
بازار مراکز ترک اعتیاد در اصفهان سکه است 

اضالع نا متقارن هرم قدرت

»کازابالنکا« در بازار 
موسیقی

مکان هایی که مثل قارچ رشد می کنند

بررسی گفتمان های حاضر در انتخابات

 هیچ زمانی مانند امروز نگران 
اصل انقالب نبوده ام 2   سفر اردوغان به آمریکا 

بی نتیجه بود 2
شرکت ورق خودرو گواهینامه 

ایزو TS را دریافت کرد 7
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کاندیداها 
درست حرف بزنند

توفیق اجباری ابراهیم زاده

  از این قرمز به آن قرمز فرج است!

آیت اهلل جوادی آملی با تفسیر آیاتی از سوره مبارکه احزاب، 
به موضوع انتخابات پیش رو اشاره کرده و اظهار داشت: همه 
ما باید چه در ایام انتخابات و چه غیر انتخابات مواظب حرف 

زدنمان باشیم.

حمل و نقل پایدار به بودجه 
ملی و دولتی نیاز دارد

انتخابات ش��وراها در رده انتخابات ریاست جمهوري 
و مجلس است

شهردار اصفهان با تأکید بر این که حمل و نقل پایدار 
از طریق بودجه ملی، دولتی و محلی تحقق می یابد، 
اظهارداش��ت: با ادامه این روند حم��ل و نقل عمومی 
شهر دچار مشکل می شود و مدیریت شهری در حال 
حاضر با چنگ و دندان زیرس��اخت های حمل ونقل 

عمومی شهر را ایجاد کرده است. 

س:حمیدرضا نیکومرام / زاینده رود[
]عک
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اصفهان امسال با ۷۰۰ میلیون 
4

مترمکعب آب مواجه است

نظر شورای نگهبان برای همگان 
7

حجت است

هرچه به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نزدیک می شویم، 
صف آرایی گفتمانی جریان های سیاسی بیش از گذشته خودنمایی 
می کند.آن گونه که از شواهد پیداست، انتخابات ریاست جمهوری 
خرداد ماه 1392 بر مبنای سه گفتمان حفظ و تداوم وضع موجود، 
بازگشت به گذش��ته برای بازآفرینی ش��رایط قبل از دوم خرداد و 
درنهایت گفتمان تغییر مبتنی بر پیشرفت و عدالت خواهد بود.صف 
آرایی این سه گفتمان در حالی است که در عمل گفتمان حفظ وضع 
موجود و بازگشت به گذشته، حاضر به بیان این موضوع در تحلیل 
گفتمانی خود نیستند و می کوشند با الفاظ و عباراتی جدید، شرایط 

موجود را به نفع خود رقم بزنند. 
 هر چند تا کن��ون نامزدهای زی��ادی در انتخابات اع��ام آمادگی 
کرده اند و این دوره شاید به لحاظ تنوع شرکت کنندگان رکورددار 
باش��د و چهره های ش��اخص زیادی برای ثبت نام ش��رکت کرده 

باش��ند، اما این تنوع ش��رکت کننده، دلیل بر تنوع دیدگاه نیست. 
بس��یاری از ش��رکت کنندگان از یک گفتمان مش��خص حمایت 
می کنن��د و تفاوت زی��ادی با هم ندارن��د و احیان��ا اختافی هم با 
هم ندارند.  بررس��ی دی��دگاه ها و خواس��تگاه ه��ای اجتماعی و 
سیاس��ی تمام چهره های برتر فارغ از این که در نهایت چه کسانی 
 به تأیید ش��ورای نگهب��ان می رس��ند، گویای این اس��ت که تنها 
سه ضلع اصلی در این انتخابات وجود دارد و دیگر بستگی دارد این 
سه ضلع با چه توانی و با چه کسی وارد انتخابات شوند. هر چند در 
نهایت حتی ممکن است یکی از این سه ضلع حذف شده و انتخابات 
دو قطبی برگزار شود، اما ش��اید هم هر سه ضلع فرصت این را پیدا 
کنند که وارد کارزار انتخابات شوند و بعد از سال ها دو قطبی برگزار 

کردن انتخابات، این بار انتخاباتی سه قطبی داشته باشیم.

 نباید جلوی واقعیت 
طیف بندی جامعه را گرفت 

 زلزله
 همین نزدیکی هاست

 موافقت بانک مرکزی 
با تسهیالت ازدواج

 »گذشته«  قسمت 
ایرانی ها نمی شود 

تا من هستم، رحمتي و 
عقیلي نیستند
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مبلغ تضمين موضوع مناقصهشماره مناقصهرديف
)ريال(

مبلغ برآورد 
)ريال(

192/1-130

بهره برداری از فرآيند 
و تعميرات مكانيكی، 

تاسيساتی، الكتريكال 
و ابزار دقيق تصفيه 
خانه فاضالب جنوب 

اصفهان با ارزيابی كيفی

252/274/0007/292/490/480

292-1-129

بهره برداری از فرآيند 
و تعميرات مكانيكی، 

تاسيساتی، الكتريكال 
و ابزار دقيق تصفيه 

خانه فاضالب سپاهان 
شهر با ارزيابی كيفی

87/014/0001/783/815/600

ش�ركت آب و فاضالب اس�تان اصفهان در نظر دارد بهره ب�رداری از فرآيند و تعميرات 
مكانيكی، تاسيس�اتی، الكتريكال و ابزار دقيق تصفيه خانه فاضالب جنوب اصفهان با 
ارزيابی كيفی و بهره برداری از فرآيند و تعميرات مكانيكی، تاسيس�اتی، الكتريكال و 
ابزار دقيق تصفيه خانه فاضالب سپاهان شهر با ارزيابی كيفی را از محل اعتبارات جاری 

به مدت 12 ماه شمسی، به شرح جدول ذيل به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد:

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه کارفرما: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 92/3/11
گشایش پاکات مناقصه: از ساعت 7:30 صبح روز يكشنبه مورخ 92/3/12

www.abfaesfahan.ir دریافت اسناد مناقصه: پايگاه اينترنتی
www.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی

تلفن تماس: 6680030 -0311

)نوبت دوم(آگهی مناقصه

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

آگهی مزایده عمومی 

اداره كل راه آهن اصفهان در نظر دارد نسبت به فروش ضايعات فلزی فرسوده خود به شرح ذيل از طريق مزايده عمومی 
به افراد حقيقی و حقوقی اقدام نمايد.

مدتمحل اجراموضوع مزایدهشماره مزایده
مبلغ سپرده شرکت در 

مزایده )ریال(

فروش ضايعات فلزی شامل )ديگ شوفاژ، قطعات 43/92/1/م
جعبه ياتاقان و گردگير ثابت( و قرقره فلزی به 

مقدار تقريبی 72 تن

ايستگاه های اصفهان و 
سيستان

37/800/000يک ماه

1- مهلت و محل دریافت اسناد:  حداكثر تا ساعت 13/30 روز سه شنبه مورخ 92/03/07 با در دست داشتن معرفی نامه كتبی به نشانی: اصفهان – 
جاده شيراز – بعد از ترمينال صفه – ايستگاه راه آهن – امور قراردادها

2- مهلت و محل تحویل پیشنهاد: حداكثر تا ساعت 13 روز سه شنبه مورخ 92/03/21 به نشانی: دبيرخانه امور اداری 
3- زمان بازدید: از تاريخ 92/02/30 تا تاريخ 92/03/07 از ساعت 9 الی 11

4- زمان و محل تشکیل جلسه مزایده ها و قرائت پیشنهادها: ساعت 13/30 بعد ازظهر روز سه شنبه مورخ 92/03/21 به نشانی: دفتر مديريت
5- هزینه اسناد: مبلغ )100/000( ريال بحساب سيبا به شماره 2176400205007 نزد بانک ملی شعبه راه آهن بنام اداره كل راه آهن اصفهان 

دريافت اسناد از طريق پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات كشور به نشانی HTTP://IETS.MPORG.IR امكان پذير می باشد.
هزينه چاپ و نشر دو نوبت آگهی به عهده برندگان مزايده ها می باشد.

)نوبت دوم(

م الف: 2229اداره کل راه آهن اصفهان 

مناقصه عمومی 
آگهی مناقصه عمومی واگذاری خدمات واحد لندری مركز آموزشی درمانی آيت ا... 

كاشانی به صورت حجمی
متقاضيان شركت در مناقصه می توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت دانشگاه 
علوم پزشكی اصفهان به آدرس www.mui.ac.ir يا سايت مديريت خدمات پشتيبانی 
دانش�گاه ب�ه آدرس www.afa.mui.ac.ir/khadamat مراجعه و يا با ش�ماره تلفن 

7922191-0311 واحد كميسيون مناقصات تماس حاصل فرمايند. 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
 استان اصفهان 

م الف: 2399

+Music



چهره روزیادداشت

کاندیداها درست حرف بزنند
آیت اهلل جوادی آملی با تفس��یر آیاتی از س��وره مبارک��ه احزاب، به 
موضوع انتخابات پیش رو اش��اره کرده و اظهار داش��ت: همه ما باید 
چه در ایام انتخابات و چه غیر انتخابات مواظب حرف زدنمان باشیم.

 آیت اهلل جوادی آملی با اشاره به لزوم همدلی، تأکید کرد: باید کشور 
را با هم بسازیم؛ زیرا اآلن خطر زیر گوش ماست. معظم له با توصیه 
به کاندیداهای ریاست جمهوری مبنی بر درست حرف زدن و حرف 
درس��ت زدن افزود: اگر حرفی داریم می توانی��م آن را عالمانه بیان 
کنیم؛ زیرا خداوند می فرمایند مؤمنین درس��ت حرف بزنند و حرف 
درست بزنند. وی یادآور شد: انسان می تواند اگر اشکالی وجود دارد 
عالمانه آن را مطرح کن��د؛ چرا خدای ناکرده یکدیگ��ر را برنجانیم. 
این س��فارش خداوند اس��ت که  فرمود»محترمانه با یکدیگر سخن 

بگویید«.

 واکنش وزارت خارجه 
به شهادت زائرین ایرانی

سخنگوی وزارت امور خارجه کش��ورمان اقدام تروریستی در عراق 
را که منجر به ش��هادت و زخمی ش��دن جمعی از زائری��ن ایرانی و 
شهروندان عراقی شد، به ش��دت محکوم کرده و این قبیل اقدامات 
تروریس��تی را مغایر با اصول انس��انی و اخالقی دانست. سید عباس 
عراقچی ضمن تسلیت به خانواده های قربانیان این حوادث در عراق، 
هدف از این اقدامات را شعله ور کردن اختالفات طایفه  ای در منطقه 
توسط دش��منان وحدت مسلمانان دانست و بر مس��ئولیت دولت و 
دستگاه های امنیتی و انتظامی عراق در حفاظت از جان زوار عتبات 

عالیات تأکید کرد.

لنکرانی به نفع جلیلی انصراف داد
کامران باقری لنکرانی، داوطلب یازدهمین دوره انتخابات ریاس��ت 
جمهوری پس از جلسه مشترک با سعید جلیلی دیگر نامزد انتخابات، 
از کاندیداتوری ریاست جمهوری انصراف داد. سعید جلیلی،  کامران 
باقری لنکرانی و پرویز فتاح س��ه گزینه ای بودند که جبهه پایداری 

به منظور انتخاب اصلح با آنها برای کاندیداتوری رایزنی کرده بود.

 مشایی: تأیید نشوم
شلوغ کاری نمی کنیم

اسفندیار رحیم مش��ایی در دیدار ش��ماری از بانوان فرهیخته استان 
های تهران و قم در پاس��خ به س��ؤال یکی از حضار مبنی بر این که 
اگر رد صالحیت ش��وید، چ��ه کار خواهید کرد، گفت: ما از مس��یر 
قانون حقمان را پیگیری خواهیم کرد. مشاور رییس جمهور و نامزد 
احتمالی انتخابات ریاست جمهوری که روز دوشنبه و ساعاتی قبل از 
اعالم نهایی اس��امی نامزدهای تأیید صالحیت شده از شوی شورای 
نگهبان سخن می گفت، افزود: ما برای خودمان یک صالحیت کامل 
و کافی قائل هستیم که اگر این گونه نبود، اصاًل در انتخابات حضور 
پیدا نمی کردیم. مشایی همچنین اظهار کرد: من روز ثبت نام، قبل 
و بعد از آن هم گفتم، اگر صالحیت بنده احراز نشود، از مسیر قانون 
حق خود را پیگیری خواهیم کرد و این به معنای شلوغ کاری نیست؛ 

چراکه معتقد هستیم با شلوغ کردن مملکت، اتفاقی نخواهد افتاد.
رییس دبیرخانه ریاس��ت جنبش عدم تعهد تأکید ک��رد: مملکتی 
که ولی فقیه دارد، ظل��م را برنمی تابد و ما از این مس��یر، حقمان را 

خواهیم گرفت.

تسلیم نظر شورای نگهبانم
نامزد انتخابات ریاس��ت جمهوری یازدهم با بیان همه باید از قانون 
تبعیت کنند، گفت: هر چه ش��ورای نگهبان در خصوص صالحیتم 

اعالم کند تسلیم می شوم. 
محمدباقر قالیباف، ش��هردار ته��ران و داوطلب انتخابات ریاس��ت 
جمهوری یازدهم در گفتگو با فارس تأکید کرد که همه باید از قانون 
تبعیت کنند. وی همچنین تأکید کرد ک��ه در صورت ردصالحیت، 

تسلیم نظر شورای نگهبان است.

مرتضوی بی گناه است!
»علی جوادی فر«، پ��در یکی از قربانیان پرون��ده کهریزک در جمع 
تعدادی از مدیران و کارکنان سازمان تأمین  اجتماعی که برای تشکر 
از وی به خاطر اعالم رضایت از س��عید مرتضوی )مدیر عامل تأمین 
اجتماعی ( و همچنین تقاضای مختومه شدن پرونده نزد وی حضور 
یافته بود، گفت: ایشان به عنوان دادستان سابق تهران در آن شرایط 
بحرانی وظایف و تکالیف خود را به خوبی انجام داده و این افراد لباس 
شخصی هس��تند که در خیابان و در اغتش��اش، فرزندم را مصدوم و 
مجروح کردند و باعث این حادثه ناگوار شدند. وی افزود: با بررسی ها 
و تحقیقات مفصلی که در این باره کردم و همچنین پس از مشورت با 
فرزند ارشدم »بابک جوادی فر« به این نتیجه رسیدم که باید تصمیم 
مهم و بزرگی بگیرم و از این رو، از آق��ای مرتضوی که در این پرونده 

بی گناه است، رضایت کامل خود را اعالم کردم.

اخبار کوتاه 

نباید جلوی واقعیت طیف بندی 
جامعه را گرفت 

عماد افروغ/ تحلیلگر  سیاسی    
باید اذعان کرد در کشور ما سیاست های سرمایه داری و سوسیالیستی 
جواب نم��ی دهد. توجه ب��ه راه س��وم در گ��رو توجه به ای��ن واقعیت 
طیف گون��ه و اجازه تجلی به آن در عرصه اقتصادی و سیاس��ی اس��ت. 
در این صورت اس��ت که شاهد مش��ارکت گس��ترده مردمی در عرصه 
فعالیت های رقابتی اقتصادی، نمود واقعی عدال��ت در تولید و پرهیز از 
 انحصارگرایی در این عرصه و عرصه سیاست هستیم. جامعه ما نه خصلت 
قطب��ی ش��دگی اقتص��ادی 
س��رمایه داری و ن��ه قطب��ی 
ش��دگی سیاس��ی نظام های 
سوسیالیس��تی را دارد. اگ��ر 
امروز جلوی واقعیت طیف گونه 
جامعه را بگیری��م، جامعه را با 
بحران عقالنی��ت و بی توجهی 
به شرایط و واقعیت اجتماعی 

مواجه ساخته ایم.
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هاشمی از رد  صالحیتش  خوشحال خواهد شد

 صادق زیبا کالم، استاد دانش��گاه درباره رد صالحیت احتمالی هاشمی گفت: به نظر من، هاشمی با این 
رد صالحیت، دلش غنج می زند و قند در دلش آب می ش��ود! باور کنید هاشمی از رد صالحتیش قلباً 

خوشحال خواهد شد؛ برای این که آقای هاشمی تحت فشار شخصی زیادی قرار گرفته بودند. 

اثری از دزدان دریایی 
نیست

اصولگرایان قطعاً به 
وحدت خواهند رسید

امیر دریادار حبیب سیاری با تشریح اقدامات ناوگروه های نیروی دریایی ارتش 
اظهار داشت: منطقه مس��ئولیتی نیروی دریایی ارتش از سال 86 بنا به تدبیر 
فرمانده کل قوا تا مدار 10 درجه شمالی که وسعت آن دو میلیون و 100 هزار 
کیلومتر مربع است افزایش یافته، یعنی 1/3 برابر مساحت جمهوری اسالمی 
دریان��وردی می کنیم. وی با بیان ای��ن که در خلیج عدن به صورت مس��تمر 
 ناوگروه ها حضور دارند، تصری��ح کرد: در اجرای فرم��ان رهبر معظم انقالب 
دو بار تاکنون از باب المندب و دریای س��رخ و کانال س��وئز عبور کرده و وارد 
دریای مدیترانه شده ایم و تا وس��ط دریایی مدیترانه هم رسیده ایم.  فرمانده 
منطقه دوم نیروی دریایی ارتش ادامه داد: در اسفندماه سال گذشته تا جنوب 
هندوستان، مالزی، اندونزی هر دریانوردی کرده و خط استوا را هم قطع کردیم 
و وارد نیمکره جنوبی، دریای چین شده و در اقیانوس آرام هم مستقر شده ایم.

ارسالن فتحی پور، نماینده مجلس با اشاره به تأکید رهبر معظم انقالب بر خلق 
حماسه سیاسی در جریان انتخابات ریاست جمهوری، خاطرنشان کرد:  با توجه 
به این که شاهد تعدد کاندیداهای اصولگرا در انتخابات بودیم، برای این که باعث 
نشوم خدشه ای به پیروزی اصولگرایان وارد شود، از ادامه حضور در رقابت های 
انتخاباتی انصراف دادم. فتحی پور با تأکید بر لزوم پرهیز از تخریب کاندیداهای 
احتمالی انتخابات ریاس��ت جمهوری، تصریح کرد: من معتقدم کس��انی که 
مهارت و توانایی اداره کشور را داشته باشند و بتوانند وقت بگذارند باید در این 
عرصه وارد ش��وند. این نماینده اصولگرا با اشاره به حضور هاشمی رفسنجانی 
در عرصه انتخابات، یادآور شد: آقای هاشمی مدت ها در عرصه بوده اند و امروز 
باید به افرادی که روحیه جهادی دارند فرصت داده شود تا در مدیریت کالن 

کشور خدمت کنند.

حضرت آیت اهلل مکارم شیرازی با بیان این که اساس اسالم 
بر اعتدال و پرهیز از افراط و تفریط اس��ت و خداوند متعال 
نظام تکوین و تشریع را بر همین اصل اعتدال و میانه روی بنا 
نهاده، گفت: ما درطول انقالب از افراط گرایی و تفریط گرایی 
ضربه های بسیاری خورده ایم و در س��ال های اخیر هم این 
گروه ها از بی��رون و درون تالش کرده اند ک��ه حوزه را تحت 

تأثیر قرار دهند. 
آیت اهلل مکارم ش��یرازی، افزود: البته در حوزه های علمیه 
اکثریت با اهل اعتدال و عقالنیت اس��ت ولی این گروه های 
اندک و تندرو، با هیاهو و جنجال سعی می کنند که دیگران 
را منزوی و خاموش کنند. وی افزود: من در هر جا که افراط 
گرایی را دیده ام، در مقابل آن ایس��تادگی کرده ام تا جایی 
که در همین سال های اخیر هم برخی اشاره کردند که این 
اقدامات برای شما هزینه دارد، ولی من پاسخ دادم که آبرویی 
از امام عصر )عج (گرفته ام و می خواهم آن را تقدیم محضر 
ایشان بکنم. وی با اشاره به مشکالت سال های اخیر کشور، 
اظهار داشت: همین وضعیت فعلی که ما بدان گرفتار شدیم 
و خس��ارت های اخالقی و فرهنگی و همچنین اقتصادی و 
سیاس��ی به بار آورد،  به دلیل حس��ن ظن های افراطی بود 
و متأس��فانه هر چه مراجع حوزه تذکر دادن��د، مورد توجه 

قرار نگرفت. 

 علی اکبر والیتی گفت: در نهایت از میان اصولگرایان تنها یک 
نفر کاندیدا می ش��ود. این عضو ائتالف پیشرفت در پاسخ به 
پرسشی مبنی بر این که سرانجام قالیباف به نفع جلیلی کنار 
خواهد کشید یا نه، اظهار کرد: نمی دانم واهلل! ولی در نهایت 
از میان اصولگرایان تنها یک نفر کاندیدا می شود. والیتی در 
برابر این پرسش که چرا خصوصی سازی به طور دقیق و کامل 
اجرا نمی شود و تنها بخشی از کارهای دولتی به بخش های 
دیگر سپرده می شود، پاسخ داد: این که کار و درآمد را از یک 
جیب دولت به جیب دیگر آن بدهند، خصوصی سازی نیست 
که این البته مخصوص این دولت هم نیست. این که بخشی 
از کارهای یک وزارتخانه به ش��رکت دولتی دیگری سپرده 
ش��ود، هیچ هدف اقتصادی حاصل نخواهد شد. بسیاری از 
وزارتخانه ها برای جبران کمبود بودجه خود، از این شرکت ها 
استفاده می کنند که دستشان هم بازتر است و این بر کسی 
پوشیده نیس��ت. وی با تأکید بر این که تولید ثروت باید به 
دست خود مردم باشد، افزود: ما باید از حالت مصرف کننده به 
تولید کننده تبدیل شویم و دولت نیز باید از تولید و واگذاری 
آن به مردم حمایت کند. هرچه دولت کم خرج تر باش��د، به 
مصلحت است. وی در پایان اظهارات خود، بر ضرورت ثبات 

در بخش های مدیریتی و انتصاب افراد شایسته تأکید کرد.

غالمعلی حدادعادل با اش��اره به وضعیت سیاسی امروز 
کشور گفت: من که بیش از 50 سال با نهضت امام آشنا 
هستم؛ وقتی امام اولین اطالعیه خودش را در پاییز سال 
1341 در قم داد، من دانش آموز س��ال آخر دبیرستان 
بودم و در  خرداد 42 در راهپیمایی عظیم عاشورای 42 

شرکت داشتم. 
دراین50 سال هیچ زمانی مانند امروز نگران اصل انقالب 
نبوده ام و احساس نگرانی نکرده ام. البته شاید اشتباه می 
کنم و در تخمین خطر دچار افراط و اغراق ش��ده ام، اما 

احساسم این است. 
نماینده مردم تهران در مجلس ش��ورای اسالمی افزود: 
علت ای��ن نگرانی م��ن این اس��ت که یک مش��اهات و 
مصنوعات عین��ی و س��اده از نهضت مل��ی دارم، یعنی 
دوران دولت مصدق یادم اس��ت و می دان��م که یکی از 
علل شکست آن، نهضت اختالفی بود که میان آیت اهلل 
کاش��انی و دکتر مصدق به وجود آمد.  وی تصریح کرد: 
اوج اتحاد مصدق و کاش��انی در 30 تی��ر 1331 بود، اما 
13 ماه بعد کش��ور به جایی رس��ید که آن نهضت با یک 
 کودتای هشت ساعته نابود شد و 25 سال تمام این ملت 
 خون دل خورد و زندان های ساواک پر شد از مبارزان و 

چوب های اعدام سحرگاهی. 

حجت االسالم والمس��لمین رهبر از همگرایی تخریب های 
داخلی  و خارجی علیه عناصر انقالب انتقاد کرد و گفت: ما 
از خارجی ها که هیچ انتظاری نداریم. سیاست آنها تخریب، 
اختالف افکنی و خط دادن اس��ت و به دنبال فتنه و توطئه 
هستند. سیاس��ت خارجی ها و رسانه هایش��ان این است و 
باید عوامل داخل کشور مراقب باشند که در دام این توطئه 
گرفتار نشوند. نماینده پیش��ین مردم اصفهان در مجلس با 
 بیان مطلب فوق خاطر نشان س��اخت: ماجراهای سال 88 
می تواند درس خوبی باش��د برای کس��انی ک��ه در تخریب 
دیگران با عوامل خارجی هم دس��ت می شوند. توصیه هم 
این است که مراقب باشند در دام رسانه های صهیونیستی 
و انگلیسی گرفتار نشوند. ستون پنجم خارجی تعزیه گردان 
فتنه سال 88 بودند و ما امیدواریم از اتفاقات چهار سال پیش 
درس عبرت بیاموزیم. وی در ادامه اف��زود: جریاناتی که به 
دنبال تخریب افرادی چون آقای قالیباف و سایر کاندیداها 
هستند، ساخته و پرداخته دست بیگانه هستند. اجرای برنامه 
 هایی که دشمن آن را دیکته می کند و خودی ها به اجرای آن 
می پردازند، سبب می ش��ود تا خودی ها خود را آلت دست 
بیگانه قرار دهند. م��ن توصیه می کنم ب��رای خدا، آرامش 
وجدان عمومی و مردم دست از این تخریب ها بردارند و آلت 

دست بیگانه نشوند. 

