
مصال در پیچ و خم اعتبارات عمرانی جا ماند

 سخنان کاندیداها متکی بر
 اطالعات درست باشد

همنوازی استادان 
 برای استاد 
دربازار موسیقی

پروژه ای که 30 میلیارد تومان بودجه نیاز دارد 

رهبر معظم انقالب در دیدار نمایندگان مجلس مطرح کردند

 نامزدها به مسائل
257 کارشناسی بپردازند

3

 حضورحداکثری 
برای کم شدن تحریم ها

  گونتر اوکر
5به اصفهان رسید

نامزدها موضع خود را با 
دولت های قبلی روشن کنند

 معلوالن، مشاوران مناسب  سازی
 فضا های شهری شوند

نماینده مردم تهران در نطق خود در مجلس اظهار داش��ت: 
نامزدها با صراحت باید بگویند که با ک��دام رویکرد و کارکرد 
دولت های س��ازندگی، اصالحات و احمدی ن��ژاد موافق و با 
کدامشان مخالفند تا معلوم شود در صورت صدارت با مردم و 

کشور چه می کنند.

روح اهلل
در شبکه دو سیما

س��ریال روح اهلل به تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی 
وکارگردانی سیامک صرافت در آس��تانه ایام ارتحال 
 ام��ام خمین��ی )ره( روی آنت��ن ش��بکه دو س��یما

 می رود. 
این مجموعه تلویزیونی که ب��ا محوریت زندگی امام 
خمینی )ره( س��اخته ش��ده از چهارش��نبه ۷خرداد 
هرشب ساعت۲۱:۳۰ از این ش��بکه پخش می شود. 
قسمت هایی از مجموعه تلویزیونی روح اهلل با عناوین 

»این هفت نفر«، »پوست انداختن« و...

س: مهر
]عک
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گیتی نوین در اصفهان
6

 می ماند؟

کوروش کبیر
در مسیر تبلیغات5

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اس��المی صبح 
دیروز )چهارشنبه( در دیدار رییس، هیأت رییسه و نمایندگان 
مجلس ش��ورای اس��المی، با تأکید بر این که مجلس در رأس 
امور و قوه مجریه نیز در وسط میدان کارهای سنگین اجرایی 
اس��ت، رعایت قانون و تعامل دو طرفه و انصاف را در همکاری 
دولت و مجلس ضروری برش��مردند و با اش��اره ب��ه انتخابات 
یازدهمین دوره ریاس��ت جمهوری گفتند: هم��ه باید تالش 
کنند تا انتخابات پرش��ور و با حضور عمومی مردم برگزار شود 
زیرا اقتدار و استحکام نظام اسالمی از ابتدای پیروزی انقالب 
اسالمی تاکنون بر مبنای حضور و پشتیبانی مردمی بوده است. 
رهبر انقالب اسالمی برگزاری پرش��ور انتخابات را زمینه ساز 

مصونیت، اقتدار، امنیت کش��ور و برط��رف کننده تهدیدهای 
دش��منان خواندند و افزودند: نظام جمهوری اس��المی ایران، 
نظام ریشه داری است که ریشه آن مردم و پشتیبانی یکپارچه 
مردمی است.حضرت آیت اهلل خامنه ای، پشتیبانی مردمی از 
نظام اسالمی را مایه عزت و برکت کش��ور و نظام و خود مردم 
دانستند و تأکید کردند: براساس این قاعده، انتخابات که مظهر 

حضور مردم است باید پرشور برگزار شود.
ایشان با اشاره به وجود قوانین خوب و معقول در همه مراحل 
انتخابات و نب��ود بن بس��ت در هیچ مرحله ای، خاطرنش��ان 
کردند: تاکنون نی��ز همه مراحل براس��اس روال قانونی انجام 

شده است و...

 دولت آینده اقتصاد 
زلزله زده را بازسازی کند

  فعال در خرید مسکن 
دست نگه دارید

چرا ستاره ها در پرسپولیس 
معمولی می شوند؟

تولد ۱۲ هزار و ۵۹۶ نوزاد
 در استان اصفهان

مجتمع مطبوعاتی باید تنها 
در خدمت مطبوعات باشد
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سپرده 
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توضيحاتنشانی

اجاره یک 
6/000/0003/600/000-15/74تجاری92/01باب مغازه

فالورجان  
روبروی 
ترمینال 
مسافربری

 مغازه موصوف 
با کاربری تجاری 

 اجاره داده 
 می شود

  *ضمانتنامه بانکی یا واریز به حس��اب تملک دارائیهای سرمایه ای )سایر منابع به ش��ماره 2164200213001( نزد بانک کشاورزی شعبه جهاد کشاورزی بنام سازمان 
جهادکشاورزی استان اصفهان

1 - داوطلبان شرکت در مزایده می توانند از تاریخ نشر آگهی تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 92/3/16 برای بازدید از محل های فوق و دریافت اسناد مزایده مراجعه 
نمایند.

2- محل دریافت اسناد مزایده: خیابان هزار جریب – سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان – دبیرخانه کمیسیون معامالت – اتاق 250 یا اتاق 251 و یا پایگاه ملی اطالع 
http://iets.pmorg.ri رسانی مناقصات کشور به نشانی

3- مهلت تحویل اسناد: از تاریخ 29/03/18 تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 92/03/28 و زمان بازگشایی روز چهارشنبه مورخ 29/03/29ساعت 9 صبح می باشد.
4- محل تحویل اسناد مزایده: دبیرخانه سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان 

سازمان جهادكشاورزی استان اصفهان در نظر دارد به استناد ماده 43 قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت، مستغالت به شرح 
جدول ذيل را برای مدت يک سال اجاره دهد.

اداره کل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان چهارمحال و بختیاری 
در نظر دارد یک دستگاه ups با توان kva60 به شرح اسناد از طریق 

مناقصه عمومی خریداری نماید.
میزان سپرده شرکت در مناقصه: به شرح اسناد می باشد که به 
صورت ضمانت نامه بانکی معتبر و یا چک تضمین شده و یا وجه نقد 

به مناقصه گزار تسلیم گردد.
زمان و محل و نحوه دریافت اسناد: از تاریخ درج آخرین آگهی 

به مدت 10 روز می باشد. 
به پیشنهادهای فاقد سپرده و امضاء مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی 
که بعد از انقضاء مدت مقرر واصل می ش��ود، مطلقا ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
لذا متقاضیان جهت کسب اطالعات بیش��تر از برگزاری مناقصه به 
نش��انی اینترنتی http://iets.mporg.ir  و یا به نشانی استان 
چهارمحال و بختیاری، شهرکرد، دروازه سامان، مجتمع ادارات، اداره 
کل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان، اداره تدارکات مراجعه و یا 

با شماره تلفن 2261819-0381 تماس حاصل نمایند.
هزینه آگهی مناقصه بر عهده برنده مناقصه می باشد.

سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.

آگهی مناقصه عمومی 

اداره کل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان چهارمحال و بختیاری

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان در نظر دارد تامین و 
نگهداری سیستم برق و روشنایی سال جاری محل برگزاری خود واقع 
در خیابان مش��تاق دوم – پل تاریخی شهرس��تان را به پیمانکار واجد 
شرایط واگذار نماید. لذا از پیمانکاران متخصص که سابقه فعالیت در این 
زمینه را دارند تقاضا می شود جهت دریافت فرم استعالم قیمت حداکثر 
تا تاریخ 1392/3/18 به دبیرخانه دفتر مرکزی شرکت واقع در خیابان 

عالمه امینی – روبروی خیابان فردوس مراجعه نمایید.

آگهی مناقصه

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

ساختمان

20



چهره روزیادداشت

 جامعه روحانیت 
کاندیدای خود را معرفی خواهند کرد

حجت االسالم رجبی قائم مقام مؤسسه پژوهشی امام خمینی )ره( 
در حاشیه دیدار سعید جلیلی با آیت اهلل مصباح در جمع خبرنگاران 
گفت: آیت اهلل مصباح هیچ گاه نگفته اند که من بعد از آقای لنکرانی 
از فردی حمایت نمی کن��م و از گفتمان حمایت می کنم، بلکه بارها 
فرموده اند که من در این مدت در حال بررسی بودم که ببینم گزینه 

اصلح کیست. 
 وی همچنین درباره این که آیا تع��دد کاندیداهای اصولگرا به ضرر 
جبهه های اصولگراها نیس��ت عنوان کرد: حت��ی آراء اصولگراها با 
کاندیداهای متعدد تقسیم می ش��د و بازهم این نگرانی وجود ندارد 

که اصولگرایان رأی نداشته باشند. 
 رجبی همچنین درباره این که جامعه مدرسین حوزه علمیه قم کدام 
گزینه را برای انتخ��اب، اصلح می دانند عنوان ک��رد: مصوبه جامعه 
مدرسین است که در این مورد وارد مصادیق نش��ود، درباره جامعه 
روحانیت هم من خبر ندارم، ام��ا ظاهرا اعالم کرده اند که کاندیدای 
خود را معرفی خواهند کرد. وی گفت: جامعه مدرسین عنوان کردند 
که اگر شرایط طوری شود که کسی غیر از اصولگرایان رأی بیاورد آن 

زمان است که وارد مصادیق خواهد شد.

 هاشمی در حال رصد
 برنامه  کاندیداهاست 

رییس دفتر رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر این که 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی تاکنون از کاندیدایی اعالم حمایت نکرده 
است، گفت: وی هم اکنون در حال رصد کردن برنامه های کاندیداها 

برای اداره کشور است.
 محمد هاشمی در پاسخ به این س��ؤال که آیا آقای هاشمی تصمیم 
به حمایت از کاندیدایی در انتخابات ریاست جمهوری گرفته است یا 
خیر، اظهار داشت: ایشان در حال حاضر فقط برنامه های نامزدهای 
مطرح را رصد می کنند و تاکنون از هی��چ کاندیدایی اعالم حمایت 
نکرده اند. وی در پاسخ به سؤالی درباره دیدار آقایان روحانی و عارف 
با رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و این که سایر کاندیداهای 
حاضر در عرصه انتخابات هم دیدار و یا درخواس��ت انجام دیداری با 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی داشته اند یا خیر، خاطر نشان کرد: آقایان 
روحانی و عارف اخیرا دیداری با آیت اهلل هاشمی رفسنجانی داشتند، 
اما تاجایی که بنده اطالع دارم، س��ایر کاندیداها بعد از اعالم رسمی 

نظر شورای نگهبان دیداری با ایشان نداشته اند.

 امیدواریم مجلس از سه قوه
 گزارش نظارتی ارایه دهد

نایب رییس مجلس پس از قرائت گ��زارش نظارتی مجلس از اولین 
سال دوره نهم ابراز امیدواری کرد مجلس بتواند یک گزارش نظارتی 
از س��ه قوه و دس��تگاه ها را تهیه و به عنوان مهم ترین سند نظارتی 

کشور آن را منتشر کند.
محمدرضا باهنر نایب رییس مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی 
روز چهارش��نبه مجلس پس از قرائت گزارش حسین مظفر معاون 
نظارت مجلس شورای اس��المی درباره اقدامات نظارتی مجلس در 
اولین سال دوره نهم گفت: نظارت مجلس از دوره هفتم پایه گذاری 
شد و در مجلس هشتم به معاونت نظارت تبدیل شد و ساختارهای 
الزم آن به وج��ود آمد. وی  ادام��ه داد: امیدوارم نظارت به س��رعت 
تعمیق و گس��ترش یابد تا بتوانی��م یک گزارش نظارتی از س��ه قوه 
و دس��تگاه ها تهیه و به عنوان مهم ترین س��ند نظارتی کشور آن را 

منتشر کنیم.

 والیتی گزینه نهایی 
جبهه پیروان خط امام و رهبری 

عضو شورای مرکزی جبهه پیروان خط امام و رهبری با بیان این که 
اعضای این جبهه در نشست خود والیتی را به عنوان کاندیدای نهایی 
خود انتخاب کرد، گفت: جبهه پی��روان در انتخابات92 از علی اکبر 

والیتی حمایت خواهد کرد.
محس��ن کوهکن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه اعضای 
ش��ورای مرکزی جبهه پیروان خط ام��ام و رهبری ب��رای انتخاب 
کاندیدای نهایی این جبه��ه در یازدهمین دوره انتخابات ریاس��ت 
جمهوری گفت: آقای علی اکبر والیتی به اتف��اق اکثر آراء به عنوان 
کاندیدای نهایی این جبهه انتخاب ش��د که این کاندیدای ریاس��ت 

جمهوری، حمایت این جبهه را در دوران تبلیغات خواهد داشت.
عضو شورای مرکزی جبهه پیروان خط امام و رهبری افزود: دبیران 
کل تمامی احزاب و تش��کل های جبهه پیروان  در جلس��ه گزارشی 
از جلس��ات داخلی ش��ورای مرکزی خود برای انتخ��اب کاندیدای 
مورد حمایتش��ان ارایه دادند که علی اکبر والیتی توانست در میان 

کاندیداهای موجود، بیشترین رأی را کسب کند.

 ادامه از صفحه یک- داوطلب��ان انتخابات نیز در مصاحبه های 
خود بر تمکین از قانون تأکید کردند و این تمکین را هم بعد از اعالم 
بررسی صالحیت ها انجام دادند که باید از همه آنها به ویژه کسانی 

که احراز صالحیت نشدند، تشکر و قدردانی کرد.
رهبر انقالب اسالمی این رفتار را نشان دهنده ارجحیت و اهمیت 
قانون دانستند و افزودند: ممکن است ما از قانون هم ناراضی باشیم 
 اما تمکین ما در مقابل قانون، موجب فصل الخطاب ش��دن قانون 
می ش��ود. آگاهی و هوش��یاری و بصی��رت مردم در تش��خیص 
کاندیداه��ای انتخابات ریاس��ت جمهوری نکته دیگ��ری بود که 
حضرت آیت اهلل خامنه ای در موضوع انتخابات به آن اشاره کردند.

ایشان گفتند: با توجه به باالتر بودن سطح آگاهی و بصیرت مردم 
 ایران در مس��ائل سیاسی از س��طح متوس��ط جهانی و همچنین 
زمینه ای که برنامه های انتخاباتی صدا و سیما برای تشخیص مردم 
فراهم کرده است، امکان باالیی برای تشخیص و رسیدن به نتیجه 

از میان داوطلبان انتخابات وجود دارد.
رهبر انقالب اسالمی افزودند: ممکن است نتیجه ای که فرد به آن 
می رسد، درست و یا غلط باشد که این اشکالی ندارد. مهم آن است 
که با آگاهی و بصیرت، براساس تشخیص خود عمل کنیم که قطعا 

شامل اجر خداوند نیز خواهد شد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای توصیه ای به داوطلبان انتخابات ریاست 
جمهوری داش��تند و گفتند: آقایان داوطلبی که در صدا و س��یما 
برنامه دارند، وظایف سنگینی بر عهده دارند و باید مراقب باشند که 

خدایی نکرده برای جلب توجه مردم، هر حرف خالف واقعی را بر 
دهان نیاورند. ایشان تأکید کردند: سخنان کاندیداها باید واقعی، 

صمیمی، متکی بر اطالعات درست و صادقانه باشد.
رهبر انقالب اس��المی خاطرنش��ان کردند: کاندیداهای انتخابات 
ریاست جمهوری باید فقط واقعیت را به مردم بگویند، هم واقعیت 

اوضاع کشور و هم واقعیت درمورد خودشان.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: اگر صادقانه عمل ش��ود قطعا 
خداوند کمک خواهد کرد و این کمک الهی نیز گاهی با دست یافتن 
به توفیق خدمت و مسئولیت است و گاهی هم با توفیق نیافتن برای 
خدمت در این مسئولیت است. ایشان تأکید کردند: کاندیداها نباید 
برای جلب رأی مردم، به تخریب نامزدهای دیگر و همچنین تخریب 
واقعیات جامعه، اقدام کنند. رهبر انقالب اسالمی بار دیگر به موضوع 
انتس��اب نظر رهبری در انتخابات به برخی افراد اش��اره کردند و 
گفتند: این حرف ها همیشه بوده و واقعیت هم ندارد زیرا کسی نمی 
داند که رهبری به چه فردی رأی خواهد داد. حضرت آیت اهلل خامنه 
ای خاطرنشان کردند: رهبری نیز همانند بقیه مردم یک رأی بیشتر 
ندارد. ایشان با اشاره به تبلیغات رسانه های بیگانه درخصوص رأی 
و نظر رهبری در انتخابات تأکید کردند: دشمنان براساس اهداف 
شناخته شده آنها، این تبلیغات را در دستور کار خود قرار داده اند، 
اما نظام اسالمی بدون توجه به این تبلیغات و بر اساس هدف، راه و 
تدابیر مشخص، کار خود را انجام خواهد داد. رهبر انقالب اسالمی 
در بخش دیگری از سخنان خود، فرصت نمایندگی مجلس شورای 

اسالمی را فرصتی مغتنم برای خدمت در نظام اسالمی و در عین 
حال مقطعی حساس و امتحان بزرگی در پیشگاه خداوند دانستند 
و افزودند: باید در این مقاطع حساس مراقب خود بود زیرا اگر فرد 
مسئول، بتواند از این پیچ خطرناک به سالمت عبور کند، آنگاه در 

نزد خداوند موفق و سربلند خواهد بود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای حضور تخصص های متنوع در مجلس 
دهم را نش��ان دهنده ظرفیت باالی مجلس برای بررسی دقیق و 
کارشناسی طرح ها و لوایح دانس��تند و خاطرنشان کردند: از نظر 
مواضع سیاسی، مجلس در یک س��ال گذشته، موضعگیری های 

صحیح و بجایی داشته است.
ایش��ان رفتار و خلقیات نماین��دگان در مجلس را بس��یار مهم و 
تأثیرگذار در جامعه خواندند و افزودند: اگر در مجلس، عقل، فکر، 
طمأنینه، آرامش و محبت حکمفرما باشد، این ویژگی ها در جامعه 
نیز مشاهده خواهد شد و اگر خالف آن نیز از مجلس منعکس شود، 

در رفتار مردم تأثیر خواهد گذاشت.
رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند: اگر در مجلس، تقوا، امانت، 
اخالق، احساس مسئولیت و نشاط کاری دیده ش��ود، مردم را به 

نمایندگان خوشبین و نزدیک خواهد کرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطرنش��ان کردند: رفتار نمایندگان 
 قطعا در تربیت جامعه و سوق دادن آن به سوی برخی ارزش ها یا 

ضد ارزش ها تأثیرگذار است.
ایشان با تأکید بر لزوم کار دقیق و کارشناسی نمایندگان درمورد 
طرح ها و لوایح افزودند: این موضوع، حق مردم بر دوش نمایندگان 
اس��ت، بنابراین دادن رأی ممتنع در طرح ه��ا و لوایح قابل قبول 
نیست زیرا اگر فرد نماینده صاحب تخصص در آن موضوع است باید 
براساس اجتهاد خود عمل کند و اگر صاحب تخصص هم نیست از 
متخصصان مشورت بگیرد. رهبر انقالب اسالمی با اظهار گالیه از 
حضور کم تعداد نمایندگان در برخی جلسات و خالی بودن صندلی 
ها، تأکید کردند: نمایندگان باید در مجلس، هم حضور جسمانی 
و هم حضور ذهنی و قلبی داشته باشند و نسبت به طرح ها و لوایح 
اهتمام جدی نشان دهند. حضرت آیت اهلل خامنه ای رعایت انصاف 
را یکی دیگر از ن��کات الزم برای نمایندگی مجلس برش��مردند و 
خاطرنشان کردند: نمایندگان باید در مقابل همکاران خود و دولت و 
قوه قضاییه، انصاف را مراعات کنند زیرا رعایت نکردن انصاف موجب 

اثرگذاری منفی آن در جامعه می شود.
ایشان به موضوع تعامل قوه مقننه و قوه مجریه نیز اشاره کردند و 
افزودند: قوای مقننه و مجریه هر کدام براساس قانون دارای محدوده 
و حق مش��خصی هس��تند که باید این محدوده را حفظ کنند و با 

یکدیگر تعامل الزم را داشته باشند.

رهبر معظم انقالب در دیدار نمایندگان مجلس مطرح کردند

 انهدام پهپاد آمریکاییسخنان کاندیداها متکی بر اطالعات درست باشد
 در سومالی 

یک فروند پهپاد شناسایی آمریکا در جنوب سومالی سقوط 
کرد. شورش��ی های س��ومالی و فرماندار یکی از مناطق این 
کشور از س��قوط یک فروند پهپاد شناس��ایی که گمان می 
ورد متعلق به آمریکا باش��د در جنوب سومالی خبر داده اند. 
عبدالقادر محمد ن��ور فرماندار منطقه »ش��ابله پایین« در 
جنوب سومالی گفت که ش��به نظامیان الشباب یک فروند 
هواپیما که چندین س��اعت بر فراز ش��هر »بولو مارر« پرواز 
می کرد را س��اقط کردند. محمد نور به خبرگ��زاری رویترز 
گفت: شورشی ها در نهایت این پهپاد را هدف قرار داده و آن 
را منهدم کردند.  شورشی های سومالی هم سقوط یک فروند 
پهپاد را تأیید کردند، اما نگفتند که آیا آنها این پهپاد را منهدم 

کرده اند یا خیر.

 حمالت جدید 
علیه مسلمانان در میانمار 

یکی از افس��ران پلیس میانمار از به آتش کشیده شدن یک 
مس��جد، یک یتیم خانه و مغازه مس��لمانان در شمال غرب 
این کشور توسط بوداییان خبرداد و گفت: این اقدام پس از 
گسترش شایعه ای مبنی بر س��وزانده شدن یک زن بودایی 
توسط یک مرد مسلمان صورت گرفت. براساس گزارش این 
مأمور پلیس و ش��اهدان عینی، در جریان  این درگیری ها و 
خشونت شهر »الشیو« واقع در شمال شرق میانمار هیچ کس 

کشته نشده است.

 ارتش مصر هرگز
 سیاسی و حزبی نخواهد شد

وزیر دفاع مصر در س��خنانی اعالم کرد که ارتش این کشور 
هرگز سیاس��ی و حزبی نخواهد ش��د و یک نهاد ملی باقی 
خواهد ماند. به نقل از پایگاه خبری العهد لبنان، »عبدالفتاح 
السیسی« وزیر دفاع مصر اظهار داشت: نیروهای مسلح مصر 
هرگز سیاسی نخواهند شد و حزب تشکیل نخواهند داد و این 
نیروها یک نهاد ملی که مسئولیت دفاع از مصر و مردم آن را 
برعهده خواهد داشت، باقی می ماند و این موضع هرگز تغییر 
نخواهد کرد.  وی گفت: روزهای گذشته شاهد رویدادهای 
بسیاری بودیم و بسیاری می خواستند موضع ارتش را بدانند، 
بنابراین می گویم ارتش، یک نهاد ملی و شریف است که از 

فرهنگ توطئه و دسیسه چینی به دور است.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل

 همه نگاه ها 
به ما دوخته شده است 

محمد نجار/وزیر کشور

در حال حاضر همه نگاه ها اعم از دوست و دشمن در سطح منطقه و جهان 
به انتخابات ما دوخته ش��ده اس��ت و هرچقدر این انتخابات گسترده تر و 
با حضور بیش��تر مردم برگزار شود، کش��ور در برابر توطئه سلطه جویان 

واکسینه خواهد شد. 
وزارت کشور صرفا مجری و کامال بی طرف و مالک و معیارش فقط قانون 
اس��ت، ضمن این که ما در اجرای قان��ون با احدی رودربایس��تی نداریم 
و توصیه مان به مس��ئوالن این 
است که مبادا از سر بی توجهی و 
 بی دقتی کار روی زمین بماند و

خدای نکرده شبهه و سوءظنی 
ایجاد ش��ود که البت��ه در این 
صورت باید با آن برخورد کرد. 
دشمن امروز مترصد غبار آلود 
کردن فضا و گل آلود کردن آب و 

شکار ماهی خود است.
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تحقیق و تفحص از بانک مرکزی توسط هیأت رییسه مجلس متوقف شد

 فتحی پور رییس کمیس��یون اقتصادی مجلس نس��بت به ادعای کم کاری این کمیس��یون در تحقیق و 
تفحص ها واکنش نشان داد و گفت:12تحقیق و تفحص به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده که تحقیق و 

تفحص از بانک مرکزی هم که رأی آورد توسط هیأت رییسه متوقف شد.

