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رکود با طعم گرانی؛
افزایشنرخخودروبهگوشمیرسد
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رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی؛

اصفهـانرتبهسوم
فضایگلخانهایدرکشور

نشست اعضای اوپک و تولید کنندگان غیر اوپک در حالی 
در قطر برگزار شد که رس��انه های جهان شرکت نكردن 

ایران در این نشست را عامل شكست آن معرفی کردند.
قرار بود در این نشس��ت که س��ه م��اه پ��س از مالقات 
غیرمترقبه ماه فوریه ) بهمن ماه ( گذشته اعضای اوپک و 
غیر اوپک با شرکت روسیه، عربستان سعودی، ونزوئال و 
قطر در همین شهر، برگزار شد، میزان تولید نفت جهان 
در س��طح ماه را در قیمت ژانویه ) دی ماه گذش��ته ( آن 
تثبیت کند. خبرگزاری انگلیسی » رویترز « روز گذشته 
 به نقل از دو منبع آگاه نوشت که نشست دوحه برای توافق 
در مورد طرح تثبیت تولید نفت به دلیل درخواست جدید 
عربستان سعودی در لحظات آخر با مشكل روبه رو شد...

معاون برنام��ه ریزی س��ازمان راهداری و حم��ل و نقل 
 جاده ای گفت: از ماه خرداد کارت س��وخت خودروهای 
حمل و نقل عموم��ی که بیم��ه اجباری ش��خص ثالث 
ندارند شارژ نخواهد شد. ش��هرام آدم نژاد افزود: سهمیه 
پایه در اردیبهش��ت در پن��ج پیمانه به کارت هوش��مند 
س��وخت منتقل می ش��ود که پیمانه اول غی��ر برخط و 
مابقی به صورت برخط شارژ می ش��ود و رانندگان توجه 
داشته باش��ند در صورت شارژ نش��دن کارت سوخت به 
جایگاه های برخط مراجعه کنند. وی گفت: هدف مصوبه 
تخصیص سوخت بر مبنای پیمایش این است که متناسب 
با تردد ناوگان، س��وخت داده شود و س��همیه عملكردی 

ناوگان سی تا چهل تن از7200 لیتر به 9 هزار لیتر...

30 روز از س��ال 95 می گ��ذرد و ب��ازار خودرو 
همچن��ان روزهای بی رون��ق و ب��دون خرید و 
فروش را س��پری می کند. یكی از دالیل مهمی 
که ای��ن روزها عام��ل بی رونقی ب��ازار خودرو و 
نبود خری��د و فروش در بازار عنوان می ش��ود و 
سال های گذشته نیز در ماه ابتدایی سال چنین 
شرایطی مشاهده می شد، تعطیلی کارخانه های 
خودروس��ازی در دو هفته اول س��ال ب��وده؛ به 

طوری که در دو هفته ابتدایی سال کارخانه ها، 
هی��چ خودرویی ب��ه ب��ازار عرض��ه نمی کنند. 
دلیل دیگ��ر بی رونقی بازار نی��ز می تواند پالک 
 نش��دن خودروها توس��ط راهنمایی و رانندگی 
در سال جدید باشد.  به طور معمول راهنمایی 
و رانندگ��ی برای اس��تاندارد ش��دن خودروها، 
بخشنامه هایی به کارخانه های خودروسازی ارایه 

می دهند و اعالم می کنند ...
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نشست اعضای اوپک و تولید کنندگان غیر اوپک در حالی 
در قطر برگزار شد که رسانه های جهان شرکت نكردن 

ایران در این نشست را عامل شكست آن معرفی کردند.
قرار ب��ود در این نشس��ت که س��ه ماه پ��س از مالقات 
غیرمترقبه ماه فوریه ) بهمن ماه ( گذشته اعضای اوپک و 
غیر اوپک با شرکت روسیه، عربستان سعودی، ونزوئال و 
قطر در همین شهر، برگزار شد، میزان تولید نفت جهان 
در س��طح ماه را در قیمت ژانویه ) دی ماه گذشته ( آن 

تثبیت کند.
خبرگ��زاری انگلیس��ی » رویترز « روز گذش��ته به نقل 
 از دو منبع آگاه نوش��ت که نشس��ت دوحه برای توافق 
در مورد طرح تثبیت تولید نفت به دلیل درخواست جدید 

عربستان سعودی در لحظات آخر با مشكل روبه رو شد.
 براس��اس این گ��زارش، اگرچه س��عودی ه��ا پیش تر 
می خواس��تند ایران به ای��ن دلیل که نم��ی خواهد در 
 تثبیت تولید نفت شرکت کند، مستثنا شود، اما اکنون 
گفته است می خواهد همه اعضا در این گفت و گوهای 
 مهم نفتی ش��رکت کنن��د. این خبرگ��زاری همچنین 
به نقل از یک منبع نفتی دیگر اعالم کرد: نشست یكشنبه 
تولیدکنندگان اوپک و غیراوپک در قطر در لحظات آخر 
دچار یک مشكل شد که به نظر می رسد به دلیل تشدید 

تنش میان عربستان سعودی و ایران باشد.
رادیو فرانس��ه نیز آورده است: » نشس��ت روز یكشنبه 
تولیدکنندگان نف��ت در دوح��ه در حالی برگزار ش��د 
 که غیب��ت ای��ران تردیدهای��ی را در مورد دس��تیابی 
 ش��رکت کنندگان به توافق، ب��ه وجود آورده اس��ت. «

این خبرگزاری عدم موفقیت نشست دوحه را یک خطر 
جدی توصیف کرد و افزود: » اگرچ��ه ایران می خواهد 

میزان تولید نفت را به س��طح پیش از اعمال تحریم ها 
برساند، اما عربستان نیز اعالم کرده اگر دیگر کشورهای 
تولیدکننده، عرضه خ��ود را محدود نكنند این کش��ور 
 هم توقف افزایش س��طح تولید را نخواه��د پذیرفت. « 
براساس این گزارش، آخرین اظهارنظرهای مقامات ایرانی 
و سعودی تردیدهایی در مورد موفقیت آمیز بودن نشست 
دوحه ایجاد کرده است. بنابراین نشست دوحه می تواند 
 تنها مرحله ای در برگزاری نشس��ت های سازنده تر در

 ماه های آتی باشد.
پایگاه اینترنتی بی.بی.سی فارس��ی نیز از عدم شرکت 
 نماین��ده ای��ران در ای��ن اج��الس خب��ر داد و اف��زود: 
 ایران از تصمی��م قبلی خود ب��رای اعزام ی��ک نماینده 
به دوحه که با هدف تالش برای رسیدن به توافقی برای 
محدود کردن تولید نفت برگزار می شود، صرف نظر کرده 
است. این شبكه خبری ضمن تاکید بر اینكه تهران هفته 
پیش اعالم کرد ک��ه وزیر نفت ایران در نشس��ت دوحه 
ش��رکت نخواهد کرد به نقل از بیژن نام��دار زنگنه وزیر 
نفت ایران افزود: ما به این نتیجه رس��یدیم که نشست 
دوحه برای کسانی است که می خواهند طرح فریز نفتی 
را امضا کنند و اگر می خواس��تیم نماینده ای از ایران در 
این نشست حضور داشته باشد برای این بود که حمایت 
خود را از این طرح نشان دهیم، اما از آن جا که قرار نیست 
ایران این طرح را امضا کند، بنابراین ضرورتی برای حضور 

نماینده ایران در این نشست وجود ندارد. 
 این ش��بكه اف��زود: » ب��ه گفت��ه ناظ��ران ب��ا توجه به 
موضع گیری ای��ران در مورد نشس��ت دوحه و ش��رط 
عربس��تان برای حمایت از محدود ک��ردن تولید، یعنی 
پایبندی ایران به آن، چش��م انداز موفقیت این نشست 

تیره به نظر می رسد. «
بانک عظیم س��رمایه گذاری گلدمن سكس آمریكا نیز 
هفته گذشته در گزارشی نوشت:  » در نهایت ما معتقدیم 
 که بزرگ ترین مانع در راه رس��یدن به ه��ر گونه توافق 
معنی داری در این نشس��ت، مواضع متغایر عربس��تان 
سعودی و ایران خواهد بود و حتی اگر این نشست به توافق 
برسد و این کشورها موفق به افزایش قیمت نفت شوند، با 

مشكل دیگری مواجه خواهند بود. «
روزنامه آمریكایی » وال استریت ژورنال « نیز با اشاره به 
اختالفات به وجود آمده در روابط سیاسی میان ایران و 
عربستان، این اختالفات را به روابط اقتصادی دو کشور 
و نیز در این نشس��ت تعمیم داد و افزود: ادامه خصومت 
ایران و عربس��تان خطر تضعیف یا ناب��ودی هر توافقی 
 را به دنبال دارد. ای��ن روزنامه برای اثب��ات ادعای خود 
به اظهارات مقامات ایران و عربستان اشاره کرد. جانشین 
 ولیعهد عربستان پیش تر در این خصوص گفت: ریاض 
با محدود ک��ردن تولید موافقت نخواه��د کرد مگر آنكه 
تهران نیز تولید خود را محدود کند. اما تهران گفته است 
به این توافق ملحق نخواهد شد و روز شنبه نیز اعالم کرد 

نماینده ای به این نشست نمی فرستد.
خبرگزاری فرانس��ه نی��ز در گزارش��ی با اع��الم اینكه 
اختالفات میان ایران و عربستان سعودی هر نوع توافق 
در این نشس��ت را تهدید م��ی کند، با ایج��اد تردید در 
نتیجه این نشست ضمن تكرار اظهارات مقامات ایرانی 
و سعودی افزود: آژانس بین المللی انرژی نیز پیش بینی 
کرد توافق در دوحه م��ی تواند اثری مح��دود بر عرضه 
نفت داش��ته باش��د. تارنمای رادیو فرانس��ه نیز نوشت: 
نشس��ت تولیدکنندگان نفت در دوحه در حالی برگزار 
 ش��د که غیبت ایران تردیدهایی را در مورد دس��تیابی 