انتخابات انتخاباتسیاست داخلی انتخابات

 وضع فعلی ناشی از 
حسن ظن افراطی است

  کاندیدای اصولگرایان 
تنها یک نفر خواهد بود

 هیچ زمانی مانند امروز 
نگران اصل انقالب نبوده ام

 تخریب کنندگان از 
حوادث 88 درس بگیرند
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هرچه به زمان برگ��زاری انتخابات ریاس��ت جمهوری نزدیک 
می ش��ویم، صف آرایی گفتمانی جریان های سیاس��ی بیش از 

گذشته خودنمایی می کند.
آن گونه که از ش��واهد پیداس��ت، انتخابات ریاست جمهوری 
خرداد ماه 1392 بر مبنای س��ه گفتمان حف��ظ و تداوم وضع 
موجود، بازگشت به گذشته برای بازآفرینی شرایط قبل از دوم 
خرداد و درنهایت گفتمان تغییر مبتنی بر پیش��رفت و عدالت 
خواهد بود.صف آرایی این س��ه گفتمان در حالی است که در 
عمل گفتمان حفظ وضع موجود و بازگشت به گذشته، حاضر به 
بیان این موضوع در تحلیل گفتمانی خود نیستند و می کوشند 
 با الفاظ و عباراتی جدید، شرایط موجود را به نفع خود رقم بزنند. 
 هر چند تا کنون نامزدهای زی��ادی در انتخابات اعالم آمادگی 
کرده اند و این دوره ش��اید ب��ه لحاظ تنوع ش��رکت کنندگان 
رکورددار باشد و چهره های شاخص زیادی برای ثبت نام شرکت 
کرده باشند، اما این تنوع شرکت کننده، دلیل بر تنوع دیدگاه 
نیست. بسیاری از ش��رکت کنندگان از یک گفتمان مشخص 
حمایت می کنند و تفاوت زیادی با هم ندارند و احیانا اختالفی 

هم با هم ندارند. 
بررس��ی دیدگاه ها و خواس��تگاه ه��ای اجتماعی و سیاس��ی 
تمام چهره های برت��ر فارغ از این که در نهایت چه کس��انی به 
 تأیید ش��ورای نگهبان می رس��ند، گویای این اس��ت که تنها 

س��ه ضلع اصلی در این انتخابات وجود دارد و دیگر بس��تگی 
 دارد این س��ه ضلع با چه توان��ی و با چه کس��ی وارد انتخابات 

شوند. 
هر چند در نهایت حتی ممکن است یکی از این سه ضلع حذف 
شده و انتخابات دو قطبی برگزار شود، اما شاید هم هر سه ضلع 
فرصت این را پیدا کنند که وارد کارزار انتخابات ش��وند و بعد 
 از س��ال ها دو قطبی برگزار کردن انتخابات، این بار انتخاباتی 

سه قطبی داشته باشیم.
 * »گفتمان تداوم« وضعیت موجود ایده آل تحقق یافته خود را 

در دولت احمدی نژاد تعریف می کند. 
این رویک��رد کل��ی دارای دو چهره دولتی و غیردولتی اس��ت.

الگوی دولتی این گفتمان که از س��وی چهره ه��ای حاضر در 
دولت ارائه می ش��ود، دولت احمدی ن��ژاد را معجزه ای تحقق 
یافته با دس��تاوردهای بی ش��مار می دانند ک��ه بهترین حالت 
ممکن در آینده، تداوم این الگو خواهد بود.  الگوی غیر دولتی 
و یا به عبارت بهتر نیمه دولتی این گفتمان از سوی چهره های 
 جبهه پایداری ارائه می شود که ضمن تکریم حداکثری دولت 
احمدی نژاد، انحراف و نابسامانی های این دولت را برخاسته از 
 حضور چند چهره حاشیه س��از می دانند و معتقدند که دولت 
ایده آل، دولت احمدی نژاد بدون حضور چهره های حاشیه ساز 
خواهد بود. چند کاندیدای حاضر در انتخاب��ات را می توان در 

قالب این رویکرد کلی دسته بندی و تحلیل کرد.
* گفتمان »بازگشت به عقب« با انتقاد شدید از وضع موجود و 
اشاره به نابسامانی های کشور، ضرورت »نجات کشور« از طریق 
بازگشت به گذشته 20 س��ال قبل و احیای س��بک مدیریتی 
تکنوکراتیک و س��رمایه ساالر س��ال های بعد از جنگ مطرح 
می شود. عبارتی چون »ما می دانستیم«، »هشدار داده بودیم« 
و... به وفور در ادبیات گفتمانی این طیف مش��اهده می شود و 
 تالش می شود با استفاده از این ادبیات، خود را پیشگوی آنچه در 

هشت سال گذشته روی داد، 
نشان دهند. 

این گفتمان می کوشد تا بروز 
مش��کالت موجود را ناش��ی 
از کنار رفتن ای��ن جریان از 
 س��کانداری اجرایی کشور و 
بی توجهی ب��ه توصیه های 
سران این جریان تلقی کند.

در  دیگ��ری  *گفتم��ان 
انتخابات آینده حاضر است 
که گرچه از درون اصولگرایی 
برخاس��ته، ولی خ��ود را در 
تمای��ز ب��ا راه طی ش��ده در 
س��ال های گذش��ته تعریف 
می کن��د و از س��وی دیگر با 
نقد اصولی رویکرد بازگشت 
 ب��ه گذش��ته، راه عب��ور از 

چالش ه��ای موج��ود و تحق��ق اه��داف انق��الب را پیگیری 
 گفتمان پیش��رفت و عدالت و عملیاتی کردن الگوی مدیریت 
جهادی به عنوان کارگزار اجرایی گفتمان پیش��رفت و عدالت 

می داند. 
»گفتمان پیش��رفت و عدالت« وج��ود نابس��امانی موجود را 
می پذیرد و آن را ناشی از سوء مدیریت شدید سال های گذشته 
می داند و باور دارد که ما نیازمند یک تغییر اساسی در وضعیت 
اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هستیم که تحقق آن تنها در سایه 
 رفع سوء مدیریت موجود ممکن است. البته این رویکرد اصالح 
سوء مدیریت موجود را به معنای بازگشت به گذشته نمی داند و 
با نقد جدی مدیریت تکنوکراتیک سال های دوران سازندگی، 
 نیاز به احی��ای مدیریت جه��ادی به عنوان الگوی��ی برآمده از

انقالب اس��المی و دفاع مقدس را برای حل مشکالت ضروری 
می داند.

بررسی گفتمان های حاضر در انتخابات

موضع جدید اوباما درباره اضالع نا متقارن هرم قدرت
کشتار مسلمانان میانمار

باراک اوباما در دیدار با تین س��ین ضمن آنکه خواستار 
توقف خش��ونت ها علیه مس��لمانان در میانمار ش��د، از 

پیشرفت های اقتصادی این کشور نیز تمجید کرد.
تین س��ین، اولین رهبر میانمار محس��وب می شود که 
در 47 سال گذش��ته به آمریکا س��فر کرده است. اوباما 
در این دیدار با اشاره به خش��ونت های انجام شده علیه 
 مسلمانان به ویژه اقلیت روهینگیا، خواستار توقف فوری 
خش��ونت های بودائیان میانمار علیه آنها شد. خشونت 
بودائیان علیه مسلمانان میانمار سابقه تاریخی دارد، اما 

در سال گذشته این خشونت ها به اوج خود رسید.

  سفر اردوغان به آمریکا 
بی نتیجه بود

رییس یک مؤسسه بین المللی س��فر اخیر نخست وزیر 
ترکیه به آمریکا را در خصوص سوریه بی نتیجه توصیف 
کرد. حاق پ��وپ، رییس گ��روه بین الملل��ی بحران در 
 گفتگو با روزنام��ه ترکیه ای حریت گفت ک��ه اردوغان 
نخست وزیر ترکیه در دیدار با اوباما رییس جمهور آمریکا 
نتوانست به انتظاراتش درباره سوریه برسد. وی افزود: فکر 
نمی کنم که اردوغان توانسته باش��د در دیدار با اوباما به 
خواسته هایش درباره سوریه دست یابد. حاق پوپ گفت:  
مهم ترین پیام این دیدار، این ب��ود که آمریکا تمایلی به 
دخالت نظامی در سوریه برای برکناری بشار اسد ندارد، 

پیامی که با خواسته اردوغان مغایر بود.

تالش تشکیالت خودگردان 
برای تشدید محاصره نوار غزه

سخنگوی جنبش حماس، سفارت تشکیالت خودگردان 
فلس��طین در قاهره را به تالش برای تش��دید محاصره 
نوارغزه متهم کرد. جنبش حماس، س��فارت تشکیالت 
خودگردان فلس��طین در قاهره را به تالش برای تشدید 
محاصره نوار غزه متهم کرد. سامی ابوزهری، سخنگوی 
حماس در این رابطه با اشاره به اظهارات اخیر  برکات الفرا 
سفیر فلسطین در قاهره که بستن تونل ها در مرزهای نوار 
غزه را خواستار شده بود، گفت: این اظهارات در راستای 
نقش منفی که سفارت فلس��طین در قاهره ایفا می کند 

مطرح شده و هدف آن تشدید محاصره نوارغزه است.

اخبار بین الملل

هر چند تا کنون 
نامزدهای زیادی 

در انتخابات اعالم 
آمادگی کرده اند و 
این دوره شاید به 

 لحاظ تنوع 
شرکت کنندگان 

رکورددار باشد، اما 
این تنوع شرکت 

کننده، دلیل بر تنوع 
دیدگاه نیست



یادداشت

 هفت مسجد در اردستان 
پذیرای معتکفین است

 رییس اداره تبلیغات اس��امی اردس��تان گفت: طبق برنامه ریزی های
صورت گرفته، هفت مسجد در شهرستان اردس��تان پذیرای معتکفین 
است. حجت االسام محمود مرادی در گفتگو با مهر افزود : هفت مسجد 
در شهرستان اردستان آماده پذیرایی از معتکفین است که از این تعداد 
دو مسجد در اردستان، یک مسجد در زواره، یک مسجد در مهاباد و سه 
مسجد در روستاهای شهرستان اردستان واقع ش��ده است.رییس اداره 
تبلیغات اس��امی اردس��تان در ادامه بیان داش��ت: با توجه به تبلیغات 
گسترده ای که در سطح شهرستان انجام شده به نظر می رسد استقبال 

جوانان نسبت به سال گذشته افزایش یابد.

 دستگیری سارق حرفه ای 
LCD تلویزیون های

سارقی که پس از سرقت سه تلویزیون LCD قصد فروش آنها را داشت، با 
اقدام به موقع مأموران پلیس مرکز استان اصفهان شناسایی و دستگیر شد. 
سرهنگ حسن یاردوستی، فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان گفت: با 
محرز شدن سرقتی بودن LCD، تحقیقات از فروشنده آن انجام شد که 
وی عنوان داشت شخصی چند روز پیش آن را برای فروش به مغازه آورده و 
او نیز آن را خریده است. این مقام انتظامی عنوان داشت: با توجه به این که 
احتمال داشت سارق LCDهای دیگری را نیز سرقت کرده و برای فروش 
به مغازه های دیگر ببرد، به همین جهت واحدهای گشتی پلیس در این 

زمینه فعال شده و  به جستجو برای دستگیری وی پرداختند.

 پیشرفت 50 درصدی پارکینگ 
سه طبقه میدان امام علی )ع(

مدیر پ��روژه احیای می��دان امام عل��ی )ع( با تأکید بر ای��ن که عملیات 
اس��کلت و س��فت کاری فضای زیر میدان در جنوب خیابان عبد الرزاق 
 به عنوان فض��ای چند منظ��وره پای��ان یافت��ه، اعام ک��رد: پارکینگ 
سه طبقه کف این میدان ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. سعید 
کورنگ بهشتی با اعام این مطلب افزود: در حال حاضر ضلع های شمالی، 
جنوبی و غربی میدان امام علی )ع( به لحاظ نماسازی در مراحل پایانی 
است و عملیات اجرایی اس��کلت و نازک کاری ضلع شرق این میدان در 

قسمت هارونیه در حال انجام است.

 روزانه بین ۴۲ تا 5۱ دوقلو 
در کشور متولد شده اند

مدیرکل دفتر آمار و اطاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور گفت: 
از ابتدای سال جاری تاکنون، روزانه بین۴۲ تا ۵۱ دوقلو در کشور متولد 
ش��ده اند. به گزارش ایمنا، علی اکبر محزون بیان داشت: از ابتدای سال 
جاری تا ۲۲ اردیبهشت ماه، تعداد ۱۹۷ هزار و ۳۱۶ والدت در کشور ثبت 
شده است. وی افزود: ش��ش هزار و ۱۹ مورد از والدت های سال جاری، 

متعلق به چندقلوزایی بوده است.

 تغذیه اطالعاتی رسانه ها 
برعهده روابط عمومی است

عضو هیأت علمی گروه ارتباطات دانش��گاه عامه طباطبایی با بیان این 
 که س��ازمان موفق چیزی برای پنهان کردن از رس��انه ها ندارد، گفت: 
روابط عمومی باید با اشتیاق، نه با اکراه در خدمت رسانه ها باشد. مهدخت 
بروجردی در آیین هشتمین جشنواره روابط عمومی استان اصفهان ابراز 
داشت: هدف روابط عمومی یک س��ازمان از ارتباط با رس��انه ها، ایجاد 
بهترین پوشش رسانه ای بر عملکرد آن سازمان است. وی گفت: تغذیه 

اطاعاتی رسانه ها بر عهده روابط عمومی است.

گشتی در اخبار 

حمایت های روانی پس از حوادث 
پیشگیرانه و عالج بخش است

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان 
    محمود محمدزاده 

الزم است قبل از ورود هر گونه نیروهای دولتی و غیر دولتی ساکن، 
مردم محله با س��اختار ش��کل یافته ای بتوانند به موق��ع مداخله و 
واکنش صحیح و س��ریع را انجام دهند؛ چرا ک��ه نقش حمایت های 
روانی اجتماعی می تواند هم پیش��گیرانه باش��د و ه��م عاج بخش. 
زمانی که مش��کات روانی کاهش می یابد، پیشگیرانه و زمانی که به 
افراد و جامعه کمک می شود تا بر مشکات روانی اجتماعی ناشی از 

بحران غلبه کنند، عاج بخش 
است. به همین دلیل است که 
باید در این زمینه با انجام این 
برنامه ه��ا و مانورها آمادگی 
الزم را برای مقابله با حوادث 
از پیش تعیین نشده پیدا کرد 
و برای روزی که ممکن است 
اتفاقی بیفت��د برنامه ریزی و 

تمرین داشت. 
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چهره روز
به جایگاه نخبگی در عرصه روابط عمومی نرسیده ایم

استاندار اصفهان با اش��اره به این که خوشبختانه اس��تان اصفهان در زمینه های مختلف، 
نخبگی خود را نشان داده است، گفت: متأسفانه در عرصه روابط عمومی هنوز نتوانسته ایم 

به این جایگاه دست یابیم.
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ای��ن روزه��ا روی تم��ام 
 گروه 
دیواره��ای ش��هر آدرس و شهر

ش��ماره تلفن مراکز ترک 
اعتیاد را می توان دید؛ مراکزی که هر روز بر آمار آنها 

افزوده می شود. 
وقتی این تبلیغ��ات با فونت��ی درش��ت تر از آگهی 
اس��تخدام در بیش��تر نیازمندی های صبح اصفهان 
چاپ می ش��ود، می توان فهمید اعتیاد جوانان، بازار 
برخی از این مراکز را س��که کرده است. دبیر شورای 
هماهنگی مبارزه ب��ا مواد مخدر اس��تان اصفهان از 
فعالیت ۷۹ کمپ و ۱۲۲ کلینیک ت��رک اعتیاد در 
استان اصفهان خبر می دهد و می گوید: از این تعداد، 

8۰ کلینیک در شهر اصفهان است.  
نبی اهلل ش��اه محمدی در گفتگو با ایس��نا، ۲۰ تا ۳۰ 
ساله ها را بیشترین مراجعه کنندگان به کمپ های 
ترک اعتیاد استان اصفهان عنوان می کند و می افزاید: 
 در حال حاض��ر دو کمپ ترک اعتیاد وی��ژه بانوان و 

س��ه کمپ ترک اعتیاد ویژه جوانان زیر ۱8 سال در 
اصفهان فعالیت می کند.  وی با اش��اره به نگهداری 
ماهانه ۴۰ ال��ی ۶۰ نفر در کمپ های ت��رک اعتیاد 
اس��تان اصفهان، ادامه می دهد: هزینه نگهداری هر 
معتاد در مراکز ترک اعتیاد از ۷۰ تا ۳۰۰ هزار تومان 

نوسان دارد.  
اگرچه ش��اه محمدی فعالیت کمپ ها و مراکز ترک 
اعتیاد را مثب��ت ارزیابی می کند و معتقد اس��ت که 
افزایش تعداد این مراکز نقش مؤثری در ایجاد سامت 
در بین جوان��ان جامعه دارد، اما ب��ا توجه به افزایش 
روزافزون معت��ادان اصفهان و با نگاهی س��طحی به 
افزایش قارچ گونه مراکز ترک اعتیاد، این س��ؤال به 
ذهن خطور می کند که چرا با ای��ن همه مرکز ترک 
اعتیاد، نه تنها از تعداد جوانان معتادکم نمی ش��ود، 
بلکه  هر چند روز یک بار شنیده می شود که جوانی به 
خاطر عدم مصرف مواد و یا روش ها غلط تزریق مواد، 

جان خود را از دست داده است؟!

ترک دایمی را تضمین نمی کنیم 
مس��ئول مرکز ترک اعتیاد اندیش��ه نیک اصفهان، 
ترک اعتیاد را وابسته به عواملی همچون اراده افراد و 
موقعیت خانوادگی و چگونگی رفتار اطرافیان با وی 
می داند و می گوید: ما هرگز برای کس��انی که برای 
ترک اعتیاد به مرکز مراجعه می کنند، ترک دایمی 
را تضمین نمی کنیم و فقط با مش��اوره هایی که ارائه 
می دهیم و تجویز دارو برای معتادان به ترک اعتیاد 

کمک می کنیم. 
وی مدت زمان ترک اعتیاد را بسته به نوع موادی که 
فرد معتاد مصرف کرده، عنوان می کند و معتقد است: 
زمان ترک اعتیاد هر معتاد با توجه به نوع مواد مصرفی 

بین سه الی ۱۲ ماه نوسان دارد.
این مسئول مرکز ترک اعتیاد، هزینه دریافتی برای 
هر معتاد در طول دوره درم��ان را ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار 
تومان برای یک م��اه درمان اعام می کن��د و ادامه 
می دهد: می��زان هزینه ای که از ه��ر معتاد دریافت 

می شود، بسته به خلق و خو و دز موادی است که فرد 
مصرف می کند.

پزشکان دستی در ترک ندارند 
درتاج، مس��ئول مرکز ترک اعتیاد بازگشت اصفهان 
نیز تضمین ترک دایمی اعتیاد را غیر ممکن می داند 
و می گوید: البته ع��اوه بر خود ف��رد و اطرافیانش، 
پزش��ک و مش��اور نیز نقش مهمی در ترک اعتیاد 

معتادان دارند. 
وی حداقل درم��ان معتادان در مرکز ت��رک اعتیاد 
را چه��ار م��اه عن��وان می کن��د و ادام��ه می دهد: 
 افرادی ک��ه به مراکز ترک اعتی��اد مراجعه می کنند 
دو دس��ته اند: افرادی ک��ه به ص��ورت دایمی ترک 
می کنند و افرادی که بعد از۲۰ روز الی سه سال دوباره 

دچار لغزش شده و مصرف مواد را از سر می گیرند.
مس��ئول مرکز ترک اعتیاد بازگشت اصفهان اضافه 
می کند: از صد درصد مراجعه کنندگان به مراکز ترک 
اعتیاد ۲۰ تا ۳۰ درصد به صورت دایم ترک می کنند 
و بقیه بعد از ۲۰ روز تا سه س��ال دوباره به اعتیاد باز 
می گردند. درتاج ادامه می دهد: البته باید این موضوع 
را نیز در نظر داشته باشیم که در مراکز ترک اعتیاد 
و به ویژه کمپ های ترک اعتیاد، امکانات بهداشتی 
در حداقل ممکن موجود است و پزشکانی که در این 
مراکز فعالیت می کنند، تخصص کافی را ندارند. وی 
اضافه می کند: بیشتر پزش��کان این مراکز، پزشک 
عمومی هستند و متأسفانه بسیاری از این پزشکان با 
مراحل درمانی معتادان آشنایی ندارند و ممکن است 
با دادن داروهایی با دز باال یا پایین جان معتادان را نیز 

به خطر بیندازند.

درمان پروژه نیست، پروسه است
علی پدریان، جامعه ش��ناس، اعتیاد را یک بیماری 
عنوان می کند و ادامه می دهد: درمان بیماری اعتیاد 
پروژه نیست که بتوان زمان خاصی برای شروع و پایان 
آن بیان کرد، بلکه پروسه ای اس��ت که باید مراحل 
درمانی با توجه به میزان مصرف و نوع مصرف مواد در 
بین افراد مختلف دنبال شود. وی اعتیاد را به دوگونه 
رفتاری و مصرفی تقسیم می کند و می گوید: اعتیاد 
به مواد مخدر و الکل از ن��وع اعتیاد مصرفی و اعتیاد 
به قمار، چت، موبایل و... از دسته اعتیادهای رفتاری 

است. این جامعه شناس با بیان این که درمان اعتیاد 
به روش های متفاوت انجام می شود، اضافه می کند: 
متأسفانه مراکز درمان اعتیاد به تمام معتادان با یک 
دید نگاه کرده و برای تمام آنها یک ش��یوه درمانی را 

دنبال می کنند. 
پدریان وجود انگیزه های زیاد و متغیر را اصلی ترین 
دلیل گرای��ش به اعتیاد عنوان می کن��د و می گوید: 
ضروری اس��ت برای درمان اعتیاد تمام انگیزه های 
گرایش به آن را در تک تک بیماران شناسایی و نسبت 
به درمان آن اقدام کنن��د. وی مراکز درمان اعتیاد را 
یکی از پردرآمدترین مشاغل کنونی می داند و ادامه 
می دهد: متأسفانه در کشور ما اگر فروش مواد مخدر 
دومین یا س��ومین منبع درآمد باشد، درمان اعتیاد 
رتبه بعدی را دارد. وی با تأکید بر این که تفکر حاکم 
در مراکز درمانی اعتیاد نباید اقتصادی باشد، اضافه 
می کند: در این مراکز به بیماران به عنوان منبع درآمد 
نگاه می شود و بیشتر توجه مسئوالن این مراکز کسب 

درآمد از بیماران است.

فعالیت ۲8 کمپ میان مدت ترک اعتیاد 
در استان اصفهان

هم اکنون به گفته معاون امور پیش��گیری سازمان 
بهزیس��تی اس��تان اصفهان، ۲8 کمپ در اس��تان 
اصفهان، برای درمان معتادان وج��ود دارد. مرضیه 
فرش��اد می افزاید: در حال حاضر سه کمپ اقامتی 
میان مدت ویژه س��اماندهی زنان معتاد در اس��تان 
اصفهان فعالیت دارند که با راه اندازی کمپ شهرستان 
فاورجان، تعداد کمپ های اقامتی ساماندهی زنان 

معتاد استان اصفهان به چهار مورد افزایش می یابد.
وی با اذعان بر این که به ط��ور معمول این کمپ ها 
پر نمی ش��ود، خاطرنش��ان کرد: ظرفیت هر یک از 
 کمپ های اقامتی می��ان مدت در اس��تان اصفهان 

به طور متوسط ۱۵۰ نفر است.
معاون امور پیش��گیری سازمان بهزیس��تی استان 
اصفه��ان همچنین با بی��ان این ک��ه در حال حاضر 
تعرفه های هزینه مقیمان در کمپ های تازه تأسیس 
۲۰۰ هزار ریال است، یادآور شد: با یارانه های در نظر 
گرفته ش��ده برای مقیمان، پرداخت حدود نیمی از 
 این مبلغ در کمپ های زنان را س��ازمان بهزیس��تی 

بر عهده می گیرد.