 نامزدها به مسائل
 کارشناسی بپردازند

اعالم گزینه اصلح در 
دیداربا جامعه مدرسین

 حسین سبحانی نیا گفت: جریان اصولگرایی باید با اجماع بر روی حداقل دو 
نامزد، از ایجاد شکاف و دو مرحله ای شدن انتخابات جلوگیری کند.

 عضو هیأت رییسه مجلس تصریح کرد: اصولگرایان با اجماع، مانع دومرحله ای 
شدن انتخابات شوند. سبحانی نیا گفت: فضای انتخابات با بحث های تبلیغاتی 
 که نامزدها در صدا و سیما مطرح می کنند به داغ ترین روزهای خود نزدیک

می شود.
 نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس با تأکید بر این که نامزدهای انتخابات 
ریاست جمهوری باید بیشتر به مسائل کارشناسی و برنامه محوری بپردازند، 
ادامه داد: تشریح برنامه ها به صورت کارشناسی شده و پرهیز از گفتمان خالف 
واقع برای بسترسازی انتخاب منطقی از سوی مردم و آرام کردن فضای جامعه 

مؤثر خواهد بود.

عضو ش��ورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز با بیان این که جامعه روحانیت 
مبارز در این دوره از انتخاب��ات وارد مصادیق می ش��ود، گفت: در هماهنگی 
 با جامعه مدرس��ین حوزه علمیه قم و ب��ا توافق آنان گزینه اصل��ح را معرفی 

می کنیم.
 حجت االسالم حس��ین ابراهیمی اظهارداشت: در جلسه جامعه روحانیت به 
اتفاق آراء تصویب شده که در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری، این نهاد 
روحانی وارد مصادیق ش��ود و یک کاندیدای اصلح را به جامعه و مردم معرفی 
کند. وی درمورد زمان معرفی کاندیدای اصلح گف��ت: به دلیل آن که جامعه 
روحانیت تصمیمی بدون توافق با جامعه مدرس��ین نخواهد گرفت، لذا بعد از 
برگزاری جلساتی مشترک در این خصوص و با هماهنگی با جامعه مدرسین به 

زودی گزینه اصلح جریان اصولگرایی معرفی خواهد شد.

دیپلمات های س��ازمان ملل اعالم کردند هنوز درمورد 
جزئی��ات برگزاری کنفران��س »ژن��و 2« و زمان حتمی 
برگزاری این کنفرانس توافقی صورت نگرفته است، اما به 
احتمال زیاد این کنفرانس روزهای پانزدهم و شانزدهم 
ماه ژوئن آت��ی در ژنو دومین ش��هر پرجمعیت کش��ور 

سوئیس برگزار می شود. 
 پیش ت��ر وزی��ران خارجه آمریکا و روس��یه ب��ر برگزاری 
کنفرانس��ی بین الملل��ی ب��ا موضوع س��وریه و ب��ا حضور 
نمایندگان دولت و مخالفان س��وریه با هدف دستیابی به 
راهکاری سیاس��ی جهت پایان دادن ب��ه ناآرامی ها در این 
کش��ور توافق کردند. همچنین وزیران خارجه دو کش��ور 
در نشس��ت اخیر خود در پاریس اع��الم کردند، کنفرانس 
»ژنو 2« ب��ه اصول کنفران��س »ژنو 1« مبنی بر تش��کیل 
دولت انتقالی که مورد قبول دولت و مخالفان سوریه باشد، 
پایبند هس��تند.  کنفرانس »ژنو 1«، ژوئن س��ال گذشته 
برگزار شد و حاضران در آن، بر تش��کیل دولت انتقالی که 
دربرگیرنده چهره های نظام دولت کنونی سوریه و مخالفان 
باش��د، توافق کردند، اما به رغم حمایت های بین المللی از 
این توافق، تاکنون به دلی��ل اختالفات میان برخی از اعضا 
درباره سرنوشت بشار اسد رییس جمهوری سوریه در دوران 

انتقالی اجرای آن به تأخیر افتاده است. 

نماینده م��ردم ته��ران در نطق خ��ود در مجلس اظهار 
داشت: نامزدها با صراحت باید بگویند که با کدام رویکرد 
و کارکرد دولت های سازندگی، اصالحات و احمدی نژاد 
موافق و با کدامش��ان مخالفند تا معلوم شود در صورت 

صدارت با مردم و کشور چه می کنند. 
احمد توکلی نماینده مردم تهران در نطق خود در صحن 
علنی مجلس ش��ورای اسالمی اظهار داش��ت: ابتدا باید 
بدانیم کشور در چه وضعیتی قرار دارد، اگر ابعاد امانتی 
را که می خواهیم به یکی از 8 نامزد بسپاریم ندانیم، ای 

بسا اشتباهات تکرار شود.
 وی اظهار داش��ت: مهم ترین موضوع کشور شرایط بد 
اقتصادی اس��ت. اقتصاد ملی دچار رکود تورمی اس��ت؛ 
یعنی نرخ بیکاری و تورم همزمان باالست. سوءسیاست، 
ضعف مدیریت، نداشتن الگوی درس��ت و استبداد رأی 
و دش��منی های کینه ورزانه قبل با ملت ایران در قالب 
تحریم ها، هم اکنون کشور را دچار نرخ رشد منفی تولید 

و نرخ تورم32 درصد کرده است.
 توکلی در ادامه نطق خود گفت: بازار متالطم ارز نزدیک 
 به یک و نیم سال اس��ت تقریبا از مدیریت بی بهره بوده

 و بی ثبات��ی را به عرص��ه اقتصاد کش��ور تحمیل کرده 
است.

حس��ن روحان��ی کاندی��دای یازدهمی��ن دوره انتخابات 
ریاس��ت جمهوری با اش��اره به برنامه دولت تدبیر و امید 
 برای حل مشکالت کشور گفت: راه حل های کوتاه مدتی

ی��ک م��اه و100 روزه برای ح��ل مش��کالت ومعضالت 
اقتصادی، اجتماعی و سیاست داخلی و خارجی در دولت 
 تدبیر وا مید پیش بینی ش��ده اس��ت که با ای��ن برنامه ما 
می توانیم در یک فرصت کوتاه ش��اهد تح��ول اقتصادی 

باشیم. 
 روحانی با بیان این که من با بس��یاری از سیاس��تمداران 
بزرگ دنیا درس حقوق خوانده ام اظهار داشت: این درس 
به من آموخت چگونه از حقوق مردم دف��اع کنم و به من 
آموخت که فرق قطعنامه شورای حکام با قطعنامه شورای 
امنیت یک کاغذ معمولی نیست و کسی که حقوق نخوانده 
باشد شاید این تفاوت را لمس نکند.  وی همچنین با اشاره 
به سوابقش در نهضت اسالمی و مبارزه با رژیم ستمشاهی 
گفت: من بارها در سخنرانی پرشور انقالب و قبل از انقالب 
بازداشت و ممنوع المنبر ش��ده ام و همواره با عنوان یک 
س��رباز در نهضت اس��المی بوده ام ومی دانستم که مسیر 
دستیابی به استقالل کش��ور مبارزه با استبداد است. وی 
افزود: من بیشتر دوران ها نماینده مردم بودم و مشروعیتی 

که از رأی مردم بیاید بسیارسرافرازی دارد.

محمدباقر قالیباف با بیان این که برنام��ه ای که من تدوین 
کردم تحت عن��وان پیش��رفت و عدالت اس��ت، گفت: اگر 

پیشرفت اتفاق نیفتد، عدالت در واقع توزیع فقر است. 
نامزد یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به 
این سؤال که چه عاملی باعث ثبت نام شما در این انتخابات 
ش��د، گفت: نکته ای که در اینجا باید بیان کنم این است که 
ثبت نام من برای ادای دین  به م��ردم و انقالب بود. من یک 
شهروند از جامعه بودم که عقبه قدرت و ثروت نداشتم و به 
لطف ملت و انقالب و برکت امام  راحل و شهدا، به مرحله ای 
رس��یدم که اکنون در حضور ملت عزیزمان که مدیون آنها 

هستم، حاضر باشم.
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری اضافه کرد: این سؤال 
در ذهن مردم اس��ت که با وجود منابع انس��انی و امکانات و 
س��رمایه های مادی زیاد، پس چه چیزی باعث ش��ده است 
که امروز چنین مشکالتی گریبانگیر مردم ما شود و چرا ما 
کارنامه قابل دفاعی در عرصه اقتصادی و فرهنگی نداریم. این 
کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ادامه 
داد: همان عزیزانی که امروز در مسئولیت قرار دارند و نامزد 
هم شده اند، همین ها مسئول دیپلماسی یا در حوزه شورای 
امنیت در دبیرخانه بوده اند. کارنامه آنها همین است که االن 

وجود دارد و من برای پایان دادن به همین ها آمده ام.

انتخابات انتخاباتانرژی هسته ای انتخابات

 زمان احتمالی
 برگزاری نشست ژنو 2 

نامزدها موضع خود را با 
دولت های قبلی   روشن کنند

 راه حل های
 100 روزه دارم 

  بدون پیشرفت 
عدالت توزیع فقر است
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 معلوالن،  مشاوران
 مناسب  سازی فضا های شهری شوند

عضو انجمن حمای��ت از معلوالن آس��یب نخاعی اصفه��ان گفت: تمام 
شهرداری ها برای اجرای طرح های مناسب سازی خود باید از مشاوره  افراد 
معلول استفاده کنند و نیاز سنجی از معلوالن برای اجرای این طرح ها در 
فضا ها و اماکن عمومی ضرورت دارد. مریم صداق��ت در گفتگو با فارس 
با اش��اره به این که مناسب سازی فضا های ش��هری از سال های گذشته 
مهم ترین خواسته معلوالن بوده است، گفت: اگرچه اصفهان از شهر های 
پیشتاز در راستای اجرای طرح های مناسب سازی است، اما معلوالن آسیب 

نخاعی هنوز برای تردد در سطح شهر با موانعی مواجه می شوند.

 تله سیژ ناژوان به زودی
 به بهره برداری می رسد

مدیر طرح س��اماندهی ناژوان اعالم کرد: تله سیژ ناژوان در مرحله تست 
بوده و به زودی به بهره برداری می رسد. غالمرضا ساکتی اظهار داشت: 
تله سیژ ناژوان اکنون در مرحله تست است، لذا بعد از تأیید مشاور اتریشی 
صندلی ها آن نصب شده و تله سیژ راه اندازی می شود. وی بیان داشت: 
طول رفت و برگشت این خط۳ هزار و۸۰۰ متر است که تعداد ۱۲۰ عدد 
صندلی ۴ نفره داشته و در هر ساعت قادر است یک هزار و۹۰۰ نفر بازدید 

کننده را از ایستگاه اول به دوم و بالعکس انتقال دهد.

 ارایه قانون جدید 
دفاتر اسناد رسمی به مجلس

رییس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور گفت: قانون جدید دفاتر اسناد 
رس��می و ازدواج و طالق که به تصویب قوه قضاییه رس��یده، جهت طی 
مراحل قانونی به مجلس شورای اسالمی ارایه شده است. به گزارش ایمنا، 
احمد تویسرکانی بیان داشت: ثبت رس��می یکی از سیاست های جدی 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و از نیازهای اساسی جامعه است.  وی 
تصریح کرد: اگر ثبت رس��می در جامعه نهادینه شود، ضمن ایجاد یک 
نظم حقوقی، از بسیاری معضالت اجتماعی و دعاوی، پیشگیری شده و 

درنتیجه حجم پرونده های قضایی کاهش خواهد یافت.

 فراخوان جذب رشته های
 پزشک عمومی در پلیس

 مع��اون نیروی انس��انی فرماندهی انتظامی اس��تان اصفه��ان از جذب 
رشته های تغذیه و پزش��ک عمومی در مقطع کارشناسی و کارشناسی 
ارش��د برای اس��تخدام در این فرماندهی خبر داد. س��رهنگ مس��عود 
ابراهیمیان اظهار داشت: فرماندهی انتظامی استان اصفهان در نظر دارد 
به منظور تکمیل کادر نیروی انسانی خود از بین برادران واجد شرایط در 
مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های تغذیه و پزشک عمومی 
اس��تخدام کند. وی حداقل معدل برای متقاضیان را ۱5 و حداقل سن را 
بین ۲7 و ۲۸ عنوان کرد و افزود: متقاضیان اس��تخدام که دارای رش��ته 
تغذیه هستند به صورت افسری و پزشکان عمومی به صورت کارمندی 

استخدام خواهند شد.

 برگزاری آزمون کارشناسی ارشد
 در دانشگاه

همزمان با سراسر کش��ور، آزمون کارشناسی ارشد رشته های تحصیلی 
علوم پزش��کی در دو نوبت صبح و بعدازظهر در دانش��گاه علوم پزشکی 
اصفهان برگزار خواهد ش��د. این آزمون در6۲ رش��ته تحصیلی ازقبیل 
بهداشت و ایمنی موادغذایی، شنوایی شناسی، گفتار درمانی، فیزیوتراپی، 
پرستاری، اقتصاد بهداشت، مدیریت توانبخشی، علوم تشریحی، مددکاری 

اجتماعی و... با حضور ۴۳6۹ داوطلب برگزار می گردد.

گشتی در اخبار 
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چهره روز
اتمام کار تیم درمانی مستقر در مناطق زلزله  زده بوشهر

محمد علیزاده معاون بهداش��ت، درمان و توانبخش��ی جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
از اتمام کار تیم درمانی این ارگان که به منظور خدمات رس��انی در ش��هر زلزله زده شنبه و 

روستاهای اطراف آن در استان بوشهر مستقر شده بودند، خبر داد.
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مدیرکل ثبت احوال اس��تان اصفهان اعالم کرد: در دو ماهه  اخیر س��ال 
ج��اری، تعداد۱۲هزار و5۹6 نوزاد در اس��تان اصفهان متولد ش��دند که 
امیرعلی و فاطمه بیش��ترین فراوانی نام ن��وزادان را در این مدت به خود 

اختصاص داد.
تورج حاجی رحیمیان در گفتگ��و با ایمنا گفت: در ماه ه��ای فروردین و 
اردیبهشت س��ال جاری، تعداد۱۲هزار و 5۹6 نوزاد شامل6 هزار و ۴۱۹ 

پسر و6 هزار و ۱77 دختر در استان اصفهان متولد شدند.
وی افزود: در همین مدت، ۴ هزار و ۱۳۴ نفر در س��طح استان جان خود 
را از دس��ت دادند که دو هزار و ۱۸۹ نفر از آنها مرد و یک هزار و 7۸۸ نفر 

زن بودند.

با حضور مش��اور وزیر نیرو و مدیر عامل ش��رکت مهندسی آبفای کشور 
عملیات اجرایی بخش��ی از پروژه فاضالب شهر نیاس��ر هشت خرداد ماه 

آغاز شد.
 در ای��ن عملی��ات اجرای��ی، ۸5 درص��د مبلغ کل ب��رآورد کار توس��ط

س��رمایه گذاری تأمین وپس از اتمام و تحویل پروژه و طی اقساط با سود 
متعارف توسط دولت به سرمایه گذار باز پرداخت می شود.

این عملیات ش��امل۱۲/۳ کیلومتر خط��وط لوله به اقط��ار۲۰۰ تا5۰۰ 
میلیمتر و نصب تعداد۴5۰ فقره انشعاب است که به روش تأمین تسهیالت 
مالی،کاال وتجهی��زات از محل اعتبارات ماده 56 قان��ون الحاقی مقررات 

دولت با سرمایه گذاری بخش خصوصی تأمین می شود.

اقدامات بسیاری برای کاهش 
آالینده ها صورت گرفته است

استاندار اصفهان
علیرضا ذاکر اصفهانی 

برای کاهش آالینده های اصفهان و دیگر ش��هرهای این استان، اقدامات 
بسیاری در س��ال های اخیر صورت گرفته است. موضوع آالینده ها بر اثر 
فقدان طرح های آمایشی و عدم توجه به اسناد باالدستی در طول تاریخ 
به وجود آمده که در نتیجه آن، نیروگاه، پاالیشگاه و نهادهایی از این قبیل 
در اطراف شهر اصفهان و شاهین شهر شکل گرفته است.کوره های آجر 

پزی، مع��ادن گچ، خاک، آهک 
و کارخانه هایی ک��ه در اطراف 
ش��هرهای بزرگ ق��رار گرفته، 
موجب پدید آم��دن آالینده ها 
ش��ده و در این ارتباط بسیاری 
 از تأسیس��ات اس��تان ش��امل 
ذوب آهن و ف��والد مبارکه در 
طول سه یا چهار سال گذشته 
متعهد به انجام اقداماتی شدند.

در نشس��ت خبری س��ومین گردهمایی کش��وری 
طب س��نتی، امان اهلل جاللی دبی��ر علمی همایش 
طب اس��المی و محمد موس��وی دبیرکل س��ومین 

گردهمایی کشوری حضور داشتند. مباحثی که در 
این گردهمایی مطرح شد را در زیر خواهید خواند:

      هجمه های مخالفان به طب س��نتی از س��ال 

گذشته آغاز شد. این حمالت با اهداف و برنامه ریزی 
مشخص و برای از بین بردن جایگاه طب سنتی انجام 
گرفت که در برنامه نبض شبکه PRESSTV به طور 

واضح به طور انتقادی به آن پرداخته شد.
      می خواهند طب سنتی را با اهداف و برنامه ریزی 
مشخص به چالش بکشند و ماهیت آن را زیر سؤال 

ببرند. 
      با توجه به هویت ایرانی- اس��المی بودن طب 
س��نتی، مخالفان و یا ناآگاهان، به غلط هویت آن را 
به طب یونانی بس��ط داده و ایرانی بودن آن را منکر 

می شوند.
پزش�کان ایران�ی ط�ب ش�یمیایی را 

کورکورانه قبول کردند
     در این زمینه سخنرانی اس��اتید طب سنتی و 
تبیین راهکارهای مناسب راهگش��ا بود. تعدادی از 
طبیبان ایران، سبک طب غربی را به طور کورکورانه 
قبول کردند، این در حالی است که ابن سینا از همان 
زمان به جمع آوری طب سنتی و اسالمی پرداخت و با 
ایجاد حرکتی نو، موجب ایجاد این علم) طب سنتی( 

در سراسر جهان شد.
      تنها توفیقی که طب ش��یمیایی به دست آورد 
مهار عفونت ها بود که توانس��ت در این امر مطلوب 
ظاهر ش��ود، اما در نهایت در مه��ار بیماری هایی از 
جمله سرطان  نتوانسته موفق شود و به کنترل این 

بیماری بپردازد.
      هدف ما از برگزاری چنین همایش هایی زنده 
کردن طب سنتی و به دست آوردن جایگاه اصلی آن 
در ایران هستیم تا از این طریق در سالمت مردم قدم 

مؤثری برداریم.
       طب غربی بر پایه نواقص و تجزیه پیش می رود.

      متأسفانه در ایران که خود منشأ طب اسالمی 
است و پیشینه طب سنتی را در بر دارد به سوی طب 
نوین که ریشه در غرب دارد و با عناصر شیمیایی به 

درمان بیمار می پردازند، قدم برمی دارد.
اختصاص 8 درصد از سرانه ناخالص ملی 

به بحث سالمت
      یکی از محس��نات طب اس��المی به کارگیری 
طب سنتی بر اس��اس پایه علمی با ارکان الهی است 

و سبب شده تا مکتب طب غربی را که دارای نواقص 
طبی است و بیشتر بر اس��اس طب شیمیایی پیش 

می رود، مغلوب کند.
      در ایران ۸ درصد س��رانه ناخال��ص ملی برای 
بحث س��المت و درمان در نظر گرفته ش��ده است، 
اما هنوز برای درمان به سبک سنتی و یا همان طب 
اسالمی سرانه ای در نظر گرفته نشده و در این بخش 
هیچ یارانه ای به بخش درمان سنتی اختصاص داده 

نمی شود.
برگزاری سومین گردهمایی کشوری طب 

اسالمی
      برای این که به تقابل طب نوین و سنتی پایان 
دهیم و تعاملی پایدار را در این عرصه به وجود آوریم 
اقدام به برگزاری س��ومین گردهمایی کشوری طب 

اسالمی )سنتی( کردیم.
      طب اسالمی زیر دست طب شیمیایی نیست 
بلکه در کنار آن اس��ت و به همین دلیل برای همسو 
قدم برداشتن و ایجاد یک فضای طب مفید به دنبال 
تخصصی کردن طب ایران اسالمی )سنتی( هستیم.

دبیرکل سومین گردهمایی کشوری طب سنتی:

طب شیمیایی تنها در مهار عفونت مؤثر است

زیر پوست شهر/تجاوزی دوباره به حریم میدان نقش جهان!

سنا[
س:ای

]عک

در حالی که سال  ها از زدن کلنگ 
 گروه 
اولیه مصال بر زمین می گذرد، اما شهر

هن��وز متولیان این پ��روژه با اما و 
اگرها و بهانه های مطرح شده، اجرای آن را به زمان 
دیگری موک��ول می کنند و هنوز هم س��جاده های 
اصفهانی ها در انتظار وعده مسئوالن است. این در 
حالی است که  در بسیاری از شهرها نماز جمعه در 
مصالی شهر برگزار می ش��ود، اما در شهر اصفهان 
مردم همچن��ان از داش��تن یک مصالی مناس��ب 
محرومند و نماز را در میدان تاریخی امام)ره( برگزار 
می کنند. عملیات ساخت مصالی اصفهان از سال 
۱۳7۴؛یعنی ح��دود ۱۸ س��ال پی��ش در زمینی 
موقوفی به مس��احت ۸۴ هزار مترمرب��ع وبا هیأت 
امنایی متشکل از ۴شخصیت حقوقی و ۹ شخصیت 
حقیقی آغاز شد. چند سال بعد مساحت این طرح با 
ایده راه ان��دازی یک مجتمع فرهنگ��ی – مذهبی 
به۲۰۰هزار مترمربع افزایش یافت و عالوه برمصال 
برای برپایی نماز،کتابخانه،سالن اجتماعات، سالن 

نمایش فیلم، مجتمع تجاری، دانشکده علوم قرآنی 
و ورزش��گاه نی��ز پی��ش بین��ی ش��د. در اوای��ل 
کارکمترکس��ی باور می کرد این طرح که به گفته 
طراحان آن برگرفته ازمعماری سنتی اصفهان است 
و قرار بود بعد از ۸ سال به اتمام برسد، امروز بعد از 
چندین س��ال هنوز هم در خم کوچه های بودجه 
باقی بماند. تکمیل مصالی اصفهان درچند س��ال 
گذشته همواره با چالش های متعددی همراه بوده 
 و در این رابط��ه مدیرعام��ل مصالی ب��زرگ امام 
خمین��ی )ره( اصفه��ان اعتق��اد دارد ک��ه ب��رای 
بهره برداری اولیه از مص��الی بزرگ اصفهان حدود 

۳۰ میلیارد تومان بودجه دیگر نیاز است.
این خالص��ه ای اس��ت از گفته ه��ای پرچمی که 

مشروح آن را را در زیر خواهید خواند:
     اصلی ترین مش��کلی که در س��اخت مصالی 

اصفهان وجود دارد، کمبود بودجه این طرح است.
     شیش��ه های ای��وان مقصوره مص��الی بزرگ 

اصفهان به صورت کامل نصب شده است.

      طرح پوشش سقف و کاشی کاری روی گنبد 
مصال، فیروزه ای رن��گ خواهد بود، چرا که اصفهان 
شهر گنبدهای فیروزه ای است و مصالی آن باید با 

هویت شهر سنخیت داشته باشد.
      پیمانکار ساخت بنای داخل مصال  نیز انتخاب 
شده و فضای داخلی هم به صورت معماری اسالمی 

و سنتی است.

مصالی اصفهان40 هزار متر س�نگ نیاز 
دارد

      از ابتدای س��اخت مصال تاکن��ون حدود ۲5 
میلیارد تومان هزینه پروژه شده است.

      برای بهره برداری و س��اخت مصالی اصفهان 
حدود۳۰ میلیارد تومان بودجه دیگر نیاز است.

     پول مورد نیاز برای سنگ به کار رفته در مصال، 
سه میلیارد تومان است.

      بدنه و کف مصالی اصفهان به حدود۴۰ هزار 
متر سنگ نیاز دارد.

      طرح های تأسیس��اتی این پروژه تکمیل شده 
و سیستم گرمایشی و سرمایشی از کف برای مصال 
در نظر گرفته ش��ده و برای تعبیه هم هواساز نصب 

خواهد شد.

