
امر به معروف و نهی از منکر فراموش شده است

زمینه ای برای بروز فتنه  فراهم نیست

»داروگ« با صدای 
نعمت الهی

معاون تشکل های مردمی ستاد احیای امر به معروف استان

نماینده  ولی فقیه  استان  در خطبه های نمازجمعه:

 هاشمی نشان داد 
متعلق به نظام است 2

گوش به فرمان رهبر باشیم، 
نصرت نزدیک است 2

 دفاع مقدس، نقطه عطف
7 تاریخ انقالب اسالمي است

3

5

رایزنی جامعتین به سمت والیتی 
در حال تقویت شدن است

   هنوز هم پای قلیان در چایخانه های اصفهان
 در میان است

عض��و جامعتین ب��ا اش��اره ب��ه کاندی��دای نهایی ریاس��ت 
جمه��وری جامعتین، گف��ت: جامعتی��ن هنوز ب��ه مصداق 
 نهایی نرس��یده، ام��ا رایزنی ها به س��مت والیت��ی در حال

 تقویت شدن است.

نقش و جایگاه مؤسسات 
حسابرسی تأمین اجتماعی

کمیسیون پش��تیبانی اتاق اصفهان با حضور رییس 
سازمان تأمین اجتماعی اس��تان و معاونین و جمعی 
از فعاالن اقتصادی به بررس��ی مس��ائل و مش��کالت 
واحده��ای تولیدی در بخش بیم��ه تأمین اجتماعی 
 پرداخ��ت ک��ه در ای��ن نشس��ت س��ید عبدالوهاب

س��هل آبادی رییس کمیسیون پش��تیبانی، خسرو 
کسائیان رییس اتاق اصفهان...

س: برنا[
]عک

2

3

80 درصد مراکز بهداشتی درمانی 
3

استان متعلق به خیران است

هر كس بخواهد، مي تواند  7
به مقام شهدا برسد

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری گفت: در سایه تدابیر 
حکیمانه رهبر معظم انقالب، بصیرت مردم و برنامه های مسئوالن 

زمینه ای برای بروز فتنه در کشور وجود ندارد. 
حجت االس��الم محمدعلی نکونام در خطبه ه��ای نماز جمعه این 
هفته ش��هرکرد که در مصالی امام خمینی)ره( این ش��هر برگزار 
شد با س��فارش نمازگزاران به تقوای الهی اظهار کرد: بکوشیم تا با 
بهره گیری از فضایل و برکات ماه رجب، تقوا و پرهیزکاری را در خود 
تقویت کنیم. وی در ادامه با اشاره به آیات سوره مبارکه قیامت، بر 
ضرورت تبیین فلسفه معاد در جامعه تأکید کرد و گفت: ادله قرآنی 
بسیاری در اثبات معاد وجود دارد که می توان با استناد به این دالیل، 
اصل معاد را به خوبی برای افراد تبیی��ن و باورمندی آنها را به این 

موضوع تقویت کرد.
نکونام به داس��تان قوم بنی اس��رائیل در قرآن کریم اش��اره کرد و 

افزود: در آیات 55 سوره بقره، 152 نس��اء و 155 اعراف، داستان 
بهانه تراشی های قوم بنی اسرائیل در ایمان به معاد و چگونگی مرده 
و زنده ش��دن این قوم به اذن خدا آمده است. امام جمعه شهرکرد 
با بیان این که انکار معاد در همه دوره ه��ا و  میان همه اقوام وجود 
داشته است، تصریح کرد: اما  امت موسی از هر قوم دیگری لجوج تر و 
بهانه تراش تر بود و به سرنوشت مهلکی دچار شد. نکونام خاطرنشان 
کرد: برهمین اساس ضروری است با عبرت گیری از سرنوشت این 
قوم، دس��ت از لجاجت در برابر خدا و ولی او برداریم و در پیش��گاه 

ولی فقیه خاضع باشیم.
وی در ادامه با تبریک والدت امام علی)ع(، اظهار داش��ت: حضرت 
علی)ع( شخصیتی است که بعد از پیامبر اکرم)ص( در عالم هستی 

نظیر ندارد.

مناظره، بیانگر منطق گفتار 
مناظره کنندگان است

 نمایندگان به داد 
محیط زیست برسند

 مجتمع مطبوعاتی
 آماده بهره برداری است

 نگران تأمین ارز
 کاالهای اساسی نیستیم

ایران؛بزرگ ترین سارق 
آثار هنری جهان
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میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

www. zayanderoud.com

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

بررسی گرایش خانواده ها  به  تدریس  خصوصی فرزندانشان  به مناسبت روز معلم 

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

مرتضی مطهری از آن اسم هایی است که همه شنیده ایم. هرسال

شود. چندسالی هم هست 
شود، چند عکس و سخنرانی اش پخش می 

قدس که  می 

ها، او را نمی شناسیم. او آشنای 
شود. با همه این

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

ه در چند عکس خالصه شده و این عکس ها آن قدر تکرار شده که 
غریبه ای است ک

ب و تعریف هم به نامش اضافه شده و 
همه فکر می کنند او را می شناسند. چند لق

 دیوار باقی بماند. 
ده در حد عکسی روی

باعث ش

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

دیر نیس��ت روز هایی که پایتخ��ت فرهنگ و تمدن 

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

و همه کس��انی که می خواستند نمایشگاه بگذراند، 

ر درفت��ه دولتی مراجعه 
یا باید ب��ه گالری های زهوا

می کردند یا به کتابخانه ُمعظ��م مرکزی شهر و بعد 

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

در حالی که اج��رای مرحل��ه دوم هدفمندس��ازی یارانه ها با 

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

��ر زمزمه هایی مبنی ب��ر اجرای آن از 
است، طی روزهای اخی

خردادماه به گوش می رسد. انجام ای��ن مرحله در حالی که به 

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

 ف��از دوم هدفمندسازی 
ت از ماه ها پی��ش وعده اج��رای

 دول

ه��ا را داده بود، ولی ب��ه دالیل مختل��ف کارشناسی آن 
یارانه 

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

ح از ابت��دای خرداد را 
 وجود دارد  که احتمال ش��روع این طر

 تقوی��ت م��ی کن��د؛ از جمل��ه ای��ن ک��ه دول��ت ای��ن روزها 

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

شاره کرد. 
2 میلیارد دالر ک��االی اساسی ا

بازار برای واردات4

ر ف��از اول هدفمندی یارانه ها 
 ذخیره سازی کاالهای اساسی د

ویژه دولت ب��وده که ب��ه نظر می رس��د دولت در 
ز برنام��ه 

 نی

ه بازار و 
 ف��از دوم هدفمندی برای اطمینان بخش��ی ب��

آستانه

ی آورده است. افزون بر این، مسئوالن 
 مردم، به این سیاست رو

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

ی  وزیر صنعت، معدن و 
ه ویژه این که به تازگ

خبر می دهند، ب

تجارت وعده ارزان شدن مواد غذای��ی و کاالهای اساسی را از 

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

اول به شماره 27427 مورخ 1390/11/20 و به استناد مصوبه 

تاريخ 1390/11/08 شورای اسالمی شهر آران  شماره 1479 

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

حدوداً 510 م.م با قيمت پايه كارشناسی از قرار متری 600/000 

ريال با شرايط خاص از طريق مزايده عمومی اقدام نمايد. لذا 

از كليه واجدين شرايط دعوت بعمل می آيد تا جهت اطالع از 

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

10 روز از تاريخ انتشار نوبت دوم اين آگهی به شهرداری آران 

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

مناقصه  طریق  از  را  ذیل  های  عملیات  اجرای  دارد  نظر  در  اصفهان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 

به  جمهور  رئیس  راهبردی  نظارت  و  ریزی  برنامه  معاونت   1388 سال  بهای  فهرست  با  و  عمومی 

پیمانکار دارای رتبه بندی و واجد صالحیت واگذار نماید و خرید لوله PEX و اتصال ماده پوش فیت p.p را 

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

با استعانت از درگاه قادر متعال در مورخه 91/2/8 انتخابات هيئت مديره شهرک مسكونی گلستان ارم 

واقع در خيابان امام خمينی جنب بانک ملی شعبه رسالت با حضور ساكنين محترم تشكيل گرديد و 

ضمن عرض تشكر و قدردانی از ساكنين محترم در خصوص مشاركت حداكثری خود تعداد پنج نفر از 

ب با قاطعيت آراء ساكنين محترم به شرح اسامی ذيل برگزيده شدند.
ميان يازده نفر نامزدهای داوطل

1- خانم بنفشه مردانيان )افشار( فرزند منوچهر با تعداد 36 رأی از 55 رأی مأخوذه

2- آقای علی ابراهيمی دستگردی فرزند اكبر با تعداد 34 رأی از 55 رأی مأخوذه

3- آقای منصور رضائی فرزند يوسف با تعداد 32 رأی از 55 رأی مأخوذه

4- آقای حمزه حمزه ای فرزند غالمرضا با تعداد 31 رأی از 55 رأی مأخوذه همگی بعنوان اعضاء هيئت 
مديره.

5- آقای علی بردبار يزدی فرزند غالمرضا با تعداد 32 رأی از 55 رأی مأخوذه به عنوان رئيس هيئت 
مديره

الزم به توضیح است آئین نامه داخلی و سایر تصمیمات متخذه هیئت مدیره شهرک از 

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه کارفرما: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 91/2/23

گشایش پاکات مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز يكشنبه مورخ 91/2/24

 ،www.abfaesfahan.ir  محل دریافت اسناد مناقصه: پايگاه اينترنتی

  WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

اگر ذوب آهن ما را برد، خودمان 
به آنها پاداش مي دهیم 93

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

متروی اصفهان تبرئه شد
نشست  فاضالب در خیابان های اصفهان تقصیر مترو  نیست

درست بعد از یک سال فعالیت، پروسه زمانبر انتخابات که از حساسیت 
باالیی برخوردار است به اتمام رسید و تکلیف سه نماینده باقیمانده که 
سه کرسی از مجلس را به خود اختصاص  دادند مشخص شد. فوالدگر 
از شهرستان اصفهان، منصوری از شهرس��تان لنجان و سکینه عمرانی 
از شهرستان سمیرم، سه نماینده ای بودند که در دور دوم بعد از روزها 

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

بعد از هفته ه��ا انتظار، زمان برگزاری ش��هرآورد اصفهان فرارس��ید و  9
 س��رخابی های پایتخت و هواداران این دو تیم به ویژه هواداران تراکتورس��ازی 
بی صبرانه منتظر نتیجه این دیدار هستند. بی شک هواداران پرسپولیس منتظر 
خبر برد طالیی پوشان و هواداران استقالل و تراختور تحت یک ائتالف سرخابی...

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

خسرو ثقفیان چهاردهه در تئاتر اصفهان مشغول به کار 
بوده است، چه در زمینه بازیگری، چه در زمینه کارگردانی 
و چه در زمینه  نویسندگی. فعالیت های دائم او با مرحوم 
ابراهیم کریمی در دهه 60 ج��زو بهترین  حرکت های 
گروهی آن سال ها بود. ثقفیان در سال های اخیر  بیشتر 
به عنوان عضو ش��ورای تاالر هنر اصفه��ان و داوری  در 
جشنواره های مختلف فعالیت های خود را ادامه داده و ...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

آغاز کار پلیس اصفهان در پرونده  ای بین المللی
فرودین ماه سال جاری مأموران پلیس آگاهی استان اصفهان 
با شکایت یکی از ش��هروندان، پیگیر پرونده ای می شوند که 
 در نهایت س��بب به دام انداختن اعضای باند بزرگ س��ارقان 
بین المللی می شود. سرهنگ حس��ین زاده در این باره اظهار 
داشت: رسیدگی به این پرونده زمانی در دستور کار پلیس قرار 
گرفت که فروردین ماه امسال شهروندی با مراجعه به پلیس از 
سرقت اموالش توسط متهمانی خبر داد که خود را مأمور پلیس 
معرفی کرده بودند. با بررسی اظهارات مالباخته، مشخص شد 
متهمان که س��وار یک خودرو مدل باال بوده ان��د، مالباخته را 

در یکی از  جاده های ش��هری متوقف کرده و از آنجا که لباس 
مأموران انتظامی را به تن داشتند، بدون هیچ گونه مقاومتی، 
موفق به س��رقت اموال راننده خودرو س��واری شدند. به گفته 
سرهنگ حسین زاده، بررس��ی عملکرد متهمان حکایت از آن 
داشت که این گروه دارای س��ابقه مجرمانه بوده اند، به طوری 
که شیوه آنها برای ارتکاب س��رقت، شبیه گروهی باسابقه بود. 
بدین ترتیب با تحقیقات گسترده و انجام عملیات چهره نگاری 
بر روی متهمان، تصاویر آنها در آرشیو پلیس کشور کشف شد.

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

گفتگوی اختصاصی زاینده رود با 
استاندار چهارمحال و بختیاری: 
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آگهی فراخوان انبوه سازان و سازندگان مسکن
به منظور تکمیل واجرای طرح های مسکن مهر استان چهارمحال و بختیاری

اداره كل راه و شهرسازی در نظر دارد نسبت به تكميل پروژه های 
انبوه سازی نيمه تمام واقع در شهر فارسان تعداد 176 واحد از طريق 
واگذاری به انبوه سازان و سازندگان واجد شرايط و صالحيت دار و 
نامه سه جانبه  تفاهم  براساس  و شهرسازی  راه  وزارت  تأييد  مورد 
ابالغی از سوی وزارت مذكور به اتمام رساند لذا بدينوسيله از كليه 
اين  با  همكاری  به  مايل  كه  ساختمانی  های  و شركت  سازان  انبوه 
اداره كل می باشند دعوت می شود حداكثر ظرف 15 روز از تاريخ 
درج آگهی جهت دريافت دستور العمل ها، شيوه نامه های مربوطه 
و شرايط اجرای پروژه و همچنين كسب اطالعات الزم به اداره كل 
راه و شهرسازی استان واقع در شهركرد بلوار آيت اله كاشانی جنب 
مراجعه  رسيدگی  و  پيمان  واحد  مسكن،  معاونت  حوزه  استانداری 

فرمائيد.

توليد  سامانه  در  درخواستی  اطالعات  كليه  تكميل  و  درج  ضمناً 
WWW.maskan.ir كنندگان مسكن و ساختمان به نشانی

كد شناسايی جهت فعاليت در پروژه های مشروحه فوق الذكر ضروری 
www.chaharmahal-maskan.ir .می باشد

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

آگهی مزایده
موضوع مزایده: واگذاری اجاره آغل های دامی كشتارگاه نجف آباد

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

شرایط شرکت در مزایده: شركت برای عموم آزاد می باشد كه بايستی دارای كپی شناسنامه 
)شركت  باشند  تغييرات  آخرين  با  شركت  اساسنامه  معتبر  ملی  كارت  كپی  يا  و  عكسدار 

كنندگان در مزايده بايد رعايت منع مداخله كاركنان دولت را بنمايند.(

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

مهلت دریافت و ارسال اسناد مزایده و پیشنهاد قیمت: از افراد واجد شرايط دعوت می شود 
جهت كسب اطالعات بيشتر و دريافت اسناد مزايده تا پايان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 
1391/02/20 به امور قراردادهای شهرداری نجف آباد مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر 
تا پايان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1391/02/27 به دبيرخانه محرمانه شهرداری نجف 

آباد تحويل نمايند.

قیمت پایه ماهیانه برای اجاره آغل های دامی کشتارگاه نجف آباد: مبلغ 80/000/000 ريال

به  ملی  بانک  به حساب سيبا  واريزی  فيش  ريال طی   200/000 مزایده:  اسناد  مبلغ فروش 
شماره 0104544156001 درآمد شهرداری نجف آباد

میزان سپرده: معادل 5 درصد كل اجاره بهای يكسال را طی فيش واريزی به حساب سپرده 
شماره 0104544150002 شهرداری نجف آباد و يا معادل آن را ضمانتنامه بانكی ارائه نمايند.

هرگاه برنده يا برندگان اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع 
شهرداری ضبط خواهد شد.

تذکر 1: هزينه انتشار اين آگهی و ساير هزينه های برگزاری مزايده به عهده برنده مزايده 
خواهد بود.

تذکر 2: شهرداری نجف آباد در رد يا قبول يک يا كليه پيشنهادات مختار می باشد.

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

جمع آوری 200هزارخودرو فرسوده شهرفقط در دو ماهاز حقیقت تا رویا 

 اگر نگاهی به سبقه تاریخی مصرف قلیان در ایران بیندازیم و گفته های شیرین 

مادربزرگ و پدر بزرگ هایمان را بش��نویم، به راحتی به این امر می رس��یم که 

قلیان کشیدن در بین عامه مردم ایران بیشتر یک حالت سنتی گرفته و به طور 

معمول، بزرگان فامیل به آن یک پکی می زدند. قلیان فی نفسه بد است، حتی 

اگر یک نفر در ایران و در طول زندگی یک بار از قلیان استفاده کند، خطر ناک 

آن به مرز باالیی برسد ...و هشدار دهنده است و هیچگاه نمی توان گفت که اگر تعداد مصرف کنندگان 

فردا عصر فوتبال اصفهان وارد فاز جدیدی از موفقیت های خود خواهد شد که بر مبنای  9

آن، سپاهان با رسیدن به چهارمین عنوان قهرمانی لیگ برتر فوتبال ایران، آقایی فوتبال اصفهان در 

سطح کشور را به اثبات می رساند. اما مهم ترین مسأله تا قبل از این بازی، باید دست کم نگرفتن تیم 

حریف باشد که اوایل همین هفته، تراکتورسازی پرمهره را متوقف کرد و اگر قرار باشد که بازیکنان 
سپاهان ساده انگارانه با این موضوع برخورد کنند...

چرخ تئاتر اصفهان چرخید

 س��ال 91 تئات��ر اصفه��ان ب��دون  هی��چ اجرایی 
ش��روع ش��د وتا ای��ن روزه��ا ه��م ادامه داش��ت، 
لبت��ه ای��ن ام��ر ش��اید ب��ه دلی��ل روزه��ای   ا
پر اجرایی باش��د که در حال ش��کل گیری اس��ت. 
جالب این که اصفهان پتانس��یل اجراهای بسیاری 
را در تم��ام مدت س��ال دارد  و این ک��ه در فواصلی 
 از س��ال نمایشی در ش��هر اجرا نمی ش��ود، شاید از  
انتظار گذاشته اند.بی برنامگی  این صنف است که مخاطبان خود را  در 

س[
س: فار

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

ریاست ایران بر غیرمتعهدها کلید خورداز فساد اقتصادی بیشتر است سال های سرنوشت2

رشد یکباره قیمت ها در س��ال جاری، شکاف بین درآمد و 
هزینه خانوار کارگری را افزایش داده است، به طوری که 
40درصد درآمد ماهیانه کارگران فقط به مسکن اختصاص 
می یابد. هر ساله در ماه های پایانی س��ال از سوی جامعه 
 کارگری کش��ور س��بد جدید معیش��ت خانوار که حدود 
35 قلم کاالی مهم را درب��ر می گیرد، اس��تخراج و برای 
طرح در مباح��ث تعیین حداقل دس��تمزد س��ال جدید 
تحوی��ل ش��ورای عال��ی کار می ش��ود، البت��ه در برخی 
م��وارد مقامات کارگ��ری از تدوی��ن س��بد 60 قلمی نیز 
س��خن می گویند، اما اقالم اصلی س��بد معیش��ت خانوار 
که بیش��ترین تأثی��ر و س��هم را در ج��دول هزینه های 
 ماهیانه کارگران دارد، مس��کن )هزینه اج��اره و خرید(، 

حوادث غیرمترقبه است.خوراکی ها، حمل و نقل، بهداش��ت و درم��ان، تحصیل و 
به صورت کلی، طی سال های گذشته هزینه های مربوط به 
مسکن در دو بخش خرید و اجاره، بیشترین سهم را در سبد 
معیشت خانوار داشته اس��ت، به نحوی که به دلیل پایین 
بودن میزان دریافتی و حقوق کارگران، حداقل 30 تا 40 
درصد درآمد ماهیانه آنها به این موضوع اختصاص می یابد. 
هرچند طبق گزارشات و بررسی های بانک مرکزی و مرکز 
254 درصد است... آمار ایران سهم مسکن در سبد هزینه های خانوار معمواًل تا 

 را بر پرده ببینید   هوگو و اين جا بدون من
باز هم در حد حرف ماند  ساخت دانشکده خبر 

سقوط تاريخی قیمت طال
نصیب چه کسانی شد؟ استخدام های اصفهان 

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

محترم اسالمی شهر دستگرد در نظر دارد نسبت به فروش تعداد 4 

غرفه از غرفه های ميدان ميوه تربار هر كدام به متراژ 600 مترمربع 

با كاربری خدماتی و بدون پروانه اقدام نمايد لذا كسانی كه مايل به 

خريد باشند جهت اخذ اسناد مزايده در ساعت اداری به واحد امور 

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

تحويل نمائيد.وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 91/2/27 به دبيرخانه شهرداری 

بدينوسيله شهرداری دستگرد به استناد موافقت نامه معاونت محترم برنامه ريزی استان 

اصفهان در نظر دارد عمليات پروژه های ذيل را به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. 

لذا متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر و اخذ اوراق مناقصه در ساعات اداری به واحد 

امور مالی شهرداری دستگرد برخوار مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت 

اداری روز يكشنبه 91/2/31 به دبيرخانه شهرداری تحويل نمايند.

مبلغ  به  اعتباری  با  فرعی  و  اصلی  معابر  فرش  بلوک  و  گذاری  جدول  و  زيرسازی  820/000/000 ريال.1- 
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جاری
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91-1-59

خريد، نصب و راه اندازی پوشش ژئوممبران الگون بی هوازی تصفيه خانه فاضالب نايين 

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه کارفرما: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 91/2/30
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شاهين شهر را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكار دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار 

به منظور  نايين  ژئوممبران الگون بی هوازی تصفيه خانه فاضالب  اندازی پوشش  راه  و  نمايد. و خريد، نصب 

كاهش بو را مطابق جدول زير از فروشنده ذيصالح تهيه نمايد.
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پياده سازی شبكه فاضالب  شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد اجرای عمليات 

شاهين شهر را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكار دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار 

به منظور  نايين  ژئوممبران الگون بی هوازی تصفيه خانه فاضالب  اندازی پوشش  راه  و  نمايد. و خريد، نصب 
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شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

سیاست داخلی 

 رییس س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور گفت: این س��ازمان خواس��تار ارایه مطالعات طرح 

دولت ب��رای انتقال آب خ��زر اس��ت و دولت مجموعه مس��تندات خ��ود را ارای��ه دهد تا 

م��ردم بدانند. به گ��زارش خبرآنالین، حجت االس��الم مصطفی پورمحمدی روزگذش��ته  

در هجدهمی��ن گردهمایی مدی��ران بخ��ش آب وزارت نی��رو گفت: این که دش��ت های 

 ما به آب نیاز دارن��د قبول داریم، ام��ا خواهش می کن��م مطالعات، پیش بین��ی،  راهکار و  

اولویت بندی های این طرح برای سازمان بازرسی کل کشور ارسال شود. سازمان بازرسی کل 

کشور می خواهد بداند که این طرح کجا مطالعه شده و چه مسیری برای اجرای آن انتخاب 

شده است؟ قرار است آب صنعتی ارایه شود یا کش��اورزی؟ قرار است با چه قیمتی این آب 

تحویل داده شود و چقدر از قیمت این آب توسط دولت ارایه می شود و چقدر توسط مردم؟ قرار 

است چقدر از بودجه ملی هزینه شود و مجوز قانونی و مصوبه مجلس و نهادهای تصمیم گیری 

تان کجاست؟ خواهش می کنم مجموعه مستندات خود را ارایه دهید تا مردم بدانند.  رییس 

سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: این کارها خوب است و باید بشود، ولی به هر حال حوزه 

آب نیاز به دقت ویژه دارد. صدها سد،  کانال دسترسی و طرح های تکمیلی ناتمام داریم. اگر 

پول زیاد دارید، طرح های نیمه تمامتان را زودتر تکمیل کنید. برخی از این طرح ها خسارت 

می خورد. طبق برآوردهای انجام شده، برخی از طرح های وزارت نیرو 28 الی 29 سال به طول 

می انجامد تا تکمیل شود. قرار اس��ت این پروژه ها به کدام نسل برسد؟ سازمان بازرسی کل 

مدیران با برنامه را بهتر می توان نظارت کردکشور می خواهد به شما کمک کند. باید وضع روشن باشد و بدانیم اولویت های ما کجاست.

ریی��س س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور   ب��ا بی��ان این ک��ه آب مای��ه حی��ات، 

  نش��اط و زندگ��ی اس��ت، گف��ت: ب��ه رغ��م این ک��ه کش��ور در ش��رایط خش��ک و 

نیمه خش��ک قرار دارد، اما با زحمات و تالش ه��ای فراوانی که در بخش آب انجام ش��ده، 

ش��اهد وضعیت خوبی در ای��ن زمینه هس��تیم. وی ادامه داد: وظیفه س��ازمان بازرس��ی 

کل کش��ور حمایت و  پش��تیبانی در راس��تای ح��ل مش��کالت و معضالت ای��ن بخش از 

وزارت نیرو اس��ت تا بتوانی��م وضعی��ت را ارتقا دهی��م. وی با بی��ان این ک��ه مدیرانی که 

 صاحب برنامه هس��تند را الزام��ا بهتر می ت��وان نظارت کرد، خاطرنش��ان ک��رد: مدیران 

برنامه محور ناچار هستند برای نظارت، اهمیت بیشتری قائل باشند تا برنامه های خود را به 

نحو احسن پیش ببرند. هر چه نظارت قوی تر صورت بگیرد، نشان می دهد این مجموعه نظام 

پذیر تر و در اجرای برنامه ها جدی تر و در اجرای مسئولیت ها هدف دار تر است.پورمحمدی با 

تأکید بر فرهنگ نظارت پذیری و خودکنترلی گفت: یکی از شاخص های رشد و بلوغ مدیریتی، 

 شاخص نظارت پذیری است. در مدیریت ها هر چه فرهنگ نظارت تشدید شود، نشان می دهد 

آن حوزه از بلوغ بیشتری برخوردار است. وی با اشاره به اهمیت بخش آب در کشور گفت: همه 

کشور باید یک نگاه هماهنگ،  همراه با مطالعه و کارشناسی در مقوله آب پیدا کند، چرا که 
آمارها نشان می دهد در شرایط بسیار خطیری قرار گرفته ایم.

 اگر پول زیاد دارید، طرح های نیمه تمامتان را زودتر تكمیل کنید

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

حدود دو سال اس��ت که اصفهان با آلودگی ش��دید هوا مواجه شده و از 
این زمان بود که طرح زوج و ف��رد در رینگ اول  ترافی��ک اصفهان اجرا 
ش��د. مش��کالت ترافیکی و به دنبال آن افزایش آلودگی هوا از مهم ترین 

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

صادر نش��دن پروانه مرمت و احیای عمارت تاریخی 
پیش��ه و هنر از طرف ش��هرداری اصفهان، باعث شد 
مشکالتی برای این بنای تاریخی و فرهنگی ارزشمند 

ایجاد شود. 
پس از تعیی��ن محدوده طرح ویژه چهارباغ عباس��ی 
که محوریت آن احی��ای خیابان چهارباغ و تبدیل آن 
به یک محور ویژه با اولویت پی��اده رو و حفظ عناصر 

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

حکایت برگزاری کنس��رت در اصفهان، قصه غریبی شده 
اس��ت.گویی برای تحلیل وقایع آن هی��چ منطق خاصی 
وجود ندارد و همه چیز س��لیقه ای انجام می ش��ود. با این 
حال، روز های گرمی در سالن های غیر استاندارد اصفهان 

برای موسیقی در جریان است. 
از میان همه، هنرسرای خورش��ید فعال تر است. هنر سرا 
پنجشنبه گذش��ته با کنس��رت همنوازی آرش خطیبی و 
کیوان قاضی، کنسرت های خود را درسال جاری آغاز کرد 
و آن طور که به نظر می رس��د، باید منتظر کنس��رت های 
بسیاری از این مرکز موسیقی وابسته به شهرداری اصفهان 
باش��یم، به طوری که فق��ط در همین هفته دوکنس��رت 

موسیقی، یکی کنسرت موس��یقی کردی گروه سیاوتک 
در 26 اردیبهشت و دیگری کنس��رتویلن و پیانو هامیک 
الکس��اندریان و س��عید همایون��ی در تاری��خ 28 و 29 

اردیبهشت ماه دراین هنر سرا برگزار می شود.
از ویژگی کنس��رت های هنرسرای خورش��ید می توان به 

هنری بودن آنها اشاره کرد.
 از این کنس��رت ها نباید انتظ��ار تعداد زی��اد مخاطب یا 
حتی پر شدن سالن را داش��ت، اما حداقل این مجال برای 
شنوندگان حرفه ای موس��یقی و هنرمندان وجود دارد که 
حس موسیقی دوس��تی خود را در جایی ارضا کنند و این 

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود
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شماره 
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شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذيل را از طريق 
مناقصه عمومی با فهرست بهای سال 1388 سازمان مديريت و برنامه ريزی به پيمانكار 

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

سعید مرتضوي به اظهارات احمد توکلي مبني بر اتیان »قول شرف« در زمان مطرح 
شدن استیضاح وزیر کار پاسخ داد.