مکان هایی که مثل قارچ رشد می کنند

بازار مراکز ترک اعتیاد در اصفهان سکه است 

آموزش خط میخی با 
چکش مربیان تاریخ

بابت هر اتوبوس 500 هزار 
تومان کرایه می دهیم

رییس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان خمینی شهر گفت: کاس خط 
میخی در کتابخانه امام صادق )ع( جوی آباد خمینی شهر برگزار می شود. 

ابراهیم مایی در گفتگو با فارس اظهار کرد: یک دوره آموزشی جهت فراگیری 
خط میخی در کتابخانه عمومی امام صادق )ع( جوی آباد از ۲۵ خرداد ماه سال 
جاری برگزار می ش��ود. وی ادامه داد: پس از این دوره، آموزش زبان پارس��ی 
باستان  زیر نظر اساتید برجس��ته تاریخ و خطاطی در نظر گرفته شده است. 
رییس اداره کتابخانه های عمومی شهرس��تان خمینی ش��هر در مورد دیگر 
برنامه هایی که توسط کتابخانه عمومی این شهرستان برگزار می شود، اضافه 
کرد: برگزاری نشست ادبی انجمن شعر و ادب کتابخانه عمومی امام صادق )ع( 

جوی آباد از دیگر این برنامه هاست.

شهردار بهارستان گفت: بابت هر اتوبوس ماهیانه ۵۰۰ هزار تومان به اتوبوسرانی 
کرایه می دهیم.

احمدرضا پری با اشاره به این که بهارستان یکی از شهرهای اقماری است که در 
۱۵ کیلومتری جنوب شرقی اصفهان در مسیر جاده اصفهان شیراز قرار دارد، 
تصریح کرد: در برنامه ریزی های مربوط به اسکان و شهرسازی استان اصفهان 
این شهر جزء شهرهایی است که به منظور جذب سرریز جمعیت شهر اصفهان 
در نظر گرفته شده و با توجه به فاصله ای که از شهر اصفهان و جمعیتی که دارد 
و استفاده ۴۰ درصدی ساکنان آن از اتوبوس، باید توجه بیشتری به حمل و نقل 
عمومی شود. وی بیان کرد: بابت هر دستگاه اتوبوسی که شهرداری اصفهان به 

بهارستان داده، ماهیانه مبلغ ۵۰۰ هزار تومان کرایه پرداخت می کنیم.

زیر پوست شهر/کارخانه تولید اتوبوس BRT در نجف آباد اصفهان

س:حمیدرضا نیکومرام/زاینده رود[
]عک
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اصفهان از ۶۳ گس��ل فعال 
 گروه 
تشکیل ش��ده و با توجه به شهر

 قرارگی��ری رون��د ای��ن 

گسل ها بر وقوع زلزله، احتمال وقوع زلزله در اصفهان 
حتمی اس��ت. این خاص��ه ای اس��ت از گفته های 
همایون صفایی، دانش��یار دانش��کده زمین شناسی 

دانشگاه علوم پزشکی در یکصد و بیستمین نشست 
باشگاه نجوم که مشروح آن را در زیر می خوانید :

   شواهد حرکت  ورقه ها از ۲۵۰ میلیون سال پیش 
تاکنون، گواه وجود خشکی به نام پانگه آ است. در این 
بین شبه قاره هند با سرعت زیادی از گنداوانا جدا شده 
و با الحاق به خشکی اوراس��یا موجب ایجاد کوه های 

هیمالیا شده است.
    فشار ورقه عربی از غرب ایران و ورقه هند از شرق 
در زلزله های اخیر دخیل است و با مشاهده نقشه های 
زمین شناسی مشاهده می کنید که صفحه عربی در 
حال جدا شدن از قاره آفریقا و الحاق به آسیاست که با 
فشار بیشتر به صفحه ایران موجب افزایش بسیاری از 

زلزله های مختلف در ایران می شود.
     در این سایت لرزه های مختلف از یک تا سه ریشتر 
و حتی بزرگ تر ثبت شده که گویای زلزله  های بسیار 

زیاد در اصفهان است.
     در حال حاضر گسل های بسیار زیادی در اطراف 
اصفهان شناسایی شده است. روند این دست گسل ها 

با روند لرزه خیزی ارتباط تنگاتنگی دارد.
   گسل F۵ در ناحیه هزارجریب قرار گرفته که این 

ناحیه بر تونل مترو قرار دارد و بدون توجه به وجود این 
گسل، مترو در این ناحیه احداث می شود.

   از دیگر گس��ل های فعال در منطقه، گس��ل های 
جنوب هس��تند که ۵۰ کانون پس لرزه ای را در خود 

ثبت کرده اند.
     اصفهان در زون سنندج – سیرجان قرار گرفته که 
نسبت به دیگر نواحی ایران مرکزی و زاگرس از خطر 
زلزله خیزی کمتری برخوردار اس��ت، اما قرارگیری 
اصفهان در این گس��ل، خطر لرزه خی��زی اصفهان را 
به طور کامل رد نمی کند و در این زمینه نیاز به بستر 

سازی داریم.
   در حال حاضر و با پژوهش انجام گرفته در نواحی 
اطراف اصفهان، ۶۳ گسل فعال در این نواحی شناسایی 
ش��ده که احتمال فعالیت لرزه ای را در اصفهان تأیید 

می کند.
   زلزله  ۱۳۴۴ اصفهان، موجب تخریب تعداد زیادی 
از خانه ها و کشته شدن ۲۰ نفر شد، بنابراین با وجود 
این لرزه احتمال زمین لرزه های دیگر نیز در اصفهان 

وجود دارد.
   در نواحی زرین ش��هر و پیربک��ران کانون لرزه ای 

فراوانی وج��ود دارد. اهالی این نواحی در بس��یاری از 
مواقع زمین لرزه های زیادی را احساس می کنند.

زمی��ن ل��رزه ۳۱ فروردین س��ال ج��اری در نواحی 
حبیب آباد و فرودگاه اصفهان با عمق هشت کیلومتری 
رخ داد و بیشترین علت احساس آن همین عمق کم 
زمین لرزه بود که انرژی زی��ادی را در اطراف پراکنده 

کرد.
    گس��ل گورد در نواحی حبیب آباد – فرودگاه، با 
بررسی نقشه های زمین شناسی مشاهده می شود. این 
گسل آبرفت های جوان منطقه را قطع کرده، بنابراین 

گسل بسیار جوان و فعال است.
  تیم های اعزامی مختلفی به نواحی اطراف اصفهان 
به منظور شناسایی گسل های فعال ناحیه، تطابق آنها 
با زمین لرزه ها و در نهایت پتانسیل لرزه خیزی اصفهان 
تشکیل شود تا در صورت وقوع زمین لرزه، بتوانیم از 

عواقب ناگهانی آن جلوگیری کنیم.
    نواحی شهرضا، کاشان و نایین مستعد لرزه خیزی 
اس��ت و توجه به نکات ایمنی در س��اخت و س��ازها، 
آمادگی و آم��وزش همگانی برای مقابله ب��ا زلزله در 

کاهش خسارات احتمالی مؤثر خواهد بود.

اصفهان، به گوش باش

زلزله همین نزدیکی هاست



چهره روزیادداشت

 موافقت بانک مرکزی 
با تسهیالت ازدواج

مدیرعام��ل صن��دوق مه��ر ام��ام رض��ا)ع( از موافقت بان��ک مرکزی 
با پرداخت تس��هیالت ازدواج توس��ط این صن��دوق با اعتب��اری بالغ بر 
 500 میلی��ارد ریال خب��ر داد و گفت: از ابتدای س��ال تاکن��ون بیش از 

423 میلیارد ریال تسهیالت اشتغال پرداخت کرده ایم.
مهدی حس��ین نژاد از موافقت بان��ک مرکزی جمهوری ب��رای درج نام 
صندوق مهرامام رضا)ع( در سامانه تسهیالت قرض الحسنه ازدواج خبر 
داد و اظهار داش��ت: به منظور آسان س��ازی و کمک به رفع دغدغه های 
جوانان و کاهش صف انتظار پرداخت تسهیالت ازدواج، این صندوق برای 
پرداخت تسهیالت قرض الحس��نه ازدواج جوانان اعالم آمادگی کرده و 
اکنون نیز در فهرس��ت بانک های عامل در این راستا قرار گرفت. حسین 
نژاد با اعالم آمادگی ش��عب این صندوق در سراسر کشور برای پرداخت 
این تس��هیالت افزود: متقاضیان می توانند با ورود به س��امانه تسهیالت 
ازدواج بانک مرکزی، یکی از 360 شعبه صندوق مهرامام رضا)ع( در سطح 
کشور را انتخاب و با مراجعه به شعب صندوق برای دریافت این تسهیالت 
اقدام کنند.وی با اعالم اعتبار تعیین ش��ده برای پرداخت این تسهیالت 
 گفت: بدین منظور صن��دوق مبلغ 500 میلیارد ریال برای تس��هیالت 
قرض الحس��نه ازدواج در مرحله اول پیش بینی ش��ده است. وی افزود: 
صندوق مهرامام رضا)ع( در نخستین س��ال های فعالیت خود با ورود به 
عرصه پرداخت تسهیالت ازدواج جوانان، عملکرد موفقی طی سال های 

85 الی 87 داشته است.

خبر ویژه

4
صادرات گندم ممنوع شد

برای جلوگیری از خروج گندم از مرزهای غربی کشور، بر اساس تصمیم سازمان توسعه تجارت و ابالغ 
گمرک، صادرات گندم ممنوع است. گندم همچنان در جدول A2 جدول ضمیمه بخشنامه پیروی 

قرار داشته و صادرات آن ممنوع است.
اصفهان امسال با ۷۰۰ میلیون 

مترمکعب آب مواجه است
مدیرکل آب منطقه ای اصفهان 

محمدعلی طرفه 
تونل خدنگس��تان از ط��رح های مهر ماندگار اس��ت ک��ه 11/5 کیلومتر 
 ط��ول و 18 کیلومتر جاده دسترس��ی دارد. با بهره برداری کامل س��االنه 
30 درصد از آب انتقال زاینده رود تأمین می ش��ود. تاکن��ون 50 میلیارد 
تومان توسط قرارگاه خاتم االنبیا برای تکمیل این طرح هزینه شده است. 
سد باغکل دومین طرح از طرح های مهر ماندگار است که ظرفیت این سد 
ساالنه 5 میلیون مترمکعب است. س��ومین طرح، طرح کاشان با ظرفیت 
انتقال آب 400 لیتر اس��ت که 
این میزان حجم آب قرار است 
به 850 لیتر برس��د. تونل سوم 
کوهرنگ طرح چهارم است که 
در س��ال گذش��ته 10 میلیارد 
تومان از اعتبار آن عملیاتی شده 
است. انتظار داریم امسال مابقی 
اعتبارات تا مرحل��ه پایانی این 

طرح اختصاص یابد.
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نمایندگان در جلسه علنی مجلس برای 
گروه 
بررسی الیحه بودجه با خرید گندم داخلی اقتصاد

 به قیم��ت جهان��ی موافقت کردن��د، اما 
باتوجه به مغایرت با قانون برنامه پنجم، تعداد موافقان به دوس��وم 
حاضران نرسید و کل موضوع بند 12 به کمیسیون تلفیق ارجاع شد. 
در بررس��ی الیحه بودجه سال 92 در نشس��ت علنی مجلس، در 
بررسی ماده 12 این الیحه که اشاره شده،در اجرای ماده 33 با قانون 
افزایش بهره وری بخش کش��اورزی و مناب��ع طبیعی مصوب 23 
تیرماه 89 ، بانک مرکزی جمهوری اسالمی از طریق بانک های عامل 
مکلف است با معرفی وزارت جهاد کشاورزی تسهیالت الزم را برای 
خرید گندم تولید داخلی تا س��قف 70 هزار میلیارد ریال از محل 
مناب��ع داخلی بانک ه��ا قبل از ش��روع فصل برداش��ت در اختیار 
کارخانه های آرد و سیلوداران بخش خصوصی و شرکت های تعاونی 
روس��تایی قرار دهد. کارخانه ها و ش��رکت های مذک��ور موظفند 
تسهیالت دریافتی را برای خرید گندم به مصرف رسانده و در موعد 
مقرر بازپرداخت کنند. منابع م��ورد نیاز برای خرید گندم از محل 
اعتبارات نقدی نان موضوع ردیف 520 � 1 جدول ش��ماره 9 این 
قانون به عنوان تنخواه گردان از طریق س��ازمان هدفمند س��ازی 
یارانه ها در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می گیرد. وزارت مزبور 
موظف است در پایان هر ماه وجوه تنخواه دریافت شده را از محل 
فروش گندم خریداری شده به خزانه داری کل کشور مسترد کند.

در بررسی بند 12 الیحه، نادر قاضی پور،  نماینده ارومیه پیشنهاد 
کرد قیمت گندم که از خارج وارد می شود 1200 تومان است و بهتر 
است خرید تضمینی گندم داخل نیز به همان قیمت انجام شود و 
محصول ایران��ی را خارجی حس��اب کنند و قیم��ت تضمینی از 
کشاورزان نیز بر پایه قیمت جهانی باشد. در ادامه رضا عبداللهی، 
نماینده ماه نشان پیشنهاد حذف»با معرفی وزارت جهاد کشاورزی« 
از بند 12 این الیحه را داد که به گفته وی، شرکت بازرگانی دولتی 
در حال حاضر خرید تضمینی گندم را انجام می دهد و اگر بخواهیم 
این خرید را در اختیار وزارت جهاد قرار بدهیم، کار نشدنی است. به 
گفته عبداللهی، در قانون ه��م تنظیم بازار آرد به عهده ش��رکت 
بازرگانی دولتی است. وی پیشنهاد کرد: »اجازه داده شود شرکت 
هدفمند سازی یارانه ها و شرکت بازرگانی دولتی همچنان کار خرید 
گندم تضمینی را انجام دهد.« در ادامه این بررسی، عباس رجایی، 
رییس کمیسیون کش��اورزی مجلس با انتقاد از حذف موضوع»با 
معرفی وزارت جهاد کشاورزی« در بند 12 اظهار داشت: »در بحث 
قانون انتزاع نیز موضوع خرید تضمینی برطرف شده و البته شرکت 
بازرگانی دولتی هم وظایفی دارد. مباش��ر خری��د در حال حاضر 
براساس قانون انتزاع سازمان مرکزی تعاون روستایی و نه شرکت 
بازرگانی دولتی اس��ت.« به گفته رجایی، حذف »با معرفی وزارت 
جهاد کشاورزی « آثار بدی در بخش کشاورزی خواهد داشت؛ زیرا 
شرکت بازرگانی دولتی به دلیل این که شعبه های الزم در کل کشور 

ندارد، نمی تواند کار خود را اصولی انجام ده��د. رجایی ادامه داد: 
»قباًل نیز س��ازمان تعاون روس��تایی خرید تضمینی گن��دم را از 
کشاورزان انجام می داد و شرکت بازرگانی دولتی تنها کار سیلو داری 
را داشت.« رییس کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: »عدم 
ورود وزارت جهاد کش��اورزی در موض��وع خرید های تضمینی به 

اختالفات دامن می زند.«
در ادامه محمد رضا پورابراهیمی، نماینده کرمان به عنوان موافق 
صحبت کرد و گفت: »در ح��ال حاضر با افزایش ن��رخ ارز قیمت 
خریداری ش��ده از کش��اورزان افزایش یافته و کش��اورزان حاضر 
نیستند محصول خود را به دولت تحویل دهند. آنها محصوالت خود 
را کیلویی هزار تومان به دالالن مستقر در مرزهای شرقی و غربی 
می دهند.« وی ادامه داد: »زمانی که کش��اورز حاضر نیست گندم 
خود را به قیمت خرید تضمینی تحویل دهد، پس موضوع مشخص 
کردن تسهیالت الزم برای خرید گندم در بند 12 نیز دلیلی ندارد و 
ابتدا باید قیمت خرید تضمینی مشخص شود و بعد به این موضوع 
بپردازیم.« پورابراهیمی ادامه داد: »ب��ه دلیل تفاوت قیمت آزاد و 
دولتی، کشاورزان از فروش گندم به دولت امتناع می کنند و الزم 
است با قیمت جهانی برابر شود.«  در ادامه، بعد از رأی گیری موضوع 
پیش��نهاد حذف »با معرفی وزارت جهاد کشاورزی«  از بند الیحه 
بودجه مجلس تصویب نش��د.همچنین عثمان��ی، نماینده بوکان 
پیش��نهاد حذف س��یلوداران را از بند 12 الیحه بودجه داد که به 
گفته وی، سیلوداران با تبانی دالالن گندم کشاورزان را به قیمت 

پایین تری خریداری می کنند.
وی گفت: »باید به شرکت های تعاونی روستایی اجازه داده شود تا در 
خرید تضمینی گندم وارد شوند و اگر کارمزدی هم تعلق بگیرد، به 
شرکت های تعاونی روستایی که کشاورزان هم در آن سهیم هستند 
داده شود.« عثمانی گفت: »کارمزد حاصل از خرید تضمینی باید به 
جیب تعاونی ها برود.« در ادامه پورابراهیمی در این زمینه اخطار داد 
و گفت: »سیلوداران کشور با مشکالت زیادی در پرداخت اقساط و 
هزینه های جاریشان مواجه هستند و درست نیست بخشی را که در 
بخش خرید تضمینی مشارکت دارد حذف کنیم. آنها در حال حاضر 
مشکالت زیادی دارند و اگر سازمان تعاون روستایی بخواهد االن به 

کار خرید تضمینی وارد شود، بسیار دیر است.« 
در ادامه محمد حسن آصفری، نماینده اراک به عنوان مخالف گفت: 
»امروز وضعیت کشاورزان خوب نیست و باید از این بخش حمایت 
شود. اگر سیلودار مشکلی داشته باشد، آنها دسترسی به کسانی که 
بتوانند مشکلشان را برطرف کنند دارند، اما کشاورزان نمی توانند.«

بعد از رأی گیری، حذف سیلوداران از بند 12 الیحه بودجه مجلس 
به تصویب نرسید.

نجف نژاد پیش��نهاد خرید گندم به قیمت جهانی از کشاورزان را 
مطرح کرد. در ادامه رأی گیری نمایندگان با پیشنهاد خرید گندم 
به قیمت جهانی موافقت کردند و این پیشنهاد در صحن مجلس 
رأی آورد. از آنجایی که بررسی بند 12 با توجه به مغایرت با قانون 
برنامه پنجم باید دو سوم رأی می آورد که چون دو سوم رأی موافقت 

نمایندگان را نیاورد، بررسی بند به کمیسیون تلفیق ارجاع شد. 

موافقت مجلس با خرید تضمینی گندم به نرخ جهانی

 نصب انشعاب آب 12۰ واحد  بازگشت مصوبه به تلفیق
مسکونی مسکن مهر اردستان

آب120واحدمس��کونی  انش��عاب  نص��ب  عملی��ات 
مهراردس��تان آغ��از ش��د. همچنی��ن عملی��ات لول��ه 
گذاری آب مس��کن مهراردس��تان بااعتب��اری بالغ بریک 
میلی��ارد ری��ال ب��ه طول2800مترب��ا اس��تفاده از لوله به 
 قطرهای150،110،90،میلیمت��ر از جن��س آزبس��ت و 

پلی اتیلن انجام پذیرفته است.

واگذاری انشعاب آب و فاضالب 
طرح مسکن مهر فوالدشهر

با توجه به اهمیت تأمین آب ش��رب و واگذاری انشعاب آب 
و فاضالب به واحدهای احداث ش��ده در قالب مس��کن مهر 
که یکی از اولویت های ش��رکت اس��ت، 933 فقره انشعاب 
آب و فاض��الب در محل��ه های F و E واگذار ش��ده اس��ت. 
 از تع��داد 15هزار واح��د مس��کونی در قالب تعاون��ی ها و 
انبوه سازان تاکنون حدود هفت هزار واحد انشعابات نصب و 

به بهره برداری رسیده است.

افزایش کیفی آب منطقه 
اشجرد داران

با توجه به افت کیفی آب منطقه آشجرد شهر داران، اتصال 
خط آبرسانی آش��جرد به خط انتقال آب ش��هر داران انجام 
گرفت. پس از اجرای این عملیات، با توجه به کیفیت مطلوب 
آب شرب ورودی به شهر داران، آب شرب با کیفیت مطلوب 
در اختیار اهالی این منطقه قرار خواهد گرفت. یادآور می شود 
آب این منطقه قباًل به صورت ش��ورای آب زیر نظر دهیاری 
اداره می شده که اواخر سال گذشته به آب و فاضالب شهری 
فریدن تحویل داده شد. همچنین لوله گذاری خط آبرسانی 
به این منطقه به طول سه کیلومتر لوله ایرانیت به قطر 150 
و به صورت امانی از محل بودجه های داخلی آبفا فریدن در 

سال گذشته انجام گرفت.

پیشرفت ۷۰ درصدی عملیات 
بهسازی چاه شماره 3 عسگران

عملیات بهسازی چاه شماه 3 شهرعس��گران منطقه تیران 
به پیشرفت فیزیکی 75 درصدی رس��یده است. اجرای این 

عملیات هزینه ای بالغ بر 300 میلیون ریال دربردارد. 

اخبار کوتاه

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
602 ب��ه موجب پرونده اجرائ��ی 8700400213700001، آقای نجفقلی جباری فرزند 
حس��ین به موجب س��ند رهنی 5216-83/07/27 دفترخانه 129 اصفهان تمامت پالک 
ثبتی 1/10317 واقع در میمه بعد از پمپ گاز، به مس��احت 4408 مترمربع که مدیون 
حسب قرارداد واگذاری 91/6810/53-83/06/11 مسکن و شهرسازی اصفهان تعهد 
احداث 17 واحد مس��کونی نمود که سند مالکیت آن قبل از تفکیک ذیل شماره 22550 
صفح��ه 347 دفت��ر 145 بنام دولت جمهوری اس��المی ایران به نمایندگی مس��کن و 
شهرس��ازی اصفهان صادر گردیده، در رهن بانک تجارت شعبه سرپرستی اصفهان 
قرار داد. پالک مزبور نیز به موجب صورتجلس��ه تفکیکی 4142-86/06/25 ثبت میمه 
تفکیک و ش��ماره های 1/10591 الی 1/10607 به مس��احت 258 مترمربع ش��ماال به 
طول 25.80 متر دیواریس��ت به کوجه س��ه متری ش��رقًا به طول 10 متر دیواریست 
مش��ترک با ش��ماره 10600 فرعی جنوبًا به طول 25.80 متر دیواریس��ت مشترک با 
ش��ماره 10592 و غربًا به طول 10 متر درب و دیواریس��ت به کوچه هش��ت متری. 
پالک ثبتی 1/10592 به مس��احت 258 مترمربع شمااًل به طول 25.80 متر دیواریست 
مش��ترک با شماره 10591 فرعی شرقًا به طول 10 متر دیواریست مشترک با شماره 
10601 فرعی جنوبًا به طول 80/25 متر دیواریس��ت مش��ترک با ش��ماره 10593 و 
غربًا به طول 10 متر درب و دیواریس��ت به کوچه هشت متری. پالک ثبتی 1/10593 
به مس��احت 258 مترمربع ش��مااًل به طول 25.80 متر دیواریست مشترک با شماره 
20592 فرعی ش��رقًا به طول 10 متر دیواریس��ت مشترک با ش��ماره 10602 فرعی 
جنوبًا به طول 25.80 متر دیواریس��ت مش��ترک با ش��ماره 10504 غربًا به طول 10 
متر درب و دیواریس��ت به کوچه هش��ت مت��ری. پالک ثبتی 1/10594 به مس��احت 
259.95 مترمربع ش��مااًل به طول 25.80 متر دیواریست مش��ترک با شماره 10593 
فرعی ش��رقًا به طول 10 متر دیواریس��ت مشترک با ش��مارعه 10603 فرعی جنوبًا 
به طول 25.80 متر دیواریس��ت مش��ترک با ش��ماره 10595 و غربًا به طول 10.15 
متر درب و دیواریس��ت به کوچه هش��ت متری. پالک ثبتی 1/10595 به مساحت 258 
مترمربع شمااًل به طول 25.80 متر دیواریست مشترک با شماره 10594 فرعی شرقًا 
به طول 10 متر دیواریس��ت مشترک با ش��ماره 10604 فرعی جنوبًا به طول 25.80 
متر دیواریس��ت مشترک با شماره 10596 و غربًا به طول 10 متر درب و دیواریست 
به کوچه هش��ت مت��ری. پالک ثبتی 1/10596 به مس��احت 258 مترمربع ش��مااًل به 
طول 25.80 متر دیواریس��ت مشترک با ش��ماره 10595 فرعی شرقًا به طول 10 متر 
دیواریست مش��ترک با ش��ماره 10605 فرعی جنوبًا به طول 25.80 متر دیواریست 
مش��ترک با شماره 10597 و غربًا به طول 10 متر درب و دیواریست به کوچه هشت 
متری. پالک ثبتی 1/10597 به مس��احت 258 مترمربع ش��مااًل ب��ه طول 25.80 متر 