شرکت کنندگان به توافق، به وجود آورده است.
این رس��انه با اعالم اینكه نشس��ت دوحه می تواند تنها 
 مرحل��ه ای در برگزاری نشس��ت ه��ای س��ازنده تر در 
ماه های آتی باشد، افزود: بازارهای نفت جهان در حالی به 
نشست دوحه چشم دوخته اند که موفقیت آن به شدت 
در خطر است. زیرا ایران در آن شرکت نكرده و عربستان 
سعودی نیز اعالم کرده اس��ت چنانچه دیگر کشورهای 
تولیدکننده، عرضه خود را محدود نكنند این کشور هم 

توقف افزایش سطح تولید را نخواهد پذیرفت.
شبكه تلویزیون اقتصادی » بلومبرگ « آمریكا نیز از بروز 
اختالف میان اعضای شرکت کننده در این نشست خبر 
داد و نوشت: مذاکرات در دوحه میان برخی از بزرگ ترین 
تولید کنندگان نفت جهان در خص��وص تثبیت میزان 
تولید نفت به سبب تغییرات در مورد جمله بندی توافق 
که تا حدودی ناشی از اختالفات ایران و عربستان است، به 
بن بست رسید.  این گزارش به نقل از »ویلسون پاستور« 
نماینده اک��وادور در اوپک نوش��ت: » اگرچه توافق کلی 
حاصل شده است، اما اکنون اختالف هایی در خصوص 

متن توافق وجود دارد. «

 فرمانده نی��روی زمینی ارتش اعالم ک��رد که هیچ گونه ی��گان نظامی 
 به س��وریه اعزام نكرده ای��م، اما طبق درخواس��ت های دولت س��وریه 
 از جمهوری اس��المی، نیروهای نظام��ی به عنوان مستش��ار برای ارایه 

کمک های الزم به ارتش سوریه، به این کشور اعزام کرده ایم.
امیر سرتیپ » احمدرضا پوردستان « در گفت وگو با برنامه »من طهران« 
شبكه خبری العالم، درباره این که ایران اعالم کرده مشاورانی را به سوریه 
 اعزام خواهد کرد، اظهار داش��ت: یكی از درخواست های دولت سوریه 
از جمهوری اسالمی ایران اعزام نیروهای نظامی به عنوان مستشار برای 

ارایه راهبردها و کمک های الزم به ارتش این کشور است. 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران در س��ال های گذشته این نیروها 
را اعزام می ک��رد و هفته پیش به نیروی زمینی ارتش ایران اعالم ش��د 
 که تع��دادی از نیروهای خ��ود را به عنوان مستش��ار به س��وریه اعزام 

کند.
پوردس��تان افزود: ما س��رباز نظام جمهوری اس��المی ایران هستیم و 
حاضریم در هر جایی که نظام صالح می داند، با قوت و قدرت و استحكام 

انجام ماموریت انجام دهیم. 
حضور ما در سوریه، یگانی نیست و ما یگانی را به سوریه اعزام نكرده ایم 
زیرا داعش را دشمن اصلی خود نمی دانیم، زیرا داعش دشمن کوچكی 
است که مشغول یک سری شیطنت کاری است. پوردستان تاکید کرد: 
چون داعش را دش��من اصلی خود نمی دانی��م، الزم نمی بینیم که یک 
یگان مخصوص را به سوریه اعزام کنیم، اما نفراتی را به عنوان مستشار 
به سوریه اعزام کرده ایم تا از فضای عملی و عملیاتی از نظر آموزشی به 
خوبی بهره برداری کنند و قابلیت های عملیاتی ارتش جمهوری اسالمی 

را برای مقابله با دشمن اصلی که قطعا آمریكاست، باال ببرند.
پوردستان در پاس��خ به این س��وال که آیا ماموریت یا تعداد مستشاران 
ایرانی مستقر در آن کشور تغییری کرده است، اظهار داشت: آتش بسی 
که امروز در سوریه است ، یک آتش بس صوری و ظاهری است و ما شاهد 
یک آتش بس همه جانبه نیستیم، زیرا گروهک های تروریستی داعش 
و النصره از این آتش بس جدا شده اند و جز توافقنامه آتش بس نیستند 
و همچنان در جنوب و ش��مال سوریه به ش��یطنت ها و تحرکات خود 
 ادامه می دهند بنابراین ماموریت مستشاری نیروهای ایرانی در سوریه 

کمافی السابق با قوت و قدرت در همه حوزه ها ادامه دارد.
پوردس��تان درخصوص چگونگی هماهنگی ایران با روس��یه در سوریه 
گفت: هماهنگی ایران با روسیه در س��وریه کمافی السابق به قوت خود 
باقی است. خروج بخشی از نیروهای روسیه از سوریه به معنای جداشدن 
از پشتیبانی های عملیاتی نیس��ت زیرا هواپیماهای روسی این قابلیت 
 را دارند که از خاک روس��یه پروازهای عملیاتی خود را انجام بدهند و از 

یگان های زمینی سوریه پشتیبانی کنند.
 وی افزود: خروج بخش��ی از نیروهای روس��ی از سوریه ش��اید به علت 
مضیقه های ناشی از یک سری آمادها و پش��تیبانی های ارتش روسیه 
بوده باشد و مقامات روس صالح دیدند که بتوانند از این نیروها در محل 

مناسب خودش استفاده کنند.

رییس جمهوری کره جنوبی با اعالم اینكه کشورش نگران احتمال آزمایش 
 پنجم هسته ای کره ش��مالی اس��ت، گفت که به نیروهای نظامی این کشور 

در رابطه با این گونه فعالیت ها فرمان آماده باش داده است.
» پارک گئون هی « در س��خنانی اعالم کرد، نش��انه ها و عالئمی در دس��ت 
 اس��ت که تحرکات مش��كوک در کره ش��مالی را به چنین آزمایشی مرتبط 

می سازد.
 کره ش��مالی آخرین و چهارمین آزمایش هس��ته ای خود را روز ششم ژانویه 
) دی ماه سال گذش��ته ( انجام داد و یک ماه پس از آن نیز یک راکت دوربرد 

ماهواره بر پرتاب کرد و با تحریم های شورای امنیت مواجه شد.
رییس جمهور کره جنوبی روز گذش��ته در نشستی با حضور مقام های ارشد 
این کشور در نهاد ریاست جمهوری گفت: ما نمی دانیم که دقیقا کره شمالی 
چه منظوری دارد، اما اطالعاتی به دست آورده ایم که بی ارتباط برای آمادگی 

جهت انجام آزمایش هسته ای این کشور نیست.
 در چنین وضعیتی خبرگ��زاری یونهاپ از کره گزارش کرد که کره ش��مالی 
به تالفی تحریم ها و رزمایش آمریكا می خواهد دست به اقدامی بزند و قبال هم 

گفته بود دشمنی این دو کشور را با خود پاسخ خواهد داد.
رییس جمهور کره جنوبی گفت که به ارتش این کش��ور دس��تور آماده باش 
قاطع داده شده اس��ت تا هر گونه تحولی را در ارتباط با این آزمایش زیر نظر 

داشته باشند.
 وی تاکید کرد که اگر کره ش��مالی دست به اقدامی تحریک آمیز بزند مسلما 

با تحریم ها و انزوای بیشتر جامعه بین المللی روبه رو خواهد شد.
 

» کمیته عالی مذاکره کنن�ده « که مجموع��ه ای از گروه های مخالف 
دولت سوریه است روزیكش��نبه ) 29 فروردین ( اعالم کرد در صورتی 
که دولت س��وریه به تعهدات خود درباره موضوعات سیاس��ی و تالش 
برای امداد رس��انی به مناطق درگیر عمل نكند، این مذاکرات را ترک 

خواهند کرد.
عبدالحكیم بش��ار یكی از اعضای این کمیته گفت:» ممكن اس��ت این 
مذاکرات را به دلیل وجود نداشتن افقی روشن برای دست یابی به توافق 

سیاسی ترک کنیم. «
 دولت س��وریه و گ��روه ه��ای مخالف دول��ت از اواخ��ر م��اه فوریه با 
میانجی گری آمریكا و روس��یه آتش بس��ی را برای حل بحران سوریه 

امضا کردند.
یكی دیگر از اعضای » کمیته عالی مذاکره کننده « که خواست نامش 
فاش نشود، گفت با توجه امتناع نمایندگان دولت برای گفت و گو درباره 

آینده بشار اسد مذاکرات تقر یبا به » بن بست « رسیده است.
این در حالی است که دولت سوریه همواره آمادگی خود را برای تداوم 
 مذاکرات اعالم کرده اس��ت. دول��ت همچنین از وج��ود اختالف نظر 
در میان گروه های مخالف ابراز سرخوردگی کرده و افزوده است که این 
اختالف نظرات باعث می شود که مخالفان دارای مواضع متعدد و بعضا 
متضاد در مذاکرات باشند و همین امكان موفقیت در مذاکرات را بیش از 
پیش سخت می کند. مقامات سوری پیش تر اعالم کرده بودند برکناری 

اسد برای ادامه مذاکرات» خط قرمز « دمشق است.

در سوریه یگان نظامی نداریم
مستشار داریم

فرمان آماده باش به ارتش كره جنوبی

مذاكرات صلح سوریه در آستانه شکست

خبر

بین الملل

رونمایی از سامانه موشكی پیشرفته »  اس 300 « در مراسم ویژه روز ارتش که دیروز 
یكشنبه برگزار شد، بازتاب گسترده ای در رسانه های خارجی داشت.