در جوابیه ارسالي به رسانه ها از سوي محمد اصالني، وکیل مدافع مرتضوي به نقل 
از وي، با اشاره به این که مطلب مذکور توسط چهار دستگاه صوتي ضبط شده، آمده 
است: »اینجانب از طریق یکي از وکالي دادگستري شکایتي را علیه ایشان به عنوان 
نشر اکاذیب به قصد تش��ویش اذهان عمومي تنظیم و از مرجع قضایي خواسته ام 
که آقاي توکلي نوار مورد ادعاي خ��ود را ارائه کنند. این پرونده از تاریخ 30/ 1/ 91 
تحت کالسه 910025 در شعبه 9 بازپرسي دادسراي فرهنگ و رسانه تهران مطرح 

رسیدگي است که تا به امروز خبري از نتیجه آن ندارم. 

قول شرف نداده ام
مرتضوي در این جوابیه، بحث »قول شرف« را سوژه اي جهت تخریب و انتقام گیري 
از خدمات گذشته اش و همچنین تدارك جنگ رواني و تبلیغاتي علیه خود دانسته 

است.
وي مي گوید: اینجانب خداوند س��بحان را ش��اهد مي گیرم که چنین لفظي )قول 
شرف( را نه در جلسه با جناب آقاي حداد عادل و نه در جلسه با آقاي توکلي به کار 

نبرده ام.
 لفظ »قول شرف« ساخته و پرداخته آقاي توکلي است که از ایشان در این خصوص 
شکایت کرده ام و درخواست دارم نوار مورد ادعاي خودش��ان را براي اطالع عموم 
ارائه کنند و متأسفانه این دروغ و انتساب ناروا مورد اس��تقبال رسانه هاي بیگانه و 
معاندیني قرار گرفته است که از »شرف«  و »شرافت انساني« بویي نبرده اند و تنها 
این الفاظ را براي تخریب رقیبان مي پسندند و از محتواي آن بي خبرند و با درست 
قلمداد کردن دروغ »قول شرف«، درصدد هس��تند با ایراد تهمت و افترا و انتساب 
مطالب کذب، به اهداف شوم انتقام جویانه خود برس��ند و آن را مستمسک جنگ 

تبلیغاتي خود قرار داده اند.
بدیهي است مفاهیم اخالقي داراي ارزش ویژه اي هستند که نباید آن را در منازعات 

سیاس��ي قرباني کرد. تنها قولي که من داده ام و همان روز نیز به آن عمل کرده ام، 
اعالم آمادگي براي استعفا بوده است و الغیر.

جناب آقاي حداد عادل نیز همان ش��ب اس��تیضاح، مراتب را طي نامه اي کتبي به 
نمایندگان اس��تیضاح کننده اعالم می کنند و حتي متن نامه را به صورت کامل در 
نیمه شب منتشر کردند و نمایندگان محترم نیز بر همان اساس امضاي خود را پس 
گرفتند. در این نامه، ذکر هیچ گونه قولي به میان نیامده و مبناي اس��ترداد امضاها 
نیز که این نامه اس��ت، به هیچ گونه قولي اش��اره ندارد و اینجانب نیز همان نامه را 
که محتویاتش منطبق با واقعیت است و مبناي عمل نمایندگان بوده، قبول دارم. 

جناب آقاي حداد عادل نیز در ازاي این اعالم آمادگي براي استعفا، چندین قول به 
من دادند که در این متن قابل ذکر نیست و در آخرین جلسه مشترك نیز فرمودند، 
پیگیر آن هستم و با وجود تالش جناب آقاي حداد عادل، هیچ یک از آنها تا به حال 

عملي نشده است.

حداد عادل از من توقع استعفا نداشت
جناب آقاي حداد عادل حتي در آخرین تماسي که با هم داشتیم، توقع ترك پست 
و خدمت از اینجانب نداشته و ندارند و تدبیر ایشان این بود که به گونه اي اقدام شود 

که موجب تحریک برخي نمایندگان نشود.«
 مرتضوي، توق��ع توکلي را ت��رك محل خدم��ت و تم��رد از دس��تور و مأموریت 
مافوق دانس��ته و مي افزاید: »این امر جرم بوده و کس��ي که از مأموریت و دس��تور 
و امر قانوني مق��ام مافوق تم��رد کند، بر اس��اس قوانین مص��وب مجلس محترم 
ش��وراي اس��المي مرتکب جرم ش��ده و مس��توجب تعقیب و مجازات اس��ت؛ لذا 
این گونه توقع��ات از جای��گاه نمایندگي مجلس ش��وراي اس��المي با ه��ر انگیزه 
و نیت��ي، پذیرفته نیس��ت و فتح بابي ب��راي قانون ش��کني و نقض نظ��م و امنیت 
اداري به ش��مار مي رود؛ ل��ذا ترجیح مي ده��م قوه قضائیه نس��بت ب��ه این جرم 
 رس��یدگي و اعالم نظر کند تا افکار عمومي ب��ا این مطالب بي ارزش و س��اختگي

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

توزیع 800 سکه ثبت نامی در استان
عزرائیل این مرد را در 

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

4 آنها که امروز به بانک ها رفته بودند تا به خیال خودشان طعم 
خوش سود را مزه مزه کنند، آنچنان از کاهش نرخ سکه بی رمق بودند 
که گاهی می شنیدید به هم می گویند: یه وقت سکته نکنی ها !حتی 

گاهی به هم امید می دادند که نفروشید، گران می شود.

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

جلس��ه صبح دی��روز مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام اگر 
چه بنا به دس��تور جلس��ه و س��یاق معمول نکت��ه ای خبری 
به همراه نداش��ت، اما حضور یکی از اعضای آن در نشس��ت 
دیروز، به ش��دت مورد توجه رس��انه ها ق��رار گرفت. حضور 
 محمود احمدی نژاد در مجمع تش��خیص پ��س از مدت ها، 
نکته ای نبود ک��ه از دید خبرن��گاران دور بماند. آخرین باري 
که محمود احمدي ن��ژاد، رییس جمهور در جلس��ات مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام ش��رکت کرد، به  اوایل سال 1388 
 برمي گردد. پ��س از آن و به وی��ژه پس از انتخابات ریاس��ت 
جمهوري دوره دهم،  محمود احمدي نژاد که به لحاظ جایگاه 
ریاس��ت جمهوري یکي از اعض��اي حقوق��ي و ثابت مجمع 
تشخیص مصلحت نظام اس��ت، در تمام جلسات این مجمع 

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

همزمان با هفته بزرگداش��ت اصفه��ان نصب المان های صنایع دس��تی 
شاخص شهر در میادین و معابر اصلی، برگزاری مسابقه اصفهان شناسی 
با عنوان »شهر من، اسطوره ترین ش��هرجهان«، برپایی فضاسازی شهر با 
هدف تقویت و تعالي مباني دیني و ارزش هاي اس��امي متناس��ب با این 

ایام انجام شده است. 

روزی روزگاری اصفهان 52
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اصفهان در خطر آتش و باران 
هشدار جدی اعضای شورای شهر به مسئوالن

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

 این هفته در تاالر شورای اسامی شهر اصفهان، اعضای شورای اسامی 
شهر گرد هم آمدند تا در جلسه علنی به مش��کات مردم بپردازند و با 
ارائه راهکار و پیشنهاد از سوی این اعضا، مشکات هم مورد بررسی قرار 
گیرد.موضوع مهمی که در جلسه شورای شهر این هفته  به میان آمد، 
حمایت از تولید ملی و عمل به ش��عار مقام معظم رهبری بود که کلیه 
افراد شورا در نطق های خود به آن اشاره ای داشتند و آن را در محورهای 
مختلف مورد بررس��ی قرار دادند. یکی از این محورها، ارتباط شورای 
اسامی شهر اصفهان با نهادهای دولتی و سازمان ها بود. در این رابطه 
 عباس حاج رسولیها، رییس شورای اسامی شهر اصفهان گفت: یکی از 

مه��م تری��ن اهداف��ی ک��ه ش��ورای اس��امی ش��هر اصفه��ان در 
ابتدای س��ال جاری بایس��تی مدنظر ق��رار دهد، عمل به ش��عار مقام 
معظم رهب��ری در رابطه ب��ا تولی��د ملی، حمای��ت از کار و س��رمایه 
ایرانی اس��ت که در این راس��تا باید با برقراری ارتباطی مس��تحکم با 
 نهاده��ای دولت��ی و س��ازمان ه��ا ب��رای محقق ش��دن این ش��عار 
گام ه��ای اساس��ی در اصفهان برداش��ت. وی در ادام��ه صحبت خود 
کاهش ن��رخ بی��کاری را یکی از محس��نات این ش��عار و عم��ل به آن 
 دانس��ت و بی��ان داش��ت: از محس��نات ای��ن ش��عار در س��ال جاری 

می توان به کاهش نرخ بیکار ی با افزایش تولید ملی اشاره کرد ...
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سازمان رفاهی تفريحی شهرداری شاهين شهر به استناد مجوز شماره 3204/ش مورخ 91/1/20 
شورای اسالمی شهر در نظر دارد اجاره بهره برداری از موارد ذيل را به مدت يكسال واگذار نمايد:
1- سالن تيراندازی ورزشگاه تختی واقع در خيابان شهيد بهشتی )مخابرات( فرعی 11 شرقی

2- بوفه بوستان مادر )باغ بانوان( واقع در بلوار منتظری ابتدای خيابان جانبازان
3- پيست دوچرخه س�واری بوس�تان مادر )باغ بانوان( واقع در بلوار منتظری ابتدای خيابان 

جانبازان
متقاضيان می بايستی تا روز سه شنبه مورخ 91/2/12 جهت دريافت اسناد مزايده به امور قراردادها 
واقع در فرعی 2 بهداری يا به سايت سازمان به آدرس www.refahi.shaahinshahr.com و 
تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 91/2/13 جهت تحويل اسناد مزايده به دبيرخانه سازمان 

مراجعه نمايند.
سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

آگهی مزایده عمومی

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی
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پایان روز دوم هفته سی ویکم لیگ برتر فوتبال

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

تیم سقوط  کننده مس سرچشمه در هفته سی ویکم لیگ برتر به پیروزی رسید، اما تیم های 
صبا و ملوان در خانه مقابل حریفان خود متوقف شدند. در ادامه رقابت های لیگ برتر در هفته 
سی و یکم  چهاربازی برگزار شد که در مهم ترین آنها پرسپولیس در آزادی شکست تحقیر 

آمیزی خورد. در این بازی ها نتایج زیر به دست آمد: 
مس سرچشمه یک -  فجر سپاسی صفر: گل: مسلم فیروز آبادی)57(

فجرسپاسی با این شکست 38 امتیازی باقی ماند و تیم مس سرچشمه 22 امتیازی شد، اما 
این سه امتیاز تأثیری در وضعیت مس نداشت، چرا که این تیم پیش از این سقوط کرده است.
صبای قم صفر - نفت تهران صفر: صبا با این تس��اوی 47 امتیازی شد و در همان رده 
چهارم باقی ماند و تیم نفت تهران نیز 46 امتیازی شد تا رقابت این دو تیم برای آسیایی شدن 

ادامه پیدا کند.
ملوان انزلی صفر - مس کرمان صفر: اخراج: هادی عزیزی)28( 

 ملوان با این تساوی 35 امتیازی و مس کرمان 36 امتیازی شدند. این دو تیم همچنان در 
منطقه خطر قرار دارند.

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 
تیم فوتبال پرسپولیس برابر سایپا شکست خورد تا سه هفته متوالی در لیگ برتر نتواند به 
پیروزی برسد. دیدار دو تیم پرسپولیس و سایپا از س��اعت 19:05 و با پنج دقیقه تأخیر در 
ورزشگاه آزادی و در حضور حدود چهار هزار تماشاگر برگزار شد که بازی با نتیجه 4 بر 2 به 
سود سایپا به پایان رسید.کریم انصاری فرد در دقیقه پنج، امین منوچهری در دقیقه هفت،  
مجید غام نژاد در دقیقه 58  و میاد غریبی در دقیقه 78 برای سایپا گلزنی کردند. ابراهیم 
شکوری در دقیقه 73 و علیرضا نورمحمدی در دقیقه 87  برای پرسپولیس گل زدند.ترکیب 
پرسپولیس در این بازی تغییرات زیادی نس��بت به دیدار با الغرافه قطر داشت و بازیکنانی 
مثل علی کریمی، محمد نوری، ایمون زاید و محمد نصرت��ی در ترکیب اولیه غایب بودند. 
سرخپوش��ان در نیمه اول، بازی پرانتقادی انجام  دادند تا دنیزلی در ابتدای نیمه دوم سه 

تعویض همزمان انجام دهد.
دنیزلی هفته گذش��ته به دلیل تولد نوه  دختری اش به ترکیه رفت و بامداد دیروز به تهران 
برگشت و سرخپوشان نتوانستند به دنیزلی پدربزرگ، هدیه خوبی بدهند. پرسپولیس در سه 
هفته متوالی لیگ برتر نتوانسته پیروز شود. آنها برابر داماش و سایپا شکست خوردند و برابر 
سپاهان هم به تساوی رسیدند. سعید مظفری زاده، داور مسابقه به محمد نوری از پرسپولیس 
و کریم انصاری فرد، اسحاق سبحانی و مجید غام نژاد از سایپا کارت زرد نشان داد. سامان 
آقازمانی در دقیقه 44 با دریافت کارت زرد دوم از میدان اخراج شد تا پرسپولیس 10 نفره 

شود. انصاری فرد با گلی که  زد 18 گله شد و در کنار فونیکه سی و رضا عنایتی در صدر گلزنان 
لیگ برتر قرار گرفت. با این شکست  پرسپولیس 39 امتیازی باقی ماند و به رده نهم سقوط 

کرد و سایپا 40 امتیازی شد و به رده هشتم صعود کرد.
ترکیب پرسپولیس

حس��ین هوش��یار، علیرضا نورمحمدی، ممدوتال، ابراهیم ش��کوری، س��امان آقازمانی، 
 امیرحسین فش��نگچی) از دقیقه 46 علی کریمی(، حس��ین بادامکی، مهدی مهدوی کیا
 ) از دقیق��ه 46 محمد نصرت��ی(، غامرض��ا رضایی، ج��واد کاظمیان و وحید هاش��میان

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

وحید مهدی خانی، مجید ایوبی، پیروز قربانی، مجید غام نژاد، مرتضی ابراهیمی، اسحاق 
سبحانی، روزبه  شاه علیدوست، سجاد ش��هباز زاده، میاد غریبی، امین منوچهری و کریم 

انصاری فرد)از دقیقه 76 علی زینالی(
تشویق کریمی در روز شکست سرخ ها 

هواداران پرسپولیس کاپیتان نیمکت نش��ین تیم را تش��ویق کردند و به بازیکنان دیگر با 
شعارهایشان کنایه زدند.

 کریمی وقتی روی نیمکت بود توپ را به بازیکنان می داد و عکس العمل های جالبی از 
خود نشان داد.

 پیش از آغاز مسابقه، کادر فنی سایپا به سمت نیمکت پرسپولیس رفت.
مراسم تجلیل از جانبازان ارتش که به مناسبت روز ارتش پیش از بازی برگزار شد، بسیار 

بی نظم و نابسامان بود، به طوری که اعتراض تماشاگران را به همراه داشت.
 روزبه شاه علی دوست از سایپا به سمت نیمکت پرسپولیس رفت و غامرضا رضایی، 
سامان آقازمانی، جواد کاظمیان و امیرحسین فشنچگی پیش از آغاز بازی به سمت نیمکت 

سایپا رفتند.
  جمشید زارع، قائم مقام باشگاه پرسپولیس، سیموئز و مارکار آقاجانیان از مربیان تیم 

ملی از جمله تماشاگران ویژه این مسابقه بودند.
 در دقیقه 18 وقتی داور به سود پرسپولیس خطا نگرفت، تماشاگران شعار دادند »داور 

عزیزم، دقت کن!«
 اثری از دوربین عنکبوتی ورزشگاه آزادی نبود.

 در پایان نیمه اول که پرسپولیس دو بر صفر از سایپا شکست خورد، هواداران با کنایه 
به بازیکنان پرسپولیس، شعار دادند: »بچه ها متشکریم!«

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«

 آخرین فرصت ذوب آهن
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جلسه مجمع عمومی عادی ساليانه نوبت دوم ش�ركت تعاونی مصرف كاركنان شركت مخابرات اصفهان راس 
ساعت 14/30 روز چهارشنبه مورخ 92/3/22 در محل سالن كوثر مخابرات به آدرس: خيابان بی سيم شرقی

 سالن اجتماعات كوثر مخابرات تشكيل می گردد.
لذا از كليه اعضاء دعوت می شود با در دست داشتن كارت شناسايی و يا دفترچه عضويت راس ساعت مقرر در 

محل مذكور حضور به هم رسانيد و يا وكيل / نماينده خود را كتبًا معرفی نمائيد.
*   ضمنًا به اطالع می رس�اند كه به موجب ماده 19 آئين نامه نحوه تش�كيل مجامع عمومی، تعداد آراء وكالتی 
 هر عضو حداكثر 3 رای و هر ش�خص غير عضو تنها ي�ک رای خواهد بود و اعضای متقاض�ی اعطای نمايندگی 
می بايست به همراه نماينده خود حداكثر تا تاريخ 92/3/21 در محل شركت تعاونی حاضر تا پس از احراز هويت 

و تاييد وكالت، برگه ورود به مجمع را دريافت نمايند.
دستور جلسه:

گزارش هيات مديره و بازرسان 
طرح و تصويب صورتهای مالی سال 1391/12/29 و نحوه تقسيم سود ويژه و بودجه سال جاری شركت.

ارائه گزارش تغييرات اعضاء و سرمايه شركت تعاونی
انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل 

تعيين خط مشی آينده شركت تعاونی 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 

هیات مدیره شرکت تعاونی مصرف
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چهره روزیادداشت

نامه تشکر 31 تشکل دانشجویی از 
شورای نگهبان

31 تشکل دانشجویی با انتش��ار نامه ای، ضمن تشکر از تصمیمات 
شورای نگهبان، از افرادی که صالحیتشان برای تصدی پست ریاست 
جمهوری احراز نشده خواسته اند که به تصمیمات نهایی اعالم شده 

توسط شورای نگهبان تمکین کنند.

ردیف بودجه نشر 
100 در صد افزایش یافت

وزیر ارش��اد از افزایش 100 درصدی بودجه ردیف نش��ر برای سال 
1392 در مجلس شورای اسالمی خبر داد

.سیدمحمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در نشست خبری 
که به مناس��بت کنگره صائ��ب تبریزی در محل دبیرخانه ش��ورای 
فرهنگ عمومی کشور برگزار شد، در پاسخ به سئوالی در مورد میزان 
بودجه ردیف نشر در س��ال 1392 گفت: خوشبختانه با کمک و نظر 
مثبت اعضای کمیس��یون فرهنگی و نیز اعضای کمیس��یون تلفیق 
مجلس شورای اسالمی ردیف بودجه نش��ر افزایش پیدا کرده است.

وی افزود: بودجه ردیف نشر در سال گذشته ابتدا 110 میلیارد تومان 
بود که بعداً این رقم به 80 میلیارد تومان کاهش یافت.

بی طرف نباشیم
 اعتماد مردم را از دست می دهیم

رییس سازمان صدا و سیما با تش��ریح جزئیات برنامه های انتخاباتی 
به ویژه مناظره نامزدها گفت: مطمئنم این مناظره ها آنقدر جذابیت 
خواهد داشت که هیچ خس��تگی ایجاد نمی ش��ود مثل برنامه های 

گفتگومحوری چون »نود«.
ضرغامی  تصریح کرد: روال ما مثل دور گذشته خواهد بود، همانطور 
که آن زمان کامال بی طرف بودیم این دوره را نیز با همین روال ادامه 
می دهیم. بی طرفی رسانه ملی نه فقط نگاه مدیریتی سازمان است 
بلکه دستور رهبر معظم انقالب است و ایشان با دقت روی این مسئله 

نظارت دارند.

رایزنی جامعتین به سمت والیتی در 
حال تقویت شدن است

عضو جامعتین با اش��اره ب��ه کاندی��دای نهایی ریاس��ت جمهوری 
جامعتین، گفت: جامعتین هنوز به مصداق نهایی نرسیده اما رایزنی 

ها به سمت والیتی در حال تقویت شدن است.
احمد سالک با اشاره به کاندیدای نهایی ریاست جمهوری جامعتین، 
گف��ت:  جامعتین هنوز به مصداق نرس��یده اما رایزن��ی ها همچنان 

ادامه دارد.

رسیدن به دانش دفاعی، کشور را از 
گزند دشمنان ایمن می کند

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه 
رس��یدن به علم وفناوری کشور را از گزند دش��منان ایمن می کند، 
گفت: رونمایی از دس��تاوردهای دفاعی نش��ان از عزم راسخ جوانان 

ایرانی برای دفاع از آرمان های انقالب اسالمی است.
محمد صالح جوکار در خصوص رونمایی ازپنج  دستاورد وزارت دفاع 
در آستانه آزاد سازی خرمشهر، گفت: به لطف خداوند متعال امروز 
ایران با گذشت سی وسه سال از انقالب اسالمی در قله اقتدار دفاعی 

قرار گرفته است.

اخبار کوتاه 

گوش به فرمان رهبر باشیم، 
نصرت نزدیک است

امام جمعه موقت اصفهان   
آیت اهلل سیدابوالحسن مهدوی 

اگر امروز هم ملت س��رفراز ایران گوش ب��ه فرمانرهبر معظم انقالب  
باش��ند، ان ش��اءاهلل ش��اهد نصرت مکرر الهی و پی��روزی جمهوری 
اس��المی ایران بر تمامی نقشه های دشمنان اس��الم و ایران اسالمی 
خواهیم بود. تأیید صالحیت بعضی افراد به معنی رد کامل دیگران و 
فسق آنها نیست بلکه به دلیل 
وجود مانعی برای ایشان است. 
 موانع��ی مثل کهولت س��ن، 
همین ط��ور   .. و. بیم��اری 
طبق قانون اساس��ی چنانچه 
کس��ی از رج��ل سیاس��ی 
به ش��مار نرود، شایسته احراز 
ریاس��ت جمهوری  پس��ت 

 نخواهد بود. 
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اندیشه بهاری با پایمال کردن یک جوانه از بین نمی رود 

رییس جمهورگفت: پیروزي در ذات اندیشه بهاري است و اندیش��ه بهاري هرگز طعم شکست را نخواهد 
چشید و این را خدا وعده داده است . انس��ان قبل از حضور در این عالم خلق شده است و تنها و اصلي ترین 

انگیزه انسان براي ورود به این عالم رسیدن به بهار و برپایي زندگي بهاري است. 

نمایندگان به داد محیط 
زیست برسند

هاشمی نشان داد متعلق 
به نظام است

کمال الدین پیر موذن عضو هیئت رییس��ه فراکسیون محیط زیست مجلس 
با بیان اینکه کاه��ش 35 درصدی بودجه محیط زیس��ت نتیجه بی کفایتی 
مسئوالن محیط زیست است، گفت: با این حال فراکسیون محیط زیست برای 
جبران این کاهش بودجه پیشنهاداتی ارائه داده که نمایندگان با تصویب آنها 

می توانند به داد محیط زیست برسند.
وی در واکنش به انتقاد مسئوالن و کارشناسان محیط زیست مبنی بر منفعل 
بودن فراکسیون محیط زیست مجلس در برابر مصوبات ضد زیست محیطی 
گفت: البته نمی گویم که تمام اعضای فراکسیون محیط زیست فعال هستند 
اما این فراکسیون از معدود فراکسیون هایی است که جلسات منظمی دارد و 
اعضای هیات رییسه آن همواره نسبت به مصوبات ضد محیط زیست واکنش 

نشان داده و پیگیر اصالح ان هستند.

مصطفی افضلی فرد یک عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسالمی با 
اشاره به اینکه اصولگرایان باید مواضع قانون مدارانه را مورد تجلیل قرار دهند، 
گفت: از تمکین همه نامزدها مانند هاشمی نیز باید تجلیل شود؛ زیرا وی نشان 

داد که متعلق به نظام و انقالب اسالمی است.
این عضو کمیسیون اصل 90 مجلس ش��ورای اسالمی همچنین در اخطاری 
با اس��تناد به اصول 54 و 55 قانون اساس��ی، گفت: دیوان محاسبات به کلیه 
دستگاه های اجرایی رس��یدگی می کند تا هیچ اعتباری خارج از قانون تجاوز 
نکرده و بجا به مصرف برس��د اما بر اس��اس گزارش معاونت نظارت مجلس از 
وضعیت اجرایی بودجه در وزارتخانه های تابعه نشان داده می شود که تخلفات 
مکرر در دستگاه های اجرایی از قانون بودجه سال 91 اتفاق افتاده است و با توجه 
به اینکه برخالف اصل 55 قانون اساسی است باید به این موضوع رسیدگی شود. 
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عضو کارگروه تعیی��ن مصادیق محتوای مجرمانه با تش��ریح 
مالحظاتی که کاندیداهای انتخابات ریاس��ت جمهوری برای 
تبلیغات در فض��ای مجازی باید مدنظر ق��رار دهند، مصادیق 

مجرمانه را نیز در این زمینه اعالم کرد.

نظارت بر محت�وای SMS های ش�خصی  صورت
 نمی گیرد

حجت االس��الم محمدرضا آقامیری در گفتگو با خبرنگار مهر 
اظهار داشت: آنچه که در قانون برای کارگروه تعیین مصادیق 
محتوای مجرمانه درنظرگرفته شده، اختیار نظارت بر محتوای 
عام و اس��پم ها در فضای مجازی اس��ت و از آنجایی که ارسال 
پیام کوتاه یک موضوع شخصی محسوب می شود این کارگروه 
هیچگونه اختیاری بر حریم خصوصی افراد نداشته و هیچگونه 
نظارتی بر محتوای ش��خصی SMS ها صورت نمی گیرد؛ اما 
چنانچه SMS های انبوه و اسپم از یک مبدا به صورت کلی به 
تعدادی مشترک ارسال شود، محتوای آن مورد نظارت کارگروه 

تعیین مصادیق محتوای مجرمانه قرار می گیرد.

محت�وای پیامکه�ای انبوه  م�ورد بررس�ی قرار 
می گیرد

وی با بیان اینکه کارگروه تعیی��ن مصادیق محتوای مجرمانه، 

چارچوب جدیدی غیر از چارچوبهای تدوین شده برای تبلیغات 
کاندیداهای ریاست جمهوری با اس��تفاده از ابزارهای فضای 
مجازی اعالم نکرده است، گفت: کاندیداها می توانند از سامانه 
های فعلی پیامک، پیامکهای تبلیغاتی خود را ارسال کنند که 
البته باید توجه داشته باش��ند که این پیام ها حاوی محتوای 
مجرمانه نباش��د که اگر اینچنین باشد و ارس��ال پیام عمومی 
توس��ط کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه جلوگیری 
می ش��ود و به عنوان محتوای مجرمانه ب��ا آن برخورد صورت 

خواهد گرفت.

تخریب کاندیداها  با استفاده از پیامک و اینترنت 
جرم است

دکتر آقامیری با تاکید براینکه به پیامکهای عمومی و اسپم که 
به صورت فراوان از یک مبدا ارس��ال می شود و دارای محتوای 
مجرمانه اس��ت تذک��ر داده می ش��ود به مهر گف��ت: تخریب 
کاندیداها مصداق بارز محتوای مجرمانه محس��وب می شود و 
طبیعی اس��ت که با آن برخورد صورت خواهد گرفت؛ به بیان 
دیگر کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری به هیچ عنوان حق 
ندارند دیگر کاندیداها را تخریب کنند و باید از ابزارهای فضای 
مجازی مانند اینترنت و پیامک، تنها برای اطالع رسانی برنامه 

های خودشان استفاده کنند.

وی خاطرنش��ان ک��رد: س��امانه ه��ای ارس��ال پیام��ک ب��ه 
عن��وان س��امانه ش��خصی تلقی می ش��ود مگ��ر آنک��ه این 
ارس��ال محت��وا از ی��ک مب��دا ب��ا کاراکتره��ای یکس��ان به 
صورت ف��راوان صورت گی��رد که در ای��ن ص��ورت رباتهای 
هوش��مند، نس��بت به ارس��ال پیامکهای جمعی حساسیت 
نش��ان داده و مالحظ��ات مدنظ��ر را درنظ��ر گرفت��ه و اگ��ر 
 محت��وای مجرمان��ه داش��ته باش��د از ارس��ال آن جلوگیری

 خواهد شد.

دعوت ب�ه تجمع غیرقانون�ی  از طری�ق پیامک و 
اینترنت جرم است

عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با بیان اینکه 
اغلب دعوتهایی که ب��ه تجمع و گردهمایی ه��ای نامزدهای 
انتخاباتی صورت می گیرد از طریق ش��بکه ه��ای اجتماعی 
اس��ت، گف��ت: از آنجایی که مبدا پیامک مش��خص اس��ت از 
این ابزار کمتر ب��رای دعوت به تجمعات غیرقانونی اس��تفاده 
می ش��ود اما در هر صورت دعوت به تجمعات قانونی از طریق 
پیام��ک و اینترنت مش��کلی ندارد ام��ا دعوت ب��ه تجمعات 
 غیرقانونی با هرگونه اب��زار فضای مجازی مص��داق بارز جرم 

محسوب می شود.

وضع مقررات جدید برای ساماندهی تبلیغات  در 
فضای مجازی 

وی در همین حال یکی از مشکالتی که برای ارسال پیامکهای 
انبوه وجود دارد را اعتراضات مردمی به سبب سلب آسایش آنها 
عنوان کرد و به مهر گفت: این مشکل حتی در فضای اینترنت 
نیز وجود دارد به نحوی که دیده می ش��ود برخی از سایتها از 
کلید واژه های پرمراجعه برای تبلیغات خودش��ان اس��تفاده 
می کنند که این امر مصداق گمراه کردن کاربر و کالهبرداری 

محسوب می شود.
آقامیری تصریح کرد: این مش��کل باره��ا در کارگروه تعیین 
مصادیق محتوای مجرمانه مورد مالحظه و بحث قرار گرفته و 
به زودی نیز در این راستا آیین نامه ساماندهی تدوین خواهد 
شد تا براس��اس این دستورالعمل س��ایتهای مختلف در کلید 
واژگانشان از کلمات مرتبط استفاده کنند و از کلماتی استفاده 
نکنند که باعث گمراهی کاربران شود. در همین حال مقررات 
ارسال پیامکهای انبوه با دریافت رضایت کامل مشترک نیز به 

زودی وضع خواهد شد.

