
پای لنگ فرهنگ سازی در کاهش آسیب ها 

لطفا کل خزانه را به فوتبال بدهید 
آقای روحانی!

 »هفت اورنگ« 
 به روایت سعدی
 در بازار نشر

رنگ پریدگی جرائم در ماه رمضان 

مدیران سرخابی ها سیرنمی شوند 
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 قانون گرایی زمینه ای برای
 انسجام و وحدت ملی است

رمضان، ماه وحدت است که همه ملت ها با مناسکی واحد پیوند 
خود را محکم تر می کنند و امیدواریم رنج و خس��تگی کشورهای 
مسلمان به ویژه کشورهایی که امروز با دخالت خارجی دچار رنج 
مضاعف شد ه اند برطرف ش��ود و عیدانه آن ها در این عید بزرگ، 

رهایی از مشکالت بوجود آمده باشد.

تراکتورسواری سپاهان 
در فوالدشهر

 هفت��ه چه��ارم رقاب��ت ه��ای لی��گ برت��ر فوتبال 
در حال��ی ام��روز پیگی��ری خواه��د ش��د ک��ه تیم 
س��پاهان ب��رای جب��ران امتی��ازات ازدس��ت رفته 
درهفت��ه دوم و افزای��ش اختالف��ش ب��ا رقیب��ان 
 با انگیزه ه��ای مضاعفی براب��ر تراکتورس��ازی قرار 
می گیرد. این درحالی است که تیم تراکتور هم بعد از 

کسب یک پیروزی پرگل مقابل ذوب آهن در...

س:حمیدرضا نیكومرام/ زاینده رود[
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ایران تحریم ها را به فرصت
2

 تبدیل کرده است

شرط رستگاری انسان
7

 بندگی خداست 

بازی مدیران دو تیم س��رخابی برای گروکشی از هم با سرعتی باور 
نکردنی ادامه دارد. ابتدا اس��تقاللی ها برای جذب نکونام بازی را به 
جایی کشاندند که س��ازمان لیگ مطالبات استقالل را مستقیم به 
حساب جواد نکونام واریز کند و پول های این فصلشان را پیشاپیش 
گرفتند به این بهانه که کاپیتان تیم ملی به لیگ امارات نرود؛ لیگی 
که از این فصل نامی جعلی را یدک می کش��د، لیگی که به محض 
تغییر نامش ناگهان روی خ��وش به بازیکنان ایرانی نش��ان داده و 
بازیکنانی را که تا س��ال قبل برایش��ان400 هزار دالر هم نمی داد 
حاال میلیون دالری به پایشان پول می ریزد. نکونام اما تنها بازیکن 
ملی پوش��ی نبود که در بازی حضور در لیگ ام��ارات افتاده بود که 
محمدرضا خلعتبری هم شرایطی حادتر از کاپیتان تیم ملی داشت. 

او درست زمانی که اعالم شد این لیگ، نامش عوض شده، اعالم کرد 
چند هفته قبل از چنین تصمیمی با تیم عجمان قرارداد امضا کرده 
است. حاال تقریبا دو ماهی می ش��ود که ماجرای او کش پیدا کرده 
است. تیم اماراتی برای فسخ قراردادش یک میلیون دالر می خواهد. 
خود این بازیکن هم برای یک س��ال بازی در لیگ، خواهان رقمی 
مشابه دیگر میلیاردی های لیگ است؛ این یعنی باید برایش چیزی 
 نزدیک به 5 میلیارد هزینه ش��ود. رویانیان به دنبال کار او افتاده و 
می خواهد این هم اس��تانی اش را س��رانجام پرسپولیس��ی کند. 
پرس��پولیس اما به گفته مدیرش این قدری پول ن��دارد که کار را 

یکسره کند. 

 من در این کابینه 
اعتدال اجرایی می بینم

 کاهش20 درصدی جرائم
 استان در ماه رمضان 

 اهداف اشتغال سال91 
محقق نشد

 پایه های پل شهرستان
 در دستگاه همایون 

هیأت اصفهان  قهرمان 
هندبال دختران شد
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چهره روزیادداشت

 نامه شورای نگهبان به مجلس
 درباره یک مصوبه

ش��ورای نگهبان طی نامه ای، از مجلس برای رس��یدگی به یک مصوبه 
درخواست استمهال کرد. شورای نگهبان طی نامه ای به مجلس شورای 
اس��المی، با اس��تمهال الیحه اصالح قانون نظام صنفی کشور، فرصت 
بیشتری برای بررسی این الیحه درخواست کرد. متن این نامه به این شرح 
است: »الیحه اصالح قانون نظام صنفی کشور مصوب جلسه مورخ یکم 
مرداد1390 و دو مجلس شورای اسالمی به لحاظ عدم فرصت رسیدگی 

استمهال می گردد.«

»فاتح ایرانی« در آستانه رونمایی
زیردریایی پیشرفته فاتح به زودی رونمایی می ش��ود. با رونمایی از این 
زیردریایی، چرخه انواع زیرسطحی های سبک، نیمه سنگین و سنگین 
تکمیل می شود. در همین زمینه، متخصصان داخلی کشورمان از مدت ها 
قبل ساخت زیر دریایی نیمه سنگین را در دستور کار قرار داده، نام آن را 
فاتح گذاشتند. هم اکنون مراحل ساخت این زیردریایی روبه پایان بوده و 
در آستانه رونمایی قرار دارد. دریادار غالمرضا بیغم جانشین فرمانده نیروی 
دریایی ارتش درب��اره آخرین وضعیت زیردریایی فات��ح، از پایان مراحل 
ساخت»فاتح« در هفته های آتی خبر داد و گفت: در حال حاضر مراحل 
ساخت این زیردریایی در صنایع وزارت دفاع ادامه دارد، ولی روند ساخت 

این زیرسطحی به زودی به پایان خواهد رسید.

 کارنامه میلی منفرد 
جزء درخشان ترین هاست

عضو کمیس��یون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: کارنامه کاری میلی 
منفرد وزیر پیش��نهادی علوم، درخش��ان ترین کارنامه کاری است که 

تاکنون دیده ام.
جواد هروی نایب رییس سابق کمیس��یون آموزش و تحقیقات مجلس 
در گفتگو با عصر ایران افزود: وزیر پیش��نهادی علوم دارای سابقه کاری 
درخشان و علمی باالیی اس��ت و ما بر اساس س��وگندی که خورده ایم 
باید اجازه دهیم کسانی که سابقه کاری مش��خص و علمی باالیی دارند 
آموزش کشور را در دس��ت بگیرند. وی با تأکید بر این که مجلس در این 
میان وظیفه سنگینی به دوش دارد، ادامه داد: این انتخاب باید به دور از 
جنجال های سیاسی و نگاه های جناحی باش��د، همان طوری که رهبر 
 معظم انقالب از ما خواسته اند. هروی گفت: اگر ما به اشتباه و با این نگاه ها

کسی را برای ریاست وزارت علوم و آموزش و پرورش انتخاب کنیم که نه 
تجربه داشته و نه س��ابقه، ظلم بزرگی را در حق ملت انجام داده ایم و در 
آینده باید پاسخگو باشیم. وی گفت: در شرایط کنونی باید از بازی های 
سیاسی به دور باش��یم و به دولت کمک کنیم که در مسندهای وزارت از 
افرادی اس��تفاده کند که کاردان، فرهیخته و خالق باشند و کشور را به 
سمت برنامه های 5 ساله توسعه و سند نقشه جامع علمی کشور سوق دهد.

 من در این کابینه 
اعتدال اجرایی می بینم

محمد غرضی با اشاره به اسامی وزرای معرفی شده به مجلس با بیان این که 
در این لیست اعتدال اجرایی وجود دارد، اظهار داشت: امیدوارم در چهار 
س��ال آینده دولت بتواند با عزت و با آرامش بیشتر با تمام وجود کشور را 
به نحوی اداره کند که 4 سال اخیر که سال های قابل قبولی نبوده است، 
جبران شود. این نامزد یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با بیان 
این که باید به آقای روحانی اجازه دهیم که خ��ودش اولویت های دولت 
یازدهم را تعیین کند، گفت: آقای روحانی با توجه به آرای وسیعی که به 
خود اختصاص دادند، باید از طریق جامعه شناس��ی خویش اولویت های 
دولت خود را تشخیص داده و آنها را اعمال نماید. غرضی با اشاره به اسامی 
وزرای معرفی ش��ده به مجلس اظهار داش��ت: من در این لیست اعتدال 

اجرایی می بینم.

اخبار کوتاه 

 قانون گرایی زمینه ای برای
 انسجام و وحدت ملی است

رییس جمهور/ دکتر حسن روحانی    
رمضان، ماه وحدت است که همه ملت ها با مناسکی واحد پیوند خود را 
محکم تر می کنند و امیدواریم رنج و خستگی کشورهای مسلمان به ویژه 
کشورهایی که امروز با دخالت خارجی دچار رنج مضاعف شد ه اند برطرف 
ش��ود و عیدانه آن ها در این عید بزرگ، رهایی از مشکالت بوجود آمده 
باشد.باید به یاد داشته باش��یم ماه مبارک رمضان، ماه غفران و رحمت 
واسعه الهی نیز می باشد و الزم است به برکت این ماه، دل ها را پاک کنیم 
و محبت ها را گس��ترش دهیم 
چرا که ضرورت افزایش قدرت 
ملی، قانونگرای��ی را زمینه ای 
برای انس��جام و وح��دت ملی 
می دانیم و امیدواریم که دولت 
یازدهم با کسب رأی اعتماد از 
مجلس شورای اسالمی بتواند 
خدمت خود را هرچه زودتر به 

ملت شریف ایران آغاز کند.
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رژیم اسرائیل قطعنامه 1701 را نقض کرده است

فرمانده نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان موسوم به یونیفل از نقض قطعنامه شواری 
امنیت از سوری رژیم صهیونیستی خبر داد. ژنرال پائولو س��یرا گفت: رژیم اسرائیل با عبور از 
خط آبی در مرز میان لبنان و فلسطین اشغالی قطعنامه1701 شورای امنیت را نقض کرده اند. 

کابینه پیشنهادی، 
کابینه ای امنیتی است

پورمحمدی وزیر و 
سرپرست همزمان 

یک عضو ش��ورای مرکزی فراکس��یون اصولگرایان مجلس معتقد است که 
کابینه پیش��نهادی رییس جمهور، کابینه ای امنیتی است، چون اکثر وزرای 

پبیشنهادی از افراد امنیتی هستند.
حجت االس��الم روح اهلل حس��ینیان در گفتگو با ایس��نا، در ارزیابی از کابینه 
پیشنهادی حس��ن روحانی گفت: الحمداهلل این کابینه خیلی کابینه امنیتی 
است و اکثر وزرای پیشنهادی امنیتی هستند، به جز وزیر پیشنهادی اطالعات 
که یک شخصیتی مذهبی و سیاسی است. وی در توضیح منظورش از امنیتی 
بودن گفت: بسیاری از افراد معرفی شده در ش��ورای امنیت بودند و کارهای 
امنیتی کردند و وزرات اطالعاتی هستند. این عضو شورای مرکزی فراکسیون 
اصولگرایان گفت: مابقی افرادی که از کابینه پیشنهادی مجلس رأی نمی آورند 

آنهایی هستند که در مجلس صحبت هایی کردند و با فتنه زاویه نگرفته اند.

مصطفی پورمحمدی به عنوان سرپرست سازمان بازرسی ادامه کار خواهد داد.
یک منبع آگاه گفت به احتمال بسیار، مصطفی پورمحمدی سرپرستی سازمان 

بازرسی کل کشور را برعهده خواهد گرفت.
پورمحمدی هم اکنون ریاست سازمان بازرسی را برعهده دارد. او همچنین یکی 
از وزیران پیشنهادی حسن روحانی برای تصدی سمت وزیر دادگستری است.

پورمحمدی در نامه ای از س��وی رییس قوه قضاییه به حسن روحانی رییس 
جمهور به عنوان وزیر پیشنهادی برای وزارت دادگستری معرفی شد. با معرفی 
پورمحمدی برای سمت وزیر دادگستری، سرنوشت ریاست سازمان بازرسی 
مورد گمانه زنی های زیادی قرار گرفت. براساس گفته های یک مقام مسئول، 
پورمحمدی پس از کسب رأی اعتماد مجلس برای وزارت دادگستری، با حکم 

رییس قوه قضاییه به عنوان سرپرست سازمان بازرسی منصوب خواهد شد.

بازتاب سخنان اخیر رهبر معظم انقالب درباره مذاکرات صلح 
فلس��طین و تحوالت مصر، قطعی ش��دن برنامه دیدار حسن 
روحانی و والدیمیر پوتی��ن در ماه س��پتامبر، ادامه ادعاهای 
مقامات اس��رائیلی درباره برنامه هس��ته ای ای��ران و افزایش 
صادرات نفت ایران به چین، از جمله مهم ترین مطالب امروز 
مطبوعات جهان درباره ایران است. سخنان اخیر رهبر معظم 
انقالب درباره تحوالت منطقه که در جریان نماز عید فطر بیان 
شد، در ش��مار زیادی از مطبوعات بین المللی بازتاب یافته و 

هریک به جنبه ای از این سخنان پرداخته اند. 

مذاک�رات صل�ح، حقوق فلس�طینی ه�ا را ضایع 
می کند 

روزنامه »حریت« ترکیه از جمله مطبوعاتی اس��ت که به این 
موضوع پرداخته و می نویس��د رهبر ایران نسبت به مذاکرات 
صلح با رژیم اسرائیل، به فلسطینی ها هش��دار داده و این امر 
را برای هدف فلسطینی ها زیان بار خوانده است. این روزنامه 
همچنین اش��اره م��ی کند که به گفت��ه آی��ت اهلل خامنه ای، 
مذاکرات صلح با میانجی گری آمریکا، فلس��طینی ها را وادار 
خواهد کرد تا حقوق خ��ود را رها کنند. حری��ت همچنین به 
نقل از مقام رهبر انقالب می نویسد این مذاکرات متجاوزان را 
تشویق خواهد کرد تا تجاوز خود را تشدید کرده و مقاومت به 

حق فلسطینی ها را سرکوب نمایند.

مداخله قدرت های بزرگ، بزرگ ترین تهدید برای 
مصر

سایت خبری »اصوات مصریه« نیز ضمن انتشار بخش هایی از 
سخنان رهبر انقالب، دیدگاه های ایشان درباره تحوالت مصر 
را در مرکز توجه قرار داده اس��ت. این س��ایت می نویسد آیت 
اهلل خامنه ای رهبری ایران، نگرانی خود را از اوضاع مصر ابراز 
داشته و نسبت به پیامدهای مداخله قدرت های بزرگ در این 
کشور هشدار داده است. اصوات مصریه اش��اره می کند که از 
دید آیت اهلل خامنه ای، مداخله قدرت های بزرگ، بزرگ ترین 
تهدیدی اس��ت که مصر با آن روبه روست. این سایت در ادامه 
اشاره می کند که روابط ایران و مصر طی سه دهه اخیر همواره 
تیره ب��وده و فقط در دوره ریاس��ت جمهوری مرس��ی، برخی 

اقدامات در راستای بهبود این روابط صورت گرفت.

ما از ابتکار طرف ایرانی استقبال می کنیم
قطعی شدن برنامه دیدار رؤسای جمهور ایران و روسیه، خبر 
دیگری است که مورد توجه شمار زیادی از مطبوعات و رسانه 
قرار گرفته است. خبرگزاری »ریانووس��تی« در این زمینه به 
نقل از یکی از دستیاران رییس جمهور روسیه می نویسد دیدار 

والدیمیر پوتین و حس��ن روحانی، در تاریخ 13سپتامبر و در 
حاشیه نشست سران سازمان همکاری شانگهای در پایتخت 
قرقیزستان انجام خواهد گرفت. »یوری اوشاکوف« گفته: »پس 
از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری ایران، دولت ایران 
با ارسال نامه ای، خواس��تار انجام دیدار میان روحانی و پوتین 
در حاشیه نشست سران سازمان شانگهای شد. ما از این ابتکار 
طرف ایرانی اس��تقبال کرده و طبیعتا ضم��ن حمایت از آن، 

موافقت خود را اعالم کردیم«.

ایران اتم هایش را ذخیره می کند
اما در ادامه ادعاهای مقامات اس��رائیلی علیه ایران که پس از 
ریاست جمهوری روحانی تشدید شده، یکی از مقامات سابق 
این رژیم نی��ز مواردی را در این زمینه مطرح نموده اس��ت. به 
نوشته »جروزالم پست«، آموس یالدین رییس پیشین اطالعات 
ارتش رژیم اس��رائیل، اخیرا هش��دار داده ک��ه »دیدگاه تک 
 بعدی« غرب نسبت به برنامه هسته ای ایران و تمرکز صرف بر

غنی سازی اورانیوم در این کشور، می تواند ایران را قادر سازد 
که بدون آگاه شدن دیگر کشورها، به ساخت بمب پلوتونیومی 
اقدام کند. وی گفته که غنی س��ازی اورانیوم، تنها یکی از سه 
راهی اس��ت که ایران در برنامه هس��ته ای خود مدنظر دارد و 
طرف های مذاک��ره کننده غربی در مقابل ای��ران نیز باید این 
موضوع را در نظر داشته باشند. وی به جز غنی سازی اورانیوم 
در سطح باال و نیز فرآوری پلوتونیوم، راه دیگر ایران را ذخیره 
بیش از حد اورانیوم با غنای پایین و آماده نگهداشتن آن برای 
فرآوری بیشتر جهت استفاده در سالح هسته ای دانسته است.

نفت ایران راه چین را می رود
در نهایت، در مطلبی اقتصادی، خبرگزاری فرانسه از افزایش 
صادرات نف��ت ایران به چین خبر داده اس��ت. به نوش��ته این 
خبرگزاری، در ش��رایطی که ایران با تحریم های بین المللی 
علیه بخش نفت خود دست و پنجه نرم می کند، با دریافت چند 
کش��تی نفتکش از چین، ناوگان نفتکش های خود را تقویت 
کرده و در عین حال، نفت خام بیشتری نیز به پکن می فروشد. 
در این مطلب آمده اگرچه میزان تولید نفت ایران در ماه ژوئن 
با 50 هزار بشکه کاهش نسبت به ماه قبل به2/6 میلیون بشکه 
در روز رسیده، اما میزان صادرات از960 هزار بشکه در روز به 
1/16 میلیون بش��که افزایش پیدا کرده است. در همین حال، 
صادرات نفت ایران به چین از 385 هزار بشکه در روز به 660 

هزار بشکه افزایش یافته است.

بازتاب سخنان رهبر معظم انقالب درباره تحوالت منطقه

»ابوسفیان« سرکرده خطرناک  وقتی چشم و گوش رسانه ها به ایران دوخته می شود 
القاعده به هالکت رسید

یکی از سرکردگان ش��بکه القاعده ملقب به»ابوسفیان« 
که یکی از س��رکردگان خطرناک این شبکه تروریستی 

به شمار می رفت، در استان بابل عراق به هالکت رسید.
س��رکرده ش��بکه القاعده ملقب به»ابوس��فیان« بر اثر 

انفجاری در شمال استان بابل عراق به هالکت رسید.

 پوتین 
همانند بچه های تنبل است

رییس جمهور آمریکا در اظهارتی ضم��ن بیان بازبینی 
 روابط کش��ورش با مس��کو، رییس جمهور روسیه را به 

بچه های تنبل ته کالس تشبیه کرد.
باراک اوباما که در یک کنفرانس خبری در کاخ س��فید 
سخن می گفت تأکید کرد: به دلیل وجود مسائل متعدد 
که دو کش��ور درم��ورد آن اختالف دارند، م��ن در حال 

بازبینی روابط آمریکا و روسیه هستم.
اوباما در ادامه گفت: من روابط بدی با پوتین ندارم. زمانی 
که ما با یکدیگر مذاکره می کنیم معموال این صحبت ها 
منجر به نتیجه می ش��وند، اما پوتی��ن همانند بچه های 
تنبل ته کالس اس��ت، اما حقیقت ماجرا آن اس��ت که 
زمانی که ما با یکدیگر مذاکره م��ی کنیم این مذاکرات 

مفید هستند.