بهروزنامه » کالینه زایتونگ « چاپ اتریش با اشاره به رژه ارتش جمهوري اسالمي 
ایران در روز یكشنبه و نمایش سیستم موشكي اس300 در این رژه نوشت: با وجود 

مخالفت هاي امریكا و اسرائیل، اس300 وارد ایران شد.
 این روزنامه افزود: روس��یه با توجه به قراردادي که در س��ال 2007 با ایران بر س��ر 
اس300 داشت، به دلیل فشارهاي غرب از تحویل این سامانه موشكي در سال 2010 
به ایران خودداري کرد. اما حاال مسكو بعد از توافق هسته اي اولین بخش از سیستم 
موشكي اس300 که یكي از مدرنترین سامانه هاي دفاعي ساخت خود است را هفته 

گذشته به ایران تحویل داد .
مراسم روز ارتش ایران همچون سال های گذشته با رژه نظامیان و عبور کامیون های 
حامل تجهیزات نظامی ارتش در برابر رییس جمهوری ایران و جمعی از فرماندهان 
ارش��د نظامی برگزار ش��د. ایران در این مراسم سامانه موش��كی » اس300 «  را به 
 نمایش گذاشت که نخستین محموله آن هفته گذشته از روسیه به این کشور تحویل 
داده شده بود. سامانه اس300 یكی از پیشرفته ترین تجهیزات نظامی در نوع خود با 
قابلیت هدف قرار دادن چندین هواپیما و موشک بالستیک در فاصله150 کیلومتری 

است.
 آسوش��یتد پرس نیز گزارش��ی با عنوان ایران متعهد به دفاع از کشور های اسالمی 
 در برابر اسرائیل و تهدید تروریسم ش��د، نوشت: رییس جمهوری ایران روز یكشنبه 
در مراس��م روز ارتش با بیان اینكه قدرت نظامی ایران تنها برای دفاع و بازدارندگی 
است، تاکید کرد که ایران آماده دفاع از کشور های اسالمی در صورت درخواست آن 
ها خواهد بود. روحانی در بخشی از س��خنان خود گفت که قدرت نظامی این کشور 
 علیه هیچ یک از همس��ایگانش نخواهد بود. به نظر می رس��د این س��خنان خطاب 

به کشور های عربی حوزه خلیج فارس بوده باشد.
رس��انه های انگلیس��ی نیز با بازتاب مراس��م روز ارتش نوش��تند: ایران در مراسم 
بزرگداشت روز ارتش به نمایش تجهیزات راداری و سامانه موشكی اس300 پرداخت 
که تحویل آن از زمان برداشته شدن تحریم ها علیه این کشور آغاز شده بود. بر اساس 
 این گ��زارش، ایران تاکید می کند که این س��امانه برای دفاع از خود حیاتی اس��ت. 
با این حال امریكا و اسرائیل فروش این سامانه به این کشور را مورد انتقاد قرار داده اند.

پایگاه خبری روزنامه دیلی تلگراف نیز نوش��ت: ایران در این مراسم سامانه موشكی 
اس300 را به نمایش گذاشت.

خبرگزاری اسپوتنیک روسیه نیز به بازتاب نمایش سامانه موشكی اس300 و حضور 
نمایندگان کشور های خارجی در مراسم بزرگداشت روز ارتش پرداخت.

 بازتاب نمایش سامانه موشکی اس 300 
در رسانه های خارجی

بازتاب بین المللی یک غیبت؛خبر

ایران نیامد
نشست شکست خورد

آگهي  مناقصة عمومي   نوبت دوم

2158 م الف  اداره امور پیمان ها و قراردادها

نوع سپردهواجدین شرایطمبلغ سپرد ه )ریال(مدت اجرا )روز(مبناي برآوردمحل تأمین اعتبارمبلغ برآورد )ریال(نوع و شماره مناقصهموضوع مناقصهردیف

1
خرید لوله های پلی اتیلن 

پروژه های انتقال آب  
شهرستان سمیرم

یک مرحله اي 

3022/000/000برآورد دستگاهاستانی-95/01

كارخانجات تولیدي داراي گواهي از 
موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتي 
و دارندگان  مجوز تولید  از معاونت آب 
وخاك  وصنایع وزارت جهاد كشاورزي

*

2
احداث كانال فرعی انتقال 
آب خرده مالکین روستای 

مهیار شهرستان شهرضا

یک مرحله اي 

95/02
ملي2/334/358/154

فهارست بهای 

واحد پایه 1395
60120/000/000

اشخاص حقیقی و حقوقي داراي حداقل 
پایه ورتبه موردنیاز در رشته آب  از 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی
*

3
طرح كانال انتقال آب روستای 

امین آباد شهرستان شهرضا

یک مرحله اي 

ملي95/033/699/261/798
فهارست بهای 

واحد پایه 1395
90185/000/000

اشخاص حقیقی و حقوقي داراي حداقل 
پایه ورتبه موردنیاز در رشته آب  از 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی
*

4
اجرای الینینگ كانال فرعی 

روستای چم شهرستان 
اصفهان

یک مرحله اي 

ملي95/044/459/274/200
فهارست بهای 

واحد پایه 1395
60223/000/000

اشخاص حقوقي داراي حداقل پایه ورتبه 
موردنیاز در رشته آب  از سازمان مدیریت 

و برنامه ریزی
*

* ضمانت نامه بانکي یا واریز به حساب تملک دارائیهاي سرمایه اي ) سایر منابع به شماره 2164200213001( نزد بانک كشاورزي شعبه جهاد كشاورزي بنام سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان
http://iets.mporg.ir 1- محل دریافت اسناد مناقصه : خیابان هزار جریب ، سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان ، دبیرخانة كمیسیون مناقصات ، اتاق 250  ویا پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات كشور به نشاني

2- مهلت دریافت اسناد : از تاریخ نشر آگهي نوبت دوم تا پایان وقت اداري  به مدت سه روز .
3- مهلت تحویل اسناد : از تاریخ 95/2/5 تا پایان وقت اداري مورخ 95/2/15 و زمان بازگشایي طبق شرایط شركت در مناقصه مي باشد.

4- محل تحویل اسناد مناقصه : دبیرخانه سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان.

دستگاه مناقصه گزار : سازمان جهاد كشاورزي استان اصفهان

دبیر ستاد حقوق بشر کش��ورمان نس��بت به اظهارات خانم موگرینی 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مبنی بر ادامه تحریم های حقوق 

بشری جمهوری اسالمی ایران واکنش نشان داد. 
دکتر محمد جواد الریجانی با تاکید بر حمایت س��تاد حقوق بش��ر از 
اظهارات وزیر امور خارجه کشورمان مبنی بر آمادگی ایران برای گفت 
و گوهای حقوق بش��ری با اتحادیه اروپا گفت: ما از موضع وزیر خارجه 
کش��ورمان حمایت می کنیم، اما ط��رح و اعمال تحریم علی��ه افراد و 
نهادهای جمهوری اسالمی به بهانه نقض حقوق بشر، اقدامی ناموجه و 
شرم آور است. الریجانی در ادامه با بیان اینكه جمهوری اسالمی ایران 
این اقدامات را نشانه غرض ورزی سیاسی می داند، گفت: عمده اعضای 
اتحادیه اروپا با کشورهایی در منطقه ما روابط وسیع اقتصادی و نظامی 

دارند که از کمترین نرم های حقوق بشری برخوردار نیستند و از آن بدتر 
این کشورها در سكوت کامل اتحادیه اروپا، میلیون ها دالر برای ایجاد 
و تجهیز خطرناک ترین گروه های تروریستی جهان از جمله القاعده، 
داعش، النصره و احرار الشام هزینه می کنند و عامل اصلی فجایع سوریه، 
عراق یمن، بحرین و آفریقا هستند که انسان از یادآوری و بیان آن شرم 
می کند.  الریجانی در ادامه با طرح این س��واالت که آیا از نظر اتحادیه 
 اروپا این موضوعات نقض حقوق بش��ر به حساب نمی آید؟ آیا آنها الزم 
 نمی دانند ک��ه در این خصوص تحریمی وضع کنند؟ گفت: متاس��فانه 
به کار گیری استا ندارد  د وگانه از یک سو و تخلفات اشكار حقوق بشری در غرب 
از سوی دیگر که شامل نژادپرستی، اسالم هراسی و بیگانه هراسی است، 

عمال اعتباری برای ادعاهای حقوق بشری غرب باقی نگذاشته است. 

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: پیشنهاد انحالل شورای عالی سینما 
را وزارت فرهنگ ارایه کرده چرا که این شورا در دولت گذشته به صورت 

غیر قانونی تشكیل شده است.
 علی جنتی وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی با اش��اره به وضعیت حجاج 
 در س��ال جاری گفت: ما مذاکراتی را با دولت عربستان انجام داده ایم و 
به دنبال این هستیم که امسال حجاج را به مكه اعزام کنیم، اما متاسفانه 
در طول این چند ماه دولت عربستان کارشكنی های زیادی را انجام داده 

و همكاری های مناسب صورت نگرفته است.
جنتی ادامه داد: درحالی که مسئوالن ما باید به این کشورسفر می کردند 
واقدام به رزرو هتل می کردند، اما متاسفانه دولت عربستان این اجازه را 
به مسئوالن نداده و برای اولین بار هیئتی متشكل از رییس سازمان حج 

و هیئت همراه در یک کش��ور ثالث به مذاکره با این کشور پرداخته اند 
که البته برخوردها بسیار منفی بوده وحتی دربخش حمل ونقل هوایی 

کارشكنی های بسیاری صورت گرفته است.
وی تصری��ح کرد: ع��الوه ب��ر آن دربخش وی��زا نیز کارش��كنی هایی 
 صورت گرفته و در کنار آن در گذش��ته برخورد با حجاج ایرانی بسیار 

توهین آمیز بوده است.
وزیر فرهنگ وارشاد اس��المی به این نكته نیز اش��اره کرد که سازمان 
حج موظف شده کلیه شرایط ما را به دولت عربستان منتقل کند و این 
کشور باید شرایط را بپذیرد و ما برخالف اینكه زمان را از دست داده ایم 
اگر مقامات عربستانی همكاری کنند امیدواریم درسال جاری حجاج 

بتوانند به مكه سفر کنند.