اعتراضات کاربران رسیدگی می شود
عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اظهار داشت: 
کاربران می توانن��د اعتراضات خ��ود را در دریافت پیامکهای 
ناخواسته از طریق سامانه »اینترنت دات آی آر« برای کارگروه 
ارس��ال کنند که این اعتراضات مورد بررسی و رسیدگی قرار 

می گیرد. 

بایدها و نبایدهای  رفتارهای  اینترنتی و پیامکی کاندیداها

آل خلیفه ایران هراسی را مصادیق  تبلیغات مجرمانه اعالم شد
راهکار حفظ قدرت می داند

نماینده اصولگ��رای مجلس نهم، با بی��ان اینکه رژیم آل 
خلیفه با فرافکنی سعی دارد از موج انقالب فزاینده مردم 
رهایی یابد، گفت: آل خلیفه با اتهام زنی به ایران برای فرار 
از بیداری اسالمی دس��ت و پا می زند.محمد رضا رضایی 
کوچی در خصوص ادعای مقامات بحرین مبنی بر پرواز 
پهپاد ایرانی بر فراز خاک این کشور، گفت: آل خلیفه با 
فرافکنی سعی دارد افکار عمومی را از جنایت های که در 

سرکوب مردم انجام می دهد را منحرف کند.

مناظره بیانگر منطق گفتار 
مناظره کنندگان است

استاد فلسفه دانشگاه آکسفورد و فیلسوف اخالق معاصر 
معتقد اس��ت: تربیت خانوادگی، تجارب محیطی، آنچه 
فرد از مطالعات خود دریافته و آنچ��ه مربوط به مباحث 
اعتقادی ش��خص اس��ت در مناظرات نم��ود و عینیت 
می یابد.پروفسور راجر کریسپ اس��تاد فلسفه دانشگاه 
آکس��فورد و فیلس��وف اخالق معاصر در مورد شرایط و 
اخالق مناظره به خبرنگار مه��ر گفت: در درجه اول باید 
توجه داشت فکر و اندیشه در خاًل شکل نمی گیرد.مؤلف 
“مطلوبیت و اخالق” تصریح کرد: هر فکر و اندیش��ه ای 
بیان کننده جهان بینی شخص صاحب اندیشه و تجارب 
او به ش��مار می رود. این تجارب مشتمل بر تمام تجارب 

فکری، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شخص است.

آسمان اردن در اختیار 
اسرائیل علیه سوریه

اردن در آستانه کمک به اسرائیل در هر حمله احتمالی 
به ایران است گرچه به صورت علنی آن را محکوم خواهد 
کرد.یک روزنامه انگلیسی به نقل از یک مقام ارشد اردنی 
نوشت: این کشور آسمان خود را برای عبور هواپیماهای 
بدون سرنش��ین )پهپاد( اس��رائیل باز کرده اس��ت تا به 
نظارت بر س��وریه بپردازند.روزنامه انگلیس��ی “جویش 
کرونیکل” چاپ لندن به نقل از یک مقام ارشد نزدیک به 
پادشاه اردن که نخواست نامش فاش شود؛ نوشت: امان 
به هواپیماهای بدون سرنشین اسرائیل اجازه داده است 
با عبور از حریم هوایی اردن به آسمان سوریه دسترسی 

داشته باشند.

اخبار بین الملل

 

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی با صدور بیانیه ای انتخاباتی خود خطاب 
به مردم ایران دالیل حضورش در عرصه انتخابات را تشریح و توصیه 
کرد: اگر اعتالی کش��ور و عزت و رفاه ملت در سایه نظام اسالمی 

هدف اعالء و آرزوی همه ماست، رواست مشکالت و تلخی ها ما را از 
ادامه این راه مقدس بازندارد.

بسم اهلل الرحمن الرحیم
فعسی ان تکرهوا شیئاً و یجعل اهلل فیه خیراً کثیرا 

)سوره نساء - آیه 19(.
ملت شریف، فهیم و متدین ایران اسالمی

از س��ال 1337 که عماًل وارد مبارزه علیه استبداد و استعمار شدم 
و اوج آن وقتی بود که امام )ر( رس��ما” نورافکن مبارزه را بدس��ت 
گرفتند تا امروز، همواره آنچه در توان جسمی و فکری خود داشتم، 
در جهت ایجاد عدل و اعتدال و اعتالی ملی، نشر معارف اسالم به 
ویژه مکتب اهل بیت)ع( و خدمت برای تأمین رفاه و آرامش مردم 
در نظام اس��المی، به کار گرفتم و تاکنون در این راه، نامالیمات و 
تیرهای زهرآگینی را به جان خریده و خواهم خرید و همیشه دعا 

و لطف خداوند و حمایت مردم به من روحیه  داده و خواهد داد.

از حدود یک س��ال پیش که زمزمه انتخابات ریاس��ت جمهوری 
ش��روع ش��د، هر وقت فرصت دیدار با اقش��ار و صن��وف مختلف 
مردمی، خانواده های معظم شهدا و ایثارگران 8 سال دفاع مقدس، 
شخصیت ها، بزرگان دینی و دانشگاهی، فرهنگی، سیاسی، قضایی، 
هنرمندان، کارگران، صنعتگران، کش��اورزان، ورزشکاران، زنان، 
جوانان و حقوقدانان برایم فراهم می شد، تأکید می کردند “در این 
مرحله که کشور دچار مش��کالت و معضالت سیاسی، اقتصادی، 
فرهنگی و اجتماعی و مهم ت��ر از آن، تهدی��د و تحریم خارجی و 
تفرقه سیاسی شده، انتظار دارند برای پاسداری از خون شهدا و رنج 
جانبازان و آزادگان و خانواده های ایثارگران و اعتالی کشور و رفاه 
فرزندان این مرزبوم وارد میدان شوم«.با توجه به آشنایی کاملی که 
با موانع حضور و مش��کالت پیش رو داشتم و علی رغم میل خود و 
بستگان، برای کمک به خلق حماسه سیاسی، که آن را پیش شرط 
رسیدن به حماسه اقتصادی مورد تاکید رهبری می دانم در آخرین 

لحظات فرصت قانونی، ثبت نام کردم.
اینک خاضعانه از تمامی ش��ما مردم عزیز ایران اس��المی و همه 
ش��خصیت ها و بزرگان دینی و علمی و دوس��تانی که چه قبل از 
ثبت ن��ام و چه در مدت کوتاه پ��س از آن، اینجان��ب را مورد لطف 
و محبت صمیمانه خود قرار دادند، به ویژه کس��انی که در سراسر 
کشور با برپایی ستادهای خودجوش مردمی، زحماتی را متحمل 
و متقبل شده اند، تش��کر و قدردانی می کنم و توصیه می نمایم که 
فرصت تقویت وحدت و همدلی را که در س��تادها، میان نیروهای 
معتدل اصالح طلب و اصولگرا ایجاد ش��د، به عنوان ُحسن آغازی 
برای تداوم این حرکت حفظ کنند.اگر اعتالی کشور و عزت و رفاه 
ملت در سایه نظام اسالمی، هدف اعال و آرزوی همه ماست، رواست 
در این راه مشکالت و تلخی ها، ما را از ادامه این راه مقدس باز ندارد؛ 
زیرا برای حفظ نظام مقدسمان و ملت و کشورمان تحمل سختی ها 

و بی حرمتی ها شیرین است.

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در بیانیه جدید

 نامالیمات نباید ما را از هدف مقدس اعتالی کشور و عزت ملت بازدارد

انتخابات در چند فریم 



یادداشت

کشف حدود ۷۰کیلوگرم مواد مخدر 
در نایین

فرمان��ده انتظامی نایی��ن از کش��ف حدود۷۰کیلوگرم م��واد مخدر در 
شهرستان نایین خبرداد. س��رهنگ رجبعلی مختاری در این باره اظهار 
داشت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر نایین طی ۲۴ساعته گذشته 
حدود۷۰کیلوگرم مواد مخدر را در گلوگاه شهید شرافت نایین و پاسگاه 
انتظامی چوپانان کشف و ضبط کردند. وی ادامه داد: این مقدار مواد مخدر 
توسط جان برکفان این نیرو از یک خودرو س��واری پیکان و یک خودرو 

وانت پیکان کشف و ضبط شده است.

 عرضه قلیان در چایخانه ها
 ممنوع است

رییس مجمع امور صنفی اصفهان گفت: عرضه قلیان در چایخانه ها طبق 
رأی دیوان عدالت اداری ممنوع است. عباسعلی بصیرت در گفتگو با ایسنا 
اظهارداشت: اداره اماکن به همراه مجمع امور صنفی به طور مرتب با این 
موضوع برخورد خواهند کرد. وی همچنی��ن تصریح کرد: تعداد اعضای 
اتحادیه چایخانه داران اصفهان به حد نصاب رسیده و به زودی انتخابات 

این اتحادیه برگزار خواهد شد.

 شهرداری اختیار الزم را
 برای مدیریت مترو ندارد

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: شهرداری اصفهان از اختیارات 
الزم برای مدیریت پروژه مترو برخوردار نیست و نسبت به وعده های ارایه 
شده مبنی بر راه اندازی پروژه قطار ش��هری اصفهان در تابستان امسال 
مردد هستم. علیرضا نصراصفهانی در پاس��خ به این سؤال که آیا متروی 
اصفهان در زمان اعالم شده از سوی مسئوالن راه اندازی می شود، اظهار 
داشت: تمام امور مربوط به راه اندازی مترو در اختیار شهرداری نیست و در 
صورتی که تمام این امور در اختیار شورا و شهرداری قرار داشت، احتمال 
ارایه خبری قطعی مبنی بر زمان راه اندازی متروی اصفهان وجود داشت. 

 توسعه حمل و نقل عمومی
 برنامه محور است

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه گفت: توسعه حمل و 
نقل عمومی در اصفهان برنامه محور است.

 به گزارش ایمنا، سید عباس روحانی با اش��اره به این که در حال حاضر 
خط نخس��ت BRT اصفهان طی دو فاز راه اندازی ش��ده اس��ت، اظهار 
داشت: در حال حاضر حدود۱۰۰دس��تگاه اتوبوس در این خط سرویس 
دهی به ش��هروندان را انجام می دهد. وی با بیان این که توسعه حمل و 
 نقل عمومی در اصفهان از اهمیت چش��مگیری برخوردار اس��ت، افزود:

راه اندازی و توسعه خطوطBRT از راهکارهای درنظرگرفته شده برای 
توسعه وسایل حمل و نقل عمومی دراصفهان به شمار می رود. مدیرعامل 
ش��رکت واحد اتوبوس��رانی اصفهان تصریح کرد: براس��اس برنامه های 
شهرداری، پنج خطBRT تا پایان برنامه پنجم توسعه در شهر اصفهان 
ایجاد می شود. وی با اشاره به این که در شرایط فعلی استفاده از خطوط 
BRT به عنوان بهترین راهکار برای توسعه حمل و نقل عمومی در شهر 
اصفهان محس��وب می ش��ود، ادامه داد: اتوبوس های تندروی شهری از 
ش��اخصه های در نظر گرفته ش��ده برای حمل و نق��ل عمومی از جمله 
افزایش سرعت ناوگان و کاهش زمان انتظاربرخوردارهستند. روحانی با 
بیان این که اجرا و راه اندازی دو خط دیگر BRT تا پایان امسال در دستور 
کار شهرداری اصفهان قرار دارد، تأکید کرد: در حال حاضر قرارداد خرید 
اتوبوس های مورد نیاز برای راه اندازی این خطوط نیز منعقد شده است و 
این دو خط در برنامه زمانبندی شده به بهره برداری  می رسد. وی با تأکید 
بر این که استفاده از خطوط BRT در میان شهروندان نهادینه شده است، 
افزود: هم اکنون نیز بسیاری از شهروندان اصفهانی خواستار توسعه این 

خطوط در سطح شهر هستند.

گشتی در اخبار 

8۰ درصد مراکز بهداشتی درمانی 
استان متعلق به خیران است

استاندار اصفهان/ ذاکر اصفهانی 

 8۰ درصد مراکز بهداشتی درمانی این استان متعلق به خیران است. 
این مراکز از سوی افراد خیراندیش و یا مؤسسات و موقوفات خیریه 

ساخته و اداره می شوند.
اس��تان اصفهان منطقه ای از کشور اس��ت که تعداد قابل توجهی از 
خیران، انسان های خیراندیش با انگیزه های واالی الهی و انسانی در 
 آن حضور دارند. هرجامعه برای پیشرفت مضاعف در تمامی عرصه ها

ب��ه وی��ژه س��المت، نیازمند 
حض��ور خی��ران اس��ت و با 
توجه به سیاس��ت های نظام 
جمهوری اس��المی در زمینه 
خصوص��ی س��ازی و کوچک 
شدن دولت، الزم است از حضور 
خیران در تمام بخش ها به ویژه 
در س��اخت مراکز آموزشی و 

درمانی استقبال کرد.
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چهره روز
17 پرواز برای باروری ابرها انجام شد

مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان گفت:۱۷س��ورتی پرواز برای باروری ابرها در سال 
زراعی 9۱ و اوایل سال 9۲ در استان انجام شد. منصور شیشه فروش افزود: ۱3 سورتی پرواز 

برای باروری ابرها در سال گذشته صورت گرفت.

3

بنابر اعالم مجتم��ع دخانیات اس��تان اصفهان، 
میزان مص��رف تنباکو در س��ال9۰ در اصفهان با 
افزایشي هزار کیلویي، به۱۱5هزار و۷۲۰ کیلوگرم 
رسیده است. همچنین در سال یاد شده، بیش از 
دو میلیون نخ س��یگار تولید داخل و ۴۷6 هزار و 
۷3۰ نخ، س��یگار وارداتي )با افزایش چش��مگیر 

نسبت به سال 89( در اصفهان دود شده است.
نکته اصلي اینجاس��ت که س��ن مصرف کاالهاي 
دخاني در شهر اصفهان به زیر۱۴سال تنزل نموده 
و ۰/6درصد افراد کمتر از ۱۴ سال ساکن در شهر 
اصفهان، مصرف کننده کاالي دخاني هستند. از 
س��وي دیگر ۲۷ درصد افراد فعال و جوان ش��هر 
 که در رده س��ني ۲5 تا 3۴ س��ال قرار دارند نیز 
مصرف کننده محسوب مي ش��وند که بیشترین 
میزان مصرف کاالي دخان��ي در جمعیت کمتر 
از ۱۴ سال تا باالي 55 سال را به خود اختصاص 
داده ان��د و افراد 35 ت��ا ۴۴ س��ال و ۱5 تا ۲۴ در 

رده هاي بعدي قرار گرفته اند.

قاتلی به نام دود
با نگاهي به آمار دفن شده در باغ رضوان در سال 
9۰، درمي یابید ک��ه ۴5/۱ درص��د از فوتي ها به 
علت بیماري قلبي - عروقي، ۱۱/3 درصد با ابتال 
به سرطان ها و تومورها و ۷/3 درصد نیز به دلیل 
بیماري هاي دستگاه تنفسي بوده است. به راستي 
چه کس��ي مي تواند این هزینه هاي بر باد رفته و 
عمرهاي تلف ش��ده را بازگردان��د؟ در حالي که 
روز به روز به تع��داد چایخانه هاي بدون مجوزي 
که به گ��واه فرمان��ده انتظامي اس��تان به محلي 
براي عرضه قلیان و پاتوق بزهکاران تبدیل شده 
است، افزوده مي ش��ود و با اعالم قانون هاي ضد و 
نقیض، این مکان ها نه تنها طرد نشده اند، بلکه با 
جذابیت هاي بیشتري همانند عرضه تنباکوهاي 
میوه اي توانسته اند به مکاني براي جذب دختران 

و پسران جوان تبدیل شوند. در اکثر این مغازه ها 
تابلوي »از عرضه قلیان به بان��وان و افراد زیر ۱8 
سال معذوریم« به دختران و پس��ران جواني که 
قلیان هاي چاق ش��ده را در دس��ت دارند، دهن 
کجي مي کنند. جوانان و نوجوانان نیز رفت و آمد 
قانونی   را دلیلي محکم براي بي خطر بودن قلیان 
دانسته و از اس��تفاده این کاالي دخاني با عنوان 
تفریح و تفنني بدون جایگزین یاد مي کنند. این 
 روزها هرچند که بس��اط قلیان خانه هاي اطراف 
س��ي و س��ه پل و پ��ل خواج��و جمع ش��ده، اما 
ماشین هایي هستند که به قهوه خانه سیار تبدیل 
ش��ده و خانواده هایي هم هس��تند ک��ه به همراه 
دختران و پس��ران جوان خود، در می��ان پارك، 
قلیان چاق مي کنند. مشاهده چنین صحنه هایي 
براي س��ایر افرادي که به قصد تفری��ح به پارك 
آمده اند نیز مي تواند به شدت مخرب و تأثیرگذار 

باشد.

سرطان هدیه قلیان 
این روزها ش��هر اصفهان با مصیب��ت دیگري نیز 
دست و پنجه نرم مي کند و آن افزایش مغازه هایي 
است که اقدام به فروش وسایل قلیان در رنگ ها 
و آویزه هاي جذاب، انواع ذغال با بوهاي متفاوت 
و تبلیغ قلیان و فروش س��یگارهایي با طعم هاي 
مختل��ف مي کنند. به گ��واه فروش��نده هاي این 
مغازه ها، جوانان بیش��ترین مشتري آنها هستند 
و اس��تقبال بي نظیري از این ش��غل شده است. 
چه اهمیت دارد که س��رطان لب، ری��ه، معده و 
 مثانه هدیه قلیاني است که تنباکوي نامرغوب و 
پ��س زده کارخانجات تولید س��یگار، آن را چاق 
مي کند. چه اهمیت دارد اگر اعالم ش��ود که هر 
قلیان چاق ش��ده، معادل۲۰تا5۰ نخ سیگار، دود 
و مواد سمي وارد بدن مي کند و چه اهمیت دارد 
که مدام اعالم ش��ود تنباکوه��اي میوه اي، عالوه 
بر س��ایر مزایاي تنباکو)!( به عل��ت حرارت زیاد، 
خاصیت سرطان زایي و سمیت قلیان را چند برابر 
مي کنند؟ مهم آن اس��ت که چایخانه ها تعطیل 
نشوند و از درآمد بسیار بسیار درشت آنها سکه اي 

کم نشود.

سفره خانه یا چایخانه؛ مسأله این است 
مدیر گروه بهداش��ت محی��ط اس��تان اصفهان 
از اجراي طرحي جدی��د ب��راي چایخانه ها خبر 
مي دهد: تع��دادي از چایخانه ه��ا و قهوه خانه ها، 
پروانه کسب داشته و از شرایط فیزیکي و بهداشتي 
مناس��بي برخوردارند، قصد داری��م به۱5۰ باب 
از آنها با نام چایخانه، پروان��ه کار بدهیم و مابقي 
آنها را که در حال حاضر به3۰۰ واحد رس��یده اند  
تعطی��ل کنیم. صف��اري تأکید مي کن��د که این 
تع��داد از چایخانه ه��ا زیر نظر س��ازمان صنعت، 
معدن و تج��ارت و مجمع ام��ور صنفي و معاونت 
بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، فعالیت 

خواهند کرد.
او خبر دیگ��ري هم در آس��تین دارد ک��ه البته 
مش��روط اس��ت: تعداد چایخانه ها کم شده و در 
صورتي که حمایت شویم با۱5۰ واحد یاد شده نیز 
برخورد مي کنیم تا به س��فره خانه سنتي تبدیل 
ش��وند. صفاري وظیفه برخورد با فروش��ندگان 

قلیان را متوجه مجم��ع امور صنفي و س��ازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان مي داند.

پاتوق خالفکاران 
حکای��ت واژه »حمای��ت« در برخ��ورد ب��ا قهوه 
خانه ها، حکایت جالبي است، چرا که گویا نیروي 
انتظامي از این واژه تعریف دیگري دارد. فرمانده 
انتظامي استان مي گوید: اصناف وظیفه دارند به 

این چایخانه ها رس��یدگي کنند. این مغازه ها به 
چایخانه معروف هس��تند، چرا باید قلیان عرضه 
کنند. همه ه��م تأیید مي کنند ک��ه این مکان ها 
بهداش��تي نیس��ت پس باید مرکز بهداش��ت به 
وضعیت آنها رسیدگي کند. سردار آقاخاني تأکید 
مي کند که برخي از افراد مسأله دار به چایخانه ها 
رفت وآمد مي کنند و آنجا را پاتوق کرده اند. وقتي 
پاي حمایت به میان مي آید، سردار جمله جالبي 
مي گوید: بحث تجمع خالفکارها در چایخانه ها با 
نیروي انتظامي و بحث قلیان و مسائل بهداشتي 
با مرکز بهداش��ت اس��ت. در این م��وارد ما حتما 
نیروي الزم را در اختیار مسئوالن بهداشتي قرار 

مي دهیم. 
او تأکی��د مي کند ک��ه مطاب��ق قانون، توس��عه 
چایخانه ها ممنوع بوده و در صورت پلمب، هرگز 
اجازه فک پلمب و بازگشایي مغازه داده نمي شود. 
مس��ئوالن محترم، واژه هم��کاري و تعامل بین 
بخشي را اگر به واقعیت نزدیک کنند به طور حتم 
مش��کل چایخانه هاي اصفهان برطرف مي شود، 
چرا که س��المت و امنیت مردم ب��ا تعارف تأمین 

نمي شود.

کاالهای دخانی 14 ساله ها را نشانه رفته اند 

هنوز هم پای قلیان در چایخانه های اصفهان در میان است 

 مجتمع مطبوعاتی
 آماده بهره برداری است 

 ساالنه 3۰۰۰ میلی لیترآب
 کاشان تبخیر می شود

رییس شورای اسالمی ش��هر اصفهان در جلسه علنی ش��ورای اسالمی شهر 
اصفهان از بهره ب��رداری 33۰ میلیارد تومان پروژه عمران��ی در هفته جاری 

خبر داد.
 حاج رس��ولیها با اش��اره به این که یکی از دغدغه ها و خواس��ته های اعضای 
شورای شهر، احداث مجتمع مطبوعاتی در اصفهان بود بیان داشت: مجتمع 
مطبوعاتی اصفهان آماده بهره برداری اس��ت و تا پایان هفته جاری در اختیار 

اصحاب جراید قرار می گیرد.
وی گفت: بالتکلیفی برخی خانه های فرسوده رها شده در سطح شهر و وجود 
این خانه ها در برخی محالت، عالوه بر ایج��اد ناامنی برای اهالی، باعث ایجاد 

چهره ای زشت برای شهر شده است.

سرپرست ش��رکت آب و فاضالب کاش��ان گفت: میزان تبخیر آب در دشت 
کاشان سه هزار میلی لیتر در سال است. محمدرضا اسدی اظهار داشت: این 
مقدار تبخیر آب، سه برابر استاندارد جهانی است. وی افزود: تبخیر آب و قرار 
گرفتن دشت کاشان در کنار دریاچه نمک، دو عامل تشدید کننده بحران آب 
در این منطقه اس��ت. وی بحران آب در دشت کاشان را بسیار جدی دانست و 
خاطر نشان کرد: اجرای طرح های آب و فاضالب و برطرف کردن این بحران 

بسیار زمانبر است.
وی نهادینه کردن مدیریت بهینه مصرف، اطالع رسانی، اصالح سیستم های 
آبیاری و برگزاری همایش های علم��ی را از جمله راهکارهای کاهش معضل 

بحران آب دانست.

زیر پوست شهر/اعتکاف در مسجد حکیم اصفهان

س: حمیدرضا نیکومرام/زاینده رود[
]عک
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معاون تشکل های مردمی 
گروه
ستاد احیای امر به معروف و  شهر

نهی از منکر استان اصفهان 

اعتقاد دارد در دولت های مختلف به طرق گوناگون به 
امر به معروف پرداخته نشده است و فرهنگ عفاف و 
حجاب در دولت های اخیر به فراموشی سپرده شده 

است. حجت االسالم والمس��لمین محمد زارعان در 
حاشیه گردهمایی معاونین تشکل های مردمی ستاد 
احیای امر به معروف و نهی از منکر اس��تان اصفهان 

سخنانی بیان داشت  که مشروح آن در زیر می آید:
    اصناف، هیئات، مس��اجد، گ��روه های مردمی، 
س��ازمان های مردم نهاد، تش��کل های دانشجویی، 
نظام پزش��کی، نظام دامپزش��کی و نظام مهندسی 
زیرمجموعه تشکل های مردمی ستاد احیا هستند. 

     پن��ج هزار هی��أت مذهبی در اس��تان اصفهان 
وجود دارد، بالغ بر دو هزار و5۰۰ هیأت در اس��تان و 
شهرستان اصفهان متمرکز هستند که در طول سال 

هم برنامه هایی برای عموم دارند.
    برخی هیئات مذهبی محت��وا را فدای دعوت از 
مداحان کش��وری کرده اند، اکثر هیئات مذهبی در 
هنگام تأس��یس به محتوای برنامه ها توجه چندانی 
ندارند و معروفات متروکه ای در بعضی از آنها مشاهده 
می شود، به همین دلیل کتابی درباره منکرات رایج 
با همکاری س��ازمان تبلیغات اس��المی قرار اس��ت 

چاپ شود.
     اهمیت ندادن به نماز اول وقت، پرداختن بیش 
از اندازه به مس��تحبات و ایجاد سر و صدای ناهنجار 
 در بعضی محالت که س��بب آزار و اذیت خانواده ها 
می شود از منکرات رایج است که ستاد احیای کشور 

جزوه رحمت رحیمیه را در قالب ۱5 دس��تورالعمل 
منکر و ۱5معروف متروکه آماده کرده است.

     این روزها امر ب��ه معروف و نه��ی از منکر ذبح 
شده است.

     در دولت های مختلف ب��ه طرق مختلف به این 
فریضه پرداخته نشده است. فرهنگ عفاف و حجاب 
 در دولت های اخیر فراموش ش��ده  و از طرف دیگر 

بی بند و باری رواج پیدا کرده است.
     ستاد احیا در سال۱3۷۲طبق فرمایشات رهبر 
معظم انقالب و با ه��دف احیای امر به معروف و نهی 
از منکر تأسیس شد تا با پرداختن به معاریف از جمله 

حجاب، بسیاری از منکرات را از بین ببرد.
     تذکر لس��انی امر به معروف از برنامه های پیش 
روی س��تاد احیاست. اگر تذکر لس��انی فراگیر شود 
بسیاری از مشکالت جامعه کم  یا  حذف خواهد شد.

     با همکاری نیروی انتظامی، سپاه و دادگستری 
جلساتی را درباره احیای امر به معروف و نهی از منکر 
در شهر داشته ایم که امیدواریم برنامه های خوبی در 
این باره انجام ش��ود و مردم به زودی نتایج آن را در 

سطح شهر خواهند دید.

معاون تشکل های مردمی ستاد احیای امر به معروف استان :

امر به معروف و نهی از منکر فراموش شده است

 ستاد احیا 
 در سال13۷۲

طبق فرمایشات 
رهبر معظم انقالب 

 و با هدف
  احیای 

 امر به معروف 
و  نهی از منکر 

 تأسیس
 شد

 س�ن مصرف کاالهاي دخاني 
در شهر اصفهان به زیر14سال 
 تنزل نموده و ۰/6درصد افراد 
کمت�ر از 14 س�ال س�اکن در 
 ش�هر اصفهان،  مصرف کننده 

کاالي دخاني هستند



چهره روزیادداشت

 اعتبار 1500 میلیارد ریالی
 برای ایمنی راه ها

ریيس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با اشاره به هزینه بيش 
از1500 ميليارد ریال اعتبار در كل كشور برای افزایش ایمنی راه ها 
درسال گذشته به مهر گفت: ادارات كل راه  و شهرسازی از ساخت و 

ساز در حریم قانونی راه ها جلوگيری می كنند.
شهریار افندی زاده با اش��اره به استفاده از سيس��تم هاي هوشمند 
جاده ای در س��ال هاي اخير، اظهار داش��ت: با وج��ود بيش از400 
 دس��تگاه دوربين نظارت تصویري و فعاليت41شعبه مركز مدیریت 
راه ها در سطح كش��ور و 58 ایس��تگاه برخط هواشناسي جاده اي، 
آخرین وضعيت اطالع��ات راه ها به صورت آن��ي در اختيار كاربران 
قرار خواهد گرفت. وی با اشاره به این كه بيش از1500ميليارد ریال 
اعتبار در كل كش��ور برای افزایش ایمني، بازس��ازي و توسعه عالئم 
افقي و عمودي جاده ها در سال گذش��ته صرف شد، افزود: یک هزار 
و 26 دستگاه فعال سامانه ترافيک شمار برخط راه ها، 187دستگاه 
تابلوهاي پيام متغير )VMS( و تعداد 496 تابلو پيام سرعت متغير 
)VSL( به عنوان راهنماي استفاده كنندگان از راه ها خدمات ارایه 

می كنند.
 ریيس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تصریح كرد: افزایش 
ایمني با اقدام��ات كم هزینه و زودب��ازده ایمني راه ه��ا براي نقاط 
پراهميت از برنامه هاي مهم سازمان است، ضمن آن كه تالش داریم 

امسال پروژه های نيمه تمام به پایان برسد.