بلفاست دوباره ناآرام شد
شهر بلفاست بار دیگر شاهد خشونت سلطنت طلب های 
طرفدار انگلیس و درگیری آنان با پلیس بود که در نتیجه 

آن تاکنون10 نفر از نیروهای پلیس زخمی شده اند.
ناآرامی های جدید بلفاست از پنج شنبه شب و در سالگرد 
اقدام انگلیس در س��ال1971در توقی��ف داردایی های 

ایرلندی های بدون حکم دادگاه آغاز شد.
این درگیری ها زمان��ی رخ داد که جمه��وری خواهان 
 )کاتولی��ک ها( قص��د داش��تند رژه س��الیانه خ��ود را 
 در یک��ی از خیابان ه��ای بلفاس��ت برگزار کنن��د که با 
حمله س��لطنت طلبان روبه رو و دو ط��رف با هم درگیر 

شدند.
در همین رابطه عالوه بر پنج شنبه شب، شامگاه جمعه 
نیز ش��هر بلفاس��ت ش��اهد درگیری میان پروتستان ها 
)سلطنت طلب ها( با نیروهای پلیس بود که در نتیجه دو 

شب درگیری،10 نیروی پلیس زخمی شدند.

اخبار بین الملل

کارشناس مسائل خاورمیانه در اندیش��کده امریکن اینترپرایز 
معتقد اس��ت ایران با جلب نظر عراق و پاکس��تان برای ایجاد 

پاالیشگاه در این کشورها می کوشد از فشار تحریم ها بکاهد.
کارشناس مس��ائل خاورمیانه در این اندیش��کده معتقد است 
که با توجه به افزایش فش��ارها بر ایران، این کش��ور می تواند با 
بهبود بخشیدن به روابط دیپلماتیک خود با پاکستان و افزایش 
کیفیت صادرات خود به عراق، از این دو کشور برای کاهش فشار 

اقتصادی بر خود استفاده کند.
جمهوری اسالمی که اخیرا دولت جدید در آن بر سر کار آمده 
اس��ت، از تحریم های بین الملل��ی به عنوان یک فرصت س��ود 
می برد، چ��را که این تحریم ه��ا ایران را مجبور کرده اس��ت به 
سمت خود کفایی حرکت کند، در حالی که ایرانی ها از یک سو 
تالش می کنند تا با صنایع بومی و امکانات طبیعی خودش��ان 
بر تحریم ها فائق آیند. از س��وی دیگر پیشنهاد ایران به عراق و 
پاکستان برای ساختن پاالیشگاه، نشان می دهد که جمهوری 

اسالمی نیم نگاهی هم به بازارهای پیرامونی برای جبران نیاز 
مبرم خود به ارزهای معتبر دارد.

دولت ایران همچنان مجبور است سرمایه های خارجی را جذب 
کند و این کار را به عنوان یک استراتژی کالن در پیش گرفته 
است. پاکس��تان نیز به دلیل مسائل قومیتی نس��بت به ایران 
بی اعتماد اس��ت، مخصوصا از جانب تنش هایی که بین جناح 
رادیکال اهل  س��نت که در دولت اعمال نفوذ می کنند و اقلیت 

شیعه این کشور به وجود می آید.
کار ایران در عراق هم چندان س��اده نیست. آنها نوری المالکی 
نخست وزیر عراق را متهم می کنند به قومیت گرایی و ملی گرایی 
که باعث به وجود آمدن شکاف بین ش��یعه ایران و عراق شده 
است. هر چند که ایران بازار مواد غذایی بسته بندی شده عراق 
را قبضه کرده است که این بیشتر به خاطر تعطیلی کارخانه ها 

در عراق است.
اما تجار ایرانی راه دشواری را تا تسلط کامل بر عراق در پیشرو 

دارند. ای��ن بازار در جنوب عراق- جایی که ش��یعیان مس��لط 
هستند - بسیار گسترده اس��ت و این از جهتی به خاطر توسعه 
نفتی این بخش از ع��راق و از جهت دیگر ب��ه خاطر صرف نظر 
 کردن از کااله��ای ترکی اس��ت. دلیل دوم واکنش��ی مردمی 
است به سیاست های تحریک آمیز قومیتی رجب طیب اردوغان 
نخست وزیر ترکیه. با این حال تجار ایرانی باز هم دشواری های 
 زیادی به خاطر قیمت باالی کاالها در راه تس��لط بر بازار عراق 
 در پی��ش دارن��د. در ماه ه��ای اخی��ر مقام��ات اس��تان های 
جنوبی عراق به دنبال ترغیب تج��ار آمریکایی و اروپایی برای 
بازگشت به بازار عراق بوده اند تا در تالشی آگاهانه برای ایجاد 
تعادل، از فشار تجار ایرانی و ش��اخه اقتصادی سپاه پاسداران 

بکاهند.
مسئوالن ایرانی در پاس��خ به این اقدام از نماینده خودشان در 
فرودگاه بصره و دیگر ابزارهایی که در ساختار قانونی عراق در 
دست داشتند برای مانع تراشی قانونی بر سر راه تجار غربی در 

عراق بهره بردند. این موانع قانونی مواردی نظیر آزمایش ایدز 
بر روی اغذیه و تحمیل تقاضاهای غیر واقعی به مقامات عراقی 
فرودگاه به منظور فش��ار برای ترک آنجا را ش��امل می شوند. 
 این قبیل تالش ها برای دولت عراق غیرقاب��ل تحمل بود و لذا 
دولت عراق مقام��ات محلی را ب��ه خاطر دخال��ت در تجارت 

تادیب کرد.
شاید مقامات ایرانی درباره رش��د صنایع داخلیشان غلو کنند، 
اما در بلوک ش��رق قبل از پایان جنگ س��رد نیز کمونیست ها 
دریافتند که ش��رکت های انحصاری و برنده��ای محلی برای 
مواجهه با رقابت بین المللی کافی نیستند، در حالی که ایرانی ها 
مجبورند بین افزایش فشارهای اقتصادی و گزینه دیپلماتیک 
یک راه را انتخاب نمایند، در بلند مدت نه عراق و نه پاکس��تان 
هیچ کدام بازار مطمئنی برای ب��رآوردن نیازمندی های ایران 
نیستند به ویژه در صورتی که کیفیت و قیمت کاالهای ایرانی 

بهبود پیدا نکند.

اندیشکده امریکن اینترپرایز:

ایران تحریم ها را به فرصت تبدیل کرده است

آنجا که همه به خاک بندگی می افتند

Society,Cultural  Newspaper No. 1100 | August  10,2013  |  8 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.com



یادداشت

خدمات مبتني بر فناوري اطالعات 
استانداردسازي مي شود

 مدي��ر كل ارتباطات و فن��اوري اطالعات اس��تان اصفه��ان گفت: 
نخس��تين بار در كش��ور، خدمات مبتني بر س��رويس هاي فناوري 
اطالعات در اين استان و با همكاري بخش خصوصي استانداردسازي 

مي شود.
تقي ش��فيعي در گفتگو ب��ا ايرنا اف��زود: اي��ن كار در قال��ب پروژه 
 پژوهشي تعيين روش اس��تاندارد مديريت خدمات در شركت هاي

سرويس دهنده فناوري اطالعات صورت مي گيرد.

پلمب واحد توليد ترمينال هاي 
الكتریكي غيراستاندارد 

گروه شهر - مديركل استاندارد استان اصفهان از پلمب واحد توليد 
ترمينال های الكتريكي غيراستاندارد در اصفهان خبر داد.

شفيعی گفت: اين واحد در زمينه توليد ترمينال هاي الكتريكي بدون 
نشان استاندارد فعاليت مي كرد كه در بازرسي از اين واحد متخلف 

حدود۵۰۰ بسته ترمينال الكتريكي كشف شد. 
وی افزود: ترمينال الكتريك��ي وظيفه كنترل ب��رق را برعهده دارد 
 كه در صورت غيراس��تاندارد بودن، موجب آتش س��وزي ساختمان 

مي شود.

گشتی در اخبار 

 کاهش20 درصدی جرائم
 استان در ماه رمضان 

فرمانده انتظامی اس�تان اصفهان  
سردار عبدالرضا آقا خانی 

در ماه رمضان امسال ميزان وقوع جرائم در استان نزديك به2۰ درصد از 
كاهش برخوردار بود.

جرائمی كه در ماه مبارک رمضان از كاهش چشمگير برخوردار بودند شامل 
س��رقت، كيف قاپی، جيب بری، نزاع و درگيری، جرائم اقتصادی، جرائم 
خشن مانند زورگيری و تجاوز به عنف است. اجرای طرح های پيشگيری 

از وق��وع جرائ��م، كنت��رل 
فعاليت های مجرمين و خنثی 
س��ازی جرائم، كاه��ش زمان 
كشف، پاكس��ازی نقاط آلوده، 
نظارت بر واحده��ای صنفی و 
اماكن خصوص��ی، اجرای طرح 
گشت انتظامی ويژه در پارک ها 
و...از ديگ��ر برنامه های پليس 

استان در ماه رمضان بود.
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چهره روز
تردد ۲ میلیون وسیله نقلیه در جاده های اصفهان

بر اس��اس آمارهای مركز مديريت راه های اداره كل حمل و نقل و پايانه های استان اصفهان 
در نيمه اول مردادماه نزديك به 2 ميليون تردد در محورهای دارای دس��تگاه تردد ش��مار 

استان عبور كرده اند.
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 هنگام افطار زمانی كه دعای 
نگين 
ربنا  از  راديو  پخش می ش��د فروغی 

هيچ چيز ديگری  به گو ش��م 
نمی رسيد، اين دعا من را  هدايت می كرد  به سمت 
اين كه ديگر بايد تصميم بگيرم انسان  خوبی باشم  و 
ای كاش بودم ... هميشه در همان حياط، روی تخت 
چوبی با خانواده و مادر بزرگم كه همه آنها روزه می 
گرفتند به جز من، همه باهم  ربنا را زمزمه می كرديم.  
درست است  كه من  در آن خانه جزء بچه های ناخلف 
به حس��اب می آمدم و ه��ر روز پای پ��درم  در  اين 
كالنتری و آن كالنتری به دنبال وثيقه گذاشتن بود، 
اما از آنجايی كه  مادربزرگم من را قسم داده بود كه  در 
ماه رمضان خ��الف نكنم،  حداقل مزيت��ی كه برايم 
داشت  اين بود كه  در ماه رمضان مثل يك آدم سالم 
زندگی می كردم  و دس��ت به خالف نمی بردم. نمی 
دام شايد اگر تمام ماه ها برای من رمضان محسوب 
می شد االن  يك آدم  با سابقه كه هيچ جايی به او كار 

نمی دهند و هيچ جايگاهی ندارد، نبودم.
اين ها حرف های كسی اس��ت كه می توانسته  مثل 
تمام افراد جامعه سالم  و بدون حاشيه زندگی كند، 
اما انتخابش درست نبوده و  به همين دليل مدتی را 
آب خنك نوش جان كرده  و حاال وقتی بيرون آمده 
يك ادم خالفكار با سابقه  است  كه معتقد است: ماه 
رمضان در آن مدت كوتاه در او تأثير مثبت داشته و 
حداقل در آن مدت بدون خالف و گناه زندگی كرده  
است. هر س��اله زمانی كه ماه ميهمانی خدا  می آيد 
مراكز انتظام��ي و قضايي كش��ور از كاهش جرائم و 
آس��يب های اجتماعی خبر می دهند؛ خبری كه با 
ش��نيدنش با خود می گوييم ای كاش هميش��ه ماه 
رمضان بود تا هر روز خبرها ی ناگوار و حوادث تلخی 
را كه در س��تون های روزنامه ها  م��ی خوانيم و يا از 

گوشه و كنار  می شنويم كمتر  به گوش می رسيد. 
ماه مبارک رمضان با تغيير فض��ای معنوی جامعه، 
تقويت باورهای درونی به نظارت غيبی و تمرين تقوا 

و خويشتن داری باعث كنترل عوامل و شرايط پيش 
جنايی در عموم مردم می شود. حتما خودتان نيز در 
جامعه احساس كرده ايد كه در اين ماه مبارک مردم 
حريم ها را بيش��تر رعايت می كنند؛ برای مثال اگر 
شما با شنيدن غرولندهای همسايه يا همسرتان بر 
سر اختالفات معمول به سرعت عصبانی  می شديد 
و واكنش نش��ان می داديد، حاال به ياد می آوريد كه 
روزه هستيد و بايد گذش��ت و خويشتن داری كنيد 
و كلمات ركيك از زبانتان جاری نشود. اين خودش 
پرده و حجابی  است كه  در فرد ايجاد می شود تا خود 
را از انجام اعمال غير اخالقی مصون بدارد. به هر حال 
ماه رمضان نيز ويژگي هاي خاص خ��ودش را دارد. 
مردم روزه مي گيرند و براي اين كه روزه مورد قبول 
درگاه حق قرار گيرد عالوه بر اين كه از خوردن طعام 
پرهيز مي كنند از انجام بس��ياري كارها نيز اجتناب 
مي كنند.  به اعتقاد محمد كريمی جامعه ش��ناس، 
 كس��اني كه روزه مي گيرند رفتارهايشان را كنترل 

مي كنند و ديگران ني��ز كنترل روي رفتارش��ان را 
افزايش مي دهند. گذش��ته از اين ب��ه خاطر ويژگي 
 اين م��اه ارتباط م��ردم ب��ا محافل دين��ي افزايش 
مي يابد و با منابع غني رفتار سالم آشنايي بيشتري 
پيدا مي كنند، به گونه اي كه فضاي جامعه ديني مي 
شود و همين امر بروز آسيب هاي اجتماعي را كمتر 
مي كند. وي با بيان اين كه بخش��ي از آس��يب هاي 
اجتماعي به خاطر مس��ائل درون خانواده هاس��ت، 
 خاطرنشان می كند: در ماه مبارک رمضان خانواده ها

حضور بيش��تري در كنار يكديگر دارند و اين مسأله 
موجب مي شود درگيري ها و اختالف ها كاهش يابد. 

كريمی با اشاره به اين كه در اين ماه امنيت اجتماعي 
خاصي بر جامعه حاكم مي شودكه در ماه هاي ديگر 
نظير ن��دارد م��ی افزايد:كاهش جرائ��م اجتماعي و 
اخالقي و ارتقاي س��طح امنيت جامعه بر معنويت و 
قداست خاص اين ماه داللت دارد و اين پيام را براي ما 
دارد كه اين ماه فرصت مناسبي براي زدودن زنگارها 
و ناخالصي ها و بازگشت به ارزش هاي معنوي و الهي 
است. با اين تفاسير می توان گفت تربيت دينی از يك 
طرف موجب پااليش درون انسان   ها می شود و از طرف 
ديگر، بر حاالت بيرونی آنها اث��ر می گذارد، بنابراين 
وقتی تعاليم مذهبی در قالب آموزش   های تربيتی به 
عنوان پايگاهي تعالی بخش و پناهگاهی امن و مؤثر 
برای افراد تجلی يافت بسياری از خطرات اجتماعی 
مانند اعتياد به مواد مخدر و روانگردان ها، مشروبات 
الكلی، سرقت و ديگر مفاسد اخالقی از بين می رود و 
امنيت اجتماعی به بهترين شكل متجلی می شود. اما 
گذشته  از اين تأثيرات فكر می كنيد  اين قاعده برای  
يك خالفكار يا كالهبردار حرفه ای و قاتل حرفه ای 
هم كه در تمام عمر خود نه نماز خوانده نه روزه گرفته 
است صادق است؟ پاسخ مشخص است.   آيا كسی كه 
بارها سابقه سرقت داشته در ماه مبارک رمضان دست 

از سرقت برمی دارد؟
پر واضح است كه خير. هرچند ما منكر بازگشت و توبه 
نيستيم، ولی آمارها كاهش محسوسی در دستگيری 
سارقان حرفه ای را نشان نمی دهد، اما بسياری از افراد 
مستعد و كس��انی كه قصد ارتكاب جرمی را در سر 
می پرورانده اند يا پشيمان شده يا ته مانده اعتقادات 
به آنها ديكته كرده اس��ت كه موضوع را به بعد از ماه 
مبارک رمض��ان موكول كنند و به قول مش��هور »از 

اين ستون به آن ستون فرج اس��ت« عمل كرده اند.  
واقعيت آن است كه تأثير ماه مبارک رمضان بر كاهش 
تخلفات ترافيكی مانند تجاوز به حريم همديگر و عبور 
از چراغ قرمز و فحاشی در حين رانندگی و يا اختالفات 
زناش��ويی بس��يار بيش��تر از ارتكاب جرائم توسط 
مجرمين حرفه ای بوده است. برای نمونه كالهبرداری 
كه در طول سال با سوءاس��تفاده از اعتقادات مردم 
عامی و طمع يا جهل آنان ارتزاق می كند اصال رمضان 
برايش معن��ا و مفهومی ندارد و ارت��زاق از مال حرام 
ب��ر اولين جايی كه حج��اب و پرده می كش��د وادی 
ايمان و اعتقاد خورنده آن اس��ت.  البته به اين نكته 
هم اشاره داشته باش��يم كه عامل بسيار مهمي مثل 
فقر اقتص��ادي و نياز مالي نيز مح��رک قوي و بنيان 
شكني است و گاه باعث مي شود افرادي كه اعتقادات 
 مذهبي چن��دان محكم��ي ندارند با لغ��زش هايي

از اين دس��ت، به گناه آلوده ش��وند. بله، روی ديگر 
سكه را هم بايد در نظر داشته باش��يم و آن دسته از 
افرادی كه در ماه رمضان همچنان دس��ت به جرائم 
می زنن��د را از دي��دگان خود پنه��ان نكنيم. گرچه 
در هر جامعه  با هر اديانی از اين دس��ته افراد وجود 
 دارن��د، افرادی كه پايبن��دی به دي��ن و ارزش های

اخالقی برای آنه��ا معنايی ندارد و همي��ن افراد اگر 
نظارتی بر آنها وجود نداشته باشد می توانند به صورت 
زير پوستی در جامعه رشد كرده و آن دسته از افرادی 
كه در ماه رمضان خالف را كنار می گذارند تحت تأثير 
قرار دهند.  برای حل اين مسأله اگر نهادهای فرهنگی 
و متوليان ام��ر بتوانند فضای امي��د، ايمان و تحول 
روحی و روانی را كه در ماه مبارک رمضان در جامعه 
وجود دارد، در طول س��ال نيز ايج��اد كنند،كاهش 
جرائ��م  ماندگار خواهد ش��د.، اما ب��رای تثبيت اين 
مهم بايد برنامه  ريزی اساس��ی صورت گي��رد. بايد 
از اين فضا استفاده ش��ود تا جرائم در ديگر ماه های 
س��ال هم روندی رو به كاهش داشته باشند، وقتی 
اين پتانس��يل وجود دارد كه با اس��تفاده از فرهنگ 
اس��المی و خداپرس��تی وجدان جامعه بيدار شود و 
وقوع جرم كاهش پيدا كند، مسئوالن وظيفه دارند با 
فرهنگ سازی اين معنويت را در جامعه نهادينه كنند.

 اما با تمام اين احوال متأسفانه پای فرهنگ و فرهنگ 
سازی ما در كاهش بسياری از آسيب های اجتماعی و 

حتی بسياری از حوزه های ما هنوز می لنگد. 