جواد الریجانی:

تحریم به خاطر حقوق بشر یک ادعای شرم آور است
علی جنتی:

عربستان كارشکنی می كند



خبر

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی اصفهان گفت: اصفهان جایگاه 
خوبی در کشت های گلخانه ای به دس��ت آورده به گونه ای که با داشتن 

یک هزار و۲۵۰ هکتارفضای گلخانه ای، رتبه سوم کشور را دارد.
مهدی تقی پور اظهار داشت: هم اکنون ۱۸ ش��رکت سازنده سازه های 
گلخانه ای در سطح استان اصفهان فعالیت می کنند که جز بهترین های 

کشور در این زمینه هستند.
وی با اشاره به برنامه های سازمان نظام مهندسی کشاورزی برای ارتقا 
کشت های گلخانه ای، بیان داشت: دو محور اصلی شامل توسعه دانش 
فنی در گلخانه ها با به کارگیری کارشناس��ان کشاورزی در کنار تجربه 
بهره برداران و نیز تهیه و تقویت ضوابط و مقررات توسعه کشت گلخانه ای 

را به طور جدی دنبال می کنیم.
رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان 
همچنین به برگزاری نمایشگاه گل و گیاه اصفهان برای آشنایی فعاالن 
این بخش با آخرین دس��تاوردها اشاره داش��ت و اعالم کرد: نمایشگاه 
 گل و گیاه رویداد اثربخشی است که با حضور افراد صاحب تجربه و فن 
 در کن��ار کارشناس��ان آموزش دی��ده، یک بس��ته اطالعات��ی کامل را 

به متقاضیان دانش و تجربه صنعت گلخانه داری ارایه می کند.
وی با اشاره به برگزاری پنجمین نمایشگاه گل و گیاه، گیاهان دارویی، 
فضای سبز شهری - ماهیان و پرندگان زینتی از اول تا ششم اردیبهشت 
سال جاری، افزود: استان اصفهان به عنوان میزبان این نمایشگاه، توانایی 
باالیی در زمینه تولید و عرضه انواع گل و گیاه زینتی دارد و این نمایشگاه 

ظرفیت تبدیل به یک برند کشوری را داراست.
 تبلیغات نمایش�گاه گل و گی�اه اصفهان در ح�د تبلیغات ملی 

نبوده است
وی اضافه کرد: تبلیغات رسانه ای برای برگزاری این نمایشگاه در سطح 
ملی جای کار بیشتری دارد و در پنج سالی که از عمر نمایشگاه گل و گیاه 

اصفهان می گذرد، این تبلیغات در حد یک نمایشگاه ملی نبوده است.
پنج شهرستان اول استان اصفهان در حوزه گلخانه ای

وی بیان کرد: شهرستان های فالورجان، خمینی شهر، دهاقان، تیران و 
کرون و اصفهان پنج شهرستان اول استان اصفهان در حوزه گلخانه ها و 

سازه های گلخانه ای است.
تقی پور تاکید کرد: هم اینک همه مجوزهای فعالیت بخش کش��اورزی 
 توس��ط س��ازمان نظام مهندس��ی کش��اورزی صادر می ش��ود و حتی 
سازه های گلخانه ای توسط کارشناس کشاورزی این سازمان، محاسبه 

و تهیه می شود.
رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان 
بیان کرد: بحث مدیریت گلخانه که مجموع��ه ای از موضوعات مصرف 
 صحیح آب، نه��اده ها و رعایت اس��تانداردها در س��ازه گلخانه اس��ت، 
مهم ترین مبحثی اس��ت که در کارگاه های آموزش��ی می ت��وان به آن 

پرداخت.

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی؛

اصفهان رتبه سوم فضای گلخانه ای
درکشور

اس��تاندار اصفه��ان گف��ت: هرگونه خری��د و فروش و 
جابه جایی گسترده دام ها بدون مجوزهای قرنطینه ای 

� بهداشتی نباید صورت گیرد.
رسول زرگرپور در جلسه ش��ورای هماهنگی مدیریت 
بحران اس��تان که پیرام��ون وضعیت بارندگی س��ال 
زراعی جاری، بررسی منابع آب و توزیع آب زاینده رود، 
خشکس��الی در بخش کش��اورزی و بررس��ی آخرین 
وضعی��ت بیم��اری ت��ب برفکی در اس��تان تش��کیل 
ش��د، اظهار داش��ت: بر اس��اس گ��زارش ارایه ش��ده 
تعداد دام ه��ای س��نگین درگیر بیماری ت��ب برفکی 
در اس��تان اصفه��ان ۱ درصد و دام س��بک درگیر این 
بیم��اری کمتر از ی��ک درصد اس��ت. وی ب��ا تاکید بر 
اینک��ه تولیدکنندگان واکس��ن های ت��ب برفکی باید 
تولید خود را مطابق ب��ا نیاز افزایش دهن��د، افزود: در 
 صورت نیاز به واردات اضطراری واکسن این اقدام باید 

در اسرع وقت انجام گیرد.
 اس��تاندار اصفهان ب��ا بیان اینک��ه بای��د در خصوص 
جابه جایی دام ها دقت بیش��تری صورت گیرد، گفت: 
هرگونه خرید و ف��روش و جابه جایی گس��ترده دام ها 
بدون مجوزهای قرنطینه ای � بهداش��تی نباید صورت 
گیرد. وی به تامین خس��ارت دامداران آس��یب دیده 
 به ویژه دامداران س��نتی اش��اره کرد و اظهار داش��ت: 
بای��د در این خص��وص تدابیر الزم اندیش��یده ش��ود.  
زرگرپور به در پیش ب��ودن ورود قریب به یک میلیون 

دام عشایر به استان اشاره کرد و افزود: سازمان عشایر 
و دس��تگاه های مرتبط بای��د جدی تر ب��ه این موضوع 
بپ��ردازد و برخورد با ای��ن مقوله باید به ص��ورت ویژه 
انج��ام ش��ود. وی خواس��تار تدوین چارچوب��ی برای 
معدوم سازی الش��ه های دام های تلف ش��ده با کمک 
دهیاری ها و بخش��داری ها ش��د. مدیر ارش��د استان 
افزود: واکسیناس��یون فعال دام ها علی��ه این بیماری 
در تعطیالت نوروز توس��ط کارشناس��ان و اکیپ های 
واکسیناس��یون دامپزشکی سبب ش��د که شیوع این 
 بیم��اری در اس��تان اصفهان ب��ه حداقل برس��د. وی 
در ادامه به بررس��ی وضعیت منابع آب استان پرداخت 
و گفت: وضعیت آب س��د زاینده رود به گونه ای اس��ت 
که حتی یک لیتر آب نیز ب��رای آن اهمیت دارد و باید 
حداکثر تالش مدیریت اس��تان و م��ردم صرفه جویی 
باش��د. زرگرپور افزود: خروجی و ورودی س��د تا پایان 
فروردین ماه مطابق برنامه انجام ش��ده اس��ت و تالش 
خواهیم کرد من بعد نیز یک لیتر ه��م خارج از برنامه 
 از س��د خارج نش��ود. اس��تاندار اصفهان اضاف��ه کرد: 
با وجود بارش ه��ای اخیر حجم آب س��د زاینده رود به 
۲۸9 میلیون مترمکعب رس��یده اس��ت که نسبت به 
س��ال قبل هنوز3۰ درصد کاهش را نش��ان می دهد. 
 وی با اش��اره به اینک��ه در خصوص منابع آب اس��تان 
با یک پارادوکس غیرقابل درک روبه رو هستیم، افزود: 
از طرفی وضعیت خشکس��الی در۱۰ س��ال گذشته تا 

این حد ش��دید نبوده اس��ت و از طرفی به کش��اورزان 
 متعه��د ش��ده ایم که حداق��ل آب��ی را که نی��از دارند 

در اختیار آن ها قرار دهیم.
زرگرپور ادامه داد: با جریان موقت آب در رودخانه مردم 
باور نمی کنند که با کم آبی مواجه ش��ده ایم و ش��رکت 
آب منطقه ای باید اطالع رس��انی کافی را در این زمینه 
داشته باشد. وی به گزارش پیش بینی بارش ها در سال 
 زراعی جاری اش��اره کرد و اظهار داشت: کاهش بارش 
در استان نسبت به سال گذشته حدود 9 درصد و نسبت 
 به وضعیت نرمال ۲۵ درصد اس��ت. اس��تاندار اصفهان 
با بیان اینکه حوضه آبریز زاینده رود تنها حوضه آبریزی 
بود که در سطح ملی و در ش��ورای عالی آب به ریاست 
معاون اول رییس جمهور بررس��ی ش��د، افزود: برنامه 

ابالغیه توزیع آب وزارت نیرو باید با دقت دنبال شود. 
زرگرپور با اشاره به گزارش س��ازمان جهاد کشاورزی 
اس��تان در خص��وص ادام��ه ش��رایط خشکس��الی و 
خسارت های وارده به بخش کش��اورزی اظهار داشت: 
گرچه خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته در اجرای 
طرح های زیربنایی، توس��عه گلخانه ها، اصالح الگوی 
کشت، اصالح باغات و... خسارت ها روند کاهشی داشته 
اس��ت ولی با توجه به بروز خش سالی ش��دید و بسیار 
شدید در برخی از مناطق استان و روند افزایش نسبی 
دما در پایان زمستان و سرمازدگی در اوایل بهار میزان 
خسارت ها در بخش کشاورزی افزایش پیدا خواهد کرد.
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خبر

مدیرکل تبلیغات اسالمی استان اصفهان با اشاره به رونمایی و اجرای سامانه جامع 
اعتکاف استان اصفهان، گفت: از سال آینده، ثبت نام اعتکاف در مساجد استان به 