خبر ویژه

4
تفسیر قانون مشاغل سخت و زیان آور ابالغ شد

تفسير ماده 76 قانون تأمين اجتماعی درباره مش��اغل سخت و زیان آور كه از سوی شورای نگهبان 
تأیيد شده بود، توسط ریيس جمهور ابالغ شد. تفسير ماده  76  قانون تأمين اجتماعی درباره مشاغل 

سخت و زیان آور كه به تأیيد شورای نگهبان رسيده بود، از سوی ریيس جمهور ابالغ شد.
 نگران تأمین ارز

 کاالهای اساسی نیستیم
رییس کل بانک مرکزی

محمود بهمنی  

 بحثی كه در مجلس مطرح ش��ده هنوز توس��ط ش��ورای نگهبان تأیيد 
نشده و ما منتظر اعالم نظر این شورا هس��تيم. تعيين نرخ ارز در شورای 
پول و اعتبار یک موضوع كارشناسی است و قيمت ارز با توجه به عرضه 
و تقاضای بازار تعيين می ش��ود و نمی توان با آیين نامه و دستورالعمل به 
تنهایی قيمت ارز را مشخص كرد. پرداخت ارز مرجع به كاالهای اساسی 
همچنان ادام��ه دارد و  حتی 
اگر مجلس بخواهد اختصاص 
ارز مرجع به كاالهای اساسی 
متوقف ش��ود، بای��د از محل 
یارانه ها این مابه التفاوت تأمين 
ش��ود. به هر حال برای تأمين 
ارز به كاالهای اساسی نگرانی 
نداریم و تخصيص ارز متوقف 

نخواهد شد.
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      س�ید عبدالوهاب س�هل آب�ادی رییس 
کمیسیون پشتیبانی اتاق اصفهان

ای��ن كميس��يون ت��الش می كن��د از ظرفيت های 
قانونی جهت افزای��ش تعامل بين س��ازمان تأمين 
اجتماعی و واحدهای توليدی اس��تان استفاده كند. 
این تعام��الت می توان��د منجر به حف��ظ و پایداری 
توليدی در اس��تان و جلوگي��ری از افزایش بيکاری 
 و تعطيل��ی واحدهای توليدی ش��ود. هم��ان گونه

كه ش��ركت ها در هن��گام انتقال مالکيت اس��تعالم 
می شوند باید سازمان نيز نسبت به ارایه تسویه حساب 

بيمه ای اقدام كند. 
     خسرو کسائیان رییس اتاق اصفهان

فعاالن اقتص��ادی در ش��رایط كنونی با مش��کالت 
بسياری روبه رو هستند و س��ازمان های دولتی باید 
این شرایط را لحاظ كنند. از سازمان تأمين اجتماعی 
خواستاریم كه نسبت به فعاليت مؤسسه حسابرسی 

این سازمان بازنگری كند.
     علی اصغر دادخواه رییس س�ازمان تأمین 

اجتماعی استان اصفهان
مؤسسه حسابرسی س��ازمان به صورت مستقل در 

تهران دارای س��اختار مركزی است و رابطه حقوقی 
با  دفاتر استانی سازمان های تأمين اجتماعی ندارد. 
قانون رفع موانع توليد و بهبود مستمر محيط كسب 
و كار به سازمان تأمين اجتماعی استان ها ابالغ نشده 
اس��ت و این قانون بندهای تس��هيل كننده ای برای 
پيمانکاران دارد كه در صورت ابالغ، اجرا می ش��ود. 
تعامل س��ازنده این س��ازمان با واحده��ای توليدی 
مش��کل دار اس��تان در موضوع بخش دریافت حق 
بيمه كارگران برقرار شده است و كميسيون كارگری 
 استانداری پرونده های ارجاع شده واحدهای توليدی 

مسأله دار را بررسی و همکاری های الزم برای برطرف 
كردن مشکالت صورت می گيرد. واحدهای توليدی 
مسأله دار می توانند با ارایه درخواست به كميسيون 

فوق از حمایت های آن بهره گيرند.
     حس�ینعلی صالحی مش�اور بیم�ه تأمین 

اجتماعی اتاق اصفهان
دولت با هم��کاری اتاق های بازرگانی  ظرف ش��ش 
ماه پ��س از الزم االجرا ش��دن این قان��ون اقدامات 
قانونی الزم را برای تعيين نحوه رسيدگی به اعتراض 
مؤدیان مالياتی  و نحوه رسيدگی به اعتراض پرداخت 
كنندگان حق بيمه تأمي��ن اجتماعی به عمل  آورد. 
بررسی مسائل و مشکالت بخش خصوصی در موضوع 
تأمين اجتماعی و ارایه راهکار برای حل آن می تواند 
در دستور كار شورای گفتگو قرار گيرد. در ماده 47 
قانون بيمه تأمين اجتماعی  وظایف بازرس سازمان 
به صورت كامل مش��خص ش��ده و بازرس به عنوان 
ضابط دادگستری معرفی ش��ده است، ولی در قانون 
فوق این مؤسس��ات چنين جایگاهی ندارند. جایگاه 
حقوقی مؤسسه حسابرسی تأمين اجتماعی در قانون 
مذكور باید مشخص شود و متأسفانه این مؤسسه  با 
مراجعه به  واحدهای اقتصادی و بررسی دفاتر، اقدام 

به رد دفاتر می كند. 
     فتح اهلل ولی سرپرست مؤسسه حسابرسی 

سازمان تأمین اجتماعی استان 
همان تکاليفی كه برای بازرس در نظر گرفته ش��ده 
برای مؤسسات حسابرسی بر اس��اس دستورالعمل 
سازمان لحاظ شده است. فعاليت مؤسسه حسابرسی 
از سال1373به صورت حرفه ای انجام  شده است و از 
نيروی متخصص سازمان در بخش های حسابداری و 

حسابرسی در این مؤسسه مشغول فعاليتند.
     سیدمحس�ن بنیم�ی مع�اون قضای�ی 
دادگستری كل استان اصفهان در این جلسه گفت: 
در موردی كه س��ازمان تأمين اجتماع��ی نياز دارد 
می تواند از كانون كارشناس��ان رسمی دادگستری 
اس��تفاده كند. فلس��فه اصلی تش��کيل هيأت های 
بدوی و تجدید نظر را اعتراض مؤدیان نسبت به رأی 
كارشناسان و بازرسان اس��ت و گزارش ضابط برای 

محاكم یک گزارش موثق است.
     مرتضی سلیمی مشاور کار و امور اجتماعی 

اتاق اصفهان

برخی از شعب شهرستان، خود را صالح به رسيدگی 
به ش��کایات نمی دانند و این در حاليست كه شعبه 
اصفهان به شکایات رسيدگی می كنند. متأسفانه با 
ش��کایت یک كارگر بابت پرداخت نشدن حق بيمه 
وی از شركتی، سازمان تأمين اجتماعی برای شركت 
مذكور جرایم س��نگينی در نظر می گي��رد واین در 
حاليس��ت كه هيأت مدیره و مدیرعامل شركت در 

طول این سال ها تغيير كرده است.
     مصطفی رناس�ی عضو هی�أت نمایندگان 

اتاق اصفهان
بر اس��اس مس��تند قانونی دفاتر واحدهای توليدی 
از سوی مؤسسات حسابرس��ی تأمين اجتماعی رد 
می ش��ود و این در حاليس��ت كه دارایی این دفاتر را 
قبول كرده است. این مؤسسه به دليل كتمان هزینه 
نگهداری و پشتيبانی نرم افزار حسابداری شركت ها 
اقدام ب��ه رد دفاتر كرده اس��ت و این در حاليس��ت 
كه ش��ركت های خدمات نرم افزار حسابداری بابت 
پش��تيبانی، هزینه ای دریافت نمی كنند. اشتباه در 
درج قراردادهای پيمانکاری باعث رد دفاتر از سوی 
مؤسسه حسابرسی می شود واین قبيل رفتارها برای 
واحدهای توليدی مشکالت زیادی ایجاد كرده است.

     رضا چینی عضو کانون کارفرمایان استان
صن��دوق تأمي��ن اجتماعی ب��ه دلي��ل هزینه های 
بی رویه ای كه از سوی دولت به آن تحميل شده است 
با مشکل روبه رو شده اس��ت. دولت برای قاليبافان 
بيمه ای با ن��رخ پایين ت��ر از واحده��ای توليدی در 
نظر گرفته اس��ت و آنها با هزینه پایين تر می توانند 
صادر كنند و این واحدهای توليدی به دليل افزایش 

هزینه ها توان رقابتی خود را از دست می دهند. 
     حسن پور دیگر عضو کمیسیون پشتیبانی 

اتاق اصفهان
در شرایط كنونی واحدهای توليدی در وضعيت بسيار 
نامناسبی به سر می برند و با آمارگيری از شهرک های 
صنعتی می تواند از شرایط كنونی واحدهای تعطيل، 
نيمه تعطيل و از فعاليت چند درصد ظرفيت اسمی 
آنها آگاه شد. به دليل آسيب شناسی تأثير ماليات و 
بيمه تأمين اجتماعی بر روی واحدهای توليدی، این 
واحدها دیگر تحمل فشارهایی مالياتی و بيمه ای را 
ندارند زیرا  بسياری از آنها توان پرداخت حقوق معوقه 

به كارگران را نيز ندارند.

اتاق بازرگانی اصفهان بررسی می کند

نقش و جایگاه مؤسسات حسابرسی تأمین اجتماعی

کمیسیون پشتیبانی اتاق اصفهان با حضور رییس سازمان تأمین اجتماعی استان و معاونین و جمعی از فعاالن اقتصادی به بررسی  گروه 
مسائل و مشکالت واحدهای تولیدی در بخش بیمه تأمین اجتماعی پرداخت که در این نشست سید عبدالوهاب سهل آبادی اقتصاد

رییس کمیسیون پشتیبانی، خسرو کسائیان رییس اتاق اصفهان، علی اصغر دادخواه رییس سازمان تأمین اجتماعی استان 
اصفهان، حسینعلی صالحی مشاور بیمه تأمین اجتماعی اتاق اصفهان، فتح اهلل ولی سرپرست مؤسسه حسابرسی سازمان تأمین اجتماعی استان 
اصفهان، سیدمحسن بنیمی معاون قضایی دادگستری کل استان اصفهان، مرتضی سلیمی مشاور کار و امور اجتماعی اتاق اصفهان، مصطفی رناسی 
عضو هیأت نمایندگان اتاق اصفهان، رضا چینی عضو کانون کارفرمایان استان اصفهان و حسن پور دیگر عضو کمیسیون پشتیبانی اتاق اصفهان به 

ایراد سخن پرداختند که در ادامه  می خوانید:

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

 مزایده اموال غیر منقول 
712 شعبه اول اجرای احکام مدنی در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص کالسه 
381/90ج/1 ل��ه 1- غالمعلی دلیران فی��روز بمیزان 1000/220 حب��ه از دو دانگ از 
شش��دانگ س��هم االرث محکوم علیه بمبلغ 281400000 ری��ال 2- عباس ذوالفقاری 
بمی��زان 1000/172 حب��ه از دو دانگ از شش��دانگ س��هم االرث بمبلغ 220200000 
3- مصطف��ی طوطیان بمیزان 1000/313 حبه از دو دانگ از شش��دانگ س��هم االرث 
بمبل��غ 400500000 ری��ال علیه کامران صرافان چهارس��وقی فرزن��د محمدرضا به 
نشانی خ امام خمینی)ره(، ابتدای خ امیرکبیر )شاپور جدید(، جنب بانک ملت، تعمیرگاه 
و فروش��گاه صرافان مبنی ب��ر مطالبه مبالغ فوق بابت اصل خواس��ته و هزینه های 
دادرسی و اجرایی در روز پنج شنبه مورخ 92/3/23 از ساعت 9 تا ساعت 10. صبح 
در محل این اجرا )اتاق 332 ط س��وم دادگس��تری شهید نیکبخت( جهت فروش جمعا 
5 حبه و 1000/574 حبه از دو دانگ س��هم االرث از 72 حبه از شش دانگ پالک های 
ثبتی 452/90 و 452/91 بخش 16 اصفهان. به نشانی فوق الذکر که اکنون در تصرف 
محمدرضا ش��رافت می باش��د با وصف هیات کارشناس��ی ذیل الذکر که مصون از 
تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید طالبین خرید 5 روز قبل از جلسه مزایده به 
نش��انی ملک قادر به بازدید از آن خواهند بود تا با تودیع نقدی ده درصد قیمت پایه 
در جلسه مزایده شرکت نمایند پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود 
هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه خواهد بود ضمنا با توجه به اولویت توقیف 
توسط اداره امور مالیاتی اصفهان بمیزان 5824422150 ریال )بمیزان فروش 4 حبه 
و 1000/546 حبه از دو دانگ س��هم االرث( و سازمان تامین اجتماعی اصفهان شعبه 
 دوم بملغ 413141125 ریال )بمیزان فروش 1000/323 حبه از دو دانگ سهم االرث( 
مزایده و فروش ملک مش��روط به این اس��ت که بدوا نس��بت به واریز مبالغ این دو 
 س��ازمان بحس��اب نامبردگان قب��ل از مزایده اق��دام نمایند و در اینص��ورت میزان

س��هم االرث بنام خریدار منتقل خواهد ش��د جمعا میزان فروش 5 حبه و 1000/574 
حبه از دو دانگ از شش��دانگ ملک فوق الذکر خواهد بود. اوصاف ملک براساس نظر 
کارشناس. تعمیرگاه اصلی شامل سالن تعمیرگاه که سوله ایست به دهانه 30/30 متر 
طول و طول 49/50 متر بمس��احت 1500 مترمربع که با اسکلت فلزی، پلیت گالوانیزه، 
 درب و پنجره پروفیل فلزی، دیوارهای آجرنما و کف بتنی که در آن چاله سرویس های

بتن��ی وج��ود دارد ارزش دو دانگ از شش��دانگ س��هم االرث محک��وم علیه معادل 
30/753/326/670 ریال می باشد. مدیر شعبه اول اجرا احکام حقوقی 

 
وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به 

97 کالس��ه پرون��ده: 891413ح7. وقت رس��یدگی: 1392/4/8 س��اعت 9/15 صبح. 
خواه��ان: اصغر خیام نکویی فرزند رضا. خوانده: مس��عود رهنمای��ی فرزند محمد. 

خواس��ته: مطالبه وجه. خواهان دادخواس��تی تس��لیم دادگاه ه��ای عمومی نموده 
که جهت رس��یدگی به ش��عبه 7 حقوقی ارجاع گردیده و وقت رس��یدگی تعیین شده 
ب��ه علت مجهول الم��کان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و 
ب��ه تجویز م��اده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی مراتب یک نوب��ت در یکی از جراید 
کثیراالنتش��ار محلی آگهی می ش��ود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک 
ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواست 
 و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رس��یدگی حضور به هم رساند. 

م الف: 14876 شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
 

ابالغ وقت رسیدگی
99 در خصوص پرونده کالس��ه 265/92ش11 خواهان مجید امام بخش دادخواستی 
مبنی بر الزام خوانده نس��بت به انتقال سند یکدستگاه موتورسیکلت جت رو 125 مدل 
1386 تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 92/4/8 ساعت 9:30 
تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از 
وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 
ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 

شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
100 در خصوص پرونده کالس��ه 2127/91 خواهان آقای نوید خوروش دادخواستی 

مبن��ی بر مطالب��ه وجه به طرفی��ت آقای رضا اصالن��ی تقدیم نموده اس��ت. وقت 
رس��یدگی برای روز سه ش��نبه مورخ 92/4/11 س��اعت 10:30 صبح تعیین گردیده 
است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 
قانون آیین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع شماره 2 شورای حل 
اخت��الف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایی��د. در صورت 
 ع��دم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلق��ی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. 

شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
 

ابالغ رأی
102کالسه پرونده: 2128/91. شماره دادنامه:92/2/30- 267. مرجع رسیدگی: شعبه 
14 ش��ورای حل اختالف اصفهان. خواهان: نوید خوروش نش��انی: ش��اهپور جدید 

– خ امیرکبی��ر – جن��ب گاراژ اصفهان – ب��ارز طایر. خوانده: ابراهیم امینی نش��انی 
مجهول المکان. خواسته: مطالبه وجه طبق رسید عادی. با عنایت به محتویات پرونده 
و اخذ نظریه مش��ورتی اعضای محترم ش��ورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت 
از خداوند متعال بش��رح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید: رای قاضی شورا. در 
خصوص دعوای آقای نوید خوروش به طرفیت ابراهیم امینی به خواسته مطالبه مبلغ 
23/250/000 ری��ال طبق رس��ید عادی مورخه 89/7/10 به انضمام مطلق خس��ارات 
قانونی با عنایت به محتوی��ات پرونده، اظهارات خواهان و فاکتور و با توجه به اینکه 
علی رغم ابالغ وقت از طریق نشر آگهی حضور ندارد بالوجه/بالدلیل تلقی می گردد، 
ش��ورا دعوی مطروحه را وارد و ثابت تش��خیص داده، لذا شورا به استناد مواد 198 
و 515 و 519 و 522 قان��ون آیین دادرس��ی دادگاه های عموم��ی و انقالب در امور 
مدن��ی حکم ب��ر محکومیت خوانده ب��ه پرداخت مبل��غ 23/250/000 ریال بابت اصل 
خواسته و 32 هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی و همچنین خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواس��ت 91/12/22 لغایت تاریخ وصول که محاس��به 
آن براس��اس نرخ اعالمی از س��وی بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران بر عهده 
اجرای محترم احکام می باش��د در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره 
 غیاب��ی و ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین ش��عبه می باش��د.

شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
 

ابالغ رأی
103کالسه پرونده: 1613/91. شماره دادنامه:92/2/23- 228. مرجع رسیدگی: شعبه 
12 ش��ورای حل اختالف اصفهان. خواهان: نوید خوروش نشانی: اصفهان- شاهپور 
جدید – خ امیرکبیر – جنب بازس��ازی سپاه – بارز طایر. خوانده: نادر اسدی سمایی 
نش��انی مبارکه – ابتدای جاده طالخونچه – آهن فروش��ی اس��دی – جنب آسیاب – 
محله س��مت چپ. خواس��ته: مطالبه. گردش��کار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مش��ورتی اعضای محترم ش��ورا ضمن اعالم ختم رس��یدگی با اس��تعانت از 
خداون��د متعال بش��رح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید: رای قاضی ش��ورا. در 
خصوص دادخواس��ت نوید خوروش به طرفیت نادر اسدی سمایی بخواسته مطالبه 
مبل��غ 30/000/000 ریال وجه یک فقره چک به ش��ماره 183595-88/11/10 عهده 

بانک صادرات ایران به انضمام هزینه دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست 
تقدیمی و مالحظه اصول مس��تندات دع��وی و اینکه خوانده با اب��الغ قانونی قوت و 
انتظار کافی در جلس��ه ش��ورا حاضر نش��ده و در قبال دعوی و مس��تندات ابرازی 
خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مس��تندات ابرازی نیز حکایت از اش��تغال 
ذم��ه خوانده به خواه��ان را حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت دانس��تن دعوی به 
اس��تناد مواد 198، 519، 522 قانون آیین دادرس��ی مدنی و م��واد 313، 310 قانون 
تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ س��ی میلیون ریال به عنوان اصل 
خواس��ته و پرداخت س��ی هزار ریال به عنوان هزینه دادرس��ی و پرداخت خسارات 
 تاخیر و تادیه از تاریخ 88/11/10 لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص 
بان��ک مرک��زی در ح��ق خواهان ص��ادر و اع��الم می گ��ردد رای ص��ادره غیابی 

 و ظ��رف 20 روز پ��س از اب��الغ قاب��ل واخواه��ی در ای��ن ش��عبه خواه��د ب��ود. 
شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

 
ابالغ رأی

104کالسه پرونده: 2129/91. شماره دادنامه:92/2/30- 268. مرجع رسیدگی: شعبه 
14 ش��ورای حل اختالف اصفهان. خواهان: نوید خوروش نش��انی: شاهپور جدید – 
خ امیرکبی��ر – جن��ب گاراژ اصفهان – بارز طایر. خوانده: مختار عبداله نژاد نش��انی 
مجهول المکان. خواس��ته: مطالبه مبلغ 22/000/000 بابت 5 فقره چک به ش��ماره ها 
 4/500/000-89/11/5 و   4/500/000-89/11/5 و   4/000/000-89/8/5 تاری��خ  و 
و 89/12/5-4/500/000 و 91/1/15-4/500/000. ب��ا عنای��ت به محتویات پرونده و 
اخذ نظریه مش��ورتی اعضا ش��ورا ختم رسیدگی را اعالم و بش��رح آتی مبادرت به 
صدور رأی می نماید: رای قاضی شورای حل اختالف. در خصوص دعوی آقای نوید 
خوروش به طرفی��ت آقای مختار عبداله نژاد به خواس��ته مطالبه مبلغ 22/000/000 
ریال وجه چک به ش��ماره ه��ای فوق به عهده بانک اقتصاد نوی��ن به انضمام مطلق 
خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان 
و گواهی عدم رداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال خوانده و استحقاق 
خواه��ان در مطالبه وج��ه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلس��ه 
رس��یدگی حضور نداش��ته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مس��تند و محکمه پس��ندی 
در مقام اعتراض نس��بت ب��ه دعوی خواهان از خود ابراز و ارای��ه ننموده لذا دعوی 
خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رس��د که به اس��تناد م��واد 310 و 313 قانون 
تج��ارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 22/000/000 بیس��ت و دو میلیون ریال بابت اصل خواس��ته 
و س��ی و دو هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و هزینه نش��ر آگهی و خسارت تاخیر 
و تادیه از تاریخ سررس��ید چ��ک موصوف )89/8/5( تا تاری��خ اجرای حکم در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیس��ت روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه می باش��د و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف 
 بیس��ت روز قاب��ل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. 

شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
105کالسه پرونده: 810/91. شماره دادنامه:92/1/5- 22. مرجع رسیدگی: شعبه سی 
و سوم شورای حل اختالف اصفهان. خواهان: آقای مجید شجاعی به نشانی اصفهان 
– خ م��درس – مقابل خ مول��وی – کوی محمدی – پالک4. خوان��ده: آقای حمیدرضا 
باقی نش��انی مجهول المکان. خواس��ته: مطالبه مبل��غ 7/200/000 ریال وجه دو فقره 
چ��ک 279129-88/11/25 و 279143-88/11/25 عهده بانک تجارت به انضمام کلیه 
خس��ارات قانونی و تاخیر تادیه. شورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را 
اعالم و بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید: رای قاضی شورای حل اختالف. 
در خصوص دعوی آقای مجید ش��جاعی فرزن��د فضل اله به طرفیت آقای حمیدرضا 
 باقی فرزند سیف اله به خواسته مطالبه مبلغ 7/200/000 ریال وجه چک به شماره های
279129 مورخ 88/11/25 به مبلغ 3/000/000 ریال و 279143 مورخ 88/11/25 به مبلغ 
4/200/000 ریال به انضمام مطلق خسارات قانونی. با توجه به بقای اصول مستندات 
در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از س��وی بانک محال علیه که داللت بر 
بدهی خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اظهارات خواهان 
 در جلس��ه رس��یدگی مبنی بر اینکه خوانده بابت بدهی خود اقدام به صدور چک های

م��ورد ادعا نم��وده و تقاضای افزایش خواس��ته به می��زان 4/000/000 ریال نموده 
 که در مورخ 91/7/17 افزایش خواس��ته خود را مس��ترد نموده است و اینکه خوانده

علی رغم ابالغ قانونی در جلس��ه رسیدگی حضور نیافته و الیحه ای نیز ارائه ننموده 
است و مصون ماندن مدارک ابرازی خواهان از اعتراض لذا شورا با عنایت به جمیع 
محتویات پرونده با اس��تناد به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 
قانون آیین دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت خوان��ده به پرداخت مبلغ هفت میلیون 
و دویس��ت هزار ری��ال )7/200/000 ریال( بابت اصل خواس��ته و پنجاه هزار ریال 
بابت هزینه دادرس��ی و هزینه نشر آگهی طبق تعرفه و همچنین خسارت تاخیر تادیه 

از تاریخ سررس��ید هر یک از چکهای 279129-88/11/25 و 279143-88/11/25 تا 
تاریخ وصول که محاس��به آن براس��اس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده 
اجرای احکام شوراها می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره 
غیاب��ی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در همین ش��عبه می 

باشد. شعبه سی و سوم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
 

ابالغ رأی
106کالس��ه پرونده: 1320/91. ش��ماره دادنامه: 92/2/24- 151. مرجع رس��یدگی: 
شعبه 15 ش��ورای حل اختالف اصفهان. خواهان: مهرداد سلطانی به نشانی اصفهان 
– رب��اط اول – پارک الکتریک. خوان��ده: مختار توکلی عطاءآبادی نش��انی مجهول 
المکان. خواس��ته: مطالبه. گردش��کار: با عنای��ت به محتویات پرون��ده و اخذ نظریه 
مش��ورتی اعضای محترم ش��ورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با اس��تعانت از خداوند 
متعال بش��رح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید: رای قاضی شورا. در خصوص 
دادخواس��ت مهرداد س��لطانی به طرفیت مختار توکلی عطاءآبادی بخواس��ته مطالبه 
مبلغ 50/000/000 ریال وجه یک فقره چک به ش��ماره 863445-88/8/10 عهده بانک 
صادرات به انضمام خس��ارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی 
و مالحظه اصول مس��تندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی 
در جلس��ه شورا حاضر نش��ده و در قابل دعوی و مس��تندات ابرازی خواهان ایراد 
و تکذیب��ی ب��ه عمل نیاورده و مس��تندات ابرازی نیز حکایت از اش��تغال ذمه خوانده 
ب��ه خواهان را حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت دانس��تن دعوی به اس��تناد مواد 
198، 519، 522 قان��ون آیین دادرس��ی مدن��ی و م��واد 315، 310، 309، 307، 249 
قان��ون تجارت حکم به محکومی��ت خوانده به پرداخت مبل��غ 50/000/000 ریال به 
عنوان اصل خواس��ته و پرداخت 44000 ریال به عنوان خسارت دادرسی و پرداخت 
هزینه نش��ر آگهی تاخیر و تادیه از تاریخ سررس��ید لغایت زم��ان وصول و ایصال 
آن طب��ق نرخ ش��اخص بانک مرکزی در حق خواهان ص��ادر و اعالم می گردد. رای 
 صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه خواهد بود.

 شعبه 15 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

مزایده 
112 ش��عبه س��وم اجرای احکام ش��ورای حل اختالف اصفهان در خصوص پرونده 
کالس��ه 90-5189ش ح3 له خانم نفیس��ه س��ید حنایی علیه آق��ای محمدرضا هفت 
ب��رادران ب��ه آدرس: اصفهان – خ ش��ریف واقفی – کوی ش��هرزاد – پالک 95 بابت 
محکوم به و هزینه های اجرایی جمعا به مبلغ 2/798/828/797 ریال به منظور فروش 
اموال توقیفی محکوم علیه به ش��رح یک باب منزل مس��کونی واقع در اصفهان فلکه 
فلسطین کوی انوری س��مت چپ پالک دوم از خیابان نبش کوچه شهید بهشتی طبقه 
س��وم غربی، شش��دانگ آپارتمان دارای 136 مترمربع مساحت تحت پالک ثبتی 123 
فرعی از 2016 اصلی بخش 4 ثبت اصفهان که دارای س��ند رس��می ذیل صفحه 357 
دفتر جلد 234 اداره ثبت ش��مال توقیف می باش��د و دارای امکانات آب و برق و گاز 
و تلفن و قدمت س��اختمان حدود 17 س��ال و کیفیت س��اخت مطلوب دارای دربهای 
چوبی مطلوب و کف کال س��رامیک آشپزخانه دارای سرویس MDF و سرویس های 
حمام و دس��ت شویی کاشی و سیس��تم گرمایش��ی رادیاتور و موتورخانه مشاعی 
و س��رمایش کولر آبی بوده مجتمع بصورت 3 نبش بوده و از س��ه طرف ش��رق و 
غرب و ش��مال حد آن به کوچه می باش��د و دارای پارکینگ هم کف و انباری مجزی 
 در زیرزمی��ن و موتورخان��ه مش��اعی ک��ه ارزش آن 2/700/000/000 ریال معادل

دویس��ت و هفتاد میلیون تومان می باش��د که بررس��ی و ارزیابی پالک بعلت بسته 
بودن درب با کمک از آپارتمان های مجاور ارزیابی گردیده است در مورخ 92/3/27 
از س��اعت 10-9 صب��ح در محل اجرای احکام واقع در خ ش��هید امینی نژاد جلس��ه 
مزایده ای برگزار می نماید طالبین ش��رکت در مزایده می توانند با سپردن 10 درصد 
مبلغ کارشناسی به حساب ش��ماره 2171350205001 بانک ملی دادگستری و ارائه 
فی��ش به این ش��عبه اجرا 5 روز قبل از مزای��ده از ملک مورد مزای��ده بازدید نمایند 
 ش��خص یا اشخاصی که باالترین مبلغ را پیش��نهاد نمایند برنده مزایده خواهند بود. 

شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

%



اتاق موسیقییادداشت

هفت

ایده جالب و  جدید جلیلی 
گروه خبری ش��ورای هماهنگی س��تادهای مردمی دکتر جلیلی اعالم کرد: س��اخت فیلم 
تبلیغاتی سعید جلیلی در یک اقدام ابتکاری به طور همزمان به چند گروه از مستندسازان 
جوان کشور سپرده شده است و فیلم نهایی از بین مجموعه آثار ارایه شده انتخاب خواهد شد.