بازنگری در ساخت مصالی اصفهان
      آب های س��طحی در مصال به وسیله زهکشی 
وارد سیستم فاضالب می شود و از آن برای آبیاری 

فضای سبز استفاده خواهد شد.
     در نقش��ه و ط��رح قدیم��ی، بناه��ا و رقباتی 
چس��بیده به مصال وجود داش��ت که ب��زرگ تر از 
صحن بود و آن را تحت الش��عاع قرار می داد، اما در 
طرح بازنگری تمام این اضافات حذف شد و پس از 
س��اخت، تنها خود صحن به راحتی از بیرون دیده 

می شود.
     وی با اش��اره به این که هر می��زان پول برای 
ساخت مصال تزریق شود به همان نسبت کار پیش 
می رود، گفت: سازه ای که پس از ۱۸ سال همچنان 
بالتکلیف است، نیاز به مقاوم س��ازی دارد، چرا که 
برخی قسمت های آن در حال فرسوده شدن است. 

البته در برخی قسمت ها این کار انجام شده است.

انتقاد از بی توجهی مس�ئوالن دولت به 
مصال

     مسئوالن به این پروژه بزرگ، بی توجه هستند 
واگر مس��ئوالن دولتی هم��ت می کردند به راحتی 
می ش��د از بودجه های خود اس��تان ای��ن مصال را 
ساخت، اما تنها قول های زیادی داده شد و متأسفانه 

به هیچ یک عمل نشد.
      ۳۰ میلیارد تومان، مبل��غ قابل توجهی برای 
ساخت این پروژه نیست، البته تمام مسئوالن استان 
به ویژه امام جمعه و اس��تاندار زحمات زیادی برای 
ساخته شدن این پروژه انجام دادند و پیگیر موضوع 
بودند، اما پولی دس��ت آنها نیس��ت ک��ه بخواهند 
پرداخت کنند و این دولت اس��ت که باید برای این 
پروژه که جزء طرح های مهر ماندگار اس��ت بودجه 

کافی در اختیار استان قرار دهد.
      اصفه��ان ش��هر طرح های ب��زرگ نیمه کاره 
اس��ت؛ برای مثال پروژه ای مانن��د متروی اصفهان 
که سال هاست در دست ساخت است، سبب شده تا 

صدای همه مردم بلند شود و مایه بدنامی اصفهان 
است.

نامه ای ک�ه روی میز وزیر ارش�اد خاک 
می خورد

      در دور چهارم سفر رییس جمهور به اصفهان، 
مصوب شد که۱۰میلیارد تومان برای ساخت مصال در 
نظر گرفته شود، اما تاکنون هیچ خبری از این بودجه 

نشده و نامه آن روی میز وزیر ارشاد خاک می خورد.
     برای تأمین بودجه این پروژه جلساتی با  خیرین 
نیز داشتیم که آن هم تاکنون نتیجه ای در بر نداشته 

و خروجی جلسات مشخص نشده است.

درآمد ماهانه 60 تا 70 میلیونی بال هایپر 
برای مصال

      بال هایپر در ماه حدود 6۰ تا 7۰ میلیون تومان 
برای مصال درآمد دارد که این میزان صرف هزینه های 

جاری مصال می شود.
     تعمیر و نگهداری این پروژه نیز هزینه های زیادی 
دارد، در موتورخانه مصال بی��ش از یک صد میلیون 
تومان سیستم گرمایشی و سرمایشی نصب شده که 

نیاز به مراقبت و نگهداری دائم دارد.
      اصلی ترین مش��کل مصال بحث بودجه است، 
اگر۳۰ میلیارد تومان بودجه ای که مصال برای ساخت 
نیاز دارد، تأمین شود، تمام کارها به صورت مجزا قابل 
انجام است و ظرف حداکثر یک سال این پروژه بزرگ 

به بهره برداری می رسد.

شورای شهر یک ریال هم برای کمک به 
مصال پرداخت نکرد

     ریی��س ش��ورای ش��هر در آیین آغ��از نصب 
شیش��ه های مصالی اصفهان قول داده بود که شورا 
۱۰ میلیارد تومان برای کمک به این پروژه پرداخت 
می کند، اما تاکنون یک ریال هم از س��وی این شورا 

پرداخت نشده است.
     ضمن قدردانی از مدیریت اوقاف و امور خیریه 
استان اصفهان در همراهی برای ساخت مصال، الزم 
است از مسئوالن ارشد اس��تان به ویژه امام جمعه و 
استاندار اصفهان که انصافا ما را برای ساختن مصال 

همراهی کرده اند ، قدردانی کنم.

پروژه ای که 30 میلیارد تومان بودجه نیاز دارد

مصال در پیچ و خم اعتبارات عمرانی جا ماند

تولد ۱۲ هزار و ۵۹6 نوزاد 
در استان اصفهان

آغاز عملیات اجرایی 
شبکه فاضالب نیاسر

SMS



چهره روزیادداشت

 دولت آینده 
اقتصاد زلزله زده را بازسازی کند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با برش��مردن چالش های پیش روی 
دولت آینده به خانه ملت گفت: اس��اس اقتصاد دربخش هایی همچون 
تولید، صادرات و واردات و سرمایه گذاری دچار زلزله پرقدرتی شده است 

که امیدواریم دولت بعدی بتواند آن را بازسازی کند.
 محسن صرامی فروش��ان با اش��اره به چالش های اقتصادی پیش روی 
دولت بعدی گف��ت: مدیریت پیگیر و ب��دون تنش و تمکی��ن به قانون، 
 بس��یاری از مش��کالت پیش آمده را می تواند حل کن��د. نماینده مردم 
خمینی ش��هر درمجلس شورای اس��المی افزود: بخش��ی از مشکالت 
اقتصادی در دولت نهم و دهم ایجاد شد که امیدواریم  یک دولت منطقی 
منطبق ب��ر عقالنیت  و نظام مق��دس جمهوری اس��المی روی کارآمده 
و مش��کالت مردم را هرچه س��ریع تر برطرف کند. وی گف��ت: افزایش 
نقدینگی هم یکی از چالش هایی است که گریبان دولت بعدی را خواهد 
گرفت. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید براین که دولت به 
تقویت ارزش پول ملی و قدرت خرید خانواده ها توجه جدی نکرد، افزود: 
البته نگاه به زیرس��اخت ها و افزایش پروژه های عمرانی جزء نقاط قوت 
دولت نهم و دهم بود، اما خروجی اقتصاد یعنی ارزش پول ملی مورد بی 
مهری قرار گرفت و شاهد کاهش ارزش پول ملی بودیم. صرامی فروشان 
 گفت: اس��اس اقتصاد دربخش هایی همچون تولید، صادرات و واردات و 
سرمایه گذاری دچار زلزله پرقدرتی شده است که امیدواریم دولت بعدی 

بتواند آن را بازسازی کند.

 نصب انشعابات آب
 مسکن مهر علویجه

با اجرای خط آبرسانی مسکن مهر شهر علویجه به طول 
1472 متر با اقطار 100، 110 و 150 میلیمتری و تکمیل 
بیش از60 درصد این واحدها، عملیات نصب انش��عابات 
آب220 واحد مسکن مهر این ش��هر در دستور کار قرار 
گرفت و نصب انش��عاب176 واحد دیگر آماده اجراست 
که بیش از یک میلیارد ریال جه��ت اجرای لوله گذاری 
و نصب انش��عاب آب تاکنون هزینه ش��ده است. الزم به 
ذکر است مسکن مهر ش��هر علویجه در شمال این شهر 

ساخته شده است.

 کاهش مصرف آب نجف آباد 
در سال 91

رواب��ط عموم��ی اداره آبفا ب��ا هماهنگی امور مش��ترکین 
منطقه نجف آباد نسبت به اطالع رسانی در اماکن عمومی، 
نمازجمعه، مساجد، مدارس، ادارات و نیز با ارسال پیام صرفه 
جویی در قبوض آب بها جهت توجه بیش��تر مردم در صرفه 
جویی آب اقدام نموده اس��ت و باتوجه به این که در سال91 
تعداد 16 هزار و 707 فقره صدور قبض آب بها افزایش یافته 
وسه هزار و161 انشعاب جدید در س��ال91واگذار گردیده، 
بیش از یک درصد کاهش مصرف آب در سال1391نسبت به 
 سال1390 در منطقه نجف آباد حاصل شده است که این امر 
نشان دهنده صرفه جویی مردم در مصرف آب با وجود گرمای 

طاقت فرسا در این سال بوده است.

سقائی، بهترین ثواب است
همزمان با می��الد فرخنده اس��وه تق��وی و امامت حضرت 
عل��ی)ع( مدیرعام��ل و ش��ورای معاونی��ن ش��رکت آب و 
 فاض��الب در دی��دار ب��ا آی��ت اهلل ناص��ری از رهنمودها و

توصیه های ایشان بهره گرفتند. در این دیدار آیت اهلل ناصری 
با بیان این مطلب که آبرس��انی به مردم و خدمت رسانی در 
بخش فاضالب از لوازم حیات جامعه و امر اجتماعی پرفایده 
ای است که مسئولیت بسیار سنگینی را متوجه شرکت آب و 
فاضالب کرده است، تالش در جهت خدمت رسانی به مردم 
و علی الخصوص قشر مستضعف را امر خطیری دانستند که 
باید به آن توجه ویژه ای مبذول گ��ردد. در پایان این دیدار، 
آیت اهلل ناصری، وظیفه سقائی را بهترین ثواب ها که همراه با 
اجر دنیوی و اخروی است برشمردند و توفیق خدمت رسانی 

به مردم را بهترین وسیله کسب رضایت خداوند دانستند.

خبر ویژه

اخبار آبفا 

4
بودجه 92 با رقم 727 هزار میلیارد تومان بسته شد

نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه روز سه شنبه مجلس ماده واحده بودجه سال92را با 170 رأی 
موافق، 8 رأی مخالف و7 رأی ممتنع از 219 نماینده حاضر به تصویب رساندند. بودجه سال1392کل کشور 

از حیث منابع، بالغ بر 7 میلیون و 277 هزار و 34 میلیارد و510 میلیون ریال است.  فعال در خرید مسکن 
دست نگه دارید

رییس اتحادیه مشاوران امالک  
مصطفی قلی خسروی

در حال حاضر یک رکود انتظاری در بازار مسکن وجود دارد؛ به عبارتی 
همه منتظر هستند ببینند چه کسی رییس جمهورخواهد شد. این که 
چه کسی قرار است رییس جمهور شود، برای سرمایه گذاران بسیار حائز 
اهمیت است، ضمن این که االن احتیاج به یک مغز جاافتاده و جوان برای 
ریاست جمهوری داریم تا آرامشی برای ما به ارمغان بیاورد. با آمدن چنین 
رییس جمهوری ثبات سیاسی 
و به تبع آن ثبات اقتصادی برای 
کشور به وجود خواهد آمد و در 
کنار ثبات اقتصادی هم مطمئنا 
وضعیت ب��ازار مس��کن بهبود 
خواه��د یافت. در ح��ال حاضر 
پیشنهاد من این است که مردم 
صبر کنن��د و بع��د از انتخابات 

خرید خود را کامل کنند.
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مهدی غضنفری در پاسخ به پرسش خبرنگاری که در حاشیه 
کارگ��روه تنظیم بازار از وی پرس��ید، بانک مرک��زی در مورد 
اعطای ارز مرجع به کاالی اساسی مصاحبه می کند و مشکل 
عدم تأمین کاال را به دوش گمرک و سایر دستگاه ها می اندازد، 
پس مشکل واقعی کجاست، گفت: ما به عنوان وزارت صنعت، 
معدن و تجارت از همکاری همه عوامل بانک مرکزی و گمرک 

در تأمین کاال تشکر می کنیم.
 به گفت��ه وی، مصاحب��ه ه��ای آق��ای بهمنی ش��اید گاهی

 برای آرام ک��ردن ب��ازار خوب باش��د، اما حقیقت این اس��ت 
که بازار یک موجود زنده اس��ت و اگر به موقع اقدامی صورت 
نگیرد مش��کالت عدیده ای بروز می کند که کار ما را س��خت 

تر می کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی 
براین که چرا این وزارتخانه برای دسترس��ی آس��ان تر حوزه 
کاالهای اساسی و یا مواد اولیه، اقدام جدیدی نمی کند و یا اگر 
اقدامی کرده  چرا اطالع رسانی نمی شود، پاسخ داد: ما اقدامات 
متعددی از سال گذشته تاکنون انجام داده ایم و اطالع رسانی 

هم انجام شده، اما معتقدیم باید حرف و عملمان یکی باشد. از 
بانک مرکزی و دیگران هم همین انتظار می رود.

غضنفری ادامه داد: اتفاقا حوزه های مأموریتی ما چه در تنظیم 
بازار و چه در تولید، آنچنان به موضوع ارز، قیمت و فراوانی آن 
حساس است که لحظه ای نمی توانس��تیم و نمی توانیم از آن 

غافل باشیم.
اتفاقی نیس��ت اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اولین 
بار و حتی قبل از بانک مرکزی موض��وع تخصیص ارز و حتی 
س��همیه بندی آن به کاالهای مختلف را مطرح کرد و اتفاقی 
نیست اگر وزارت صنعت برای اولین بار کاالهای وارداتی کشور 
را به10گروه تقسیم کرد. برای گروه یک و دو  ارز مرجع برای 
گروه های سه تا 9 ارز مبادله ای و برای گروه10نیز ممنوعیت 

واردات را خواستار شد.
 وی ادام��ه داد: همچنی��ن ای��ن، وزارت صنع��ت، مع��دن و 
 تجارت بود که تأس��یس مرک��ز مبادله ارزی را پیش��نهاد داد 
و به محض جلب نظر بانک مرکزی، آن را در س��اختمان ثبت 
سفارش این وزارتخانه ایجاد و در این راه هزینه مادی و معنوی 

بس��یاری را تقبل کرد و پس از آن بود ک��ه  واژه ارز مبادله ای 
باب شد.

وزیر صنعت، مع��دن و تجارت در ادامه اف��زود: این وزارتخانه 
به طور ویژه بر ارز ناش��ی از صادرات غیر نفتی تمرکز کرد و با 
تشویق صادرکنندگان به بازگش��ت این ارز به چرخه تجاری 

توفیق باالیی را نصیب کشور و حوزه ارزی نمود.
غضنفری افزود: به واقع می خواهم با برشمردن برخی کارهای 
وزارتخانه در زمینه مدیریت درآم��د ارز و مدیریت مصرف ارز 
بگویم چون حوزه کار ما به شدت تحت تأثیر نرخ ارز بود، ما در 
همه این زمینه ها پیشقدم بودیم و همکاری همه دستگاه های 
اقتصادی را خواستار شدیم که با هدایت آقای رییس جمهوری 

کارها به خوبی پیش رفت.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که با توجه به حساسیت 
حوزه فعالیت وزارت صنعت، معدن و تج��ارت در حال حاضر 
مشکل تأمین ارز چیست، پاس��خ داد : این روزها به لطف خدا 
مشکل تا حدی حل شده است. ما برای بانک مرکزی هم مصوبه 
ستاد تدابیر ویژه و هم دس��تور کتبی، موافقت و تأیید رییس 

جمهوری را گرفتیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: تنها خواهشی که از بانک 
مرکزی داریم این اس��ت که تأمین ارز ما به صورت مؤثر انجام 

شود.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری دیگر مبنی بر این  که منظور 
شما از مؤثر چیست، گفت : به هرحال سرانجام بانک مرکزی ارز 
را می دهد، اما اگر این تخصیص زمانی باشد که کمبود کاال کار 
خودش را کرده و نوعی گرسنگی در نظام توزیع شکل گرفته، 
بعدا با تزریق کاال در حد معمول مشکل گرسنگی نظام توزیع 
حل نمی شود و با وجود این توزیع، بازار مقاومت قیمتی خواهد 
داش��ت و ما مجبوریم به مقدار خیلی بیشتری کاال در معرض 

عرضه قرار دهیم.
غضنفری افزود: ام��ا اگر بانک مرکزی در فاصل��ه زمانی که ما 
درخواس��ت خود را مطرح کرده ایم و هنوز چ��راغ های زرد و 
قرمز را روش��ن نکرده ایم، ارز مورد نیاز م��ا را تخصیص دهد، 
بازار متوجه هیچ کمبودی نشده و کنترل بازار به صورت عادی 

انجام می شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در باره این س��ؤال که با توجه به 
این که وی عنوان کرده مصوبه های الزم را اخذ کرده، آیا این 
موضوع به معنای حل مشکل تخصیص ارز است، پاسخ داد: ما 
مطمئنیم بانک مرکزی شرایط حساس کنونی را درک کرده و 

ما با چالش بیشتری مواجه نمی شویم.

غضنفری خبر داد؛

مصوبه ستاد تدابیر ویژه برای تأمین ارز کاالهای اساسی

وزیر صنعت با تأکید بر اخذ مصوبه ستاد تدابیر ویژه و دستور رییس جمهور برای تأمین ارز کاالهای   گروه 
 اساس�ی گفت: بان�ک مرک�زی ش�رایط حس�اس کنون�ی را درک می کند تا ب�ا چالش بیش�تریاقتصاد

 مواجه نشویم.

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

مزایده 
1036 اجرای احکام شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده 
ای در خصوص پرونده به کالسه 910399 ج ح3 له محمدرضا حاجیان و علیه محمد 
علی ش��یرزاد و مجید محمد باغبان کارفرمایان نمایندگی ایران خودرو کد2099 مبنی 
ب��ر فروش اقالم ذیل در روز دوش��نبه 1392/3/27 از س��اعت 9 تا 10 صبح برگزار 
نمای��د. ل��ذا طالبین خرید می توانن��د در مدت پنج روز قبل از جلس��ه مزایده به محل 
نگهداری اموال واقع در اصفهان – جرقویه س��فلی – روس��تای حس��ین آباد – منزل 
محمدتق��ی حاجی��ان مراجعه و با بازدی��د از آن و تودیع ده درص��د نقدی قیمت پایه 
کارشناس��ی ش��ده یعنی 3/624/000 ریال در جلسه مزایده ش��رکت نمایند. پیشنهاد 
دهن��ده باالترین قیمت برن��ده مزایده خواهد بود. 1- چراغ جلو س��مت چپ پژو 206 
ب��ه تع��داد 1 و قیمت واح��د 500/000 ریال و قیمت تع��داد 500/000 ریال. 2- چراغ 
جلو س��مت راس��ت پژو 405 به تعداد 1 و قیمت واحد 200/000 ریال و قیمت تعداد 
200/000 ریال. 3- چراغ جلو سمت چپ پژو 405 به تعداد 1 و قیمت واحد 200/000 
ری��ال و قیمت تعداد 200/000 ریال. 4- لنت ترمز عقب پژو 405 به تعداد 2 دس��ت و 
قیم��ت واحد 200/000 ریال و قیمت تعداد 400/000 ریال و مدل AUTOEF. 5- لنت 
ترم��ز جلو پژو 405 به تعداد 14 دس��ت و قیمت واح��د 300/000 ریال و قیمت تعداد 
4/200/000 ری��ال م��دلTEXTAR  . 6- لنت ترمز چرخ عقب پ��ژو 206 به تعداد 6 
دس��ت و قیمت واحد 250/000 ریال و قیمت تعداد 1/500/000 ریال 6 دس��ت کامل. 
7- کفشک ترمز عقب پژو 405 به تعداد 1 و قیمت واحد 150/000 ریال و قیمت تعداد 
150/000 ری��ال مدل TRW. 8- کویل پژو 206 به تع��داد 1 و قیمت واحد 450/000 
ریال و قیمت تعداد 450/000 ریال ایس��اکویی. 9- کویل پژو 206 به تعداد 1 و قیمت 
واحد 450/000 ریال و قیمت تعداد 450/000 ریال BONgicord. 10- کمک فنر جلو 
پژو 206 به تعداد یک جفت و قیمت واحد 1/000/000 ریال و قیمت تعداد 1/000/000 
ری��ال. 11 فیلتر روغن با اورینگ س��مند به تعداد 23 و قیم��ت واحد 20/000 ریال و 
قیمت تعداد 460/000 ریال. 12- کاس��ه ترمز چرخ عقب پژو 405 به تعداد 2 و قیمت 
واحد 150/000 ریال و قیمت تعداد 300/000 ریال. 13- اهرم ترمز دس��تی پژو 405 
ب��ه تع��داد 1 و قیمت واحد 50/000 ری��ال و قیمت تعداد 50/000 ریال. 14- شیش��ه 
باالبر درب عقب س��مت راس��ت پ��ژو 206 به تعداد 3 و قیمت واح��د 200/000 ریال 
و قیمت تعداد 600/000 ریال. 15- شیش��ه باالبر درب عقب س��مت چپ پژو 206 به 
تع��داد 3 و قیمت واحد 200/000 ری��ال و قیمت تعداد 600/000 ریال. 16- چراغ جلو 
س��مت چپ پژو 405 به تعداد 2 و قیمت واحد 200/000 ریال و قیمت تعداد 400/000 
ری��ال BEHSAZIN. 17- فیلتر بنزین پژو 405 ب��ه تعداد 20 و قیمت واحد 20/000 
ری��ال و قیمت تعداد 400/000 ریال مدل ایس��اکو. 18- کمک فن��ر جلو به تعداد 2 و 
قیم��ت واحد 350/000 ریال و قیم��ت تعداد 700/000 ریال م��دل کوفاپ. 19- چراغ 
عقب راس��ت کام��ل پژو 206 به تعداد 5 و قیمت واح��د 180/000 ریال و قیمت تعداد 

و 900/000 ریال. 20- چراغ جلوی لنز شفاف بدون المپ راست پژو 206 به تعداد 3 
قیم��ت واحد 500/000 ریال و قیمت تعداد 1/500/000 ریال. 21- رینگ چرخ فوالدی 
پ��ژو 405 به تعداد 7 و قیمت واحد 200/000 ری��ال و قیمت تعداد 1/400/000 ریال. 
22- پولوس جلو سمت چپ پژو 206 به تعداد 1 و قیمت واحد 800/000 ریال و قیمت 
تعداد 800/000ریال مدل GNK. 23- پولوس جلو س��مت راست پژو 206 به تعداد 1 
و قیمت واحد 800/000 ریال و قیمت تعداد 800/000ریال مدل GNK. 24- پوس��ته 
آب جلوی سرسیلندر پژو 206 به تعداد 1 و قیمت واحد 300/000 ریال و قیمت تعداد 
300/000 ریال. 25- وایر ش��مع پژو 405 و سمند به تعداد 3 و قیمت واحد 120/000 
ریال و قیمت تعداد 360/000ریال. 26- میل فرمان بین شانه ای و سیبک پژو 206 به 
 -27 .TRW تع��داد 4 و قیمت واحد 100/000 ریال و قیمت تعداد 400/000ریال مدل
کاسه نمد ته میل لنگ پژو 206 به تعداد 5 و قیمت واحد 250/000 ریال و قیمت تعداد 
125/000 ریال. 28- منبع انتهای اگزوز سمند به تعداد 1 و قیمت واحد 250/000 ریال 
و قیمت تع��داد 250/000 ریال. 29- پمپ بنزین و درجه پمپ RD به تعداد 1 و قیمت 
واحد 400/000 ریال و قیمت تعداد 400/000 ریال. 30- درجه داخل باک و پمپ بنزین 
پ��ژو 206 به تعداد 2 و قیمت واحد 650/000 ری��ال و قیمت تعداد 1/300/000 ریال. 
31- استارت کامل کالس 3 پژو 206 به 1 تعداد و قیمت واحد 800/000 ریال و قیمت 
تعداد 800/000 ریال. 32- ترموس��تات 83 درج��ه پژو 405 به تعداد 8 و قیمت واحد 
50/000 ریال و قیم��ت تعداد 400/000 ریال. 33- لنت ترمز چرخ عقب پژو پارس به 
تع��داد 2 و قیمت واحد 200/000 ریال و قیمت تع��داد 400/000 ریال. 34- لنت ترمز 
چرخ جلو سمند به تعداد 1 و قیمت واحد 150/000 ریال و قیمت تعداد 150/000 ریال 

م��دل اصفهان لنت. 35- کویل دوقلو به تعداد 1 و قیمت واحد 250/000 ریال و قیمت 
تعداد 250/000 ریال مدل Frantec. 36- لنت ترمز جلو سمند سورن به تعداد 1 بسته 