دیواریس��ت مش��ترک با ش��ماره 10596 فرعی ش��رقًا به طول 10 متر دیواریست 
مش��ترک با ش��ماره 10606 فرعی جنوبًا به طول 25.80 متر دیواریس��ت مشترک با 
شماره 10598 و غربًا به طول 10 متر درب و دیواریست به کوچه هشت متری. پالک 
ثبتی 1/10598 به مس��احت 309.60 مترمربع ش��مااًل به طول 25.80 متر دیواریست 
مش��ترک با شماره 10597 فرعی شرقًا به طول 12 متر دیواریست مشترک با شماره 
10607 فرعی جنوبًا به طول 25.80 متر دیواریست مشترک با شماره 10599 و غربًا 
به طول 12 متر درب و دیواریس��ت به کوچه هش��ت متری. پ��الک ثبتی 1/10599 به 
مس��احت 307.60 مترمربع ش��مااًل به طول 25.80 متر دیواریست مشترک با شماره 
10598 فرعی ش��رقًا به طول 11.95 متر دیواریست مشترک با شماره 10317 فرعی 
جنوبًا به طول 24 متر دیواریس��ت به خیابان 16 متری و غربًا اول که به صورت پخ 
اس��ت به طول 2.28 متر و دوم به طول 9.85 متر درب و دیواریس��ت به کوچه هشت 
متری. پالک ثبتی 1/10600 به مس��احت 243.50 مترمربع شمااًل به طول 24.35 متر 
به کوچه س��ه متری ش��رقًا به طول 10 متر درب و دیواریس��ت ب��ه کوچه ده متری 
جنوبًا به طول 24.35 متر دیواریس��ت مش��ترک با شماره 10601 و غربًا به طول 10 
متر دیواریس��ت مشترک با ش��ماره 10591 فرعی. پالک ثبتی 1/10601 به مساحت 
243.55 مترمربع ش��مااًل به طول 24.35 متر دیواریست مش��ترک با شماره 10600 
فرعی ش��رقًا به طول 10 متر درب و دیواریس��ت به کوچه ده مت��ری جنوبًا به طول 
24.36 متر دیواریس��ت مشترک با شماره 10602 و غربًا به طول 10 متر دیواریست 
مش��ترک با شماره 10592 فرعی. پالک ثبتی 1/10602 به مساحت 243.60 متر مربع 

ش��مااًل به طول 24.36 متر دیواریست مشترک با شماره 10601 فرعی شرقًا به طول 
10 متر درب و دیواریس��ت به کوچه ده متری جنوبًا به طول 24.36 متر دیواریس��ت 

مش��ترک با ش��ماره 10603 و غربًا به طول 10 متر دیواریس��ت مشترک با شماره 
10593 فرع��ی. پالک ثبتی 1/10603 به مس��احت 244.80 مترمربع ش��مااًل به طول 
24.36 متر دیواریست مشترک با شماره 10602 فرعی شرقًا به طول 10 متر درب و 
دیواریست به کوچه ده متری جنوبًا به طول 24.36 متر دیواریست مشترک با شماره 
10604 و غربًا به طول 10.10 متر دیواریست مشترک با شماره های 10594، 10595 
فرعی. پالک ثبتی 1/10604 به مس��احت 244.25 مترمربع ش��مااًل به طول 24.36 متر 
دیواریست مشترک با شماره 10603 فرعی شرقًا به طول 10 متر درب و دیواریست 
به کوچه ده متری جنوبًا به طول 24.37 متر دیواریس��ت مش��ترک با شماره 10605 
و غربًا به طول 10.50 متر دیواریس��ت مش��ترک با ش��ماره ه��ای 10594 و 10595 
فرعی. پالک ثبتی 1/10605 به مس��احت 240.05 مترمربع شمااًل به طول 24.37 متر 
دیواریست مشترک با شماره 10604 فرعی شرقًا به طول 10 متر درب و دیواریست 
به کوچه ده متری جنوبًا به طول 24.37 متر دیواریس��ت مش��ترک با شماره 10606 
و غربًا به طول 9.70 متر دیواریس��ت مشترک با ش��ماره 10596 فرعی. پالک ثبتی 

1/10606 به مساحت 246.75 مترمربع شمااًل به طول 24.37 متر دیواریست مشترک 
با ش��ماره 10605 فرعی شرقًا به طول 10 متر درب و دیواریست به کوچه ده متری 
جنوبًا به طول 24.37 متر دیواریست مشترک با شماره 10607 و غربًا به طول 10.20 
متر دیواریست مشترک با شماره های 10597 و 10598 فرعی. پالک ثبتی 1/10607 
به مساحت 292.50 مترمربع شمااًل به طول 24.37 متر دیواریست مشترک با شماره 
10606 فرعی ش��رقًا به طول 12 متر درب و دیواریس��ت به کوچه ده متری جنوبًا به 
طول 24.38 متر دیواریس��ت مشترک با ش��ماره 10317 باقیمانده و غربًا به طول 12 
متر دیواریس��ت مشترک با شماره 10598 فرعی. به علت عدم تسویه دیون بستانکار 
توس��ط مدیون بنا به تقاضای مدیریت حقوقی ش��عب بانک تجارت اس��تان اصفهان 
مورد وثیقه توسط س��ه تن از کارشناسان رسمی دادگستری ارزیابی گردید. اعیانی 
ه��ای مورد  وثیقه 1750 مترمربع به صورت یک قطعه با دیوارهای آخری و س��قف 
تیرچه بلومک بتنی و نمای خارجی آجرنمای پالکی با بندکشی و سطوح داخلی اندود 
گچ سفید پرداختی، دربهای خارجی و پنجره ها پروفیل فلزی، دربهای داخلی روکش 
چوب با چهار چوب فلزی، دارای سرویس های آشپزخانه، دستشویی، توالت و حمام 
با کاشی بدنه و سرامیک کف و نماسازی دیوار حیاط به صورت قاب آجری و داخل 
قابها با اندود تخته ماله و رویه سیمانی سفید و کف حیاطها با موزائیک ایرانی فرش 
گردیده اس��ت. محل دارای انشعابات آب و برق و گاز بوده و دفع فاضالب به وسیله 
چاه امکان پذیر اس��ت. قدمت ساختمانها 4 س��ال می باشد. با توجه به موقعیت محل 
و قدم��ت و کیفیت س��اخت موج��ود در آن و نوع کاربری و س��ایر عوامل موثر در 

قی��ت گذاری ارزش کل عرصه و اعیان از ق��رار هر مترمربع عرصه 340000 ریال و 
ه��ر مترمربع اعیانی 1800000 ریال جمعًا ب��ه مبلغ 4648720000 ریال معادل چهار 
میلیارد و شش��صد و چهل و هش��ت میلیون و هفتصد و بیس��ت هزار ریال ارزیابی 
گردیده اس��ت. مورد وثیقه طب��ق نامه ش��ماره 29136/953114/53 – 1391/12/07 
مدیریت ش��عب بانک تجارت اس��تان اصفهان فاقد بیمه نامه می باشد. مزایده از مبلغ 
ارزیاب��ی آغاز و به هر کس خریدار باش��د به باالترین قیمت پیش��نهادی فروخته می 
شود. الزم به ذکر است کلیه بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ 
مزایده به عهده برنده مزایده است. ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد 
وجوه پرداختی بابت هزینه های انجام ش��ده از محل مزایده به برنده مزایده مسترد 

می گردد. حق حراج و نیم عش��ر اجرائی نیز نقداً وصول خواهد ش��د. جلس��ه مزایده 
حضوری روز یکش��نبه مورخه 92/03/19 از س��اعت 9 صب��ح الی 12 ظهر در محل 
اجرای ثبت میمه به نش��انی خیابان طالقانی جنب اداره بهزیس��تی برگزار می گردد. 
این آگهی در ی��ک نوبت مورخه 1392/03/1 در روزنام��ه زاینده رود چاپ اصفهان 
 درج و منتشر می گردد. در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می شود.

م الف: 1524 نوروز – مسئول واحد اجرای اسناد رسمی میمه

آگهی مزایده مال غیر منقول
920 بر اساس پرونده  اجرائی کالسه 30/2646/س/90 تمامت ششدانگ  یکباب خانه 
پالک ثبتی ش��ماره 2/7108 مجزی ش��ده از پالک 2/1669 و2/1669/1واقع درفضل 

آب��اد بخش یک ثبتی ش��هرضا پالک به مس��احت 343متر مربع م��ورد ثبت صفحه 
151دفتر 229 با حدود اربعه ذیل:شمااًل اول بطول 23/90 متر به دیواریست به دیوار 
خانه 2/7107 دوم بطول 90/30 متر دیوایس��ت به دیوار خانه 2/7106ش��رقا بطول 
12/50 متر دیواریس��ت به دیوار خانه 2/7109جنوبًا بطول 26/90 متر دیواریست به 
دیوار خانه شماره 2/7110غربًا در چهار قسمت که قسمت دوم جنوبی وقسمت سوم 
بطور شکس��ته به ترتیب به طول های 8/85 متر و1 متر و4 متر و40 س��انتیمتر درب 
ودیواریست به کوچه12 متری حقوق ارتفاقی ندارد به نام جواد سالک ثبت و سند صادر 
شده است وبه موجب اسناد رهنی شماره 119944 مورخ1386/7/30  و متمم قرارداد 
اصالحی به شماره126890 مورخ 1388/11/12 دفتر چهار شهرضا از طرف نامبرده 
در رهن بانک پارس��یان قرارگرفته وبه علت عدم پرداخت بدهی بس��تانکار تقاضای 
صدور اجرائیه نموده و پس از ابالغ اجرائیه به درخواس��ت بانک بس��تانکار باستناد 
قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت و آئین نامه اصالحی مربوطه پالک مذکور 
م��ورد ارزیابی قرار گرفته وبرابر صورت مجلس تنظیمی توس��ط مامور اجرا وبرگ 
ارزیابی کارش��ناس رسمی دادگستری بدین ش��رح توصیف وارزیابی گردید.مورد 
بازدیدمس��احت عرصه پس از عقب نشینی 340 متر مربع ومساحت اعیانی آن شامل 
زیر زمین ، همکف ونیم طبقه وسر پله باالی همکف جمعًا بالغ بر 352 متر مربع مباشد 
و ساختمان با دیوارهای باربر آجری سقف تیر آهن وآجر ساخته شده ونازک کاری 
آن ش��امل درب وپنجره های خارجی آهنی ودر ب های داخلی چوبی وشیشه رنگی 
وسطوح دیوارها س��فید کاری ورنگ آمیزی وابزار گچی وکف آشپزخانه وسرویس 
ها سرامیک وبدنه آشپزخانه وسرویس کاشی کاری وآشپزخانه دارای کابینت فلزی 
میباشد .زیر زمین دارای دیوارهای آجری لفتون و بخشی سیمانی ، سقف تیرآهن و 
آجر و کف موزائیک می باش��د. گرمایش ساختمان بوسیله بخاری گازی وسرمایش 
آن با کولر آبی تامین میگردد ملک دارای اش��تراکات آب وبرق وگازمی باشد وحیاط 
سازی آن ش��امل کف موزائیکی با دیوارهای آجری ویک سرویس بهداشتی میباشد 
به مبلغ دو میلیاردوپنجاه وهش��ت میلیون ریال)2058000000ریال( ارزیابی گردیده 
است  ومورد رهن تاتاریخ 1396/08/09 بیمه میباشد، درجلسه مزایده که ازساعت 9 
صبح الی 12 روز دوش��نبه مورخ 1392/04/17در شعبه اجرای ثبت اسناد شهرضا 
تش��کیل میگردد.از طریق مزایده به فروش میرسد .چنانچه روز مزایده با تعطیل پیش 
بینی نشده ای مواجه گردد روز بعد از آن جلسه مزایده تشکیل میگردد.مزایده از مبلغ 
کارشناس��ی دو میلیاردوپنجاه وهشت میلیون ریال)2058000000ریال(  شروع وبه 
باالتربن قیمت  پیش��نهادی  هر کس که خریدار باشد فروخته میشود طالبین میتوانند 
قبل از تش��کیل جلس��ه از مورد مزایده به آدرس: ش��هرضا- خیاب��ان حکیم نصراله 
کوچه ش��هید بهشتی فرعی 21 پالک 119 کد پس��تی 44531-86198 بازدید به عمل 
آورند الزم به ذکر اس��ت که کلیه هزینه های قانونی اعم از مالیات دارائی و عوارض 
ش��هرداری  وبدهی های مربوطه به حق انش��عاب وآبونمان ،آب و برق وگازوسایر 
هزینه های متعلقه تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم ش��ده یا نش��ده 
باش��د و کلیه هزین��ه های مربوط نقل و انتق��ال  بر عهده برنده مزایده میباش��د این 
 آگهی یکنوبت در روزنامه زاینده رود  در تاریخ 1392/03/01چاپ ومنتش��ر میشود. 

محمد مهدی یوسفیان مسئول اجرای ثبت اسناد شهرضا

 مزایده )نوبت اول(
929 دای��ره اجرای احکام مدنی ش��عبه چهارم دادگس��تری خمینی ش��هر در پرونده 
نیابت به کالس��ه 910200 اجرا له خانم مهری دهقانی بیدختی با وکالت آقای حس��ن 
بهرامی پور به خواس��ته مبلغ 1/300/000/000 ریال به طرفیت آقای علیرضا س��یف 
دخت طهرانی در نظر دارد س��هم االرث آقای علیرضا س��یف دخت طهرانی از قطعه 
زمی��ن تحت پ��الک ثبتی 40903 مزروعی و بدون دیوار به مس��احت 2100 مترمربع 
به میزان یک س��وم )1/3( از ملک مذکور به نش��انی خمینی ش��هر ش��هر اصغر آباد 
خیابان مدرس خیابان کیمیا فرعی س��وم محدود به زمین زراعی آقای خانی، ش��رق 
کوچه خاکی و جوی آب، جنوب فرعی س��وم خیابان کیمیا کاًل به ارزش کارشناس��ی 
1/260/000/000 ری��ال را از طریق مزایده به فروش برس��اند لذا جلس��ه مزایده در 
تاریخ 92/3/23 س��اعت 8 صبح در محل اجرای احکام ش��عبه چه��ارم حقوقی واقع 
در بلوار پاس��داران – روبروی بس��یج خواهران مجتمع قضایی ش��ماره یک برگزار 
 م��ی گردد و خریداران می توانند 5 روز قبل از مزایده مورد را به نش��انی فوق الذکر

می باش��د بازدید نمایند خریدار کس��ی اس��ت که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید و 
خریدار باید 10% قیمت پیش��نهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ 
مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید. در غیر اینصورت 10% اولیه پس از 
کس��ر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. شایان – مدیر اجرای احکام 

شعبه چهارم حقوقی دادگستری خمینی شهر  

تحدید حدود اختصاصی
1010 چون تحدید حدود شش��دانگ هف��ت قطعه زمین 2/5 رجلی به ش��ماره ردیف 
14- فرع��ی از 41- اصلی واق��ع در ورگوران جزء بخش 11 ح��وزه ثبتی نطنز بنام 
محمود مه��دی خانی و غیره در جریان ثبت می باش��د بعلت عدم حضور مالک در 
آگهی قبلی بایستی تجدید آگهی گردد اینک به موجب دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت 
و تقاضای نامبرده، تحدید حدود پالک مرقوم در س��اعت 10 صبح روز 1392/4/17 
در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 
صاحبان 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 
 قان��ون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د . 

م الف: 68 مجتی شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

تحدید حدود اختصاصی
1011 چون تحدید حدود شش��دانگ دو باب طویله مخروبه و اطاق فوقانی به شماره 
پ��الک 252/1 و 252/5 فرعی از ش��ماره 71- اصلی واقع در سرش��ک جزء بخش 9 
حوزه ثبتی نطنز بنام آقای علی یکه سوار فرزند فرج اهلل در جریان ثبت می باشد بعلت 
عدم حضور مالک در آگهی قبلی بایس��تی تجدید آگهی گردد اینک به موجب دستور 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده، تحدید حدود پالک مرقوم در ساعت 10 
صبح روز 1392/3/28 در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به 
کلیه مالکین و مجاورین صاحبان امالک اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر در 
این آگهی در محل حضور بهم رس��انند ضمنا اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته 

خواهد شد. م الف: 69 مجتبی شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

ابالغ رأی
41 کالس��ه پرونده: 2090/91. ش��ماره دادنام��ه:92/2/24- 229. تاریخ رس��یدگی: 
92/2/15. مرجع رس��یدگی: شعبه 14 ش��ورای حل اختالف اصفهان. خواهان: عبداله 
محبی نشانی: خیابان هزار جریب – کوی آزادگان – پ42. خواندگان: محبوب آقازاده 
امین جان فرزند ایوب – محمد آقازاده امین هر دو مجهول المکان. خواس��ته: الزام به 
انتقال خط تلفن ثابت به ش��ماره 6697183. گردش��کار: پس از ارجاع پرونده به این 
شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، 
قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: 
رای قاضی ش��ورا. در خصوص دع��وی خواهان آقای عبداله محب��ی به طرفیت 1- 
محبوب آقازاده امین جان 2- محمد آقازاده امین جان به خواسته الزام به انتقال امتیاز 
خط تلفن ثابت به ش��ماره 6697183 و پرداخت خسارات دادرسی بشرح دادخواست 
تقدیم��ی که خواهان اعالم می دارد طبق مبایعه نامه ش��ماره 10 در تاریخ 1387/3/2 
مغ��ازه ای از خوانده ردیف اول خریداری نموده ام که خوان��ده از انتقال امتیاز خط 
تلف��ن مورد معامل��ه امتناع می نماید خواندگان با وصف ابالغ قانونی از طریق نش��ر 
آگهی در جلسه رسیدگی مورخه 92/2/15 حضور نیافته و الیحه ای نیز تقدیم ننموده 
اند با توجه به اس��تعالم واصله از مخابرات اصفه��ان که خوانده ردیف دوم را مالک 
تلفن مورد دعوی اعالم نموده لذا ش��ورا دعوی خواهان را نس��بت به خوانده ردیف 
اول وارد ندانس��ته و نسبت به خوانده ردیف دوم آقای محمد آقازاده امین جان وارد 
دانس��ته و به استناد مواد 10 و 219 و 220 و 221 و 225 و 362 قانون مدنی و مواد 
198 و 515 قانون آیین دادرس��ی مدنی حکم به ال��زام خوانده ردیف دوم به حضور 
در دفترخانه اس��ناد رس��می و تنظیم سند رس��می به انتقال امتیاز خط تلفن شماره 
6697183 به نام خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و بمدت 20 روز 
پس از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه می باش��د. شعبه 14 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان 

%



اتاق موسیقی یادداشت

هفت

محمود دولت آبادی در شبکه های اجتماعی
این نویسنده متنی با عنوان »به قراراطالع درفیس بوک!!!« اعالم کرده که به جز عبارت، جمله 
یا پاره ای مش��خص از کتابی مش��خص که با قید جلد چندم، بخش چندم و صفحه چندم و نام 
شخصیت که جمله  مربوطه از گفته وی آورده شود - همه دروغ و اصطالحا کذب محض است. 

5

جشنواره انیمیشن اصفهان
هنرسرای خورش��ید وابس��ته به سازمان 
فرهنگ��ی تفریحی ش��هرداری اصفهان با 
مش��ارکت ش��بکه پویا اولین جش��نواره 
پویانمایی اصفهان را برگزار می کند.اهداف 
این جشنواره توسعه هنر پویانمایی در شهر 
اصفهان، شناسایی و ساماندهی گروه های 
سازنده پویانما، افزایش سطح همکاری های 
ش��هرداری اصفهان با گروه های فعال در 
عرصه پویا نمایی است. این جشنواره از بیستم تا بیست و پنجم مردادماه 
برگزار می شود. آخرین مهلت ارس��ال اثر به این جشنواره ۳۰ خردادماه 
است و نتایج اولیه انتخاب آثار تا ۱۰ مردادماه اعالم می شود. برای کسب 
اطالعات بیشتر درباره این جشنواره به هنرسرای خورشید، دبیرخانه این 
جشنواره به نشانی اتوبان شهید چمران-جنب شهرداری منطقه ۷-کوچه 

آفتاب مراجعه کنید.  

اکلیلی، در انتظار انتخابات
یک پیشکسوت تئاتر در اصفهان در خصوص 
اجرای تئاتر و انج��ام فعالیت های هنری 
خود گفت: تا زمان انتخابات بهتر است صبر 
کنیم تا تکلیفمان با خود روشن شود. حسن 
اکلیلی در خصوص فعالیت های اخیر خود 
در زمینه تئاتر وتلویزیون، اظهار داش��ت: 
اجازه بدهید این چند هفته تا زمان انتخابات 
هم بگذرد تا تکلیفمان با خودمان روش��ن 
شود.  وی افزود: در این که قرار است چند کار پیاپی در حوزه تئاتر و سینما 
انجام بدهم شکی نیست.  این بازیگر تئاتر و سینما، با بیان این که امسال 
سال خوبی برای تئاتر و سینما خواهد بود، گفت: پیش تولید کارها انجام 
گرفته، ولی این که کار به چه نحوی پیش رود هنوز به قطعیت قابل بیان 
نیست. حسن اکلیلی، کمدین ایرانی است که تئاترهای متعددی را در شهر 
اصفهان بازی و کارگردانی کرده و در س��ریال های تلویزیونی و چند فیلم 
سینمایی حضور داشته است.  وی سریال »هشت بهشت« را در نوبت پخش 

از صدا و سیما ی مرکز اصفهان دارد.  

»روزهای بهشت« درسینما تک
دو فیلم » روزهای بهشت« و » خط باریک 
قرمز« به کار گردانی ترنس ملیک در سینما 
تک ای��ن هفته بررس��ی خواهد ش��د. این 
ه�ف�ت�ه در سینما تک روز ۳۱ اردیبهشت 
»روزهای بهش��ت« در س��انس اول رأس 
س��اعت ۱۶ و در س��انس دوم فیلم »خط 
باریک قرمز« هردو ب��ه کارگردانی ترنس 
ملیک بررسی خواهد ش��د.  ترنس مالیک 
متولد ۱۹۴۳ در واکو ایاالت متحده آمریکاست. سینماگری گوشه گیر و 
به ش��دت منزوی که فیلم های طبیعت گرایش از او یک شاعر سینمایی 

استعالیی ساخته است.   

همنوازان مکتوب
کنسرت گروه »همنوازان مکتوب« نخست 
به آهنگسازی و سرپرستی کامران کیوان 
درهنرسرای خورش��ید برگزار خواهد شد. 
این اجرا به خوانندگی امیرحسین رستمی 
و در گونه موسیقی سنتی و ایرانی صورت 
خواهد گرفت.  این برنامه همزمان با میالد 
حضرت امیرالمومنین علی )ع( در روزهای 
دوم و سوم خرداد س��اعت ۲۰:۳۰ شب در 

محل هنرسرای خورشید واقع در پل چمران برگزار خواهد شد.  

آلبوم »کازابالنکا« با صدای رضا رویگری، در بازار موسیقی کشور منتشر 
شد. 

این آلبوم که مدت هاست در صف انتشار قرار دارد، با اتمام مراحل ساخت 
و تولیدش، وارد بازار موسیقی کشور شد تا بازیگر توانای سینما و تلویزیون 
کشور، سومین آلبوم خود را پس از آثاری چون »از عشق گفتن« و »غوغا« 

وارد بازار موسیقی کشور کرده باشد. 
در این آلبوم چهره هایی چ��ون یغما گلرویی، زهرا کالته، مریم اس��دی، 
زهرا آملی و امین بامشاد به عنوان ترانه سرا حضور دارند و پوریا حیدریف 

بهرنگ بهادر زاده، علی زارعی و بهنام 
ش��هرکی نیز تنظیم ه��ای آلبوم را 
انجام داده ان��د. همچنین در بخش 
مل��ودی حمی��د عس��کری، مهدی 
یغمایی، دکتر عم��ادی توحیدی و 
خود رض��ا رویگری اث��اری را در این 
آلب��وم دارند.  رضا رویگ��ری، بازیگر 
س��ینما و تلویزیون ایران اس��ت که 
نقش آفرینی های زیادی را در قالب 
آثار س��ینمایی و تلویزیونی داش��ته 

است.
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»دا« تا پایان شهریور 
فیلمنامه می شود 

»گذشته«  قسمت 
ایرانی ها نمی شود 

فیلمنامه نویس و کارگردان مجموعه تلویزیونی »دا« گفت: نگارش فیلمنامه 
این سریال تا پایان ش��هریور ادامه دارد. به گزارش پایگاه خبری حوزه هنری، 
همایون اسعدیان افزود: این مجموعه برداش��تی از کتاب موفق و پرمخاطب 
»دا«به نویس��ندگی زهرا حسینی اس��ت.با پایان مرحله نگارش، گروه تولید 
این س��ریال تلویزیونی آماده تصویربرداری بخش های مختلف این اثر دفاع 
مقدسی می شوند. او گفت: این مجموعه تلویزیونی در خرمشهر و اطراف آن 
و همچنین در لوکیشن و فضاهای طراحی ش��ده تولید می شود. کتاب»دا« 
محصول انتشارات سوره مهر، روایتگر خاطرات مقاومت مردم خرمشهر در زمان 
 اشغال این شهر، از زاویه دید یک دختر ۱۷ س��اله است. پروژه سریال »دا« به 
تهیه کنندگ��ی منوچهر محم��دی و کارگردانی همایون اس��عدیان در حال 

فعالیت است.