صورت کامال الکترونیکی خواهد بود.
حجت االسالم رحمت اله اروجی با اصحاب رس��انه با اشاره به برگزاری جلسات 
متعدد به منظور ساماندهی اعتکاف استان، اظهار کرد: در همین راستا، نشست 
ویژه ای را با عنوان ش��ورای راهبردی اعتکاف استان اصفهان تشکیل دادیم که 
ضمن دعوت از علما و صاحبنظران در برگزاری اعتکاف و همفکری های صورت 
گرفته، تصمیمات بسیار خوبی اتخاذ شد. وی افزود: از جمله تصمیماتی که امسال 
به ثمر نشست، تدوین ساختار اجرایی و تصویب شرح وظایف ستادهای اعتکاف 

در قالب ستاد اعتکاف استان اصفهان و شهرستان ها است.
مدیرکل تبلیغات اسالمی اس��تان اصفهان با بیان اینکه امروز، نزدیک به۵۰۰ 
مس��جد در اس��تان، مراس��م اعتکاف را برگزار می کنند، تصریح ک��رد: در یک 
پژوهش جامعی که تدوین شد به عنوان یک نقشه راه، پیشنهاد ساختارنویسی 
برای ستادهای اعتکاف مساجد در دس��تور کار قرار گرفت که به همه مساجد و 

شهرستان ها ابالغ خواهد شد.
اروجی خاطرنشان کرد: دومین موضوعی که امس��ال، هدف گذاری و مقدمات 
اجرایی آن بسترسازی شده است، تدوین طرح نامه یک پژوهش جامع با هدف 
رصد اعتکاف های پرجمعیت و شناس��ایی نقاط ضعف و قوت اعتکاف در استان 
است. وی اظهار کرد: این طرح به صورت کامال علمی و کاربردی توسط یک صد 
پژوهشگر در بیش از۸۰ مسجد استان که بیشترین جمعیت آماری را دارند اجرا 
 می ش��ود و با توجه به نتایج آن، در اعتکاف س��ال آینده، قبل از حلول ماه رجب 
در جشنواره استانی اعتکاف که با حضور تمامی مسئوالن ستاد اعتکاف مساجد 
و رابطین اجرایی و فرهنگی مساجد برگزار می شود، از اعتکاف های برتر تقدیر 

خواهد شد.
مدیرکل تبلیغات اس��المی اس��تان اصفهان گفت: در اقدامی دیگر، به منظور 
برنامه ریزی هرچه بهتر برای برگزاری مراسم اعتکاف در سال های آینده، ضرورت 
داشت که اطالعات و آمارها احصا شود؛ اگر داده های آماری ما نسبت به جمعیت 
مخاطب و نقاط ضعف و قوت ما به صورت دقیق شناسایی نشده باشد و اطالعات 

آماری ما کامل نباشد، نمی توانیم به طور دقیق برنامه ریزی کنیم.
اروجی ادامه داد: در همین راستا، سامانه جامع اعتکاف استان اصفهان، با تالش 

شبانه روزی ایجاد شد که امروز، رونمایی و به صورت آزمایشی اجرا می شود.
وی افزود: در این س��امانه، تمامی داده ه��ای آماری و اطالعاتی و مش��خصات 
معتکفین در قالب فرم های ثبت نام در نخس��تین روز اعتکاف توسط مسئوالن 

ستاد اعتکاف مساجد توزیع و در مرکز استان جمع آوری و بارگزاری می شود.
مدیرکل تبلیغات اسالمی اس��تان اصفهان تصریح کرد: بنابراین از سال آینده، 
ثبت نام اعتکاف در مس��اجد اس��تان به صورت کامال الکترونیکی خواهد بود و 
 همین اقدام باعث می شود که مسئوالن بتوانند با این آمارها، برنامه ریزی بهتری 
داشته باشند. وی خاطرنشان کرد: امسال با توجه به اینکه مراسم اعتکاف، مصادف 
با امتحانات دانش آموزان و دانشجویان نیست، اقبال بیشتری را شاهد بودیم و آمار 

معتکفین ما نسبت به سال گذشته، افزایش خواهد داشت.

در آستانه فرارسیدن ایام اعتکاف سال 95؛

سامانه جامع اعتکاف استان اصفهان 
رونمایی شد

استاندار اصفهان:

خرید و فروش گسترده دام بدون مجوز ممنوع
در صورت نیاز، واکسن تب برفکی وارد می کنیم

کارشناس ارشد مرکز فناوری های نوین شهرداری اصفهان:

جشنواره بین المللی فناوری های نوین
شهریور ماه برگزار می شود

مدیر منطقه 15 شهرداری اصفهان خبر داد:

پیشرفت 80 درصدی
احداث خط سوم بی. آر. تی

شهردار شاهین شهر خبر داد:

 احداث قطار شهری شاهین شهر- اصفهان 
با همکاری چینی ها

انتخاب شهر نمونه گردشگری کشورهای اسالمی 
از س��ال ۲۰۱۵ و به پیشنهاد س��ازمان کنفرانس 

اسالمی کلید خورد.
سازمان کنفرانس اسالمی که با ۵7 کشور، دومین 
س��ازمان بین دولتی پس از س��ازمان ملل متحد 
است، از تمامی کشورهای عضو درخواست کرده 
که به منظور معرفی ش��هرهای نمونه گردشگری 
جهان اس��الم، یکی از ش��هرهای خود را به عنوان 
نماین��ده آن کش��ور ب��رای انتخاب ش��هر نمونه 
گردشگری، معرفی کنند و شهر اصفهان با توجه 
ب��ه ظرفیت ها و جاذب��ه های تاریخ��ی و میراثی، 
به عنوان نماینده جمهوری اسالمی ایران در سال 

۲۰۱7 معرفی شد.
پیش از این ش��هرهای قدس و قونی��ه به ترتیب 
به عنوان ش��هرهای نمونه گردش��گری سال های 
۲۰۱۵ و ۲۰۱6 انتخاب شده بود و جلسه انتخاب 
شهرهای نمونه گردشگری برای سال های ۲۰۱7 

و ۲۰۱۸ در کشور آفریقایی نیجر برگزار شد.

استاندار اصفهان در این باره با بیان اینکه اصفهان 
تاکن��ون چهار ب��ار پایتخ��ت ایران بوده اس��ت، 
می گوید: اصفهان ش��هر گنبده��ای فیروزه ای، 
مناره های بلند و پل های تاریخی است که سابقه 

تاریخی آن به ۵ هزار سال می رسد.
رس��ول زرگرپور می افزاید: اصفه��ان هم اکنون 
 پایتخ��ت فرهنگ و تمدن ایران اس��المی اس��ت 
و قرار اس��ت در س��ال ۲۰۱7 به عنوان پایتخت 

گردشگری اسالمی برگزیده شود.
وی تصریح می کند: انتخاب اصفهان به عنوان شهر 
نمونه گردشگری جهان اسالم فرصت ارزشمندی 
اس��ت که باید از این فرصت حداکثر اس��تفاده را 
ببریم که این اتفاق یک رخداد ملی و فرابخش��ی 
 اس��ت و باید از نگاه های بخش��ی در ای��ن ارتباط 

به جد پرهیز کنیم.
زرگرپور تاکید می کند: امروز سیاس��ت و رویکرد 
دولت تدبیر و امید نهایت استفاده از توان و ظرفیت 
بخ��ش غیردولتی اس��ت و معتقدی��م دولت باید 

سیاست های خود را ابالغ کرده و بخش خصوصی 
این سیاستگذاری ها را عملی کند.

وی ادامه می دهد: تک تک افرادی که گردشگران 
با آنها مواجه می ش��وند مانند رانندگان تاکس��ی، 
فروشندگان، مغازه داران و ... باید آماده این اتفاق 
مهم باش��ند و در ن��وع برخوردها و اس��تقبال از 

گردشگران نهایت حسن و دقت را به کار گیرند.
زرگرپور یک��ي از اصلي ترین محورهاي توس��عه 
 استان را محور گردشگري دانس��ته و می افزاید: 
در س��ال آینده، اصفه��ان پایتخت گردش��گري 
اس��المي خواهد شد و امس��ال نیز به عنوان شهر 

جهاني صنایع دستي برگزیده شده است.
وی با بیان اینکه اصفهان در صنعت رتبه نخست 
را داش��ته و بزرگ ترین واحدهای صنعتی کشور 
در این اس��تان قرار گرفته  اس��ت، اظهارمی کند: 
این اس��تان همچنین در گردشگری رتبه نخست 
و در زمینه دانش��گاهی رتبه دوم و سوم را به خود 

اختصاص داده است.

 معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
 گف��ت: ۱۱ درص��د جمعیت ش��هری اصفهان 
و پنج تا هفت درصد از جمعیت روستایی استان 
که باالی3۰ سال سن دارند، مبتال به بیماری 

دیابت هستند.
غالمحسین صدری اظهار داش��ت: به صورت 
کامال خوش بینانه می توان گفت که در استان 
اصفهان۵۰ درص��د از مردم از ابت��ال به دیابت 
 خودآگاهی دارن��د و تحت مراقب��ت و درمان 
در مراکز بهداشتی هس��تند و۵۰ درصد دیگر 
نیز از بیماری خ��ود خبر ندارن��د و در معرض 

خطر قرار دارند.
وی گفت: در مناطق شهری اصفهان ۱۱ درصد 
از جمعیت باالی3۰ س��ال مبتال ب��ه بیماری 
دیابت هستند در حالی که در مناطق روستایی 
بین پنج تا هفت درصد رس��یده است و تمامی 
این آمار به س��بک زندگ��ی اف��راد در مناطق 

روستایی و شهری بستگی دارد.