و قیمت واحد 150/000 ریال و قیمت تعداد 150/000 ریال. 37- ش��مع موتور پژو 
206 به تعداد 5 بس��ته و قیمت واح��د 200/000 ریال و قیمت تعداد 1/000/000 ریال 
5 بس��ته چهارتایی. 38- واتر پمپ به تعداد 2 و قیم��ت واحد 250/000 ریال و قیمت 
تع��داد 500/000 ریال مدل Frantec. 39- کویل پ��ژو 405 به تعداد 1 و قیمت واحد 
200/000 ری��ال و قیمت تعداد 200/000ری��ال مدل Frantec. 40- کویل پژو 405 به 
 .cheeton تع��داد 1 و قیمت واحد 200/000 ریال و قیمت تع��داد 200/000ریال مدل
41- جلو پنجره رادیاتور سمند به تعداد 9 و قیمت واحد 100/000 ریال و قیمت تعداد 
900/000ریال. 42- مجموعه جلو پنجره پژو 206 به تعداد 3 و قیمت واحد 100/000 
ریال و قیمت تعداد 300/000ریال. 43- ش��مع به تع��داد 10 و قیمت واحد 200/000 
ریال و قیمت تعداد 2/000/000 ریال 10 بس��ته چهار عددی. 44- ش��مع پژو 206 به 
تع��داد 10 عدد و قیمت واحد 40/000 ریال و قیمت تع��داد 400/000 ریال. 45- پمپ 
آب 18 دندان��ه به تعداد 2 و قیمت واحد 150/000 ریال و قیمت تعداد 300/000 ریال. 
46- شیشه باالبر برقی جلو راست پژو 206 به تعداد 1 و قیمت واحد 400/000 ریال 

و قیمت تعداد 400/000 ریال. 47- چراغ مه ش��کن داخل سپر جلو پژو 206 به تعداد 
5 و قیمت واحد 75/000 ری��ال و قیمت تعداد 375/000 ریال. 48- پولوس کامل جلو 
سمت چپ سمند به تعداد1 و قیمت واحد 800/000 ریال و قیمت تعداد 800/000 ریال. 
49- چ��راغ خطر عقب راس��ت RD به تعداد 5 و قیمت واح��د 100/000 ریال و قیمت 
تع��داد 500/000 ریال. 50- انژکتوبا اورینگ های اتصال پژو 206 به تعداد 7 و قیمت 
واحد 100/000 ریال و قیمت تعداد 700/000 ریال. 51- آینه بغل دس��تی کامل سمت 
چ��پ پژو 206 به تعداد 2 و قیمت واحد 250/000 ریال و قیمت تعداد 500/000 ریال. 
52- مجموعه موتور بخاری پژو 405 به تعداد1 و قیمت واحد 400/000 ریال و قیمت 
تع��داد 400/000 ریال. 53- تس��مه کولر پژو 405 به تع��داد 2 و قیمت واحد 50/000 
ریال و قیمت تعداد 100/000 ریال. 54- تسمه دینام به تعداد 2 و قیمت واحد 50/000 
ریال و قیمت تعداد 100/000 ریال. 55- تسمه تایمینگ 104 و 108 دندانه به تعداد 7 و 
قیمت واحد 150/000 ریال و قیمت تعداد 1/050/000 ریال. 56- موتور پله ای )استپر 
موت��ور( پژو 405 به تعداد 7 و قیمت واحد 110/000 ری��ال و قیمت تعداد 770/000 
ریال. 57- واشر سر س��یلندر 3 سوراخ پژو 405 به تعداد 9 و قیمت واحد 100/000 
ریال و قیمت تعداد 900/000 ریال. 58- واشر سرسیلندر استاندارد پژو 405 به تعداد 
6 و قیمت واحد 100/000 ریال و قیمت تعداد 600/000 ریال. قیمت کل: 36/240/000 

ریال. مدیر اجرای احکام شعبه 3 دادگاه حقوقی اصفهان 

مزایده 
1051 اجرای احکام ش��عبه 25 دادگاه حقوقی اصفهان در خصوص پرونده اجرائی 

کالس��ه 910322ج/25 له خانم س��میه صادقی و علیه وراث مرح��وم اصغر کاظمی 
1- آق��ای نعمت ال��ه کاظمی فرزند نگهدار 2- خانم معصوم��ه کاظمی فرزند رمضان 
3- خانم س��انیا کاظمی ب��ا والیت قهری ردی��ف اول به خواس��ته 200 مثقال طالی 
س��اخته شده 18 عیار و تعداد 600 قطعه س��که تمام بهارآزادی و هزینه کارشناسی 
و مزای��ده و مبل��غ 2/500/000 ریال حق االجرا جلس��ه مزایده ای جهت فروش س��ه 
دانگ از ش��ش دانگ یک دس��تگاه کامیون ایس��وزو و کفی بغلدار چادری به شماره 
انتظامی 23-987 ع74 مدل 1389 به رنگ س��فید روغنی و ش��ماره موتور 877991 
و وضعیت ظاهری ایده آل با مدل و اس��تهالک الس��تیکها 40% موتور قابل سرویس 
دهی دارای بیمه نامه شخص ثالث که طی نامه اداره راهنمایی و رانندگی به شماره 
رم��ز 42095/20389300 مورخ 91/10/3 توقیف گردی��ده و اکنون در ید امین می 

باش��د و توسط کارشناس رس��می دادگس��تری معادل 740/000/000 ریال ارزیابی 
که س��ه دان��گ از آن معادل 370/000/000 ریال )س��ی و هفت میلی��ون تومان( می 
باش��د را در ازای بخش��ی از خواس��ته برگزار نماید. طالبین می توانن��د 5 روز قبل 
از برگ��زاری مزایده از اتومبییل در محل اصفه��ان – خ احمدآباد – خ مفتح – ابتدای 
مفتح – روبروی نس��ل فردا – باربری 25 دیدن کرده و جهت ش��رکت در مزایده در 
تاریخ 1392/3/28 ساعت 9 صبح در دفتر این اجرا اتاق 452 طبقه چهارم دادگستری 
کل استان اصفهان حاضر ش��وند. فروش از مبلغ ارزیابی شده شروع و برنده کسی 
خواه��د بود که پیش��نهاد کنن��ده باالترین قیمت باش��د و 10% مبل��غ تصویبی را فی 
 المجلس به حس��اب سپرده دادگستری واریز نماید و هزینه ای مربوطه را تقبل نماید. 

مدیر اجرای احکام شعبه 25 حقوقی اصفهان 

 تحدید حدود اختصاصی
134 چون تحدید حدود شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی تقریبا یک رجلی معروف 
به باغ معیار بش��ماره پالک 2772 فرع��ی از 193 اصلی واقع در طرق جزء بخش 11 
ح��وزه ثبتی نطنز بنام آقای اصغر زینالی طرقی فرزن��د علی و غیره جریان ثبت می 
باش��د بعلت عدم حضور مالک در آگهی قبلی بایس��تی تجدید گ��ردد اینک به موجب 
دس��تور اخیر ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامب��رده، تحدید حدود پالک مرقوم در 
س��اعت 10 صبح روز 1392/5/5 در محل ش��روع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب 
این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین صاحبان امالک اخطار می گردد که در س��اعت 
و روز مقرر در این آگهی، در محل حضور بهم رس��انند. ضمنا اعتراضات مجاورین 
و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی 
تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. مجتبی شادمان- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز
 

وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به 
157 کالس��ه پرونده: 1537-91ح/16. وقت رس��یدگی: 92/4/25 ساعت 9/30 صبح. 
خواهان: طاهره اکبری. خوانده: علیرضا میرزایی. خواسته: طالق. خواهان دادخواستی 
تس��لیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 16 حقوقی اصفهان 
ارجاع گردیده و وقت رس��یدگی تعیین ش��ده به علت مجهول المکان بودن خوانده به 
درخواس��ت خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار محلی آگهی می ش��ود تا خوانده از 
تاریخ نش��ر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت 

رسیدگی حضور به هم رساند. شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
 

وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به 
158 کالس��ه پرونده: 1304/91/ح1. وقت رسیدگی: سه شنبه 92/4/25 ساعت 11/30 
صبح. خواهان: بانک ملت با وکالت آرش شیرانی. خوانده: 1- معصومه لبخندی فرزند 
ناصر. 2- حمیدرضا آذرپرور فرزند احمد. خواس��ته: مطالبه. خواهان دادخواس��تی 
تس��لیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به ش��عبه اول حقوقی اصفهان 
ارجاع گردیده و وقت رس��یدگی تعیین ش��ده به علت مجهول المکان بودن خوانده به 
درخواس��ت خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می شود تا خوانده از تاریخ 
نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی 
حضور به هم رساند. رنجبری – مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

 وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به 
159 کالس��ه پرونده: 1300/91/ح1. وقت رس��یدگی: سه شنبه 92/4/25 ساعت 8/30 
صبح. خواهان: بانک ملت با وکالت آرش ش��یرانی. خوانده: 1- حس��ن مدنیان فرزند 
مهدی. 2- زهرا مدنیان فرزند مهدی. خواس��ته: مطالبه. خواهان دادخواس��تی تسلیم 
دادگاه های عمومی نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه اول حقوقی اصفهان ارجاع 
گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست 
خواهان و دس��تور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک 
نوبت 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 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی 
حضور به هم رساند. رنجبری – مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به 
160 کالس��ه پرونده: 1299/91/ح1. وقت رس��یدگی: دوشنبه 92/4/24 ساعت 10/45 
صب��ح. خواهان: بانک ملت ب��ا وکالت آرش ش��یرانی. خوانده: 1- حس��ین فرهادی 
باجولی فرزند محمدهادی. 2- ابراهیم اس��کندر فرزند حسین. 3- مسلم رفیعی فرزند 
محمدعلی. خواسته: مطالبه. خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی نموده که 
جهت رس��یدگی به ش��عبه اول حقوقی اصفهان ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین 
ش��ده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دستور دادگاه 
و ب��ه تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی مراتب ی��ک نوبت 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. 

رنجبری – مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به 
161 کالس��ه پرونده: 911171ح26. وقت رس��یدگی: 92/4/23 س��اعت 10/30 صبح. 
خواه��ان: ناصر کدخدای��ی الیادرانی فرزند اصغ��ر. خوانده: فرحن��از مؤذنی فرزند 
محمدحس��ن. خواس��ته: تمکین. خواهان دادخواس��تی تس��لیم دادگاه ه��ای عمومی 
نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 26 ارجاع گردیده و وقت رس��یدگی تعیین شده 
به عل��ت مجهول المکان 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. 

ارژندی - مدیر دفتر شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ
162 شماره ابالغیه:92101003506000539. شماره پرونده: 9109980350601217. 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 911248. خواهان محمد ش��جاعی واجنانی دادخواستی به 
طرفی��ت خوانده حامد آبدانان مهدی زاده به خواس��ته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه ششم دادگاه 
عموم��ی )حقوقی( شهرس��تان اصفهان واق��ع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 310 ارجاع و به کالسه 
9109980350601217 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1392/04/24 و س��اعت 
10:00 تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت وکیل 
خواه��ان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی 
می 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 دریاف��ت و در وقت 
مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
201 در خصوص پرونده کالس��ه 991/91 خواهان محمدرضا تاکی با وکالت محسن 
نورمحمدی دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت حس��ن موسوی قلعه میرزمانی 
تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای مورخ 92/5/12 ساعت 4/15 تعیین گردیده 
اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قان��ون آیین دادرس��ی مدن��ی مراتب در جراید منتش��ر تا خوان��ده قبل از وقت 
رس��یدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع ش��ماره 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 25 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
 

ابالغ
238 شماره ابالغیه:92101003501700657. شماره پرونده: 9209980351700161. 
شماره بایگانی شعبه: 920164. خواهان صغری عبدالهی به طرفیت خوانده سخی داد 
رضائی به خواس��ته حضانت تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به ش��عبه هفدهم دادگاه عمومی حقوقی)خانواده( شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگس��تری کل استان 
اصفه��ان طبقه 2 ات��اق 206 ارجاع و به کالس��ه 9209980351700161 ثبت گردیده 
ک��ه وقت رس��یدگی آن 1392/04/19 و س��اعت 09:30 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. 

شعبه هفدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

%



اتاق موسیقی یادداشت

هفت

هویت سرخ
در ادامه س��اخت مستند »هویت س��رخ« افش��ین پیروانی ، کریم باقری ، رضا شاهرودی ، مهدی 
مهدوی کیا ، علی دایی  و یحی��ی گل محمدی مقابل دوربین می روند. س��اخت  این مس��تند  از 
اردیبهشت ماه آغاز شده که قرار است به معرفی تعدادی از پیشکسوتان باشگاه پرسپولیس بپردازد.
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معیار نقد، معماری نقد 
فیلم سینمایی»زندگی پای« این هفته در 
کافه سینمای تاالر هنر وابسته به سازمان 
فرهنگی- تفریحی ش��هرداری اصفهان 
اکران می ش��ود.همچنین پس از اکران و 
نقد و بررس��ی این  فیلم سینمایی، طی 
آیینی از کتاب  »معیار نقد، معماری نقد« 
با حضور س��عید عقیقی فیلمنامه نویس، 
م��درس، منتق��د و کارگ��ردان س��ینما 
رونمایی خواهد شد.این کتاب با موضوع سینما در ۵ بخش معیارهای نقد، 
سینمای ایران، سینمای جهان، بررسی چند کارگردان مطرح سینمای 
دنیا و معرفی و نقد کتاب به تازگی در انتشارات سازمان فرهنگی-تفریحی 
شهرداری اصفهان منتشر شده است.آیین رونمایی از کتاب»معیار نقد، 
معماری نقد« با همکاری انتشارات و مرکز آفرینش های ادبی قلمستان 
جمعه ساعت ۱۹ در تاالر هنر برگزار می شود. عالقه مندان جهت حضور 
در این برنامه ها می توانند روز  جمعه ۱0 خرداد ساعت۱6:30 به تاالر هنر 

واقع در میدان الله مراجعه نمایند. 

قلمزنی دربازار کتاب
کتاب »قلمزنی؛ تاریخچه، آموزش، اساتید 
بنام« به قلم حامد  شعبانی منش توسط 

انتشارات جمال هنر به چاپ رسید.
شعبانی منش در این باره گفت: این کتاب 
در چند بخش تدوین شده که تاریخچه 
هنر قلمزنی از طریق جس��تجو در منابع 
و به ص��ورت کتابخانه ای انجام ش��ده و 
 بخش های آموزش��ی در ای��ن کتاب ت

جربه های  من به عنوان یک هنرمند هنر قلمزنی است که برای هر قسمت 
عکس هایی نیز به کار رفته است.

وی در ادامه افزود: در این اثر بخش های آموزش��ی را مرحله به مرحله از 
دوران آماتوری با زبانی ساده تحریر کرده و در اختیار استادم محمدمهدی 
باباخانی گذاش��تم که ایش��ان نیز مطالب را خوانده و اش��کاالت متن را 
برطرف کرد.این هنرمند قلمزن در ادامه خاطر نش��ان کرد: این کتاب به 
تنهایی برای دوره های مقدماتی برای هنرجویانی که قصد دارند وارد این 
 حرفه شوند، کافی است، اما آموزش نزد استادان نیز برای آنها الزم است.

گفتنی است کتاب »قلمزنی؛ تاریخچه، آموزش، اساتید بنام«  با شمارگان 
هزار نس��خه، ۱60 صفحه و بهای۱۲ هزار و۵00 تومان از سوی انتشارات 

جمال هنر روانه کتابفروشی ها شده است. 

اتالف زمان و هزینه درمطبوعات
سرپرست روزنامه قدس در اصفهان گفت: 
پراکندگی دفاتر رس��انه ه��ا باعث اتالف 
زمان و صرف هزینه های بی مورد شده که 
احداث مجتمع مطبوعاتی، بسیاری از این 

مشکالت را حل خواهد کرد.
س��عید عرف��ان من��ش ب��ا اش��اره ب��ه 
ن��گاه خ��وب ش��هرداری اصفه��ان 
اظه��ار  اصفه��ان،  مطبوع��ات  ب��ه 
داش��ت: تجمی��ع مطبوع��ات در یک م��کان می توان��د باع��ث تعامل 
بیش��تر رس��انه ها و در نتیجه رونق بیش��تر مطبوعات در سطح استان 
 ش��ود. وی افزود: با توجه س��فر هایی که به س��ایر اس��تان ها داشته ایم

این اولین مجتمع مطبوعاتی در س��طح کش��ور بوده ک��ه باعث افتخار 
تمام مردم ش��هر اصفهان است.سرپرس��ت روزنامه ق��دس در اصفهان 
با تأکید بر ایجاد رقابت و تعامل بیش��تر رس��انه ها ب��ا قرارگیری در این 
مجتمع بیان داش��ت: روزنامه های اس��تان می توانند با تعامل و اقتباس 
 از اقدامات ارزنده یکدیگر به پیش��رفت و تعالی مطبوعات اس��تان کمک 

کنند. 

آلبوم»همنوازی استادان« که به اجرای گروه پایور به سرپرستی زنده یاد 
فرامرز پایور اختصاص دارد از سوی آوای باربد منتشر شد.

آلبوم »همن��وازی استادان«ش��امل تکن��وازی فرامرز پایور، هوش��نگ 
ظریف، رحمت اهلل بدیعی، محمد اس��ماعیلی و حس��ن ناهید می ش��ود 
 که نوازن��دگان دیگ��ری چون پروی��ن صالح، پروین ش��کالور، حس��ین 

فرهاد پور، حسن منوچهری و محمد 
 دلنوازی نیز آنها را همراهی کرده اند.
 این مجموع��ه در دو حلقه س��ی دی

راهی بازار شده که س��ی دی اول آن 
به اجرای گروه پایور در دستگاه شور 
اختصاص دارد. در س��ی دی دوم این 
مجموعه نی��ز قطعات��ی در دو بخش 
اجرا ش��ده که در بخش اول قطعات 
ترانه، تکنوازی تنبک، خوارزمی، رنگ 
ماهور، دلکش و س��روش و در بخش 
دوم نیز قطعات درآمد، کرشمه، مقدمه 
اوج، عراق و حزین و ... اجرا شده است.
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روح اهلل
در شبکه دو سیما

 کوروش کبیر
در مسیر تبلیغات

سریال روح اهلل به تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی وکارگردانی سیامک صرافت 
در آستانه ایام ارتحال امام خمینی )ره( روی آنتن شبکه دو سیما می رود. این 
مجموعه تلویزیونی که با محوریت زندگی امام خمینی )ره( س��اخته ش��ده 
 از چهارشنبه ۷خرداد هرش��ب ساعت۲۱:30 از این ش��بکه پخش می شود. 
قسمت هایی از مجموعه تلویزیونی روح اهلل با عناوین »این هفت نفر«، »پوست 
انداختن« و» نیمه شب« غم و اندوه مردم پس از شنیدن خبر ارتحال امام )ره( 
را به تصویر می کشد. »روح اهلل« به س��فارش گروه مجموعه های تلویزیونی 
 شبکه دو و بر اس��اس فیلمنامه ای از س��عید نعمت اهلل س��اخته شده است. 
این س��ریال چند قصه انتخابی و اقتباسی بر اس��اس برداشت هایی از زندگی 
 امام )ره( و رابطه این بزرگوار با همس��ایگان و کسانی که به دیدار این حضرت 

می آمدند را شامل می شود. 

مسعود جعفری جوزانی کارگردان س��ریال تلویزیونی »کوروش کبیر« 
کارگردانی و ساخت فیلم انتخاباتی اول حجت االسالم حسن روحانی از 

کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری را بر عهده داشت.
پس از مطرح ش��دن ن��ام کارگردانان��ی همچ��ون رضا می��ر کریمی و 
محم��د مهدی عس��گرپور برای س��اخت فیلم ه��ای انتخاباتی حس��ن 
روحانی و تکذیب این خبر توس��ط این دو نفر، باالخ��ره فیلم انتخاباتی 
 اول روحان��ی توس��ط یکی از کارگردانان مطرح س��اخته ش��ده اس��ت. 
اکبر ترکان قائم مقام ستاد انتخاباتی حسن روحانی با تأیید این خبر گفت: 
فیلم انتخاباتی اول آقای روحانی به کارگردانی آقای جوزانی ساخته شده 
است و برای ساخت فیلم انتخاباتی دوم در حال برنامه ریزی هستیم، اما 

هنوز گزینه کارگردانی این فیلم مشخص نشده است.

دونده سینمای ایران تا اوج 
الماس ها ابدی اند 

»امیر نادری زاده« ۷ خرداد ۱3۲۴ خورشیدی در شهر آبادان ، کارگردان ایرانی است. وی 
از سال ۱36۹ در ایاالت متحده آمریکا زندگی می کند.

او از کارگردانان تأثیرگذار و مهم سینمای ایران است. نادری از کودکی در سالن سینما و 
تئاتر کار می کرد و با دیدن فیلم و نمایش، خواندن نقد فیلم و معاشرت با منتقدان، به طور 
خودآموخته وارد عالم سینما ش��د. در ابتدا به عنوان عکاس در چند فیلم مهم سینمای 
ایران کار کرد. در سال۱3۵0 اولین فیلمش »خداحافظ رفیق« را کارگردانی کرد. توجه 
جشنواره های جهانی با فیلم های» دونده« و» آب، باد، خاک « به او جلب شد. »دونده« 
از سوی تعدادی از منتقدان در فهرس��ت یکی از تأثیرگذارترین فیلم های ربع قرن اخیر 

معرفی شده است.
فیلم بعدی امیر نادری »ماه« نام دارد، نادری گفته اس��ت بیست سال درباره موضوع این 

فیلم کار کرده و یک دلیل مهاجرت او از ایران به آمریکا، ساختن فیلم »ماه« بوده است.
پدرش پیش از تولد او فوت می کند و مادرش را در شش سالگی از دست می دهد. همراه با 

برادر بزرگ ترش تحت سرپرستی خاله اش زندگی می کند. کارهایی مانند تخمه فروشی 
جلوی در سینما، کنترلچی سالن سینما و آپاراتچی سینما را در آبادان تجربه می کند.

از ۱۲ سالگی با تماشای فیلم های خارجی در سینمای آبادان، به سینما و نمایش عالقه پیدا 
کرد و بعد در تئاتر حافظ آبادان نقش هایی کوتاه از بچه ها را بازی می کرد.

با برادرش به تهران می آی��د و در چند عکاس��خانه کار می کند. آش��نایی اش با علیرضا 
زرین دست پای او را به سینما باز می کند. کار در سینما را با عکاسی فیلم »قیصر«، »حسن 
کچل« و »پنجره« آغاز کرد. شش ماه به انگلستان می رود، سال۱3۵0 کار فیلمسازی اش 

را با نویسندگی و کارگردانی »خداحافظ رفیق« در ایران شروع می کند.
توقیف »فیل��م آب، باد، خاک« و دو فیلم مس��تند »جس��تجو ۱« و »جس��تجو ۲« در 
تصمیم نادری به مهاجرت از ایران، بی تأثیر نبوده، اما او دلیل اصلی مهاجرتش را هدف 

همیشگی اش در ساخت فیلم، در خارج از ایران عنوان کرده است. 
    در س��ال ۲006 موزه ملی سینما در تورین ایتالیا به بزرگداش��ت امیر نادری و بررسی 

کارهای او با نمایش فیلم ها و عکس هایش پرداخت. در سال ۲00۸ به مناسبت سی امین 
سال برگزاری جش��نواره فیلم س��ه قاره نانت، از امیر نادری و کارگردان های دیگری که 
دوبار بالن طالیی این جشنواره را برده اند تقدیر شد. فیلم های »انتظار«، »دونده« و »آب، 
باد، خاک« در بزرگداشت نادری نمایش داده شد. از جمله جوایزی که او گرفته می توان 
به جایزه بهترین کارگردانی برای فیلم های »تنگنا« و »تنگس��یر« از ششمین جشنواره 
فیلم سپاس ۱3۵3، جایزه برای فیلم »انتظار« از جشنواره بین المللی فیلم های کودکان 
و نوجوانان کن ۱3۵3)۱۹۷۴(، جایزه بهترین فیلم برای فیلم »دونده« از جشنواره فیلم 
سه قاره نانت در سال ۱36۵ )۱۹۸6(، جایزه منتقدان بین المللی برای فیلم »دونده« از 
جشنواره فیلم ملبورن در سال ۱366 )۱۹۸۷(، جایزه ویژه هیأت داوران برای فیلم »آب، 
باد، خاک« از جشنواره فیلم سیدنی در سال ۱36۹ )۱۹۹0( ، جایزه برای فیلم »آب، باد، 
خاک«  از جشنواره فیلم جیفونی در س��ال ۱36۹ )۱۹۹0(، جایزه برای فیلم »آب، باد، 

خاک« از جشنواره فیلم فوکودا در سال۱3۷0 )۱۹۹۱( و...  اشاره کرد .