5

  موسیقی دوره باروک
 در حال بررسی

موس��یقی دوره ب��اروک در هنرس��رای 
خورشید اصفهان نقد و بررسی می شود.

در ادامه برگزاری برنامه های نشست نقد 
موسیقی در سال91 سلسله نشست های  
موس��یقی  با حضور منتق��دان مختلف 
برگزار می شود. نشس��ت نقد موسیقی 
سه شنبه 7 خردادماه ساعت 18 با بررسی 
موسیقی در دوره باروک برگزار می شود و 
حمیدرضا دیباذر مدرس و منتقد این نشست است که به همراه این نشست 
کارگاه آموزشی نیز برگزار می کند. همچنین نشست نقد موسیقی در روز 
سه شنبه 4 تیرماه با بررسی موسیقی دوره کالسیک و کارگاه آموزشی با 

سخنرانی حمیدرضا دیباذر دنبال می شود.

ازآلمان تا اصفهان
نمایشگاه آثار کنتراکر هنرمند آلمانی با 
عنوان »زخم ها و پیوند ها« از 6 خرداد در 
موزه هنرهای معاصر اصفهان وابسته به 
س��امان فرهنگی- تفریحی ش��هرداری 
اصفهان گشایش می یابد. علی تمنایی  
در این باره گفت: آثار این هنرمند آلمانی 
به اصفهان آمده و در گالری های مختلف 
موزه هنرهای معاصر با حضور هنرمند در 
حال چیدمان اس��ت. وی در ادامه افزود: عنوان این نمایشگاه »زخم ها و 
پیوندها« است و در واقع همان مجموعه ای است که شهریور سال گذشته در 
موزه هنرهای معاصر تهران به نمایش در آمده بود و اکنون به اصفهان آمده 
است. گفتنی است این نمایشگاه که از 6 خرداد تا 6 تیرماه  ادامه  می یابد در تمام 
 گالری های موزه هنرهای معاصر اصفهان به نش��انی خیابان استانداری، 

روبه روی دانشگاه هنر در معرض بازدید عالقه مندان قرار خواهد گرفت.

معماری در گالری آرته
نمایش��گاه عکس فرزین ریی��س زاده3 
خرداد در گالری آرته اصفهان گش��ایش 
یافته و ت��ا 8 خرداد ادامه م��ی یابد. این 
عکاس در این باره گفت: در طول ده سال 
گذشته من به جاهای مختلفی از ایران سفر 
 ک��رده ام و ای��ن نمایش��گاه حاص��ل

 عکاس��ی های م��ن در این س��فرها از 
طبیعت، معماری و اجتماع است. عالقه 
مندان به بازدید از این نمایشگاه  می توانند در تاریخ یاد شده از ساعت 17تا 

۲1 به گالری آرته مراجعه نمایند.

چشمی برای دیدن
نمایشگاه عکس های نوید وظیفه مستعان 
با عنوان »چشمی برای دیدن« شنبه 4 
خرداد در گالری ش��ماره یک کتابخانه 
مرکزی شهرداری اصفهان گشایش یافته 
و ت��ا 1۰ خ��رداد ادامه می یاب��د. وظیفه 
مستعان درمورد هدفش از برگزاری این 
نمایش��گاه گفت: می خواستم مردم را به 
یاد طبیعت بین��دازم و این ک��ه مراقب 
محی��ط زیس��ت باش��ند، ام��ا از طرفی 
نمی خواستم آنقدر مستقیم این حرف را بیان کنم. عالقه مندان به بازدید 
از این نمایش��گاه می توانند تا1۰خرداد از ساعت8:3۰ صبح تا۲۰شب به 

گالری شماره یک کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان مراجعه کنند.

»داروگ« با صدای نعمت الهی 
روزبه نعمت الهی چهارمین آلبوم خود را باالخره در فاصله  دوساله از اولین 
خبر انتظارش روانه  بازار کرد. این آلبوم پیش از این »رؤیای روزهای بارانی« 

نام داشت که در نهایت با اسم »داروگ« در بازار موسیقی عرضه شد.
در این آلبوم از اش��عار موالنا، مهدی اخوان ثالث و نیما یوش��یج استفاده 

شده است.
از مهم ترین حواش��ی این آلبوم می توان به تقدیم دو ترانه از آن به اس��تاد 
نصرت فاتح علیخان و فرهاد مهرداد و شایعاتی از تقدیم آهنگ »زخم« به 

یکی از خوانندگان قدیمی موسیقی پاپ اشاره کرد. 
بس��یاری »داروگ« را ک��ه آلبوم��ی 
پرهزین��ه اس��ت و اکثر قطع��ات آن 
 به صورت آکوس��تیک ضبط ش��ده و 
از نوازندگان اروپایی هم در قطعاتش 
 اس��تفاده ش��ده اس��ت، بهتری��ن 
 آلب��وم نعمت اله��ی ت��ا ب��ه ام��روز 

می دانند.
  از دیگر حواشی این آلبوم عدم گرفتن 
مجوز برای صدای مهناز افشار جهت 
استفاده به عنوان دکلمه  اشعار خیام و 
ش��ایعاتی مبنی بر حضور او به عنوان 

تهیه کننده آلبوم بود.
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ایران؛بزرگ ترین سارق 
آثار هنری جهان

فاصله تهران تا اصفهانایستگاه مطالعه در حال احداث

بازیگر الملک؛ مستندی 
از استاد مشایخی 

رییس سازمان سینمایی کشور اعالم کرد بسیاری از هنرمندان جهان، ایران 
را به عنوان بزرگ ترین س��ارق آثار هنری در دنیا می دانند و ما باید با رعایت 

کپی رایت، این دیدگاه را از بین ببریم.
جواد شمقدری رییس سازمان سینمایی کش��ور در همایش حقوق مالکیت 
ادبی- هنری با بیان این مطلب که صنعت سینمای ایران و بقای آن کم کم به 
وضعیت ساماندهی حقوق مالکیت ادبی- هنری و حقوق مرتبط بستگی پیدا 
کرده است گفت: بخشی از بازگشت سرمایه  فیلم های سینمایی از طریق فرآیند 

قاچاق آسیب جدی دیده است.
 کسانی که سال ها سینما می رفتند این روزها منتظر می مانند تا نسخه ویدئویی 
فیلم مورد نظرشان به بازار بیاید و از آن اس��تفاده کنند که این امر به اقتصاد 

سینما لطمه وارد می کند.

مدیر کل کتابخانه های عمومی اس��تان اصفهان گفت: تا پایان 
امسال تعداد ایس��تگاه های مطالعه اس��تان اصفهان به۵۰ سازه 
خواه��د رس��ید و اکن��ون ۲8۵ هزار نس��خه کتاب برای ش��ارژ 

ایستگاه های مطالعه در استان وجود دارند.
غالمرضا یاوری عنوان کرد: هزار ایس��تگاه مطالع��ه برای ترویج 
فرهنگ مطالعه از سوی نهاد کتابخانه های عمومی کشور در نقاط 
گوناگون کشور درنظرگرفته ش��ده که از این تعداد،۵۰ ایستگاه 
مطالعه تا پایان سال139۲در استان اصفهان راه اندازی می شود.  

وی با بیان این که این طرح قرار است در چهار فاز اجرا شود، عنوان 
کرد: از زمان اجرای فاز نخس��ت این طرح تاکن��ون۲۰ هزار جلد 
کتاب در استان برگشت داده نشدند و بیش از9۰ درصد کتاب های 

فرودگاه ها و پایانه های مسافربری به این مراکز بازگشتند.  
یاوری عنوان کرد: ایستگاه های مطالعه استان اصفهان در چهار فاز 
گوناگون ابتدا با راه  اندازی شش سازه در پایانه ها، فرودگاه، راه آهن 

و همچنین استانداری در فاز نخست، جانمایی شدند.  
وی افزود: فاز دوم این طرح از ۲4 اردیبش��هت ماه ش��روع شده و 
قرار است شش سازه دیگر در بیمارستان های استان و همچنین 

پایانه های مرکز شهر به تدریج به این ایستگاه ها افزوده شوند.  
مدی��ر کل کتابخانه های عمومی اس��تان اصفه��ان تصریح کرد:  
فاز س��وم و چهارم این ایس��تگاه های مطالعه در شهرستان های 

پرجمعیت و کم تراکم  استان اجرا خواهد شد.  
وی در پایان بیان داشت: بر اساس آخرین سنجش سرانه مطالعه 
از سوی شورای فرهنگ عمومی در سال139۰، سرانه مطالعه در 
اس��تان اصفهان در سال139۰ نسبت به س��ال پیش پنج دقیقه 

رشد داشته است.

 یک کارگردان تئات��ر گفت: تئات��ر اصفه��ان را جزئی از کل 
می دانم. اکنون وضعیت تئاتر کشور را مثبت ارزیابی نمی کنم 
و به نظرم آینده روش��نی ندارد، زیرا سند چشم انداز درست، 
ردیف بودج��ه خاص و س��ازماندهی ندارد. تئات��ر به صورت 
جش��نی، موضعی و موقتی برگزار می ش��ود و مدیران برنامه 

مشخصی ندارند.
 احسان جانمی ادامه داد: علیرغم آمارهایی که ارایه می شود 
آنچه ما در شهرستان احساس می کنیم چیزی نیست که گفته 

 می شود و هر چه کنکاش می کنیم، می بینیم همین حرف ها
را هنرمندان تهران هم م��ی زنند. در واقع فاصله زیادی میان 
 تئاتر تهران و اصفهان نمی بینم، البته ممکن اس��ت به دلیل 
این که از پایتخت دور است نگاه تبلیغاتی و مطبوعاتی کمتری 
به آن می شود یا حضور افراد سرش��ناس در آن کمتر باشد و 

جاهایی نقص هایی در آموزش دیده بشود.
وی افزود: مشکل تئاتر ریشه داراست و تئاتر بیشتر از آن که به 
هنرش رسیدگی کند، در دس��ت اندازهای سیاسی و مالی قرار 
گرفته است. تئاتر سلیقه ای است و اگر طرح و برنامه خوبی هم 
بوده است مانند طرح استقرار گروه های نمایشی که طرح بسیار 
خوبی بوده است، نتوانسته به درستی اجرا بشود. بسترهای الزم 
برای آن وجود نداشته است و نهادینه نشده است. این کارگردان 
تصریح کرد: کمیت تئاتر اصفهان زیاد اس��ت به گونه ای که بعد 
از ته��ران در رتبه دوم قرار دارد. مش��کل اصلی کیفیت اس��ت. 
مقصودم از کیفیت ارتباط با تماشاگر است. تماشاگر برای دیدن 
تئاتر ایجاد کنیم حضور همیش��گی دو س��ه هزار نفر تماشاگر 

تکراری بالیدن ندارد و دلیل آن، یک نگاه جامعه شناسی است.

علی رویین تن با مس��تند »بازیگرالمل��ک« بخش هایی از زندگی جمش��ید 
مشایخی بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر را بازسازی خواهد کرد. 

او توضیح داد: در این مس��تند هرکدام از بازیگران تنها چن��د روز برای بازی 
در فیلم حضور خواهند داشت. در این مس��تند تالش شده به تمام فیلم های 
جمشید مشایخی چه قبل و چه بعد از انقالب اش��اره شود. رویین تن با اشاره 
به این مطلب که ممکن است برخی از سکانس های ماندگار بازی مشایخی در 
فیلم های مختلف بازسازی ش��ود، ادامه داد: به عنوان مثال سکانس مکالمه 
دایی و فرمان در فیلم »قیصر« بازسازی خواهد ش��د. وی با بیان این که تمام 
رؤیاها و خاطرات مشایخی در این فیلم گنجانده ش��ده است، گفت: از جمله 
شخصیت هایی که به تصویر کشیده می شود می توان به فردوسی، سعدی، علی 

حاتمی و بخشی از دوران کودکی و جوانی مشایخی اشاره کرد

جان وین؛ جان سینمای وسترن 
الماس ها ابدی اند 

گروه فرهنگ –  جان وین متولد ۲6 می س��ال 19۰7 در ایالت یوآی آمریکاست و در 
سال 19۲6در زمان سینمای صامت بازیگری را شروع کرد. سال  ها بعد در سال1939بود 
که با وسترن برجسته جان فورد به نام »دلیجان« به شهرت رسید. در فیلم  های حماسی 
 جان فورد بود که سیمای جان وین تا حد اسطوره ای زوال ناپذیر قوام گرفت؛ در فیلم  هایی

مانند  قلعه »آپاچی«، »ریو گرانده«، »در جس��ت جوی خواهر«، »دختری با روبان زرد«، 
 »آخرین فرمان«،»مردی که لیبرتی واالنس را کشت«و »سواره نظام«. همه این فیلم  ها

امروزه به گنجینه کالسیک سینما پیوسته اند. س��ینماگر بزرگ دیگری که در تکوین 
سیمای اسطوره  ای جان وین سهم داشت هوارد هاکز است. او پس از ساختن یک وسترن نو 
و تکان دهنده به نام»رود سرخ«)1948 ( در سال  های بعد با سه گانه  ای ظریف و استادانه 
موفق ش��د بلوغ بازیگری جان وین را به نمایش بگذارد. این سه گوهر سینمای وسترن 

عبارتند از: »ریو براوو«، »ریو لوبو« و »ال��دورادو«. جان وین دو فیلم نیز کارگردانی کرد؛  
وسترنی به نام »آالمو« )19۵9(و فیلم جنگی »کاله سبزها« )1968 (.   

 جان وین تنها بازیگر آمریکا بود که در زمان حیاتش س��یمای اس��طوره ای پیدا کرد. او 
با هیکل تنومند، حرکات نرم و صدای کلفت و دورگه اش از ابعاد انسانی بزرگ  تر بود.

 درعین حال که انس��انی با تمام ضعف  ها و محدویت  ها باقی می  ماند. هیچ بازیگری در 
سینمای آمریکا مانند جان وین به ژانر یا شاخه سینمای وسترن هویت نداده است. همه 
 بزرگان هالی��وود از گری کوپر و کرک داگالس تا برت لنکس��تر و جیمز اس��توارت و در 
س��ال  های نزدیک تر پل نیومن و رابرت ردفورد و اس��تیو مک کویین به قهرمانان غرب 
وحشی جان داده  اند، اما هیچ یک از آن ها به برازندگی و استواری جان وین در دل کوه  های 
غریب و دشت  های پهناور و آسمان  های درخش��ان غرب جا نیفتاده  اند. جان وین با قد 

افراشته، چهره سوخته و نگاه تیزش با چشم اندازهای طبیعت بکر و غریب یگانه بود. او 
در قالب گاوچران یا کالنتر، در سیمای ششلول بند یا سوارکار ارتش، مرد مألوف دنیای 
وسترن بود که گویی همان دم از دل چشمه  های پاک و صخره  های سخت برجوشیده بود.

همفری بوگارت، هنری فوندا، جیمز استوارت و کری گرانت هنرپیشه  هایی زبردست بودند 
و از آنجا که بازیگران ماهری بودند نقش  های وسترن را هم استادانه ایفا می  کردند، اما جان 
وین با همه آنها فرق داشت؛ او خود یکپارچه وسترن بود. جان وین سراپا مرد غرب بود. او 
نمونه مثالی یا سیمای اسطوره  ای زمین پهناور غرب شده بود. او نیاز نداشت نقش کابوی 
را بازی کند. درست برعکس این کابوی بود که نیاز داشت از او تقلید کند تا به یک کابوی 
واقعی بدل شود. جان وین در نزدیک به۲۰۰ فیلم ایفای نقش کرده است، اما سیمای واقعی 

او در وسترن است که به کمال جان می گیرد و تبلور می یابد. 

SMS

الیزابت تاون )کامرون کرو( 
ش��خصیت پدر این 
فیل��م، از ای��ن نظر 
شخصیت عجیب و 
 غریب��ی اس��ت که 
ن��ه تنه��ا )مث��ل 
پ��در  ش��خصیت 
انیمیش��ن »ش��یر 
شاه« پس از مرگش 
تأثی��ر خ��ود را ب��ر 
اطرافیان��ش می گ��ذارد، بلکه اساس��ا آنچ��ه باعث 
رستگاری همه اعضای خانواده اش می شود، مرگ پدر 

خانواده است. 

پاریس-  تگزاس )ویم وندرس( 
ج��اده ای  فیل��م 
درخشان »پاریس 
-  تگ��زاس« از آن 
دس��ته فیلم هایی 
اس��ت که به خوبی 
ابع��اد مختلف پدر 
ب��ودن را به نمایش 
می گ��ذارد. فیل��م، 
داس��تان م��ردی 
س��رگردان به نام »تراویس« را روای��ت می کند که 
برادرش او را پیدا می کند و ارتباطی که در ادامه میان 
تراویس و ب��رادرزاده اش ایجاد می ش��ود، او را به یاد 
همسر و فرزندش می اندازد که چندین سال است از 

آنها خبری ندارد. 

پدرخوانده )فرانسیس فورد کاپوال(
دون ویتو کورلئونه 
در برابر بیگانگان و 
آدم  رقبای��ش 
فوق العاده  بی رحمی 
از  یک��ی  اس��ت. 
ی  نس ها س��کا
ن��ی  ند ما د به یا
»پدرخوانده« جایی 

است که ولتز با دیدن سر اس��ب مورد عالقه اش در 
تختخوابش، از ترس نعره می زند و تصویر تبدیل به 
چهره بی احساس دون ویتو دیزالو می شود، اما وقتی 
پای خانواده پیش می آید، همه چیز متفاوت اس��ت. 
دون ویتو همان قدر که در مقابل دشمنانش یک فرد 
بی رحم و خطرناک است، در مقابل خانواده اش یک 

فرد احساساتی است. 

جنگ ستارگان
اپیزود 6 - بازگشت 
)ج��رج  ج��دای 
ل��وکاس( مجموعه 
»جنگ ستارگان« 
از لح��اظ می��زان 
از  اس��تفاده 
 ، ه��ا لگو کهن ا
ی��ک  می توان��د 
مجموع��ه نمون��ه 
باش��د. یکی از اصلی تری��ن و البت��ه تأثیرگذارترین 
کهن الگوهای مورد استفاده در این سری، به رابطه دو 
قطب اصلی مجموعه بازمی گردد. لوک اسکای واکر 
جوان و دارث ویدر مخوف. لوک از هیچ تالشی برای 
نابودی دارث ویدر فروگذار نمی کند و دارث ویدر هم 
بی رحم تر از این حرف هاس��ت که ب��ه این راحتی ها 
میدان را خالی کند. شوک بزرگ زمانی رخ می دهد 
که لوک اس��کای واکر متوجه می ش��ود دارث ویدر 
پدرش است. دارث ویدر با قساوت تمام این نکته را به 
لوک یادآوری می کند تا او را از ادامه راه منصرف کند، 

اما این اقدام هم تأثیرگذار نیست. 

دزد دوچرخه )ویتوریو دسیکا(
ای��ن اث��ر مش��هور 
دس��یکا، همان قدر 
که داستان دست و 
پ��ا زدن ناامیدان��ه 
مردی ب��رای بقا در 
جامع��ه ای  دل 
بی رحم اس��ت، به 
روند حرکتی پس��ر 

بچه ای می پ��ردازد که در نهایت ب��ه درکی معقول و 
انسانی از پدرش دس��ت می یابد. آنتونیو شخصیت 
اصلی فیلم،  برای پس��رش برونو، شمایلی خدایگانی 
دارد، اما وقتی چنین ف��ردی در تنگنا قرار می گیرد، 
ب��روز  خ��ود  از  عصب��ی   واکنش ه��ای 

می دهد. 
واکنش هایی که برون��و هرگز انتظارش��ان را ندارد. 
نتیجه این اس��ت که برونو به تدریج از پدرش فاصله 
می گیرد، اما در انتهای فیلم، وقتی آنتونیو به درجه ای 
از استیصال می رس��د که برای امرار معاش ناچار به 
دزدی شده و جلوی چشمان پس��رش توسط مردم 
شهر تحقیر می شود، ارتباط درست و مناسب میان 

پدر و پسر شکل می گیرد. 

زندگی زیباست )روبرتو بنینی(
 آنچه گوئیدوی عزیز 
و دوست داش��تنی 
»زندگی زیباست« 
به پسرش )و به همه 
ما( می آم��وزد این 
اس��ت ک��ه زندگی 
چیزی ب��ه جز یک 
بازی نیست و در این 
بازی کس��ی برنده 
است که همیشه آرامش، عشق و ایمانش به قواعد این 

بازی را حفظ کند، حتی در شرایط جنگ. 

شیر شاه )راجر آلرز، راب مینکوف( 
چه تصویر عمیق و 
دردناک��ی از رابطه 
یک پدر با فرزندش. 
شاه موفاس��ا برای 
س��یمبای کوچک 
نماد همه چیزهایی 
اس��ت که با عنوان 
 » نگ��ی ا د مر «
می شناسیم: اقتدار، 
مهربانی، تیزبینی و حضور همیشگی به عنوان یک 
تکیه گاه. موفاس��ا همه آن خصوصیات��ی که از یک 

»مرد« و از یک »پدر« انتظار داریم، دارد. نگاه سیمبا 
به پدرش ش��اید کم و بیش مش��ابه نگاهی باشد که 
برونوی کوچ��ک در اوایل فیل��م »دزد دوچرخه« به 
پدرش دارد، اما سازندگان »شیر شاه« آن قدر بی رحم 
نیستند که اجازه دهند واقعیت، این تصویر کامل را 
خدش��ه دار کند. مرگ موفاسا، ضربه ای مهلک برای 
سیمباست که همیش��ه دلش به حضور پدرش گرم 
بوده، اما کار موفاسا تمام نشده است، او بعد از مرگ 

هم پسرش را رها نمی کند. 

کریمر علیه کریمر )رابرت بنتون(
 می توان سطح این 
فیل��م را ت��ا ح��د 
بسیاری از آثاری که 
درب��اره اف��رادی 
دام  در  گرفت��ار 
و  مدرنیس��م 
مش��غله های کاری 
س��اخته ش��ده اند 
پایین آورد. می توان 
»کریمر علیه کریم��ر« را یکی دیگ��ر از فیلم هایی 
دانس��ت که به اهمیت زندگی شخصی و لزوم توجه 

بیشتر به اطرافیان می  پردازند.
 حرف اشتباهی هم نیست، اما »کریمر علیه کریمر« 
به دالیل دیگر ب��ه فیلمی چنین مهم تبدیل ش��ده 
است. ش��اید آنچه این اثر کالسیک ش��ده را به یک 
نمونه متفاوت و کم��اکان تأثیرگذار تبدیل می کند، 
در درجه اول نگاه متفاوت آوری کورمن )نویس��نده 
رمان( و رابرت بنتون به مقوله معضالت زناش��ویی 
و پایان متفاوت فیلم در مقایس��ه با هپی اندهای آثار 
دیگر این دسته باش��د، اما »کریمر علیه کریمر« از 
لحاظ نمایش ای��ن موضوع که هر ف��ردی برای این 
که لیاقت تبدیل ش��دن به یک »پدر« واقعی را پیدا 
 کند نیاز ب��ه طی مراحل��ی دارد هم، اث��ری درخور 

توجه است.
 ت��د کریم��ر در ش��رایطی ق��رار می گی��رد ک��ه 
ناچ��ار اس��ت ب��ار مس��ئولیت هایی را ب��ه دوش 
 بکش��د ک��ه پی��ش از ای��ن حت��ی ب��ه آنه��ا توجه 

هم نمی کرد. 

کشتن مرغ مقلد )رابرت مولیگان( 
فین��چ  آتیک��وس 
شخصیت اصلی این 
فیل��م )ب��ا ب��ازی 
گرگوری پک( یک 
ب��ار ب��ه عن��وان 
ی��ن  ب تر محبو
سینمایی  قهرمان 
تم��ام ادوار انتخاب 
انتخ��اب  ش��د. 
بی راه��ی نیس��ت. آتیک��وس فینچ ش��خصیتی در 
نزدیکی های کمال است. کسی که شجاعت و مهربانی 
را با هم دارد، اما آنچه او را به یک شخصیت پیچیده 
تبدیل می کند، نه تالش بی وقفه اش برای نجات یک 
سیاه پوست بی گناه در دل جامعه ای نژاد پرست، که 
توجه ویژه اش به بنیان خانواده اس��ت. فینچ نه تنها 
موفق ش��ده بین زندگی کاری و شخصی اش تعادل 
برقرار کند، بلکه اساس��اا به این امید به کارش ادامه 
می دهد که بتواند آینده بهت��ری را برای فرزندانش 

فراهم کند. 

ماهی بزرگ )تیم برتون(
آیا کسی هست که این 
فیلم را ببیند و هوس 
نکند برای لحظه ای 
هم که شده به سراغ 
پدرش برود و او را در 
آغوش بکشد؟! اد بلوم 
از  یک��ی  ش��اید 
و  مهربان تری��ن 
دوست داشتنی ترین 
پدرهای تاریخ سینما، کسی است که مهم ترین درس 
را ب��ه پس��رش می آم��وزد. در پ��س داس��تان های 
باورنکردنی و عجیب اد بلوم، نکته مهم و کلیدی ایمان 
او به مسیری است که طی کرده است. اد بلوم آنچنان 
رؤیاها و خاطراتش را به تصویر می کشد که نه تنها ویل 
بلوم را تحت تأثیر قرار می دهد، بلک��ه خودش را به 
مرحله ای می رساند که همان جایی از دنیا برود که به 

آنجا تعلق دارد.

مرور ده تصویراز»پدر« در سینمای جهان 

 از تد کریمر تا آتیکوس فینچ
گروه  میشل سیوتا در کتاب »رؤیای آمریکایی: درونمایه های اساسی سینمای آمریکا« به این اشاره می کند که ثمره ارزنده ایمان به دموکراسی و دفاع از فردگرایی، عدم اعتماد آمریکایی  ها نسبت به هر نوع پدر خودکامه است. به اعتقاد 

او هرچند آمریکا همیشه نیازمند خانواده بوده است، اما آمریکا از پدر بی نیاز است، مگر هنگامی که مملکت درگیر بحرانی شدید می شود. به همین دلیل است که می توانیم فیلم های زیادی را به یاد بیاوریم که در آن با پدری زورگو و فرهنگ
خودخواه روبه رو بوده ایم. تا جایی که چند تا از هولناک ترین شخصیت های تاریخ سینما )مثل جک تورنس در »درخشش« و نوح کراس در »محله چینی ها«( پدر بوده اند، اما نمونه های عکس این ماجرا هم – چه در سینمای آمریکا و 

چه در دیگر نقاط جهان – کم نیستند؛ فیلم هایی که به تقدیس و ستایش مفهوم پدر پرداخته اند.  این یادداشت، فهرستی از ده تصویر به یاد ماندنی از پدران در سینمای جهان به مناسبت روز پدر است. 



چهره روزیادداشت

اخبار کوتاه

 برای حریفان خود 
دردسر ساز می شویم

امیرغفور/ پشت خط زن تیم ملی والیبال
والیبال ایران در سال های اخیر روند رو به رش��دی داشته و حاال به جایی 
رس��یده ایم که به دنبال قدرت نمایی در لیگ جهانی هس��تیم. مطمئنم 
که برای حریفان خود، دردسر ساز خواهیم ش��د. قطعا در سه بازی خارج 
 از خانه براب��ر کوبا، ایتالیا و روس��یه کار آس��انی نخواهیم داش��ت. آنها از 
قدرت های والیبال جهان هستند 
و قطعا به س��ختی در خانه خود 
امتیاز م��ی دهند، ام��ا به نظرم 
تیم ایران توانای��ی پیروزی برابر 
صربس��تان را دارد. امی��دوارم در 
آخرین بازی خود مقابل آلمان هم 
پیروز ش��ویم، اگر چه تیم آلمان 
در این دوره  تحول زیادی داش��ته 
و شناخت زیادی از این تیم نداریم. 

6
خادم برای انتخابات ریاست فدراسیون کشتی ثبت نام کرد

 امیررضا خادم رییس اسبق فدراسیون کشتی، قهرمان سال1991جهان و دارنده دو مدال برنز المپیک های
 1992 و 1996 با حضور در فدراس��یون کش��تی برای ریاس��ت این فدراس��یون و حض��ور در انتخابات 
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خسوس برای پول به 
ایران نیامده

خوشحالی ابراهیم زاده 
از حضور کریمی

منصور ابراهیم زاده با راه آهن به توافق رس��یده تا در لیگ سیزدهم روی 
نیمکت این تیم بنشیند. گفته می ش��ود علی کریمی به راه اهن می رود 
تا برای این تیم بازی کند. منصور ابراهیم زاده که در تیم ملی، سابقه کار 
با کریمی را دارد در این باره می گوید:» واقعا اگ��ر علی آقا بخواهد بازی 
کند و از تصمیمش برای خداحافظی با فوتب��ال صرف نظر کند، من او را                  
می خواهم و خوشحال می شوم کنار ما باشد. زمانی وقتی با ذوبآهن در 
آسیا بازی می کردیم به کریمی پیشنهاد دادم ، به ذوب بیاید و کمک حال 
ما باشد اما آن زمان این اتفاق رخ نداد. االن هم اگر مطمئن شوم که او بازی 
می کند حتی خودم هم با علی تماس می گیریم تا او به راه آهن بیاید. هر 
بازیکنی را که بخواهم باید ابتدا با او ح��رف بزنم، نظراتم را بگویم و او هم 

دیدگاه هایش را به من منتقل کند. «

سرپرست کمیته فوتسال فدراس��یون فوتبال معتقد است سرمربی تیم 
ملی فوتس��ال برای پول به ایران نیامده و به تنها چیزی که فکر نمی کند 

پول است.
او همچنی��ن می گوی��د "خس��وس کان��دالس" در تی��م مل��ی 
 تح��ت تأثی��ر نام ه��ا ق��رار ن��دارد و ه��ر بازیکن��ی آماده ت��ر باش��د، 

دعوت می شود.
افتخاری درخصوص میزان دخالت او در بحث تیم ملی فوتس��ال گفت: 
دخالت نه، ولی یک سری ریزه کاری های فنی را به خسوس منتقل می کنم! 