معاون بهداش��تی دانش��گاه عل�وم پزش��کی 
اصفه���ان اص�الح س��ب�ک زن�دگ��ی م�ردم، 
 ارتق��ای س��طح فرهن��گ عموم��ی، ورزش، 
خ��ود مراقبت��ی و نی��ز مراجع��ه ب��ه مراک��ز 
بهداش��تی و انجام تس��ت قندخون را بس��یار 
کمک ش��ایانی به تش��خیص و پیش��گیری از 
بیماری دیاب��ت عنوان کرد. صدری س��رمایه 
گ��ذاری در بخش بهداش��ت و پیش��گیری از 
بیماری ه��ا را یک��ی از اق��دام ه��ای موثر در 
 اقتص��اد مقاومتی بی��ان کرد و ادامه داش��ت: 
به طوری که در سطح کالن صرفه جویی واقعی 

در اقتصاد صورت می گیرد.
وی به تدوین س��ند ملی پیش��گیری و کنترل 
بیماری های غیر واگیر توس��ط وزارت متبوع 
اشاره کرد و بیان داشت: در این سند به کاهش 
مصرف الکل، می��زان مصرف نم��ک، کاهش 
دخانیات، شیوع پرفش��اری خون و دسترسی 
۱۰۰ درص��دی جمعیت به داروه��ای درمانی 

 مناس��ب، ح��ذف اس��یدهای چ��رب ترانس 
 در روغ��ن ه��ای خوراک��ی و کاه��ش میزان 
مرگ و میر تاکید ش��ده اس��ت. غالمحس��ین 
ص��دری از عالی��م ابتال ب��ه دیابت ن��وع دو را 
پرخوری، پر ادراری، کاهش وزن و خس��تگی 
عنوان و اعالم کرد: کاهش وزن، ورزش مناسب 
روزانه، میزان مص��رف غذای کاف��ی، کاهش 
مصرف مواد قندی و افزایش مصرف سبزیجات، 
میوه، کنترل اس��ترس و بررسی س��الیانه قند 
خ��ون از راه های پیش��گیری از بیماری دیابت 
است. معاون بهداش��تی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفه��ان بیان داش��ت: اجرای ط��رح مراقبت 
از نوزادان پرخط��ر در من��زل از فروردین ماه 
سال جاری اش��اره می ش��ود که این طرح در 
راس��تای کاهش مرگ و میر ن��وزادان پرخطر 
در بیمارس��تان های��ی از قبیل الزه��را )س(، 
امین، ش��هید بهش��تی و زهرای مرضیه )س( 

اجرا می شود.

کارشناس ارشد مرکز فناوری های نوین شهرداری 
 گفت: جش��نواره بین الملل��ی فناوری ه��ای نوین 
با هدف جمع آوری ش��رکت های دان��ش بنیان در 
شهریور برگزار می شود. هوشنگ حمصی در نشست 
آموزشی سیستم های پرواز چند پره ای و کاربرد آن 
درمدیریت شهری افزود: مرکز فناوری های نوین 6 
ماه گذشته به دستور شهردار اصفهان تاسیس شده 
است. وی افزود: جش��نواره بین المللی فناوری های 
نوین با هدف جمع آوری شرکت های دانش بنیان در 

شهریور ماه سال جاری برگزار می شود.
کارشناس ارشد مرکز فناوری های نوین شهرداری 
اصفهان بی��ان کرد: ش��رکت ه��ای دان��ش بنیان 
 تحت نظ��ارت علوم و فناوری تاس��یس می ش��ود و 
فعالیت های خود را در شهرک های علمی تحقیقاتی 
 آغاز می کنن��د. حمصی تاکید ک��رد: چندین پروژه 
در حال اجراس��ت و امیدواریم بتوانی��م از این پروژه 
ها به بهترین شکل اس��تفاده کنیم. وی اضافه کرد: 
 ۵ س��ال آینده خیابان های ۲ طبقه در شهر احداث 
می شود که در یک طبقه آن خودرو ها و در طبقه دوم 
آن کوادکوپترها حرکت می کنند. کارشناس ارشد 

مرکز فناوری های نوین شهرداری ادامه داد: بین ۵ 
تا۱۰ س��ال آینده خریدهای شهروندان توسط کواد 
 کوپترها به درب منازل ارسال می شود و این می تواند

آینده درخشانی برای نسل جوان کشور باشد.

مدیر منطقه ۱۵ ش��هرداری اس��تان اصفهان 
گفت: عملیات زیرس��ازی و بتن ریزی مس��یر 
خط س��وم بی.آر.تی هش��تاد درصد پیشرفت 

داشته است.
رضا مختاری اظهار کرد: عملیات زیرس��ازی و 
بتن ریزی مسیر خط س��وم بی.آر.تی به طول 
 ۱6۰۰ متر حدفاصل س��ه راه��ی همدانیان تا 
س��ه راهی ش��هید رجایی تاکن��ون۸۰ درصد 

پیشرفت داشته است.
 وی اف��زود: خط��وط بی.آر.تی نق��ش مهمی 
در جابه جایی سریع مسافران، کاهش آلودگی 

هوا و مصرف انرژی دارد.
مدیرمنطقه ۱۵ شهرداری اصفهان عنوان کرد: 
با رویکردی جهادی می ت��وان در کوتاه ترین 
زمان ممکن طرح های ش��هری را اجرا کرد تا 

اعتماد شهروندان جلب شود.
رض��ا مختاری، مدی��ر منطقه ۱۵ ش��هرداری 
اصفهان با اش��اره ب��ه اینکه هدف ش��هرداری 
منطقه تامین آسایش و رفاه شهروندان و رفع 
 معضالت ترافیکی اس��ت، خاطرنش��ان کرد: 

 با توجه به حجم س��نگین تردد در این مسیر، 
از ش��هروندان تقاض��ا دارم ب��ا س��عه ص��در 
و ش��کیبایی با مس��ئوالن همکاری داش��ته و 

شهرداری را در اجرای این پروژه یاری کنند.

شهردار ش��اهین ش��هر با بیان اینکه پروژه قطار 
ش��هری ش��اهین ش��هر به اصفهان با همکاری 
شرکت چینی نورینکو انجام می شود، گفت: ۸۵ 
درصد هزینه اجرای پروژه برعهده شرکت چینی 

طرف قرارداد است.
حس��ین امیری درباره امضا تفاه��م نامه پروژه 
 مترو ش��اهین ش��هر- اصفه��ان اظهار داش��ت: 
این قرارداد میان شهرداری شاهین شهر، شرکت 
نورینکو چین و کنسرس��یوم شرکت های ایرانی 
به امضا رس��ید ت��ا عملیات احداث پ��روژه قطار 
شهری شاهین ش��هر به اصفهان در دستور کار 
قرار گیرد. وی با بیان اینکه این قرارداد همکاری 
امروز با حض��ور نماینده ش��رکت چینی به امضا 
رسید، افزود: ۸۵ درصد هزینه اجرای پروژه قطار 
شهری شاهین شهر به اصفهان با شرکت نورینکو 
چین اس��ت و ۱۵ درصد باقی مانده را شهرداری 
شاهین شهر برعهده دارد. شهردار شاهین شهر 
 افزود: طول مس��یر قطار شهری ش��اهین شهر 
به اصفهان۲۰ کیلومتر اس��ت که ۱3/7کیلومتر 
آن در محدوده شهرستان شاهین شهر قرار دارد 

و مابقی آن در محدوده شهرستان اصفهان است.
 امی��ری با بی��ان اینکه ش��رکت چین��ی همکار 
در اجرای این پ��روژه وظیفه طراحی، س��اخت 
و نص��ب ریل ای��ن خط مت��رو را برعه��ده دارد، 
خاطرنش��ان کرد: خرید لوکوموتیو نیز از جمله 
فعالیت هایی اس��ت که در جریان این همکاری 
برعهده شرکت چینی خواهد بود. وی بیان کرد: 
با اجرای پروژه قطار شهری سیستم حمل و نقل 
ریلی ش��اهین ش��هر به اصفهان متصل می شود 
 و باتوج��ه به می��زان مس��افرت های روزانه بین 

دو شهرستان احداث این مسیر نیاز بود.
شهردار شاهین ش��هر به اخذ مجوزهای قانونی 
برای احداث ای��ن راه آهن با همکاری ش��رکت 
چینی اشاره کرد و گفت: مجوزهای قانونی الزم 
برای احداث این راه آهن باید از سازمان مدیریت 

و برنامه ریزی و شورای اقتصاد اخذ شود. 
 وی خاطرنش��ان کرد: اعتبار به صورت فاینانس 
در اختی��ار ما قرار گی��رد و بعد از مدت 3 س��ال 
ساخت، 6 ماه تا یک سال پروژه استراحت خواهد 

داشت و پس از آن به فاینانس بازمی گردد.