کارگردان فیلم سینمایی »گذشته« به دلیل پایین بودن کیفیت نسخه 
تحویلی این فیلم به وزارت ارشاد با اکران خصوصی آن مخالفت کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان س��ینمایی، این سازمان ضمن پوزش 
از میهمانان و مدعوین نمایش خصوصی فیلم »گذش��ته« اعالم می کند 
علیرغم هماهنگی های قبلی و قطعی به دلی��ل مخالفت اصغر فرهادی، 
 کارگردان فیلم س��ینمایی »گذش��ته« برنامه نمایش فیل��م ملغی اعالم 
می شود. اصغر فرهادی بی کیفیت بودن نسخه تحویلی را دلیل مخالفت 
خود اعالم کرده است.  »گذش��ته« یکی از ۲۰ فیلمی است که در بخش 
مسابقه رسمی شصت و ششمین جشنواره فیلم کن بخت دریافت جایزه 
نخل طال را دارد. این فیلم اولین بار در دنیا جمعه در کن به نمایش درآمد 

و اکران عمومی فیلم در فرانسه هم از همان روز آغاز شد. 

قهرمانی دوست داشتنی از طبقه متوسط 
الماس ها ابدی اند 

گروه فرهنگ - جیمز استیوارت، یکی از بازیگران نمونه  عصر طالیی سینمایی هالیوود 
و یکی از چند بازیگر شاخص نسل خود، نسل بزرگان بازیگری سینمای کالسیک آمریکا 
بود که در ۲۰ ماه می به دنیا آمد. استیورات  با نام کامل جیمز میامیتلند استیوارت از اوایل 
دهه ۱۹۳۰ تا  اواخر دهه ۱۹۷۰ در سینما حضور داشت و در مقطعی تبدیل به چهره ای 
نمونه  و آرمانی ش��د که در بعضی از فیلم هایش به آن تجسم می بخشید. نخستین نقش 
مهم او پس از بازی در چند فیلم در همکاری دوباره اش با فرانک کاپرا »در آقای اسمیت به 
واشنگتن می رود«   شکل گرفت. استیوارت با این فیلم تبدیل به ستاره محبوب دهه بعد 
هالیوود شد و جایزه بهترین بازیگری را از منتقدان نیویورک دریافت کرد. سال بعد همکار 
ارنست لوییچ در »مغازه گوشه خیابان« )۱۹۴۰(  بود که نقش جوان سر به زیر و محجوب 
و عاشق و وظیفه دان با رگه هایی از بدبینی و درون گرایی را درخشان ایفا کرد. اما نخستین 
موفقیت بزرگ او با بازی اش در داستان» فیالدلفیا« )جورج کیوکر(  رقم خورد و به خاطر 
بازی در این کمدی درخشان که در آن نقش خبرنگاری را بازی می کرد که در حین تهیه 

گزارشی جنجالی از ازدواج مجدد دختر یک خانواده ثروتمند دلباخته او می شود، برنده 
جایزه اسکار شد. کارنامه موفقش در مأموریت های هوایی نظامی در طی جنگ جهانی 
دوم، باعث شد که ترفیع درجه های پی درپی بگیرد، به طوری که هنگامی که در ۱۹۶8 از 
خدمت نظام بازنشسته شده بود، دارای درجه سرتیپی نیروی هوایی بود؛ یعنی باالترین 
درجه یک سینماگر در ارتش ایاالت متحده. پس از داستان »فیالدلفیا« در سال ۱۹۴۱ در 
فیلم هایی مثل بیا با من زندگی کن )ک. براون(  و دختر زیگفرید )سزد(  بازی کرد تا این که 
در سال ۱۹۴۶ در همکاری دوباره ای با فرانک کاپرا در فیلم» دلنشین«و »زیبای زندگی 
شگفت انگیزی است«،  یکی دیگر از بازی خوب و درخشان خود را به نمایش گذاشت. در 
نقش مرد خوش باطنی که پس از مرگ پدرش در رأس یک مؤسسه کمک به محرومان 
قرار می گیرد و پس از تصمیم به خودکشی به خاطر ورشکستگی »فرشته نگهبان اش« 
او را به زندگی بر می گرداند، با ظرافت و حساسیت،  مرد خوش طینتی را مجسم کرد که 
ایمان صادقانه اش به مردم، تحت الشعاع شکست شخصی و تلخ کامی  اش قرار می گیرد. 

»طناب« )۱۹۴8(  فیلم بعدی او و نخستین همکاری اش با آلفرد هیچکاک بود که در آن 
نقش یک استاد دانشگاه را بازی کرد که فرضیه هایش درباره ابر مرد و تفوق قدرتمندان 
بر ضعفا، دو تن از دانشجویانش را به دلیل قتل همکالسی  شان به سمت تباهی می کشاند. 
آن بدبینی و تضاد حساسیت درونی با تندخویی بیرونی ناشی از تجربه گذشته که در این 
فیلم شاهدش بودیم،  بارها و بارها در کارنامه استیوارت تکرار شد و از جمله هیچکاک در 
فیلم  هایی مثل »پنجره عقبی« و »سرگیجه« از این توانایی استیوارت در نمایش ظریف 
این دوگانگی و تضاد استفاده کرد. پس از بازی در چند فیلم دیگر، در ۱۹5۰ در وسترن 
عاشقانه و پر احساس »تیر شکس��ته« با دلمردیوز همکاری کرد و در همین سال بود که 
نخستین همکاری اش با آنتونی مان در وسترن وینچستر ۷۳، آغازگر همکاری های بعدی 
او با این کارگردان ش��د. انتخاب اس��تیوارت برای بازی در این نقش در آن زمان با انتقاد 
خیلی ها مواجه شد، اما بازی او در این وسترن )که آغازگر رشته ای از وسترن ها موسوم به 

»روان شناسانه« بود که در این دهه شاخص این ژانر شدند(  درخشان بود. 

 

»درون لوین دیویس« آخرین ساخته کوئن ها که ادای دین آنها به 
موسیقی فولک آمریکایی در دهه ۶۰ میالدی است، به مذاق بسیاری 
از منتقدان خوش آمده و آن را یادآور فیلم های تحسین شده این دو 

برادر؛ »بارتون فینک« و »ای برادر کجایی« و »جایی برای پیرمردها 
نیست« دانسته اند. در ادامه ریویوی رومن لوورن، منتقد فرانسوی 

را بر این فیلم می خوانید.
»درون لوین دیویس« در نگاه اول ادای دینی اس��ت به موس��یقی 
فولک سال های دهه ۱۹۶۰ و یکی از پیش��گامانش دیوون رونک 
)خواننده و نوازنده نیویورکی موسیقی فولک و همراه قدرناشناخته 
باب دیل��ن(. ایتان و جوئل کوئن به همان روش��ی ک��ه برای خلق 
شخصیت پروفسور فیزیک فلک زده فیلم »یک مرد جدی« از پدر 
خود الهام گرفته بودند، در این فیلم هم از حقیقت زندگی و خاطرات 
یک شخصیت واقعی برای بسط تخیالتش��ان ایده گرفته اند و یک 
 بار دیگر با سفر به دوران گذش��ته، مفاهیم خاص خودشان را بیان 
کرده اند. این گونه در طی دو ساعت مسیر زندگی یک هنرمند را که 
با یک دنیای ابسورد کافکایی در مقابلش مواجه می شود، از نگرشی 
هستی شناسانه دنبال می کنیم. لوین دیویس )با بازی فوق العاده 
اسکار ایزاک( آدمی بااستعداد است که در سایه ستاره های موسیقی 

آواز می خواند و هرگز رنگ شهرت را نمی بیند و در شکست هایش 
دست و پا می زند. همه شخصیت هایی هم که با آنها سر و کار دارد، 

یا مهاجمند و یا بی تفاوت به هنر او و خواسته هایش.
برادران کوئن عالقه ای خ��اص به قهرمانان تنها و رهاش��ده که با 
بی خیالی از کنار زندگی عبور می کنن��د، دارند. کوئن ها قهرمان 
خود را در مرکز داستان رها کرده و قدرت تحمل او در برابر فجایع 
 زندگی را می آزمایند. مثال قهرمان فیلم آخر آنها دست به هر کاری 
می زند تا خودش را در دنیای موس��یقی ثابت کن��د، اما نمی تواند 
آلبوم هایش را بفروشد و باید برای زنده ماندن تالش و مبارزه کند. 
به این طریق فیلم های کوئن ها همیشه گنجینه ای از احساسات 
پنهان شده بش��ری را نمایان می کنند. هر اتفاق مثبت در زندگی 
این آدم ها یک قسمت منفی به همراه دارد و چیزی که همیشه این 
 فیلم ها را از تراژیک بودن محافظت می کند، فرم روایی و ساختاری 
شوخ طبعانه و ظاهر آرام و بی خیال ش��خصیت ها و طی مسیری 
 اس��ت که باعث رس��تگاری ش��ان می ش��ود. ب��ه نظر می رس��د 
کوئن ها این خصوصیت س��ینمای خود را از آثار سینمای صامت 
به ارث برده اند و در فیلم هایش��ان ارجاعات آش��کاری به آثار آن 
دوران وج��ود دارد. )مثل کمدی های باس��تر کیتون که می توان 
آنها را در رده درام های ترس��ناک طبقه بندی کرد.( به این دلیل 
حتی اگر اتفاقات روزمره ش��خصیت ها کم��ی مضحک و عجیب 

و غریب به نظر برس��د، زندگی آنه��ا در یک نگاه کل��ی منطقی تر 
 مجس��م می ش��ود. »درون لوین دیوی��س« یک بار دیگ��ر بعد از 
»ای برادر کجایی« که برداش��تی آزاد از کتاب »اودیسه« اثر هومر 
بود، روند ی��ک فیلم ج��اده ای را در پیش گرفته و یک س��ینمای 
کوئنی اصی��ل را در بهتری��ن حالتش تصویر کرده اس��ت. برادران 
کوئن در این فیلم با همان طبع و ذوق روایی در »یک مرد جدی«، 
 طنز و جدیت، غم و هراس، س��ردرگمی و تردید و از دس��ت رفتن 
شانس های زندگی و... را در هم آمیخته اند. اما نکته تازه ای که در 
این فیلم به چش��م می خورد، یک احترام و توجه خاص به مقوله 
هنر و هنرمند و موسیقی است. در سراس��ر فیلم قطعات مختلفی 
شنیده می ش��ود که بر احساس��ات مختلف آدم ها از افسردگی تا 
قهقهه ش��ادی تأکید می کند. همه بازی های فیلم استثنایی اند. 
از اس��کار ایزاک ش��روع کنم که در هیچ فیلمی اینقدر عالی ظاهر 
 نشده است. کری مولیگان، جاستین تیمبرلیک و جان گودمن در 
نقش های دوم فیل��م لحظات درخش��انی را خلق ک��رده اند و هر 
صحنه ای را که در آن حضور دارند از آن خود کرده اند. فیلمبرداری 
فیلم هم در حد اعالست. »درون لوین دیویس« فیلمی به ظاهر ساده 
با شیرین کاری های ساده )مثل گربه ای که در ایستگاه های مترو 
پرسه می زند.( است، اما بسیار بزرگ و عالی و بهترین فیلمی است 

که تا حاال در جشنواره فیلم کن ۲۰۱۳ دیده ام. 

 »درون لوین دیویس«؛ فیلم تحسین شده برادران کوئن در کن 2013

 یک فیلم کوئنی اصیل 

SMS

»کازابالنکا« در بازار موسیقی

سرفصل ها
گروه فرهن�گ - زیرس��اخت های س��خت اف��زاری، 
پراکندگی امکانات در سراسر کشور و توجه جدی به نیاز 
مخاطبان تئاتر از نکاتی است که در ساماندهی گروه های 
نمایشی کش��ور باید در نظر داشت. شناسایی گروه های 
نمایشی فعال در کش��ور را باید نخستین گام در ارزیابی 
ظرفیت های بالقوه گروه های نمایش��ی کش��ور ارزیابی 
کرد و در مراحل بعدی است که با فراهم کردن امکانات 
و زیرساخت های متناسب با گروه ها می توان به تشکیل 
گروه هایی با هویت حرفه ای امیدوار بود. در این راس��تا 

توجه به چند نکته حائز اهمیت است.

زیرساخت های سخت افزاری 
 عالوه ب��ر بحث حمایت ه��ای مالی و کارشناس��ی تئاتر 
استان ها، شناس��ایی تاالرها و فعال س��ازی آنها توسط 
مسئولین استان ها تکمیل کننده زیرساخت های استقرار 
گروه ها در تمامی شهرهای ایران خواهد بود. دراین طرح 
و در تفاهم نامه ای که توس��ط دفتر استقرار تنظیم شده، 
سالن هایی که به نهادهای غیر از وزارت ارشاد تعلق دارند 
در دو نوع متفاوت مش��مول این طرح می ش��وند. از یک 
طرف س��الن هایی که به نهادهایی دولت��ی غیر از وزارت 
فرهنگ و ارش��اد اس��المی تعلق دارند و از طرفی دیگر 
سالن هایی که مربوط به نهادها و سازمان های غیردولتی 

می شوند.

پراکندگی امکانات در سراسر کشور 
بدون تردی��د تمرکز امکانات و بودج��ه در یک نقطه نیز 
موجب ت��ورم و کندی عمل می ش��ود و باید در خصوص 
ش��یوه برگزاری و برنامه ریزی برای برگزاری جش��نواره 
استانی بازنگری کنیم و در این خصوص به یک اساسنامه 
منسجم برسیم که بتوانیم برحسب آن عمل کنیم. ادامه 
چنین رویه ای موجب کوچ هنرمندان خوب شهرستان ها 

به تهران می شود.

توجه جدی به نیاز مخاطبین تئاتر 
در مسأله مخاطب که در هنر تئاتر به عنوان ضلع دیگر این 
هنر شناخته می شود، با توجه به رشد نیروی تحصیلکرده 
در کشور، تماشاگر بالقوه تئاتر به اندازه کافی وجود دارد. 
جذب مخاطب در صورتی که گروه ها فعالیت مس��تمر 
 داش��ته باش��ند، به تدریج اتفاق خواهد افتاد و کش��ف 
می کنند که به کارگیری چه نکاتی مخاطب را جذب می کند 

و مخاطب به چه چیزی نیاز دارد. 

روبان سفید

 اگر با دقت نسبت به تیپ شناسی برخی از 
 جمال
معروف ترین ش��خصیت های کارتونی،  نوروز باقری

تلویزیونی و سینمایی توجه کنید، متوجه 
می شوید تعداد چشمگیری از آنها به طور کاماًل اتفاقی تصویر تمام 
وکمالی از تنبلی مفرط را برای ما ترسیم کرده اند؛ تصویری که ما 
گاهی با آنها خندیده ایم، گاهی همذات پنداری کرده ایم، گاهی به 
حالشان افسوس خورده ایم و گاهی هم برای ما الگویی شده اند که 

مثل آنها موی بلند، ناخن سیاه واه و واه و واه، نباشیم.
اگر ش��ما هم با یک گربه واقعی ارتباط داش��ته باش��ید، مطمئن 
می شوید س��ازنده های س��ریال »خونه مادر بزرگه« حتما گربه 
داش��ته اند و بعد از س��ال ها کلنجار رفت��ن با یک گرب��ه واقعی، 
ش��خصیت مخمل را طراحی کرده ان��د. مخمل واقع��اً یک گربه 
اس��ت با همان خصوصیات. درس��ت مثل همه گربه ها که وقتی 
غذایش��ان را می دهید، یک تک��ه آفتاب پیدا م��ی کنند و چرت 
می زنن��د و تا وقتی دوباره گرس��نه نش��وند یا پای روی دمش��ان 
 نگذاری��د، بی��دار نم��ی ش��وند. گاهی وقت ه��ا هم هم��ان طور 
کشان کش��ان خودش��ان را هل می دهند و نزدیکتان می آیند تا 
به عن��وان وظیفه ای که برایتان متصور هس��تند، نازش��ان کنید 
و وس��ط ناز کردن ب��از چرت م��ی زنند و گردنش��ان را درس��ت 
مثل گ��ردن مخمل کش و ق��وس می دهند. مخمل، ش��خصیت 
 محبوب »خون��ه مادربزرگ��ه« ب��ا آن پیراهن نارنج��ی و جلیقه 

قهوه ای که سنجاق قفلی داشت، یک »گربه – ابلوموف« واقعی بود. 
از صبح تا شب توی ایوان خانه چرت می زد و کافی بود مادر بزرگه از 
او چیزی بخواهد تا با انواع و اقسام بهانه ها، کار را از سر خودش باز 

کند و مادر بزرگه را حرص بدهد.
برخالف اسمش، قیافه نزارش و حرف زدن کشدارش، »گیگیلی« 
احتماالً پخته ترین و دقیق ترین کاراکتری است که تا به حال در 
مجموعه کاله قرمزی شکل گرفته؛ کس��ی که بامداد خمارش تا 
شامگاهان سال ها بعد ادامه دارد. اینترنت، گیم های کامپیوتری و 
زبان صفر و یک، قوت غالبش است و از میزان تنبلی، بعید است حتی 

بتواند جان به جان آفرین تسلیم کند.
آنهای��ی ک��ه خ��وره کامپیوت��ر و اینترنت هس��تند، م��ی دانند 
اصطالحی به ن��ام »گیک« در ای��ن دنیا وج��ود دارد. »گیک«ها 
در دنی��ای واقعی ب��ه کاراکترهای��ی گفته می ش��وند که خالف 
جهت آب ش��نا می کنن��د، عالق��ه افراطی ب��ه چی��زی دارند و 
 به دلی��ل تمرکزش��ان روی عالقه م��ورد نظر، هی��چ کار دیگری 
نمی کنند و به همین دلیل به تنبلی گفته اند زکی، اما این روزها در 
دنیای مجازی به آنهایی که یک بند پای اینترنت و گیم و کامپیوتر 
هس��تند، »گیک« می گویند. حاال به اسم گیگیلی و شباهتش به 
»گیک« و عالقه غیرقابل تحملش به ب��ازی های کامپیوتری فکر 
کنید. یادتان نرفته که آقای مجری از دست او و تنبلی اش به دلیل 

نشستن پای بازی های آنالین و گیم کامپیوتری کالفه می شد؟

اگر با موجودی به نام »خپل« بعد از چند س��ال آش��نا می شدیم، 
احتماالً می توانس��تیم با او ارتباط بیش��تری برقرار کنیم، اما آن 
موقع ها برای م��ا که هنوز کودک بودیم، تصوی��ر گربه مثل امروز 
بی خطر نبود؛ آن روزه��ا گربه ها هنوز جزء خانواده گربه س��انان 
به حس��اب می آمدند و به لحاظ چس��تی و چابکی هم همیش��ه 
فکر می کردیم همه گربه ه��ا مثل »تام« در کارت��ون تام و جری 
 هس��تند، اما ای��ن خپل لمس، هم��ه ای��ن تصویره��ا را از ما دور 
می کرد؛ کارتونی که در آن یک گربه سیاه و سفید می دیدیم که 
چاق و کمی سیبیلو بود! و همیش��ه خدا لمیده بود یک گوشه باغ 
پر گل و همان طور که به دوربین ن��گاه می کرد، بچه های مردم را 

می ترساند!
و  پیش��رفته  تنب��ل  ی��ک 
 اه��ل برنام��ه ری��زی؛ ش��اید 
واض��ح تری��ن خاط��ره ای 
 ک��ه خیل��ی هایم��ان از این 
الک پشت تنبل و خواب آلود 
با آن کاله عجیبش در کارتون 
بامزی یادمان مانده باش��د. در 
واقع شاید اگر این الک پشت 
را با ضمه بر روی حرف »ش«، 
ُش��لمان صدا می زدیم، بهتر 
بود اما همین الک پشت شل و 
وارفته، تنبلی اش خودخواسته، 
انتخابی و سر ساعت بود، وگرنه 
با همی��ن تنبلی ه��م تقریباً 
هوشمندترین موجود کارتون 
بام��زی بود. ش��لمان ب��ا تن و 

صدای وارفته اش، حرکات کندش و س��اعتش که سربزنگاه زنگ 
می زد و او را خواب می کرد، تقریباً ستاره نقش دوم کارتون بامزی 
بود که از خر و گرگ و بقیه موجودات کارتون و حتی از آن بامزی که 
مشکالتش را با سر کشیدن یک شیشه عسل هم می آورد، جذاب 
تر بود. قهرمان یگانه تنبلی برای ما ایرانی ها، حس��ن کچل است. 
از حسن کچل، داس��تان های مختلفی نقل شده و نقاط مشترک 
این داستان های متعدد، از این قرار است: حسن کچل در اصفهان 
زمان شاه عباس زندگی می کند. همزادی دارد که گاه و بیگاه به او 
کمک می کند، سیب دوست دارد، در آوردن استدالل های تنبالنه 
مهارت دارد، تا سنین جوانی پایش را از خانه بیرون نگذاشته، دست 
آخرمادرش مجبور می شود با کمک همین سیب ها از خانه بیرونش 

کند و حسن یکباره با دنیای بیرحم بیرون مواجه می شود.

قهرمانان بومی که سینما یا سیما ساختند 

 تنبل دوست داشتنی

برخالف اسمش، 
قیافه نزارش و حرف 

زدن کشدارش، 
»گیگیلی« احتماالً 
پخته ترین و دقیق 

ترین کاراکتری 
است که تا به حال 
در مجموعه کاله 

قرمزی شکل گرفته 
است



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

 لغو احتمالی پلی آف؛ لیگ برتر 
۱۸ تیمی می ماند؟

 بعد از نامه ریی��س فراکس��یون ورزش مجلس به کفاش��یان بحث 
۱۸ تیمی شدن لیگ برتر بار دیگر باال گرفت.

به مسئوالن یک تیم لیگ یکی گفته شده که احتماالً لیگ ۱۸ تیمی 
خواهد شد و نیازی به برگزاری بازی پلی آف لیگ برتر نیست. بدین 
ترتیب ذوب آهن ب��دون این که در پلی آف ب��ازی کند در لیگ برتر 
می ماند و برنده پل��ی آف لیگ یک هم بدون ب��ازی با ذوب آهن به 
لیگ برتر می آید. درباره سقوط چهار تیم لیگ برتری هنوز تصمیم 
روشنی اتخاذ نشده، اما در صورت ۱۸ تیمی شدن لیگ برتر شانس 

بقای آلومینیوم هم وجود دارد. 

تاریخ نقل و انتقاالت لیگ برتر 
بسکتبال اعالم شد

کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال تاریخ نقل و انتقاالت تیم های 
شرکت کننده در مس��ابقات لیگ برتر باش��گاه های کشور را اعالم 
کرد. هنوز زمان آغاز فصل جدید بسکتبال باشگاهی کشور از سوی 
فدراس��یون اعالم نش��ده، با این حال کمیته مس��ابقات فدراسیون 
بسکتبال روز شنبه اول تیر ماه را به عنوان آغاز فصل نقل و انتقاالت 
لیگ برتر بسکتبال اعالم کرد. مهلت پایانی نقل و انتقاالت لیگ برتر 

روز سه شنبه ۱۵ مرداد ۹۲ خواهد بود. 

 پوالدگر در مجمع سالیانه 
هیأت تکواندوی استان

مجمع س��الیانه هیأت تکواندوی اس��تان اصفهان ب��ا حضور رییس 
فدراسیون تکواندو برگزار می شود. مجمع سالیانه هیأت تکواندوی 
استان اصفهان، امروز چهارشنبه اول خرداد ماه با حضور سید محمد 
پوالدگر رییس فدراسیون، نماینده اداره کل ورزش و جوانان استان، 
مسئوالن، ورزشکاران و پیشکس��وتان هیأت تکواندو استان برگزار 
می شود. در این مجمع فعالیت های هیأت در سال گذشته و تقویم 

سال جاری بررسی می شود. 
در مجمع س��الیانه دو س��ال پیش هیأت مهم ترین موضوعی که از 
س��وی پوالدگر مطرح ش��د تالش رییس هیأت برای متقاعد کردن 
باشگاههای اصفهانی برای حضور در لیگ برتر تکواندو بود که محقق 
نشد. به نظر می رس��د امس��ال هم با توجه به مطالبه تکواندوکاران 

اصفهانی این موضوع در رأس مباحث این نشست باشد. 