رنگ پریدگی جرائم در ماه رمضان 

پای لنگ فرهنگ سازی در کاهش آسیب ها
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شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهانشرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان

شركت شهركهای صنعتی استان اصفهان در نظر دارد نگهداری فضای 
سبز و تاسيسات آبرسانی شهركهای صنعتی بزرگ ، نايين ، اسفرجان 
، دهاقان ، هرند ، تودشک، دهسرخ ، خمينی شهر ، فناوری و اردستان  

را ازمحل منابع داخلی به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. 
ل�ذااز كلي�ه ش�ركتهای پيمان�كار واج�د ش�رايط ك�ه دارای 
رتب�ه كش�اورزی از معاون�ت برنام�ه ري�زی و نظ�ارت راهب�ردی 
 رياس�ت جمه�وری  و اداره كارو ام�ور اجتماع�ی می باش�ند دعوت
 م�ی ش�ود ت�ا از تاري�خ 92/5/20 ال�ی 92/5/26 ب�ا واري�ز مبل�غ 
 150000 ري�ال ب�ه ش�ماره 2175670203003 حس�اب س�يبا 
) بان�ک مل�ی ( ب�رای درياف�ت اس�ناد ارزيابی ت�وان اج�رای كار و 
مش�خصات فنی پروژه ب�ه دبير خان�ه ش�ركت واق�ع در اصفهان خ 
22 بهم�ن ، مجتم�ع اداری ، امي�ر كبي�ر مراجع�ه ي�ا ب�رای كس�ب 
 اطالع�ات بيش�تر به س�ايت ش�ركت ش�هركهای صنعت�ی اصفهان
 www.isfahaniec.ir مراجعه نماييد. مهلت تحويل اسناد ارزيابی 
به دبير خانه شركت شهركهای صنعتی استان اصفهان حداكثر تا پايان 
وقت اداری روز چهار ش�نبه مورخ 92/6/13 می باش�د و هزينه درج 
آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد . در ضمن مبلغ سپرده 

شركت در مناقصه 70000000 ريال می باشد .

شركت ش�هركهای صنعتی اس�تان اصفهان در نظر دارد خريد 
و اجرای ش�بكه 20 كيلو ولت زون ريخته گری شهرک صنعتی 
بزرگ را از محل منابع داخلی به پيمانكاری واجد شرايط واگذار 

نمايد. 
لذااز كليه شركتهای پيمانكار واجد شرايط كه دارای رتبه برق 
 از معاونت برنامه ري�زی و نظارت راهبردی رياس�ت جمهوری
 می باشند دعوت می ش�ود تا از تاريخ 92/5/20 الی 92/5/26 
با واريز مبلغ 150000 ريال به شماره 2175670203003 حساب 
سيبا ) بانک ملی ( برای دريافت اسناد ارزيابی توان اجرای كار 
و مشخصات فنی پروژه به دبير خانه ش�ركت واقع در اصفهان 
خ 22 بهمن ، مجتم�ع اداری  امير كبير مراجعه يا برای كس�ب 
 اطالعات بيشتر به سايت شركت ش�هركهای صنعتی اصفهان
 www.isfahaniec.ir مراجعه نماييد. مهلت تحويل اس�ناد 
ارزيابی به دبير خانه شركت شهركهای صنعتی استان اصفهان 
 حداكثر تا پايان وق�ت اداری روز چهار ش�نبه مورخ 92/6/13
 می باش�د و هزينه درج آگهی روزنامه به عه�ده برنده مناقصه
  م�ی باش�د . در ضم�ن مبل�غ س�پرده ش�ركت در مناقص�ه

 100000000 ريال می باشد .

نوبت اولنوبت اول



چهره روزیادداشت

 عرضه نامحدود مرغ منجمد 
در اصفهان  برای كنترل قیمت مرغ گرم

معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری اصفهان از عرضه نامحدود مرغ 
منجمد داخلی برای کنترل افزایش غیرمنطقی مرغ گ��رم خبر داد و از 
مردم خواست از مرغ منجمد داخلی استفاده کنند. به گزارش ایلنا علیرضا 
همدانیان در جلسه تنظیم بازار گفت: عرضه و فروش غیر اصولی کاال به 

مردم خالف شرع و موازین قانونی است.
وی با اش��اره به رصد قیمت ها در ماه مبارک رمضان تأکید کرد: اولویت 
اول استان وجود اقالم خوراکی در سطح شهر و نظارت بر روند قیمت ها و 

کیفیت اقالم خوراکی و غیر خوراکی است.

 قیمت سهام ذوب آهن
 به3هزار و911 ریال رسید

 پ��س از برگ��زاری مجم��ع عموم��ی ع��ادی، قیمت س��هام ش��رکت 
ذوب آهن اصفهان افزایش چش��مگیری یافته و از 2849 ریال به 3911 

ریال رسیده است.
در این گزارش آمده اس��ت:  افزایش قیمت سهام ش��رکت در بازار سهام 
نشان دهنده اعتماد به ظرفیت های موجود در ذوب آهن است، چرا که 
سرمایه گذاران اطمینان دارند سود482 ریالی پیش بینی شده برای هر 
سهم شرکت به طور حتم تحقق خواهد یافت و همچنین اخبار مربوط به 
راه اندازی کوره بلند شماره2 و وضعیت نرمال فرآیند تولید باطری شماره 

سه کك سازی دلیل این اعتماد سرمایه گذاران است.

مشعل اولین سکوی بزرگ ترین 
پروژه صنعت نفت روشن شد

مشعل سکوی بزرگ ترین طرح صنعت نفت کشور روشن شد و پیش بینی 
می شود تا ش��هریور ماه تولید۵۰۰ میلیون فوت مکعب از فاز 12پارس 

چنوبی محقق شود.
سیدهادی میرباقری مس��ئول پیگیری امور اجرایی س��تاد و پروژه های 
شرکت پتروپارس با اعالم این که با انتقال گاز شیرین از تأسیسات خشکی 
فاز12 به سکوی SPD12A، سیستم مشعل این سکو روشن شد گفت: 
با وجود مشکالت و سختی هایی که کشور با آن مواجه است، توانستیم با 
راه اندازی اولین خط لوله اینچ32 فاز12و انتقال گاز ش��یرین، سیستم 

مشعل سکوی SPD12Aرا روشن کنیم.

99درصد شهر نشینان اصفهان 
مصرف كننده گاز طبیعی هستند

مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: 99درصد جمعیت شهری 
استان مصرف کننده گاز طبیعی هستند و روزانه42میلیون مترمکعب 

گاز در استان مصرف می شود.
سعید مؤمنی اصفهان را دومین مصرف کننده گاز طبیعی پس از تهران 
معرفی کرد و افزود: بر اساس سیاست های دولت برای جایگزینی گاز با 
س��وخت های میان تقطیر، امروز1۰2 شهر و 99درصد جمعیت شهری 
استان مصرف کننده گاز طبیعی هس��تند و عملیات گاز رسانی به 16۵ 

روستا نیز در حال انجام است.

 بي ثباتي قیمت ها
ریخته گران اصفهانی را كالفه كرد

 یك کارش��ناس صنع��ت ریخت��ه گري گف��ت: ب��ی ثبات��ی و افزایش 
لحظه ای قیمت مواد اولیه، سبب شده تا تولید در اصفهان دچار مشکل 
 شود. محمود رفیعیان اظهار داشت: هنوز وارد حیطه بسیاري از فرصت ها

 و زمینه ه��اي کار در ای��ن صنعت نش��ده ایم، ب��ه عبارت بهت��ر ایران 
مي تواند با توس��عه این صنعت مادر به یکي از قطع��ه ریزان بزرگ براي 

کشورهاي صنعتي جهان بدل شود.

 امکان توزیع یکنواخت آب 
در همه نقاط اصفهان وجود ندارد

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب استان اصفهان میزان فشار آب 
در نقاط مختلف شهر را وابسته به محل قرار گیری مشترک، نوع انشعاب 
گیری از خطوط اصلی و فرعی کوچه ها، بن بس��ت ها و همچنین وجود 
تأسیس��ات مخزن ذخیره آب و پمپاژ در داخل س��اختمان های مرتفع 
دانست و گفت: این موارد س��بب عدم امکان تنظیم یکنواخت کامل آب 

در همه نقاط می شود.
 مجتبی قبادیان در پاسخ به ایلنا درباره عدم توزیع عادالنه آب در اصفهان، 
از کاهش آبدهی چاه های فلمن در سال های اخیر خبر داد و افزود: وقوع 
پدیده خشکسالی در استان باعث ش��د آبدهی چاه های فلمن به شدت 
کاهش یابد، به طوری که در سه چهار سال گذشته آبدهی چاه های فلمن 
حدود4 هزار لیتر برثانیه بوده که هم اکنون این رقم به کمتر از هزار لیتر 

در ثانیه کاهش یافته است.

اخبار كوتاه

4
200 تن دارو از گمرک فرودگاه امام)ره( ترخیص شد

 معاون گمرک ای��ران از ترخیص بیش از2۰۰ تن دارو ب��ه ارزش9۰ میلیون دالر از گم��رک فرودگاه امام 
خمینی )ره( طی هفته گذشته خبر داد. محمدرضا نادری افزود: در جلسه ای که با بانك مرکزی داشتیم قرار 
شد نمایندگان بانك برای ادامه ترخیص دارو و تجهیزات پزشکی در گمرک فرودگاه حضور داشته باشند. 

 اهداف اشتغال سال91 
محقق نشد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

اسداهلل عباسی 

 با همه تالش هایی ک��ه دولت نه��م و دهم در زمین��ه کاهش بیکاری 
صورت داد متأسفانه خروجی آمارهای اشتغال ایجاد شده کمرنگ جلوه 
داده ش��د، در حالی که به نظر بنده تنها در س��ال91 بود که غیر از طرح 
مشاغل خانگی و بنگاه های زودبازده و برخی س��ازمان ها نظیر کمیته 
امداد امام خمینی )ره( که شغل ایجاد کردند، بنگاه های بزرگ به دلیل 
ارتباط ارزی و مسائل تحریمی 
 نتوانستند به اهداف اشتغالزایی 
پیش بینی ش��ده دست پیدا 
کنند. با این حال دولت تالش 
کرد تا نرخ بی��کاری خصوصا 
در چهار س��ال اخیر را کاهش 
دهد، به نح��وی که تنها۵6 بار 
جلسه ش��ورای عالی اشتغال 

برگزار کردیم.
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 ایران خودرو، 
روزی 1700 دستگاه

حمایت تشکل های 
كشاورزی از وزیر

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با بیان این که تولید روزانه ایران خودرو 
به 17۰۰ دستگاه افزایش یافته و به زودي این عدد به دو هزار دستگاه مي رسد، 

گفت: امسال 6 محصول جدید این شرکت به بازار عرضه می شود.
جواد نج��م الدین با اش��اره به افزای��ش 42 درص��دی تولید ای��ران خودرو، 
گفت: تولی��د روزانه ایران خ��ودرو در ماه گذش��ته12۰۰ دس��تگاه بوده که 
 افزای��ش آن ب��ه17۰۰ دس��تگاه نش��ان دهن��ده نزدی��ك ب��ه 42 درص��د

 رشد است.
وي از افزایش تولید روزانه ای��ران خودرو در هفته آخر م��رداد ماه به دو هزار 
دس��تگاه خبر داد و افزود: با توجه به اقدامات به عمل آمده در تأمین قطعات، 
افزایش تیراژ تولید محصول همگام با کیفیت در دستور کار ایران خودرو قرار 
گرفته است و پیش بیني می شود که روند افزایش تولید ایران خودرو تا پایان 

سال شتاب بیشتري بگیرد.

تشکل ها و تعاونی های مختلف بخش کشاورزی از صیادی تا زراعت و باغبانی، 
حجتی را گزینه ای مناسبی برای توسعه و تعالی بخش های مختلف کشاورزی 
می دانند و طی نامه ای به نمایندگان مجلس شورای اسالمی خواستار تأیید وزیر 

پیشنهادی دولت برای بخش کشاورزی شدند.
محم��ود حجتی نخس��تین وزیر جه��اد کش��اورزی پ��س از وزارت ادغامی 
کشاورزی و جهاد سازندگی بود که حدود پنج سال بر صندلی این وزارتخانه 
نشس��ت. تعاونی ها و تش��کل های بخش خصوص��ی ضمن حمای��ت از وزیر 
پیشنهادی کش��اورزی دولت تدبیر و امید از نمایندگان مجلس انتظار دارند 
با رأی اعتماد باال س��کان هدایت وزارت کش��اورزی را به او بس��پرند تا بخش 
کشاورزی که در س��ال های اخیر با مش��کالت عدیده ای مواجه شده است را 
 یاری کرده تا آنها در تحقق توس��عه پایدار و خودکفایی محصوالت کشاورزی

 سهیم باشند.

 رییس نظام صنفی کش��اورزی و منابع طبیعی کش��ور 
به فارس گف��ت: آقای حجتی به مثاب��ه آبرومندی برای 
جهاد کشاورزی کشور اس��ت و از وی حمایت می کنیم 
زیرا موفقیت نامبرده سبب موفقیت بخش کشاورزی و 

شکوفایی این بخش می شود.
سید موسی رهنمایی با اشاره به این که حمایت خودمان 
را از وزیر پیشنهادی دولت یازدهم اعالم می کنیم، اظهار  
داشت: آقای حجتی ش��خصیت قابل قبولی برای سمت 

وزارت جهاد کشاورزی دارند.
وی با بیان این که معتقدیم که برای رفع و حل مشکالت 
کشاورزی وزارتخانه جهاد کش��اورزی باید مقتدر باشد، 
ادامه داد: نیاز اس��ت که وزارت در بح��ث تولید و بعد از 

تولید کشاورزی نظر داشته باشد.
رییس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور افزود: 
به دلیل این که آقای حجتی شخصی خردمند، توانمند 
و مجرب است و احساس می کنیم وی در سمت محوله 
می تواند شرایط خوبی را برای کشاورزی رقم بزند از این 

وزیر پیشنهادی حمایت می کنیم.
رهنمایی با تأکید ب��ر این که بخش کش��اورزی از عدم 
اجرای قوانین مرتبط زجر می کشد، خواستار توجه ویژه 

وزارت جدید به این مباحث شد.

مسئول کمیته آب اتاق بازرگانی اصفهان گفت: خشك شدن 
زاینده رود سبب بدتر شدن وضعیت آب شرب شهر اصفهان 
شد، زیرا در جریان خشکی زاینده رود چاه های فلمن آسیب 

دیدند و با کم آبی مواجه شدند.
مهدی بصیری با اشاره به وضعیت نامطلوب ذخایر آب استان 
اصفهان ادامه داد: در حال حاضر ح��دود3۰ متر مکعب در 
ثانیه خروجی سد زاینده رود اس��ت. وی ادامه داد: در حال 
حاضر در حدود11 متر در ثانیه از خروجی س��د زاینده رود 
آب به شهر اصفهان می رسد. مسئول کمیته آب اتاق اصفهان 
افزود: دو سوم آب خروجی از سد زاینده رود به شهر اصفهان 
نمی رسد و صرف صنعت شده یا در باالدست و چهارمحال و 
بختیاری پمپاژ می شود. این مسئول خاطرنشان کرد: بسته 
شدن زاینده رود کشت کشاورزان را نابود کرد. همچنین اگر 
1۵روز بیشتر آب رودخانه باز بود نتیجه می داد و محصوالت 
کشاورزان قابل کشت می شد. بصیری ادامه داد: کشاورزان 
در مس��أله کم آبی و خشکس��الی صدمات فراوانی دیدند و 
این سبب شد کش��ت محصوالت هم به شدت کاهش یابد. 
وی افزود: عالوه بر مش��کالت آبی به وج��ود آمده در بخش 
کشاورزی آب شرب نیز با مشکالت فراوان روبه رو شده است. 
بصیری ادامه داد: کم آبی سبب نابودی اراضی کشاورزی شده 

و کشت محصوالت را به شدت کاهش داده است.

هم کدسازی درون اس��تانی تلفن ثابت در سراسر کشور 
 و یکسان س��ازی  تعرفه س��یم کارت های دائم��ی از روز 

سه شنبه 1۵ مرداد 1392 آغاز شد.
با اجرای طرح هم کدسازی هزینه یك دقیقه مکالمه از 
تهران به ورامین )2 شهر نزدیك( از 214ریال به 26ریال 
و از زابل به چابهار )2 ش��هر دور( از67۰ریال به 26ریال 

کاهش می یابد.
 همچنین با هماهنگی وزیر ارتباطات مقرر ش��ده تا در 
راستای مصوبه کمیس��یون تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیوی��ی و ب��رای جب��ران بخش��ی از کاه��ش درآمد 
مخاب��رات به دلیل ح��ذف کدهای بین ش��هری، ماهانه 
 مبلغ9۰۰تومان از مش��ترکین به ش��رط اج��رای طرح 

هم کدی دریافت شود.
گرچه ش��رکت مخابرات در اجرای مصوبه کمیس��یون 
 تنظیم مقررات هزینه جابه جایی و بین ش��هری همراه 
 اول دائم��ی را ح��ذف و تعرف��ه یکس��ان را در سراس��ر 
 کش��ور اعمال کرده اس��ت، اما این ش��رکت هزینه یك 
دقیقه مکالمه همراه اول دائمی به هم��راه اول دائمی و 
اعتباری )شهری و بین شهری( و تلفن ثابت را به صورت 
 یکس��ان و در تمام کش��ور به ۵99 ری��ال افزایش داده 

است.

مدی��رکل دفت��ر س��رمایه گذاری خارج��ی س��ازمان 
س��رمایه گذاری و کمك های اقتصادی و فن��ی ایران از 
تسهیل و تسریع ارایه خدمات به سرمایه گذاران خارجی 

در کشورخبر داد.
قادر س��لیمانی در حاش��یه نشس��ت تخصصی با اداره 
کل اتباع خارجی وزارت کار، تع��اون و رفاه اجتماعی از 
تسهیل و تسریع ارایه خدمات به سرمایه گذاران خارجی 

در کشورخبر داد.
وی گفت: در این نشست مشترک آخرین وضعیت ارایه 
راهکارها و پیشنهادات الزم  به منظور بهبود فرآیند ارایه 
درخواست های صدور و تمدید پروانه کار  برای کارکنان 
خارجی در ط��رح ه��ای دارای مجوز س��رمایه گذاری 
خارجی با حضور مدیران کل و کارشناس��ان ارشد دفاتر 

ذیربط مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
 مدی��ر کل دفت��ر س��رمایه گ��ذاری خارجی س��ازمان

سرمایه گذاری و کمك های اقتصادی و فنی ایران افزود: 
در این نشست مش��ترک آخرین اقدامات در خصوص  
بهبود مراحل و زمانبندی صدور روادید با حق کار و صدور 
و تمدید و یا لغو پروانه کار، کاهش زمان تصویب، تمدید، 
افزایش یا کاهش نمودار سازمانی  از 1۵ روز اداری به 2 

روز اداری تسهیل و تسریع داده شد.

بازرگانی مخابراتکشاورزی سرمایه

حمایت نظام صنفی 
كشاورزی از وزیر جهاد

 خشکی زاینده رود
به چاه های فلمن آسیب زد

هزینه تکالیف معوق دولت از 
جیب مردم پرداخت می شود

تسهیل صدور پروانه كار 
سرمایه گذاران خارجی
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ابروهای گره خ��ورده اش در هنگام حرف زدن و صراحتش در 
گفتار برای آنان که با او کار کرده اند کامال آشناست.

در کار با کسی شوخی ندارد و شاید همین جدیت وی که هم 
در گفتار و هم در چهره اش مش��خص اس��ت، باعث شده تا به 
عنوان یکی از قدیمی ترین مدیران با تجربه ایرانی از او یاد شود.

