاب و منابع دیجیتال اصفهان، نمایشگاه 
بازکار، غرفه کودک، نمایشگاه وکارگاه سفالگری، گلیم بافی، نمایشگاه 
آثارهنرمندان، تئاترخیابانی، نقل اصفهان، ورزش زورخانه ای، پخت 
 غذاهای س��نتی در چهارباغ و وی��ژه برنامه نقاش��ی اصفهان برروی 
سی وسه پل برگزار شد. به گفته سرپرست روابط عمومی شهرداری 
اصفهان، در طول مدت یک هفته بیش از ۷8 هزار نفر در برنامه نقالی 
و تئاتر خیابانی شرکت کردند، در حدود 8۶هزار نفر نیز از نمایشگاه 
 عکس چهارباغ عباس��ی، ۴8هزار نفر از غرفه های صنایع دستی و 

19 هزار نفر از غرفه کودکان دیدن کردند. 
 ب��ه گفت��ه نبات��ی ن��ژاد، وی��ژه برنام��ه نقاش��ی اصفه��ان نی��ز از 
برنامه هایی ب��ود که با حضور ۳۰ گروه هنری ش��امل 1۵۰ هنرمند 
برگزار ش��د و استقبال ش��هروندان را در پی داش��ت، ضمن این که 
نمایشگاه تصاویر سه بعدی مشاهیر نیز در حدود ۴۶هزار نفر بازدید 

کننده داشت. 

برگزاری جشن های اصفهان در چهار پارک بزرگ شهر
اما شهروندان که دوست داشتند در جشن نکوداشت شهرشان شرکت 
کنند، چهار گزینه متنوع را در مقابل داش��تند. این جشن ها تحت 
عنوان»زنده رود خاطره« در پارک طبیعی ناژوان، باغ فدک، باغ غدیر 
 و پارک کوهس��تانی صفه از ۴ تا ۷  اردیبهشت ماه سال برگزار شد و 
 به گفته سرپرست روابط عمومی شهرداری اصفهان، در این جشن ها

۲۲ ساعت خوش، همراه با ش��ور و شادی برای ش��هروندان فراهم 
 ش��د. جش��ن های بزرگ در ن��اژوان، صفه، ب��اغ فدک، ب��اغ نور و 
 باغ غدیر با استقبال بی نظیر همراه با رضایتمندی از سوی شهروندان 
 روبه رو شد، به طوری که بیش از ۵1هزار نفر اصفهانی در این جشن ها

شرکت کردند. 

برگزاری تورهای اصفهان گردی در ۱۴ محور گردشگری
اما مگر می ش��ود هفته اصفهان باشد و س��ری به میراث ماندگار و 
تاریخی این شهر نزد؟شهرداری اصفهان بستر مناسبی فراهم کرد تا 
در این هفته شهروندان بتوانند به صورت رایگان و در توری نیم روزه 
 نگاه خود را به میراث گرانبهای شهرشان بسپارند. این تورها از ساعت 
8 صبح الی 8 شب در دو مرحله و در قالب 1۴ محور از سوی شهرداری 
اصفهان برپا شد.  ۲۴۵ تور با حضور ۳8 هزار گردشگر در هفته اصفهان 
برپا شد، این در حالی است که به گفته نباتی نژاد، در ابتدا پیش بینی 
شده بود 1۲ هزار نفر از تورهای گردشگری استفاده کنند و این یعنی، 
استقبال شایان توجه شهروندان اصفهانی از میراث با ارزش شهری 

که به نصف جهان شهره است.

همایش پیاده روی خانوادگی باحضور ۱0هزار اصفهانی 
اما هفته نکوداشت اصفهان از برنامه های ورزشی هم بی بهره نبود. 

همایش بزرگ پی��اده روی خانوادگی با حضور 1۰ه��زار اصفهانی، 
مس��ابقات طناب کش��ی آقایان با حض��ور چهار تیم هش��ت نفره، 
ورزش های پهلوانی و زورخانه ای و هندبال ساحلی آقایان در دو رده 
سنی نوجوانان و بزرگساالن در پارک ساحلی ناژوان برگزار شد و آنان 
که به دوچرخه سواری عالقه مند بودند، در همایش دوچرخه سواری 
در ورزشگاه آبشار با حضور هزار دوچرخه سوار شرکت کردند تا لذت 
دوچرخه س��واری در خیابان های این شهر افس��انه ای را از نزدیک 
احساس کنند، ضمن این که از جوایز ارزشمندی نیز برخوردار شدند.