سرمربی تیم ملی هم مباحث مرا تأیید می کند.
 حاال ما برای شروع مسابقات چین و کره جنوبی لحظه شماری می کنیم 

تا نتیجه تمرینات تیم ملی را ببینیم.

زیدان خواستار حضور "گرث بیل" در رئال
"زین الدین زیدان" گفت مهاجم ولزی تیم فوتبال تاتنهام آنقدر 
خوب هست که به رئال مادرید بپیوندد. زیدان بازی های گرث بیل 
23 ساله را در این فصل از رقابتها زیر نظر گرفته به ویژه عملکرد 

این بازیکن را در لیگ اروپا.

ماتزاری جانشین استراماچونی  در اینتر
اینتر، ماتزاری را به عنوان سرمربی جدید، جانشین 
آندره آ اس��تراماچونی کرد. آبی ومشکی پوش��ان در 
فصل اخیر سری A نتایج ضعیفی را با استراماچونی 

گرفت و در جایگاه نازل نهم قرار گرفت.

بنیتس سرمربی جدید ناپولی!

سرمربی اسپانیایی چلس��ی جانشین والتر ماتزاری 
در ناپولی خواهد ش��د. باش��گاه ناپولی در نظر دارد 
رافائل بنتیس را به عنوان جانشین ماتزاری مشغول 
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مجمع س��االنه هیأت تکواندوی استان 
گروه 
اصفه��ان در حال��ی برگ��زار ش��د که ورزش

محمدجواهری مدیرکل ورزش و جوانان 
استان اصفهان، غایب بزرگ این مجمع بود.

س��ید محمد پوالدگر در پایان مجمع هیأت تکواندوی اس��تان 
اصفهان در گفتگو با ایمنا اظهار داش��ت: این بار س��وم بود که به 
اصفهان سفر کردم اما باز هم موفق به زیارت آقای جواهری نشدم.

وی ادام��ه داد: نمی دان��م دلیل غیبت چند ب��اره آقای جواهری 
چیست؟ شاید مشکلی هست که ما خبر نداریم. چون سال گذشته 
در مجمع انتخاباتی هیأت استان ش��رکت نکرد، مدتی پیش در 
مراسم نمایش تکواندوکاران کره ای که با حضور سفیر این کشور 
در اصفهان برگزار شد نیز حضور نداشت و ما بازهم موفق به دیدار  

وی نش��دیم. از همکاران جویای حالش می ش��ویم ؛ می گویند 
کسالت دارد!

رییس فدراسیون تکواندو تصریح کرد: معموال روال این است که 
وقتی مجمع ساالنه هیأت استان ها برگزار می شود، مدیران کل 

نیز حضور داشته باشند.
پوالدگر با اشاره به موفقیت های تکواندوی اصفهان بیان داشت: 
تکواندوی اصفهان در میان هیأت های کش��ور هر سال موفق به 
کسب عناوین برتر شده اس��ت و در ارزیابی های فدراسیون رتبه 
برتر را به دست آورده اس��ت؛ در مقابل، ما نیز این انتظار را داریم 

که متولی ورزش استان، به این رشته توجه ویژه ای داشته باشد. 
وی افزود: این توقع منطقی و به جاست و اگر گله می کنیم به دلیل 

حمایت از فعالیت های مثبت و مطلوب این هیأت است.

رییسی: شاید با من مشکل دارند
رییس هی��أت تکواندو اس��تان اصفهان هم با گالی��ه از مدیرکل 
ورزش و جوانان اس��تان و ع��دم حضور او در مجمع س��االنه این 
هیأت در گفتگو با مهر، معتقد اس��ت که ش��اید علت کم لطفی 
مدیرکل به هیأت تکواندو به دلیل حضور اوست.رییس��ی اضافه 
کرد: مدی��رکل ورزش و جوانان اس��تان اصفه��ان در برنامه های 
عمومی شرکت می کند اما در مجمع س��الیانه هیأت تکواندو که 
یک مجمع رسمی است شرکت نکرد؛ من نمیدانم او با شخص من 
مشکلی دارد یا نسبت به هیأت تکواندو کم لطفی می کند،  اما درهر 
 صورت این عملکردها نمی تواند ب��ر روی کیفیت هیأت تکواندو 

تاثیر بگذارد.

 

دبیر هیأت فوتبال استان اصفهان با اشاره به انتقادات مدیرعامل 
سپاهان در مورد فوتبالی نبودن اعضای هیأت فوتبال این استان 
گفت: مدیرعامل سپاهان حق دارد مرا نشناسد؛ زیرا من زمانی وارد 
کار فوتبال شدم که رحیمی به خاطر مشکالت مدیریتی مجبور 
شد از اصفهان برود. علیرضا جهانشاهی با اشاره به انتقادات علیرضا 
رحیمی، مدیرعامل باشگاه سپاهان از اعضای هیأت فوتبال اصفهان 
در این باره، اظهار داشت: علیرضا رحیمی برای دومین بار است که 
در چند ماه اخیر از هیأت فوتبال استان اصفهان انتقاداتی می کند 
و من با این که دلیلی برای ارایه رزومه شخصی خود نمی بینم، بر 
خود الزم دانستم، برای روشن شدن اذهان عمومی جواب ایشان را 
بدهم. وی پیرامون صحبت های رحیمی که گفته بود من نمی دانم 
اگر زمانی به هیأت فوتبال بروم چه کسی پاسخگوی من خواهد 

بود،بیان داشت: دِر هیأت فوتبال همیش��ه بر روی پیشکسوتان 
این رش��ته باز بوده و در هر زمان پذیرای نظرات و پیشنهادهای 
کارشناس��انه این افراد خواهیم بود. وی ادامه داد: دلیل معتبر در 
این زمینه هم آن است که بیشتر این پیشکسوتان در کنار جوانان 
عالقه مند به فوتبال در این هیأت مش��غول به کار هستند و من 
نیز در کنار پیشکس��وتانی از جمله آقاجان نای��ب رییس هیأت، 
مصطفی بهرامی مسئول واحد مسابقات استان و کشور، ذکی زاده 
و قاری در قسمت پایه و جوانان، قاس��می و ابراهیمی در قسمت 
فوتبال و فوتس��ال، مرتضی مهلوجی در واحد فوتبال س��احلی و 
رضا دهقان در قسمت کمیته داوران مشغول به فعالیت هستیم. 
وی تصریح کرد: در همین هیأتی که ذکر شده هیچ پیشکسوتی 
وجود ن��دارد، غالمرضا جعفری، محمود یزدخواس��تی، مجتبی 
توتونی، دکتر قاسم رحیمی و سعید خدارحمی با واحد آموزش 
به عنوان م��درس در دوره های آموزش��ی و اس��ماعیل صفیری 
 و ای��رج نظری به عنوان مدرس��ان واح��د داوری با م��ا همکاری 
می کنند.دبیر هیأت فوتبال استان اصفهان در مورد رزومه کاری 
خود اظهار داش��ت: ضرورت نمی بینم رزوم��ه ام را به مدیرعامل 
س��پاهان ارایه دهم؛ اما برای روشن سازی اذهان عمومی اینگونه 
می گویم که او به نوعی حق دارد مرا نشناسد.وی گفت: همزمان با 
مسائل و مشکالتی که در زمان مدیریت او در رأس اداره کل تربیت 
بدنی پیش آمد و او مجبور شد چند سالی از اصفهان برود، من با 
توجه به پایان جنگ تحمیلی در کنار شغل اصلی خود در توسعه 
مدریت اجرایی در اس��تان، فقط و فقط به خاطر عالقه مندی به 

ورزش فوتبال کار خود را با هیأت فوتبال آغاز کردم.

جواهری، غایب بزرگ مجمع ساالنه هیأت تکواندو

پوالدگر: نگران حال جواهری هستم
پاسخ دبیر هیأت فوتبال استان اصفهان به انتقادات مدیرعامل سپاهان:

در کارنامه ام لکه سیاهی ندارم

تیم فوتبال ذوب آهن که با پیروزی در بازی های 
پایان��ی دوازدهمی��ن دوره لی��گ برتر و کس��ب 
امتیازات الزم توانست در رتبه چهاردهم جدول 
رده بن��دی لیگ برت��ر باقی بماند، طب��ق مصوبه 
س��ازمان لیگ باید برای ماندن در لیگ برتر، در 
پلی آف با تیم باال آمده از رقابت های دس��ته اول 
فوتبال باشگاه های کشور بازی کند. بحث16تیمی 
شدن لیگ در فصل آینده در کنار مشکالت مالی 
ذوب آهن که ناش��ی از قانون من��ع هزینه کرد در 
ورزش قهرمان��ی ب��ود، باعث ش��د، ذوب آهن در 
نیم فصل نخست، عملکرد نامناس��بی از خود به 
نمایش بگذارد ت��ا با آمدن هی��أت مدیره جدید 
این باش��گاه، در پای��ان هفته چهاردهم، رس��ول 

کربکندی از کار خود برکنار شود.

کاظمی هم خوب شروع نکرد
با آم��دن فره��اد کاظمی ب��ه عنوان س��رمربی، 

ذوب آهن از نظر فوتبالی شرایط متفاوتی را تجربه 
کرد، اما کاظمی نیز نتوانست در ابتدا خوب عمل 
کند و از س��ه بازی پایانی نیم فصل نخست مقابل 
پرس��پولیس، ملوان و نفت آبادان تنها یک امتیاز 

به دست آورد.
هرچند که سبزپوشان در نیم فصل دوم و با اضافه 
ک��ردن نزدیک ب��ه 8 بازیکن نظیر کاس��پاروف، 
جراحکار، علیرضا محمد، محمد برجلو، احس��ان 
پهلوان، محس��ن بیاتی نیا و رد کردن بسیاری از 
بازیکنان خود، توانس��تند نتایج بهتری کس��ب 
کنند، اما ش��رایط هفته های پایان��ی و امتیازات 
از دس��ت رفته در نیم فصل دوم، تیم اصفهانی را 

همچنان در معرض خطر سقوط قرار داد.

ذوب آهن خوب تمام کرد
تی��م اصفهانی ام��ا در هفته ه��ای پایان��ی لیگ 
برتر توانس��ت عملکرد بهتری از خود به نمایش 

بگ��ذارد و در 8 ب��ازی پایانی لی��گ، ذوب آهن با 
هدایت فرهاد کاظم��ی، هیچ باختی نداش��ت و 
دو پیروزی هفته های پایانی مقابل نفت آبادان و 
ملوان بندر انزلی، ذوبی ها را در جایگاه چهاردهم 

جدول قرار داد.
بر اساس مصوبه فدراسیون فوتبال، تیم چهاردهم 
جدول رده بندی لیگ برتر ب��رای ماندن در لیگ 
برتر باید با برنده دیدار تیم های دوم جداول گروه 
الف و ب لیگ دس��ته اول بازی می ک��رد و برنده 
مجموع این دو ب��ازی، در لیگ برت��ر برای فصل 

آینده حضور پیدا می کرد.

بالتکلیفی دو هفته ای سبزپوشان
اما ذوبی ها بعد از قطعی ش��دن چهاردهمی خود 
در جدول رده بندی بالتکلیف ماندند. سبزپوشان 
اصفهانی بعد از پایان رقابت های لیگ برتر؛ یعنی 
20 اردیبهشت نزدیک به13روز در بالتکلیفی به 

سر می بردند.مش��خص نبودن تیم صعود کننده 
از لیگ دس��ته اول به پل��ی آف و اتفاقات رخ داده 
در لیگ آزادگان و مسائل مربوط به تبانی، باعث 
طوالنی شدن پروسه برگزاری دیدار پلی آف شد و 
این مسأله ذوبی ها را به شدت مقابل سازمان لیگ 

و فدراسیون فوتبال قرار داد.

انتقاد از بی قانونی مسئوالن فدراسیون 
فوتبال

خسرو ابراهیمی مدیرعامل باشگاه ذوب آهن در 
ش��رایطی که هنوز زمان دیدار پلی آف لیگ برتر 
مشخص نشده بود، با تأکید بر این که این تصمیم 
فدراسیون بر اس��اس چه عدالت و قانونی گرفته 
ش��ده، در گفتگو با خبرنگار مه��ر در این زمینه 
اظهار داشت: در حالی که تکلیف پلی آف مشخص 
نش��ده، آقایان اجازه آغ��از نقل و انتق��االت را با 
تصمیمی غیرقانونی دادند و حق باش��گاه بزرگی 
مانند ذوب آهن در این بین تضییع شده است. آیا 
از تیمی که سال ها به فوتبال ایران خدمت کرده 
و حتی چند س��ال پیش با نتایج بسیار ارزشمند 
 به عنوان نایب قهرمانی آس��یا دس��ت یافت، باید 

این گونه تشکر شود؟
به هر حال ذوب آهن که طبق ق��ول مدیران این 
باشگاه قرار بود فصل آینده با تیم مقتدری راهی 
رقابت های لیگ برتر ش��ود، با توجه ب��ه اتفاقات 
رخ داده و آغ��از فص��ل نق��ل و انتق��االت، عمال 
نمی توانس��ت برنامه ری��زی خاصی ب��رای فصل 
آینده انجام دهد و این مس��أله به شدت ذوبی ها 

را نگران ساخت.

زمان پلی آف لیگ دسته اول سرانجام 
اعالم شد

انتق��ادات ذوب آهن از یک س��و و گمانه زنی های 
 رس��انه ها درم��ورد تیم ه��ای صع��ود کنن��ده و 
س��قوط کننده از لیگ دس��ته اول از سوی دیگر 
فشارهای قابل توجهی به مس��ئوالن فدراسیون 
وارد کرد تا آنها در نهایت روز پنج شنبه سرانجام 

زمان پلی آف لیگ دسته اول را اعالم کنند.
 سازمان لیگ فوتبال پنج شنبه با انتشار بیانیه ای 
زمان و م��کان بازی های پلی آف بی��ن تیم های 
پاس همدان و مس سرچشمه را اعالم کرد که بر 
اس��اس آن، دیدار رفت پلی آف بین دو تیم پاس 
همدان و مس سرچشمه ساعت 1۷ پنجم خرداد 
در ورزش��گاه قدس همدان برگزار خواهد ش��د و 
بازی برگشت نیز ساعت16:30روز نهم خرداد در 

ورزشگاه شهید زینلی سرچشمه ا نجام می شود.
طبق اعالم س��ازمان لیگ، تیم پیروز در مجموع 
دو بازی به مصاف تی��م چهاردم لی��گ برتر تیم 
ذوب آهن خواهد رفت و تکلی��ف تیم چهاردهم 
جدول بعد از مصاف ذوب آهن با برنده پاس و مس 

سرچشمه مشخص خواهد شد.

زمان از دست می رود
با توجه به زمان اعالم شده از سوی سازمان لیگ 
و فاصله چهار روز برای برگزاری هر بازی، احتماالً 
پلی آف لیگ برتر نیز 4 و 8 روز بعد از بازی پلی آف 
دسته یک برگزار خواهد شد و در این حالت و در 
صورتی که تی��م اصفهانی بتوان��د ماندن خود در 
لیگ برتر را قطعی کند، ذوب آهن نزدیک به یک 
ماه از زمان نقل و انتقاالت لیگ برتر را از دس��ت 

خواهد داد.
اگرچه هنوز تنور نق��ل و انتقاالت لیگ برتر که از 
21 اردیبهشت امسال آغاز شده، داغ نشده ،بدون 
شک بسیاری از باش��گاه ها مذاکرات مختلفی با 
بازیکنان خود انجام داده اند و حت��ی با بازیکنان 
ذوب آهن نیز برای فصل آینده مذاکراتی صورت 
گرفته است اما تنها باش��گاهی که به دلیل قانون 
فدراسیون نمی تواند در این زمان نسبت به جذب 
بازیکنان م��ورد نظر خود اقدام کن��د، ذوب آهن 
است.بدون ش��ک تیم اصفهانی که فصل گذشته 
از مشکالت بس��یاری رنج می برد، در صورتی که 
برای فصل آینده نیز بتواند در لی��گ برتر بماند، 
از هم اکنون با مشکالت بس��یاری دست و پنجه 

نرم خواهد کرد.

کادر فنی ذوب آهن می ماند؟
ذوب آهن حتی اگر بخواهد با فرهاد کاظمی برای 
فصل آینده ادامه دهد، فعال نمی تواند برنامه ریزی 
مشخصی برای آن داشته باشد زیرا تیم اصفهانی 
عماًل نمی داند که فصل آین��ده باید در لیگ برتر 

تیم داری کند یا لیگ دسته یک.
از سوی دیگر اگر سبزپوش��ان اصفهانی بخواهد 
برای فصل آین��ده با مربی دیگری ب��ه جز فرهاد 
کاظمی قرارداد امضاء کنند، فعال نمی توانند این 
کار را عملی کنند زیرا منتشر شدن خبر مذاکره 
با س��رمربیان دیگر و تأثیر آن بر ش��رایط ذهنی 
بازیکنان و کادر فنی ذوب آهن و از س��وی دیگر 
وضعیت مبهم ماندن یا نماندن ذو ب آهن در لیگ 
برتر، دست سبزپوشان اصفهانی را برای مذاکره با 

مربیان دیگر نیز بسته خواهد گذاشت.

ذوب آهن،  قربانی برنامه ریزی سازمان لیگ

 پاداش باال آمدن، افتادن است!

 جاللی و مایلی کهن 
گزینه هدایت تراکتورسازی

پس از آن که حضور منصور ابراهیم زاده و حسین فرکی برای هدایت 
تیم فوتبال تراکتورسازی در فصل آینده رقابت های لیگ برتر منتفی 
شد، مسئوالن این باشگاه دو گزینه دیگر؛ یعنی مجید جاللی و محمد 

مایلی کهن را مد نظر خود قرارداده اند.
حمید زینی زاده مدیرعامل باش��گاه تراکتورسازی در این خصوص 
می گوید: ما برای هدایت تیم تراکتورسازی در فصل آینده با محمد 
مایلی کهن مذاکره کرده و از وی برنامه گرفته ایم، ضمن این که قرار 
اس��ت ظهر ش��نبه نیز با مجید جاللی مذاکره کنیم. وی در همین 
خصوص افزود: البته گزینه سوم دیگری نیز هست که از ما خواسته 
نام او را تا قطعی شدن موضوع رسانه ای نکنیم. فقط می توانم بگویم 

این گزینه یک مربی ایرانی غیربومی است.

 وضعیت ارسالن کاظمی
 همچنان نامشخص

تمرینات تیم ملی بس��کتبال ایران در حالی از روز س��ه شنبه هفته 
جاری آغاز می شود که وضعیت ارسالن کاظمی برای همراهی کردن 

تیم ملی ایران همچنان نامشخص است.
محمدرضا مش��حون مدی��ر تیم های ملی بس��کتبال ای��ران اظهار 
داش��ت: همچنان در ح��ال پیگیری حض��ور ارس��الن کاظمی در 
ایران هس��تیم، اما هنوز نتیجه ای حاصل نش��ده اس��ت.وی ادامه 
داد: برای حل مش��کل ورود ارس��الن به ای��ران و برای رف��ع موانع 
 خروج دوب��اره اش مکاتبات زیادی با س��ازمان نظ��ام وظیفه انجام 
داده ایم، اما هنوز پاسخ مشخص و روشنی به ما نداده اند.مشحون به 
طرح جدید سرباز قهرمان اشاره کرد و با بیان این که مفاد این طرح 
را بررسی کرده اند و این طرح ش��امل حال کاظمی نمی شود اظهار 
داشت: از سوی سازمان نظام وظیفه این طور عنوان شد که این طرح 
برای بازیکنانی است که در ایران فعالیت می کنند و خدمت سربازی 
را پشت سر می گذارند. چون ارس��الن به ایران نیامده و در خارج از 
کشور مشغول فعالیت اس��ت، پس این طرح هم شامل حال او نمی 
شود. البته ما همچنان پیگیر هستیم تا شرایط حضور او در تمرینات 

و مسابقات جام ملت های آسیا را فراهم کنیم.
مرحله جدی��د اردوی تیم مل��ی بس��کتبال ایران ب��رای حضور در 
مسابقات جام ملت های آس��یا که قرار بود ازدیروز آغاز شود روز سه 
 شنبه استارت می خورد. مش��حون گفت: برای استراحت بیشتر به 
ملی پوشان تیم های فوالد ماهان و پتروشیمی بندرامام)ره( که در 
مسابقات جام باشگاه های غرب آسیا حضور داشتند تصمیم گرفتیم 

تا اردو با تأخیری چند روزه آغاز شود.

 جودوی ایران 
در حال پوست انداختن است

جودوکار ملی پوش اصفهانی گفت: پ��س از تغییرات صورت گرفته 
در فدراس��یون، جودوی ایران به س��مت آرامش حرکت کرده و در 
حال پوس��ت انداختن اس��ت.محمد جوانی اظهار داش��ت: جودوی 
ایران توانس��ت طی ماه های اخیر بحرانی که با آن مواجه شده بود را 

پشت سر بگذارد.
وی حضور میراس��ماعیلی در کادر فنی را نقطه قوتی برای تیم ملی 
دانست و عنوان کرد: جودوی کشورمان حرکت رو به جلویی را آغاز 
کرده، اما زمان نیاز دارد تا جان بگیرد.جودوکار ملی پوش اصفهانی 
که در اردوی تیم ملی منتخب نیروهای مسلح حضور دارد، در این باره 
گفت: کادر فنی در برخی از اوزان هنوز نفرات اصلی را انتخاب نکرده 
است، اما شانس زیادی برای عضویت تیم ملی برای این رقابت ها دارم.

وی با بیان این که در س��ال جاری مس��ابقات مهمی پیش روست، 
تصریح ک��رد: اعزام تی��م ملی ج��ودو به ای��ن رقابت ه��ا منوط به 

تصمیم  گیری فدراسیون جودو و موافقت شورای برون مرزی است.
جوانی ادامه داد: ترجیح می دهم به ج��ای این که تمرکزم را بر روی 
اعزام شدن تیم ملی به مسابقات پیش رو معطوف کنم، به حضور در 

ترکیب اصلی تیم ملی و جلب نظر کادر فنی فکر کنم.

اصفهان میزبان رقابت های تریال 
قهرمانی کشور شد

رئیس هیئت دوچرخه س��واری اس��تان اصفهان گف��ت: رقابت های 
تریال قهرمانی کش��ور به میزبانی اصفهان و در تیرماه س��ال جاری 

برگزار می شود. 
کیوان لیمویی امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در اصفهان اظهار 
کرد: پیست دوچرخه سواری تریال، جامپ و BMX را در مجموعه 

ورزشی کوثر برای نخستین بار افتتاح کردیم.
وی با بیان اینکه رش��ته تریال تنها در پارک ها وجود داش��ت افزود: 
زمینی را اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان در اختیار ما قرار 
داد و با کمک سایر افراد داخل این پیس��ت را با استفاده از ضایعات 
آهن، الستیک و چوب کامل کردیم و در حال حاضر هم از این پیست 

برای تمرین استفاده می کنیم.



یادداشت

دانشگاه شهرکرد میزبان آزمون 
کارشناسي ارشد رشته هاي پزشكي 

معاون آموزشي دانشگاه علوم پزشكي ش��هركرد از برگزاري اولين دوره 
آزمون كارشناسي ارشد رشته هاي پزشكي در اين دانشگاه خبر داد.

دكتر جعفر نصيري افزود: اين دوره از آزمون كارشناسي ارشد در دو نوبت 
صبح و عصر در روزهاي  ۹و ۱۰ خرداد امس��ال همزمان با ساير استان ها 
برگزار مي شود. به گفته وي،  يك هزار داوطلب در ۵۶ رشته از زيرگروه هاي 
پزشكي در اين شعبه امتحاني با هم به رقابت خواهند پرداخت. وي افزود: 
هماهنگي ه��اي الزم با كليه عوام��ل اجرايي و  واح��د مديريت آموزش 
دانشگاه نس��بت به نظارت بر امور برگزاري آزمون و هماهنگي در تعيين 

اسامي عوامل اجرايي و ...  انجام شده است. 

دفاع مقدس، نقطه عطف تاریخ 
انقالب اسالمي است

فرمانده انتظامي چهارمحال و بختياري، دفاع مقدس را نقطه عطف تاريخ 
انقالب اسالمي دانست.سردار جعفري با گراميداشت سالروز آزادسازي 
خرمشهر افزود: دوران دفاع مقدس موجب افزايش همبستگي و انسجام 
ملت ايران، ارتقاي روحيه حماسي جوانان كشور و برجسته شدن فرهنگ 
جهاد و شهادت در جامعه شد. وي با تأكيد بر حفظ و صيانت از ارزش هاي 
واالی دفاع مقدس��ر، اثبات كارآمدي نظام و واليت فقيه را از مهم ترين 

دستاوردهاي هشت سال دفاع مقدس برشمرد.

خبر ویژه

معاون استاندار / محمود عیدی
طرح مش��اركتی صيانت از جنگل و مرتع در منطقه بازفت شهرس��تان 
كوهرنگ در چهارمحال و بختياری با همكاری ايران و ژاپن در ۵۰ هزار 
هكتار از منابع طبيعی از س��ال 2۰۱۰ آغاز ش��ده و پيش بينی می شود 

اجرای اين طرح تا سال 2۰۱۵ ادامه داشته باشد.
در حال حاضر جمعيت دامی بهره برداران استان 3.7 برابر ظرفيت مراتع 
استان اس��ت و اگر بخواهيم در مسير رشد و پيش��رفت قرار بگيريم بايد 
از داش��ته های خود به بهترين نحو بهره بگيريم و يكی از مهم ترين اين 
دارايی ها منابع طبيعی است. فراموش نكنيم اگر منابع طبيعی پويا شود 
شاهد پويايی و توس��ع  ساير 
بخش های كشور خواهيم بود 
و اين امر، می طلب��د تا به اين 
منابع الهی توجه ويژه ای شود 
و به همين دالي��ل ۹4 درصد 
عرصه های طبيعی چهارمحال 
و بختي��اری نقش��ه برداری و 

سنددار شده است.  

94 درصد عرصه های طبیعی 
استان، سنددار شد

چهره روزیادداشت
عزیزیان رییس هیأت بدنسازی چهـارمحال شد

اسداهلل عزيزيان به عنوان رييس هيأت بدنسازی و پرورش اندام انتخاب شد.
مجمع انتخابات رييس هيأت بدنس��ازی و پرورش اندام اس��تان،   برگزار ش��د و اسماعيل 

عزيزيان پس از دو مرحله رأی گيری، بر سكوی رياست اين هيأت نشست.
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نماينده ولی فقيه در چهارمحال و بختياری گفت: در سايه تدابير 
حكيمانه رهبر معظم انقالب، بصيرت مردم و برنامه های مسئوالن 

زمينه ای برای بروز فتنه در كشور وجود ندارد. 
حجت االس��الم محمدعلی نكونام در خطبه های نماز جمعه اين 
هفته ش��هركرد كه در مصالی امام خمينی)ره( اين شهر برگزار 
شد با سفارش نمازگزاران به تقوای الهی اظهار كرد: بكوشيم تا با 
بهره گيری از فضايل و بركات ماه رجب تقوا و پرهيزكاری را در خود 
تقويت كنيم.وی در ادامه با اش��اره به آيات سوره مباركه قيامت، 
بر ضرورت تبيين فلسفه معاد در جامعه تأكيد كرد و گفت: ادله 
قرآنی بسياری در اثبات معاد وجود دارد كه می توان با استناد به اين 
داليل اصل معاد را به خوبی برای افراد تبيين و باورمندی آن ها را 
به اين موضوع تقويت كرد.نكونام به داستان قوم بنی اسرائيل در 
قرآن كريم اشاره كرد و افزود: در آيات ۵۵ سوره بقره، ۱۵2 نساء 
و ۱۵۵ اعراف داستان بهانه تراشی های قوم بنی اسرائيل در ايمان 
به معاد و چگونگی مرده و زنده ش��دن اين قوم به اذن خدا آمده 
است.امام جمعه شهركرد با بيان اين كه انكار معاد در همه دوره ها 
و  ميان همه اقوام وجود داشته اس��ت، تصريح كرد: هر قومی به 
يك شكل خاص، ايمان به خدا و باور به معاد را انكار كرده اما امت 
موسی از هر قوم ديگری لجوج تر و بهانه تراش تر بود و به سرنوشت 
مهلكی دچار شد.نكونام خاطرنشان كرد: برهمين اساس ضروری 
است با عبرت گيری از سرنوشت اين قوم، دست از لجاجت در برابر 
خدا و ولی او برداريم و در پيش��گاه ولی فقيه خاضع باشيم.وی در 
ادامه با تبريك والدت امام علی)ع(، اظهار كرد: حضرت علی)ع( 

شخصيتی است كه بعد از پيامبر اكرم)ص( در عالم هستی نظير 
ندارد.نماينده ولی فقيه در چهارمحال و بختياری، واليت مداری 
حضرت علی)ع( را نعمت بزرگی برای ش��يعيان برشمرد و گفت: 
همواره به اين امام بزرگوار تمس��ك می جوييم و از اين كه شيعه 
علی)ع( هستيم خدا را شاكريم.نكونام همچنين با تسليت وفات 
حضرت زينب)س(، اين بانوی بزرگ��وار را الگوی واالی مقاومت 
دانست و افزود: اين بانوی مكرم درس مقاومت و ايثار را در جامعه 
اسالمی نهادينه كرد و ضروری است در زمان حاضر با الگوگيری 
از ايشان، مقاومت و پايداری را كه يكی از نيازهای ضروری كشور 
است در خود تقويت كنيم.وی در بخش ديگری از خطبه ها با انتقاد 
از كسانی كه گفتمان س��ازش با غرب را مطرح می كنند، تصريح 
كرد: سازش با غرب به معنای دست كشيدن از دين و ارزش های 
الهی است.نكونام با اشاره به رد صالحيت آقای هاشمی و مشايی 
در انتخابات، افزود: رأی شورای نگهبان حجت و تمكين و احترام 
به آن فصل الخطاب همگان است.امام جمعه شهركرد ادامه داد: 
كانديدا شدن آقای هاشمی يك اش��تباه بود و كسی جز او نبايد 
تاوان اين اشتباه را می پرداخت.نكونام با بيان اينكه اظهارات رئيس 
جمهور مبنی بر صالحيت آقای مشايی برای شورای نگهبان معتبر 
نيست، خاطرنشان كرد: تنها ش��ورای نگهبان است كه می تواند 
صالحيت كانديداها را احراز كند.وی با بيان اينكه زمينه برای بروز 
هيچ فتنه ای در كشور فراهم نيست، افزود: در سايه تدابير حكيمانه 
مقام معظم رهبری، بصيرت مردم و برنامه های مس��ئوالن هيچ 

زمينه ای برای بروز فتنه در كشور وجود ندارد.