تبریزی است و 62 سال سن دارد. از دولت شهید رجایی تاکنون 
یا در سمت وزیر و یا س��مت معاونت یك وزارتخانه مشغول به 
کاربوده، هرچند ک��ه در دولت نهم به دس��تور احمدی نژاد از 
س��مت معاونت ش��رکت ملی پاالیش و پخش ف��رآورده های 
نفتی برکنارش��د، اما امروز باردیگر محمدرض��ا نعمت زاده به 
دعوت هفتمین رییس جمهور کش��ور قدم به مجلس گذاشته 
تا شاید بتواند اعتماد بهارس��تانی ها را برای نشستن بر مسند 
مدیریت یکی از کلیدی ترین وزارتخانه های کش��ور را کسب 
کند. اگرچه نعمت زاده در ش��رایطی قراراست پا به وزارتخانه 
صنعت، معدن و تجارت بگ��ذارد که ای��ن وزارتخانه به اذغان 
بسیاری از کارشناس��ان با بحران های جدی مواجه است، اما 
کمتر کارشناسی را می توان س��راغ داشت که نگران وضعیت 
این وزارتخانه بعد از حضور نعمت زاده بر مس��ند مدیریت آن 
باشد. او که در دولت های رجایی و هاشمی رفسنجانی به عنوان 
وزیرصنایع مش��غول به فعالیت بود در زمان ریاست جمهوری 
خاتمی حاضر شد در وزارت نفت به عنوان یکی از مدیران بیژن 
نامدار زنگنه مشغول به کارشود. هرچند که رفاقت و همکاری 
زنگنه و نعمت زاده به زمان های قبل بر می گشت. حضور نعمت 

زاده در معاونت پتروش��یمی زنگنه روزهای خوش��ی را برای 
صنعت پتروشیمی کش��ور باالخص در منطقه ویژه اقتصادی 

انرژی پارس رقم زد.
 حضور مس��تمر وی در منطقه و جدیت او باعث شد تا طرح ها

و پروژه ها با سرعتی بیش��تر از آنچه پیش بینی می شد پیش 
رود. ش��اید بتوان به نعمت زاده لقب جدی ترین وزیر کابینه 
پیش��نهادی روحانی را داد، اما اگر از خصوصی��ات فردی او و 
جدیتش در کار بگذریم باید به ه��وش و حافظه قوی وی نیز 
اش��اره کرد. بازدیدهای هفتگ��ی وی از منطقه وی��ژه اقتصاد 
انرژی پارس جنوبی نش��ان داد که وی از حافظه بسیار خوبی 
برخورداراست، تا جایی که بسیاری از مهندسین فعال در این 
منطقه یکی از ش��اخص های اصلی این مدیر باسابقه کشور را 
این گونه توصیف می کردند:» اصال نمی ت��وان چیزی را از او 
پنهان کرد. وقتی به منطقه می آید حتی اگر یك لوله در کناری 
رها شده باش��د به خاطر دارد و از تمام نشانه ها برای پیگیری 
پیش��رفت کارها بهره می برد، تا جایی که نم��ی توان وی را با 

آمارها نادرست فریب داد.«
یکی از مهم ترین پروژه هایی که احم��دی نژاد همواره از آن به 
عنوان یکی از موفقیت آمیزترین پروژه های دولت نهم  یاد می 
کند اجرای طرح سهمیه بندی بنزین در کشور بود؛ اتفاقی که به 
اذعان بسیاری از کارشناسان در صورت عدم حضور نعمت زاده بر 
مسند مدیریت شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نقتی 

احتمال موفقیت آمیز اجرا شدن آن بسیار کمرنگ بود.

علی ربیعی با کدام س��ابقه وزیر پیش��نهادی تع��اون، کار و رفاه 
اجتماعی شد و به دنبال چه اهدافی است؟

سرنوش��ت علی ربیعی پیش از انقالب با کار و کارگر گره خورد، 
درست از زمانی که او به عنوان کارگر و تکنسین کارخانه »جنرال 

موتورز« مشغول به کار شد.
ربیعی از فع��االن اعتصاب��ات کارگری پیش از انق��الب بود و در 
سازماندهی شوراهای کارگری نقش مؤثری ایفا کرد، به طوری که 
به عضویت کمیته ساماندهی و پرداخت مطالبات کارگران صنایع 

در اوایل انقالب درآمد.
برهمین اساس به شاخه کارگری حزب جمهوری اسالمی رفت 

و پس از انحالل حزب جمهوری، از مؤسسان خانه کارگر بود.
ربیعی از اعضای کمیسیون تدوین قانون کار در دهه شصت و عضو 
شورای عالی کار از سال ۵8 تا6۰ بود. ربیعی به واسطه عضویت 
مستمر در شورای مرکزی خانه کارگر همواره در جریان مسائل 
وزارت کار و امور اجتماعی در دوره وزارت ابوالقاس��م سرحدی 
زاده و حسین کمالی)دیگر اعضای شورای مرکزی خانه کارگر( 
 بوده است؛ دورانی که از کابینه جنگ تا هاشمی و خاتمی را در بر 
می گیرد. اما پس از حذف کمالی از وزارت کار دولت دوم خاتمی، 
ربیعی همچنان به عنوان مشاور اجتماعی رییس جمهور فعال بود 
و دبیری ستاد ارتقای سالمت نظام اداری و مقابله با فساد را نیز 
برعهده  داش��ت. او که در دوره دبیری حسن روحانی در شورای 
امنیت ملی، مسئول اجرایی دبیرخانه ش��ورا بود، حاال به عنوان 
وزیر پیش��نهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس معرفی 

شده است.
او از مدافعان افزایش س��هم بخش تعاون در اقتصاد ایران است 
و س��هم 6 درصدی این بخش را بس��یار ناچی��ز و دارای منافات 
 با سیاس��ت های ابالغی اص��ل44 می داند. ربیع��ی از منتقدان 

سیاست های اخیر اجرا شده در سازمان تأمین اجتماعی است.
ربیعی در ح��وزه روابط کار معتقد به تدوی��ن، تصویب و اجرایی 
کردن سند کار شایسته با رعایت اصول سه جانبه گرایی است. او از 
حامیان شکل گیری نظام جامع تأمین اجتماعی همزمان با اجرای 
قانون هدفمندسازی یارانه هاس��ت. لذا در برنامه خود، برقراری 
نظام چندالیه تأمین اجتماعی شامل مساعدت های اجتماعی، 
بیمه پایه اجتماعی و درمانی، بیمه های مکمل، بازنشس��تگی و 
درمانی و افزایش ضریب پوشش بیمه های اجتماعی به آحاد مردم 

را طرح کرده است.
در بع��د بهبود س��طح زندگی م��ردم نی��ز ربیع��ی دو رویکرد، 
»توانمندس��ازی اقش��ار متوس��ط و کم درآمد جامعه با تکیه بر 
مشاغل خانگی و تعاونی ها« و »افزایش دستمزدها با تورم واقعی 
و انطباق آن با حداقل سبد هزینه معیش��ت خانوار کارگری« را 

مطرح کرده است.
حال باید منتظر ماند و دید که ربیعی که س��ال های اخیر را در 
معاونت پژوهشی دانشگاه کار و تدریس در دانشگاه ها و پژوهش 
های اجتماعی و مدیریتی صرف کرده و افزون بر سابقه سیاسی و 
اجرایی از توان آکادمیك هم برخوردار شده، چگونه از پس جلب 

رأی اعتماد مجلس و اجرای برنامه های خود برخواهد آمد.

پس از حذف كمالی 
از وزارت كار دولت 
دوم خاتمی، ربیعی 
همچنان به عنوان 
مشاور اجتماعی 
رییس جمهور فعال 
بود و دبیری ستاد 
ارتقای سالمت 
نظام اداری و مقابله 
با فساد را نیز 
برعهده  داشت

شاید بتوان به 
نعمت زاده لقب 
جدی ترین وزیر 
كابینه پیشنهادی 
روحانی را داد، اما 
اگر از خصوصیات 
فردی او و جدیتش 
در كار بگذریم باید 
به هوش و حافظه 
 قوی وی نیز 
اشاره كرد

وزیر پیشنهادی تعاون، كار و رفاهدرباره وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت

ازجنرال موتورز تا وزارت کاروزیر پیشنهادی فریب  آمار نادرست را نمی خورد



کافه کتابیادداشت

هفت

کانون کارگردانان شماره ۲ 
گروهی از کارگردانان سینمایی ایران با رأی گیری تالش کردند تا صنف کانون کارگردان جدیدی را 
تشکیل دهند. در این نشست حدود۱۰۰ نفر از کار گردان ها حضور داشتند و بعد از برگزاری مجمع 

و رأی گیری اعضای هیأت مدیره، بازرس و اعضای علی البدل معرفی شدند. 
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 پایه های پل شهرستان
 در دستگاه همایون 

یک پژوهش��گر اصفهانی گفت: بر 
اس��اس فواص��ل پایه ه��ای پ��ل 
شهرس��تان می توان قطعاتی را در 
دس��تگاه های مختلف��ی همچون 

چهارگاه، سه گاه و همایون نواخت.
نیکون��ژاد پژوهش��گر  حس��ین 
و محق��ق موس��یقی،  در ای��ن 
رابطه بی��ان کرد: پل شهرس��تان 
یک��ی از پل ه��ای بس��یار قدیمی 
س��لجوقیان  و  دیلمی��ان  زم��ان  ب��ه  ک��ه  اس��ت  ش��هر  ای��ن 
 بازمی گ��ردد و ای��ن پ��ل همیش��ه م��ن را ب��ه خ��ود ج��ذب می کرد. 
وی افزود: به همین دلیل از چند ماه پیش شروع به بررسی این پل از طریق 
اندازه گیری طول و عرض دهانه ها و پایه های پل کردم و متوجه شدم که از 
نظر فواصل و درجات موسیقایی، با گام ها و دستگاه هایی از موسیقی ایرانی 
هماهنگی دارد. این محقق ادامه داد: س��از خود را با این فواصل به دست 
آمده کوک کردم و متوجه ش��دم که می توان قطعاتی را در دستگاه های 
مختلفی همچون چهارگاه، سه گاه و همایون بر اساس همین کوک نواخت. 
نیکونژاد تأکید کرد: سعی می کنم که به تمامی اشیای پیرامون خود با نگاه 
موسیقی بنگرم و فواصل همه چیز حتی شاخه های درختان نیز می تواند 
تداعی کننده فواصل و گام های موسیقایی باشد.  این پژوهشگر خاطرنشان 
کرد: توصیه من این است که عالقه مندان ش��ناخت دستگاه ها صرفا به 
راه های شنیداری اکتفا نکنند و از این طریق فرصت خواهند داشت که هر 

روز در هر شیء و پدیده ای یک گام را کشف کنند. 

تئاتر کودک درخاموشی
چهارمین نشس��ت تخصصی تئاتر 

کودک به تعویق افتاد.
چهارمین نشس��ت تخصصی تئاتر 
کودک که قرار بود در هنرس��رای 
خورش��ید اصفهان برگزار شود، به 
تعویق افتاد.  این نشست تخصصی 
قرار ب��ود با حضور حس��ین فدایی 
حسین از پیشکس��وتان و محققان 
برجس��ته در زمینه تئات��ر کودک 
نوجوان برگزار ش��ود. احمد رضایی در این خصوص اظهار داش��ت: آقای 
فدایی حسین در تهران باید چند بازبینی را انجام می دادند که این موضوع 
باعث شد ایش��ان حضور پیدا نکنند. وی افزود: تاریخ بعدی برگزاری این 
نشست با اطالع حسین فدایی حسین تعیین می شود.  رییس انجمن تئاتر 
کودک و نوجوان اصفهان تصریح کرد: سومین نشست تخصصی با موضوع 

روانشناسی کودک با حضور خانم دکتر نوئین هفته گذشته برگزار شد. 

موسیقی اصفهان در گذر زمان
نویسنده کتاب »موسیقی اصفهان 
در گذر زمان« در خصوص آن اظهار 
داش��ت: این کتاب سه واژه مکتب، 
سبک و ش��یوه و بیان ارتباط آن با 
آموزش در موسیقی سازی و آوازی 
را تعریف کرده که اهمیت فراوانی 
دارد.  اعظمی کیا افزود: تعریف دقیق 
واژگان تخصصی موجود برای درک 
صحیح بحث های نظری و عملی در 
هر پژوهش موس��یقایی، یکی از مواردی اس��ت که باید به آن توجه کرد. 
مراس��م رونمایی از  این کتاب، ۲۲ مردادماه، در تاالر هنرسرای خورشید 

برگزار خواهد شد.

دو مجلد جدید از مجموعه قصه های ش��یرین ایرانی با عنوان »هفت 
اورنگ« به کوشش جعفر ابراهیمی و »گلستان سعدی« به کوشش 

فرهاد حسن زاده از سوی انتشارت سوره مهر منتشر شد.
کتاب »گلستان س��عدی« از این مجموعه شامل ۱8 قصه از گلستان 
سعدی اس��ت که  برای گروه های س��نی س��ال های پایانی دبستان 
بازآفرینی ش��ده اس��ت. قصه های انتخاب شده توس��ط حسن زاده 

در این کت��اب همگی از ف��رم روایی 
مینی مالیستی کالسیک خود خارج 
ش��ده و قصه از میان داستان هایی از 
 گلستان س��عدی انتخاب شده است 
که دارای فرم داس��تانی و افسانه ای 

است.
همچنین کت��اب »هفت اورنگ« نیز 
دربرگیرنده۱۰داس��تان از منظومه 
هفت اورن��گ جامی اس��ت که برای 
گروه س��نی نوجوان توس��ط جعفر 
ابراهیم��ی و ب��ه صورت بازنویس��ی 

منتشر شده است. 
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 رامشگران 
بر صحنه اصفهان

آفتاب، مهتاب، زمین 
در ...

مدیر هنری گروه رامشگران گفت: استاد اردشیر کامکار افتخار همکاری 
با گروه رامشگران اصفهان به سرپرستی سعید قربانی را به ما دادند تا در 
روزهای هفتم و هشتم شهریورماه در سالن هنرسرای خورشید در کنار 

ایشان به برگزاری کنسرت اقدام کنیم.
مهرزاد اعظمی کیا با اعالم این خبر گفت: در این کنسرت که با همکاری 
استاد اردشیر کامکار و گروه رامش��گران که مدیریت هنری آن به عهده 
من است برای اولین بار اتفاق می افتد، ما قطعاتی از آلبوم ناشکیبا و زهی 

عشق ازاستاد اردشیر کامکار را روی صحنه اجرا خواهیم کرد.
 اعظمی کیا در ادامه صحب��ت های خود گفت:  سرپرس��ت نوازنده های 
 گروه س��عید قربانی اس��ت و خوانندگی آن را مجتبی عسگری به عهده 

دارد.

علي قوي تن در گفتگو با مهر با اشاره به این که برگزاری جشنواره فیلم کودک 
می تواند به زنده ماندن س��ینمای ک��ودک و نوجوان کمک کن��د، ادامه داد: 
جشنواره محلی برای ارزیابی آثار است و باید با توجه به رویکرد فیلم هاي کودک 
و نوجوان )براي کودک، به بهانه کودک و درباره کودک( به این نکته توجه کرد 
که وقتي فیلمي برای کودک ساخته مي شود، فیلمنامه و فیلم باید قابل فهم 

باشد تا مخاطبان این دسته از آثار سینمایی را با خود همراه کند.
این نویس��نده که فیلم»آفتاب، مهت��اب، زمین« را برای حضور در بیس��ت و 
هفتمین جش��نواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان ارایه داده است، 
پیشنهاد داد جشنواره کودک و نوجوان همچنان در شهر اصفهان برگزار شود و 
گفت: به نظرم شهر اصفهان به دلیل بهره گیری از فرهنگ و تمدن غنی، مکان 

بسیار مناسبی برای برگزاری جشنواره ای تخصصی مانند فیلم کودک است.

الماس ها ابدی اند 

 »هفت اورنگ« 
به روایت سعدی در بازار نشر

آمپاس شدید ادبیات ایران 
گروه فرهنگ - ما ایراني ها در کل به ش��یرین زباني عالقه 
فراواني داریم و پیشینه پربار شعر و ادبیات ایران هم همین 

را نشان مي دهد. 
مي گویند هنر س��ینما در هر کش��وري رنگ و بوي جامعه  
میزبان را به خود مي گیرد، پس مسلم است با توجه به عالقه 
وافر مردم ما به جذابیت  هاي کالمي، فیلم هاي ایراني هم روي 

دیالوگ ها حساب ویژه اي باز کنند.
براي یافتن یک تکیه کالم باید از زبان عامه مردم وام گرفت 
و آن عنصر را کمي تغییر داد تا دوباره به زبان مردم کوچه و 
بازار باز گردد و البته چیزي به دایره واژگان فارسي اضافه کند.

حاال از آن سبک، یک قدم دیگر هم پا پیش تر گذاشته شده 
و توسط سریال هاي تلویزیون حتي لغاتي را در حال ورود به 
دایره زبان فارسي مي بینیم که اصال وجود قبلي نداشته است؛ 

مثل»آمپاس«.
کاراکتر یکی از این س��ریال ها در ماه رمضان به خاطر تعدد 

تکیه کالم هایش واقعا نوبر است.
لُُغز، ُقمُپز، قیف ُقپي، َسفَس��طه، شائبه داره، جفت کلیه هامو 
مي فروشم و ... تعدادي از این تکیه کالم ها هستند.همان طور 
که مي بینید تعدادي از آنها متعلق به رجیس��تر کالم عامي 
هستند مثل لغز، قمپز، قیف قپي و تعدادي دیگر از آنها کامال 
لغات و عباراتي کتابي و دفتري محسوب مي شوند مثل شائبه، 
سفسطه و ضرس قاطع و البته چیزهایي جدید و بي سابقه در 
زبان فارسي مثل  آمپاس. بدون این که از قبل معني آمپاس را 
بدانیم با توجه به طریقه  استفاده شدن این واژه و قرار گرفتن 

آن داخل جمالت، فهمیده ایم منظور از این واژه، تنگناست.
  Im+ passe البته گفته مي ش��ود آمپاس ریش��ه گرفته از
انگلیسي به معناي بن بس��ت اس��ت که با معناي تنگنا نیز 
همخواني دارد، اما دقیقا معلوم نیست که این شباهت اتفاقي 
است یا حساب ش��ده.  به هر حال زبان، آن هم زبان فارسي 
چیزي مثل مرداب نیست که راکد بماند و فقط از لغاتي که 
دارد اس��تفاده کند، در حالي که مفاهی��م جدیدي در تفکر 
اجتماعي ما  به وجود آمده و احتیاج به لغاتي داریم که بر آنها 

داللت کند نه بر معناي مشابهشان .
آمپاس تقریبا هم معني تنگناست، اما تحقیقا هم معني آن 
نیست، همان طور که جوان هاي امروز واژه هایي مثل»خز« 
را به وجود آوردند که فقط خودش معني خودش را مي دهد.

امروزه غی��ر از دیالوگ ه��اي روزمره   بین م��ردم، در فضاي 
اینترن��ت و همی��ن ط��ور پیامک ه��اي موبایل��ي ه��م به 
تکیه کالم هاي اینچنیني برمي خوریم و البد براي بیان بعضي 
مفاهیم به چنی��ن واژه هایي احتیاج بوده ک��ه این واژه ها به 

وجود آمده اند.

 روبان سفید

مدیر خانه مطبوعات اصفهان گفت: اعضای خانه مطبوعات از رییس 
شورای شهر درخواست دارند که زمینه های الزم برای تشکیل یک 

کارگروه تخصصی در دوره جدید شورای شهر را فراهم کند.
منصور گلناری در مراس��م ضیافتی که به مناس��بت روز خبرنگار 
برگزار شد به پاره ای از اقدامات خانه مطبوعات در راستای حمایت 
از خبرنگاران اش��اره کرد و اظهار داشت: زمینی برای تهیه مسکن 
خبرنگاران خریداری و س��پس پس از چندین س��ال یک تعاونی 
مسکن تشکیل شد که امر تهیه مسکن خبرنگاران را بر عهده بگیرد.  
 وی تأکید ک��رد: فض��ای اجتماعی و س��لیقه مردم ح��ال حاضر

به گونه ای است که اکثرا از اصحاب رسانه و مطبوعات و اهالی قلم 
انتظار تغذیه فکری خود را دارند.