 ش��اید در ابتدا به نظر برس��د ک��ه کارک��رد اصلی تهی��ه و تولید 
سریال های خانوادگی، س��رگرم کردن مخاطبان باشد و تلویزیون 
موظف است جهت غنی کردن اوقات فراغت و ایجاد تفنن و نشاط و 

 رفع خستگی های روزانه سریال هایی بس��ازد تا مخاطبان فارغ از 
 دغدغه ه��ای ش��خصی و حرف��ه ای س��اعاتی را با تماش��ای این 
س��ریال هاس��رگرم ش��وند و بدون هیچ گونه نصیح��ت و اندرز و 

مفاهیم تأمل برانگیز دیگر، خوش بگذرانند. هیچ ش��کی نیس��ت 
که یکی از کارکردهای مهم س��ریال س��ازی و اص��ال برنامه های 
تلویزیونی تأمین و تضمین س��رگرمی برای مخاطبان خود است، 
اما اهداف متعال��ی دیگری نیز در پس این س��رگرمی وجود دارد و 
باید وجود داش��ته باشد تا ساخت س��ریال های تلویزیونی را صرفا 
به تفنن و وقت گذرانی تقلیل ندهد. س��ریال ه��ای تلویزیونی نیز 
در انواع ژانرها با قصه و داس��تان های متنوعی س��اخته می شوند 
و هر کدام از آنها متناسب با س��اختار و قابلیت های نمایشی خود 
دربرگیرن��د و انتقال دهنده برخ��ی مفاهیم خاص ب��ه مخاطبان 
 هس��تند. در این میان س��ریال ه��ای خانوادگ��ی بی��ش از انواع 
س��ریال های دیگر با مفاهیم انس��انی و اخالقی، نس��بت فرمی و 
مضمونی داش��ته و از آنجا که طیف مخاطب��ان آن را، همه اعضای 
خانواده به ویژه زن��ان و مادران را تش��کیل می دهد از پتانس��یل 
بیشتری برای تأثیری گذاری برخوردارند؛ به عبارت دیگر کارکرد 
آموزشی و اخالقی سریال های اخالقی از دو حیث بیش از ژانرهای 
 دیگر در سریال سازی اس��ت: یکی از لحاظ فیلمنامه و مضمون و 
مؤلفه های داستانی که در این سریال ها مطرح می شود و به دلیل 
ارتباط تنگاتنگ ارزش های خانوادگی با مسأله اخالق در خانواده و 
دوم به لحاظ نوع مخاطبان و طیف و قلمرو آنها که تعداد بیشتری از 

اعضای جامعه را دربرگرفته و مورد هدف قرار می دهد.

 لذا بهترین ابزار و فرصتی که می توان با آن برخی مفاهیم اخالقی و 
اجتماعی را به خانواده ها آموزش داد و از این طریق به نهادینه کردن 
آن در جامعه کمک کرد، س��ریال های خانوادگی اس��ت.از لحاظ 
 روانشناس��ی یادگیری نیز وقتی برخی مفاهیم اخالقی و ارزش��ی

 به واسطه داستان پردازی و در بستر یک قصه و در حقیقت به شکل 
غیر مستقیم و با استفاده از تمهیدات و تکنیک های هنری به افراد 
عرضه می شود هم امکان تأثیرپذیری آن بیش��تر است و هم دوام 
و ماندگاری آن. از س��وی دیگر وقتی مفاهیم اخالقی در قالب یک 
داس��تان خانوادگی ومناس��بات آن صورت بندی می شود، امکان 
همذات پنداری تماشاگر با قصه و ارزش های اخالقی مطرح شده 
در آن برای مخاطبان بیشتر فراهم ش��ده و آنها همدالنه تر و بدون 
 مقاومت و لجبازی کمتر ب��ه تأمل و تأثیرپذی��ری از این ارزش ها 

می پردازند.
 از این حیث سریال های خانوادگی را می توان با بوستان و گلستان 
س��عدی قیاس کرد ک��ه ارزش های اخالق��ی و انس��انی را در دل 
قصه های ش��یرین و حکیمانه روای��ت می کند، به ط��وری که در 
 عین لذت ب��ردن از وج��وه هنرمندانه و ش��عر و داس��تان خوانی، 
ارزش ها و مفاهیم اخالقی نهفته در آن به شکلی درونی و نهادینه 
 ش��ده در خواننده نفوذ می کند و ب��ه ارزش ه��ای اخالقی او بدل 

می شود. 

سرگرمی یا آموزش؟

ردپای اخالق در سریال های خانوادگی 

SMS

 همنوازی استادان برای استاد 
دربازار موسیقی

وی خاطر نشان کرد: کارهای هنری ایشان ترکیبی 
از رشته های هنری گوناگون است تا پیام مد نظر 

خود را به مخاطب منتقل کند.
مدیر کل فرهنگ وارشاد استان با اشاره به این که 
این نمایشگاه سال گذشته در تهران برگزار شده، 
افزود: وس��ایل یک س��ال در تهران ماند تا بتوانیم 
شاهد گشایش این نمایشگاه در اصفهان باشیم و 
با وجود این که تهران پایتخت است، ولی هنرمند، 
برگزاری این نمایشگاه در اصفهان را فاخرتر و بهتر 
دانست. در ادامه برنامه سخنران دیگر مراسم »برند 
اربل« سفیر جمهوری فدرال آلمان با اشاره به این 
که اوکر نه تنها در هن��ر آلمان بلکه در هنر جهانی 

نقش کلیدی ایف��ا می کند، افزود: ما ایش��ان را به 
عنوان هنرمندی می شناسیم که احیاکننده هنر 

پس از جنگ دوم جهانی بوده است.
وی در ادامه افزود: هرچه بیشتر به آثار او بپردازیم 
 درک بهتر و عمیق تری نسبت به آن پیدا می کنیم.

او نگرشی گسترده به فرهنگ های دنیا دارد و این 
امر نشانگر تجربه سفر به اقصی نقاط جهان است 
که در هنر او جلوه گر اس��ت و نمایانگر این که وی 
عالقه دارد با مل��ت های جهان با زبان خودش��ان 
گفتگو کند. س��فیر آلمان خاطر نشان کرد: آن که 
خود را ش��ناخت، درخواهد یافت که خاور و باختر 
از یکدیگر جدایی نم��ی پذیرند و توازنی صمیمی 

بین این دو جه��ان وجود دارد. این نمایش��گاه در 
شهرهای بزرگ به نمایش در آمده است، اما ویژگی 
این نمایشگاه ترکیب هنر این هنرمند با نبوغ شهر 
بی نظیر اصفهان اس��ت.گونتر اوکر هنرمند نقاش 
 آلمانی دیگر سخنران این بخش با اشاره به جمله 
» جراحت انس��ان ها در اثر انس��ان ها « در ادامه 
سخنانش افزود : در این نمایشگاه ابزار کشاورزی و 
ابزار شکنجه که بعضا در کتاب مقدس می آید، به 
کار رفته است. در معرض خطر قرار دادن انسان و 

جراحت، به او تبلور وعینیت پیدا می کند.
نقاش آلمانی خاطر نشان کرد: آنچه که با یک نظم 
الفبایی و غیر الفبایی در کنار هم قرار گرفته سازنده 

این نمایشگاه اس��ت. هنر، توانایی نجات انسان را 
ندارد، ولی ابزار هنر گفتمانی اس��ت که راه نجات 

بشر را میسر می سازد.
الکساندر تولنای دبیر نمایشگاه با تشکر از مسئوالن 
و هنرمندانی ک��ه در برپایی این نمایش��گاه یاری 
کردند، گفت: اوکر از جمله پیشروهای آوانگاردهای 
اروپای��ی اس��ت. او به هنره��ای ش��جاعانه خود 
از تابلوهای نقاش��ی تا تاریخ هنر نقش داش��ته و 

شخصیت هنری او قوی تر شده است.
وی افزود: نمایشگاه اصفهان به دو بخش تقسیم می 
شود: بخش اول شامل تابلوها و مجسمه های انسان 
محنت کش��یده و بخش دوم کار نقاشی هنرمند 

برروی کاغذ.
تولن��ای خاط��ر نش��ان ک��رد: ای��ن نمایش��گاه 
 در کش��ورهای بس��یاری از جه��ان ب��ه نمای��ش 
 در آمده و علیه خش��ونت و ایجاد صلح و آش��تی 
دایر گردیده اس��ت.  بی ش��ک می توان تشخیص 
 داد که نمی توان هنر و زندگ��ی را از یکدیگر جدا 

نمود. 
تحویل پور معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری 
اصفهان از دیگر س��خنرانان جلس��ه با اش��اره به 
برگزاری موفقی��ت آمیز این نمایش��گاه در تهران 
 اف��زود: خوش��حالم که این نمایش��گاه ب��ا عنوان 
»زخم ها و پیوندها« پی��ام صلح و معنویت خود را 
به جهان منتش��ر می کند و تبدیل خشم و کینه 
وعداوت به محبت و دوس��تی که پیام انسان ساز 
انبیای الهی اس��ت را در بر داشته باشد. این مسیر 
تداوم بخش اشعار سعدی است که شعر او  بر فراز 

سازمان ملل متحد  می درخشد.
 وی ادامه داد: گوته در دو قرن پیش با الهام از ۴۲ 
منبع معتبر ش��رقی از جمله قرآن، دیوان حافظ، 
کلیات سعدی، لیلی و مجنون نظامی، دیوان شرقی 
وغربی خود را سرود و در انظار جهان قرار داد که به 

آن افتخار می کنیم.
معاون ش��هرداری اصفهان با اشاره به سخن رهبر 
معظم انقالب که می فرمایند: هر اندیش��ه ای که 
در قالب هنر نگنجد ماندنی نیست، افزود: هر وقتی 
که اندیشه ای در قالب هنر جای گرفت خاموشی 
نخواهد یافت. دشمنی با هنر، دشمنی با خورشید 

است.

وی با اش��اره به جایگاه اصفهان به عنوان پایتخت 
فرهنگی جمهوری اسالمی و پایتخت صنایع دستی 
ایران با بیش از صد اثری که مهر یونسکو را دریافت 
کرده، خاطر نش��ان کرد: اصفهان پایتخت عنوان 
پهلوانی است که جایگاه و روش عیاری و مردانگی را 

در جامعه می پروراند.
وی با اشاره به اصحاب رسانه و هنرمندان درمورد 
سه رویداد دیگر که در اصفهان شاهد خواهیم بود 
خبر داد و گفت: در روز۲۹مرداد )۲0 آگوس��ت ( 
اصفهان شاهد فعالیت دوباره جاده ابریشم خواهد 
بود که از ش��هر جانگجوی چین تا استامبول و 3۴ 
شهر که در مس��یراین جاده قرار دارند، پیام صلح 
ودوستی و تعامل با ش��هرهای جاده ابریشم که از 
ایران شهرهای مشهد، تبریز، یزد، اصفهان و شیراز 

شرکت خواهند کرد را به جهان خواهند رساند.
وی دیگر رویداد هنری را دومین س��ال برگزاری 
جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان در اصفهان 
در مهر ماه امس��ال دانس��ت که پیام��ش اخالق، 
دوستی ومعنویت اس��ت و فیلم هایی هم از کشور 

آلمان خواهیم داشت.
وی س��ومین خبر خود را به عضوی��ت اصفهان در 
سازمان میراث معنوی )ICCN( اختصاص داد و 
افزود : اصفهان میزبان۵0 کش��ور از ۵ قاره خواهد 
بود و پیام اجالس نیز حفاظ��ت از میراث معنوی، 

توسعه شهرها و صلح معنوی خواهد بود.
در ادام��ه برنامه، نوجوانان هنرس��تان و مدرس��ه 
موس��یقی که یک هفت��ه نیز مهمان ش��هرداری 
 شهر فرایبورگ بودند، به اجرای قطعات موسیقی 
سنتی پرداختند. در پایان آیین بازگشایی نمایشگاه 
با حضور مدیر کل ارش��اد اصفه��ان و گونتر واکر 
برگزار شد. گفتنی اس��ت در این مراسم گروهی از 
 جوانان هنرمند تئاتر و موس��یقی شهر فرایبورگ 
که  ب��ا اصفهان خواه��ر خوانده هس��تند، حضور 

داشتند.
عالقه من��دان م��ی توانند ب��رای بازدی��د از این 
نمایشگاه با عنوان »زخم ها وپیوندها« از 6 خرداد 
تا ۵ تیرماه ۹۲ به موزه هنره��ای معاصر اصفهان 
 واقع در خیابان استانداری از س��اعت ۹ الی ۱۹ و 
جمعه ها از س��اعت ۱6 الی ۱۹ در محل این موزه 

مراجعه نمایند.

جراحت انسان ها در اثر انسان ها

 گونتر اوکر به اصفهان رسید

گروه آیین افتتاحیه نمایش�گاه آثار حجمی و نقاش�ی هنرمند آلمانی »گونتر اوکر« با عنوان »زخم ها و پیوندها« در هفته 
جاری در موزه هنرهای معاصر اصفهان برگزار شد.فرهنگ

در ابتدای مراسم مدیرکل فرهنگ وارش�اد اسالمی استان اصفهان حجت االس�الم قطبی با اشاره به کارهای هنری 
گونتر واکر که توانسته هنرمندانه، زیبا ودقیق پیام صلح را در آثار خود قرار دهد، افزود: ایشان ثابت کردند که باید از سختی های طبیعت 

عبور کرد و آزردگی های درون را به برون ریخت و به آرامش رسید.

سریال های 
 خانوادگی بیش 

از انواع سریال های 
دیگر با مفاهیم 

انسانی و اخالقی، 
نسبت فرمی و 

 مضمونی 
دارند



چهره روزیادداشت

اخبار کوتاه

گیتی نوین در اصفهان می ماند؟
تیم فوتسال گیتی نوین که از لیگ دسته اول به لیگ برتر صعود کرده، 
حاال از استان های مختلف پیش��نهاد دارد و استان های بسیاری در 

صدد هستند که امتیاز این تیم را خریداری کنند. 
تیم فوتسال گیتی نوین که با پایان رقابت های لیگ دسته اول فوتبال 
باشگاه های کش��ور به لیگ برتر صعود کرد، حاال مشتریان زیادی از 
استان های مختلف کش��ور دارد. هنوز مشخص نیست که مسئوالن 
باشگاه گیتی پسند در صدد هستند این تیم را نگه دارند یا امتیاز آن 
را به فروش برسانند، اما گفته می شود فروش امتیاز آن هم در دستور 
کاری گیتی پس��ندی ها قرار دارد. گویا از اصفهان، مش��هد، قزوین 
و فارس پیش��نهاداتی به مسئوالن گیتی پس��ند ارایه شده، اما هنوز 
مش��خص نیس��ت که امتیاز این تیم به کدام یک از استان ها منتقل 
می ش��ود. باید دید آیا امتیاز ای��ن تیم به اس��تان های دیگر منتقل 

می شود یا در اصفهان خواهد ماند. 

 راهیابی طالور و خالدان
 به جمع ۸ تنیسور برتر

چهره هش��ت بازیکن راه یافته به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات 
تنیس جایزه بزرگ تور آپت مشخص شد.

 مرحله یک هشتم نهایی مس��ابقات تنیس جایزه بزرگ آپت تهران 
در مجموعه ورزش��ی انقالب پیگیری شد و انوشا ش��اهقلی، معین 
محمدی، کیارش س��وری، فرشاد طالور، اش��کان شکوفی، شاهین 
خالدان، اشکان دبیری و محمد مهذب نیا با برتری در برابر حریفان 

خود به جمع ۸ نفر پایانی راه یافتند. 

 فرصتی که علیرضا نصرآزادانی
 از دست داد

 فدراس��یون تکواندوی ایران از بین س��ه گزینه خود برای حضور در 
بهترین های آس��یا، نام محمد باقری معتمد را به اتحادیه تکواندوی 

آسیا معرفی کرد.
اتحادیه تکواندوی آس��یا در ابتکاری جدید برترین تکواندوکار قاره 
کهن در پنج س��ال اخیر را انتخاب م��ی کند. طبق اع��الم اتحادیه 
تکواندوی آسیا، هر کشور حق معرفی یک نماینده را دارد. فدراسیون 
تکواندوی ایران بر اس��اس کارنامه تکواندوکاران در سال های اخیر 
از میان یوس��ف کرمی، علیرضا نصر آزادانی و محمد باقری معتمد، 
باقری معتمد را به اتحادیه تکواندوی آسیا معرفی کرد. این انتخاب 
با توجه به س��وابق و کارنامه تکواندوکاران صورت گرفته است و در 
حالی معتمد به عنوان گزینه نهایی ایران معرفی شد که نصرآزادانی 
کارنامه پرمدال تری نسبت به این ورزشکار داشت. البته کسب مدال 
نقره المپیک لندن امتیاز معتمد را نسبت به دو تکواندوکار دیگر ایران 
باالتر برده است.این مراسم قرار اس��ت ۲۸ خرداد ماه و پیش از آغاز 

رقابت های نوجوانان آسیا در جاکارتای اندونزی برگزار شود. 

فوالد ماهان؛ میزبان مرحله نهایی 
رقابت های لیگ برتر کشتی فرنگی

هیأت کش��تی فارس، پرس��پولیس تهران، صبای قم و هیأت کشتی 
 خوزس��تان روز جمعه دهم تیرم��اه حریفان ماه��ان در هفته پایانی 

رقابت های کشتی فرنگی کشور هستند. 
به گزارش س��ایت باش��گاه فوالد ماهان س��پاهان  هفته پایانی رقابت 
های لیگ برتر کشتی فرنگی کش��ور به میزبانی باشگاه فوالد ماهان 
سپاهان روز جمعه دهم خرداد ماه در سالن مخابرات اصفهان برگزار 

خواهد شد.
تیم های ش��رکت کننده در این رقابت ها روز پنج شنبه وارد اصفهان 

شده و عصر همان روز وزن کشی انجام خواهد شد.
فرنگی کاران ماهانی روز جمعه به ترتیب ب��ه مصاف تیم های هیأت 
کشتی فارس، پرسپولیس تهران، صبای قم و هیأت کشتی خوزستان 
خواهند رفت تا در پایان تیم برت��ر کاپ قهرمانی این دوره از رقابت ها 

را باالی سر ببرد.
شایان ذکر است این مس��ابقات در دو نوبت صبح و عصر از ساعت 10 
الی 13 و 16 الی 19 ، روز جمعه مورخ دهم تیر ماه در سالن مخابرات 

اصفهان برگزار خواهد شد.
فینال لی��گ برت��ر کش��تی فرنگ��ی ای��ران ب��ا گرامیداش��ت یاد و 
خاطره مرح��وم پودنکی برگ��زار و با تجلی��ل از محمد بنا اس��طوره 
 کش��تی ایران، اه��دای کاپ قهرمانی و مراس��م اختتامیه ب��ه پایان 

خواهد رسید.
رضا غیاثی در پایان و در پاسخ به این س��ؤال که چرا استعفایش را به 
جای رییس کمیته  داوران به رییس فدراس��یون فوتب��ال ارایه داده 
اس��ت، گفت: ابالغم را از آقای اصفهانیان نگرفته بودم که اس��تعفایم 

را به او بدهم.
فریدون اصفهانی��ان در اظهارنظری عجیب گفته بود که یک ش��نبه 
هفته  آینده تکلیف همه چیز را در کمیته  داوران روش��ن می کند. وی 
این حرف را در واکنش به انتقادهای هوشنگ نصیرزاده و رضا غیاثی 

از وی بیان کرده بود.

 رفتنم به پرسپولیس
 طلسم شده است

محمدغالمی/بازیکن تیم سپاهان

 چندروزی برای تعطیالت درشمال کشوربودم واالن درحال برگشت به 
اصفهان هستم  تا یکی دو روز آینده به دیدارآقای رحیمی بروم. با آن که 
سال نسبتا بدی را سپری کردم اما با این حال حرف آقای رحیمی برایم 
حجت است و هرکاری ایش��ان بگوید می کنم. من می دانم اگردرزمین 
باش��م حتی برای یک مدت زمان کوتاه می توانم 
برای تیمم مثمرثمرباشم. متأسفانه فصل گذشته 
کرانچارمرا باورنکرد،البت��ه اوبه عنوان یک مربی 
حق دارد با تاکتیک وبازیکنان مدنظرخودش 
سیستم بچیند. پرسپولیس چند سالی است 
که خواهان جذب من اس��ت، اما متأسفانه 
هروقت که پیشنهاد دادند نتوانستم پیراهن 
این تیم را بپوش��م و انگار رفتنم به پرس��پولیس 

طلسم شده است.

چرا ستاره ها در پرسپولیس 
معمولی می شوند؟

رضا شاهرودی عقیده دارد علی دایی دل و جرأت زیادی 
دارد که در این ش��رایط هدایت پرس��پولیس را بر عهده 

گرفته است.
شاهرودی که پیش از اینها از دایی دل خوشی نداشت، با 
این ابراز نظر نش��ان می دهد که یک پرسپولیسی است؛ 
 یکی از آنها که دوست دارد تیم س��ابقش برنده باشد. او 
می گوید: علی دایی برای پرسپولیس گزینه خوبی است. 
او سال ها در تیم ملی بوده و بازیکنان از او حساب می برند 
و این خیلی مهم است. البته علی دایی کار سختی پیش 
رو دارد. پرسپولیس دو سال است که جام نگرفته و شرایط 
خوبی هم در جدول لیگ نداش��ته اس��ت. این وضعیت 
خوش��ایند هواداران نبود و حاال طاقت آنها کم شده و در 
این فصل جام می خواهند. در این شرایط علی دایی دل و 

جرأت زیادی داشته که وارد کار شده است.
وی ادامه داد: به اعتقاد من پرس��پولیس در فصل نقل و 
انتقاالت هم خوب حرکت می کند. در میان بازیکنانی که 
صحبت پیوستن آنها به پرسپولیس است، نفرات خوبی 
می بینیم. ش��اید در ظاهر این طور باشد که پرسپولیس 
سال قبل بازیکنان اسمی تری گرفت، ولی من می گویم 
نفرات��ی که االن جذب می ش��وند، حتی بهتر هس��تند.  
پرسپولیس بازیکنان اسمی بس��یاری در اختیار دارد. ما 
اکنون ب��ه مهره هایی نیاز داریم که جوان��ی و انگیزه را با 
خود بیاورند. نفراتی که در حال حاضر اسم آنها به گوش 
من خورده است، هم پتانس��یل خوبی دارند و هم دارای 
انگیزه های الزم هستند.پیشکسوت پرسپولیس در ارتباط 
با افت برخی بازیکنان پس از حضور در پرسپولیس خاطر 
نشان کرد: پرس��پولیس تیم بزرگی اس��ت. بازی در آن 
هم خیلی س��خت اس��ت. رس��انه ها خیلی به این تیم ها 
می پردارن��د و بازیکنان دچار غرور می ش��وند. این غرور 
به آنها ضربه می زند و باعث غفلت آنها از معایب کارشان 
می شود. این معایب روی هم انباشته می شود و غرور، یک 

ستاره را به یک بازیکن معمولی تبدیل می کند. 

دیدگاه

6
موافقت مشروط با ادامه  حضور حدادی در آمریکا

افشین داوری رییس فدراس��یون دو ومیدانی با اعالم این که شورای برون مرزی ادامه حضور حدادی 
را در آمریکا مشروط دانسته است، از مسئوالن ورزش خواست تا نگاه ویژه ای به این ورزشکار داشته 
باشند، به طوری که اگر او در مسابقه های ملی شرکت کند، هزینه های حضورش پرداخت خواهد شد.

پرویز زیدوند زمانی در وزن 66 کیلوگ��رم یکی از فنی ترین های 
کش��تی فرنگی ایران بود، ولی آن طور که خ��ودش می گوید به 
حقش نرسید. قهرمان سال 1996 نوجوانان جهان در 1۸ سالگی 
در بازی های آسیایی 9۸ بانکوک کشتی گرفت. او در سال 1999 

طالی جوانان آسیا و نقره جوانان جهان را به گردن آویخت.
زیدوند در س��ال۲000 به م��دال برنز جوانان جهان رس��ید، اما 
در المپیک س��یدنی ناموفق بود و شانزدهم ش��د. فرنگی کار 66 
کیلوگرم ایران در س��ال ۲001 طالی آسیا را کس��ب کرد و نفر 
ششم جهان شد. در بازی های آسیایی ۲00۲ بوسان برنز گرفت 
و طالی ۲003 آس��یا را هم از آن خود کرد. آخرین حضورش در 
بازی های المپیک ۲004 آتن بود که با بدشانسی دستش از مدال 
کوتاه ماند. او در واقع در المپیک پنجم شد، اما در اسناد فدراسیون 

جهانی نامی از زیدوند دیده نمی شود.
زیدوند اکنون در خوزس��تان مربیگری می کند و پس از 9 سال 
بی خبری از ناگفته های س��ال های گذشته کشتی اش، راز حذف 
نامش از لیس��ت بازی های المپیک و دوری چند س��اله س��خن 

می گوید.