 پیروانی، جانشین یاوری 
در فجر سپاسی

غالمحس��ین پیروانی با تصمیم هیأت مدیره باشگاه فجر سپاسی به 
عنوان سرمربی تیم فوتبال این باشگاه در فصل سیزدهم انتخاب شد. 
هیأت مدیره باشگاه فجرسپاسی بعد از بررسی گزینه های مختلف 
سرانجام برای سپردن سکان هدایت تیم فوتبال خود به غالمحسین 
پیروانی به توافق رسیدند. به این ترتیب این مربی در فصل سیزدهم 

جانشین محمود یاوری خواهد شد. 

آزادی، چهارمین ورزشگاه پرظرفیت 
لیگ جهانی

ورزش��گاه ۱۲ هزار نف��ری آزادی ای��ران در میان پ��ر ظرفیت ترین 
 ورزش��گاه های میزب��ان لی��گ جهان��ی، در رده چهارم ق��رار دارد.

رقابت های لی��گ جهان��ی والیبال در س��ال ۲۰۱۳ در ش��هرهای 
مختلف جهان برگزار می ش��ود و ورزش��گاه های معرفی ش��ده به 
 فدراسیون جهانی والیبال خود را برای میزبانی از این مسابقات آماده 
می کنند. اما در میان ورزشگاه هایی که خود را برای میزبانی آماده 
 می کنند ورزشگاه آزادی تهران با ظرفیت ۱۲ هزار نفر در رده چهارم 
 پرظرفی��ت تری��ن ورزش��گاه ها ق��رار دارد. در می��ان اس��امی ای��ن 
ورزشگاه ها، ورزشگاه کولیسی پپس��ی در کانادا و سیدواد دپورتیوا 
 در کوبا با ظرفیت ۱۵ ه��زار نفر به طور مش��ترک در مکان اول این 

رده بندی قرار دارند.  

ایران- عمان؛ بازی با ماکت قطر
 تیم ملی فوتبال ای��ران امروز در دیداری تدارکاتی امروز از س��اعت 
۱۷:۳۰ در مس��قط به مصاف عمان می رود. تیم مل��ی فوتبال ایران 
که خود را برای برگزاری سه دیدار حس��اس برابر قطر، لبنان و کره 
جنوبی در مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۴ آماده می کند، امروز 

در دیداری تدارکاتی به مصاف عمان می رود. 
تیم کارلوس ک��ی روش در حال��ی ۱۳ روز قبل از مص��اف با قطر در 
دیداری تدارکاتی برابر عمان ایس��تاده و محک می خورد که چهار 
ملی پوش استقالل در ترکیب حضور ندارند.  با منتفی شدن بازگشت 
مهدی رحمتی و ه��ادی عقیل��ی و غیبت محمدرض��ا خلعتبری با 
تصمیم کی روش، امروز پژمان منتظری، مجتبی جباری، جواد نکونام 

و خسرو حیدری چهار غایب ایران برابر عمان خواهند بود. 

تا  من هستم،  رحمتی و عقیلی 
نیستند

کارلوس کی روش/ سرمربی تیم ملی فوتبال
هادی عقیلی و س��ید مهدی رحمتی حاضر به عذرخواهی نشدند و تا 
وقتی من هس��تم، دیگر جایی در تیم ملی ندارند. به عنوان س��رمربی 
تیم ملی ب��رای این که بتوانم ب��ا یک ذهنیت ب��از بهترین تصمیمات 
را برای حفظ مناف��ع ملی انجام دهم . من تصمیم گرفتم س��ه فاکتور 
را برای بازگش��ت این دو بازیکن به تیم ملی در نظر بگی��رم.  اول، اگر 
این دو بازیکن تصمیم راس��خ 
و صادقان��ه برای بازگش��ت به 
تیم ملی داشتند، بایستی این 
درخواس��ت را از فدراس��یون 
انج��ام بدهند ی��ا ایمیل کنند 
یا درخواس��ت کتبی خ��ود را 
برای بازگش��ت به تیم ملی به 

فدراسیون فوتبال اعالم کنند.
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فجر، ملک شخصی ام 
نبود

طرح شناسنامه دار شدن 
مربیان استانی

رییس فدراسیون ورزش های همگانی از شناس��نامه دار شدن مربیان ورزش 
صبحگاهی در استان های کشور خبر داد.

علی مجدرآرا با اعالم این خبر گفت: فدراس��یون در نظر دارد تا مربیان سایر 
استان های کشور را همچون تهران شناسایی و شناسنامه دار کند. 

وی از جریان دقیق دس��تورالعمل نحوه اجرای ورزش روزانه توس��ط مربیان 
متعهد و دلسوز خبر داد و گفت: فدراسیون در سال جاری برنامه های مهمی 
را در نظر گرفته که می توان به نیم بها ش��دن بیم��ه ورزش همگانی عمومی 
ورزشکاران تحت پوش��ش این فدراس��یون و حضور کلیه ورزشکاران ورزش 
صبحگاهی با معرفی مربی مربوطه در دوره های مربیگری فدراسیون به صورت 

رایگان اشاره کرد. 

سرمربی اصفهانی تیم فوتبال فجر سپاسی درباره انتخاب غالمحسین پیروانی 
به عنوان س��رمربی فجرسپاس��ی، اظهار داشت: س��رمربیگری فجر که ملک 
شخصی ام نبوده است. مربی جوانی هم نیستم که از آمدن یک مربی به جایم 
ناراحت ش��وم. با مدیران فجرسپاسی دوست هس��تیم و مشکلی نیست. یک 
زمانی احتیاج داشتند که به شیراز برویم و کمک کنیم و حاال تصمیم گرفته اند فرد 
دیگری کار را جلو ببرد. محمود یاوری درباره ش��ایعه حضورش در صبای قم 
عنوان کرد: مذاکراتی انجام شده است. من مشکلی برای کار کردن ندارم. باید 
زمان بگذرد تا ببینیم چه شرایطی پیش می آید. وی در پاسخ به این سؤال که 
آیا اختالفش با صبایی ها در گذشته مانعی برای حضورش در قم نیست، افزود: 

مدیران صبا تغییر کرده اند. 

۱50 هزارپوند برای آدامس جویده شده فرگوسن!
یک هوادار منچستریونایتد ادعا کرده که پس از یک دیدار به سمت 
فرگوسن رفته، آدامس جویده ش��ده او را به یادگار گرفته و آن را در 
شبکه فروش اینترنتی E-bay به مزایده گذاشته است.تاکنون قیمت 
پیشنهادی۱۵۰ هزار پوند برای خرید این آدامس پیشنهاد شده است.

سوت فینال در دستان ریتزولی
 مونیخ و دورتمون��د چهارم خ��رداد در فینال لیگ 
قهرمانان اروپا به مصاف هم می روند. اتحادیه فوتبال 
اروپا اعالم کرد، نیکوال ریتزولی فینال لیگ قهرمانان 

اروپا بین مونیخ و دورتموند را قضاوت خواهد کرد. 

لمپارد: تنها مسی رکوردم را می شکند
هافبک چلسی گفت که رکورد گلزنی او تا مدت ها ادامه 
خواهد یافت، مگر آن که سران این باشگاه مسی را جذب 
کنند. فرانک لمپارد با دو گلی که برابر آستون ویال به ثمر 

رساند، تعداد گل های خود را به ۲۰۳ رساند. 04

Society,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.comNo. 1042   |  May  22  ,2013  |  8 Pages 

فوالد ماهان با تیمی که ملی پوش��ان ایران به کمکش آمدند 
نایب قهرمان غرب آسیا شد. 

فوالد ماهان آسیایی شد تا طلسم ناکامی بسکتبال شهرستانی 
باز هم با دست تیمی از اصفهان بازش��ود. فوالد ماهان جای 

ذوب آهن را خالی کرد.
خیلی زودتر از آنچ��ه تصور می کردی��م ذوب آهن فراموش 
شد. از هیاهوی بس��کتبال عصرهای پنجشنبه در سالن ملت 
مدت هاست که خبری نیست، راه دوستان قدیمی از هم جدا 
شده و اثری از رد پای ذوب آهن قهرمان ۹ دوره لیگ برتر در 

بسکتبال ایران دیده نمی شود. 
فقط یک بهان��ه  می تواند ی��اد ذوب آهن را دوب��اره در ذهن 

بسکتبال اصفهان زنده کند؛ »فوالد ماهان آسیایی شد«. 

فوالد ماهان که قرار بود جای خالی ذوب آهن را در بسکتبال 
اصفهان و ایران پ��ر کند، این روزها ش��اد از نای��ب قهرمانی 
 در غرب و صعود به جام باش��گاه های آسیاس��ت، اما این هم 
بهانه ای نبود تا آنها که س��ال پیش در همی��ن روزها انحالل 
ذوب آهن را دغدغ��ه ورزش اصفهان می دانس��تند یادی از 
 تیمی کنند که نام ریش��ه دارترین تیم بس��کتبال کش��ور بر 

پیشانی اش حک شده بود. 
فوالد ماهان با تیمی که ملی پوش��ان ایران به کمکش آمدند 
نایب قهرمان غرب آس��یا ش��د. نیمی از ذوب آهن با پیراهن 
ماهان بدون دغدغه آسیایی ش��د، اما این هم بهانه ای نبود تا 
سال های گذش��ته را به خاطر بیاوریم که ذوب آهن به بهانه 
قانون دست نویس دس��ت اندرکاران فدراسیون خودمان در 
غرب آسیا جای خود را در آسیا به مهرام می داد. ذوب آهنی 
که ۱۳ سال قبل اولین و آخرین تیم شهرستانی بود که جام 

باشگاه های آسیا را تجربه کرد. 
هرچند در کارنام��ه ۹ صفحه ای حض��ور ذوب آهن در جام 
باشگاه های آسیا عنوانی بهتر از چهارمی دیده نمی شود، اما 
این تکلیف فوالد ماهان است که راهی که ذوب آهن تا نیمه 

طی کرد را ادامه بدهد.
البته شرایط زمانی وضعیت بسکتبال نسبت به ۱۳ سال پیش 
تفاوت کرده است، اما می توان باز هم به سفیدجامگان ماهانی 
چشم امید بس��ت تا بتوانند همانند دیگر نماینده سال های 
نه چندان دور بس��کتبال اصفهان و ایران درخششی در خور 

توجهی در آسیا داشته باشند. 

دیدار برگش��ت مرحل��ه یک هش��تم نهایی لی��گ قهرمانان 
 آسیا امشب از س��اعت ۲۱ در ورزش��گاه آزادی تهران برگزار 

می شود. 
جایی که اس��تقالل در آخرین دیدار فصل خود از الش��بابی 
پذیرایی می کن��د که هفته پیش در خانه ب��ا نتیجه ۴ بر ۲ از 
آبی پوش��ان ایرانی شکس��ت خورده و حاال برای جبران این 
نتیجه در ورزشگاه آزادی تهران کار بسیار سختی دارد. خیال 
هواداران اس��تقالل تا حدود زیادی از صعود ب��ه مرحله بعد 
راحت است، اما آبی پوشان که این روزها از شایعات بازار نقل 
و انتقاالت در امان نبوده اند تجربه دیدار برابر الهالل و شکست 
غافلگیرانه یک بر صفر مقابل این تیم در ورزش��گاه آزادی را 

نباید فراموش کنند. 

امیر قلعه نویی در حاشیه آخرین تمرین استقالل برابر الشباب 
می گوید: برابر الشباب دیداری سخت پیش رو داریم، این طور 
نیست که بازی رفت را برده ایم و خیالمان بابت این بازی هم 

راحت باشد، کار هنوز تمام نشده است. 
 خبرنگاران این س��ؤال را مطرح کردند که ب��ا توجه به دیدار 
نه چندان سخت امروز آیا امیر قلعه نویی از بازیکنان ذخیره 
خود استفاده می کند که قلعه نویی در پاسخ به این سؤال گفته: 
در استقالل نفر ذخیره وجود ندارد و ما ۲۴ بازیکن داریم که 
همه آنها برای ما قابل احترام هستند. مطمئن باشید با قدرت 

مقابل الشباب به میدان خواهیم رفت. 
استقالل که در هفته پایانی لیگ برتر در ورزشگاه آبی آزادی 
برابر داماش مغلوب شد، به دنبال برپایی جشن خانگی دیگری 
اس��ت. آبی های تهرانی با یک پی��روزی ش��یرین دیگر برابر 
الشباب پایانی خوش در این فصل برای خود رقم خواهند زد. 
شاید تا شهریور ماه و زمان برگزاری دیدار مرحله یک چهارم 
نهایی لیگ قهرمانان آسیا برخی ستاره های امروز استقالل در 
ترکیب این تیم نباشند و نیمکت آنها هم دستخوش تغییرات 
 زیادی شده باشد. اس��تقالل با حذف الش��باب راهی مرحله  
ی��ک چه��ارم نهای��ی رقابت ه��ای لی��گ قهرمان��ان آس��یا 
 می ش��ود و بعد از س��ال ها در بین هش��ت تیم برتر آسیا قرار 

می گیرد.
 قرعه کش��ی هش��ت تیم صعود کننده به مرحله یک چهارم 
نهایی لیگ قهرمانان آسیا شهریور ماه برگزار می شود و تیم ها 

حریفان خود را خواهند شناخت.

به بهانه آسیایی شدن فوالد ماهان

یاد ذوب آهن بخیر...
مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا

استقالل- الشباب؛ نیمه دوم، نیمه خوشبختی

پرونده امضای قرارداد منصور ابراهیم زاده با 
مسعود 
پرسپولیس در حالی مختومه اعالم شد افشاری

که طرفین در مذاکرات ابتدایی به توافق 
اولیه دست پیدا کرده بودند و مصاحبه های رنگارنگ مدیرعامل 
باش��گاه پرس��پولیس نش��ان می داد که رویانیان الاقل در ذهن 
خودش عالقه ویژه ای به حضور منصور ابراهیم زاده در پرسپولیس 
دارد، اما تغییر موضع ناگهانی و عجیب عل��ی دایی در برخورد با 
محمد رویانیان، در نهایت نام س��رمربی راه آهن را هم وارد ماجرا 

کرد تا وضعیت نیمکت پرسپولیس پیچیده تر از قبل شود.
انتخاب عل��ی دایی به عنوان س��رمربی پرس��پولیس در حالی به 
صورت رس��می اعالم ش��ده که دایی ب��ا راه آهنی ها ق��راردادی 
 داخل��ی امض��ا ک��رده و بیانیه ه��ای متوالی دو باش��گاه نش��ان 
می دهد که سرمربی سابق تیم ملی و پرسپولیس راهی طوالنی 
تا نشس��تن بر روی نیمکت پرس��پولیس دارد. البته ابراهیم زاده 
هم بیکار ننشس��ت و به تالف��ی بدقولی قرمزه��ا بالفاصله بعد از 
بازگشت از سفر زیارتی اش راه تبریز را در پیش گرفت تا با هدایت 
تراکتورسازی نشستن بر روی نیمکت تیم قرمز دیگری از لیگ را 
تجربه کند. حضور تبریزی ها در لیگ قهرمانان آس��یا برای فصل 
آینده و تجربه موفق منصورخان از این مسابقات، مهم ترین امید 
هواداران پرشور این تیم است تا شاید تراکتورسازی بعد از ناکامی 
محض در سال اول حضورش در آس��یا که با حذف زودهنگام این 

تیم در مرحله گروهی همراه شد، در سال دوم با ابراهیم زاده بتواند 
ماکت ذوب آهن سال ۲۰۰۹ را پیاده کند.

ام��ا در این بین، یک��ی از مهم ترین س��ؤاالت فوتبال��ی روزهای 
گذشته به این صورت مطرح می ش��د که آیا منصور ابراهیم زاده 
با نشس��تن بر روی نیمکت پرسپولیس��ی ها می تواند مشکالت 
 این تیم را ح��ل کند یا هم��ان بالیی که بر س��ر مانوئ��ل ژوزه و 
گل محمدی آمد در انتظار سرمربی اصفهانی پرسپولیسی ها هم 
بود که به نظر می رس��د، ابراهیم زاده به نوعی با توفیقی اجباری 
روبه رو شد که مذاکراتش با پرسپولیسی ها به سرانجامی نرسید و 

به جای قرمز تهران هدایت قرمز تبریز را به عهده گرفت.

مخالفان در کمیته فنی
 این توفیق از جایی منش��أ می گی��رد که بدانی��م در رأی گیری 
کمیته فنی پرسپولیس برای انتخاب سرمربی از بین مایلی کهن 
و ابراهیم زاده آرا به صورت مساوی بین دو نفر تقسیم شده و این 
به این معناست که ابراهیم زاده هنوز به پرسپولیس نرفته، نیمی 
از حمایت کمیته فنی پرسپولیس را پشت سر خودش نداشت و با 
رسیدن به کوچک ترین مشکل همین طرفداران مایلی کهن در 
هیأت مدیره بودند که طلبکار ابراهیم زاده می شدند و ادعایشان 

هم این بود که ما از همان اول مخالف حضور ابراهیم زاده بودیم.
 اتفاق دوم، نامه تعدادی از پیشکسوتان باش��گاه پرسپولیس به 

مدیرعاملشان بود که خواسته بودند برای انتخاب گزینه مناسب 
توجه ویژه ای به سابقه سرمربی تیمش��ان در سال های گذشته 
پرسپولیس داشته باشد و از آنجایی که ابراهیم زاده با وجود توانایی 
فنی فراوان سابقه ای در این باشگاه نداشت، همین پیشکسوتان 
و امثال بهروز رهبری فر و رضا شاهرودی از روز انتخاب ابراهیم زاده، 
 س��از مخالف را علیه او کوک می کردند و درس��ت مشابه همین 
مصاحبه هایی که علیه گل محمدی و دس��تیارانش در نیم فصل 
دوم انجام شد، برای ابراهیم زاده هم در آب نمک خوابانده بودند 
و انگار ن��ه انگار که تیمش��ان در طی این چند س��ال اخیر تقریباً 
نتیجه درس��تی از اعتماد  به مربیانی پرسپولیس��ی مثل حمید 
 استیلی، حسین عبدی، افشین پیروانی، محسن عاشوری و یحیی 

گل محمدی نگرفته است.
البته فراموش نکنیم مش��کل همیش��گی س��کوهای ورزش��گاه 
آزادی را ک��ه با فریاده��ای »عل��ی ی ی دایی« فرص��ت کار از 
س��رمربی تیمش��ان را می گرفتن��د و همان طور هم که س��ابقه 
ابراهیم زاده نشان می دهد، او صبر زیادی برای مدیریت اعتراض 
 هواداران ندارد و همین مسأله شاید بحرانی زودرس را به اردوی 
ابراهیم زاده و دستیارانش می انداخت. پرسپولیس با آن بازیکنان 
عالقه من��د به هنجار ش��کنی و اعت��راض مثل ه��ادی نوروزی، 
 محمد نوری، محس��ن بنگر و مهرداد پوالدی بدترین فضا را برای 
 ابراهی��م زاده ای فراهم م��ی کرد ک��ه در دوران حض��ورش در 
ذوب آهن برخورد قاطعی با بازیکن��ی مثل محمدرضا خلعتبری 
 نداشت، همین پاش��نه آش��یل کار او را در پرس��پولیس سخت 

می کرد.

سابقه ابراهیم زاده در سپاهان
 در کنار این مس��ائل، فرام��وش نکنیم که ابراهی��م زاده به خاطر 
سابقه های دوران بازی اش در س��پاهان و حضورش در کنار لوکا 
بوناچیچ در راه رسیدن به فینال لیگ قهرمانان آسیا در سال ۲۰۰۷ 
از محبوبیتی ویژه در بین هواداران زرد برخوردار اس��ت و در طی 
این پنج سال گذشته همیشه از گزینه ابراهیم زاده برای نشستن 
 بر روی نیمکت س��پاهان نام برده ش��ده که ش��اید در آینده ای 
نه چندان دور هم به سرانجام برسد، ولی حضور او در پرسپولیس 
و نشستن بر روی نیمکت دشمن سنتی زردها و تقابل ابراهیم زاده 
با هواداران سپاهان می توانست جایگاه او را در بین سکوهای زرد 
تغییر دهد که خوشبختانه این توفیق اجباری و نرفتن ابراهیم زاده 
به پرسپولیس هم تراکتورسازی را به عنوان یک تیم شهرستانی و 
برادرخوانده با سپاهان صاحب یک سرمربی موفق وبا تجربه کرد 

و هم راه را برای بعضی از حرمت شکنی ها بست.

توفیق اجباری ابراهیم زاده

 ورزشگاه نقش جهان از این قرمز به آن قرمز فرج است!
۲0 خرداد افتتاح می شود

استاندار اصفهان از افتتاح ورزشگاه نقش جهان در تاریخ 
بیستم خرداد ماه سال جاری خبر داد.

 علیرض��ا ذاک��ر اصفهان��ی در هش��تمین جش��نواره 
روابط عمومی های اس��تان اصفهان که در اتاق بازرگانی 
اصفهان برگزار شد، با اشاره به آخرین وضعیت ورزشگاه 
نقش جهان اظهار داش��ت: در حال حاضر صندلی های 
ورزشگاه در حال نصب هستند، پیس��ت تارتان و چمن 
مصنوعی در حال آماده سازی اس��ت و ورزشگاه مراحل 

نهایی تکمیل خود را پشت سر می گذارد. 
وی ادام��ه داد: این ورزش��گاه که مطالبه پی��ر و جوان، 
فوتبالی و غیرفوتبالی است، در تاریخ بیستم خرداد ماه با 
انجام دیداری دوستانه با دعوت از یک تیم اروپایی افتتاح 
می ش��ود.  اس��تاندار اصفهان با اش��اره به روند طوالنی 
ساخت ورزش��گاه نقش جهان گفت: این ورزشگاه تنها 
ورزشگاه مسقف کشور اس��ت که به دلیل اشتباهاتی که 
پیمانکار قبل در نصب س��قف آن انج��ام داده بود، روند 
ساخت و تکمیل طوالنی تر ش��د، اما این مشکالت حل 

شده و اشتباهات اصالح شده است. 
ساخت ورزش��گاه نقش جهان یا همان دهکده المپیک 
اصفهان از اواخر دهه ۶۰ کلید خورد و با تصویب اداره کل 
تربیت بدنی وقت، س��اخت این دهکده آغاز ش��د. پس 
از ماه ها و ب��ا وجود تأخیر چند س��اله، در س��ال ۱۳۷۲ 
فعالیت های آغازین این ورزش��گاه ش��روع شد تا از سال 
۱۳۷۴ خاکبرداری اس��تادیوم آغاز شده و در عرض یک 
س��ال انجام ش��ود. پس از خاکبرداری زمین های مورد 
نظر، عملیات اجرایی اس��تادیوم فوتبال این ورزش��گاه 
از ۲۹ م��رداد ۱۳۷۵ و با حض��ور ریی��س جمهور وقت 
آغاز شد و احداث ورزش��گاه س��ال ها به طول انجامید. 
فاز نخست اس��تادیوم فوتبال از س��ال ۷۵ تا سال ۸۰ به 
مرحله بهره برداری رس��ید و کار به گون��ه ای پیش رفت 
که س��پاهان بتواند در دهه ۸۰ از این ورزشگاه استفاده 
کند، اما نقص ه��ای موجود در فاز نخس��ت اس��تادیوم 
مسئوالن را ملزم به آغاز س��اخت فاز دوم ورزشگاه کرد. 
نقش جهان پس از آن از س��ال ۸۶ کار اجرایی خود را با 
شرکت کاش��الوت، پیمانکار جدید خود آغاز کرد و قرار 
بود تا پایان ش��هریور س��ال ۸۸ فاز دوم این ورزشگاه به 
بهره برداری برسد، اما این اتفاق نیفتاد و کار ساخت آن 
در سال های ۸۹ و ۹۰ عماًل متوقف شد تا از آغاز سال ۹۱ 

دوباره از سر گرفته شود. 

خبر روز



یادداشت

 آغاز برداشت جو از 8100 هکتار 
از اراضی لردگان

مدیر جهاد کشاورزی لردگان 
از آغاز برداش��ت جو از هشت 
هزار و 100 هکت��ار از مزارع 
گن��دم و جو این شهرس��تان 
خبر داد. غالمعلی س��عیدی 
اظهار کرد: عملیات برداشت 
ابتدا از مناطق گرم شروع شده 
و تا اواس��ط خرداد م��اه ادامه 
خواهد داشت. وی افزود: عملیات برداشت از هشت هزار و 100 هکتار از 
اراضی جو در شهرستان لردگان انجام می شود که شامل یک هزار و 500 
هکتار جو آبی و شش هزار و 600 هکتار جو دیم است. سعیدی همچنین 
از پایان مبارزه ب��ا علف های هرز م��زارع گندم و جو در این شهرس��تان 
خب��ر داد و گفت: در طی انجام ای��ن عملیات پنج ه��زار و 444 هکتار از 
مزارع این شهرس��تان علیه علف های هرز سمپاش��ی شدند. مدیر جهاد 
 کشاورزی شهرستان لردگان ادامه داد: به منظور اجرای این طرح افزون بر 
هفت هزار و 248 لیتر سم توزیع و مورد استفاده کشاورزان قرار گرفت. وی 
ادامه داد: علف های هرز با گیاه زراعی همزمانی رسیدن دارند، در نتیجه 
موقع برداشت محصول، بذرشان مخلوط می شود و باعث به وجود آمدن 
مشکالت زیادی می شود که این موضوع ضرورت برخورد جدی و مقابله با 

این مسأله را برای کشاورزان ضروری می کند. 