3

به دلیل ظرفیت های تاریخی و میراثی اصفهان؛

پایتخت گردشگری جهان اسالم در سال 2017 به نصف جهان می رسد
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خبر داد:

ابتالی 11 درصدی جمعیت شهری اصفهان به بیماری دیابت



 خبر
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معاون برنامه ریزی س��ازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: 
از ماه خرداد کارت سوخت خودروهای حمل و نقل عمومی که بیمه 

اجباری شخص ثالث ندارند شارژ نخواهد شد.
 شهرام آدم نژاد افزود: س��همیه پایه در اردیبهش��ت در پنج پیمانه 
به کارت هوشمند سوخت منتقل می شود که پیمانه اول غیر برخط و 
مابقی به صورت برخط شارژ می شود و رانندگان توجه داشته باشند 
در صورت شارژ نشدن کارت سوخت به جایگاه های برخط مراجعه 
کنند. وی گفت: هدف مصوبه تخصیص س��وخت بر مبنای پیمایش 
این است که متناسب با تردد ناوگان، س��وخت داده شود و سهمیه 
 عملکردی ناوگان س��ی تا چهل تن از7200 لیتر ب��ه 9 هزار لیتر و 

مینی بوس ها از1800 لیتر به2400 لیتر افزایش داده شده است.
آدم نژاد اف��زود: معیار مصرف در100 کیلومت��ر خودروهای کالس 
مس��افری باالی40 نفر بازنگری شد و زیر 5 س��ال ساخت 41 لیتر، 

6 تا10 سال، 45 لیتر و باالی 11 سال 49 لیتر در نظر گرفته شد.
وی گفت: در خصوص اتوبوس ها با ویژگ��ی های خاص که مصرف 
باالتر دارن��د مانند اتوبوس های س��ه مح��ور و دو طبق��ه به میزان 
25 درصد به پیمایش درج ش��ده، اضافه می ش��ود. آدم نژاد افزود: 
در اردیبهش��ت س��همیه پایه ناوگان مس��افری دیزل برای ناوگان 
ساماندهی نش��ده کاهش پیدا می کند. بر این اس��اس سهمیه پایه 
ناوگان مسافری دیزل برای ظرفیت تا20 نفر از1500 لیتر به1350 
لیتر و برای ظرفیت باالی40 نفر از4700 لیتر به3700 لیتر کاهش 

پیدا خواهد کرد.
 آدم نژاد اضافه کرد: مال��کان صاحب نقلیه موتوری درون ش��هری 
) اتوبوس و مینی بوس ( که ساماندهی نشده است باید در کمترین 
زمان ممکن در س��امانه متعلق به اتحادیه اتوبوسرانی های شهری 
کش��ور ) SAMANDEHI.UICB.IR (  ثبت ن��ام کنند. وی گفت: 
با ثبت نام در سامانه مربوط س��همیه پایه در ماه های بعدی اصالح 
خواهد ش��د در غیر این صورت در ماه های آینده با کاهش بیشتری 
مواجه خواهند بود. آدم نژاد افزود: مقرر شده است که سقف ذخیره 
سازی بر روی کارت سوخت به اندازه سهمیه پایه در نظر گرفته شود.

معاون برنامه ریزی سازمان راهداری خبر داد:

کارت سوخت خودروهای فاقد بیمه 
شخص ثالث از خرداد شارژ نمی شود

30 روز از س��ال 95 می گ��ذرد و بازار خ��ودرو همچنان 
روزهای بی رونق و بدون خرید و فروش را سپری می کند.

یکی از دالیل مهمی که این روزها عام��ل بی رونقی بازار 
خودرو و نبود خری��د و فروش در بازار عنوان می ش��ود و 

سال های گذشته نیز در ماه ابتدایی 
س��ال چنین ش��رایطی مشاهده 
می ش��د، تعطیل��ی کارخانه های 
خودروسازی در دو هفته اول سال 
بوده؛ به ط��وری ک��ه در دو هفته 
ابتدای��ی س��ال کارخانه ه��ا، هیچ 
خودرویی به بازار عرضه نمی کنند.

دلی��ل دیگ��ر بی رونقی ب��ازار نیز 
می توان��د پالک نش��دن خودروها 
 توس��ط راهنمای��ی و رانندگ��ی 

در سال جدید باشد. 
به طور معمول راهنمایی و رانندگی 
برای استاندارد ش��دن خودروها، 

بخشنامه هایی به کارخانه های خودروسازی ارایه می دهند 
و اعالم می کنند که خودروها در س��ال جدید باید دارای 
امکانات و اس��تاندارد باش��ند و اگ��ر این اس��تانداردها و 

امکانات اجرا نش��ود، از پالک کردن خودروها جلوگیری 
خواهند کرد.

در این شرایط، در س��ال جدید و با وجود گذشت یک ماه 
از سال، قیمت ها در بازار خودرو تغییر و تحول آن چنانی 
نداش��ته اس��ت؛ به طوری که تقریبا 
 تغییر زی��ادی در قیمت ها نس��بت 

به شب عید مشاهده نمی شود.
 ب��ا آغ��از س��ال جدی��د ب��ا اینک��ه 
گمان��ه زنی ه��ا، حاک��ی از بهب��ود 
 وضعیت بازار خودرو بود، اما تغییری 
در ش��رایط بازار ایجاد نشد و خودرو 
همچنان ج��زو تولیداتی اس��ت که 
تقاضای کمتری نس��بت ب��ه میزان 

ظرفیت تولیدی که هست، دارد. 
البته با اینکه برخی محصوالت اولیه 
کم ش��ده، خبرها حکایت از آن دارد 
که خودروسازها خیال کاهش قیمت 

محصوالت خود را ندارند.
اکنون با آغاز س��ال جدید و باال رفتن نرخ برخی خدمات 
مانند بیمه های شخص ثالث، خودروس��ازان نیز سودای 

افزایش قیمت را در سر می پرورانند.
همچنی��ن ش��ایعاتی مبنی ب��ر افزای��ش 15 درص��دی 
 قیمت خودروها نیز به گوش می رس��ید ک��ه نعمت زاده، 

وزیر صنعت، معدن و تجارت از آن اظهار بی اطالعی کرد.
جبران نرخ تورم تولید در س�ال های گذش�ته 

با افزایش قیمت خودرو در سال 95 
پی��ش از ای��ن داوود میرخانی  رش��تی، مش��اور انجمن 
خودروسازان با اش��اره به اینکه از س��ال 93، هیچ مجوز 
 افزایش قیمتی برای خودروس��ازان صادر نش��ده اس��ت، 
گفته بود: واحدهای تولیدکننده خودرو، برخی خودرو ها 
را با ضرر و کمتر از قیمت تمام شده وارد بازار می کنند که 

برای ضررها در قیمت آنها اصالحاتی صورت گیرد.
وی درباره میزان افزایش قیمت ها در سال 95، گفته بود: 
در سال 93 ش��ورای رقابت با افزایش سه درصدی قیمت 
خودروها موافقت کرد ک��ه با تثبیت قیمت در دو س��ال 
گذشته بهتر است برای سال 95 افزایش قیمتی متناسب 

با واقعیت های اقتصادی خودروسازان در نظر گیرد.
 از نظر مشاور انجمن خودروسازان، تثبیت قیمت خودرو 
در س��ال های گذش��ته و دخال��ت برخ��ی نهاده��ای 
قیمت گذاری س��بب ش��ده برخی خودروس��ازان بزرگ 
داخل ضرری در حدود پنج هزار میلی��ارد تومان به خود 
ببینند و امروز به جایی برسند که توانایی پرداخت حقوق 
کارگران خود را نداش��ته باش��ند و به دنب��ال منابع مالی 
بوده اند ت��ا هزینه های جاری خ��ود را بپردازند. وی ادامه 
داد: درخواستی که اخیرا از سوی خودروسازان به شورای 
رقابت ارسال ش��ده، در حقیقت می خواهد تورم انباشته 
تولید در دو سال گذشته را در قیمت های سال 95 اعمال 

کند. 
میرخانی  رشتی بیان داشت: بنابراین خودروسازان با این 
افزایش قیمت قص��د دارند تثبیت قیمت ها در دو س��ال 
گذشته و نرخ تورم تولید در سال 93 و 94 را جبران کنند.
 اعالم قیمت های جدید خودرو تا دو هفته آینده 
رییس شورای رقابت به درخواست افزایش قیمت خودرو 
اشاره کرد و گفت: احتماال این مساله تا پایان فروردین  ماه 

در جلسات شورای رقابت مورد بررسی قرار گیرد.
رضا شیوا از ارسال درخواس��ت خودروسازان برای اصالح 
قیمت برخی محصوالت به شورای رقابت خبر داد و اظهار 
داش��ت: تا دو هفته آینده قصد داریم جلس��ه ای را برای 

بررسی درخواست آنها برگزار کنیم.
 اجازه نمی دهیم نرخ خودرو طبق درخواس�ت 

خودروسازان افزایش پیدا کند 
عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسالمی در مقابل 
ادعای نعمت بخش، تاکید کرد: متاسفانه موضوع افزایش 
قیمت خودرو ابتدای هر س��ال آغاز می شود و چند ماهی 
 ادامه پیدا می کن��د. این بح��ث تکراری اس��ت، چون ما 
به ریشه این کار نپرداخته ایم و تنها دلیل آن هم ساختار 

شبه دولتی حاکم بر سیستم خودروسازی کشور است.

حمیدرضا فوالدگر ادامه داد: با این وضعیت و هیاهویی که 
خودروسازی ها در حال راه انداختن آن هستند، پیش بینی 
می شود که قیمت ها کاهش پیدا نکند، اما اجازه افزایش 

قیمت ها را براساس درخواست خودروسازان نمی دهیم.
وی بیان داشت: معتقدیم اگر برجام صحیح اجرایی شود و 
دولت در مسیر اقتصاد مقاومتي حرکت کند، شاید بخت 

صنعت و بازار خودرو در سال 95 باز شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس با اش��اره به اینکه بحث 
تکراري قیمت خودرو امس��ال هم تکرار می شود، یادآور 
شد: مشکل س��اختاري صنعت خودرو عدم اجراي اصل 

44 است.
 خودرو داخلی با کیفیت پایین ارزش گران شدن 

ندارد 
رییس اتحادیه فروش��ندگان خودرو درباره وضعیت بازار 
خودرو در سال جدید، تاکید کرد: خودرو داخلی با کیفیت 

پایین اساسا ارزش گران شدن ندارد.
منصوری ادامه داد: چنانچه تدبیری برای بهبودی اوضاع 

اندیشیده نشود، امیدی به خروج از رکود نیست.
وی افزود: بازار سال 95 همچنان در رکود است؛ بنابراین، 
تولیدکننده ه��ا تا زمان��ی که کیفی��ت را ب��اال نبرده اند، 
صحبتی از قیمت نکنن��د و اکنون ک��ه کیفیت ها پایین 

است، قیمت های خود را کاهش دهند.
رییس اتحادیه فروش��ندگان خودرو اظهار کرد: چنانچه 
تولیدکننده های داخلی به این شکل عمل کنند، اطمینان 
داشته باشید، بازار همچنان در رکود خواهد ماند و امیدی 

به بهبود اوضاع نیست.
 رکود حاکم بر بازار خودرو به افزایش نقدینگی 

مردم بستگی دارد 
رییس اتحادیه خودروفروش��ان اصفه��ان گفت: وضعیت 
فروش اتومبیل در بازار تغییری نک��رده و همان وضعیت 

سابق را شاهد هستیم.
مرتضی گل افشان با بیان اینکه رکود همچنان بر بازار خودرو 
 حاکم اس��ت، اظهار کرد: رونق بازار خرید و فروش خودرو 
به کاهش رکود و افزایش نقدینگی در دست مردم بستگی 
دارد. وی اف��زود: رک��ود بازار خ��ودرو با پای��ان پیدا کردن 
تعطیالت نوروزی نسبت به سال گذشته تشدید شده است.