مدیر خانه مطبوعات اصفهان در ادامه با توضیح این که تغذیه فکری 
به معنای دادن تحلیل های قوی و صحیح درباره موضوعات و وقایع 
رخ داده در حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است، 
خطاب به اهالی رسانه و مطبوعات استانی گفت: ذائقه مخاطبان 
ام��روز می طلبد که کمت��ر به خبر و گ��زارش خب��ری بپردازید و 
خبرنگاران در فضای کنونی بیشتر همت و تالش خود را صرف ارایه 

تحلیل های خبری در کنار پوشش اخبار کنند.
گلناری با بیان این که امس��ال، انتخابات شورای اسالمی شهر زیر 
سایه سنگین انتخابات ریاس��ت جمهوری کمی مهجور و مغفول 
ماند، ابراز داشت: امیدوار هس��تیم که همه۲۱ نفر اعضای شورای 

شهر بتوانند به نحو احسن به وظیفه و رسالت خود عمل کنند.
وی در ادام��ه در حضور رییس ش��ورای ش��هر فعلی ب��ا انتقاد از 
حضور برخ��ی از افرادی که هی��چ تجربه و عملک��ردی در زمینه 
مدیریت ش��هری و حوزه مس��ائل کالن ش��هری نداش��ته اند، اما 
در دوره چه��ارم ش��ورای ش��هر انتخاب ش��ده اند، گف��ت: همه 
 اعض��ای خانه مطبوعات و اصحاب رس��انه و مطبوع��ات از عباس

حاج رسولیها درخواس��ت دارند که زمینه های الزم برای تشکیل  
یک کارگ��روه تخصصی، ب��ه منظور رس��یدگی به مش��کالت و 
سیاستگذاری های مطبوعات و رس��انه های استان در دوره جدید 
شورای شهر را فراهم کند. مدیر خانه مطبوعات اصفهان متذکر شد: 
این انتظار می رود که در این کارگروه، درباره مس��ائلی چون بحث 
آموزش خبرنگاران، ساماندهی اهالی رسانه استان و وضعیت توزیع 

مطبوعات در استان تصمیم های خوب و قابل اجرایی گرفته شود.
وی از برگزاری دو جش��نواره در نیمه دوم س��ال9۲ از سوی خانه 
مطبوعات خبر داد و تصریح کرد: نخستین جشنواره تحت عنوان 
دومین جشنواره »مس��ئول پاسخگو« که نخس��تین دوره آن در 

سال9۰ برگزار شده بود، برپا می شود.
گلناری در ادامه از برگزاری نخس��تین جش��نواره با نام »خبرنگار 
پرسشگر« سخن گفت و خاطرنش��ان کرد: این جشنواره با هدف 
سوق دادن خبرنگاران به سمت اخذ مطالبات رهبری، نظام و مردم 

برنامه ریزی شده است.

وی ب��ا اش��اره ب��ه برنام��ه ه��ای خان��ه مطبوع��ات در س��ال 
جدی��د کاری رس��انه ه��ا ، اظه��ار داش��ت: قص��د داری��م در 
در ح��وزه  ان��دازی  پوس��ت  ی��ک  کاری   س��ال جدی��د 

نرم افزاری داشته باشیم. 
وی افزود: از جمله مواردی که پیش از این نیز مطرح شده بود رتبه 
 بندی خبرنگاران اس��ت که به تدریج در ح��ال اجرایی کردن آن 

هستیم. 
دبی��ر خان��ه مطبوع��ات و 
خبرنگاران اصفه��ان، فعالیت 
در عرصه رس��انه را ی��ک امر 
تخصصی و نیازمن��د دانش و 
تجربه دانست و افزود: متأسفانه 
هیچ ضابطه ای ب��رای ورود به 
عرصه رس��انه وجود ن��دارد و 
هرکس با هر ان��دازه از دانش و 
تجربه ب��ه عرصه های مختلف 

خبری وارد می شود. 
وی تأکی��د کرد: اج��رای این 
طرح، ش��أن حرفه خبرنگاری 
را به جایگاه واقعی خود باز می 
گرداند که در صدد هستیم تا 
این امر در س��ال کاری جدید 

محقق شود. 
گلناری تصری��ح کرد: مالک انتخاب س��طح دانش اف��راد خواهد 
 بود و نه گرایش��ات فکری و سیاس��ی و اگر الزم باش��د با برگزاری
دوره های آموزشی و اعطای مدرک این اقدام تکمیل خواهد شد. 

وی به مشکالت صنفی مطبوعات نیز اشاره کرد و گفت: در تالشیم 
تا مشکالت صنفی مطبوعات را به صورت زیربنایی و با ایجاد یک 

نظام نامه صنفی حل کنیم. 
دبیر خانه مطبوعات و خبرن��گاران اصفهان با بیان این که س��ال 
گذش��ته از لحاظ اقتصادی برای اهالی مطبوعات بس��یار سخت 
بود، گفت: در س��ال کاری خبرنگاران برخ��ی از مطبوعات تا مرز 
ورشکستگی و تعطیلی رفتند و برخی با کم کردن صفحات و کوچک 

کردن قطع توانستند در عرصه باقی بمانند. 
محمد گلناری در پایان اظهار داش��ت: با این ک��ه به لطف خداوند 
شاهد تعطیلی هیچ مطبوعه ای نبودیم، اما خطر هنوز رفع نشده 
 است وامیدواریم در س��ال جدید کاری رس��انه ها که همزمان با 
روی کار آمدن دولت جدید است از فشار بر اصحاب رسانه کاسته 

شود. 

مدیر خانه مطبوعات اصفهان؛

تشکیل کارگروه تخصصی رسانه در شورای شهر 

بازیگری با ذاتی سینمایی و فیزیکی تلویزیونی 
گروه فرهنگ - »پژمان بازغی« متولد۱۳۵۳/۵/۱9 در یک 
خانواده ۵ نفره در تهران اس��ت. اصل و ریشه خانوادگی اش به 
شمال ایران و به ش��هر الهیجان برمی گردد. در دوران کودکی 
به واسطه ش��غل پدرش در ش��هرهای مختلف زندگی کرده و 
تجربیات زیادی را به دس��ت آورده است. ۴ س��ال در تهران و 
در منازل س��ازمانی نیروی دریایی زندگی کرده و همزمان با 
پیروزی انقالب  به شهر رشت می رود. با شروع جنگ به بوشهر 
رفته و با پای��ان جنگ به تهران بازمی گردد. در س��ال۱۳۷۳با 
ورود به س��ینمای جوانان مرکز گیالن در اولین فیلمش با نام 
»اعتراف« ساخته مجید زیم خواه بازی می کند. پس از آن به 
استخدام »آژانس دوستی« در می آید و به مدت ۲ سال همراه 

بازیگران خوب این مجموعه به خصوص مرحوم حسین پناهی 
به ایفای نقش می پردازد. بعد از آن به س��راغ »جوانی« مجید 
قاری زاده می رود و با مسعود جعفر جوزانی به »بلوغ« می رسد 
 پس از آن به »گروه وی��ژه «مهرداد خوش��بخت می پیوندد و

» گمگش��ته اش « را با رامبد جوان پیدا می کن��د. وی همراه 
سیروس مقدم با » دریایی ها« سفر می کند و در سال8۰ برای 
نجات »دختری در قفس« با ق��درت اهلل صلح میرزایی همراه 
می شود. پس از آن به »دوئل« با اس��تاد بزرگوارش احمدرضا 
درویش می پردازد واز اینج��ا راه های موفقیت ب��رای او بازتر 
می ش��ود. پژمان با» تارا و تب توت فرنگی« س��عید سهیلی و 
»س��ربازهای جمعه« کیمیایی کارش را به پایان می رس��اند. 

پس از »س��ایه آفتاب«، »نفس تازه« می کند و در حال حاضر 
نیز با س��امان مقدم برای سال آینده» نفس��تو حبس کن« را 
آماده می کند. مهم ترین و مع��روف ترین فیلم وی »مأموریت 
در تهران« کاری از عرفان عس��گری است که او نقش پژمان را 
دارد. این فیلم پلیسی برنده۱۱ کلت طالیی از جشنواره فیلم 
پلیسی مسکو است. این فیلم در حال دوبله شدن به۱۲۷ زبان 
دنیاس��ت و به طور کلی۱۰ میلیون دالر خرج داش��ت و ۱۲۰ 
میلیون دالر فروش کرد. اوبه اس��تناد آنچه قابل دفاع اس��ت 
کارنامه بهتر و پرکارتری در تلویزیون خواهد داشت، بازیگری 
که ذاتی س��ینمایی و فیزیکی تلویزیونی دارد به خصوص در 

نقش آدم های خوب. 

SMS

نخستین جشنواره 
 تحت عنوان 

دومین جشنواره 
»مسئول 

پاسخگو« که 
 نخستین 

 دوره آن در 
 سال90 برگزار 

 شده بود، 
برپا می شود

علی شاه زیدی معتقد است یکی از مشکالت هنرمندان بیمه نشدن 
سنین باالی۵۰ سال است.

 علی اصغر ش��اه زیدی رییس انجمن موس��یقی اس��تان اصفهان 

می گوی��د: م��ا از دول��ت جدی��د می خواهیم ت��ا ب��ه هنرمندان 
بیش��تر توج��ه کنن��د. هنرمن��دان بی��ش از هرچی��ز نیازمن��د 
حمای��ت هس��تند و یک��ی از ای��ن حمایت ه��ا بیم��ه اس��ت. 

 وی توضی��ح داد: بیمه ه��ا هنرمندان باالی۵۰ س��ال را پوش��ش
نمی دهند. چرا باید این مسأله رخ دهد؟ هنرمند مگر کارگرکارخانه 
است؟ هرچند کارگرکارخانه هم باشد مگر چه اتفاقی می افتد؟ چرا 
هنرمندی که۵۱ یا ۵۲ سالش شده است نباید بیمه باشد؟ این در 

حالی است که زن و بچه دارد و باید زندگی خود را اداره کند.
شاه زیدی بیان کرد: موسیقی در کشور ما زمانی یک موسیقی واقعی 
می شود که در بودجه دولت پیش بینی شود و در مجلس بودجه ای 
برای هنرمندان در نظر گرفته ش��ود، پس باید جایگاهی در دولت 
داش��ته باش��یم. وی افزود: تنها گروهی که در این مملکت نقش و 
جایگاهی ندارند هنرمندان هستندو همه مردم به فکر درآمد بیشتر 
هستند، اما فقط هنرمند است که هیچ وقت در این اندیشه نبوده که 
چه کند تا پولش بیشتر شود. این خواننده موسیقی اصیل ایرانی در 
این راس��تا گفت: هنرمند واقعی به فکر آینده خودش نیست؛ مثل 
جلیل ش��هناز. من در سخنرانی ای که در مراس��م خاکسپاری این 
هنرمند داشتم هم گفتم، افتخار همه این شده است که عکسی با 
جلیل شهناز دارند و یا او را جایی دیده اند، اما کدام یک از این افراد 

زمانی که او ۵ سال بستری بود به او سر زدند؟
وی افزود: دوست داشتن این نیس��ت که دور بایستی و بگویی من 
از این هنرمند حمایت می کنم و او را دوس��ت دارم. وقتی کسی را 
دوست داری که کمک حال او باشی و حداقل حال او را جویا شوی.

رییس انجمن موس��یقی اس��تان اصفهان بیان کرد: در گذش��ته 
هنرمندان رادیو و تلویزیون حقوق ثابت داشتند، اما امروزه این مسأله 
نیست. من به عنوان یک هنرمند باید۴۰ میلیون برای انتشار آلبوم 
موسیقی خودم هزینه کنم، بعد صدا و سیما قیمت کمی می دهند و 
سی دی کار را می خرند و از آن به بعد همیشه آن را پخش می کنند.

خواننده تصنیف»چ��رخ گردون« گف��ت: من با این همه س��ابقه 
کاری از آثار جدید و کنس��رت دادن دور ش��ده ام و عل��ت آن این 
اس��ت که برای آن باید هزین��ه پرداخت کرد. باید آهنگ، ش��عر، 
نوازنده، خواننده و غیره خوب و پیش بینی ش��ده باش��د. نباید به 
کنس��رت به عنوان یک س��رگرمی نگاه کرد و هنرمند باری به هر 
جهت کنس��رت بگذارد، در حالی که کس��انی کنسرت می گذارند 
و در آن آثاری که توس��ط دیگران س��اخته و پرداخته شده است را 
بازخوانی می کنند. گفتنی اس��ت علي اصغرش��اه زیدي درمحضر 
استادان گرانقدری چون جالل تاج اصفهانی، حسن کسایي، جلیل 
ش��هناز و علي تجویدي را درک کرده و از ش��یوه  سید عبدالرحیم 
اصفهاني و رهنمودهاي س��ید محمد طاهرپور بهره برده اس��ت.  
 س��بک آواز خواني ش��اه زی��دي در مکتب اصفهان همان س��بک 
زنده یاد جالل تاج اس��ت. از مختصات شیوه او، درک صحیح شعر، 
تلفیق متناسب و دلپذیر شعر با گوشه هاي آوازي، بیان درست شعر 

و تلفظ صحیح کلمات است.

رییس انجمن موسیقی استان اصفهان

آوازه خوانی دنیا برای خواننده اصفهانی 

 از مختصات شیوه 
شاه زیدی، درک 

 صحیح شعر، 
تلفیق متناسب و 

 دلپذیر شعر با 
گوشه هاي آوازي، 
بیان درست شعر و 

تلفظ صحیح کلمات 
است



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه 

نویدکیا در حال معالجه
کاپیتان مصدوم تیم فوتبال سپاهان که س��ه شنبه هفته گذشته برای 
درمان راهی مونیخ آلمان شده اس��ت، در حال حاضر زیرنظر پزشکان 

آلمانی قرار دارد.
تیم فوتبال سپاهان که امروز در دیداری حساس به مصاف تراکتورسازی 

تبریز می رود به غیر از محرم نویدکیا محروم یا مصدوم دیگری ندارد. 

از جواهری شکایت می کنم
رییس هیأت فوتبال استان اصفهان در واکنش به صحبت های چهارشنبه 
ش��ب مدیرکل ورزش و جوانان اس��تان اصفهان و انتقادات تند او علیه 
ابرقویی نژاد اظهار داش��ت: من کارهای مهم و دغدغه های بسیاری دارم 
که فرصت پاسخ به صحبت های کهنه و فرسوده مدیرکل ورزش و جوانان 

استان را ندارم. 
علی اکبر ابرقویی نژاد ادامه داد: البته در صحبت های ایش��ان مصادیقی 
توهین و افترا وجود داش��ت که به حتم آنه��ا را از طریق مراجع ذیصالح 

پیگیری کرده و به خاطر آن از او شکایت خواهم کرد. 

 هیأت اصفهان 
قهرمان هندبال دختران شد

شب پایانی مسابقات هندبال دختران جام موالی عرشیان با قهرمانی 
تیم هیأت هندبال اصفهان برگزار شد.

 ش��ب پایانی مس��ابقات هندب��ال دخت��ران جام موالی عرش��یان 
چهارشنبه شب برگزار شد. گفتنی است مسابقات هندبال دختران 
جام موالی عرشیان طی ۵ شب در سالن شهید سجادی برگزار شد. 

تراکتور را می بریم
محمد غالمی/  بازیکن تیم سپاهان

فک��ر می کنم که گس��ترش را دس��ت کم گرفته 
بودیم و این شد که تا آخرین دقایق بازی موفق به 
گل زنی مقابل این تیم نشدیم.فکر می کنم که در 
این بازی باید حداقل۲ یا ۳ گل به تیم تبریزی 
می زدیم، اما عدالت فوتبال درمورد این بازی 

رعایت نشد. 
جریان بازی به گونه ای بود که اصال فکر باخت 
را نمی کردی��م و در دقای��ق پایانی موفق ش��دم از 
قدرت س��رزنی خودم اس��تفاده کنم و یک گل مهم 
را به ثمر برس��انم. این اولین بازی است که ما مقابل 
هواداران خودی انجام می دهیم و بسیار امیدوار به 

برد هستیم. 
تراکتور هفته گذش��ته یک برد خوب را کسب کرد 
و تیم خوبی دارند، اما ما فقط به دنبال کس��ب ۳ امتیاز 

هستیم تا دل هواداران را شاد کنیم. 

سرمربی فصل قبل تیم هندبال سپاهان به عنوان بازیکن، به تیم مس پارس فالورجان پیوست. از تیم هندبال 6
مس پارس فالورجان خبر می رسد فالورجانی های لیگ برتر با مجید رحیم زاده، حجت ربیع و بهروز نجفیان 
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سرمربی سپاهان در لباس بازیکن مس

 هفته چه��ارم رقابت ه��ای لیگ برتر 
گروه 
فوتبال در حالی امروز پیگیری خواهد ورزش

ش��د که تیم س��پاهان ب��رای جبران 
امتیازات ازدس��ت رفت��ه درهفته دوم و افزای��ش اختالفش با 
 رقیبان ب��ا انگیزه ه��ای مضاعفی براب��ر تراکتورس��ازی قرار 
می گیرد. این درحالی اس��ت که تیم تراکتور هم بعد از کسب 
یک پیروزی پرگل مقابل ذوب آهن دراندیشه تکرار پیروزی در 
اصفهان است و در قامت یک مدعی می خواهد قدم بزرگی برابر 

سپاهان بردارد.
تراکتورسازی فصل گذش��ته در هر دو دیدار رفت و برگشت از 
سپاهان شکس��ت خورد. مردان مجید جاللی با پیروزی هفته 
گذشته برابر دیگر رقیب اصفهانی آمده اند تا با دست پر به تبریز 
بازگردند. آنها آرام آرام به ش��کل مطلوبشان نزدیک می شوند. 
هرچند اظهارات علی دایی علیه علی کریمی می تواند هافبک 
خالق تراکتورسازی را دچار حاش��یه کند، اما این به آن معنا 
نیست که تراکتورس��ازی را در این فصل تیمی درگیر حاشیه 
بدانیم. پیروزی تراکتورس��ازی برابر س��پاهان در اصفهان به 
معنای مدعی قهرمانی بودن این تیم و شکس��ت این تیم برابر 
سپاهان به معنای عزم جدی س��پاهان برای قهرمانی در لیگ 
برتر خواهد بود. س��پاهانی ها که هفته گذش��ته با وجود بازی 
خوب برابر گس��ترش فوالد تن به تس��اوی یک بر یک دادند، 

شاید تساوی برابر تراکتورسازی را هم نتیجه ای مطلوب بدانند. 
آنها سال گذش��ته در بازی برگشت و با شکست تراکتورسازی 
 این تیم را وارد بحران کردند و شاید در صورت پیروزی در روز 

یک شنبه بار دیگر این اتفاق رخ دهد.
مهم ترین جدال این دیدار بدون ش��ک رویارویی دو شماره ۸ 
دو تیم است که این فصل به دلیل اختالفاتی که با مدیرعامل یا 
سرمربی تیمشان داشتند از استقالل و پرسپولیس به سپاهان و 
 تراکتورسازی آمدند. جدال مجتبی جباری با پیراهن شماره ۸

 سپاهان و علی کریمی با پیراهن شماره ۸ تراکتورسازی یادآور 
دیدارهایی اس��ت که این دو در دربی های تهران برابر یکدیگر 
قرار گرفته اند و قطعا باید منتظر صحن��ه های جذابی در این 

بازی باشیم. 
این دو تیم که در ابتدای لیگ با قرعه مشکلی رو به رو شده اند 
از مدعیان قهرمانی این فصل به حساب می آیند و دیدارشان را 

می توان یکی از دیدارهای ۶ امتیازی لیگ قلمداد کرد. 
سپاهان تا این هفته از رقابت ها از مجموع۲ بازی خارج از خانه 
و یک بازی خانگی خود ۷ امتیاز به دس��ت آورده است که این 
تیم را به لطف گل های زده بیشتر نسبت به پرسپولیس در صدر 
جدول قرارداده اس��ت و در آن سو تراکتورسازی پس از شروع 
بدی که برابر پرسپولیس داشت از دو دیدار بعدی خود در تبریز 
و اصفهان۴ امتیاز کس��ب کرده اس��ت و در رده هشتم جدول 

قرار گرفته است. چهره ویژه بازی امروز به غیر از علی کریمی 
و مجتبی جباری، فرش��ید طالبی خواهد ب��ود که این فصل از 
سپاهان به تراکتورسازی نقل مکان کرده است و امروز احتماال 
 با اس��تقبال هواداران س��پاهان رو به رو خواهد ش��د. احسان 
حاج صفی مدافع چپ س��پاهان نیز دیگر بازیکنی اس��ت که 

سابقه بازی در تیم مقابل را در کارنامه دارد. 
مهدی کریمیان هافبک تراکتورسازی یکی دیگر از چهره های 
احتمالی بازی امشب اس��ت که به دلیل اتفاقاتی که برایش در 
هفته گذش��ته رخ داد قطعا از س��وی هواداران دو تیم تشویق 
خواهد شد، زیرا او در بین هواداران دو تیم بسیار محبوب است. 
این دو تیم که یکی نایب قهرمانی و دیگری مقام سومی فصل 
گذشته را کسب کردند فصل گذش��ته دیدارهای پرگلی را به 
نمایش گذاشتند، ابتدا در نیم فصل نخست تراکتورسازی در 
اصفهان با حساب۴ بر یک از سد سپاهان گذشت، اما سپاهان 
در بازی برگشت در تبریز انتقام شکست بازی رفت را با پیروزی 

۳ بر یک گرفت.