شرکت ورق خودرو گواهینامه 
ایزو TS را دریافت کرد

مدیرعام��ل ش��رکت ورق خ��ودرو چهارمح��ال و بختیاری 
از دریاف��ت گواهینام��ه بی��ن الملل��ی ای��زو TS از س��وی 
این ش��رکت خبر داد.  مس��عود جوانبخت س��امانی گفت: 
ای��ن ش��رکت ج��وان تری��ن عضو گ��روه خ��ودرو س��ازی 
سایپاس��ت و موفق ب��ه کس��ب ای��زو TSش��د. وی گفت: 
 ای��ن گواهینامه ب��ه عن��وان یک��ی از اس��تانداردی معتبر 
بین المللی مطرح اس��ت و دریافت ای��ن گواهینامه در کنار 
تولید، صادرات، ارتقای کیفیت و جلب رضایت مشتری برای 
این شرکت یک موفقیت محسوب می شود. جوانبخت یادآور 
شد: نمایندگان شرکت DQS آلمان در دیدار از شرکت ورق 
خودرو چهار محال و بختیاری بررسی های ممیزی برای اعطا 
این گواهینامه را انجام دادند. به گفته وی، این شرکت قبل از 
 رسیدن به پایان سال دوم تولید، موفق به کسب این گواهینامه 

بین المللی شد.

منابع آب شرب 80 روستا 
ازمدار بهره برداری خارج شد

معاون بهره برداری شرکت آب وفاضالب روستایی چهارمحال 
 و بختی��اری گفت: در پی خشکس��الی های اخی��ر، بیش از 
80 منبع آب شرب روستایی در سطح اس��تان از مدار بهره 
برداری خارج ش��ده اس��ت. محمد کریمی در گفتگو با ایرنا 
اظهار داشت: هم اکنون آب مورد نیاز ساکنان 245 روستای 
 استان از طریق آبرسانی س��یار، حفر چاه اضطراری و اجاره 
چاه های آب کشاورزی تأمین می شود. وی افزود: آب شرب 
مورد نیاز ساکنان 125 روستای استان نیز از طریق آبرسانی 

سیار تأمین می شود.  

پیشرفت 40 درصدی عملیات 
خاکبرداری برج های دوقلو

شهردار شهرکرد گفت: عملیات خاکبرداری و پایدارسازی 
 پ��روژه برج ه��ای دوقلوی ش��هرکرد به پیش��رفت فیزیکی

40 درصد رسید. نوراهلل غالمیان دهکردی در بازدید از روند 
عملیات خاکبرداری و پایدارس��ازی این پ��روژه اظهار کرد: 
تاکنون 15 متر از حفاری و خاکبرداری طرح برج های دوقلو با 
عمق کلی 23 متر، انجام شده است. وی افزود: پروژه برج های 
دوقلوی کوه ن��ور و دریای نور در زمینی به مس��احت حدود 

شش هزار مترمربع با 26 طبقه احداث می شود.

خبر ویژه

عضو فراکسیون رهروان
سعید زمانیان 

رأی و نظر ش��ورای نگهبان بر همه حجت است و افراد باید در برابر آن  
تمکین کنند. قانون فصل الخطاب همه است و هر کس در هر جایگاه 
و مقامی که ق��رار دارد باید قانون مداری را اساس��ی ترین وظیفه خود 
بداند. ش��ورای نگهبان از ارزش و جایگاه واالیی در نظام ما برخوردار 
اس��ت و در اهمیت رأی و نظر این دس��تگاه می توان به س��خنان امام 
خمینی)ره( و رهبر معظم انقالب اش��اره کرد. برهمین اس��اس، تمام 
کاندیداها باید به رأی و نظر ش��ورای نگهبان تمکی��ن کنند و به قول 
خود مبنی ب��ر قانون مداری 
 پای بند باشند. عرصه انتخابات

یکی از مهم ترین عرصه هایی 
اس��ت که کاندیداها و عوامل 
اجرایی و نظارتی ب��ا رفتار و 
عمل خود می توانند به خوبی 
قانون م��داری را در کش��ور 

نهادینه کنند.

نظر شورای نگهبان برای همگان 
حجت است 

یادداشت

اخبار کوتاه

چهره روز
ویژهبرنامه۱۵خرداددر۱۵مسجداستانبرگزارمیشود

حجت االسالم مراد یوسفی، دبیر کمیته مساجد ستاد گرامیداشت پنجاهمین سالروز حماسه 
15 خرداد چهارمحال و بختیاری، از برگزاری ویژه برنامه در 15 مسجد استان خبر داد. وی 

گفت: 15 خرداد عرصه تجلی لبیک ملت ایران به قیام عاشورا و فرزند امام حسین)ع( بود.
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رودخانه گرکگ استان چهارمحال و بختیاری در اثر ریختن زباله 
های فراوان در خطر آلودگی قرار دارد و زندگی س��اکنان رودخانه 
را به خطر انداخته و زیبایی گرش��گری آن نی��ز در حال کمرنگ 

شدن است.
رودخانه گرگک یکی از رودخانه های مهم اس��تان چهارمحال و 
بختیاری و در مس��یر شهرستان فارس��ان قرار دارد. این رودخانه 
به دلیل استفاده کش��اورزان برای مزارع خود در منطقه از اهمیت 
باالیی برخوردار است و کش��اورزان روستاهای مصطفی آباد و... از 
آب این رودخانه برای مزارع خود استفاده می کنند، این در حالی 
 اس��ت که مجاور این رودخانه زباله های بس��یار زی��ادی از جمله 
نخاله های س��اختمانی)گچ، س��یمان و...(، پس��ماندهای چوبی، 
پالستیک و... ریخته شده که خطر جدی برای حوزه محیط زیست 

این منطقه دارد. 
ای��ن منطق��ه یک��ی از زیباتری��ن مناط��ق اس��تان چهارمحال 
 و بختیاری اس��ت و ه��م اکنون در ش��مار پر ترددتری��ن مناطق 

پر مسافر و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد.
زباله های ریخته شده در کنار رودخانه گرگک در حالی که رودخانه 
را در خطر آلودگی قرار داده و زندگی ساکنان آن را به خطر انداخته، 
موجب از بین رفتن زیبایی منطقه شده و زیبایی این منطقه را بسیار 

تحت تأثیر قرار داده است.
یکی از بومی های منطقه در خصوص این رودخانه گفت: به علت 

نبود نظارت مناسب، بس��یاری از مردم از این فرصت استفاده می 
کنند و زباله های ساختمانی خود را در این محل می ریزند.

وی گفت: این رودخانه در گذشته آب بسیار زیادی داشته و یکی 
از رودخانه های مهم استان به ش��مار می آمد، اما هم اکنون در اثر 
خشکسالی، آب آن نیز کم شده و ضرورت دارد با توجه به جریان آب 
کم محفاظت بیشتری برای جلوگیری از آلودگی آن در اثر ریختن 
زباله شود. وی تصریح کرد: آلوده ش��ده آب رودخانه موجب آلوده 
شده مزارع و محصوالت زراعی و باغی می شود که باید مسئوالن 
در این خصوص نظارت بیشتری داشته باشند و زباله های کنار این 

رودخانه را جمع آوری کنند.
فعال محی��ط زیس��ت و منابع طبیع��ی در این خص��وص اظهار 
داش��ت: همان ط��ور که در ش��هرها هنوز مش��کل جم��ع آوری 
تفکیک و دف��ن زباله ها پا برجاس��ت، در روس��تاها این مش��کل 
 به ش��دت حادترش��ده و در روس��تاها هنوز اقدامی برای تفکیک 
زباله ها انجام نشده است. هومان خاکپور با بیان این که در این زمینه 
فرهنگی این مهم هنوز نتوانسته ایم کاری انجام دهیم، ادامه داد: 
زباله ها در مبدأ یعنی همان خانه ها باید تفکیک شوند و زباله های 
پالستیکی جدا شوند و زباله های سمی که بسیار کم هستند و در 
خانه های روستایی معموالً نداریم، جدا ش��وند. وی تصریح کرد: 
در جامعه بحث تفکیک زباله های خش��ک و ت��ر را نداریم و هنوز 
در مناطق روس��تایی در این خصوص کار فرهنگی انجام نش��ده 

اس��ت. خاکپور با بیان این که زندگی در روستاها بیشتر به سمت 
زندگی شهری رفته و ضایعات و دورریز زندگی روستایی هم مانند 
 زندگی شهری زیاد شده، اذعان داشت: متأسفانه می بینیم که حجم 
زباله ای که در روس��تاها تولید می شود، به هیچ وجه قابل مقایسه 
با میزانی که در زمان های گذش��ته بود نیست و با توجه به این که 
نسبت جمعیت کمتری هم داریم، این میزان زباله به شدت طبیعت 
را تهدید می کند. هومان خاکپور تأکید ک��رد: وظیفه جمع آوری 
و دفن اصولی زباله ها در مناطق ش��هری با شهرداری هاست و در 

مناطق روستایی این وظیفه به عهده دهیاری هاست.
وی ادام��ه داد: ای��ن تص��ور غل��ط در مناط��ق روس��تایی 
 رای��ج ش��ده و متأس��فانه ما ش��اهد ای��ن هس��تیم ک��ه اطراف 

 رودخان��ه ه��ا ک��ه یک��ی از 
مناط��ق  تری��ن  پرجاذب��ه 
اکوتوریس��تی و گردش��گری 
ب��ه  آل��وده  هس��تند،   م��ا 
زباله ها روستاییان شده و باید 
دس��تگاه هایی مث��ل محیط 
زیس��ت و...در ه��ر اس��تان یا 
شهرس��تان وارد شوند و از این 
کار ممانعت کنند و با همکاری 
دهیاری ها و بخشداری ها که 
زی��ر مجموعه وزارت کش��ور 
هستند کارهای ظرفیت سازی 

فرهنگی انجام دهند.
وی با اشاره به رودخانه گرکک 
ادامه داد: حرکت آب رودخانه 
کند و جابه جایی آن کم شده و 

ریختن زباله ها در حاشیه رودخانه و عدم جابه جایی زباله ها موجب 
آلودگی رودخانه می شود. وی تصریح کرد: وجود زباله می تواند به 
مرور موجب آلودگی منابع آبی و خاکی منطقه شود و آب کشاورزی 
و آب شرب بسیاری از روس��تاهای پایین دست را تحت تأثیر قرار 
دهد. مدیر کل محیط زیست چهارمحال و بختیاری در گفتگو با مهر 
با اشاره به این که متولی پس��ماندهای شهری و روستایی بر عهده 
شهرداران و روستاییان است، اظهار داش��ت: مدیریت پسماند در 
خارج از روستاها و شهرها و محدوده آنها بر عهده بخشداری هاست.

سعید یوس��ف پور تأکید کرد: پس��ماند در اس��تان چهارمحال و 
بختیاری با توجه به وجود منابع آبی فراوان مش��کالت بسیاری را 
ایجاد می کند و این زمینه ساز آلودگی منابع گسترده آب می شود 

و خاک را نیز آلوده کند.

رودخانه »گرگک« در محاصره زباله ها

زندگیساکنانرودخانه،درخطر

وجود زباله می 
تواند به مرور 

موجب آلودگی 
منابع آبی و خاکی 
منطقه شود و آب 

کشاورزی و آب 
شرب بسیاری از 
روستاهای پایین 

دست را تحت تأثیر 
قرار دهد

 2Sanday 7 August 2011  یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583             

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ رأی
42 کالسه پرونده: 1853/91. ش��ماره دادنامه:92/2/9- 132. مرجع رسیدگی: شعبه 
11 شورای حل اختالف اصفهان. خواهان: امین شیروی خوزانی نشانی: اصفهان – خ 
کهندژ – کوی ش��هید محیری- پ28. خوانده: اکبر رس��تمی زاده به نش��انی مجهول 
الم��کان. خواس��ته: مطالبه وجه یک فقره چک به مبل��غ 29/160/000 ریال به انضمام 
خسارات دادرسی و تاخیر تادیه. با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 
اعضاء، شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید: 
رای قاضی ش��ورای حل اختالف. در خصوص دعوی آقای امین شیروی خوزانی به 
طرفیت آقای اکبر رس��تمی زاده به خواسته مطالبه مبلغ 29/160/000 ریال وجه چک 
به ش��ماره 021275 به عهده بانک ملی به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به 
محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط 
بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلس��ه رسیدگی حضور نداشته و 
هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی 
خواه��ان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می 
رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون 
آیین دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیس��ت و نه میلیون 
و صد و ش��صت هزار ریال 29/160/000 ریال بابت اصل خواس��ته و 44/000 ریال 
بابت هزینه دادرس��ی و هزینه نش��ر آگهی طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ سررس��ید چک موصوف )91/10/21( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان 
ص��ادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیس��ت روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز 
قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. شعبه 11 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان 

 ابالغ رأی
43 کالس��ه پرونده: 1842/91. شماره دادنامه:92/2/25- 239. مرجع رسیدگی: شعبه 
12 ش��ورای حل اختالف اصفهان. خواهان: امین ش��یروی نش��انی: خ کهندژ – کوی 
ش��هید محیری- پ28. خوانده: سیروان چراغی به نش��انی مجهول المکان. خواسته: 
مطالب��ه. گردش��کار: با عنایت به محتوی��ات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضای 
محترم ش��ورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با اس��تعانت از خداوند متعال به شرح آتی 
مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی ش��ورا. در خصوص دادخواس��ت امین 
شیروی به طرفیت سیروان چراغی بخواسته مطالبه مبلغ 28/930/000 ریال وجه یک 
فقره چک به ش��ماره 376114-91/10/26 به عهده بانک ملی ایران بانضمام خسارات 
دادرس��ی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواس��ت تقدیمی و مالحظه اصول مستندات 
دع��وی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلس��ه ش��ورا حاضر 

و نش��ده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده 
مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند. علی 
هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198 و 515 و 522 قانون آیین دادرسی 
مدن��ی و مواد 313 و 310 قانوت تج��ارت حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
بیس��ت و هشت میلیون و نهصد و س��ی هزار ریال بعنوان اصل خواسته و پرداخت 
س��ی هزار ریال بعنوان هزینه دادرسی و پرداخت خس��ارت تاخیر و تادیه از تاریخ 
91/10/26 لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ ش��اخص بانک مرکزی در حق 
خواه��ان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیاب��ی و ظرف 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شعبه خواهد بود و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدید نظر 
در دادگاه عمومی اصفهان می باشد. شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

اخطار اجرائی 
44 شماره: 1357/91 به موجب رای شماره 1681 تاریخ 91/10/12 حوزه 11 شورای 
حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه خس��رو عباس 
نیا نش��انی محل اقامت مجهول المکان محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ 10/300/000 
ریال بابت اصل خواس��ته و 50/000 ریال بابت هزینه دادرسی طبق تعرفه قانونی و 
خس��ارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )88/10/25( و )88/9/25( 
و )88/11/1( و )88/10/15( ت��ا تاریخ اجرای حکم و هزینه نش��ر آگهی و حق الوکاله 
وکیل در حق خواهان محمدرضا معمار قهفرخی با وکالت خانم زهره دهقانی ناژوانی 
به نشانی اصفهان – خیابان خیام – محله ناژوان – کوی شهید اکبر فروجانی – پالک 

111. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم 
علیه مکلف اس��ت ظ��رف ده روز مفاد آن را ب��ه موقع اجرا بگذارد ی��ا ترتیبی برای 

پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اس��تیفاء محکوم به از 
آن میس��ر باش��د ودر صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند یا ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد 

صریحا اعالم نماید. شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت 
45 آقای مصطفی مانیان دارای شناسنامه شماره 908 به شرح دادخواست به کالسه 
977/92ح10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان بتول ماست بندزاده بشناسنامه 787 در تاریخ 11/25/ 91 اقامتگاه 
دائم��ی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به چهار 
پس��ر و سه دختر به اس��امی ذیل: 1- علی مانیان س��ودانی ش ش 35. 2- مصطفی 
مانیان س��ودانی ش ش 908. 3- علی مانیان س��ودانی ش ش 1009. 4- اس��ماعیل 
مانیان سودانی ش ش 47080. 5- عزت مانیان سودانی ش ش 712. 6- فاطمه مانیان 
س��ودانی ش ش 15. 7- صدیقه مانیان س��ودانی ش ش 14 والغی��ر. 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 ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. شعبه دهم حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت 
46 آقای س��هیل فقیه��ی حبیب آبادی دارای شناس��نامه ش��ماره 40681 به ش��رح 
دادخواس��ت به کالسه 939/92 از این ش��ورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که ش��ادروان محمد فقیهی حبیب آبادی بشناس��نامه 4029 در 
تاری��خ 8/12/ 90 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به 3 فرزند و یک عیال به نام ذیل: 1- سهیل فقیهی حبیب آبادی ش ش 
40681 )فرزند متوفی(. 2- س��امان فقیهی حبیب آبادی ش ش 1354 )فرزند متوفی(. 
3- س��ودابه فقیهی ش ش 11475 )فرزند متوفی(. 4- زهرا فقیهی حبیب آبادی ش ش 
4711 )عیال متوفی( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 

شد. شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت 
47 آقای مجتبی شاه نظری درچه دارای شناسنامه شماره 8717 به شرح دادخواست 
به کالس��ه 163/92 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراث��ت نموده و چنین 

توضیح داده که شادروان باقر شاه نظری درچه بشناسنامه 69 در تاریخ 1391/8/11 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1- س��کینه ش��اه نظری درچه فرزند قربانعلی ش ش 5280 )همسر(. 2- مجتبی شاه 
نظری درچه فرزند باقر ش ش 8717 )فرزند(. 3- اکبر ش��اه نظری درچه فرزند باقر 
ش ش 7176 )فرزند(. 4- س��عید ش��اه نظری درچه فرزند باقر ش ش 1359 )فرزند(. 
5- زهرا ش��اه نظری درچه فرزند باقر ش ش 265 )فرزند(. 6- فاطمه صغری ش��اه 
نظری درچه فرزند باقر ش ش 113 )فرزند(. 7- مریم ش��اه نظری درچه فرزند باقر 
ش ش 2650 )فرزند( والغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراض��ی 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 م الف: 13679 شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر 

حصر وراثت 
48 آقای غالمحس��ین حیدری دارای شناسنامه ش��ماره 308 به شرح دادخواست به 
کالسه 130/92 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان محمدعلی حیدری بشناسنامه 365 در تاریخ 1378/12/28 اقامتگاه 
دائم��ی خود بدرود زندگ��ی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- 
حبیبه دادخواه فرزند عباس ش ش 366 )همسر(. 2- محسن حیدری فرزند محمدعلی 
ش ش 120 )فرزن��د(. 3- محمدتقی حی��دری فرزند محمدعلی ش ش 13016 )فرزند(. 
4- غالمحسین حیدری فرزند محمدعلی ش ش 308 )فرزند(. 5- فاطمه حیدری فرزند 

محمدعلی ش ش 312 )فرزند(.  6- عفت حیدری فرزند محمدعلی ش ش 880 )فرزند(. 
7- بت��ول حیدری فرزن��د محمدعل��ی ش ش 13015 )فرزند( والغی��ر. 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 دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. م الف: 13680 ش��عبه هفتم 

حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر

ابالغ 
54 شماره درخواست: 9210463634800001. شماره پرونده: 92099836347800111. 
در پرونده کالسه 920135 این شعبه آقای بهنام پیمانی به اتهام مزاحمت تلفنی تحت 
تعقی��ب بوده و به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت نامب��رده به تجویز ماده 15 قانون 
آیی��ن دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیف��ری مراتب را در روزنامه 
آگهی تا ظرف مدت 30 روز از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر و از اتهام وارده 
دفاع نمایید و صورت عدم حضور در وقت معین رسیدگی و اظهار نظر می گردد. پیر 

سرایی – دادیار شعبه سوم دادسرای عمومی و انقالب خمینی شهر 

ابالغ 
55 شماره درخواست: 9210463634800003. شماره پرونده: 9109980358000284. 
در پرونده کالس��ه 910704 این شعبه آقای اصغر جعفری و خانم بلورجان حیدرپور 
فرزند احمد – جمشید به حسب قرار جلب به محاکمه شعبه کیفری 102 دادگاه جزایی 
خمینی شهر تحت تعقیب بوده و به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت نامبرده به تجویز 
ماده 15 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب را 
در روزنامه آگهی تا ظرف مدت 30 روز از تاریخ نش��ر آگهی در این شعبه حاضر و 
از اتهام وارده دفاع نمایید و صورت عدم حضور در وقت معین رسیدگی و اظهار نظر 

می گردد. پیر سرایی – دادیار شعبه سوم دادسرای عمومی و انقالب خمینی شهر 

وقت دادرسی 
76 خواهان امیر محس��ن زاده دادخواستی به خواسته الزام انسان به طرفیت خوانده 
عبداله جان نثاری به ش��ورای حل اختالف حوزه 12 تس��لیم نموده که پس از ارجاع 
به این ش��ورا به کالس��ه 53/92حل8 ثبت گردیده اس��ت علیهذا چون خوانده دارای 
نشانی معین نمی باشد به تقاضای خواهان و دستور شورا برابر ماده 73 قانون آیین 
دادرس��ی مدنی مراتب یکبار در روزنامه های رس��می و کثیراالنتشار و محلی آگهی 
می ش��ود و به خوانده اخطار می گردد که با نش��ر آگهی ظرف مدت یک ماه به دفتر 
ش��ورا واقع در خمینی شهر بلوار بهشتی مجتمع قضایی مراجعه و نسبت به دریافت 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسی تعیین شده حضور 
یابد بدیهی است در صورت عدم حضور، شورا به خواسته رسیدگی نموده و تصمیم 
شایس��ته اتخاذ خواهد نمود و چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهی باشد فقط یک نوبت 
درج خواهد شد. ضمنًا تاریخ رسیدگی 92/3/18 ساعت 5/15 عصر می باشد. شورای 

حل اختالف شماره 8 خمینی شهر 

ابالغ 
77 ش��ماره ابالغیه: 9210103633500440. شماره پرونده: 9109980350300949. 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910851. در خصوص تجدید نظرخواهی شهرداری خمینی 
شهر بطرفیت شما )علیرضا رضایی( نسبت به دادنامه شماره 9209973633500015 
صادره از این ش��عبه، به شما ابالغ می شود. مقتضی اس��ت حسب ماده 346 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف 
ده روز پ��س از رویت اخطاریه، به این دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل دهید و 
اال پرونده با همین کیفیت به تجدید نظر ارس��ال می گردد. آدرس: خمینی شهر- بلوار 
دانش��جو- بلوار پاسداران - روبروی بس��یج خواهران - مجتمع قضایی شماره یک. 
محمدمهدی دری اسفریزی – منشی شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی خمینی شهر 

مزایده 
78 دایره اجرای احکام مدنی دادگس��تری خمینی ش��هر در پرونده کالسه )81/1779 
اجرا( له حس��ین هادی زاده علیه رحمان حاج حیدری به خواسته مطالبه در نظر دارد 
یک دس��تگاه فرز ابزار زن مس��تعمل به قیمت 3/50/000 ریال و یک دس��تگاه گندگی 
چوب به قیمت 4/000/000 ریال از طریق مزایده به فروش رس��اند لذا جلس��ه مزایده 
در روز یکش��نبه 92/3/26 س��اعت ده صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری 

خمین��ی ش��هر برگزار می گردد و طالبی��ن می توانند ظرف 5 روز قب��ل از مزایده به 
نش��انی: خمینی ش��هر – س��ه راه معلم – جنب تعمیرگاه خودروی پارس – کارگاه 
نجاری حاج حیدری مراجعه و از نزدیک مورد مزایده را بازدید نمایند. خریدار کسی 
اس��ت که باالترین قیمت را پیش��نهاد نماید. خریدار می بایستی 10% قیمت پیشنهادی 
را فی المجلس و مابقی را ظرف یکماه از تاریخ مزایده به حس��اب سپرده دادگستری 
واری��ز نمای��د در غیر اینصورت 10% اولیه پس از کس��ر هزینه ه��ای مزایده به نفع 
دولت ضبط خواهد ش��د. مدیر و دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری خمینی شهر 