کلنگ احداث مجموعه تئاتر شهر بر زمین زده  شد
به گفته سرپرست روابط عمومی شهرداری اصفهان، کمبود امکانات 
الزم برای تئاتر در شهر اصفهان همواره یکی از مشکالت این هنر مادر 
بوده و به گفته بسیاری، همین مسأله موجبات دوری مخاطبان تئاتر 
را از این هنر در شهر اصفهان به وجود آورده است. از این رو، از سال ها 
پیش ضرورت ایجاد یک مجموعه تئاتر در شأن تئاتر اصفهان مطرح 
می شد که با همت مدیریت شهری اصفهان احداث این مجموعه به 

بهانه هفته اصفهان کلنگ زنی شد.
این مجموع��ه در خیاب��ان چهارباغ اصفه��ان کلنگ زنی ش��د و از 
کلیه امکانات یک مجموعه تئاتر ش��هر از جمله پالتو های حرفه ای 
کارگاه های س��اخت دکور و... به��ره می برد. آیین کلن��گ زنی این 
 س��ینما نیز با حضور جمعی از هنرمندان و مسئوالن روز پنجشنبه 

۵ اردیبهشت ماه برگزار شد.

تجدید میثاق مدیران شهرداری با ایثارگران
تجدید میث��اق مدیران ش��هری با ایثارگ��ران و ش��هدا و غبارروبی 
 گلس��تان ش��هدا تح��ت عن��وان »میثاق ب��ا س��تارگان« نی��ز از 
برنامه های معن��وی هفته نکوداش��ت اصفهان ب��ود. در این برنامه 
شهروندان اصفهانی در کنار مدیران شهری از ایثارگری ها و مجاهدت 
های جانبازان سرافراز و شهدای گرانقدر تجلیل و با آرمان های این 

واالمقامان تجدید بیعتی مجدد کردند.

فراخوان گردآوری اسناد و تصاویر قدیمی اصفهان

سرپرست روابط عمومی ش��هرداری اصفهان با اش��اره به فراخوان 
گردآوری اس��ناد و تصاویر قدیمی خاطر نش��ان می کند: به منظور 
حفظ آثار ارزشمند اصفهان همزمان با سالگرد تولد شیخ بهایی و روز 
اصفهان، نسبت به گردآوری مدارک، اسناد و عکس ها و فیلم قدیمی 

در زمینه اصفهان اقدام شد. 
این فراخوان زمینه ای را فراهم کرد تا گرد و غبار فراموشی از چهره 
عکس ها و تصاویر قدیمی و اسناد و آثار با ارزش زوده شود و شهروندان 

آن را به نمایشگاه نصف جهان ارایه کنند تا برای همیشه شاهد زنده 
ای بر عظمت این شهر تاریخی باشد.

 اجرای کنسرت موسیقی به مناسبت هفته اصفهان
 اما س��تاد نکوداش��ت هفته اصفهان به مناس��بت این ایام برگزاری 
11 کنس��رت را در دیار نصف جهان در دس��تور کار قرار داد، در این 
کنسرت ها گروه های نغمه، دل افروز، خنیاگران، روح افزا، مهربانگ، 
اتانین، ش��ورانگیز، خزان، پالماس، مجلس��ی خورش��ید و بیدل در 
سالن های ادب، هنرسرای خورش��ید و ورزش��گاه پیروزی به روی 
صحنه رفتند، همچنین در این کنسرت ها بیش از ۲۵ هزار اصفهانی 

شرکت کردند.

برگزاری مسابقه کتابخوانی
به گفته نباتی نژاد، مس��ابقه کتابخوان��ی یار مهربان به مناس��بت 
هفته اصفهان با محوریت کتاب »ش��هری بر هامون نهاده« اثری از 

محمدحسین ریاحی برگزار شد.
 سرپرست روابط عمومی ش��هرداری اصفهان با اش��اره به فراخوان 
جشنواره فیلم مستند از ۵تا 1۰ اردیبهشت می افزاید: در این ایام در 
تاالر هنر و هنرسرای خورشید کنسرت موسیقی اصفهان نیز از ۵تا 11 
اردیبهشت در تاالر فرشچیان، حوزه هنری و هنرسرای خورشید اجرا 
شد. همچنین نمایشگاه کتاب و منابع دیجیتال در هفته نکوداشت 
اصفهان از ۳ تا 9 اردیبهشت ماه در خیابان چهارباغ عباسی روبه روی 
 خیابان شیخ بهایی برای بازدید عالقه مندان برپا شد، به طوری که 

۲۴ هزار نفر از این نمایشگاه بازدید کردند.

مراجعه 25 هزار اصفهانی به کیوسک های اطالع رسانی
نباتی نژاد  با اشاره به استقرار 1۰ کیوسک اطالع رسانی در سطح شهر 
 برای برنامه های هفته نکوداشت اصفهان می گوید: این کیوسک ها

در میدان امام حس��ین )ع(، ابتدای چهارباغ باال، چهارباغ پایین، پل 
بزرگمهر، پارک صفه، میدان جمهوری اسالمی، میدان قدس، میدان 
خواجو و پل خواجو مستقر شدند و در این مدت ۲۵ هزار نفر به این 
کیوسک ها مراجعه کردند. وی به گردآوری عکس هایی از گذشته 