ذوب آهن همچنان در شوک
دو تیم بحران زده این فص��ل رقابت های لی��گ برتر در حالی 
 به مص��اف یکدیگر می روند که ه��ر دو برای ف��رار از وضعیت 

پیش رو تالش می کنند.
فصل کاب��وس وار برای مس کرم��ان پیش از آغ��از فصل آغاز 
شد. در طرف مقابل ذوب آهن هنوز از ش��ک نتایج فصل قبل 
درنیامده اند. در فصل گذش��ته کرمانی ها با قاسم پور چندان 
موفق نبودند و با آوردن لوکا بوناچیچ توانس��تند ورق را به نفع 
خودشان برگردانند، اما در این فصل محمود یاوری خیلی زودتر 
از آنچه تصور می شد به جای مجتبی تقوی آمد و هنوز نتوانسته 

برای این تیم کویری کاری کند.
یاوری که موفق به حفظ ذوب آهن در لیگ برتر ش��د، به طور 
قطع تالش می کند تا قابلیت هایش را به مدیران ذوب آهن که 
او را از این تیم کنار گذاش��تند، نش��ان دهد. او همواره اعتقاد 
داشت که مسلمان و صادقیان»زیر آب« او را در اصفهان زدند 
و شاید بهترین جمله درباره این دیدار، انتقام دو مربی سابق از 

تیم هایشان باشد.
حاصل کار دو تیم در فصل گذشته دو پیروزی برای مس کرمان 
بود. در بازی نیم فصل نخست مس در کرمان با یک گل از سد 
ذوب آهن گذشت و در بازی برگشت باز هم این مس کرمان بود 
که در اصفهان با حساب دو بر یک از سد میزبان خود گذشت تا 

به نوعی حریف اصفهانی خود را دبل کرده باشد. 
 گفتنی اس��ت در ترکیب ذوب آهن س��پهر حیدری و مهدی 
رجب زاده سابقه بازی در مس کرمان را دارند، همچنین اکبر 
ایمانی در ابتدای فصل نقل و انتقاالت گذشته به مس کرمان 
پیوس��ت، اما پس از این که ل��وکا بوناچیچ ب��ه ذوب آهن آمد 
ترجیح داد به ذوب آهن بیاید و زیرنظر سرمربی کار کند که به 

بازی او عالقه عجیبی دارد.

حساس ترین دیدار هفته چهارم در اصفهان

لطفا کل خزانه را به فوتبال تراکتورسواری سپاهان در فوالدشهر
بدهید آقای روحانی! 

ادام�ه از صفح�ه ی�ک- پ��س او تم��اس می گی��رد با 
وزی��ر پیش��نهادی دول��ت ب��رای ورزش. م��ی پرس��د:» 
نظر ش��ما درباره این ک��ه نگذاریم خلعتبری ب��ه لیگی که 
نامی جعل��ی دارد برود چیس��ت؟« وزیر پیش��نهادی هم 
 در دل مش��غله ه��ای ای��ن روزهای��ش ب��رای رأی اعتماد 
می گوید:»قطع��ا اگ��ر او به این لی��گ نرود بهتر اس��ت.« 
یک مکالمه خصوصی که خیلی زود رس��انه ای می ش��ود. 
رویانیان حاال در جدیدترین گفتگویش بحث را از سطح وزیر 
پیشنهادی به رییس جمهور منتخب رسانده است. او برای 
تیمی که از نظر قانون بودجه کش��ور امس��ال حق برداشت 
ندارد، از رییس جمهور طلب کمک کرده است. رویانیان در 
این باره به ایسنا گفته اس��ت:» انتقال خلعتبری یک مسأله 
ملی اس��ت. من از دکت��ر روحانی و دول��ت جدید خواهش 
می کنم در این قضیه به پرس��پولیس کم��ک کنند. دولت 
می تواند به پرس��پولیس کمک کند و بع��دا از پولی که قرار 
است از س��وی وزارت ورزش به ما داده شود کم کند. ضمن 
این که به دلیل نامگذاری جعلی لی��گ امارات باید حرکتی 

شایسته انجام داد.«
رویانیان راست می گوید، جذب خلعتبری اقدامی پسندیده 
است، اما به چه قیمتی این اتفاق می افتد؟ یک سالی هست 
که مدیران دو تیم س��رخابی مدام این حرب��ه را به کار می 
گیرند. وزیر وسط می افتد تا آنها به خواسته هایشان برسند. 
قانون را خوب می دانند. بر اس��اس تصویب مجلس، این دو 
تیم، بودجه ای برای جذب ندارند تا خصوصی ش��وند. مدیر 
پرسپولیس بسان همتای خود در اس��تقالل به جای منابع 
باشگاه، چشم به بودجه های خارج از شمول دارد. تیمی که 
سال قبل برای آوردن و اخراج یک مربی پرتغالی، رقمی دور 
از باور را هزینه کرده حاال در شرایطی که می داند بودجه ای 
که تا پایان سال می تواند از وزارت ورزش بگیرد، ۵ میلیارد 
تومان هم نخواهد شد، پای رییس دولت را به میان می کشد. 
شاید حق با آنهاست؛ وقتی بازیکنی به ازای مشکلی که ایجاد 
کرده، حاضر نیست یک فصل یعنی کمتر از 9 ماه برای کیان 
کشورش از سهم خود بگذرد تا بتوانند خسارت تیم عربی را 
بدهند،  باید چنین رقمی از خزانه هزینه شود. اصال چه بهتر 
که رییس دولت همه خزانه کشور را به پای این چرخه معیوب 
فوتبالمان بریزد؛ چرخ��ه ای که پول م��ی بلعد و حاصلش 
 کمتر از هیچ اس��ت. آقای رییس جمهور، دوس��تان، شما را 
می خوانند. ۵ میلیارد که پولی نیست، تمام خزانه را پیشکش 
این فوتبال کنید، اگرچه باز هم این خواسته ها تمام نمی شوند. 
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آگهی مناقصه
شماره 92/4622ص مورخ 92/5/17

شرکت عمران شهر فوالد شهر 

موضوع مناقصه : اجرای نازک كاری مسجد محله C1 شهر جديد فوالد شهر
مناقصه گزار : شركت عمران شهر جديد فوالدشهر 

مهلت و محل دریافت اس�ناد مناقصه : از تاريخ 92/5/21 تا پايان وقت اداری مورخ 92/5/24 و از طريق مراجعه به پايگاه اينترنتی 
WWW.OMRANFOOLADSHAHR. COM يا http://iets.mporg.ir   و يا به شركت عمران جديد فوالد شهر به نشانی 

، بلوار ولی عصر – ميدان ولی عصر ، تلفن 0334-2630161-5 
محل و زمان تسلیم پیشنهاد قیمت و تاریخ گش�ایش آن : زمان تحويل پيش�نهاد قيمت تا پايان وقت اداری مورخ 92/6/3 و زمان 

گشايش پاكتهای پيشنهاد قيمت در تاريخ 92/6/4 می باشد . 
مبلغ برآورد : پنج ميليارد و سيصد و نوزده ميليون وسيصدو دوازده هزار و دويست و هفتاد و هشت )5319312278( ريال بر اساس 

فهرست بهای ابنيه و تاسيسات برقی و مكانيكی سال 92 . 
نوع و میزان س�پرده ش�رکت در مناقصه : مبلغ دويس�ت و هفتاد ميليون )270000000 (ريال  بصورت ضمانت نام�ه بانكی در وجه 
شركت عمران شهر جديد فوالد شهر دارای حداقل اعتبار سه ماه و قابل تمديد به مدت س�ه ماه و يا فيش واريزی به حساب شماره 

2172690205004 سيبا بانک ملی بنام تمركز وجوه سپرده شركت عمران شهر جديد فوالد شهر
مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد به صورت حضوری : ارائه معرفينامه كتبی نماينده شركت .

تذکر : داش�تن حداقل پايه پنج س�اختمان و ابنيه ) گواهينامه صالحيت معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی ( جهت شركت در 
مناقصه الزامی است. 

آگهی فراخوان عمومی 

شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان

شركت شهركهای صنعتی استان اصفهان در نظر دارد خريد و 
اجرای آبياری قطره ای و فضای سبز فاز يک حريم جاده شهرک 
صنعتی رازی   را از محل منابع داخلی به پيمانكاران واجد شرايط 

واگذار نمايد. 
لذااز كليه ش�ركتهای پيمانكار واجد ش�رايط ك�ه دارای رتبه 
كش�اورزی از معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رياس�ت 
جمهوری و اداره كارو امور اجتماعی می باش�ند دعوت ميشود 
تا از تاريخ 92/5/20 الی 92/5/26 با واري�ز مبلغ 150000 ريال 
به شماره 2175670203003 حساب س�يبا ) بانک ملی ( برای 
دريافت اسناد ارزيابی توان اجرای كار و مشخصات فنی پروژه 
به دبير خانه شركت واقع در اصفهان خ 22 بهمن ، مجتمع اداری 
، امير كبير مراجعه يا برای كس�ب اطالعات بيش�تر به س�ايت 
 www.isfahaniec.ir ش�ركت ش�هركهای صنعتی اصفهان
مراجعه نماييد. مهلت تحويل اسناد ارزيابی به دبير خانه شركت 
شهركهای صنعتی استان اصفهان حداكثر تا پايان وقت اداری 
روز چهار شنبه مورخ 92/6/13 می باش�د و هزينه درج آگهی 
روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد . در ضمن مبلغ سپرده 

شركت در مناقصه 80000000 ريال می باشد .

نوبت اول

آگهی فراخوان مناقصه عمومی

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان  

موضوع مناقصه : اجرای عمليات ساخت ونصب حدود 1000 مورد انشعاب فوالدی بصورت 
تكی وحدود 4000 متر لوله گذاری پراكنده به قطر 3/4 اينچ در سطح منطقه غرب اصفهان 

وتوابع  
نام و نشانی دس�تگاه مناقصه گزار: اصفهان ، خيابان چهار باغ باال ، شركت گاز استان 

اصفهان 
مهلت اعالم آمادگی : حداكثر تا تاريخ 1392/5/30 

میزان تضمین شرکت در مناقصه : 85,000,000 ريال ) هشتاد وپنج ميليون ريال ( 
  کد فراخوان : 1334902 

مناقص�ه گ�ران می توانن�د جهت كس�ب اطالع�ات بيش�تر به پاي�گاه اطالع رس�انی 
 www.nigc-isfahan.ir : الكترونيك�ی ش�ركت گاز اس�تان اصفه�ان ب�ه آدرس 
www.iets.mporg.ir يا با ش�ماره تلفن ه�ای 5-6271031-0311 امور قرار دادها ی 

شركت گاز استان اصفهان تماس حاصل فرمايند . 
م الف 5055

نوبت  دوم
شرکت ملی گاز ایران

شرکت گاز استان اصفهان
(سهامی خاص)



 ایجاد 12 سایت  تولید مصالح  ساختمانی 
دراستان چهارمحال و بختیاری

رییس س��ازمان صنعت ،معدن و تجارت چهارمح��ال و بختیاری از 
ایجاد12سایت تولید مصالح ساختمانی در این استان خبر داد.

رحم��ان کرمی اف��زود: طرح 
ایجاد12 سایت )پهنه( مصالح 
س��اختمانی در کارگروه امور 
و  چهارمح��ال  زیربنای��ی 
بختیاری مصوب شده است.

ریی��س اداره برنام��ه ریزی و 
توس��عه صنعت��ی و معدن��ی 
چهارمحال و بختی��اری نیز 
گف��ت: این تعداد س��ایت در 
شهرستان های فارسان، بروجن، کیار ،کوهرنگ و لردگان واقع شده 

است که برای احداث واحدهای شن و ماسه واگذار می شوند.
حمید رضا فرزان افزود: متقاضیان برای تولید ش��ن، ماسه، قطعات 
 پیش ساخته بتنی و بتن آماده می توانند از این سایت های بهره مند

شوند. فرزان گفت: متقاضیان جهت بهره مندی از این سایت ها باید 
به س��ازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری مراجعه 
کنند. وی گفت: با تصویب طرح ایجاد12سایت مصالح ساختمانی در 
کارگروه امور زیربنایی چهارمحال و بختیاری، این سازمان مجاز به 

صدور جواز تأسیس برای این سایت هاست. 

خبر ویژه

نماینده ولی فقیه 
 حجت االسالم محمد علی نکونام

شرط بندگی انسان ها در گرو بندگی خداوند متعال است و  بندگی 
فقط در ماه رمضان تجل��ی ندارد، بلکه ه��ر روز می تواند در بندگی 
خالصانه در محضر الهی س��پری ش��ود و ما به عن��وان مخلوق باید 

همیشه در درگاه الهی به مناجات و راز و نیاز بپردازیم.
 روز عید فطر روز مبارکی اس��ت که مس��لمانان در سراس��ر جهان 
برای عبادت جمع می ش��وند و به همین دلیل  اجرای طرح تقویت 
 مبانی دینی و ش��بهه زدایی از بیست وس��وم مرداد ماه آغاز خواهد 
ش��د که رویکرد ای��ن طرح 
معرف��ی س��طح زندگ��ی و 
 تغییر آن به س��مت بهترین 
س��طح زندگ��ی اس��امی و 
ایرانی اس��ت و این طرح روز 
دوش��نبه در س��اعت 17 در 
دانش��گاه ش��هرکرد افتتاح 

می شود.

 شرط رستگاری انسان
 بندگی خداست 

چهره روزیادداشت
نگاه تکلیف مداری از شاخصه های سپاه و بسیج است

فرمانده سپاه چهارمحال و بختیاری گفت: نگاه تکلیف مداری از شاخصه های سپاه و بسیج است. 
 رضا محمدس��لیمانی در جمع فرماندهان، مدیران و کارکنان س��تاد سپاه اس��تان اظهار داشت: 

لیله القدر و نزول قرآن، اوج زیبایی ماه مبارک رمضان است.
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شرکت 50000نفر در طرح اطعام 
روزه داران در بقاع متبرکه بروجن

مدیراوقاف و ام��ور خیریه شهرس��تان بروجن گفت: در 
ماه مبارک رمضان،50 هزار نفر در ط��رح اطعام و اکرام 
روزه داران در مس��اجد و بق��اع متبرکه این شهرس��تان 

شرکت کردند.
حجت االس��ام محس��ن غامیان افزود: ای��ن طرح در 
امام��زادگان حمزه ابن علی در بلداج��ی، علی ابن احمد 
در دهنو، میرحیدر شاه در نقنه، عسگر و علی در گندمان 
و قیس وش��یث در روستای قیس و ش��یث و 50 مسجد 
شهرس��تان اجرا ش��د. وی افزود: در قالب اطعام و اکرام 
نیازمندان در ماه مبارک رمضان نی��ز پنج میلیون ریال 
کاالهای اساس��ی و عموم��ی پرمصرف بی��ن نیازمندان 

توزیع شد.

 کمبود آب در شهرکرد
وجود ندارد

کارشناس بهره وری آب منطقه ای شهرستان شهرکرد 
با اشاره به خشکسالی و کمبود آب در بسیاری از مناطق 
استان، گفت: کمبود آب در شهرس��تان شهرکرد وجود 

ندارد.
مهرداد س��لیمی با اش��اره ب��ه تصفیه و تس��ت به موقع 
آب، عن��وان ک��رد: س��ازمان آب منطق��ه شهرس��تان 
ش��هرکرد تأمین آب هشت شهر شهرس��تان را برعهده 
دارد. وی در ادام��ه گف��ت: در حاضر با توجه ب��ه برنامه 
ری��زی ه��ای انج��ام ش��ده در س��ازمان آب منطق��ه 
شهرس��تان مش��کلی در زمین��ه تأمی��ن آب وج��ود 
 ندارد. س��لیمی گفت: با توج��ه به گرمای بی س��ابقه و 
خشکسالی های اخیر کمبود آب در شهرستان شهرکرد 

را نخواهیم داشت.

تاراز اردل قهرمان رقابت های 
جام رمضان شهرستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش وجوانان استان چهار 
محال وبختیاری ،رقابت های جام رمضان در شهرستان اردل 
در حالی پایان یافت که تیم تاراز شهر اردل موفق شد عنوان 

قهرمانی مسابقات امسال را از آن خود نماید.
در مرحله فینال این رقابت ها تیم گردان امام حس��ین )ع( 

مقابل تاراز اردل شکست خورد و نایب قهرمان شد.

اخبار کوتاه

رییس جهاددانشگاهی واحدچهارمحال و 
گروه 
بختیاری گفت: جهاد دانشگاهی به دنبال شهرستان 

این اس��ت که با نگاه به آینده و همگام با 
تحوالت علمي و فناوري و در راستای تعمیق بینش، گسترش دانش 
و مهارت در سطح جامعه و تربیت متخصصان کارآمد و کارآفرین 
براي توس��عه کشور، س��رآمد و پیش��رو باش��د که این امر مهم با 
برنامه ریزي دقیق و حرکت در مسیري نظام مند، دور از دسترس 

نخواهد بود.
عبداهلل تقي پ��ور ضمن تبریک به مناس��بت س��الروز تأس��یس 
جهاددانش��گاهی به خدمتگزاران این نهاد مقدس، اظهار داشت: 
جهاد دانشگاهی نهادی انقابی است که توسعه همه جانبه کشور در 
عرصه های پژوهشی، فرهنگی و آموزشی از وظایف خطیر آن است.

وی با بیان ای��ن که جهاددانش��گاهی بازوی ملت و کش��ور ایران 
اسامی در زمینه گس��ترش و ارتقای علمی، آموزشی و فرهنگی 
اس��ت، تصریح کرد: ای��ن نهاد انقابی ب��ه دنبال این اس��ت که با 
نگاه به آینده و همگام ب��ا تحوالت علمي و فناوري و در راس��تای 
تعمیق بینش، گسترش دانش و مهارت در سطح جامعه و تربیت 
متخصصان کارآمد و کارآفرین براي توسعه کشور، سرآمد و پیشرو 
باشد که این امر مهم با برنامه ریزي دقیق و حرکت در مسیري نظام 
مند، دور از دسترس نخواهد بود.وی به تشریح جهاددانشگاهی در 
کام رهبری پرداخت و گفت: ایشان فرموده اند »تاکنون، کارنامه 
درخشان جهاد دانشگاهی نیز بیانگر آن است که این نهاد، تجلی 

گاه تعه��د و فرهنگ ن��اب در محیط های علمی بوده اس��ت و نام 
جهاد، همواره با تبلور فرهنگ، معنویت وحفظ اصول وارزش های 
متعالی، عجین بوده است«. رییس جهاددانشگاهی واحد استان با 
بیان این که جهاددانشگاهي از بدو تأسیس تاکنون به عنوان یک 
نهاد فرهنگي در دانشگاه هاي کشور منش��أ خدمات فراواني بوده 
است، خاطرنشان کرد: این نهاد مقدس از میان دانشجویان فعال 
فرهنگي تربیت یافته است، همچنین از این نهاد مدیران موفقي به 
کشور معرفي شده است. وي به نقش آفرینی جهاد دانشگاهی در 
تحقق حماسه سیاسي وحماسه اقتصادي اشاره تصریح کرد: این 
نهاد از پتانسیل هاي اجتماعي و فرهنگي خود به ویژه در حوزه هاي 
دانشگاهي و رسانه اي بهترین استفاده را در تحقق حماسه سیاسي 
داشته اس��ت، همچنین در این زمینه ابداعات و تاش هاي مؤثر 
جهادگران در قطع وابستگي ها و شکافتن مرزهاي دانش مشهود و 
چشمگیر است. تقي پور به ارتباط این نهاد با دولت نهم ودهم اشاره 
کرد و گفت: جهاددانشگاهي بر اساس سیاست کاري کان خود در 
راستاي تحقق فرمایشات رهبر معظم انقاب و همکاري با دولت 
ها، با دولت هاي نهم ودهم ارتباط وهمراهي مطلوبی داشته که این 

رویکرد در دولت یازدهم نیز دنبال خواهد شد.
 