ابالغ 
79 ش��ماره: 1357/91 ب��ه موجب رای ش��ماره 2062 تاریخ 91/12/21 ش��عبه 33 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه عبدالعلی 
لل�ه گانی نش��انی محل اقامت مجهول المکان محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ بیست و 
هفت میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواس��ته و سی و هشت هزار ریال بابت 
هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید )90/12/22( لغایت 
اجرای حکم در حق محکوم له جواد الماسی به نشانی اصفهان – خ پروین دوم – جنب 
بانک انصار. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اس��تیفاء محکوم به از 
آن میس��ر باش��د ودر صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند یا ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد 

صریحا اعالم نماید. شعبه 33 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

فقدان سند مالکیت 
80 خانم ام البنین زمانی فرزند احمد وکالتا از طرف منصور نادیان فرزند غالمحسین 
باستناد دو برگ استشهادیه محلی که هویت و امضاء شهود رسما گواهی شده مدعی 
اس��ت که سند مالکیت تمامت ششدانگ یکباب خانه پالک شماره 11055 فرعی از یک 
اصلی واقع در میمه بخش ثبتی میمه که در صفحه 511 دفتر 71 امالک ذیل ش��ماره 
11614 به نام خانم فاطمه بیکی حسن فرزند ابوالقاسم ثبت و صادر و تسلیم گردیده 
و به موجب س��ند رسمی ش��ماره 158503 مورخ 1377/02/07 دفترخانه دو کاشان 
به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری انجام نش��ده / به موجب س��ند رهنی شماره 
35255 مورخ 1390/10/20 دفترخانه چهارده کاشان نزد بانک مسکن شعبه میمه به 
مبلغ 69963873 ریال مرهون اس��ت که به عل��ت جابجایی اثاثیه منزل مفقود گردیده 
است چون درخواست سند مالکیت المثنی نموده است طبق تبصره یک اصالحی ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر 
از آنچه در این آگهی ذکر ش��ده( نس��بت به آن یا وجود سند نزد خود باشد از تاریخ 
انتش��ار این آگهی تا 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه 
اصل س��ند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به 
ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
اصل سند ارائه نش��ود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد 

شد. حسین نوروز – رئیس ثبت میمه 

وقت دادرسی 
81 از دفتر ش��عبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان خمینی ش��هر در پرونده 
مطروحه کالس��ه 910248 به آقایان 1- امین بلنج فرزن��د اصغر 2- فضل اله توکلی 
فرزند رحیم خواندگان پرونده فوق الذکر که مجهول المکان اعالم شده است و خواهان 
آن بانک مهر اقتصاد با مدیریت آقای حمید نوری ساکن: اصفهان – پل ابوذر – ابتدای 
خیابان توحید بخواسته: الزام خواندگان به پرداخت مبلغ 125/000/000 ریال به نحو 
تضامنی و پرداخت هزینه دادرس��ی و خسارت تاخیر در تادیه و حق الوکاله وکیل و 
در جریان رس��یدگی می باشد اخطار می نماید که برای جلسه رسیدگی روز دوشنبه 
مورخ 92/4/24 س��اعت 11 صبح در دادگاه ش��عبه پنجم عمومی حقوقی دادگستری 
خمینی شهر مراجعه نماید و یا چنانچه جهات ردی دارید بصورت کتبی قبل از موعد 
مقرر دادگاه بدفتر مربوطه اعالم و ارسال دارید و اال تصمیم مقتضی اتخاذ و دادگاه 
غیابًا رای صادر خواهد نمود و جهت دریافت نسخه 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 شود. حیدری – مدیر دفتر 

شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی خمینی شهر 

%
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پیامبر اعظم )ع( :
توکل بر خداوند، مایه نج��ات از هر بدی و محفوظ بودن از هر 

دشمنی است.
 

انتخابات ش��وراها در رده انتخابات ریاس��ت جمهوری و مجلس 
است.

ش��هردار اصفهان با تأکید بر این که حمل و نقل پایدار از طریق 
بودجه ملی، دولتی و محلی تحقق می یابد، اظهارداشت: با ادامه 
این روند، حمل و نقل عمومی ش��هر دچار مش��کل می ش��ود و 
مدیریت شهری در حال حاضر با چنگ و دندان زیرساخت های 
حمل ونقل عمومی شهر را ایجاد کرده است.  دکتر سید مرتضی 
سقائیان نژاد در مراسم بهره برداری از پروژه های ترافیکی و بهبود 
حمل و نقل ش��هری ضمن تبریک میالد حضرت جواد)ع( و ایام 
مبارک ماه رجب گفت: حم��ل و نقل عمومی به خصوص حمل و 

نقل پایدار یکی از ضروریات کالنشهرهاست.
وی با تأکید بر این که اگر حمل و نقل، پایدار نباش��د شهرهایی 
با بیش از یک میلیون نفر جمعیت دچار مش��کل خواهند ش��د، 
تصریح کرد: از س��ال ۶۰ به بعد مطالعات حمل و نقل اصفهان از 
سوی اساتید دانش��گاه های صنعتی اصفهان و شریف بر حسب 

خط کشی علمی انجام و پیگیری شده است. 
شهردار اصفهان با اش��اره به این که تا پایان برنامه چهارم توسعه 
مقرر شد ۷۵درصد س��هم حمل مس��افر به حمل و نقل عمومی 
اختصاص داده ش��ود، افزود: در حال حاضر تنه��ا ۴۱درصد این 
 مهم تحق��ق یافته و نزدی��ک به ۳۴درص��د از ای��ن برنامه عقب 
هستیم. دکتر سقائیان نژاد با بیان این که ۹۰۰ کیلومتر خیابان 
در ش��هر اصفهان احداث ش��ده، اظهار داش��ت: بر اساس طرح 
تفصیلی فقط ۹۰ کیلومتر از خیابان های ش��هری در منطقه یک 

و دو باقیمانده است. 
وی از اختصاص چهار هزار میلیارد تومان به حمل و نقل عمومی 
کالنشهرها بر اس��اس برنامه پنجم توسعه س��خن به میان آورد 
و ادامه داد: متأس��فانه این مهم انجام نش��ده، این در حالی است 
 که ۲۸ درص��د از خودروهای تردد کننده در ش��هر س��ن باالی 

۲۰ سال دارند. 
ش��هردار اصفهان با بی��ان این ک��ه براس��اس مطالع��ات انجام 
 ش��ده در س��ال گذش��ته ۹۵۰ هزار خ��ودرو در اصفه��ان تردد 
می کنند ک��ه ۱۰ درصد از ای��ن تعداد بیش از ۳۰ س��ال قدمت 
دارند، خاطرنش��ان کرد: همچنین ۱۷۵ هزار و ۲۸۵ هزار از این 
تعداد خودرو به ترتیب ۲۵ و ۲۰ سال سن دارند و متأسفانه فقط 
 هفت هزار خودرو از ای��ن تعداد از رده خارج و تبدیل به احس��ن 

شده اند.
دکترس��قائیان ن��ژاد ب��ا اش��اره به ای��ن که ی��ک ه��زار و ۱۰۰ 
دستگاه تاکس��ی فرس��وده در ش��هر وجود دارد، اذعان داشت: 
متأس��فانه هیچ اقدام��ی در این خص��وص انجام نش��ده، این در 

 حالی اس��ت که روزانه ۵۰۷ خودرو در این ش��هر شماره گذاری
 می شود.

 وی با انتق��اد از تولی��د خودرو بی رویه از س��وی ش��رکت های 
 خودرو س��از ادامه داد: روزان��ه تعداد زیادی خ��ودرو بدون هیچ 
برنامه ریزی در اختیار ش��هروندان قرار می گیرد، لذا الزم است 

برنامه های باالدستی بر برنامه های شهری منطبق باشد.
شهردار اصفهان به احداث ۲۸ ایستگاه دوچرخه در اصفهان اشاره 
و بیان کرد: سهم این وس��یله نقلیه در اصفهان حدود ۱۰ درصد 
است و تا پایان سال ۹۲ تعداد ایس��تگاه ها به ۶۰ ایستگاه خواهد 
رسید که امید است با این توسعه به سهم ۱۸ درصدی حمل ونقل 

از طریق دوچرخه برسیم.
دکترسقائیان نژاد س��هم اتوبوس��رانی در حمل ونقل عمومی و 
تاکس��ی را به ترتیب ۲۰ و ۲۲ درصد دانس��ت و افزود: بر اساس 
برنامه ریزی انجام ش��ده تراموا در ۵۰ کیلومتر از سطح کالنشهر 
اصفهان راه اندازی می ش��ود و فاز اول تراموا حدفاصل ایس��تگاه 
پاس��داران و میدان جمهوری به طول ۷ کیلومتر در سال جاری 

احداث می گردد.
وی ادامه داد: از اواسط سال گذش��ته تاکنون شهرداری اصفهان 
۱۶۰ دستگاه اتوبوس جدید خریداری و وارد چرخه حمل و نقل 

شهری کرده است.
شهردار اصفهان اذعان داشت: در گذشته بیش از ۸۲ درصد سهم 
خرید اتوبوس را دولت خریدار می کرد، اما متأس��فانه طی س��ه 
سال گذشته تاکنون این کمک دولتی حذف شده، این در حالی 
 است که مدیریت ش��هری اصفهان از اواخر سال گذشته تاکنون 
۱۰۰ میلیارد تومان برای خری��د اتوبوس تندرو، اتوبوس جدید و 

احداث مسیر سامانه بی آر تی هزینه کرده است.
دکترس��قائیان نژاد با انتقاد از این که بودجه دولتی مترو محقق 
نشده است، خاطر نشان کرد: ش��هرداری اصفهان از اواسط سال 
گذش��ته تاکنون ۱۵۰ میلی��ارد تومان در قالب ملک��ی، نقدی و 
تعهدی ب��رای مترو هزینه ک��رده، به طوری ک��ه از بودجه ۱۰۷ 
 میلی��ارد تومانی مت��رو ۵۳ میلی��ارد تومان این رق��م اختصاص 

یافته است.
وی با تأکید بر این که از سوی مجلس شورای اسالمی درآمدهای 
خوبی برای شهرداری ها از محل سهم سوخت و مالیات بر ارزش 
افزوده اختصاص یافته، انتقاد کرد: متأسفانه از سهم سوخت فقط 
۳۰۰ میلیارد از یک هزار و ۸۹۲ میلیارد تومان به ش��هرداری ها 
تخصیص داده ش��ده، یعنی۱۵۰۰ میلیارد تومان از این بودجه با 
توجه به این که به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده محقق 
نشده، همچنین از س��ال ۱۳۳۴ از قانون مالیات بر ارزش افزوده 

سهمی برای شهرداری ها در نظر گرفته شده، اما دولت هنوز این 
مهم را تخصیص نداده است.

ش��هردار اصفهان با اش��اره به ایج��اد مش��کالتی در اختصاص 
درآمدهای ملی به شهرداری ها از ادامه حیات شهرها ابراز نگرانی 
کرد و گفت: تعهدات دولتی در قبال حمل ونقل عمومی متوقف 
شده، به گونه ای که در حال حاضر از پول مردم، شهرداری ها در 

زمینه حمل ونقل عمومی هزینه می کنند.
 دکترس��قائیان ن��ژاد اف��زود: حت��ی در زمین��ه س��هم یارانه ها 
یک ریال هم به حمل ونقل عمومی اعم از بلیت اتوبوس داده نشده 
 و دولت در این زمین��ه ۵۳ میلیارد تومان به ش��هرداری بدهکار 

است.
وی با تأکید بر تقویت حمل ونقل عمومی از س��وی ش��هرداری 
اصفهان تصریح کرد: امسال ۵۲۰ میلیارد تومان یعنی ۶۴ درصد 
از بودجه شهرداری برای حمل ونقل عمومی اختصاص داده شده 
این در حالی است که شهرداری به تنهایی نمی تواند برای حمل 

و نقل عمومی گام بردارد.
ش��هردار اصفهان با تأکید بر این که حمل ونق��ل پایدار از طریق 
بودجه مل��ی، دولت��ی و محل��ی تحقق م��ی یابد، خاطرنش��ان 
ک��رد: ب��ا ادامه ای��ن رون��د حم��ل ونق��ل عمومی ش��هر دچار 
مش��کل می ش��ود و مدیریت ش��هری در حال حاض��ر با چنگ 
 و دن��دان زیرس��اخت های حمل ونق��ل عمومی ش��هر را ایجاد

 کرده است. 
دکترسقائیان نژاد با بیان این که در قانون بودجه مناسب و قابل 
توجهی برای حم��ل ونقل عمومی اختصاص داده ش��ده اس��ت 
ادامه داد: ب��ا توجه به این که فق��ط ۳۹ درص��د از برنامه چهارم 
محقق ش��د این عق��ب ماندگی ۶۱ درص��دی به ط��ور حتم در 
 تمام ابعاد به خصوص حم��ل ونقل عمومی را تحت ش��عاع قرار 

می دهد.
وی با تأکید بر این که برای دس��تیابی به حمل ونقل پایدار باید 
به صورت جامع بنگریم تا ش��اهد کاهش آالینده ها در ش��هرها 
باشیم گفت: در غیر این صورت از سوخت غیر استاندارد تا تولید 
موتورس��یکلت بی رویه بالی جان ش��هروندان خواهد شد، لذا 
الزم اس��ت با ایجاد حمل ونقل پایدار رفاه و آسایش همشهریان 

فراهم گردد.
شهردار اصفهان به نصب س��امانه هوش��مند تاکسی های شهر 
اش��اره کرد و افزود: تجهیزات این س��امانه ش��امل تاکسی متر و 
 دستگاه کارت خوان است که پرداخت الکترونیک کرایه را انجام 

می دهد.
دکترس��قائیان نژاد با اش��اره به ویژگی های این سامانه تصریح 

کرد: حذف پول خرد از چرخه پرداخت کرایه و همچنین محاسبه 
دقیق و عادالنه کرایه از مهم ترین ویژگی های این سامانه است.

وی اذعان داش��ت: یکی دیگر از ویژگی های این سامانه پرداخت 
کرایه از طریق اصفهان کارت و کارت های عضو ش��بکه ش��تاب 

است.
شهردار اصفهان از پیش بینی بودجه ۵۰ هزار میلیارد تومانی شهر 
تا چهار سال آینده خبرداد و به ش��هروندان توصیه کرد: با توجه 
به این رقم بودجه، باید افرادی به عنوان اعضای شورای اسالمی 
شهر منتخب ش��وند که درک الزم از این بودجه داشته باشند، به 

گونه ای که دارای تعامل، تفکر شورایی و پختگی الزم باشند.
دکترسقائیان نژاد با تأکید بر این که باید اعضای شورای اسالمی 
شهر متخصص باشند، ادامه داد: این افراد می بایست متبحر باشند 
و احساساتی صحبت نکنند، لذا باید مدیریت شهر در دست افراد 

توانا، معتقد به جمهوری اسالمی و قانون باشد.
وی با اش��اره به این که انتخابات ش��ورای اسالمی ش��هر در رده 
انتخابات ریاس��ت جمهوری و مجلس ش��ورای اس��المی است 
 اذعان داش��ت: ش��هروندان باید بدانند ش��هر اصفهان در دست 
هر کس��ی نیفتد و کس��انی که معتقد به برنام��ه و برنامه ریزی 
هستند، سکانداری شهر را به عهده بگیرند و صالحیت های الزم 

را داشته باشند. 

 هوشمندسازی ۱۷۰ تقاطع در شهر
مصطفی نوریان در آیین بهره ب��رداری از پروژه های ترافیکی و 
بهبود حمل و نقل شهری با اشاره به این که هفت بخش ترافیکی 
امروز به بهره برداری می رسد، گفت: شهرداری اصفهان در حوزه 
حمل و نقل و بهبود ترافیک فعالیت های زیادی انجام داده و این 

فعالیت ها به طور مستمر ادامه دارد.
وی به وضعیت حمل و نقل اصفهان طی ده س��ال گذشته اشاره 
کرد و افزود: از س��ال ۸۲ تاکن��ون اقدامات مؤثری در راس��تای 
حمل و نقل عمومی و ترافیک انجام ش��ده اس��ت. ب��ه طور مثال 
 در سال ۸۲، ۹۰۰ دستگاه اتوبوس در س��طح شهر به شهروندان 
س��رویس دهی می کردند که این تعداد امروز به بیش از ۱۶۰۰ 

دستگاه رسیده است.
معاون حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری اصفهان با بیان این که 
متوسط مسافران اتوبوسرانی در سال ۸۲، ۷۵۰ هزار نفر بود ولی 
امس��ال به بیش از ۹۵۰ نفر رسیده اس��ت، تصریح کرد: در سال 
۸۲، ۷۰ خط اتوبوس در ش��هر وجود داش��ت و اکن��ون عالوه بر 
 راه اندازی ۵ خط ویژه و سریع الس��یر بیش از ۱۰۰ خط اتوبوس 

داریم.
نوریان به راه اندازی اولین خط بی آر تی اشاره کرد و اظهار داشت: 
بی آر تی سیستم جدیدی بود، ولی با تمام مشکالت پیش رو، خط 

یک آن به طول ۲۰ کیلومتر افتتاح شد.
وی خاطرنش��ان کرد: پیش بینی ش��ده بود روزان��ه ۶۰ هزار نفر 
با اس��تفاده از بی آرت��ی جابه جا ش��وند، ولی امروز با اس��تقبال 
ش��هروندان بی��ش از ۱۰۰ هزار نف��ر از اتوبوس های ب��ی آر تی 

استفاده می کنند.
معاون حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری اصفهان با بیان این که 
طی ده سال گذشته تعداد ایس��تگاه های اتوبوس به هزار و ۶۰۰ 
ایستگاه رسیده اس��ت، اظهار داشت: در س��ال ۸۲ هزار دستگاه 
تاکسی در سطح شهر فعال بود، اما اکنون بیش از ۲۳ هزار تاکسی 

به شهروندان سرویس دهی می کنند.
نوریان تأکید ک��رد: تمامی این اقدامات در حوزه س��خت افزاری 
انجام ش��ده، البته در حوزه نرم افزاری نیز فعالیت های مختلفی 

صورت گرفته است.
وی با بیان ای��ن که احداث س��ه پایانه آبش��ار، خ��رم و صمدیه 
در دس��تور کار ش��هرداری قرار داش��ت، گفت: امروز نی��ز پایانه 
 خرم به جهت تمرک��ز زدایی اتوبوس ها در می��دان جمهوری به 

بهره برداری می رسد.
معاون حمل و نق��ل و ترافیک ش��هرداری اصفه��ان از ورود ۴۰ 
دس��تگاه اتوبوس به چرخه حمل و نقل ش��هری خبر داد و بیان 
داشت: از پایان سال ۹۱ تاکنون ۱۵۰ دستگاه اتوبوس به ناوگان 

حمل و نقل عمومی افزوده شده است.
وی بیان داش��ت: دولت در راس��تای تبصره ۱۳ قرار بود هرساله 

تعدادی اتوبوس به ش��هرداری ه��ا تحویل دهد که ای��ن امر در 
دولت نهم محقق شد، اما ادامه پیدا نکرد، از این رو سال گذشته 
شهرداری ۱۵۰ دس��تگاه اتوبوس با هزینه ای بالغ بر ۵۰ میلیارد 

تومان خریداری و وارد چرخه حمل و نقل کرد.
نوریان از نصب سیستم AVL بر روی ۵۰۰ دستگاه اتوبوس ها 
سخن به میان آورد و افزود: با اجرای این سامانه، مسافران به طور 
دقیق از زمان رسیدن اتوبوس بعدی مطلع می شوند. همچنین 
به طور دقیق ش��هروندان می توانند بدانند چه مدت زمانی باید 

برای رسیدن اتوبوس بعدی منتظر بمانند.
وی تصریح کرد: یکی از دیگر اقدامات حمل و نقل شهری استفاده 
از کارت بلیت در اتوبوسرانی بوده که امروز به اصفهان کارت تبدیل 
شده است. این طرح که در حوزه نرم افزاری انجام گردید سرعت 

پرداخت کرایه را افزایش داده است.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان با اشاره به افزایش 
جمعیت طی ده سال گذشته خاطرنشان کرد: در سال ۸۲ تعداد 
خودروهای شخصی ۲۶۷ هزار خودرو بود، ولی اکنون این تعداد 

به بیش از ۷۵۰ هزار دستگاه رسیده است.
نوریان با بی��ان این ک��ه تعدادهای س��فرهای ش��هری طی ده 
س��ال گذش��ته به بیش از س��ه میلیون رس��یده، اظهار داشت: 
مجموع تقاطع ه��ای چ��راغ دار در س��ال ۸۲، ۱۶۰ تقاطع بود 
 ولی اکن��ون بی��ش از ۳۰۰ تقاط��ع چ��راغ دار در ش��هر ایجاد

 شده است.
وی با اشاره به ایجاد ۱۷۰ تقاطع هوشمند در شهر اصفهان ادامه 
داد: طی ده س��ال ۱۳ دوربین ثبت تخلف نصب شده که در سال 

جاری نیز ده مورد دیگر اضافه می شود.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان با بیان این که در 
سال ۸۲ هیچ یک از پارکینگ ها هوشمند نبود، اضافه کرد: امروز 
۱۱ پارکینگ هوشمند در سطح شهر وجود دارد و مابقی در حال 

هوشمندسازی است.
نوریان با اش��اره به این که تا پایان س��ال جاری سه هزار دستگاه 
خودرو به ظرفیت پارکینگ ها افزوده می شود، گفت: در راستای 
رس��یدن به ش��هر الکترونیک، اصفهان به عنوان پایلوت انتخاب 
ش��د که در این راه گام های بزرگی برداشته ش��د، به طوری که 
اقدامات کنترل ترافیک، نصب دوربین و چراغ ها، هوشمندسازی 
 پارکین��گ ه��ا و تجهی��ز ایس��تگاه ه��ای دوچرخ��ه عملیاتی 

شده است.
 وی با بیان این که در حال حاضر ۱۲ پل مکانیزه در س��طح شهر 
راه اندازی شده است، افزود: بر طبق برنامه ۲۰ پل مکانیزه دیگر 

نیز در سطح شهر راه اندازی می شود.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان به احداث اولین 
 مرکز نظارت و کنترل ترافیک اصفهان اش��اره کرد و ادامه داد: از 
دو سال گذشته با پش��تیبانی ش��هرداری مرکز کنترل ترافیک 
جدیدی احداث ش��د که دارای ویدئو ۱۲ متری اس��ت و به طور 

همزمان ۱۴۰ تصویر، یعنی ۶۰ درصد شهر را نمایش می دهد.
نوریان با بیان این ک��ه داخل این مرکز چراغ های هوش��مند بر 
اساس نظارت تصویری، تنظیم و راه اندازی شده است، افزود: در 
این مرکز جایگاه ویژه ای برای اورژانس و آتش نشانی دیده شده 
است. همچنین این مرکز دارای اتاق بحران است که این اتاق در 
مواقعی همچون زلزله و س��یل و اتفاقات طبیعی حضور داشته و 

شهر را کنترل می کند.
وی ادامه داد: تمام��ی این پروژه ها در جهت خدمت رس��انی به 

شهروندان انجام شده است.
گفتنی اس��ت؛ ام��روز ده ها پ��روژه ترافیکی همچون توس��عه و 
س��اماندهی سیس��تم های حمل و نقل عمومی نظیر راه اندازی 
خطوط پرس��رعت بی آر تی، هوش��مند س��ازی سیس��تم های 
حمل و نقل عموم��ی نظیر به کارگیری از سیس��تم هوش��مند 
مدیری��ت ناوبری اتوبوس��رانی AVL، توس��عه س��امانه نظارت 
تصوی��ری و هوش��مند س��ازی تقاطع های ش��هری ب��ا احداث 
مجهزترین مرکز مدیریت و کنترل ترافیک کش��ور، گس��ترش 
پایانه ه��ای درون ش��هری و توس��عه جای��گاه ه��ای س��وخت 
CNGو راه اندازی و مکانیزاس��یون ایس��تگاه ه��ای دوچرخه 
 ش��هر ب��ا ه��دف کاه��ش آالینده ه��ا در اختی��ار ش��هروندان 

قرار گرفت.

آیین بهره برداری از پروژه های ترافیکی و بهبود حمل و نقل شهری

حمل و نقل پایدار به بودجه ملی و دولتی نیاز دارد

 شهرداری اصفهان از اواسط 
س�ال گذش�ته تاکنون ۱۵۰ 
میلی�ارد توم�ان در قال�ب 
ملکی، نقدی و تعهدی برای 
مترو هزینه کرده، به طوری 
ک�ه از بودج�ه ۱۰۷ میلیارد 
تومان�ی مت�رو ۵۳ میلیارد 
 تومان ای�ن رق�م اختصاص 

یافته است
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