در آتن باید طال می گرفتم  
در المپیک آتن نتیجه ای که باید می گرفتم عایدم نش��د. شرایط 
روحی خوبی نداشتم و با روحیه ای ضعیف به المپیک رفتم. یک 
ماه قبل از المپیک، تمرین های زیاد خوبی نداشتم. حسن بابک 
برایم خیلی زحمت کشید، ولی به خاطر شرایط اخالقی خاصی 
که داشت، از لحاظ روحی به هم ریختم. در آتن به فرید منصوراف 
که طال گرفت در9 دقیقه دو بر یک باختم و به جای رس��یدن به 

فینال، به رقابت پنجم و ششمی رفتم.
  بر مال شدن دلیل حذف شدن از لیست المپیک آتن

در المپیک آتن باید برای کشتی پنجم، ششمی با حریف کره ای 
کشتی می گرفتم که مدال نقره المپیک سیدنی را گرفته بود. او به 
خاطر آسیب دیدگی نمی خواست کشتی بگیرد و گواهی پزشکی 
داشت. داشتم گرم می کردم که من را دید و گفت گرم نکن چون 
من کشتی نمی گیرم و تو برنده ای. موضوع را به بابک گفتم. او هم 
گفت که پس برگرد به خوابگاه! من در خوابگاه بودم که اسمم را 
برای مس��ابقه خوانده بودند، ولی چون روی تشک حاضر نشدم 
دیسکالیفه شدم. به جای من و کشتی گیر کره ای، نفرات هفتم و 

هشتم المپیک آتن به عنوان نفرات پنجم و ششم معرفی شدند و 
اسم ما از لیست المپیک حذف شد. این مسأله دسته گل حسن 
بابک بود که البته بنده خدا خ��ودش هم فکر نمی کرد که چنین 

اتفاقی بیفتد.
بعد از المپیک آتن از کشتی زده شدم   

 نتیجه نگرفتن در آتن خیلی اذیت��م کرد و به هم ریختم، طوری 
که از کشتی زده ش��دم و از دنیای کشتی فاصله گرفتم. چند ماه 
بعد از آن هم ازدواج کرده و در شرکت نفت مشغول به کار شدم. 
تا دو سال بعد از المپیک از فضای کشتی بدم می آمد، ولی بعد از 
مدتی خواستم به میادین برگردم. محمد بنا هم دعوتم کرد، اما 
شرایط اس��تخدامی ام طوری بود که نتوانستم در اردو بمانم. بعد 
از مدتی رضا سیم خواه به تیم ملی دعوتم کرد. برای این که بدنم 
آماده شود و با قانون جدید آش��نا شوم نیاز به فرصت داشتم ولی 
سیم خواه گفت که برای نشان دادن خودت در جام یادگار امام)ره( 
کشتی بگیر. با دو هفته تمرین در جام یادگار امام)ره( سال 13۸6 
شرکت کردم. چهار دور کشتی گرفتم و پنجم شدم، اما بعد از جام 
یادگار، آن حمایتی که باید از من می شد انجام نگرفت. رقابت های 
انتخابی را گذاشتند و من بدون این که فرصت تمرین داشته باشم 
برای انتخابی به س��ر وزن نرس��یدم. دیگر کامال از لحاظ روحی 
خراب شدم و از کش��تی کناره گیری و در باش��گاه نفت شروع به 

مربیگری کردم.
از دوران کشتی ام راضی نیستم  

زحمات زیادی در کشتی کش��یدم و عالقه مندان و کارشناسان 
می گویند در زمان خودم یکی از کش��تی گیران فنی بوده ام، ولی 
در دوره قهرمانی با توجه به ش��رایطی که داشتم باید مدال های 
بیشتری می گرفتم، اما ش��اید به حقم نرس��یدم و از این مسأله 
ناراضی ام. البته کمی بدشانس��ی هم دخیل بود؛ مثال در س��ال 
۲001 جزء چهار نفر اول جهان بودم، اما دستم در رفت و نتوانستم 
رقابت ها را ادامه دهم. متأسفانه اتفاقاتی در دوران کشتی ام افتاد 

که باعث شد االن که به آن روزها فکر می کنم غصه بخورم.
  از 2001 در کشتی فرنگی به خودباوری رسیدیم

 از سال۲001 در کشتی فرنگی به خودباوری رسیدیم که می توانیم 
در جهان مدال بگیریم، البته کسانی مثل رنگرز که در کارشان تداوم 
داشتند موفق شدند، ولی آنهایی که بین تمرین هایشان وقفه افتاد 
لطمه خوردند. نسل خوبی بود مثل کریم فر، هاشم زاده، غریبی و...، 
اما متأسفانه به خاطر شرایطی که وجود داشت، این استعدادها به 

آن موفقیتی که باید می رسیدند، نرسیدند.
امروز فرنگی کاران فقر فنی دارند   

 فرنگی کاران ایرانی امروز با توجه به قانونی که وجود داش��ت فنی 
نیستند، البته بر حس��ب قانون جلو رفته اند، ولی با قانون جدید با 
توجه به فقر فنی که داریم کار برایمان سخت می شود. با این شرایط، 
کشتی گیران باید هم از لحاظ فنی و هم از لحاظ آمادگی جسمانی 
خودشان را باال ببرند. فکر می کنم به زمان نیاز باشد تا این مسأله 
جا بیفتد، ولی امیدوارم کشتی گیران ایرانی بتوانند خودشان را با 

شرایط جدید سازگار کنند.

ناگفته های پرویز زیدوند پس از 9 سال

راز حذف از بازی های المپیک آتن

بعد از المپیک 2004 آتن، آخرین بار در جام یادگار امام)ره( سال 13۸6 کشتی گرفت و پنجم  گروه 
شد. تنها با دو هفته تمرین، آن هم بعد از سه سال دوری. پس از آن دیگر خبر خاصی از او نبود ورزش

تا این که در جام یادگار امام)ره( امسال به عنوان مربی دوباره به چشم آمد.
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 دستور تاج
 به باشگاه ها

 در ایران
فقط سرمربی می شوم

رییس س��ازمان لیگ در نامه ای به باشگاه ها دس��تور داد از جذب بازیکنانی 
که وضعیت قراردادی آنها روشن نیس��ت خودداری کنند. مهدی تاج رییس 
سازمان لیگ با ارس��ال نامه ای به باش��گاه ها درمورد عقد قرارداد با بازیکنان 

تذکراتی را مطرح کرد.
 در نامه تاج آمده اس��ت: بازیکنان نمی توانند همزمان با دو باش��گاه قرارداد 
منعقد کرده و ثبت نام ش��وند، در ای��ن صورت محکوم ب��ه بازپرداخت مبالغ 
 دریافتی و براس��اس مقررات غرامت و جریمه خواهند ش��د. ضمنا باشگاه ها

موظفند از عقد ق��رارداد و به کارگیری بازیکنانی ک��ه وضعیت قراردادی آنها 
روشن  نیست خودداری کنند. بدیهی اس��ت در صورت بروز هرگونه اختالف 
قوانین حاکم بر آیین نامه نقل و انتقال بازیکنان و آیین نامه انضباطی و اخالقی 

مورد استناد است و با متخلف برخورد قانونی خواهد شد. 

مهاجم اسبق تیم ملی فوتبال ایران که باشگاه تراکتورسازی برای استخدامش 
به عنوان یکی از دستیاران مجید جاللی ابراز عالقه کرده بود، می گوید که قصد 
ندارد تا یک سال آینده به ایران بازگردد. وحید هاشمیان درباره  پیشنهاد باشگاه 
تراکتورس��ازی به وی برای حضور در کادر فنی این تیم گفت: در حال حاضر 
در یک دوره مربیگری در هانوفر به سر می برم که شش روز طول می کشد، اما 
مسأله مهم تر این است که تا یک سال آینده قصد بازگشت به ایران را ندارم و 
زمانی هم که به ایران بازگردم، قطعا به عنوان سرمربی کار خواهم کرد. مهاجم 
پیشین بایرن مونیخ درباره دوره مربیگری که در آن حضور دارد، نیز گفت: در 
این دوره درباره شیوه های نوین بدنسازی، تغذیه، پیشگیری از مصدومیت و 
تست های جدید آمادگی جسمانی در بوندسلیگا آموزش هایی داده می شود که 

البته استاندارد آموزش ها در آلمان با ایران بسیار متفاوت است.

دستگیری فوتبالیست اهانت کننده به مسلمانان
پلیس انگلیس بازیکن ایرلندی باش��گاه ویتون آلبی��ون را به خاطر 
اظهارات توهین آمیزش به مس��لمانان بازداشت کرد. »شون توک« 
بازیکن ایرلندی باشگاه ویتون آلبیون انگلیس در واکنشی غیرمنطقی 
خواستار آتش زدن مساجد بریتانیا و بریدن سر کودکان مسلمان شد! 

نیم میلیارد  دالر و 26 فدراسیون المپیکی
کمیته  بین المللی المپیک اع��الم کرد که 5۲۲ 
میلیون دالر بین ۲6 فدراس��یون جهانی که در 
بازی های المپیک تابستانی۲01۲ لندن حضور 

داشتند تقسیم خواهد شد.

کلمبیا میزبان جام جهانی فوتسال شد
کمیته اجرایی فیفا در جلسه  خود از بین کشورهای 
کلمبیا و جمهوری چک، کلمبیا را به عنوان میزبان 
جام جهانی فوتسال در سال۲016برگزید. قرار است 
جام جهانی فوتسال ۲016 در شش شهر برگزار شود. 26
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دور برگشت لیگ برتر کش��تی فرنگی باشگاه های کشور روز 
جمعه به صورت متمرکز در اصفهان برگزار می شود.

لیگ برتر کشتی فرنگی بعد از دو سال وقفه، امسال با حضور 
پنج تیم ب��ار دیگر برگزار ش��د. این مس��ابقات از دی ماه91 
استارت خورد و بعد از گذش��ت پنج ماه به پایان خود نزدیک 
می شود. لیگ برتر کشتی فرنگی در حالی با شرکت پنج تیم 
آغاز شد که دیدارهای نیم فصل نخست این مسابقات هر بار 
 به دالیل مختلف، از برگ��زاری اردوهای تی��م ملی تا حضور 

 ملی پوش��ان در مس��ابقات مختل��ف جهانی و آس��یایی لغو 
می ش��د؛ موضوعی که اعتراض تیم های شرکت کننده را به 

دنبال داشت.
 در نهایت دور رفت این مس��ابقات اردیبهشت ماه با قهرمانی 
ف��والد ماهان ب��ه پایان رس��ید، اما مس��ئوالن فدراس��یون 
 کشتی برای مقابله با تکرار این ش��رایط تصمیم به برگزاری 
نیم فصل دوم در یک روز گرفتند! ب��ه جز فوالد ماهان که در 
اولین فصل حضور در لیگ برتر کشتی فرنگی موفق به جذب 
ملی پوشان این رشته شد و بدون دغدغه مالی رقابت های خود 
را برگزار کرد، سایر باشگاه های حاضر در لیگ برتر با مشکالت 

مالی دست به گریبان بودند.
یکی از این باش��گاه ها پرس��پولیس بود که مشکالت مالی و 
عدم پرداخ��ت مطالبات و اعتصاب بازیکن��ان را نیز به دنبال 
داشت. مش��کالت مالی تنها گریبانگیر پرسپولیسی ها نبود 
و تیم هیأت کشتی خوزس��تان نیز به همین دلیل با ترکیب 
ناقص در هفته پایانی دور رفت برابر فوالد ماهان حاضر ش��د. 
دور برگش��ت لیگ برتر کش��تی فرنگی با10بازی در س��الن 
شهدای مخابرات اصفهان برگزار می ش��ود تا چهره قهرمان 

این مسابقات مشخص شود.
 این مسابقات یک میهمان ویژه هم دارد. محمد بنا سرمربی 
سابق تیم ملی کشتی فرنگی ایران که به اصفهان سفر کرده 
است از نزدیک تماشاگر این دیدارها خواهد بود و در مراسمی 
که به واسطه حضور او دراصفهان صورت گرفته مورد تجلیل 

مسئوالن باشگاه فوالدماهان قرار می گیرد. 

س��ایت کنفدراسیون بس��کتبال آس��یا پس از حضور مهران 
 ش��اهین طبع در کادرفن��ی تیم مل��ی ایران در گزارش��ی به 
عملکرد او در سال های گذشته پرداخته است.پس از حضور 
مهران ش��اهین طبع در کادر فنی تیم ملی بسکتبال ایران، 
 سایت کنفدراسیون بس��کتبال آس��یا در گزارشی به حضور 
این مربی در تیم ملی پرداخته اس��ت. در ای��ن گزارش آمده 

است:
مهران ش��اهین طبع به عنوان دس��تیار س��رمربی تیم ملی 

بسکتبال ایران انتخاب شد. تیم ملی ایران که هم اکنون خود 
را برای بیست و هفتمین دوره قهرمانی آسیا در فیلیپین آماده 
می کند، زیر نظر مهمد بچیروویچ اسلوونیایی به دنبال تکرار 

قهرمانی در قاره کهن است.
شاهین طبع که در فصل گذش��ته لیگ ایران با تیم دانشگاه 
آزاد تهران کار می کرد از مربیانی اس��ت که نقش��ی محوری 
 در رش��د چش��مگیر بس��کتبال ایران از س��ال۲000 به بعد 
داشت.مهران شاهین طبع در س��ال ۲004 هدایت تیم ملی 
زیر 1۸ سال ایران را در قهرمانی آسیا به میزبانی هند برعهده 
گرفت و توانست نخستین مدال طالی بسکتبال ایران در این 
رده را به دست بیارود. او همچنین سرمربی تیم صباباتری بود 
که سه قهرمانی در لیگ ایران به دست آورد و در سال ۲007 
و ۲00۸ نیز قهرمان باشگاه های آسیا شد که به میزبانی ایران 

و کویت برگزار شد.
تیم ملی بس��کتبال ایران دو قهرمانی در آسیا به دست آورده 
است. ابتدا در سال ۲007 در ژاپن و سپس در ۲009 چین به 
مدال طالی بسکتبال آسیا رسید، اما در سال ۲011 از تکرار 
قهرمانی اش بازماند و در یک چهارم پایانی برابر اردن مغلوب 

شد و به مقام پنجم آسیا رسید.
حاال بس��کتبال ایران برای بیس��ت و هفتمین دوره قهرمانی 
آسیا آماده می ش��ود که س��همیه این رقابت ها را با قهرمانی 

در چهارمین دوره کاپ آسیا در ژاپن به دست آورده است.
تیم ملی بسکتبال ایران ششم ژوئن حریفان مرحله مقدماتی 

خود در قهرمانی آسیا را خواهد شناخت.

ماهان، شانس اول قهرمانی در کشتی

نیم فصل دوم در ۵ ساعت!
گزارش کنفدراسیون بسکتبال آسیا از عملکرد شاهین طبع 

ستایش از مهران شاهین طبع



یادداشت

اجرای رزمایش پدافند غیر زیستی 
در چهارمحال و بختیاری

رزمایش پدافند غیرزیستی با هدف آمادگی دستگاه های خدمات رسان 
در شهرکرد اجرا شد.

مدیرکل پدافند غیرعام��ل چهارمحال و بختی��اری در رزمایش پدافند 
غیرزیس��تی حوزه صنعت، معدن و تجارت این اس��تان اظهار داشت: با 
پیروزی انقالب اسالمی ایران، دشمن از راه ها و ابزارهای مختلفی درصدد 
تضعیف و براندازی نظام برآمد. وی افزود: جنگ تحمیلی یکی از مهم ترین 
این راه ها بود، اما دش��من ناکام ماند و امروز به دنبال گزینه های دیگری 
برای تضعیف کشور اس��ت و در همین راستا تهدیدات زیستی را دنبال و 
تعقیب می کند. بامیری با اشاره به اقدامات دش��من در حوزه تهدیدات 
غیرزیستی، تصریح کرد: آسیب رس��اندن به اماکن و فضاهای بهداشتی 
و غذایی، از بین بردن امنیت بهداشتی و اجتماعی، ایجاد ترس و وحشت 
در بین مردم، نایاب ش��دن اقالم ضروری و مصرفی و وارد کردن باکتری 
و ویروس به مواد غذای��ی، از جمله این اقدامات اس��ت. مدیرکل پدافند 
غیرعامل چهارمحال و بختیاری به نقش دستگاه های خدمات رسان در 
مهار تهدیدات غیرزیستی اشاره کرد و گفت: دستگاه های خدمات رسان 
از یک سو در معرض آسیب و تهدید قرار دارند و از سوی دیگر می توانند 
نقش مهمی در مهار این تهدیدات و آسیب ها ایفا کنند. بامیری از تشکیل 
قرارگاه شفا و زیستی در این استان خبر داد و افزود: ادارات صنعت، معدن، 
تجارت، جهاد کشاورزی، دانشگاه علوم پزشکی، اطالعات، محیط زیست 

و آب منطقه ای از جمله دستگاه های عضو این قرارگاه هستند.

خبر ویژه

رییس مؤسسه  تحقیقات اسالمی 
فتوح اندیشه/حجت االسالم احمد رهدار

شعارهای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری باید گفتمان انقالب را یک 
گام جلو ببرد و نباید حرف های تکراری زده شود.

نظام سیاسی گاهی اوقات مجبور است نس��بت به اندیشه های سیاسی 
کوتاه آید. هنر ما این اس��ت که به گونه ای رفتار کنیم که راندمان کار به 

نفع ما باشد.
 باید تالش کرد تا به صورت حداکثری نرم های حوزه علمیه را درس��ت 
کرد. اگر مدیری وع��ده هایی را به یک جامعه می ده��د باید در مقیاس 
اندیش��ه باش��د تا بتواند همه 
وعده های خود را اجرایی کند. 
یک نامزد ریاس��ت جمهوری 
حق دارد بگوید به چه چیزی 
و چه کاری معتقد اس��ت، اما 
باید اگر رأی آورد به تمام وعده 
هایی ک��ه به م��ردم می دهد 

وفادار باشد.

 حضور حداکثری
 برای کم شدن تحریم ها

چهره روزیادداشت
اردوهای طرح هجرت در شهرستان شهرکرد برگزار می شود

موسی انصاری جانشین فرماندهی مقاومت بسیج شهرس��تان شهرکرد در جلسه اردوهای 
 طرح هجرت، اذعان داش��ت: هدف از پ��ر کردن اوقات فراغ��ت دانش آموزان اس��تفاده از

توانمندی ها، ظرفیت و پرورش استعداد آنها در این طرح است. 
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فرمانده س��پاه چهارمحال و بختیاری عزت، حکمت و مصلحت 
 نظام را از تدابیر رهبر معظم انقالب دانس��ت و گفت: ما باید برای 

مصون سازی انقالب با تبعیت از والیت در صحنه حاضر باشیم.
 رضا محمد سلیمانی در آیین معارفه اولین فرمانده سپاه ناحیه 
شهرستان بن، اظهار داشت: جمهوری اس��المی ایران به عنوان 

مرکز جهان اسالم مطرح بوده و این یک واقعیت است.
وی افزود: شناخت و آگاهی نس��بت به انقالب و شرایط زمانی از 

سفارشات رهبر معظم انقالب است.
فرمانده سپاه حضرت قمر بنی هاشم )ع( با اشاره به سال حماسه 
سیاسی و حماسه اقتصادی اظهار داشت: مشارکت در انتخابات و 
ترغیب و تشویق مردم برای حضور حداکثری، وظیفه ما و نماد و 
سمبل حماسه سیاسی است. محمدسلیمانی افزود: حضور پرشور 
مردم در راهپیمایی22 بهمن سال گذشته با توجه به اوج تحریم ها 
و فش��ار اقتصادی، یکی از مصادیق حماسه بود. وی تصریح کرد: 
مردم ایران اسالمی، انقالب، امام و آرمان های ارزشی را فراموش 
نکرده اند و همیشه در صحنه حضور دارند. فرمانده سپاه حضرت 
قمر بنی هاش��م )ع( در بخش دیگری از س��خنان خود به هشت 
سال حماسه دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: در جنگ، سه مرحله 
داشتیم که 9ماه اول آن با مسئولیت بنی صدر، هیچ موفقیتی را 

کسب نکردیم، زیرا دستور می داد بگذارید دشمن پیش بیاید.
 محمد س��لیمانی افزود: عملیات فرمانده کل ق��وا، ثامن االئمه،

بیت المقدس و آزادسازی خرمشهر از برکات بخش دوم جنگ بود 
که رزمندگان اسالم به فرمان روح خدا به پیش می رفتند.

وی ادامه داد: امتیاز گیری از دشمن، مرحله سوم جنگ تحمیلی 
بود و هرزمانی که رزمندگان به پیش می رفتند، می توانس��تند از 
دشمن امتیاز بگیرند. فرمانده س��پاه حضرت قمر بنی هاشم)ع (

تأکید کرد: در عقب نش��ینی ها نمی توان از دشمن امتیاز گرفت 
و  باید کس��انی که ش��عار برقراری رابطه با آمریکا و قدرت های 
استکباری را س��ر می دهند، بدانند که این شعارها خیالی بیش 
نیست و جانفشانی هزاران شهید، جانباز و ایثارگر در هشت سال 
دفاع مقدس برای ایجاد رابطه نبوده است، جواب این همه ایثار و 

از خودگذشتگی را چگونه می خواهند بدهند؟
محمدس��لیمانی عزت، حکمت و مصلحت نظام را از تدابیر رهبر 
معظم انقالب دانس��ت و گفت: ما باید برای مصون سازی انقالب 
 با تبعیت از والیت در صحنه حاضر باشیم. فرمانده سپاه حضرت 
قمر بنی هاشم )ع( افزود: حماسه از دل می جوشد و  با عقل هدایت 
و با ایمان پشتیبانی می ش��ود. وی به فرارسیدن سالگرد ارتحال 
ملکوتی حضرت امام خمینی )ره( اش��اره کرد و گفت: معنویت، 
روحیه جهادی و روحیه ارتباط مردمی سه ویژگی آن امام راحل 
در سخنان رهبر معظم انقالب است که باید سرمشق زندگی خود 
قرار دهیم و در خدمت به مردم بکوشیم. در این مراسم، که با حضور 
فرمانده سپاه حضرت قمر بنی هاشم)ع( چهارمحال و بختیاری، 
امام جمعه شهر بن، فرماندار شهرس��تان بن، مسئولین محلی و 
خانواده معظم شهدا حضور داشتند، س��رهنگ پاسدار قربانعلی 
کریم زاده به عنوان اولین فرمانده س��پاه ناحیه شهرس��تان تازه 

تأسیس شده بن معرفی شد.