جهاددانش�گاهی در هم�ه ابعاد توس�عه ای کش�ور 
نقش آفرین است

رییس دانشگاه شهرکرد گفت: جهاددانشگاهي بخشي از یک نهاد 

ملي است که مي تواند در همه ابعاد توسعه اي کشور نقش مؤثري 
داشته باشد.

اسماعیل اس��دي با اشاره به سالروز تأس��یس جهاددانشگاهي در 
16 مرداد م��اه، افزود: این نه��اد یک نهاد چند بعدي پژوهش��ي، 
فرهنگ��ي و اقتص��ادي اس��ت که ن��ام جه��اد دانش��گاهي این 
مجموعه را از یک س��ازمان و نه��اد معمولي خارج م��ي کند. وي 
خاطرنش��ان کرد: جهاددانش��گاهي تداعي کنن��ده یک فرهنگ 
و س��مت گیري مش��خص اس��ت، بنابراین باید در جامعه تحول 
آفرین باش��د و از آنجا که ای��ن نهاد از دل انقاب اس��امي بیرون 
آمده بای��د در راس��تاي اه��داف انقاب اس��امي قدم ب��ردارد. 
اس��دي به فعالیت هاي پژوهش��ي و فرهنگ��ي این نهاد اش��اره 
 کرد و گف��ت: فعالیت ارزنده جهاد دانش��گاهي در بح��ث اخبار و 
اطاع رساني در دو خبرگزاري ایسنا و ایکنا به خوبي مشهود است.

اس��دي با بیان این ک��ه این نه��اد در کلیه برنامه ه��اي فرهنگي 
و پژوهش��ي نیازمند حرک��ت جهادگونه اس��ت، اظهار داش��ت:  
جهاددانش��گاهي باید در ترویج فرهنگ اصیل اسامي، گسترش 
فرهنگ قرآني و پرهیز از هرگونه مسائل حاشیه اي وشبهه ناک در 

راستاي آرمان هاي حضرت امام)ره( حرکت کند.

جهاددانشگاهی قطع وابستگی ها را رقم می زند
 مدی��ر پژوهش��ی جهاددانش��گاهی چهارمح��ال و بختی��اری از 
راه اندازی مرکز ناباروری و سامتکده طب سنتی در استان خبر داد.

هادی بابااحمدی ضمن تبریک به مناسبت سالروز تشکیل جهاد 
دانش��گاهی، افزود: این نهاد به عنوان یک نهاد برخاس��ته از متن 
انقاب همواره در راس��تای تحقق اهداف مقدس نظام جمهوری 

اسامی گام برداشته است.
وی با اش��اره به نق��ش مؤثر جهاد دانش��گاهی در تحقق توس��عه 
اقتصادی، خاطرنش��ان کرد: این نه��اد توانمند هم��ان گونه که 
در تحقق حماس��ه سیاس��ی نقش آفرین بوده اس��ت م��ی تواند 
 با رویک��رد پژوهش��ی، تولید عل��م و فن��اوری و همچنین تبدیل 
 فن��اوری ها ب��ه ث��روت در راس��تای توس��عه اقتص��ادی و قطع 
وابس��تگی ها گام های مؤثری بردارد. بابا احم��دی با بیان این که 
 فعالیت جهاددانشگاهی زیر نظر ش��ورای انقاب فرهنگی صورت 
می گیرد، تصریح کرد: جهاددانشگاهی همواره به عنوان جزئی از 

بدنه دولت در راستای پیشبرد اهداف نظام حرکت می کند.
وی جهاد دانشگاهی را بازوی توانمند دولت در زمینه های فرهنگی، 
آموزشی و پژوهشی عنوان کرد و گفت: برهمین اساس می طلبد 
دولت نیز با واگذاری امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی به این نهاد، 

در راستای تحقق اهداف متعالیش اقدام کند.

در مراسم سالروز تأسیس جهاددانشگاهی عنوان شد 

جهاددانشگاهی در راستای پیشبرد اهداف نظام حرکت می کند

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

مزایده اموال غیر منقول اسناد رهنی و امول منقول
107 شماره آگهی : 139203902135000001 شماره پرونده 1/9204002135000005 
: 634/88/64 1( ششدانگ یکباب کارخانه  آگهی مزایده پرونده اجرائی کالسه 
احداثی در یک قطعه زمین به مساحت 4923 متر مربع قطعه دوازدهم تفکیکی 
4496 مورخ 1383/5/10 ثبت نطنز که پالک 2100 فرعی برای آن منظور شده 
است مفروز و مجزی شده از ششدانگ پالک 2076 فرعی مفروز از پالک 1996 
فرعی از شماره 9- اصلی واقع در کوی علیاء جزء بخش 9 حوزه ثبتی شهر 
سند  ثبت  مورد  اوره  صنعتی  شهرک  نطنز  شهرستان  آدرس  به  نطنز  ستان 
مالکیت صفحه 308 دفتر 135 ذیل ثبت 16593 و محدود به شرح سند مالکیت 
صادره به نام شرکت شهرکهای صنعتی  استان اصفهان در تاریخ 1382/2/23 
خورشیدی ذیل شماره چاپی 211871 سری الف 80 که مورد رهن طبق قرارداد 
شماره 3804686/ ج مورخ 1385/12/5 و نامه شماره 4962 مورخ 1386/2/17 
شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان به شرکت تولیدی تابلو تابسا نطنز ) 
مدیون کالسه فوق ( واگذار شده و حدود قطعه زمین مورد رهن به شرح مندرج 
در تفکیکی 4496 مورخ 1382/5/10 بدین شرح است شماال به طول 99/80 متر 
دیواریست به پالک 2099 فرعی شرقا اول بطول 40 متر و دوم که پخی است به 
طول 14/50 متر به خیابان 20 متری احداثی جنوبا به طول 89/5 متر دیواریست 
به خیابان اصلی غربا به طول 50 متر دیوار به دیوار پالک 2101 فرعی حقوق 
ارتفاقی ندارد و طبق اسناد رهنی شماره 79205 مورخ 1383/2/23 و 79222 
مورخ 1386/2/24 دفتر اسناد رسمی 7 نطنز در رهن بانک ملی شعبه نطنز قرار 
گرفته است و طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری مورد رهن به دو قسمت 
عرصه و اعیانی  تقسیم گردیده  که مساحت عرصه پس از کسر پخی 4930 متر 
درب  مجاور  نگهبانی  اتاقهای  و  دو سوله  بر  مشتمل  آن  اعیانی  و  بوده  مربع 
ورودی می باشد که مساحت سوله اصلی 886 متر مربع و قدمت احداث آن بالغ 
بر 18 سال می باشد و مساحت سوله جدید 480 متر مربع و قدمت احداث آن 
بالغ بر 8 سال می باشد و مساحت اتاقهای نگهبانی 30 متر مربع می باشد و 
مشترکات مورد رهن فوق یک چاه آبی جذبی به عمق حدود 50 متر با پمپ آب 
و منبع آب هوائی به حجم 5000 لیتر در حیاط نصب شده است و داریا انشعابات 
برق 3 فاز صنعتی 100 آمپر+ کنتور گاز+شوفاژ خانه با تاسیسات مربوط به 
گرمایش دایر است سیستم گرمایش شوفاژ و سیستم سرمایش کولر آبی است 
و مطابق نظر هیات کارشناس رسمی دادگستری مورد رهن فوق به انضمام کلیه 
مستحدثات و منضمات و متعلقات شرعیه و عرفیه جمعا به مبلغ 5584000000 
ریال ارزیابی گردیده است . 2( ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی قطعه 
پنجم تفکیکی واقع در سمت جنوب طبقه دوم به مساحت 76/92 متر مربع که 
مقدار 1/50 متر مربع آن سطح بالکن است  به شماره پالک 32 فرعی از 6890 

اصلی مفروز و باقیمانده از اصلی مذکور واقع در بخش 2 حوره ثبتی استان 
تهران به آدرس استان تهران خیابان شریعتی نرسیده به سه راه طالقانی خیابان 
شهید جواد کارگر پالک 14 طبقه دوم واحد 4 که اسناد مالکیت آن به ترتیب به 
شماره چاپی 103656 ذیل ثبت 3425 صفحه 403 دفتر 292 به نسبت سه دانگ 
مشاع به نام آقای مهدی سعید کندری و شماره چاپی 103657 ذیل ثبت 223214 
صفحه 542 دفتر 1490 به نام خدیجه صفائی مقدم طهرانی به نسبت سه دانگ 
است  دیواری  اول  شماال  است  محدود  و  است  گریده  تسلیم  و  صادر  مشاع 
اشتراکی با آپارتمان واقع در همین طبقه دوم در دو قسمت دیوار و پنجره ای 
است به فضای نورگیر مشاعی سوم در دو قسمت درب و دیواری به راهرو و 
راه پله مشاعی شرقا دیواریست به پالک 6890/32 جنوبا در سه قسمت دیوار و 
پنجره است و لبه نرده بالکن است به فضای صحن حیاط مشاعی غربا دیواری 
است به پالک 6890/31 کف با سقف طبقه تحتانی و سقف آن با کف طبقه فوقانی 
 65406 شماره  رهنی  اسناد  موجب  به  فوق  پالک  ششدانگ  و  است  مشترک 
 – مورخ 1382/10/15   75408  –  1380/5/3 69530مورخ   – مورخ1377/12/9 
78841 مورخ 1385/11/28 و 79881 مورخ 1386/6/20 تماما تنظیمی در دفتر  
سند   65406 شماره  سند  متمم   69530 شماره  سند  که  نطنز   7 رسمی  اسناد 
شماره 75408 متمم اسناد شماره 69530 و 65406 سند شماره 78841 متمم 
شماره  اسناد  متمم   79881 شماره  سند  و   65406 و   75408 شماره  اسناد 
75408-65406و78841 بوده در رهن بانک ملی شعبه نطنز واقع در شهر ستان 

نطنز میدان امام خمینی قرار گرفته است و مورد رهن فوق دارای قدمت حدودا 
13 الی 14 سال و دارای دو خط تلفن بوده و سیستم سرمایشی آن اسپلیت و 
رسمی  کارشناس  نظر  مطابق  که  باشد  می  شوفاژ  آن  گرمایشی  سیستم 

دادگستری مورد رهن فوق به مبلغ 1923000000 ریال ارزیابی گریده است. 3( 
ماشین آالت و تاسیسات الف ( تاسیسات برق رسانی و تجهیزات الکتریکی و 
 – کیلو وات  قدرت 100  به  فاز صنعتی  برق سه  امتیاز   : بدین شرح  مخابرات 
های  خازن  پله  سه  آمپری-   250 اتوماتیک  کلید  با  برق  اصلی  توزیع  تابلوی 
اصالح کننده ضریب توان – مجموعه کابل کشی برق و سینی های کابل و تابلو 
مجموعه تابلوهای محوطه سالنهای  های توزیع برق  در کارگاه هیا مختلف – 
انبار ایستگاه پمپاژ و آبنما – یک مجموعه سیستم پیچینگ با آمپی فایر 150 وات 
مزدک و رادیو و ضبط و 14 عدد بلند گوی آهنی شیپوری و دیواری – امتیاز 
تلفن ثابت به شماره 3007 از کد نطنز – مجموعه کابل کشی تلفن در کارخانه و 
مرکز تلفن پاناسونیک – یک دستگاه بارنج 100 کیلو وات – یک دستگاه مدل ام 
تزریق  یکدستگاه   - رنگ  ای سی ضخامت سنج  یک دستگاه   -1  – ام 12094 
جریان بارنج  3000 یکدستگاه خراش انداز رنگ  یک دستگاه ترک یاب رنگ – 

دستگاه  یک   – اولیه  فیلتر  میکرو  دستگاه  یک  متری   3 تراپ  واتر  دستگاه  یک 
میکرو فیلتر ثانویه – یک دستگاه درایر تبریزی .ب ( ماشین آالت و تاسیسات 
مکانیکی بدین شرح : یک دستگاه خم کن دستی 1/2 متری و به ضخامت ورق 
1/5 میلی متر – یکدستگاه خم کن دستی به طول 2 متر و ضخامت 2 میلی متر 
و یکدستگاه بریک پرس هیدرولیک به ظرفیت حدود 30 تن با بکارگیری 2 متری 
– یک دستگاه بریک پرس پنو ماتیک با تیغ اورجینال اضافی برقی –یکدستگاه 
قیچی 2/5 متری - یک دستگاه قیچی سه متری – یکدستگاه دریل ستونی برقی 
پایه کوتاه – یک دستگاه دریل ستونی برقی – دو دستگاه سنگ دو طرفه – یک 
دستگاه قیچی دستی – یک دستگاه جوش کاکل استیلن با کپسول و تورچ- یک 
دستگاه نقطه جوش برق – سه دستگاه ترانس جوش برق 250 آمپری- یک 
یک دستگاه نقطه جوش برق  دستگاه جوش برق با گاز دی اکسید کربن – 
ساخت کاترانس- پنج دستگاه برش پانچ دستی ایرانی 5 تنی – یک دستگاه 
پرس دستی دهنه باز 40 سانتی متری ایرانی- یک دستگاه پرس دستی دهنه 
باز 30 سانتی متری ایرانی – یک دستگاه پرس مکانیکی ضربه ای  ساخت به 
ظرفیت 15 تن – یک دستگاه آبشار رنگ با الکترو پمپ تکفاز و اگزوز فن – 
یک دستگاه کوره رنگ با دو درب فلزی – یک دستگاه پایه دریل ایرانی – یک 
یک  هیدرولیکی  دستی  تراک  پالت  دستگاه  یک   – صابونی  آب  اره  دستگاه 
دستگاه پرس خم کنی دستی شمش با پایه مربوطه- مجموعه قالبهای سنبه 
ماتریس شامل قالب چاک قفل و قالب سمبه  سه دستگاه جوش برق با گاز 

دی اکسید کربن - یک دستگاه باالبربرقی و دستی- یکدستگاه جرثقیل دستی 
برش2/5 تن - یکدستگاه کامپیوتر با کیس کی برد موس پرینتر  – دو دستگاه 
با مشعل گازوئیلی- یک دستگاه مبدل حرارتی به  دیگ چینی آبگرم 7 پرخ 
حدود  ظرفیت  به  گازوئیل  مخزن  دستگاه  یک   – لیتری   750 حدود  ظرفیت 
1200 لیتری – مجموعه لوله کشی آب گرم و شیر فلکه هاویونیت هیتر ها – 
یک عدد مخزن فلزی 500 لیتری تحت فشار ذخیره آب – یک دستگاه الکترو 
پمپ آتش نشانی 2 اینچی با الکترو موتور سه فاز به قدرت 15 اسب و سرعت 
الکترو پمپ کف کش در  1450 دور در دقیقه با شیر فشاری- یک دستگاه 
استخر آب ذخیره – یک عدد مخزن هوایی ذخیره آب به ظرفیت حدود 8500 

لیتر نصب روی پایه های فلزی با ارتفاع 9 متر – مجموعه لوله کشی آب در 
کارخانه و شیر فلکه های مربوطه – پمپ با 10 بارفشار  و با خروجی 1 اینچ 
یک دستگاه کمپر سور با دو سیلندر و تکفاز با   – به قدرت 2/5 کیلو وات 
یک دستگاه کمرسوربا 2 واحد 2 سیلندری و   – مخزن ذخیره باد 250 لیتری 
مخزن 1000 لیتری – مجموعه لوله کشه هوای فشرده و شیر فلکه ها و رطوبت 
گیرها – یک دستگاه جرثقیل یک تنی چهار کاره با ارتفاع 6 متر – یک دستگاه 
پانچر هیدرولیک – پانچ ماشین – یک دستگاه میز هیدرولیک شینه – یک دستگاه 
پانچ هیدرو لیک دستی – یک دستگاه کیوتنی درما- یک دستگاه گوشه زن درما 
– یک دستگاه مخزن تحت فشار و ماشین آالن فوق االشعار به موجب سندرهنی 
شماره 80539 مورخ 26 /1386/10 دفتر اسناد رسمی 7 نطنز در رهن بانک ملی 

شعبه نطنز واقع در شهرستان نطنز میدان امام خمینی قرار گرفته است و مطابق 
به  جمعا  فوق  رهنی  موارد  تمامی  دادگستری  رسمی  کارشناسان  هیات  نظر 
ارزش 2382010000 ریال ارزیابی گردیده است .تمامی موارد رهنی فوق از 
ثبت  اداره  در   1392/6/10 مورخ  یکشنبه  روز  الی 12 شهر  ساعت 9 صبح 
اسناد و امالک نطنز واقع در شهرستان نطنز خیابان دولت به مزایده گذارده 
می شود و مزایده کلیه موارد فوق جمعا از مبلغ پایه 10889010000 ریال 
شروع و به هر کس که خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته 
می شود الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب – برق – گاز اعم 
از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف مربوط به تمامی موارد رهنی فوق 
الذکر در صورتی که موارد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی 
و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم 
مازاد  برنده مزایده است و در صورت وجود  به عهده  باشد  یا نشده  شده 
وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد 
خواهد شد و نیم عشر وحق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز 
مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده به روز بعد از تعطیل در همان ساعت و و 

مکان مقرر برگزار خواهد شد . کفیل ثبت و اسناد و امالک نطنز

اخطار اجرایی

191 شماره: 619/90 به موجب رأی شماره 939 تاریخ 90/10/11 شعبه 27 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
ناصر قلی قانعی نشانی محل اقامت: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت 
مبلغ نهصد هزار ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت سی هزار ریال به 
لغایت  تاریخ سر رسید  از  تادیه  تاخیر  دادرسی و خسارت  عنوان خسارت 
)عج(  یاوران مهدی  الحسنه  له صندوق قرض  اجرای حکم  در حق محکوم 
به مدیریت جالل الماسی نشانی : خ پروین دوم جنب بانک انصار. ماده 34 
قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه 
مکلف است ظرف ده روز مفاده آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
اجرا  به قسمت  را  دارائی خود  مهلت مزبور صورت جامع  باید ظرف  نداند 
تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. شورای حل اختالف حوزه 

27 استان اصفهان  

اخطار اجرایی

شعبه   92/2/23 تاریخ   103 شماره  رأی  موجب  به   1047/91 شماره:   192
محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  اختالف شهرستان  حل  31 شورای 
علیه علی سیالوی فرزند عبدالرضا نشانی محل اقامت: مجهول المکان محکوم 
است به: پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 
تادیه  تاخیر  خسارت  پرداخت  و  دادرسی  هزینه  عنوان  به  ریال  هزار  سی 
زمان  لغایت   91/1/28 بتاریخ  و 114281  بتاریخ91/1/20    112785 شماره 
وصول وایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی .  در حق محکوم له جواد 
قانون   34 ماده  انصار.  بانک  جنب  دوم  پروین  خ  :اصفهان   نشانی  الماسی 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاده آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم 
 31 حوزه  اختالف  حل  نماید. شورای  اعالم  ندارد صریحًا  مالی  اگر  و  کند 

استان اصفهان  

ابالغ وقت رسیدگی

198 در خصوص پرونده کالسه 178/92ش ح 28 خواهان نصر اله فاتحی 
دادخواستی مبنی بر الزام به تحویل به طرفیت پیمان سلیمی تقدیم نموده است. 
وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 92/6/26 ساعت 4:30 عصرتعیین 

گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
اصفهان ابتدای خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران – مجتمع شماره یک 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 

مدیر دفتر شعبه 28 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان 

 مفقودی 

188 برگ سبزتاکسی سمند ایکس 7 زرد – روغنی مدل 1384 و شماره پالک 
13-875ت 17 و شماره موتور 12484043006 و شماره شاسی 15500579 

به نام حسین نمره چی خوزانی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. 