اصفهان اشاره می کند و می افزاید: ستاد بزرگداشت هفته اصفهان 
از کلیه مردم فرهنگ دوست که صاحب آثاری از قبیل دستنوشته، 
کتاب، قولنامه، سندهای اداری و مالی، فرهنگی و آموزشی، اجتماعی 
و جغرافیایی و تصاویر مربوط به شهر اصفهان شامل طبیعت، معابر و 
خیابان ها، اشخاص، بازار، مشاغل، آداب و رسوم بودند دعوت کرد به 
 منظور فراهم ساختن بستری مناسب جهت ثبت تاریخ با ارزش شهر 

با شکوه اصفهان، آثار ماندگار تاریخی خود را ارسال کنند.
وی  از تجلیل از خان��واده نوزادانی که در هفته اصفهان با نام متبرک 
حضرت زهرا)س(نامگذاری ش��ده بودند س��خن به میان می آورد و 
تصریح می کند: در هفته  نکوداش��ت اصفه��ان از 1۰۰ خانواده که 
نوزادش��ان به نام متبرک حضرت زهرا)س( نامگذاری شد، تجلیل 

به عمل آمد.

پخش 200 ساعت برنامه با موضوع اصفهان در رسانه های 
ملی و فرا ملی

اما در طی این هفته از ظرفیت های رسانه ملی )شبکه های فراملی 
و سراسری و استانی( برای اجرای برنامه های هرچه باشکوه تر هفته 
نکوداشت اصفهان استفاده ش��د. دراین برنامه ها توجه ویژه ای به 
برخی از نقاط طالیی و ش��اخص اصفه��ان در ادوار مختلف تاریخی 
ش��د که بر همین مبنا ش��اخصه هایی درباره اصفهان همچون مهد 
علما، مشاهیر و فرزانگان، جلوه گاه پیش��رفت، توسعه و تولید علم 
و فناوری ایران اسالمی، شهر والیت، پایتخت فرهنگ، هنر و تمدن 
ایران اسالمی، ایثار و شهادت، زیبایی و سیمای چشم نواز و آباد، دیار 
پهلوانی و قهرمانی و شهری شهروندمدار با مدیریت مبتنی بر حکمت 
و دانایی مورد توجه قرار گرفت. نباتی نژاد با بیان این که اس��تودیو 
سیمای شهر با پخش روزانه ۵۰ دقیقه برنامه در ساعت 19 بعدازظهر 
برنامه های مختلفی را برای هفته نکوداشت اصفهان به اجرا درآورد، 
اظهار می کند: استودیو صدای شهر نیز در مدت یک هفته برنامه های 

هفته نکوداشت اصفهان را اطالع رسانی کرد.
 وی با اش��اره به این که خبرگزاری ایمنا و روزنام��ه اصفهان زیبا نیز 
ویژه نام��ه ای در خصوص اصفهان در این هفته تهی��ه کردند، ادامه 
می دهد: حدود ۲۰۰ س��اعت برنامه به مناس��بت هفته نکوداشت 
اصفهان در رسانه های ملی و فرا ملی توس��ط شهرداری اصفهان به 
اجرا درآمد، ضمن این که به مناسبت هفته نکوداشت اصفهان تیزر، 
زیرنویس و آنونس ه��ای ویژه ای از اصفهان در ش��بکه های ملی به 

نمایش درآمد.
وی با اشاره به پخش برنامه زنده تلویزیونی »زنده باد زندگی« از شبکه 
دو سیما تصریح می کند: در این برنامه در چهار شب متوالی به صورت 
ویژه به ش��هر اصفهان پرداخته ش��د، همچنین در این هفته برنامه 
»صبح بخیر ایران« نیز در برنامه ای ۴۵ دقیقه ای به مناسبت هفته 
نکوداشت اصفهان، به معرفی ظرفیت های عظیم و باشکوه این شهر 
تاریخی پرداخت. در شبکه های استانی نیز اطالعات کامل برنامه های 
هفته نکوداشت اصفهان به صورت زیرنویس و در قالب تیزر به اطالع 
شهروندان رسید. وی با اشاره به برنامه های ویژه شبکه رسانه شهر به 
فعالیت ویژه سیمای شهر در این هفته اشاره و بیان می کند: برنامه 
سیمای ش��هر نیز در این ایام به صورت اختصاصی در فضای باز بام 
جهان نما به روی آنتن رفت، همچنین صدای شهر نیز سهم بسزایی 
در نکوداشت این هفته بر عهده داشت که می توان به برنامه های این 
رس��انه همچون، دعوت از هنرمندان، برگزاری مسابقات رادیویی و 

اهدای جوایز در دو نوبت صبح و عصر اشاره کرد.
سرپرست روابط عمومی شهرداری اصفهان به اطالع رسانی صورت 
گرفته توسط سایر رسانه ها اشاره و بیان می کند: رسانه ها و نشریات 
استانی و کش��وری در این هفته با پوش��ش کامل برنامه های هفته 
نکوداشت و اطالع رس��انی ظرفیت های عظیم شهر اصفهان صدها 
خبر و عکس منتش��ر کردند، ضمن این که درگاه الکترونیکی شهر 
اصفهان نیز با اختصاص صفحه اختصاصی هفته نکوداشت اصفهان 

برنامه های این هفته را مورد توجه جدی قرار داد.
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