رییس جهاددانشگاهي واحد چهارمحال 
گروه 
و بختی��اري گفت: جهاددانش��گاهي با شهرستان

هماهنگي برخي دانشگاه ها به خصوص 
دانشگاه شهرکرد با دعوت از نمایندگان ستادهاي کاندیداهاي 
ریاست جمهوري، قصد دارد جلس��ات پرسش و پاسخ و مناظره 

برگزار کند.
مهندس عبداهلل تقي پور در جلسه با رؤساي ستادهاي انتخاباتي 
اس��تان افزود: تکلیف همه مردم جداي از سالیق سیاسي آنان، 
ایجاد جو انتخاباتي پرشور و مقدمه س��ازي براي تحقق حماسه 
سیاسي است. وي با اش��اره به توصیه هایرهبر معظم انقالب در 
خصوص تبلیغات انتخابات تصریح کرد: امسال تبلیغات کاندیداها 
از ریخت و پاش ها و نصب پوستر به سمت تبلیغات الکترونیک و 
صدا و سیما پیش رفته که به نظر مي رسد تا حدي به جو انتخاباتي 
لطمه زده اس��ت، البته مي توان فعالیت ه��اي دیگري در فضاي 
دانشگاهي داشت تا شاهد مشارکت حداکثري در انتخابات باشیم. 
مهندس تقي پور ادامه داد: جهاد دانشگاهي با هماهنگي برخي 
دانشگاه ها به خصوص دانشگاه ش��هرکرد با دعوت از نمایندگان 
س��تادهاي کاندیداهاي ریاس��ت جمهوري، قصد دارد جلسات 
پرسش و پاسخ و مناظره برگزار کند. به گفته وي، این مناظرات 
به منظور روشن کردن ذهن اساتید و دانشجویان و ایجاد نشاط 
انتخاباتي در دانشگاه ها برگزار مي شود و سخنران انتخاب شده 
باید توانمندي الزم براي پاسخگویي به س��ؤاالت مطرح شده و 
دفاع از کاندیداي موردنظر را داش��ته باش��د، چرا که پیش بیني 

مي شود اساتید و دانشجویان به عنوان قشر فرهیخته، چالش هاي 
فراروي کشور را به دقت موشکافي و در این خصوص سؤال کنند. 
تقي پور اظهار داشت: هماهنگي الزم با صدا و سیما و مطبوعات 
استان به منظور پوشش خبري انجام مي شود تا خبرها به موقع 
روي خروجي مطبوعات ق��رار گیرد، این در حالي اس��ت که در 
خبرگزاري هاي ایسنا و ایکنا، سرویس ویژه  انتخابات به منظور 
افزای��ش آگاهي مردم فعال ش��ده و اخبار به ص��ورت ویژه روي 
س��ایت این دو خبرگزاري قرار مي گیرد. وي با انتقاد از تعطیلي 
زودهنگام دانشگاه ها تصریح کرد: متأس��فانه امسال دانشگاه ها 
زودتر از موعد مقرر تعطیل شدند و دانشجویاني که قصد فعالیت 
در حوزه انتخابات را داشتند، درگیر امتحانات شده اند، در حالي 
که حضور دانشجویان در دانشگاه ها به افزایش نشاط انتخاباتي در 
جامعه کمک مي کرد. تقي پور با اشاره به برگزاري برخي برنامه ها 
موازي با برنامه هاي انتخاباتي در دانشگاه ها افزود: مقرر شده هیچ 
برنامه دیگري موازي با برنامه انتخاباتي در دانشگاه برگزار نشود، 
روي بدنه اساتید نیز سرمایه گذاري هاي زیادي شده و پیش بیني 
مي شود استقبال خوبي از این برنامه ها شود. وي ادامه داد:طبق 
نظرسنجي هاي انجام شده، دانشجویان و اساتید به اندازه زیادي از 
فضاي مجازي براي باالبردن اطالعات خود در زمینه انتخاب اصلح 
اس��تفاده مي کنند. تقي پور گفت: حضور مردم در انتخابات این 
دوره نیز مانند دوره هاي قبل چشمگیر است، چرا که مردم به این 
نکته رسیده اند که رأي دادن آنها بهتر از رأي ندادن است، بنابراین 
وظیفه همه است که مردم را در یک انتخاب آگاهانه یاري دهند.

طبق نظرسنجي هاي 
انجام شده، 
دانشجویان و 
 اساتید از 
فضاي مجازي براي 
باالبردن اطالعات 
خود در زمینه 
انتخاب اصلح 
استفاده مي کنند

معنویت، روحیه 
جهادی و روحیه 
ارتباط مردمی سه 
ویژگی آن امام 
راحل در سخنان 
رهبر معظم انقالب 
است که باید 
سرمشق زندگی 
خود قرار دهیم

جهاددانشگاهي واحد چهارمحال و بختیاري برگزار مي کند؛فرمانده سپاه چهارمحال و بختیاری:

جلسات پرسش و پاسخ در دانشگاه های استان تبعیت از والیت؛ الزمه مصون ماندن انقالب
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ رأی
260 شماره دادنامه: 9209970353400090. شماره پرونده: 9109980359500826. 
ش��ماره بایگانی شعبه: 911228. شکات: 1- آقای محمدهادی دانا به نشانی شیراز – 
فلکه دانشجو – س��اختمان نگین ساحل- ط3- واحد10. 2- خانم الله ارمی به نشانی 
ش��یراز - فلکه دانشجو – س��اختمان نگین س��احل- ط3- واحد10. متهم: آقای فرید 
تارمی به نش��انی متواری. اتهام: تحصیل مال از طریق نامش��روع. گردشکار: دادگاه 
با توجه به محتویات پرونده ختم رس��یدگی اعالم و به ش��رح زیر مبادرت به اصدار 
رای م��ی نماید. رای دادگاه. در خصوص اتهام مته��م بنام آقای فرید تارمی مبنی بر 
تحصیل مال از طریق نامش��روع حسب ش��کایت آقای محمد هادی و خانم الله ارمی 
و اظه��ارات مطل��ع و عدم حضور و عدم دفاع از س��وی متهم بزه انتس��ابی محرز و 
مستنداً به ماده دو قانون تش��دید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداری 
مته��م مذکور عالوه بر رد مبلغ بیس��ت میلیون ریال به ش��کات مذکور به مبلغ چهل 
میلی��ون ریال بعنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم می گردد. رای صادره غیابی 
 و ظ��رف مدت ده روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در همین دادگاه می باش��د. 

م الف: 2152 مرادی – رئیس شعبه 108 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

ابالغ رأی
263 شماره دادنامه: 9109970352700146. شماره پرونده: 8909980359500334. 
شماره بایگانی شعبه: 901112. ش��اکی: آقای محمدمراد احسانی به نشانی اصفهان 
– عاش��ق آباد – خ گلس��تان ش��هدا – ک ش��هید ابراهیم جاللی – درب طوسی رنگ. 
مته��م: آق��ای داود تهمتن فرزند علی به نش��انی مجه��ول المکان. اته��ام: خیانت در 
امانت. گردش��کار: دادگاه با بررس��ی محتوی��ات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و 
با اس��تعانت از خداوند متعال به ش��رح ذیل مبادرت به انش��اء رای م��ی نماید. رای 
دادگاه. در خصوص ش��کایت آقای محمد مرادی احسائی فرزند صید مراد علیه آقای 
داوود تهمت��ن فرزند علی اکبر دارای س��ابقه کیفری وفق صفح��ه 38 پرونده و دائر 
بر خیانت در امانت یک دس��تگاه تریلر به ش��ماره 472- ع – 87/ایران 33 به ش��رح 
محتویات پرونده و متن ش��کوائیه در صفحات 6-8-11-22. دادگاه با توجه به جامع 
محتویات و اوراق پرونده تحقیقات انجام ش��ده شکایت شاکی گزارش مرجع انتظامی 
رونوشت مستندات تقدیمی از سوی ش��اکی محتویات صفحه 38-75 پرونده و مفاد 
کیفرخواس��ت صادره پیوستی و عدم حضور متهم در جلسه دادگاه و در نهایت عدم 
دفاع موثر از خویش و س��ایر محتویات پرونده در مجموع اتهام انتس��ابی را ثابت و 
محرز دانسته مس��تنداً به مواد 2-16-674 از قانون مجازات اسالمی متهم موصوف 
الذک��ر را به تحمل ش��ش ماه حبس محکوم می نمای��د رای صادره غیابی و ظرف ده 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و س��پس ظرف بیس��ت روز پس از 
 ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر مرکز اس��تان اصفهان می باش��د. 

م الف: 2151 ذبیحی – رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

ابالغ رأی
265 شماره دادنامه: 9209970353200087. شماره پرونده: 9109980360000682. 

ش��ماره بایگانی شعبه: 910982. شاکی: آقای ناصر مرتبی مقدم به نشانی اصفهان 
– هفت��ون – خ زری��ن کوب – بن می��رزا بلن��د – پ53 یا5. متهمین: 1- آقای س��پهر 
باق��ری 2- آقای فرش��اد بهارزاده 3- آقای اصغر کامیابی همگی به نش��انی مجهول 
الم��کان. اتهام ه��ا: 1- ایراد ضرب و جرح عمدی. 2- فحاش��ی )توهین(. 3- ورود به 
من��زل غیر به طور غیرمجاز. گردش��کار: دادگاه با بررس��ی محتوی��ات پرونده ختم 
رس��یدگی را اعالم و به ش��رح ذیل مبادرت بصدور رای می نمای��د. رای دادگاه. در 
خصوص ش��کایت آقای ناصر مرتبی مقدم فرزند افراس��یاب علیه آقایان 1- س��پهر 
باقری دائر بر 1- فحاش��ی 2- ورود به عنف به منزل غیر 3- ضرب و جرح عمدی با 
قداره در حد قس��مت اول گواهی پزش��کی قانونی مورخ 91/2/10 شاکی و 2- فرشاد 
بهادرزاده دائر بر 1- توهین 2- ورود به منزل غیر بطور غیرمجاز 3- اصغر کامیابی 
دائر بر ورود به منزل غیر بطور غیرمجاز موضوع کیفرخواس��ت صادره از س��وی 
دادس��رای عمومی و انقالب اصفه��ان دادگاه با توجه ب��ه اوراق و محتویات پرونده 
و تحقیق��ات به عمل آمده، گواهی پزش��کی قانونی، گزارش مرجع انتظامی، ش��هادت 
ش��هود و س��ایر قرائن و امارات موجود و منعکس در پرونده وقوع و انتس��اب بزه 
ه��ای معنونه به متهمین مذکور محرز و مس��لم می باش��د فلذا به اس��تناد مواد 47، 
294، 302، 481، 608 و 694 تبص��ره 2 م��اده 299 قانون مجازات اس��المی هر یک 
از متهمی��ن ردی��ف اول و دوم را در خصوص بزه فحاش��ی )توهین( به تحمل پنجاه 
ضربه ش��الق تعزیری در غیر مالء عام و بدون اصابت به نقاط حس��اس بدن و در 
خصوص بزه ورود به عنف به منزل غیر هر یک از متهمان را جداگانه به تحمل س��ه 
س��ال حبس تعزیری و در خص��وص جنبه خصوصی بزه ض��رب و جرح عمدی با 
ق��داره و متهم ردی��ف اول را به پرداخت یک درصد از دیه کام��ل بابت جرح )دامیه( 

ساعد چپ در حق شاکی و در خصوص جنبه عمومی بزه ضرب و جرح عمدی متهم 
ردیف اول را به تحمل یکس��ال حبس تعزیری محکوم و اعالم می دارد. رای صادره 

 غیابی و ظرف 10 روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در همین دادگاه می باشد. 
م الف: 2160 خدابنده – رئیس شعبه 106 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

ابالغ رأی
268 شماره دادنامه: 9009970352701856. شماره پرونده: 9009980365700781. 
ش��ماره بایگانی شعبه: 900905. ش��کات: 1- خانم فرزانه مقصودی سرتشنیزی به 
نش��انی اصفهان – خ ملک ش��هر – بهارستان – مجتمع س��تاره ای – بلوک 6- ط6- 
واحد6- پ5. 2- آقای فرشاد فراحی به نشانی اصفهان – خ ملک شهر – خ بهارستان 
– مجتمع س��تاره ای – بلوک 6- طبقه 6- واحد5. متهم: آقای س��جاد عادلی به نشانی 
مجه��ول المکان. اتهام ها: 1- توهین. 2- افتراء. گردش��کار: دادگاه ختم رس��یدگی را 
اعالم و به ش��رح ذیل مب��ادرت به صدور رای می نمای��د. رای دادگاه. در خصوص 
ش��کایت آقا و خانم 1- فرش��اد فراحی اصفهانی فرزند رض��ا 2- فرزانه مقصودی 
سرتش��نیزی فرزند حس��ین علیه آقای س��جاد عادلی و دائر بر الف: توهین ب: تهمت 
دادگاه با توجه و بررس��ی مجموع اوراق پرونده تحقیقات انجام شده شکایت شکات 
یاد ش��ده ف��وق و نحوه اظهارات ش��کات در پرونده دادس��را در صفحه 10 و نامه 

ارس��الی صفحه 11 و اظهارات شکات در جلس��ه دادگاه و مفاد کیفرخواست صادره 
و س��ایر محتوی��ات پرونده و عدم حض��ور متهم در جلس��ه دادگاه و در نهایت عدم 
دفاع موثر از خویش در مجموع اتهام انتس��ابی را ثابت و محرز دانس��ته مس��تنداً به 
مواد 608-697-2-16 و 47 از قانون مجازات اس��المی و بند دوم ماده س��وم قانون 
وص��ول برخ��ی از درآمدهای دولت مته��م موصوف الذکر را جهت ب��زه بند الف به 
پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و جهت بزه بند ب به پرداخت سه میلیون ریال 
ج��زای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 10 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و س��پس ظرف بیس��ت روز پس از 
 ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر مرکز اس��تان )اصفهان( می باشد. 

م الف: 2158 اکبر ذبیحی – رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

ابالغ رأی
277 شماره دادنامه: 9209970353200084. شماره پرونده: 9109980358200294. 
ش��ماره بایگانی شعبه: 910544. شاکی: آقای محمدحس��ن فاضل پرور. متهم: آقای 
ش��هرام صالحی به نش��انی مجهول المکان. اتهام: خیانت در امانت. گردشکار: دادگاه 
پ��س از بررس��ی محتویات پرونده ختم رس��یدگی اعالم و به ش��رح زیر مبادرت به 
ص��دور رای می نماید. رای دادگاه. در خصوص اتهام آقای ش��هرام صالحی دایر بر 
خیانت در امانت نس��بت به ش��ماره پالک انتظامی، موضوع کیفرخواست صادره از 
دادس��رای عمومی و انقالب اصفهان، با مالحظ��ه اوراق و محتویات پرونده، گزارش 
مرج��ع انتظامی و پلیس راهور اس��تان اصفهان، قولنامه منعقده بین ش��اکی و آقای 
ش��هرام صالحی )متهم پرونده( متواری بودن متهم و حاض��ر نبودن وی در مرحله 
تحقیقات مقدماتی و جلس��ه دادرس��ی علی رغم ابالغ در روزنام��ه نصف جهان به 

ش��ماره 1571 مورخ 91/4/20 و روزنامه نسل فردا به شماره 4199 مورخ 91/11/5 
و س��ایر قرائن و امارات موجود و منعکس در پرونده وقوع و انتساب بزه معنونه به 
متهم مذکور محرز و مسلم می باشد فلذا به استناد ماده 674 قانون مجازات اسالمی 
و با رعایت بند 1 ماده 22 همان قانون )به لحاظ گذش��ت شاکی طی ارسال الیحه ای 
به ش��ماره 94-92 مورخ 92/2/2 که ضم و ثبت پرونده می باشد( متهم مذکور را به 
پرداخت جزای نقدی به مبلغ بیست میلیون ریال بدل از حبس محکوم و اعالم می دارد 
رای صادره غیابی و ظرف ده روز از تاریخ ابالغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه 

می باشد. م الف: 2163 خدابنده – رئیس شعبه 106 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

ابالغ رأی
278 شماره دادنامه: 9209970353600153. شماره پرونده: 9109980360000968. 
شماره بایگانی ش��عبه: 911306. شاکی: آقای جهان بخش کریمی اورگانی به نشانی 
زینبی��ه – ک 8 متری الله – ک ش��هید کوه��ی – جنب موت��وراب. متهمین: 1- آقای 
مهدی یوس��فی 2- آقای امین اس��تکی هر دو به نش��انی مجهول المکان. اتهام ها: 1- 
فحاش��ی 2- ضرب و جرح عمدی با چاقو و فحاش��ی. گردش��کار: دادگاه با بررسی 
محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح زیر مبادرت به صدور رای می 
نماید. رای دادگاه. در خصوص اتهام آقای 1- اصغر اس��تکی 2- مهدی یوس��فی هر 
دو فاقد مش��خصات در کیفرخواس��ت دائر بر ضرب و جرح عمدی و فحاشی نسبت 
به متهم ردیف اول و فحاش��ی نس��بت به مته��م ردیف دوم موضوع ش��کایت آقای 
جهانبخ��ش کریمی اورگانی ب��ا توجه به محتویات پرونده و گواهی پزش��کی قانونی 
و عدم دفاع موثر از س��وی متهمین دادگاه جرائم انتس��ابی را محرز دانسته باستناد 

م��اده 608 ق.م.ا هر یک از متهمین را به پرداخت دویس��ت هزار ریال بابت فحاش��ی 
در ح��ق صندوق دولت و متهم ردیف اول را باس��تناد م��واد 480 و 484 ق.م.ا متهم 
ردیف اول را به پرداخت 2 درصد دیه کامل بابت حارصه الله گوش و کتف و ش��انه 
و 1/5 دین��ار بابت کبودی س��اعد ظرف یکس��ال پس از ایراد ض��رب و 4 ماه حبس 
تعزیری باس��تناد تبصره ماده 614 ق.م.ا بعلت ایراد ضرب با چاقو محکوم می نماید 
رای ص��ادره غیاب��ی و ظرف 10 روز پس از ابالغ قاب��ل واخواهی و 20 روز پس از 
 آن قاب��ل تجدید نظ��ر در محاکم محترم تجدید نظر اصفهان می باش��د.م الف: 2149 

حسین مومنی – رئیس شعبه 110 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

حصر وراثت 
279 آقای س��ید طاهر ابراهیم زاده اردستانی دارای شناس��نامه شماره 99 به شرح 
دادخواس��ت به کالسه 1100/92ح10 از این ش��ورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نم��وده و چنین توضیح داده که ش��ادروان س��ید س��یامک ابراهیم زاده اردس��تانی 
بشناس��نامه 231 در تاریخ 87/12/17 اقامتگاه دائم��ی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک پدر و یک مادر به نام های ذیل: 1- ملیحه 
ش��اهمرادی زواره ش ش 4405 )مادر متوفی(. 2- سید طاهر ابراهیم زاده اردستانی 
ش ش 99 )پدر متوفی( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باش��د از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 

خواهد شد. شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت 
280 آقای سعید رحمن درچه با وکالت خانمها فرمانی و هیبت الهی دارای شناسنامه 
ش��ماره 253 به شرح دادخواست به کالس��ه 1119/92ح10 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان حس��ن رحمن درچه 
بشناس��نامه 5752 در تاری��خ 92/2/1 اقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به 2 پس��ر و 3 دختر و ی��ک عیال به نام های 
ذیل: 1- س��عید رحمن درچه ش ش 253 )فرزند متوف��ی(. 2- حمید رحمن درچه ش 
ش 252 )فرزن��د متوفی(. 3- افس��انه رحم��ن درچه ش ش 75 )فرزن��د متوفی(.  4- 
پروان��ه رحمن درچ��ه ش ش 72 )فرزن��د متوفی(. 5- محبوب��ه رحمن درچه ش ش 
2833 )فرزن��د متوف��ی(. 6- عزت پناه��ی درچه ش ش 161 )عی��ال متوفی( والغیر. 
این��ک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزب��ور را در یک نوب��ت آگهی می 
نمای��د تا هر کس��ی اعتراضی دارد و ی��ا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ 
 نش��ر آگهی ظرف یک م��اه به ش��ورا تقدی��م دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت 
281 خانم مهری شایسته دارای شناسنامه شماره 987 به شرح دادخواست به کالسه 
1151/92ح10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان محمد جمشیدی بشناس��نامه 28106 در تاریخ 91/12/14 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- رضا 
جمش��یدی ش ش 923 )فرزن��د(. 2- علی جمش��یدی ش ش 3318 )فرزند(. 3- امیر 
جمش��یدی ش ش 8469 )فرزند(. 4- میالد جمش��یدی ش ش 1272486796 )فرزند(. 
5- مهری شایس��ته ش ش 987 )همس��ر( والغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی 
درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت 
282 آقای محمد س��هرابی دارای شناسنامه ش��ماره 35818 به شرح دادخواست به 
کالس��ه 953/92ح10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که ش��ادروان غالمعلی س��هرابی بشناس��نامه 6869 در تاریخ 80/8/6 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 
1 پسر و 3 دختر و یک عیال به نام های ذیل: 1- محمد سهرابی ش ش 35818 )فرزند 
متوفی(. 2- زهرا س��هرابی ش ش 57112 )فرزند متوفی(. 3- فاطمه س��هرابی ش ش 
369 )فرزند متوفی(. 4- مریم سهرابی ش ش 2068 )فرزند متوفی(. 5- شهین نصری 
ش ش 72 )عیال متوفی( والغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 

خواهد شد. شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

اعالم مفقودی
329 برگ س��بز خودرو )قهوه ای روش��ن( متالیک ش��ماره انتظامی 24-239 ط 31. 
ش��ماره موتور 12485098297. شماره شاسی 14557085 به نام آقای ناصر فالحی 

فرزند محمدطاهر ش ش 1122 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

اجرائیه
331 شماره اجرائیه: 9210420350900053. شماره پرونده: 8809980350900713. 
شماره بایگانی شعبه: 880713. به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 
و شماره دادنامه مربوطه 8809970350901480 محکوم علیهم 1- مهین آذرگشسب 
2- زهره آذرگشس��ب هر دو به نشانی مجهول المکان. 3- حسن علی فرسایی فرزند 
علی به نش��انی اصفهان – خ طالقانی – س��رلت – جنب قلمزنی – منزل فرس��ایی – 
پ72. 4- منصور شهش��هانی به نش��انی اصفهان – خ حسین آباد – ک شهید ناصر 
هادی – ک س��ینا – پ109. 5- محمدرضا فرسایی فرزند علی به نشانی اصفهان – خ 
طالقانی – س��رلت – جنب قلمزنی – منزل فرسایی – پ72. 6- فخرالسادات دکترامین 
به نشانی تهران – خ 30 متری نیروی هوایی – خ 7/26- ک شهید کالنتری – پ117- 
منزل آقای س��ید احمد صادقی. 7- محمدرضا فرس��ایی به نشانی اصفهان – خ امام 
خمین��ی – بع��د از پل هوایی مارچی��ن – جنب ک میالد – منزل جنب موتورس��یکلت 
شهاب – ط باال. 8- سید غالمرضا شهشهانی به نشانی مجهول المکان. 9- سید مجید 
شهش��هانی – با وکالت مع الواس��طه منصور عطایی به نشانی خ کاشانی شمالی – خ 
جام��ی – روبروی کمیته امداد – ک عباس ش��هبازی – ک��وی پیام –پ11. 10- منیر 
فرس��ایی فرزند علی به نشانی اصفهان – خ طالقانی – سرلت – جنب قلمزنی – منزل 
فرس��ایی – پ72. 11- فردوس شهشهانی به نش��انی اصفهان – دروازه تهران – خ 
رباط – تقاطع 3- ک سعادت – پ1. 12- بتول حجاریان پورخلجی به نشانی اصفهان 
– خ ش��اهپور قدیم – خ مس��جد لنبان – روبروی هنرستان پسرانه ایمان – ساختمان 
4- ط1- منزل مباش��ری. 13- ناهید آذرگشس��ب فرزند علی به نشانی اصفهان – خ 
طالقان��ی – س��رلت – جنب قلمزنی – من��زل فرس��ایی – پ72. 14- محمد مالوردی 
اصفهانی فرزند علی به نشانی اصفهان – خ شیخ بهایی – ک خلجا – ک شهید فرامرز 
امس��اکی – بلوک 12- منزل شخصی محکومند به 1- حضور در احد از دفاتر اسناد 
رس��می و انتقال رسمی مالکیت 2- شش دانگ سیزده باب مغازه های تحتانی شماره 
10 الی 22 فرعی و چهارده باب مغازه های ش��ماره 23 و 24 الی 28 و 31 و 33 الی 
39 و دهنه 32 و راهروهای 30 و 34 و راه پله شماره 40 واقع در طبقه دوم با فوقانی 
آنها و فضای پاس��اژ پالک ش��ماره 307 اصلی و س��ه دانگ مشاع از ششدانگ دهنه 
پاس��اژ ش��ماره 4 فرعی مجزی ش��ده از 307 اصلی بخش یک ثبت اصفهان واقع در 
پاساژ شهرکی 3- ششدانگ پاساژ پالک ثبتی شماره های 835 و 834 و 839 و 836 
بخش 2 ثبت تهران واقع در الله زار تهران کوچه ممتاز 4- هفت س��هم مش��اع از 43 
سهم یک حبه از 72 حبه پالک ثبتی 91 بخش 14 ثبت اصفهان واقع در اصفهان فیض 
آب 5- شش��دانگ پالک ثبتی ش��ماره 4476/3647 بخش 7 تهران واقع در سی متری 
نیروی هوایی 6- شش��دانگ پالک ثبتی ش��ماره 3010 باقیمانده بخش 2 تهران واقع 
در خیابان ملت 7- س��ه دانگ مشاع از پالک ثبتی شماره 88/682 باقیمانده بخش 11 
ثبت تهران واقع در تهران پارس خیابان بیژن 8- سه دانگ مشاع از پالک ثبتی شماره 
788/1269 بخ��ش 11 ثبت تهران 10- پالک ثبتی 92/1269 بخش 11 ثبت تهران واقع 
در خاک سفید به نسبت سهم االرث در حق خواهان سید جالل الدین طاهری اصفهانی 
فرزند عبدالخاق به نشانی اصفهان – حکیم نظامی – خ حسین آباد – آیت اله طاهری 
– ک ش ناصر هادی – کوی س��ینا – دفتر آیت ال��ه طاهری صادر و اعالم می کند تا 
خواهان وفق مفاد وصیت قانونا و شرعا اقدام نماید بعالوه پرداخت مبلغ 9/150/000 
ریال بابت حق االجرا. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ 
اجرائیه ظرف ده روز مف��اد آنرا بموقع اجرا گذارد. 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میس��ر باش��د 
و در صورتی که خ��ود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز 
صورت جمع دارایی خود را به قس��مت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم 
نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای 
حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی 
نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قس��متی 
از مفاد اجرائیه متعس��ر باش��د به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه 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.