استاندار چهارمحال و بختياری گفت: حضور پرشور در انتخابات؛ 
يعنی مصونيت بخشی به نظام و كشور كه می طلبد خانواده های 

شهدا نيز با حضور پر شور در صحنه، حماسه آفرين شوند.
علی اصغر عنابس��تانی در همايش»پدران آسمانی« وظايف قرار 
گرفته بر دوش مسئولين را بس��يار سنگين دانست و اظهار كرد: 
مسئولين بايد جايگاه كنونی خود را مرهون خون شهدا و خانواده 
شهيدان بدانند؛ چراكه ايش��ان در راه حفظ اين انقالب از جان و 
خانواده خود گذشتند تا مسير اسالم زنده بماند. وی تصريح كرد: 
همسران و مادران شهدا در نبود پدر برای فرزندان ، هم مادر بودند 
و هم پدر كه اين نقش واالی آنان را نشان می دهد. عنابستانی با 
اشاره به سركشی از خانواده ۶۰۰ شهيد در طول سه سال گذشته 
در سطح استان، خاطرنشان كرد: ارتباط مستمر با خانواده شهدا 
اقدامی در راس��تای تكريم، تعالی خدمات و رفع مشكالت آنان 
است. وی با انتقاد از برخی از دس��تگاه های فرهنگی كه شهدا را 
دست نيافتنی در جامعه معرفی می كنند، تصريح كرد: از اين كه 
پدران آسمانی از جنس آسمان بودند در آن ترديدی نيست اما 
آنها در همين دنيا زندگی می كردند و ثابت كردند در عين اين كه 
در زمين هستند می توانند به اختيار خود آسمانی باشند. استاندار 
با تأكيد بر لزوم الگوگيری جوانان نسل سوم از شهدا، خاطرنشان 
كرد: جوانان امروز تصور می كنند كه نمی توانند به مقام و جايگاه 
شهدا برسند اما بدانند شهدا به اختيار خودشان و با توسل و تقرب 
به خدای متعال به اوج س��عادت و بندگی رس��يدند بنابراين هر 
كس اراده كند، می تواند به چنين جايگاهی برسد.عنابس��تانی 

عزم راسخ در راه رس��يدن به جايگاه های باالی انسانی را بسيار 
مهم دانست و افزود: در تاريخ، فردی به نام» ام حبيبه« كه دختر 
ابوسفيان، خواهر معاويه و عمه يزيد اس��ت، در بدترين شرايط، 
زندگی می كرد؛ در حالی كه با اراده واال ب��ه يك بانوی مطهره و 
شايسته تبديل و افتخار همس��ری رسول اهلل)ص( نصيب او شد. 
وی با تأكيد بر ضرورت تدوين الگويی از شهدا، خاطرنشان كرد:ما 
بايد از انسان های بزرگ تعريف درست داشته باشيم تا بتوانيم آنها 
را به الگويی دست يافتنی در جامعه تبديل كنيم. استاندار با بيان 
اين كه جهاد فقط در ميدان های جنگ خالصه  نمی شود، تصريح 
كرد:حتی در فضای كنونی جامعه ك��ه هيچ جنگی وجود ندارد 
فرصت آسمانی شدن وجود دارد و از نظر دين اسالم جهاد برای 

يك فرد مومن هيچ گاه پايانی نخواهد داشت.  
علی اميری كه ديگرسخنران همايش پدران آسمانی بود، اظهار 
داشت: شهدا همچنان در ميان ما زندگی می كنند و شاهد و ناظر 
بزرگ شدن فرزندانشان و رشد و پيشرفت آنان هستند. اميری 
با اشاره به حماسه س��وم خرداد و فتح خرمشهر گفت: خرمشهر 
با پايداری مردم و با س��الح ايمان و خداباوری و به دست جامعه 

ايثارگری امروز آزاد شد.
شايان ذكر است در اين همايش استانداری چهارمحال و بختياری 
مشاور اس��تان ها در امور ايثارگران، مديركل بنياد شهيد و امور 
ايثارگران، مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمی، جمعی از مسئوالن 
استان و خانواده شهدا حضور داشتند و بعد از اتمام مراسم برای 

تجديد ميثاق با شهدا به گلزار شهدا رفتند.

حتی در فضای 
کنونی جامعه که 
هیچ جنگی وجود 
ندارد فرصت 
آسمانی شدن 
وجود دارد و از 
نظر دین اسالم 
جهاد برای یك 
فرد مومن هیچ گاه 
پایانی نخواهد 
داشت

ادله قرآنی بسیاری 
در اثبات معاد 
وجود دارد که 
می توان با استناد 
به این دالیل اصل 
معاد را به خوبی 
برای افراد تبیین 
و باورمندی آن ها 
را به این موضوع 
تقویت کرد

درهمایش »پدران آسمانی«  به میزبانی شهرکرد مطرح شدنماینده  ولی فقیه  استان  در خطبه های نمازجمعه:

هر كس بخواهد، مي تواند به مقام شهدا برسدزمینه ای برای بروز فتنه  فراهم نیست
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تغییرات 
129 آگهی تغییرات شرکت مروارید دانه سپاهان با مسئولیت محدود بشماره ثبت 89 
و شناسه ملی 10980171676 به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
92/1/20 در ش��رکت نامبرده تغییراتی بدین نحو صورت گرفت: خانم ها فهیمه شایق 
بش��ماره ملی 0062886685 و کدپس��تی 1387636491 با پرداخت مبلغ 2/400/000 
ریال. منیره پروین اش��تیانی بش��ماره ملی 0033331065 و کدپستی 1718673444 
با پرداخت 2/600/000 ریال. مولود یوس��فی بشماره ملی 0082718271 و کدپستی 
1737633891 ب��ا پرداخت 2/600/000 ریال و آقای یوس��ف جلیلوند بش��ماره ملی 
4320757262 و کدپس��تی 3481916868 با پرداخ��ت 2/400/000 ریال به صندوق 
شرکت در زمره شرکا درآمدند آقایان جالل گلخنی زواره بشماره ملی 1189347679 
و کدپس��تی ش��ماره 8441838166 با پرداخت 5/200/000 ریال به صندوق شرکت 
سرمایه خود را افزایش داد و سرمایه نامبرده از مبلغ 800/000 ریال به 6/000/000 
ریال تغییر یافت. علی گلخنی زواره بش��ماره ملی 1189583933 و کدپس��تی شماره 
8341837671 با پرداخت 3/800/000 ریال به صندوق س��رمایه خود را افزایش داد 
و سرمایه وی از مبلغ 200/000 ریال به 4/000/000 ریال تغییر یافت. لذا سهامداران 
فعلی ش��رکت جالل گلخنی دارنده 6/000/000 ریال سهم الشرکه. علی گلخنی زواره 
دارنده 4/000/000 ریال س��هم الشرکه. فهیمه ش��ایق دارنده 2/400/000 ریال سهم 
الش��رکه. منیره پروین اشتیانی دارنده 2/600/000 ریال سهم الشرکه. مولود یوسفی 
دارنده 2/600/000 ریال سهم الشرکه. یوسف جلیلوند دارنده 2/400/000 ریال سهم 
الشرکه می باشند سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون ریال به مبلغ بیست میلیون ریال 
تغییر و تماما پرداخت و در اختیار مدیرعامل قرار گرفت و ماده 4 اساس��نامه اصالح 

گردید. م الف: 68 ذبیح اله فدایی – رئیس ثبت اسناد و امالک زواره
 

تحدید حدود اختصاصی
132 چ��ون تحدید حدود شش��دانگ قطعات زمی��ن دایر و بایر مع��روف قلقله تقریبا 
یکرج��ل و ربع به ش��ماره پ��الک 169 فرعی از ش��ماره 37- اصلی واقع در کش��ه 
ج��زء بخش 11 حوزه ثبت��ی نطنز بنام آقای ناصر مبینی نژاد فرزند حس��ین و غیره 
در جری��ان ثبت می باش��د بعلت عدم حضور مال��ک در آگهی قبلی بایس��تی تجدید 
آگه��ی گردد اینک به موجب دس��تور اخیر ماده 15 قانون ثب��ت و تقاضای نامبرده، 
تحدی��د حدود پ��الک مرقوم در س��اعت 10 صبح روز 1392/3/27 در محل ش��روع 
و بعم��ل خواه��د آمد. لذا به موجب ای��ن آگهی به کلیه مالکی��ن و مجاورین صاحبان 
ام��الک اخط��ار می گردد که در س��اعت و روز مقرر در این آگه��ی در محل حضور  
به��م رس��انند ضمن��ا اعتراض��ات مجاوری��ن و صاحبان ام��الک مطابق م��اده 20 
 قانون ثب��ت از تاریخ تنظیم صورتمجل��س تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د. 

م الف: 84 مجتبی شادمان – رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز 

ابالغ وقت رسیدگی
164 در خصوص پرونده کالس��ه 205/92 خواهان علی شهباز گهرویی دادخواستی 
مبنی بر الزام به انتقال س��ند خط همراه به طرفیت کبری عموش��اهی خوزانی فرزند 
مصطفی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز یک شنبه مورخ 92/4/30 ساعت 
08:30 صب��ح تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر 
تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه 
مجتمع ش��ماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 

اتخاذ می شود. شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
 

تغییرات
166 آگهی تغییرات شرکت سالم سوز سپاهان )سهامی خاص( به شماره ثبت 560 و 
شناس��ه ملی 10260111093 به استناد صورت جلسات هیئت مدیره و مجمع عمومی 
عادی به طور فوق العاده مورخه 1391/11/25 در ش��رکت س��الم س��وز سپاهان به 
مش��خصات فوق تغییراتی به ش��رح زیر به عمل آمد: 1- خان��م فاطمه ترکی آفارانی 
ب��ا کدملی 1282944088 و کدپس��تی 8139874441 و خانم بتول جعفریان صدیق با 
کدملی 1284705870 و کدپس��تی 8139874441 و آقای احمد رضا کرمانی با کدملی 

1283067153 و کدپس��تی 8139874441 به س��مت اعضای هیئت مدیره برای مدت 
دو س��ال انتخاب ش��دند. 2- خانم فاطمه ترکی آفارانی به س��مت رئیس هیئت مدیره 

و خانم بتول جعفریان صدیق به س��مت نایب رئیس و آق��ای احمدرضا کرمانی به 
س��مت مدیرعامل ش��رکت و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال مرقوم انتخاب و 
کلی��ه اوراق و اس��ناد مالی و تعهدات ش��رکت با امضای منف��رد مدیرعامل و با مهر 
ش��رکت معتبر اس��ت. 3- آقای س��عید نادری فر با کدملی 1280974680 و کدپستی 
8187648453 به س��مت ب��ازرس اصلی و آق��ای مجید قنب��رزاده آفارانی با کدملی 
1282956221 و کدپس��تی 8187687181 به س��مت بازرس علی الب��دل برای مدت 
یکس��ال انتخاب ش��دند. 4- روزنامه کثیراالنتش��ار زاینده رود جهت درج آگهی های 
ش��رکت تعیین شد. م الف: 81 خیراله عصاری – رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان 

فقدان سند مالکیت 
167 مرحمت ترماحی باس��تناد یک برگ استش��هاد محلی که هویت و امضاء شهود 
رس��مًا گواهی شده و مدعی شده که سند مالکیت پنج سهم از چهارده سهم ششدانگ 
پالک 1/645 واقع در دهس��تان گرمسیر اردستان بخش 17 ثبت اصفهان در صفحه 

384 دفت��ر 118 امالک ذیل ثب��ت 6207 بنام مرحمت ترماحی ثب��ت گردیده و بر اثر 
جابجایی مفقود گردیده و چون درخواس��ت صدور س��ند مالکیت المثنی نموده طبق 
م��اده 120 اصالحی آیی��ن نامه قانون ثبت مراتب آگهی می ش��ود که هر کس مدعی 
انجام معامله نس��بت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی لغایت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا با مدارک 
مثبت تسلیم نماید در صورت انقضا مدت مذکور و عدم وصول واخواهی و یا وصول 
واخواهی بدون ارائه س��ند مالکیت یا سند معامله در صدور المثنی طبق مقررات اقدام 
خواهد ش��د. م الف: 87 خیراله عصاری – رئیس اداره ثبت اس��ناد و امالک اردستان
  

تغییرات
168 آگهی تغییرات ش��رکت حمل و نقل کاالی الماس باز اردس��تان )سهامی خاص( 
به ش��ماره ثبت 617 و شناس��ه ملی 10260118581- مس��تند به صورت جلس��ات 
هیئ��ت مدی��ره و مجمع عمومی عادی فوق العاده ش��رکت حمل و نق��ل کاالی الماس 
ب��ار اردس��تان مورخ��ه 21 و 1391/12/20 که ضمیمه مرقومه ش��ماره 21/2534-
1392/02/21 ب��ه تایی��د اداره کل حمل و نقل و پایانه های اس��تان اصفهان رس��یده 
تغییرات زیر در ش��رکت مذکور به عمل آمده اس��ت: 1- آقای فرهاد س��لطانی فرزند 
منوچه��ر با کدملی 1285841591 و کدپس��تی 8168976491 به س��مت رئیس هیئت 
مدیره و آقای هوش��نگ سلطانی اردس��تانی فرزند محمد آقا با کدملی 1189711990 
و کدپس��تی 8168976491 به سمت نایب رئیس هیات مدیره و خانم مرجان سلطانی 
اردس��تانی فرزند هوش��نگ با کدملی 0054761808 و کدپس��تی 8168976491 به 

عضویت هیات مدیره و خانم ش��یال ایزدی فرزند مس��عود ب��ا کدملی 1288984405 
و کدپس��تی 8195973587 که خارج از س��هامداران و هیئت مدیره می باشد به سمت 
مدیرعام��ل برای مدت دو س��ال تعیین ش��دند. 2- کلیه اوراق و اس��ناد تعهدآور از 
قبی��ل چک و س��فته و غیره با امض��ای مدیرعامل و رئیس هیئت مدی��ره و در غیاب 
رئی��س با امضای نای��ب رئیس همراه با مهر ش��رکت معتبر خواهد ب��ود. 3- ضمنا 
مدیرعام��ل مجری مصوبات هیات مدیره خواهد بود. 4- آقای داود عبدالهی با کدملی 
1091984190 و کدپس��تی 8195973615 به س��مت بازرس اصل��ی و آقای ابراهیم 
عبداله��ی با کدملی 1092025723 و کدپس��تی 8195973615 به س��مت بازرس علی 
البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 5- روزنامه زاینده رود جهت درج آگهی های 

شرکت تعیین گردید. م الف: 80 خیراله عصاری – رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان 

ابالغ
169 شماره ابالغیه: 9210100351101449. شماره پرونده: 9109980351100102. 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910102. خواهان آیت اله منصوری دادخواستی به طرفیت 
خواندگان افسانه منصوری و پرویز پارسافر به خواسته الزام به انتقال ملک مشاع و 
ابطال انتقال مالکیت پالک ثبتی تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده 
که جهت رس��یدگی به ش��عبه یازده��م دادگاه عمومی )حقوقی( شهرس��تان اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگس��تری کل استان 
اصفه��ان طبقه 3 ات��اق 318 ارجاع و به کالس��ه 9109980351100102 ثبت گردیده 

ک��ه وقت رس��یدگی آن 1392/05/16 و س��اعت 09:00 تعیین ش��ده اس��ت. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرس��ی دادگاه های عموم��ی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم 
 دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد.

علی اکبر خزایی – مدیر دفتر شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

حصر وراثت 
170 خانم فرزانه خلیلی مطلق دارای شناس��نامه شماره 113 به شرح دادخواست به 
کالس��ه 1054/92ح10 از این شورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که ش��ادروان یدال��ه خلیلی مطلق بشناس��نامه 443 در تاریخ 91/10/3 
اقامت��گاه دائمی خ��ود بدرود زندگ��ی گفته ورثه حی��ن الفوت آن مرح��وم منحصر 
 اس��ت به 1 پس��ر و 3 دختر و یک عیال به ن��ام های ذیل: 1- مس��عود خلیلی مطلق
 ش ش 177 )فرزن��د متوفی(. 2- منص��وره خلیلی مطلق ش ش 1003 )فرزند متوفی(.
 3- فرزان��ه خلیل��ی مطل��ق ش ش 113 )فرزن��د متوف��ی(. 4- مهن��از خلیل��ی مطلق
ش ش 1607 )فرزن��د متوفی(. 5- عزت قاس��می علویج��ه ش ش 236 )عیال متوفی( 
 والغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزب��ور را در یک نوبت آگهی
م��ی نماید تا هر کس��ی اعتراض��ی دارد و یا وصیتنام��ه از متوفی نزد او باش��د از 
 تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت 
171 آقای جعفر رضایی بادافش��انی دارای شناسنامه شماره 2 به شرح دادخواست 
به کالس��ه 1056/92ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که ش��ادروان ش��هربانو رحیمی بادافشانی بشناس��نامه 130 در تاریخ 
92/2/5 اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
اس��ت به 3 پس��ر و 1 دختر و مادر و همس��ر به نام های ذیل: 1- حس��ین رضایی 
بادافش��انی ش ش 5327 )فرزن��د متوف��ی(. 2- محس��ن رضایی بادافش��انی ش ش 
1727 )فرزن��د متوفی(. 3- مس��لم رضایی بادافش��انی ش ش 4802 )فرزند متوفی(. 
4- جعفر رضایی بادافش��انی ش ش 2 )همس��ر متوفی(. 5- الله رضایی بادافش��انی 
ش ش  2503)فرزن��د متوف��ی(. 6- کوکب محمدی اروج��ه ش ش 119 )مادر متوفی( 
والغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزب��ور را در یک نوبت آگهی 
م��ی نماید تا هر کس��ی اعتراض��ی دارد و یا وصیتنام��ه از متوفی نزد او باش��د از 
 تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

احضار 
172 چ��ون بان��ک ملی ای��ران – اداره امور ش��عب اس��تان اصفهان ش��کایتی علیه 
آق��ای ع��ارف چرومی مبنی بر کالهب��رداری مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 
91/44040304/50105/10 این دادیاری گردیده. لذا نظر به اینکه متهم مجهول المکان 
می باش��د حسب ماده 115 قانون آیین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتش��ار طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می 
آید ظرف مدت یک ماه پس از نشر آگهی جهت پاسخگویی به اتهام خود به این مرجع 
 مراجعه نماید در صورت عدم حضور دادس��را تصمی��م مقتضی اتخاذ خواهد نمود.

م الف: 2459 شعبه 5 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

احضار 
173 چون آقای مصطفی بدیعی فرزند مرتضی شکایتی علیه آقای علی نیکبخت فرزند 
عباس��علی مبنی بر خیانت در امانت مطرح نموده که پرونده به کالس��ه 140400/35 
این بازپرس��ی ثبت گردیده. لذا نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باش��د حس��ب 
م��اده 115 قانون آیین دادرس��ی کیف��ری مراتب یک نوبت در یک��ی از روزنامه های 
کثیراالنتش��ار طبع و نش��ر می ش��ود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید ظرف 
م��دت ی��ک ماه پس از نش��ر آگهی جهت پاس��خگویی ب��ه اتهام خود ب��ه این مرجع 

 مراجعه نماید در صورت عدم حضور دادس��را تصمی��م مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
م الف: 2461 شعبه 5 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

احضار 
174 چون خانم س��میه و اعظم و س��ایر همگی اعرابی فرزند علی شکایتی علیه آقای 
اصغر دهقان و احمد عابدی مبنی بر فروش مال غیر مطرح نموده که پرونده به کالسه 
140100/12ک16 این بازپرس��ی ثبت گردیده. لذا نظر ب��ه اینکه متهم مجهول المکان 
می باش��د حسب ماده 115 قانون آیین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتش��ار طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می 
آید ظرف مدت یک ماه پس از نشر آگهی جهت پاسخگویی به اتهام خود به این مرجع 
 مراجعه نماید در صورت عدم حضور دادس��را تصمی��م مقتضی اتخاذ خواهد نمود.

م الف: 2460 شعبه 5 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

احضار 
175 ش��کایت 1- طیب��ه حیدری 2- حس��ن ملک محم��دی علیه نظر ب��ه اینکه آقای 
مهدی ترقی جاه به اتهام عدم رعایت نظامات قانونی از طرف ش��عبه 21 بازپرس��ی 
دادس��رای ناحی��ه 4 اصفهان تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضار به واس��طه مجهول 
المکان بودن نامبرده میس��ر نش��ده بدین وس��یله در اجرای م��اده 115 قانون آئین 
دادرس��ی کیف��ری مراتب ب��ه نامبرده ابالغ تا ظ��رف یکماه از تاریخ نش��ر آگهی در 
 ش��عبه 5 بازپرس��ی اصفهان واقع در اصفهان کهندژ دادس��رای ناحیه 4 بازپرسی 5 
جه��ت پاس��خگویی ب��ه اتهام خوی��ش حاضر گ��ردد در صورت ع��دم حضور پس 
 از گذش��ت مهل��ت مق��رر اقدام��ات قانون��ی در این خص��وص بعمل خواه��د آمد. 

م الف: 2475 شعبه 5 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان  

اجرائیه 
176 شماره اجرائیه: 9210420350500049. شماره پرونده: 8809980350500005. 
ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 880005. به موجب درخواس��ت اجرای حک��م مربوطه به 
دادنام��ه 8909970350500602 محکوم علیهم 1- احمد خراس��انی زاده به نش��انی 
اصفهان – مکینه خواجو – ابتدای خ ش��هید موحدیان. 2- محمد میرخنفی به نش��انی 
 مجه��ول الم��کان. 3- محمود خراس��انی زاده به نش��انی اصفهان مکین��ه خواجو –

ابتدای خ ش��هید موحدیان محکومند به تخلیه شش��دانگ مغازه پالک ثبتی 4701/10 
بخش 4 ثبت اصفهان مجزا شده از پالک 9 و 4701/3 و 10 و 42 و 43 و 44 واقع در 
مکین��ه خواجو موضوع قرارداد عادی مورخ 72/07/10 به جهت انتقال به غیر بعنوان 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/005/600 ریال هزینه دادرسی و کارشناسی و مبلغ 
3/000/000 ری��ال حق الوکال��ه وکیل در حق محکوم لهم 1- رضا درخش��ان جزی 
2- صدیقه پورمهر 3- مرتضی درخش��ان جزی هر س��ه به نشانی اصفهان – بلوار 
میرزا کوچک خان – مجتمع مس��کونی 110- واح��د 14. 2- پرداخت مبلغ 500/000 
ری��ال بابت حق االج��را در حق صندوق دولت. )خواهانه��ا مکلفند قبل از اجرای حکم 
مبلغ 141/000/000 ریال ظرف س��ه ماه از ابالغ حکم قطعی در حق مستاجر پرداخت 
نمایند(. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف 
ده روز مف��اد آنرا بموقع اجرا گذارد. 2- ترتیبی ب��رای پرداخت محکوم به بدهد. 3- 
مالی معرفی کند که اجرا حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
ک��ه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائی��ه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمع 
دارایی خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه 
ظرف س��ه س��ال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم ش��ود که قادر به اجرای حکم و 
پرداخ��ت محکوم به بوده اید لیک��ن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید 
یا ص��ورت خالف واقع از دارایی خ��ود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قس��متی از 
مفاد اجرائیه متعس��ر باش��د به مج��ازات حبس از 61 روز تا 6 م��اه محکوم خواهید 
ش��د. 4- عالوه بر موارد باال که قس��متی از ماده 34 اجرای احکام مدنی می باشد به 
قانون اجرای احکام مدنی و قانون آیین دادرس��ی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین 
 مف��اد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مص��وب 10 آبان 1377 توجه نمائید. 

شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
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پیامبر اعظم )ع( :
پیامبر  اعظم )ص( : کسی که در دنیا به امانتی خیانت کند و آن را به صاحبش برنگرداند و آنگاه بمیرد، بر دین من نمرده 

است و با خدا دیدار می  کند در حالی که بر او خشمگین است.
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شهردار منطقه ۳ اصفهان از بهره برداری بیش از۸۱ طرح عمرانی، فرهنگی، ترافیکی 
و ورزشی با هزینه ای بالغ بر۲۴۰ میلیارد تومان در این منطقه خبر داد. 

منصور نجفي با اشاره به این كه توسعه عمران در هر منطقه به سرانه عمران هر منطقه 
بستگي دارد، گفت: مقدار ریالي كه شهرداري هر ساله بابت كارهاي عمراني در هر 
منطقه هزینه مي كند، س��رانه عمراني منطقه نامیده مي شود و براین اساس سرانه 
عمران منطقه ۳ در چهارساله شوراي دوره اول به طور متوسط به ازاي هر نفر ۱۲۵ 
هزار تومان بود. وي ادامه داد: در دوره دوم شوراي اسالمي شهر اصفهان، این مبلغ به 
۳۲۲ هزار تومان به ازاي هر نفر رسید و در ۴ سال اخیر در شوراي سوم سرانه متوسط 
عمران ۵ میلیون تومان شد كه نسبت به دوره اول ش��وراي اسالمي شهر۴۰ برابر و 

نسبت به دوره دوم،۲۰ برابر افزایش یافته است.
شهردار منطقه ۳ افزود: در۴ سالي كه من ش��هردار منطقه سه بوده ام۵۵۰ میلیارد 
تومان كار عمراني انجام شده كه امروز به بهره برداري مي رسد و شاخص ترین این 
پروژه ها، پروژه احیاي میدان امام علي)ع( با هزین��ه اي بالغ بر۳۰۰ میلیارد تومان 
است كه فاز اول، دوم و قسمتي از فاز سوم تا آخر خرداد ماه به نتیجه خواهد رسید.

نجفي عنوان كرد: امروز۸۱ پروژه با هزینه اي بالغ بر۲۴۰ میلیارد تومان كه عملکرد 
خانواده شهرداري منطقه ۳ است به بهره برداري رسیده و كلنگ ده ها پروژه دیگر 

همچون بازار میوه زده خواهد شد.
     بهره برداري از خیابان باغ گلدسته

وي با اش��اره به این كه خیابان باغ گلدس��ته به طول۷۰۰ و عرض۳۶ متر در دو فاز 
احداث ش��د، ادامه داد: فاز اول این طرح، خیابان و فاز دوم آن پاركینگ موجود در 
زیر خیابان باغ گلدسته است. شهردار منطقه ۳ ادامه داد:۴۰ سال پیش احداث این 
خیابان در طرح تفصیلي پیش بیني شده بود كه این امر بعد از۴۰ سال امروز محقق 

شده و این خیابان به طور رسمي به بهره برداري مي رسد.
نجفي افزود: فاز اول این خیابان به طول۲۴۰ مت��ر دارای عرض ۲۳/۳۵ متر و در ۲ 
سقف به مساحت كل ۷ هزار و ۸۰۰ مترمربع است. وي تصریح كرد: طبقه زیرزمین 
اول پاركینگ نیز به طول ۲۲۲ متر با كارب��ری اصلی پاركینگ با ظرفیت گنجایش 
۲۵۴ خودرو و سرویس بهداشتی است. شهردار منطقه ۳ گفت: طبقه زیرزمین دوم 
نیز به طول ۲۲۲متر ب��ا كاربری پاركینگ با ظرفیت گنجایش ۲۵۴ خودرو اس��ت.