ابالغ 
الذکراین  فوق  کالسه  پرونده  در  اینکه  به  911464ک101نظر   : 186کالسه 
دادگاه آقای ابراهیم یزدی فرزند فضل اله متهم به ایراد ضرب و جرح عمدی 
می باشد وقت رسیدگی پرونده برای روز شنبه مورخ 92/6/30 ساعت 11 
الذکر  فوق  متهم  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  لذا  گردیده،  تعیین  صبح 
جهت  مقرر  وقت  در  نماید.  می  ابالغ  نامبرده  به  آگهی  نوبت  یک  انتشار  با 
رسیدگی حاضر گردیده بدیهی است در صورت عدم حضور متهم در وقت 
اتخاذ  به  مبادرت  غیابًا  دادگاه  و  محسوب  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  مقرر 
تصمیم خواهد نمود. مدیر دفتر شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی خمینی شهر 

ابالغ

185 اجرائیه: 9210423633200085 – شماره پرونده: 9109983633200480 
– شماره بایگانی شعبه: 910483مشخصات محکوم له: شاه حسین علیزاده  
ک  سعدی  خ  فارسی  سلمان  خ  شهر  خمینی  نشانی:  به  محمد  جان  فرزند: 
فرزند  گرجی   مریم  علیه:  محکوم  مشخصات  نشاط.   بست  بن  بخش  نور 
المکان  2- حسین رحیمی فرزند محمد  خمینی شهر میدان  عبداله مجهول 
مقام  قائم  یا  نماینده  مشخصات  توکلی   فروشی  پارچه  مدرس  خ  شهدا 
قانونی : محمد علی عابدی فرزند علی اکبر نشانی خمینی شهر میدان قدس 
جنب بانک ملت ساختمان امیر طبقه سوم واحد شش نوع رابطه وکیل شاه 
دادنامه  شماره  حکم  اجرای  درخواست  بموجب  به:  محکوم  علیزاده  حسین 
پرداخت  به  متضامنا  است  محکوم  علیهما   محکوم   9209973633200108
مبلغ 250800000 ریال اصل خواسته و مبلغ 5021000 ریال هزینه دادرسی 
و حق الوکاله به مبلغ 7219200 ریال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر 
رسید چکها )دو فقره 30000000 ( ریال 91/1/31 و 91/2/15 – 32000000 
ریال و 33000000 ریال و30000000 ریال 91/3/10 مبلغ 30300000ریال 
33000000 ریال 32500000 ریال 91/4/10 در حق محکوم له محکوم علیه 
محکوم است به پرداخت نیم عشر دولتی به مبلغ 12540000 ریال در اجرای 
حکم رعایت تبصره 2 ماده 306 گردد   . محکوم علیه مکلف است از تاریخ 
ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را بموقع اجرا 
که  کند  مالی معروف  بدهد. 3-  به  پرداخت محکوم  برای  ترتیبی  گذارد. 2- 
خود  که  صورتی  در  و  باشد  میسر  آن  از  به  محکوم  استیفا  و  حکم  اجرا 
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمع 
دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید 
هر گاه 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 
بنحوی  بدهید  خود  دارایی  از  واقع  یا صورت خالف  نکنید  معرفی  را  خود 
که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 
61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد. 4- عالوه بر موارد باال که قسمتی از 
قانون  و  احکام مدنی  اجرای  قانون  به  میباشد  احکام مدنی  اجرای  ماده 34 
آیین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه ی اجرای 
محکومیت های مالی مصوب 10 آبان 1377 توجه نمایید.مدیردفتر شعبه دوم 

دادگاه عمومی حقوقی خمینی شهر 
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صاحب امتیاز : شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود

مدیرمسئول : محمدرضا شواخی زواره
جانشین مدیرمسئول : بهمن زین الدین
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نشانی : اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3

امام علی )ع( :
امروز تنها عید کسی است که خداوند روزه اش را پذیرفته و شب زنده دارى اش را سپاس گزارده است . 

مراسم شکرگزاری عيد بندگی در ميدان امام علي)ع( برگزار شد

شکوه همراهی مردم و مدیریت شهری 
هنوز دقایقی به آغاز برگزاری جش��ن از س��وی هیئ��ات مذهبی ب��ا محوریت هیأت 
مذهبی علوی باقی مان��ده بود،اما جالب بود که قبل از ش��روع برنامه در محل میدان 
 ده ها هزار اصفهانی حاضر ش��ده بودند ت��ا عظمت کار را ب��ه دور از هرگونه هیاهویی

 با دقت رصد کنند.
بیش از۳۰ هزار صندلی س��فید و قرمز در میدان امام علی )ع( چیده شده بود، ده ها 
س��بد گل به همراه آبنمای موزیکال و پرچم های سفید قرمز و سبز دور تا دور میدان 
امام علی )ع( به این می��دان جلوه خاص��ی داده بود، البته آذین بندی و فضا س��ازی 
 محل س��خنرانی طوری بود که هم��ه را به یاد گ��ود ورزش های باس��تانی و پهلوانی 
می انداخت.جشن مردمی شکرگزاری عید بندگی در میدان امام علي)ع(رأس ساعت 
۲۱:۱۵ دقیقه با ورود شهردار اصفهان عباس حاج رسولیها و کریم داودی رییس و نایب 
رییس شوراي اسالمی شهر آغاز شد. پلیس راهنمایی رانندگی استان، فرمانده انتظامی 
شهرستان اصفهان، فرمانده انتظامی استان، حمید رضا فوالدگر نماینده مردم اصفهان 
در مجلس و جمع کثیري از مدیران شهرداري و خبرنگاران و عکاسان و تصویربرداران 

در این جلسه حاضربودند.
جش��ن مردمی ش��کرگزاری عید بندگی با برنامه ه��ای قرائت ق��رآن مجید، اجراي 
تواشیح، برگزاري جش��ن تکلیف اس��تاني، اجراي ورزش باس��تاني و نورافشاني برپا 
ش��د. البته ازدحام جمعیت ب��ه قدری زی��اد بود که تع��داد زیادی از ش��هروندان بر 
روی کف میدان نشس��ته بودند، ام��ا حضور اقبال واح��دی مجری صدا و س��یما به 
 این جش��ن ش��ور و نش��اط خاصی داد و ش��هروندان با دست و س��وت از این مجری

 استقبال کردند..

ميدان امام عل�ی )ع( یادآور بخش�ی از تمدن بزرگ اس�امی اس�ت

ش��هردار اصفهان با بیان این که می��دان امام علی )ع( یادآور بخش��ی از تمدن بزرگ 
اسالمی است اظهارداشت: با احیای میدان امام علی )ع( خون تازه ای به بافت فرسوده 
و قدیمی ش��هر تزریق شده است. دکتر سید مرتضی س��قاییان نژاد در حاشیه جشن 
مردمی شکرگزاری عید بندگی در میدان امام علي)ع( ضمن تبریک عید سعید فطر 
گفت: خدا را شاکرم که شاهد بهره برداری از طرح احیای میدان امام علی )ع( از سوی 

مردم و هیئات مذهبی هستم.
وی با بیان این ک��ه میدان امام علی )ع( با قدمت۸۰۰ س��اله با عن��وان میدان کهنه، 
س��بزه میدان و عتیق یاد می ش��د اذعان داش��ت: بخش��ی از تمدن ای��ران زمین در 
 اصفهان تبلور یافت��ه، چرا که این ش��هر در س��ه دوره آل بویه، س��لجوقیه و صفویه

 پایتخت بوده است.ش��هردار اصفهان با اش��اره به این که میدان امام علی )ع( یادآور 
بخشی از تمدن بزرگ اسالمی بر مبنای تعالیم ائمه)ع( است ادامه داد: هزاران رجال 
در مباحث فلسفه، ادبیات و حکمت در قرون گذشته در اصفهان بوده که منجر به پایه 
گذاری تمدن بزرگ اسالمی و شکل گیری مکتب اصفهان در دوره صفویه شده اند، به 

طوری که با پشتوانه مکتب صدرایی انقالب اسالمی ایران شکل گرفت.
وی با تأکید بر این که تمدن بزرگ اسالمی مملو از هویت و پیوست تمدن های گذشته 
است که می تواند شناسنامه و داش��ته ملت ایران زمین باشد تصریح کرد: این تمدن 
 می تواند حرب��ه ای در مقابل تهاجم های فرهنگی باش��د، چرا که تمدن گذش��ته در 

شکل گیری تمدن آینده بسیار تأثیرگذار است.
شهردار اصفهان با تأکید بر این که میدان دوباره مثل گذشته به مرکز اقتصادی شهر 
تبدیل می شود، خاطرنش��ان کرد: با احیای میدان امام علی)ع( معضالت اجتماعی، 
بهداش��تی و ترافیکی در این محدوده برطرف می شود.دکتر س��قاییان نژاد کمک و 
همراهی مردم را در اجرای ط��رح احیای میدان امام علی )ع( مه��م خواند و افزود: با 
احیای میدان امام علی )ع( خون تازه ای به بافت فرس��وده و قدیمی شهر تزریق شده 

است.
وی با اشاره به این که با اجرای فاز سوم میدان امام علی )ع( بستر گردشگران و صنعت 
توریسم فراهم می شود خاطر نش��ان کرد: با اجراي این طرح در محدوه ۳۲ هکتاري 
عالوه بر مرمت آثار تاریخي، بافت فرس��وده نیز با توجه به ضوابط حریم آثار باستاني 
و متناس��ب با معماري سنتي اصفهان بازسازي مي شود. ش��هردار اصفهان ادامه داد: 
همزمان با احیاي میدان امام علي)ع(، قدیمي تری��ن میدان اصفهان، ۵۳ اثر تاریخي 

احیا مي شود و بر جاذبه هاي گردشگري این محدوده افزوده مي گردد. 
فازهای اصلی طرح احيای ميدان امام علی)ع( ظرف 3 سال به نتيجه رسيد  
رییس شورای اسالمی ش��هر اصفهان با تأکید بر این که با احیای میدان امام علی )ع(

تحولی اساسی در بافت فرسوده و غیر اصولی مرکز شهر ایجاد شده است، اظهارداشت: 

فازهای اصلی پروژه احیای میدان امام علی)ع( به همت و اراده مدیریت شهری اصفهان 
ظرف ۳ سال به نتیجه رسید. عباس حاج رس��ولیها در حاشیه جشن شکرگزاری عید 
بندگی در میدان امام علي)ع( گفت: پروژه احیای میدان امام علی)ع( طرحی بی نظیر 
در سطح کشور است و حتی در دنیا نیز چنین پروژه ای تاریخی با این وسعت به اجرا در 
نیامده است.وی ابعاد میدان امام علی)ع( را دو سوم میدان امام)ره( عنوان کرد و افزود: 
احیای میدان امام علی)ع( زیباترین پروژه از لحاظ فرهنگی، ترافیکی و نوسازی بافت 
فرسوده است.رییس شورای اسالمی ش��هر اصفهان با تأکید بر این که تحولی اساسی 
در بافت فرسوده و غیر اصولی مرکز ش��هر ایجاد شده است، تصریح کرد: اجرای پروژه 
 احیای میدان امام علی)ع( به همت و اراده مدیریت ش��هری اصفهان ظرف ۳ سال به

 نتیجه رسید.حاج رسولیها با بیان این که طرح احیای میدان امام علی)ع( الگویی برای 
پروژه های میراثی در شهرهای دیگر است، اظهار داشت: این میدان مانند گذشته به 

مرکز فعالیت های اقتصادی تبدیل خواهد شد.
وی با اش��اره به احی��ای دولتخانه صفوی خاطرنش��ان ک��رد: دولتخان��ه صفوی حد 
فاصل میدان امام )ره( تا محور چه��ار باغ بوده و یکی از نق��اط کنونی محور تاریخی 
فرهنگی ش��هر اصفهان محس��وب می شود.رییس ش��ورای اسالمی ش��هر اصفهان 
بیان داش��ت: احیای دولتخانه صف��وی یکی دیگ��ر از پروژه های میراث��ی و تاریخی 
 شهرداری اصفهان اس��ت که این مهم نیز به همت مدیران شهرداری اصفهان اجرایی

 خواهد شد.

ميدان امام علی)ع( پروژه ای شاخص در نظام جمهوری اسامی ایران 

رییس کمیس��یون عمران و شهرسازی ش��ورای اسالمی ش��هر اصفهان گفت: طرح 
احیای میدان امام علی)ع( پروژه ای ش��اخص در نظام جمهوری اسالمی ایران است 
که در بافت تاریخ��ی و با نام امیرالمؤمنین)ع( انجام ش��ده اس��ت.مصطفی بهبهانی 
در حاش��یه جش��ن ش��کرگزاری عید بندگی در میدان امام علي با اعالم ابن مطلب 
اظهار داش��ت: پروژه احیای می��دان امام علی)ع( هن��وز به اتمام نرس��یده و فازهای 
بعدی پروژه نیز باقی مانده که باید کامل ش��ود. وی افزود: قس��مت اصلی میدان امام 
علی)ع( در شب عید سعید فطر به بهره برداری رس��ید که شب بسیار مبارکی است.

رییس کمیس��یون عمران و شهرسازی ش��ورای اسالمی ش��هر اصفهان بیان داشت: 
 نامگذاری این میدان ب��ه نام مبارک حضرت علی)ع( نش��ان دهن��ده والیتمداری و 
علوی نگری مردم اصفهان است. بهبهانی تصریح کرد: امید است در فازهای بعدی با 
دخالت مستقیم در احیای بافت فرسوده بازسازی بافت های اطراف میدان نیز انجام 

شود.  

با اجرای این طرح وضعيت اقتص�ادی، اجتماعی و فرهنگی این منطقه 
ارتقا یافته است 

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی به همراه پیشکسوتان مداحان اهل بیت 
و هیئات مذهبی به روی سن رفت و گفت: فاز دوم طرح احیای میدان امام علی )ع( پروژه 
بسیار بزرگ و عظیمی است که از سوی ش��هرداری اصفهان به ثمر نشست. حمیدرضا 
فوالدگر با بیان این مطلب که با احیای میدان امام علی )ع( بافت فرس��وده و کهنه شهر 
بازسازی شد اظهارداشت: با اجرای این طرح وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این 
منطقه ارتقا یافته است. وی از سازمان میراث فرهنگی خواست با شهرداری در اجرای فاز 
سوم طرح احیای میدان امام علی )ع(همکاری کند. نماینده مردم اصفهان در مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به این که با انتشار و فروش۱۰۰ میلیاردتومان اوراق مشارکت 
راهی برای احیای این میدان قدیمی باز شد تصریح کرد: در صورتی که بازسازی و نوسازی 
بافت های قدیمی شهر نیاز به موارد قانونی باشد مجلس همکاری الزم را خواهد داشت.

 افتخار احيای ميدان تاریخی امام علی)ع( نصيب جمهوری اسامی شد

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان با تأکید بر این که میدان امام 
علی)ع( در گذشته قلب تپنده اصفهان بود، ولی طی دوره های مختلف تاریخی مهجور 
ماند، اظهار داشت: افتخار احیای میدان تاریخی امام علی)ع( نصیب جمهوری اسالمی 
شد. حسین جعفری در حاشیه جشن شکرگزاری عید بندگی در میدان امام علي )ع(

ضمن تبریک عید سعید فطر گفت: میدان امام علی)ع( یکی از بزرگ ترین میدان های 

تاریخی کشور است که به همت مدیریت شهری احیا شد.
وی با اشاره به این که احیای میدان امام علی)ع( در سه فاز تعریف شده است، تصریح 
کرد: فاز اول این طرح شامل احداث زیرگذرها بود که در سال ۸۹ به بهره برداری رسید 

و فاز دوم آن شامل احداث میدان و اتصال بازار بزرگ است.
مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان با بیان این که ۵۸۶ میلیارد 
تومان برای این طرح هزینه شده است، افزود: اکنون شاهد بهره برداری از میدان اصلی 

امام علی)ع( به وسعت ۳/7 هکتار هستیم. 
جعفری با اعالم این که فاز بعدی طرح احیای می��دان امام علی)ع( همزمان با افتتاح 
پروژه آغاز شده اس��ت، خاطرنش��ان کرد: بیش از ۵۴ اثر تاریخی در این محدوده۳۲ 
هکتاری قرار دارد که این آثار شناس��ایی شده و در فاز س��وم پروژه با همکاری مردم، 

مالکین و سرمایه گذاران احیا می شوند.
وی اظهار داشت: فاز س��وم طرح احیای میدان امام علی)ع( نیز ظرف یک سال و نیم 
آینده تکمیل می ش��ود.مدیرعامل سازمان نوسازی و بهس��ازی شهرداری اصفهان با 
تأکید بر این که میدان امام علی)ع( در گذشته قلب تپنده اصفهان بود، ولی طی دوره 
های مختلف تاریخی مهجور ماند، اظهار داش��ت: افتخار احی��ای میدان تاریخی امام 

علی)ع( نصیب جمهوری اسالمی شد. 

گام بزرگ شهرداری اصفهان در احيای ميدان کهنه، در تاریخ اصفهان 
به ثبت رسيد

فرمانده انتظامی اس��تان اصفهان گفت: احیای میدان کهن��ه اصفهان، از حقوق بحق 
مردم والیتمدار و مذهبی این منطقه بود و انصافا شهرداری اصفهان با احیای این فضا، 

قدم بزرگی را برداشت که این قدم در تاریخ اصفهان به ثبت رسید.
سردار عبدالرضا آقاخانی که در حاش��یه مراس��م افتتاح میدان امام علی )ع( با ایمنا 
سخن می گفت، اظهارداش��ت: یکی از آرزوهای دیرینه مردم والیتمدار اصفهان این 
بود که مکانی به نام اولین پیشوای جهان اسالم، امیرالمؤمنین )ع( نامگذاری شود که 

خوشبختانه این کار مهم به همت واالی شهرداری اصفهان انجام شد.
وی با بیان این که فضایی که امروز در منطقه  میدان کهنه اصفهان ایجاد ش��ده است، 
تفاوت بسیاری با فضای قبلی دارد، افزود: متأس��فانه، فضای قبلی با مشکالت عدیده   
 ترافیکی، انتظامی و امنیتی همراه ب��ود، ولی امروز، تحولی عظی��م را در میدان امام 

علی )ع( شاهد هستیم که ترویج فرهنگ شیعه را به همراه دارد.
فرمانده انتظامی اس��تان اصفهان با تأکید بر این که احیای این میدان، از حقوق بحق 
مردم هیأتی، والیتم��دار و مذهبی این منطقه ب��ود، تصریح کرد: انصافا ش��هرداری 
اصفهان، با احیای این فضا، قدم بزرگی را برداشته است که این قدم در تاریخ اصفهان 

ثبت شد و امیدواریم از این فضای فرهنگی به خوبی استفاده شود.
سردار آقاخانی خاطرنش��ان کرد: میدان قبلی به دلیل فضای فیزیکی پیچیده ای که 
داشت، با مشکالت انتظامی شدیدی روبه رو بود که خدا را شکر با فضای جدیدی که 

ایجاد شده است، کار نیروی انتظامی در این منطقه بسیار راحت شد.

احداث ميدان امام علی )ع(، معضات امنيتی منطقه را نزدیک به صفر 
کرد

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان گفت: در گذشته به دلیل عدم ساماندهی محیط 
میدان کهنه اصفهان، با مش��کالت انتظامی زیادی در این منطق��ه روبه رو بودیم که 
خوش��بختانه امروز با احداث میدان امام علی )ع(، معضالت امنیت��ی منطقه به طور 

چشمگیری کاهش یافت.
حسن یاردوس��تی  در مراس��م افتتاح میدان امام علی )ع( در گفتگو با خبرنگار ایمنا 
گفت: متأسفانه فضای قدیمی منطقه میدان کهنه اصفهان، با معضالت بسیاری روبه 

رو بود.
وی با اشاره به وجود میدان های ذغال و بازار میوه در فضای قبلی سبزه میدان، افزود: 
در گذشته به دلیل عدم ساماندهی محیط این میدان، در روزهای جمعه و زمان های 
خلوت، با مشکالت انتظامی زیادی روبه رو بودیم که خوشبختانه شهرداری اصفهان با 
همت واالی خود توانست انسجام و وحدت خوبی را میان مغازه های میدان ایجاد کند.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان ضمن تشکر از ش��هرداری اصفهان برای اجرای 
این پروژه عظیم، تصریح کرد: از این پس، نیروی انتظامی در این منطقه، بهتر می تواند 
به مردم، خدمات ارایه بدهد.یاردوستی خاطرنش��ان کرد: بنای میدان امام علی )ع( 

بیانگر فرهنگ مردم بومی این منطقه است و زیبایی شهر اصفهان را دو چندان کرد.
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