م الف: 2702 شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
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Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R
صاحب امتیاز : شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود

مدیرمسئول : محمدرضا شواخی زواره
جانشین مدیرمسئول : بهمن زین الدین

  تلفن : 8- 6284167                                                        فکس : 6284166 - 0311
نشانی : اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3

پیامبر اعظم )ع( :
کس��ی که محافظت و مداومت بر صف اول و تکبیر اول نماید، و مس��لمانی را اذیت نکند، خداوند به او اجری معادل اجری که 

مؤذنین در دنیا و آخرت دریافت می کند، عطاخواهد کرد.

5

در اجالس شهرداران استان اصفهان به میزبانی شهرداری شاهین شهر عنوان شد:

شاهین شهر را از یک شهر خوابگاهی به شهر مادر تبدیل می کنیم 

در آیین بهره برداری از اولین مجتمع مطبوعاتی کشور در اصفهان مطرح شد:

مجتمع مطبوعاتی باید تنها در خدمت مطبوعات باشد

شاهین شهر همسایه ش��مالی ش��هر اصفهان، به عنوان ش��هری نوبنیاد با جمعیتی بالغ بر150هزار نفر، در فاصله 
19کیلومتری تا مرکز اس��تان و در آس��تانه کالن ش��هر قرار گرفته اس��ت. گرچه احداث این ش��هر جدید با هدف 
اولیه اسکان جمعیت مهاجر و س��رریز صورت گرفت، اما عوامل مختلفی چون نوع شهرس��ازی، استقرار واحدهای 
صنعتی و تولیدی، مراکز علمی و دانشگاهی و... دست به دس��ت هم داد و باعث شد خیلی زود شاهین شهر از قالب 
شهر خوابگاهی خارج ش��ده و در زمره شهرهای توسعه یافته کشور قرار گیرد. ش��اهین شهر جزوء شهرهای جوان 
و دومین شهر با سواد کشور محسوب می ش��ود که س��اختار جدید و بافت جمعیتی متفاوت آن از شهرهای سنتی 
باعث شده، در شرایطی که ش��هرهای کوچک با معضل مهاجرت ساکنانشان روبه رو هستند، جمعیت شاهین شهر 
روز به روز افزایش یافته و حتی جزء ش��هرهای مهاجرپذیر کش��ور باش��د. امروز به برکت فعالیت شورای اسالمی 
شهر و شهرداری، روند توسعه و آبادانی این ش��هر شتاب بیش��تری گرفته، به طوری که با تحقق بخش عمده ای از 
اهداف نخس��تین برنامه 5 ساله، این ش��هر آماده اجرای برنامه 5 ساله دوم و برداش��تن گام های استوارتر در عرصه 
توسعه پایدار می ش��ود. امروز در شرایطی که کش��ور در آس��تانه دو رویداد بزرگ؛ یعنی برگزاری انتخابات ریاست 
جمهوری و شوراهای اس��المی شهرها و روس��تاها قرار دارد، فعالیت های عمرانی در شاهین ش��هر متوقف نشده و 
اعضای شورای اس��المی و شهردار شاهین ش��هر با فعالیت ش��بانه روزی تالش می کنند تا با تکمیل و بهره برداری 
 از طرح های عمران��ی، ترافیکی، فرهنگی و ورزش��ی در این ش��هر، ش��یرینی دوران خدمت خ��ود را در کام مردم 
 ش��اهین ش��هر ماندگار کنند. همزمان ب��ا برگزاری اجالس ش��هرداران اس��تان اصفه��ان به میزبانی ش��هرداری

شاهین شهر در تاالر شیخ بهایی این ش��هر، پنج طرح عمرانی شهرداری این شهر با حضور استاندار اصفهان، معاون 
عمرانی استانداری، فرماندار شهرستان شاهین شهر و میمه، امام جمعه شاهین شهر و جمعی از مسئوالن استان و 

شهرستان به بهره برداری رسید. 

آالینده ها، چالش بزرگ شهر است 
شهردار شاهین شهر چالش بزرگ این شهر را آالینده هایی دانست که توسط پاالیشگاه و نیروگاه به هوای این شهر 

وارد می شود.
ناصر نفری افزود: روزانه آالینده های فراوانی بر روی شهر شاهین ش��هر می ریزد و این در حالی است که پنج سال 

است که پاالیشگاه، ریالی عوارض آالیندگی هوا به شهرداری پرداخت نکرده است.
وی به افتتاح پنج پروژه بزرگ عمرانی در شاهین شهر با اعتباری بالغ بر11میلیارد تومان اشاره کرد و افزود: میدان 
ولی عصر)عج( به طول سه هکتار و اعتبار10 میلیارد ریال، بوستان گل سرخ گلدیس ۲/5 هکتار و با اعتبار ۲0 میلیارد 
 CNG شمال غرب شاهین ش��هر به عنوان دومین ایستگاه CNG ریال، بوس��تان حافظ حدود ۴ هکتار، ایستگاه
این شهر با اعتبار بالغ بر 15میلیارد ریال و خط پردازش جدید پسماند و بازیافت زباله شهرداری با اعتباری بالغ بر ۸ 

میلیارد ریال از مهم ترین پروژه های قابل بهره برداری است. 
شهردار شاهین شهر افزایش جمعیت این شهر تا۴00 هزار نفر را از برنامه های تدوین شده در این سند راهبردی اعالم 
کرد و افزود: در نظر داریم تا پایان برنامه شاهین شهر 9۶، شاهین شهر را از یک شهر خوابگاهی به شهر مادر تبدیل 

کنیم و ویژگی کامل این شهر را خواهد داشت.
وی با اش��اره به ویژگی های این سند توسعه اظهار داشت: سند دوم توسعه شاهین ش��هر از ویژگی های بسیاری از 
جمله شهری روان، بدون ترافیک،  شهری با اخالق ایرانی- اسالمی و شهری آباد و توسعه یافته برخوردارخواهد بود.

نفری تصریح کرد: سرانه ورزش، فضای س��بز، فرهنگ و ترافیک در پایان این برنامه باید با استانداردهای کشوری 
مطابقت داشته باشد.

افتتاح پنج پروژه دیگر تا پایان فعالیت شورای سوم 
شهردار شاهین شهر به افتتاح پنج پروژه دیگر تا پایان فعالیت شورای سوم اشاره کرد و گفت:سه ورزشگاه بزرگ، بازار 

روز شاهین شهر و پارکینگ طبقاتی فردوسی تا شهریور ماه سال جاری افتتاح خواهد شد.
وی همچنین ضمن اعالم مخالفت خود نس��بت به انتقال گورس��تان اصفهان به غرب ش��اهین ش��هرگفت: مردم 
شاهین ش��هر با امضای طومار10هزار نفری در نماز جمعه مخالفت خود را نسبت به اجرای این طرح اعالم کردند و 
مسئوالن باید در نظر داشته باشند زیرساخت های شاهین شهر با آمدن گورستان به این شهرستان از بین خواهد رفت. 
شهردار شاهین شهر با بیان این که بودجه سال جاری شهر شاهین شهر100میلیارد تومان اعالم شده است، افزود: ۶۷ 

درصد از این بودجه در بخش عمرانی و مابقی در بخش فرهنگی و خدماتی هزینه خواهد شد.
نفری افزود: بخشی از پروژه هایی که امسال در دستور کار قرار گرفته با دادن آگهی و شرکت دادن در مناقصه ها در 

حال تعیین پیمانکار است.  

در اجرای مباحث شهری باید آینده نگر بود
دکتر مهدی جمالی نژاد معاون عمرانی استانداری اصفهان نیز در این مراس��م اشاره ای به فقه شهری کرد و گفت: 
در این حوزه کم کار کردیم در حالی که باید آیات و روایات را در بحث مباحث شهری بیرون بکشیم و آنها را در اداره 

شهرها به کار ببریم. 
معاون عمرانی استانداری اصفهان با تأکید بر این که در اجرای مباحث شهری باید آینده نگر بود افزود: شهرداران باید 
در اجرای پروژه ها با دقت عمل الزم کار کنند، چرا که در اجرای مباحث شهری باید آینده نگر بود و به گونه ای کار را 
انجام داد که آیندگان نیز از آن بهره مند شوند و یا دچار مشکل نگردند. وی همچنین با بیان این نکته که شهرداران 

نباید گلخانه ای باشند، گفت: شهرداران باید مدیرانی باش��ند که در عین فکور بودن، اشراف بر همه مسائل شهری 
داشته باشند. جمالی نژاد در ادامه از ش��هرداران خواس��ت تا در فرصت باقی مانده با عنوان هایی از قبیل»خدمات 
ماندگار« به اتمام پروژه های نیمه تمام بپردازند. وی همچنین رصد ظرفیت های خالی شهر را از جمله برنامه های 

مهمی برشمرد که نیاز است در دستور کار شهرداران قرار گیرد. 

بهره برداری از پنج پروژه شاخص در شاهین شهر
 ناصر نفری ش��هردار ش��اهین ش��هر در رابطه با پنج پروژه آماده بهره برداری در شاهین ش��هر گفت: این پروژه ها 
شامل میدان بزرگ ولی عصر )عج(، ایس��تگاه CNG شمال غرب شاهین ش��هر، پارک تفریحی حافظ، پارک گل 
س��رخ گلدیس و خط جدید پردازش پس��ماند و بازیافت زباله ش��اهین ش��هر در کارخانه بازیافت شهرداری است. 
نفری افزود: برای بهره برداری از این پروژه ها در مجموع حدود1۲میلیارد تومان اعتبار هزینه ش��ده اس��ت. البته 
اعتبارات عمرانی برای اجرای پروژه های5 سال آینده این ش��هر نیز۴۶0 میلیارد تومان است. شهردار شاهین شهر 
 گفت: در برنامه اول که براساس نیازسنجی و با هدف توس��عه پایدار و یکپارچه این شهر قوام یافت، زیرساخت های

شهری روان، معنوی و فرهنگی با فضای سبز متناسب و رفت وآمد آسان، ایجاد و موجب تسهیل روند تحول اجتماعی 
و زندگی سازگار شهروندان شد. نفری با اشاره به این که اجرای برنامه دوم توسعه پایدار شاهین شهر در مسیر تداوم 
اهداف گذشته این شهر اس��ت، اذعان داشت : امیدواریم با اجرای آن، شاهین ش��هر تبدیل به شهری کامل بشود و 
شهری بدون ترافیک، شهری با امکانات کامل شهری نزدیک به استانداردهای کشور و در یک کالم شهری ایده ال 

گردد.

رونمایی از سند راهبردی شهرداری شاهین شهر 
از برنامه های مهم این اجالس همچنین رونمایی از سند راهبردی شهرداری شاهین شهر بود که توسط استاندار انجام 
گرفت و همچنین از بیست شهردار استان اصفهان که در پذیرایی از میهمانان نوروزی برتر شناخته شدند تجلیل شد. 
شهردار شاهین شهر به رونمایی از سند راهبردی شهرداری شاهین شهر برای پنج سال آینده نیز اشاره کرد و ادامه 
داد: این برنامه به نام ش��اهین شهر9۶ لقب گرفته اس��ت و اعتبار عمرانی در نظر گرفته ش��ده برای این برنامه پنج 
ساله۴۶0 میلیارد تومان است. در اجالس شهرداران همچنین از س��ند جامع برنامه دوم توسعه پایدار شاهین شهر 
نیز پرده برداری شد. در این مراس��م علیرضا ذاکر اصفهانی نیز به عنوان باالترین مقام استانی با اشاره به این که کار 
استانداری اصفهان شبانه روزی شده است، گفت: در هر ساعتی که مراجعه کنید متوجه می شویم در بخشی هنوز 
فعالیت ها ادامه دارد. وی تصریح کرد: اگر چه به پایان دولت دهم نزدیک می شویم، اما همچنان کار در حال انجام 

است و پروژه های زیادی آماده بهره برداری می شوند. 

تالشمان ربطی به تبلیغات انتخاباتی ندارد 
ذاکر اصفهانی افزود: ما ب��ه مردم قول داده ایم تا آخرین روز مس��ئولیت خ��ود در خدمت آنها باش��یم و این کار را 
خواهیم کرد و تالش��مان هیچ ربطی به تبلیغات انتخاباتی ن��دارد که عده ای بخواهند از آن تعبیر دیگری داش��ته 
 باش��ند. باالترین مقام اس��تان با اش��اره به این که در تمامی ش��هرهای اس��تان کار با جدیت در حال انجام است و 
کارگاه های عمرانی فعال هستند، اظهار داشت :در حال حاضر30 پروژه از پروژه های مهر ماندگار استان آماده بهره 
برداری است و در آینده ای نزدیک با حضور مقامات کشور افتتاح می شود و ما بقی پروژه ها نیز تا پایان شهریورماه 

آماده بهره برداری خواهد شد. 

بعد از۴0 سال سرانجام آرزوی اصحاب رسانه برآورده شد تا آنها برای اولین بار طعم داشتن مجتمع مطبوعاتی 
که به همت شهرداری اصفهان به بهره برداری رسید را بچشند.

در آیین بهره برداری از اولین مجتمع مطبوعاتی کشور، ش��هردار اصفهان با تأکید بر این که مجتمع مطبوعاتی 
باید تنها در خدمت مطبوعات باشد، پیشنهاد داد دانشکده خبر در طبقه های فوقانی این مجتمع راه اندازی شود.

سید مرتضی س��قاییان نژاد با تأکید بر این مطلب گفت: هر پروژه ای که در شهر اصفهان اجرا می شود پیوست 
فرهنگی دارد و شهرداری هر کاری را انجام می دهد با دلیل و منطق است، اما بعضی از اعضای شورا غایت و هدف 
طرح ها را در نظر نمی گیرند و می گویند احداث مجتمع مطبوعاتی یا خانه های ادواری وظیفه شهرداری نیست.

وی افزود: برخی از اعضای شورا حتی موقعی که مدیریت شهری می خواست برای احیای میدان امام علی )ع( ورود 
یابد و یا عملیات اجرایی سالن اجالس را ش��روع نماید، مخالفت می کردند، این در حالی است که احیای میدان 

امام علی)ع(، احداث خانه های ادواری و مجتمع مطبوعاتی همه به هم مرتبط است.
 وی با اشاره به این که در طی 3۴ سال که از پیروزی انقالب اسالمی می گذرد، در حوزه سخت افزاری حرکت های

خوبی انجام شده است، ادامه داد: در قس��مت نرم افزاری که فرهنگ جزء آن است بنا به فرمایشات رهبر معظم 
انقالب احتیاج به کار بیشتری است.

 دکترسقاییان نژاد با اش��اره به احیای میدان امام علی)ع( تصریح کرد: اگر پروژه میدان امام علی)ع( را نوسازی 
می کنیم در راستای احیای میدان ۸00 ساله است و اگر مجتمع مطبوعاتی ساخته می شود برای تقویت چهارمین 

رکن اصلی دموکراسی است.

باید اهالی رسانه را تکریم کنیم 
وی با بیان این که رس��انه و ارتباطات چهارمین رکن اصلی دموکراسی اس��ت، افزود: برای تقویت این رکن باید 
اهالی رسانه را تکریم کنیم تا هویت یابند و س��پس با تعامل ضعف ها و مشکالت را بررس��ی کرده و هدف ها را 
بررسی و جلسات نقد داشته باشیم. شهردار اصفهان با اشاره به انتخابات شورای اسالمی شهر عنوان کرد: با توجه 
به این که در آس��تانه انتخابات هس��تیم از مردم می خواهم افرادی را انتخاب کنند که تفکر تمدنی و فرهنگی 
داشته و اصفهان را بشناسند. دکترسقاییان نژاد با اش��اره به پروژه مجتمع مطبوعاتی اصفهان اظهار داشت: در 
 ارتباط با این ساختمان نگران هستم، چرا که اگر از یک مجموعه به درستی استفاده نشود به پاشنه آشیل تبدیل

 می شود. وی با تأکید بر این که این مجتمع در ۷ طبقه احداث شده اس��ت، ادامه داد: الزم است این ساختمان 
تنها در خدمت مطبوعات باشد.

شهردار اصفهان با بیان این که فرهنگسرای رسانه برای آموزش خبرنگاران به این مجموعه انتقال یابد پیشنهاد داد 
دانشکده خبر که مدت هاست بحث آن وجود دارد، در طبقه های فوقانی این مجتمع راه اندازی شود.

دکترسقاییان نژاد با اشاره به این که این مجتمع در سه فاز به فاصله10روز به بهره برداری می رسد، افزود: فاز اول 
 این طرح محل توزیع مطبوعات است که فراخوان آن نیز اعالم شده است. وی بیان داشت: فاز دوم آن به محل های

 عمومی همچ��ون کتابخانه تخصصی و کالس های آموزش��ی و فاز س��وم آن مح��ل بهره ب��رداری روزنامه ها و 
هفته نامه ها با اولویت مطبوعات داخلی است. شهردار اصفهان اظهار امیدواری کرد این مجتمع تأللو آفرین برای 

نظام جمهوری اسالمی و اهداف تمدن اسالمی و تقویت کننده رکن ۴ دموکراسی باشد. 

مجتمع مطبوعاتی تبلور رسانه های استان را به همراه دارد
دبیرخانه مطبوعات اصفهان نیز با بیان این که انتظار داشتیم مس��ئوالن استان در آیین بهره برداری از مجتمع 

مطبوعاتی این کالن ش��هر حضورداشته باشند اظهار داش��ت: امید اس��ت این مکان با همدلی اصحاب رسانه و 
همکاری بیشتر مسئوالن تبلور و رشد بیشتر رسانه های استان را به همراه داشته باشد. منصور گلناری با بیان این 
مطلب گفت: خردادماه سال جاری برای مردم همه ایران یک ماه پرخاطره با رویدادهای بزرگ است، به طوری 
که اتفاقات بسیار حساس و سرنوشت سازی برای کشور رقم خواهد خورد. وی با اشاره به این که امروز برای شهر 
اصفهان و اهالی فرهنگ و جامعه رسانه یک روز به یادماندنی اس��ت اذعان داشت: امروز از کسانی که در احداث 
مجتمع مطبوعاتی اصفهان با اندیشه، قلم و همت خودش��ان این حرکت بزرگ و ماندگار را طرح کردند تشکر و 

قدر دانی می کنم.
دبیر خانه مطبوعات اصفهان با تأکید بر این که همیشه اصفهان در تمام عرصه ها در کشور پیشتاز است ادامه داد: 
امروز در دنیا رسانه و ارتباطات در همه زمینه ها نقش اول را دارد، به طوری که کشور گشایی ها توسط رسانه انجام 
می گیرد.گلناری بهره برداری از اولین مجتمع مطبوعاتی کشور را مایه مباهات اصحاب رسانه اصفهان عنوان و 
تصریح کرد: ما افتخار می کنیم در ش��هری زندگی می کنیم که مدیریت شهری به مباحث فرهنگی توجه ویژه 

دارد، به گونه ای که در ایران اجرای چنین طرحی سابقه ندارد.
وی با بیان این که این مجتمع مشکالت متعدد مطبوعات در طی30 س��ال را برطرف می کند افزود: امروز این 
مکان برای اصحاب رسانه اصفهان فراهم شده است، بنابراین اهالی فرهنگ باید دقت کنند از این مکان بی نظیر 

استفاده بهینه کنند، در غیر این صورت افراط شده است.
 گلناری در پایان س��خنانش از همت و عزم ش��ورا و ش��هرداری تش��کر و اظهار امیدواری کرد: ب��ا بهره برداری

 از مجتم��ع مطبوعات��ی اصح��اب رس��انه و هم��کاری بیش��تر مس��ئوالن ش��اهد تبل��ور و رش��د بیش��تر 
رسانه های استان باشیم.

شهردار اصفهان ثابت کرد حرف و عملش یکی است
یکی از خبرنگاران پیشکسوت اصفهان نیز در این مراس��م گفت: بعد از۴0 سال که توزیع مطبوعات در اصفهان 
به سختی انجام می ش��د، امروز مجتمع مطبوعاتی اصفهان به همت ش��هردار فرهیخته اصفهان که ثابت کرده 
حرفش با عملش یکی است، به بهره برداری می رسد. عبدالحس��ین جعفری اظهار داشت: گردهمایی امروز به 
مصداق س��وگند خداوند در قرآن کریم به قلم، فرخنده و مبارک اس��ت، چون به نوعی پاسداشت قسم به قلم و 

آنچه می نویسد، است.
وی افزود: امروز نه تنها مرکز توزیع آبرومند مطبوعات به بهره برداری می رسد بلکه امکانات دفاتر روزنامه و دیگر 
نشریات همراه با امکاناتی همچون پارکینگ، گالری ویژه نمایشگاه های تخصصی مطبوعات، موزه مطبوعات و 
تاالرهای کنفرانس های مطبوعاتی در اختیار اصحاب رسانه واجد شرایط قرار می گیرد. این پیشکسوت عنوان 
کرد: برای این که قدر همت بلند ش��هردار اصفهان را بدانیم باید نگاهی گذرا بر مش��قات و س��ختی های توزیع 
مطبوعات اصفهان در گذشته داشته باشیم. جعفری بیان داشت: ش��هردار اصفهان مردانه همت کرد و به یاری 
همکاران تالشگر او که در مدت ده سال مأموریت در پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسالمی او را تنها نگذاشتند، 

امروز شاهد افتتاح مجتمع فرهنگی مطبوعاتی اصفهان هستیم.

بستری برای خلق حماسه سیاسی توسط اصحاب رسانه
رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسالمی شهر اصفهان نیز با اشاره به این که امروز رسالت همه جراید 
مطبوعاتی این است که در بحث حماسه سیاسی و اقتصادی باعث حضور حداکثری مردم در انتخابات شوند لذا با 

راه اندازی این مجموعه بستر برای خلق حماسه سیاسی توسط اصحاب رسانه فراهم شده است.
س��ردار کریم نصر اصفهانی اظهار داشت: فلسفه تشکیل این جلسه این اس��ت که روح امید، کار و تالشی که در 
سطح شهر انجام می شود به مردم گفته شود تا نقشه کسانی که از آن طرف مرزها می خواهند مردم ما را دلسرد 

کنند نقش بر آب شود.
وی تصری��ح ک��رد: اصفهان جای��گاه وی��ژه ای در دنیای اس��الم دارد ل��ذا اصحاب رس��انه بای��د از این فرصت 
 حداکثر اس��تفاده را کرده و دس��ت به دس��ت یکدیگر داده و اصفهان را به عنوان ش��هری برتر در دنیای اسالم

 معرفی کنند.
رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسالمی شهر اصفهان افزود: مدیریت شهری، شورای اسالمی شهر 
و کمیسیون فرهنگی شورا برای پیش��رفت مباحث فرهنگی در این کالن شهر وقت زیادی صرف کرده و در این 

راستا از نخبگان نیز کمک گرفته است. 
سردار نصر اذعان داشت: در حال حاضر بیش از۶0 پروژه فرهنگی، عمرانی، اجتماعی و تفریحی با اعتباری بالغ 

بر 110 میلیارد تومان در مرحله طراحی و اجراست که تا پایان سال جاری۴0 پروژه به بهره برداری می رسد. 
وی با تأکید بر دغدغه اصحاب رس��انه برای بهبود وضعیت خود اظهار داش��ت: مدیریت ش��هری اصفهان برای 
س��اماندهی اصحاب رس��انه از هیچ کمکی دریغ نکرده لذا امروز با بهره برداری از مجتمع مطبوعاتی اصفهان، 

اصفهان دوباره در کشور حرف اول را می زند.
رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به جانمایی خوب این مجتمع اضافه 
کرد: این مجموعه در کنار بزرگراه شهید اردستانی قرار گرفته و از طرفی در خیابان پروین که متصل کننده رینگ 
 دوم به رینگ سوم است واقع ش��ده که اصحاب رس��انه می توانند به راحتی به تمام نقاط شهر دسترسی داشته 

باشند. 
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