نجفي در ادامه با تأكید بر ای��ن كه عملیات اجرایي پاركینگ خیابان باغ گلدس��ته 
از شهریور س��ال ۸۹ آغاز ش��د عنوان كرد: پاركینگ خیابان باغ گلدسته براي رفع 
مشکل كمبود فضاي پارك خودرو در خیابان آمادگاه با زیربناي۲۳هزار و۴۲۰متر 
مربع و ظرفیت۷۰۰ خودرو آماده بهره برداری اس��ت و امروز در اختیار شهروندان 

قرار می گیرد. 
     بهره برداري از ۵ خیابان جديد

وي اظهار داش��ت: نجفی به تش��ریح طرح های آماده بهره ب��رداری در این منطقه 
پرداخت و تصریح كرد: ۵ خیابان جدید به متراژ دوه��زار و ۸۸۰ متر در این منطقه 
احداث شده، به طوری كه هر كجا كه خیابان احداث ش��ود تا شعاع۲۰۰متری آن 
 عملیات نوس��ازی انجام می ش��ود. ش��هردار منطقه ۳ افزود: خیابان هاي خواجه 
نظام الملك به طول ۴۵۰ و عرض ۲۶ متر با هزینه اجرایي۲۷۰میلیارد ریال،خیابان 
باغ گلدس��ته به طول۶۶۰ و ع��رض ۳۶ متر ب��ا اعتب��اري بالغ ب��ر ۸۳۲میلیارد و 
۸۰۰میلیون ری��ال انجام گرفته ك��ه دیروز به بهره ب��رداري رس��ید. نجفي افزود: 
خیابان سنبلس��تان حد فاصل خیابان عبدالرزاق تا خیابان ابن س��ینا به طول۵۲۰ 
 و عرض ۱۴ مت��ر و هزینه اجرایي بالغ ب��ر ۷۷میلیارد و۸۰۰میلی��ون ریال، خیابان 
صاحب الزمان حدفاصل خیابان كمال تا خیابان سروش به طول ۶۵۰ و عرض۱۴ متر 
با هزینه۱۴۰میلیارد ریال و نیز خیابان شهدای خواجو حدفاصل خیابان ابوالحسن 
 اصفهاني ت��ا خیابان چهارباغ خواجو ب��ا اعتباري بالغ بر۱۱۰میلی��ارد ریال از دیگر 

پروژه هاي خیابان سازي است كه دیروز به طور رسمی به بهره برداری رسید. 
     ايجاد يك هزار و ۶۸۰ ظرفیت پاركینگ در منطقه

وي با بیان این كه پاركینگ هاي احداث ش��ده در این منطقه با ظرفیت هزار و۶۸۰ 
خودرو و با مس��احت ۵۹ هزار متر مربع انجام گرفته است، اذعان داشت: پاركینگ 
خیابان خواجه نظ��ام الملك بازیربناي ۸ ه��زار و۱۰۰متر و ظرفی��ت۴۰۰ خودرو 
احداث شده است. شهردار منطقه ۳ با اش��اره به این كه احداث پاركینگ در سطح 
خیابان هاي ش��هر اصفهان به كاهش پارك حاش��یه اي كمك مي كند خاطرنشان 
كرد: پاركینگ كرماني واقع در خیابان حافظ، كوچه كرماني با اعتباري بالغ بر ۲۲۵ 
میلیارد ریال با مس��احت ۲۳هزار مترمربع و ظرفیت۵۰۰ خودرو و پاركینگ روباز 
مدرس��ه صدربازار واقع در خیابان حکیم با مس��احتي بالغ بر هزار و۴۵۰مترمربع 
 و ظرفیت۸۰ خ��ودرو با هزینه اجرای��ي ۲۹میلیارد ریال به زودی ب��ه بهره برداری 

می رسد.
     پیاده روسازي خیابان هاي منطقه

نجفي با تأكید بر این كه پیاده روسازی ها در منطقه به ارتقای بافت كیفی محالت 
كمك خواهد كرد بیان داش��ت: پیاده روس��ازي های خیابان كمال اس��ماعیل حد 
فاصل انقالب تا پل جویی با هزینه اجرایي ۵میلیارد ریال، خیابان عالمه مجلس��ی 
با اعتباری بالغ بر۸۰۰میلیون ریال، خیابان سنبلستان حد فاصل دروازه نو تا درب 
 امام با هزینه۵۵۰ میلیون ریال، خیابان استاد همایی با۱۸۰میلیون ریال اعتبار و نیز 
پیاده رو س��ازي خیابان آمادگاه با هزینه ای بالغ بر یك میلیارد و۵۲۰میلیون ریال 

توسط شهرداری منطقه ۳ انجام گرفته است.
     روكش آسفالت معابر اصلي با اعتباري بالغ بر ۱۰ میلیارد ريال

وي با اعالم این كه روكش آس��فالت معابر اصلی با اعتباری بالغ بر۱۰میلیارد ریال 
انجام گرفته اس��ت، بیان داشت: این معابر ش��امل معابر خیابان های نشاط، كمال، 

چهارباغ خواجو، حکیم، مجمر، مدرس، مهرگان، مجلسی و هاتف است.
BRT بهره برداري از     

شهردار منطقه ۳ با اشاره به اس��تقبال مردم از اتوبوس های BRT در شهر اصفهان 
عنوان كرد: مسیر اتوبوسBRT حد فاصل میدان قدس تا فلکه بزرگمهر در مسیری 
به طول ۴هزار و۸۰۰ متر و اعتباری بالغ بر یك میلیارد ریال احداث شده و امروز در 

اختیار شهروندان قرار می گیرد.
     اجراي ۴۰۰ میلیارد ريال پروژه هاي نوسازي و بهسازي در منطقه

نجفي با اعالم این كه پروژه های نوسازی و بهسازی موجود در این منطقه با اعتباری 
بالغ بر۴۰۰ میلیارد ریال انجام گرفته است، عنوان كرد: بازسازی چهارسوق مقصود 
با اعتبار یك میلیارد و۶۰۰میلیون ریال، بدنه سازی چهارباغ و مرمت بدنه شمالی و 
شرقی میدان امام علی)ع( با هزینه ای اجرایی بالغ بر۷۱میلیارد و۳۰۰میلیون ریال 
و همچنین كف سازی گذرهای ابواس��حاقیه، جنوب مسجد جامع، محور دردشت، 
هارونیه، جنوب میدان امام)ره(، اطراف مسجد حکیم با اعتباری بالغ بر ۱۱میلیارد 

ریال انجام گرفته كه دیروز به طور رسمی به بهره برداری رسید.
     بهره برداري از ۵ پروژه شاخص فرهنگي

وي با بیان این كه ۵ پروژه شاخص فرهنگی و ورزشی با اعتباری بالغ بر۱۴۱میلیارد 
 و۶۴۰میلیون ریال اح��داث گردیده و آماده بهره برداری اس��ت، عن��وان كرد: این 
پروژه ها بیشتر در شمال منطقه ۳ به منظور افزایش سرانه خدمات در این محالت 

اجرا و به بهره برداری می رسد.
 ش��هردار منطقه ۳ با اعالم این ك��ه پروژه های فرهنگی ش��امل دو ب��اب كتابخانه 

است، اظهار داش��ت: این مراكز فرهنگی ش��امل كتابخانه مهدویت واقع در خیابان 
س��رتاوه با زیر بنای۳هزار متر مربع و هزینه اجرایی۵۱میلیارد ریال ش��امل سالن 
مطالعه خواهران و برادران، كالس و س��الن اجتماعات، همچنین كتابخانه امامزاده 
درب امام با زیربنای۵۴۰ مترمربع و اعتباری بالغ ب��ر ۹میلیارد و۳۰۰میلیون ریال 

واقع در خیابان سنبلستان شامل سالن مطالعه خواهران و برادران است. 
     بهره برداري از دو ورزشگاه در منطقه 3

نجف��ي از اح��داث دو ورزش��گاه در منطقه ۳ خب��ر داد و گفت: مجموعه ورزش��ی 
سرپوش��یده كمال واقع در خیابان كمال با زیر بنای هزار و۴۰۰ مترمربع و اعتباری 
بالغ بر ۲۸میلیارد ریال در این منطقه احداث ش��ده كه ش��امل زمین هاي ورزش، 
والیبال،  هندبال، بسکتبال و فوتسال است. عالوه بر آن مجموعه ورزشی ابن سینا با 
زیربنای هزار و ۱۰۰ مترمربع و هزینه اجرایی۲۶ میلیارد ریال در خیابان ابن سینا، 
كوچه باغ سهیل احداث شده و در روز ش��نبه هفته آینده در اختیار شهروندان قرار 

می گیرد.
وي با تأكید بر این كه ورزش می تواند در ارتقای شادابی افراد تأثیر بسزایی داشته 
باشد تصریح كرد: استخر سرپوشیده س��رتاوه با زیر بنای دوهزار و ۷۰۰مترمربع و 
اعتباری بالغ بر ۲۷میلیارد و ۳۴۰میلیون ریال با امکانات استخر، استخر كودكان، 
سونا بخار، سونا خشك، سالن ایروبیك و سالن بدنسازي در خیابان سرتاوه ، كوچه 

مسجد مصري احداث شده است.
     بهره برداري از بام سبز نمايشگاه نصف جهان

ش��هردار منطقه۳ با اش��اره به احداث بام سبزنمایش��گاه نصف جهان در مجاورت 
ساختمان ش��هرداری مركزی اذعان داش��ت: این اقدام یکی از پروژه های شاخص 
منطقه اس��ت، چرا كه فضایی خش��ك و بی روح را به فضایی بانش��اط تبدیل كرده 
اس��ت. نجفي ادامه داد: این پروژه با زیر بنای دوهزار و۲۰۰ مترمربع و اعتباری بالغ 

بر۴میلیارد ریال انجام گرفته و به صورت رسمی امروز به بهره برداری می رسد.
     ساماندهي مادي هاي منطقه

ش��هردار منطقه ۳ در ادامه افزود: س��اماندهی مادی باقرخان حد فاص��ل گلزار تا 
بزرگمهر به طول ۵۰۰متر و هزینه اجرایي ۴میلیارد و ۵۰۰میلیون ریال، ساماندهی 
مادی راران حد فاصل سرچش��مه تا خیابان احمدآباد به طول ۳۰۰ متر و ۵میلیارد 
ریال اعتبار و س��اماندهی مادی فرش��ادی حد فاصل ملك تا گلزار با هزینه اجرایی 
۷۱میلیون ری��ال و طول ۳۰۰متر به منظور ارتقای س��طح آبادان��ی محالت انجام 

گرفته است.
     احداث ۵ آبنما در سطح منطقه

نجفي به احداث ۵عدد آبنما با اعتباری بالغ بر ی��ك میلیارد و ۶۵۰میلیون ریال در 
سطح منطقه اش��اره و بیان كرد: این آبنماها در میدانگاه خیابان سنبلستان، فلکه 
چشمه راران، صحن امامزاده اس��ماعیل، روبه روی حسینیه رضوی و نیز روبه روی 

مسجد سیف اله خان احداث شده و به زودی در اختیار شهروندان قرار می گیرد.
     آزادسازی ۱۵۰ میلیارد تومانی فاز دوم میدان امام علی)ع(

وي با تأكید بر این كه شاخص ترین پروژه مدیریت شهری در شهر اصفهان احیای 
میدان امام علی )ع( اس��ت عنوان كرد: برای آزادس��ازی این پ��روژه۸۰۰ پالك با 
هزینه۱۵۰میلیارد تومان انجام گرفته است. شهردار منطقه ۳ با بیان این كه پروژه 
احیای میدان امام علی )ع( در ثبت جهانی مس��جد جامع تأثیر چشمگیری داشته 
است، اذعان داشت: با اجرای فاز ۱و ۲ میدان امام علی)ع( حدود ۱۲ هکتار از بافت 
فرسوده منطقه ۳ س��اماندهی می شود كه در فاز س��وم نیز۲۰ هکتار دیگر از بافت 

فرسوده احیا می شود.
نجفي عنوان كرد: با اجرای طرح احیای میدان امام عل��ی )ع( گاراژهای موجود در 
اطراف این میدان كه به انبار ضایعات تبدیل شده در آینده نزدیك ساماندهی و از این 
محدوده خارج می شوند. وي ادامه داد: در فاز سوم احیای میدان امام علی)ع(، اطراف 
میدان ساماندهی و بازسازی می شود، همچنین انبارها و گاراژهاي این محدوده نیز 

با اجراي این فاز ساماندهي مي شود.
     پیش بیني احداث خیابان ها و مراكز فرهنگي جديد در منطقه

شهردار منطقه ۳ به دیگر پروژه های عمرانی و خدماتی در حال اجرا در این منطقه 
اش��اره و اذعان كرد: احداث خیابان حاج آقا نوراله نجفی یکي از پروژه هاي در حال 

اجرا در منطقه است كه ۶۵ درصد پیشرفت در آزادسازي داشته است.
نجفي تصریح كرد: س��اماندهی خیابان بهشتی نژاد، پیاده روس��ازی خیابان های 
مشتاق اول، هش��ت بهش��ت غربی، حافظ و چهارباغ پایین و نیز احداث پاركینگ 
طبقاتی خیابان بزرگمهر در دستور كار ش��هرداری منطقه ۳ قرار گرفته است. وي 
به افزایش تعداد مراكز فرهنگی و ورزش��ی در این منطقه اشاره و خاطرنشان كرد: 
احداث كتابخانه و مجموعه فرهنگی شیخ بهایی، احداث اندیشکده بیداری اسالمی، 
احداث مجموعه فرهنگی و پارك محلی آفتاب، اح��داث باغ قرآن و عترت، احداث 
مجموعه فرهنگی- ورزشی چشمه باقرخان و احداث زورخانه پارك كمال از جمله 

طرح های در دست اقدام است.
     احداث پارك هاي محلي

شهردار منطقه ۳ با بیان این كه سرانه فضای سبز منطقه ۳ در مقایسه با دیگر مناطق 

شهری اصفهان كم و در حدود ۸مترمربع اس��ت، عنوان كرد: در سال جاری تملك 
 و احداث پ��ارك محلی در محله احمدآب��اد، پارك محلی خیابان ابن س��ینا، كوچه 
آیت اهلل محقق و پارك محلی خیابان هاتف، كوچه نمکی با زیر بنای ۴هزار مربع به 

منظور افزایش سرانه فضای سبز این منطقه در دستور كار قرار گرفته است. 
     آزادسازي ۱۸۰ گلوگاه در منطقه سه

وي خاطرنشان كرد: منطقه سه به دلیل بافت فرسوده زیاد، دارای گلوگاه های بسیار 
زیادی اس��ت كه تاكنون۱۸۰ گلوگاه به منظور تس��هیل در عبور و مرور شهروندان 
بازگشایي شده است. ش��هردار منطقه ۳ تأكید كرد: بر حس��ب سیاست شهرداري 
اصفهان و شوراي اسالمي شهر، بیش��ترین اقدامات در بافت فرسوده منطقه انجام 
شده است. نجفي اذعان داش��ت: عمده ابنیه تاریخي در منطقه سه واقع شده است، 
لذا هرچند بازسازي این ابنیه ها وظیفه میراث است و دولت باید كمك كند، اما ۴۳ 
پروژه مرمت و نوسازي معابر با اعتباري بالغ بر ۳۸ میلیارد و ۲۲۸ میلیون تومان در 

بافت تاریخي منطقه مرمت شده است. 
     كلنگ ده ها میلیارد تومان پروژه در منطقه سه به زمین زده شد

ش��هردار اصفهان گفت: احیاي فاز س��وم میدان امام علي)ع( همچون انفجاري در 
منطقه است كه پس لرزه هاي این انفجار باعث دگرگوني منطقه شده و ۳۲ هکتار از 

وسعت منطقه تحت الشعاع قرار مي گیرد.
دكتر سقاییان نژاد در آیین بهره برداري از طرح هاي عمراني منطقه ۳ با اعالم این 
مطلب اظهار داشت:۲۴۰ میلیارد تومان پروژه در منطقه ۳ به بهره برداري رسیده، 
این در حالي است كه نزدیك به ده ها میلیارد پروژه نیز در منطقه كلنگ زني شد كه 

از جمله آن مي توان به میدان روز میوه در سطح منطقه اشاره كرد.
وي افزود: با بهره برداري از این پروژه خألهاي این منطقه در این زمینه جبران خواهد 
شد. وي با اش��اره به بهره برداري از خانه مهدویت اذعان داش��ت: با احداث ۵ خانه 
تاریخي سعي شده است این ادوار تاریخي به تصویر كشیده شوند، لذا خانه مهدویت 

به عنوان پنجمین خانه تکمیل كننده این ادوار تاریخي است.
شهردار اصفهان با اشاره به بهره برداري از بنیاد مهدویت یا آینده پژوهي در اصفهان 
تصریح كرد: این مجموعه در خیابان صاحب الزمان)عج(، در محدوده خیابان مهدیه 
اصفهان، حوزه علمیه حضرت ولیعصر)عج( و مسجد صاحب الزمان)عج( قرار دارد 
كه تداعي كننده دوران مهدویت است. دكتر سقاییان نژاد از بهره برداري از میدان 
امام علي)ع( تا ۱۵ خردادماه خبر داد و گفت: فاز سوم این پروژه نزدیك به ۳۲ هکتار 
است كه عملیات اجرایي آن آغاز شده و این در حالي است كه با بهره برداري از این 
میدان، ۲۵ درصد از بافت فرسوده منطقه احیا خواهد شد.وي اذعان داشت: با احیاي 
فاز سوم این میدان ۵۳ اثر تاریخي احیا مي شود، این در حالي است كه فاز سوم این 
میدان شامل ۲۲ پروژه است كه احداث هتل، مجموعه هاي تجاري، اداري و فرهنگي 

با مشاركت بخش خصوصي در این فاز اجرا خواهد شد.
شهردار اصفهان عنوان كرد: احیاي فاز سوم میدان امام علي)ع( همچون انفجاري در 
منطقه است كه پس لرزه هاي این انفجار باعث دگرگوني منطقه شده و ۳۲ هکتار از 

وسعت منطقه تحت الشعاع قرار مي گیرد.
دكتر سقاییان نژاد با اش��اره به این كه سالیان طوالني اس��ت كه میدان امام)ره( به 
عنوان یك اثر تاریخي در یونسکو به ثبت رس��یده است، افزود: مسجد جامع قبل از 
میدان امام)ره( ساخته شده بود، ولي به ثبت جهاني یونسکو نرسیده بود لذا با احیاي 
طرح میدان امام عل��ي)ع( به عنوان نقطه آغازین محور فرهنگي مس��جد جامع نیز 
به ثبت جهاني یونس��کو رس��ید.وي با تأكید بر ویژگي هاي منطقه ۳ افزود: منطقه 
۳ در گذشته ركن اصلي مناطق اصفهان بوده و آثار تاریخي زیادي همچون میدان 
امام)ره(، مسجد جامع و چهلستون در این منطقه قرار دارد كه بیشترین آنها به ثبت 
یونسکو رسیده است. شهردار اصفهان بیان داشت: بزرگ ترین هیأت هاي مذهبي 
و بزرگ ترین مراكز تصمیم گیري نظام در این منطقه قرار دارد، لذا امید اس��ت این 
منطقه به فرم��وده رهبر معظم انقالب به عنوان نگیني براي تمدن جدید اس��المي 
بدرخشد. دكتر س��قاییان نژاد در ادامه تصریح كرد: جلب مش��اركت شهروندان از 
 اولویت های مدیریت ش��هري اصفهان اس��ت و بدون تردید با مشاركت شهروندان 
مي توان مسائل و معضالت شهر را مرتفع كرد، این در حالي است كه بدون مشاركت 

شهروندان موفقیتي حاصل نخواهد شد. 
     افتتاح چهار پاركینگ بزرگ در هسته مركزی شهر

رییس كمیس��یون حمل و نقل و محیط زیست شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: 
پاركینگ كرماني واقع در خیاب��ان حافظ كوچه كرماني، پاركینگ رو باز مدرس��ه 
صدربازار واقع در خیابان حکیم و نیز پاركینگ های باغ گلدسته و خواجه نظام الملك 

واقع در این خیابان های جدید به بهره برداری رسید.
 ابوالفض��ل قربانی با اش��اره به پروژه ه��ای خیابان س��ازی منطقه ۳ عن��وان كرد: 
۵ خیابان جدید به مت��راژ دوهزار و ۸۸۰ مت��ر در منطقه ۳ به بهره برداری رس��ید 
 كه تأثیر چش��مگیری در كاهش ترافی��ك این منطقه دارد.وی با بی��ان این كه این 
پروژه ها تأثیرات اقتصادی، اجتماعی و ترافیکی به دنبال خواهند داش��ت، تصریح 
كرد: از جمله این پروژه های خیابان سازی می توان به احداث خیابان باغ گلدسته 
حدفاصل خیابان آمادگاه تا خیابان كمال اسماعیل، به طول۷۰۰ متر و عرض ۳۶ متر 

در دو فاز اشاره كرد. رییس كمیسیون حمل و نقل و محیط زیست شورای اسالمی 
شهر اصفهان در ادامه افزود: همچنین با باز ش��دن و راه اندازی خیابان باغ گلدسته 
پیاده راه شدن محور چهارباغ عباس��ی كه یکی از آرزوهای دیرینه مدیریت شهری 

اصفهان بوده است به وقوع می پیوندد.
قربانی خاطر نشان كرد: خیابان خواجه نظام الملك حدفاصل خیابان عبدالرزاق تا 
خیابان ابن سینا، به طول۴۵۰ و عرض ۲۶ متر با هزینه اجرایي۲۷۰میلیارد ریال یکی 
دیگر از پروژه های خیابان سازی است كه توسط منطقه ۳ اصفهان انجام گرفته است. 
وی با اشاره به دیگر پروژه های خیابان س��ازی اذعان داشت: خیابان سنبلستان به 
طول۵۲۰ و عرض ۱۴ متر و هزینه اجرایي بالغ بر ۷۷میلیارد و۸۰۰میلیون ریال كه 
خیابان عبدالرزاق را به خیابان ابن سینا پیوند می دهد، خیابان صاحب الزمان)عج( 
حدفاصل خیابان كمال تا خیابان سروش به طول ۶۵۰ و عرض۱۴ متر با هزینه۱۴۰ 
میلیارد ریال و نیز خیابان ش��هدای خواجو حدفاصل خیابان ابوالحس��ن اصفهاني 
 تا خیابان چهارب��اغ خواجو با اعتباري بالغ بر۱۱۰میلیارد ری��ال از دیگر پروژه هاي 

خیابان سازي است كه  دیروز به طور رسمی به بهره برداری رسید.
رییس كمیسیون حمل و نقل و محیط زیست شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان 
این كه پاركینگ هاي احداث شده در این منطقه با ظرفیت هزار و ۶۸۰ خودرو و با 
مساحت ۵۹ هزار متر مربع انجام گرفته است اذعان داشت: پاركینگ خیابان خواجه 

نظام الملك بازیربناي ۸هزار و ۱۰۰متر و ظرفیت ۴۰۰ خودرو احداث شده است.
قربانی با اش��اره به این كه احداث پاركینگ در س��طح خیابان هاي شهر اصفهان به 
كاهش پارك حاشیه اي كمك مي كند خاطر نشان كرد: پاركینگ كرماني واقع در 
خیابان حافظ كوچه كرماني با اعتباري بالغ بر ۲۲۵ میلیارد ریال با مساحت ۲۳هزار 
مترمربع و ظرفیت ۵۰۰ خودرو و پاركینگ روباز مدرس��ه صدربازار واقع در خیابان 
حکیم در مساحتي بالغ بر هزار و ۴۵۰مترمربع و ظرفیت ۸۰ خودرو با هزینه اجرایي 

۲۹میلیارد ریال نیز دیروز به بهره برداری رسید.
وی در ادامه با تأكید بر این ك��ه عملیات اجرایي پاركینگ خیابان باغ گلدس��ته از 
شهریور سال ۸۹ آغاز ش��د گفت: پاركینگ خیابان باغ گلدس��ته براي رفع مشکل 
كمبود فضاي پارك خودرو در خیابان آمادگاه ب��ا زیربناي ۲۳هزار و ۴۲۰متر مربع 
و ظرفیت ۷۰۰ خودرو از دیگر پروژه های انجام گرفته توس��ط شهرداری منطقه ۳ 
اصفهان اس��ت. وی با بیان این كه پروژه احیای میدان امام عل��ی)ع( نیز در منطقه 
 ۳ قرار دارد بیان داش��ت: این پروژه ب��ا همت بلند مجموعه ش��هرداری به زودی به 

بهره برداری خواهد رسید.
     امسال دوهزار و ۶۰۰ میلیارد تومان پروژه در اصفهان اجرا می شود

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: در س��ال ۱۳۹۲، دو هزار و۶۰۰ میلیارد 
تومان پروژه در اصفهان اجرایی می شود.

حاج رس��ولیها با بیان این كه روحیه دف��اع مقدس در تمام بدنه مدیریت ش��هری 
اصفهان هنوز جاری است، گفت: جای بسی خوشحالی است كه تدوام حركت انقالب 
و روحیه دفاع مقدس در شهر اصفهان وجود دارد و شاهد توسعه و سازندگی در این 
كالن شهر هستیم. وی با اشاره به پروژه های عظیم احیای میدان امام علی )ع( افزود: 
این پروژه بزرگ از ید مدیریت ش��هری و اجزای شورای ش��هر خارج بود، به طوری 
كه آرزوی بزرگ ش��هروندان و مدیران شهری ش��ده بود و علیرغم این كه چندین 
تفاهمنامه با وزیر كشور و وزیر مس��کن نوشته ش��ده بود، به مرحله اجرا درنیامده 
بود، اما الطاف خداوند و پشتوانه مردمی سبب شد تا اجرای این پروژه در قالب یك 
برنامه ریزی منسجم آغاز شود و امید است تا نیمه شعبان شهروندان شاهد افتتاح 

آن باشند.
وی با اشاره به مساعدت شهرداری و شورای ش��هر به مساجد شهر در طی۱۰ سال 
گذشته تاكنون، اذعان داش��ت: با این سیاست شهرداری و ش��ورای شهر، عمران و 
توسعه مساجد، دگرگون شد، به گونه ای كه تاكنون شهرداری۶۰ میلیارد به مساجد 
كمك كرده اس��ت و این درحالیس��ت كه مردم بیش از این رقم در مس��اجد هزینه 
كرده اند. حاج رسولیها از احداث مركز همایش های بین المللی سخن به میان آورد 
و افزود: با توجه به فرهنگ غنی اصفهان، احداث این مركز در این شهر انتخاب شد 
و این یکی از نیازهای مهم كشور اس��ت، چراكه اصفهان، مهمانخانه مهم جمهوری 

اسالمی ایران است و امید است در سال آینده شاهد افتتاح آن باشیم.
وی در ادامه از برنامه های آتی مركز همایش های بین الملل��ی خبر داد و بیان كرد: 
قصد داریم اجالس میراث معنوی را در مركز همایش های بین المللی برگزار كنیم. 

وی تأكید كرد: مركز همایش های بین المللی اصفهان پروژه ای ماندگار برای ش��هر 
اصفهان به ش��مار می رود. رییس شورای اسالمی ش��هر اصفهان از شهر رؤیاها هم 
صحبت كرد و نوید داد كه این پروژه تا ماه آینده در اختیار شهروندان قرار می گیرد.

حاج رسولیها با بیان این كه از س��ال ۱۳۳۷ اصفهان دارای طرح جامع بوده، افزود: 
بر اساس این طرح،۹۸۰ كیلومتر معابر تعبیه شده و از آن جمله می توان به خیابان 
وحید و خواجه نظام الملك اش��اره كرد و تا ۴ س��ال آینده تمام خیابان های ش��هر 

احداث می شوند.
وی با اشاره به این كه رینگ س��وم در صرفه جویی سوخت و وقت شهروندان بسیار 
حائز اهمیت اس��ت، تصریح ك��رد: روزانه۱۰۰ ه��زار نفر از رینگ س��وم رفت وآمد 
می كنند. حاج رسولیها اعالم داشت: در سال ۱۳۹۲، دو هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان 
پروژه در اصفهان اجرایی می شود. به عالوه پروژه های مشاركتی هم خواهیم داشت 
كه برنامه محور اجرا می شوند. رییس شورای اسالمی شهر اصفهان در پایان عنوان 

كرد: حركت عمران و توسعه در كالنشهر اصفهان ادامه پیدا می كند. 
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معاون اجرایي شهرداري منطقه ۳ عنوان كرد: یکي از رویدادها و اتفاق هاي مهمي 
كه در منطقه رخ داد، همکاري بس��یار خوب اهالي و هیأت هاي مذهبي منطقه در 

اجرا و آزادسازي پروژه ها بوده است.
حسن محمد حس��یني با اعالم این مطلب اظهار داشت: اتفاق دیگر همکاري بسیار 
خوب مردم و هیأت هاي مذهبي منطقه هم در آزادس��ازي و هم در اجرا بوده است. 
وي افزود: یکي از مهم ترین ش��اخصه هاي پروژه هاي منطقه ۳، اجراي پروژه ها بر 
اساس اصل محله محوري در بافت فرسوده؛ یعني محدوده شمال این منطقه است.

معاون اجرایي شهرداري منطقه ۳ بیان داشت: اكثر پروژه ها بر اساس پیشنهادات و 
نظرات خود مردم محالت انجام شده كه با مراجعه به شهرداري خواسته ها و نیازهاي 
خود را بیان كرده و سپس ش��هرداري با انجام كار كارشناسي بر روي نظرات، پروژه 
ها را بر اس��اس اصل محله مح��وري در منطقه تعریف كرد. محمدحس��یني اذعان 
داشت: اكثر این پروژه ها در بافت فرسوده منطقه و ظرف ۴ سال انجام شد كه به طور 
رسمي افتتاح و در اختیار شهروندان قرار گرفت. وي تصریح كرد: ۸۱ پروژه عمراني، 
خدماتي و فرهنگي با هزینه اي بالغ بر ۲۴۰ میلیارد تومان به بهره برداري رس��ید. 
معاون اجرایي شهرداري منطقه ۳ با اش��اره به پروژه هاي شاخص منطقه ادامه داد: 
بهره برداري از خیابان هاي باغ گلدسته، خواجه نظام الملك، صاحب الزمان)عج(، 
سنبلستان، شهداي خواجو، ورزشگاه كمال و استخر سرتاوه از مهم ترین پروژه هاي 
منطقه است كه به طور رسمي به بهره برداري رسید. محمدحسیني خاطرنشان كرد: 
پروژه هاي خدماتي منطقه كه به بهره برداري رس��ید نیز شامل احداث ۵ سرویس 
بهداشتي در سطح منطقه، احداث س��اختمان ایستگاه بازیافت و بام سبز نمایشگاه 

نصف جهان با وسعت دو هزار متر مربع است.

آيین بهره برداري از طرح هاي عمراني و خدماتي منطقه سه

احداث خيابان باغ گلدسته بعد از۴۰ سال
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