رییس اتحادیه خودروفروشان اصفهان یادآور شد: افزایش 
شایعه مبنی بر احتمال کاهش قیمت ها به رکود بازار کمک 
کرده و در حال حاضر تعداد فروشنده ها از میزان خریداران 
بیشتر اس��ت. مرد م معتقد  هس��تند  که با لغو تحریم ها و 
به د نبال آن کاه��ش هزینه های ناش��ی از تحریم، قیمت 

خود رو نیز باید  روند  نزولی د اشته باشد . 
اما خود روس��ازان برخالف خرید اران نظ��ر د یگری د ارند  
و می گویند  که لغو تحریم ها نمی تواند  به تنهایی س��بب 
کاهش قیمت خود رو شود ؛ چرا که د ر این میان مولفه های 
د یگری چون تورم، نرخ سود  بانکی و نوسانات نرخ ارز تاثیر 

بسیاری بر قیمت تولید  د ارند .
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رکود با طعم گرانی؛

افزایشنرخخودروبهگوشمیرسد

نماینده بنیاد توسعه تعاون کانون کار آفرینی زنان استان اصفهان 
از رشد40 درصدی توسعه مش��اغل خانگی  بانوان استان در سال 
 94 خبر داد و گفت: اصفهان نخستین استان در جذب تسهیالت 

خود اشتغالی زنان است.
 مهر الس��ادات حس��نی اظهار کرد: افزایش تعداد نمایندگان زن 
در مجلس دهم اتفاق خوبی است، زیرا تصمیمات این گروه متعهد 
و تحصیل ک��رده می تواند در رفع مش��کالت این قش��ر به عنوان 
نیمی از جمعیت کش��ور موثر باشد. مدیر عامل ش��رکت تعاونی 
خدیجه کبری خمینی شهر، از رش��د40 درصدی توسعه مشاغل 
خانگی و گروهی زنان در س��ال 94 در استان خبر داد و گفت: این 

 گونه مش��اغل به س��رمایه کمی برای راه اندازی نیاز دارد، ریسک 
سرمایه گذاری در صنایع بزرگ را ندارد و مهم تر اینکه با این گونه 
شغل ها زنان بهتر به خانواده رسیدگی می کنند. حسنی از ثبت نام 
حدود 15 هزار نفر در سراسر کش��ور برای دریافت وام دو میلیون 
تومانی اشتغال خانگی از صندوق قرض الحسنه مهر امام رضا )ع( 
خبر داد و اظهار کرد: استان اصفهان با ثبت نام چهار هزار نفر رتبه 
 نخس��ت را دارد، اما به ترتیب استان های کردس��تان و آذربایجان 
در رده های بعدی هس��تند. وی تصریح کرد: سعی کردیم در این 
امر عدالت رعایت شود و در همین راس��تا نخست حدود یک هزار 
نفر از زنان درخواس��ت کننده در اصفهان و خمینی شهر ثبت نام 

شدند ولی پس از آن ثبت نام را در سایر شهرستان های استان ادامه 
دادیم. این فعال خیریه کار آفرینی با بیان اینکه مخالف هزینه وام 
در خارج از کار آفرینی مانند پرداخت قرض و ... هستیم، ادامه داد: 
ثبت نام سال گذشته از فرودین تا آذرماه انجام شد ولی فعال فقط 
700 نفر در استان تسهیالت گرفتند و سایر افراد در سال 1395 وام  
خود را دریافت می کنند.  حسنی با بیان اینکه چرخ خیاطی یکی 
 از لوازم ارزان قیمت برای اش��تغال خانگی است که نرخ آن حدود 
 دو میلیون تومان است، افزود:  یک بانوی کارآفرین در شاهین شهر 
ب��ا ب��ه کارگی��ری20 دوزن��ده ک��ه چ��رخ خیاط��ی نی��ز از 
خودش��ان اس��ت کارگاه خانگ��ی ایج��اد ک��رد و ماهان��ه 
اعض��ای آن بی��ن800 ه��زار ت��ا ی��ک میلی��ون توم��ان درآمد 
دارن��د.  وی ادام��ه داد: در خمین��ی ش��هر نی��ز کارگاه خانگ��ی 
 بس��ته بندی و ف��روش حبوب��ات ب��ا هدف ب��ه کارگی��ری زنان 
ب��ی سرپرس��ت راه ان��دازی ش��ده اس��ت، همچنی��ن تولی��د 

خانگی عروس��ک نی��ز از دیگر فعالیت ه��ای زنان خود اش��تغال 
اس��ت، مین��ا کاران زن این ش��هر نیز در من��ازل بس��یار فعالند 
و محص��والت تولی��دی خ��ود را ب��رای ادام��ه مراح��ل تولی��د 
و فروش ب��ه خیریه حض��رت نرجس می آورن��د. نماین��ده بنیاد 
 توس��عه تعاون کان��ون کار آفرینی زنان اس��تان اصفه��ان، گفت: 
در ش��هر درچ��ه و روس��تاهای آن نی��ز ق��رار اس��ت ک��ه 
دس��تگاه جوجه کش��ی برق��ی ب��ه قیم��ت کمت��ر از دو میلیون 
توم��ان ب��رای متقاضی��ان تهی��ه کنی��م ک��ه ای��ن دس��تگاه 
 برق��ی ج��ای کم��ی می گی��رد و ش��خص خ��ود اش��تغال 

با استفاده از آن جوجه و مرغ بدون هورمون تولید خواهد کرد.
 افزایش عالقه زنان برای کار آفرینی در گردشگری

حس��نی از تالش این خیریه برای معرفی ش��غلی تعدادی از زنان 
شهرس��تان در مراکز تولید و کار خبر داد و گفت: اساسا در استان 
 اصفه��ان زن��ان تحصیلک��رده رویکرد جدی��د ب��رای کار آفرینی 

در بخش های گردشگری پیدا کرده اند.  
وی ادامه داد: روستای برزک در جاده بیابانی میمه - کاشان واقع 
شده است، اما نکته جالب این است که این مکان در فصل تابستان 
خنک است و مردم از کولر اصال اس��تفاده نمی کنند از سوی دیگر 
100 کارگاه عرقیجات در آن فعال اس��ت، قنات های آب آن هنوز 
خش��ک نش��ده و باغات آلو در آن وجود دارد. مدیر عامل شرکت 
تعاونی خیری��ه حضرت نرجس، اظه��ار کرد: تع��داد چهار بانوی 
تحصیل کرده این روس��تا قرار اس��ت با ایجاد یک مکان اقامتی و 
تفریحی به وسیله وام های خود اش��تغالی از گردشگران پذیرایی 
کنند، هم چنین توسعه شغل خانگی خشک کردن پوست میوه آلو 
نیز از دیگر مواردی است که در برزک  انجام می شود. حسنی گفت: 
روستایی در چادگان وجود دارد که به آن کاوه آهنگر می گویند و 
طبق نقل ها زادگاه این شخصیت تاریخی است که قرار است شش 
نفر بانو در آن اقامتگاهی برای پذیرایی از گردشگران ایجاد کنند. 

آگهیدعوتمجمععمومیعادیشرکترخسارنمونهنجفآباد

مسئول هیات مدیره 

بدین وسیله به اطالع اعضا می رساند جلسه عمومی شرکت رخس��ار نمونه نجف آباد با مسئولیت محدود به شماره ثبت 
988 در نظر دارد طبق ماده 11 اساسنامه شرکت بند الف، ب و پ جلسه ای در تاریخ 95/2/24 روز جمعه ساعت 8 صبح 

به آدرس دفتر شرکت واقع در شهرک صنعتی منتظریه ویالشهر خیابان 102 فرعی 109 برگزار نماید. 
دستور جلسه: 

1- استماع گزارش مدیر و مدیران شرکت 
2- تعیین حقوق و پورسانت کارکنان شرکت 

3- رسیدگی به محاسبات شرکت و ترتیب تقسیم سود و زیان، تصویب ترازنامه و سود و زیان شرکت 
4- تعیین خط مشی آینده شرکت )تمدید و تنظیم اجاره نامه شرکت( 
5- تعیین وکیل خبره دادگستری جهت دفاع از حق و حقوق شرکت. 

ابالغوقترسیدگی
1/169 در خصوص پرونده کالسه 950086 خواهان آقای شاهین بابائی سودانی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه چک به طرفیت آقای اصغر بهمن زیاری تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای یکش��نبه مورخ 95/3/9 ساعت 11 صبح  عصر 
تعیین گردیده اس��ت با توجه ب��ه مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای 
خواهان  برابر ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می ش��ود.م الف: 1746 شعبه نهم مجتمع ش��ماره 2 شورای حل 

اختالف اصفهان
ابالغ

1/170 نظر به اینکه آقای پیمان رمضانی فرزند نادر در پرونده کالسه 941838 
ب14 به اتهام مشارکت در س��رقت مقرون به آزار از طرف این بازپرسی تحت 
تعقیب می باش��ند و ابالغ احضاریه نیز به واس��طه معلوم نب��ودن محل اقامت 
ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ می گردد تا ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در ش��عبه چهاردهم بازپرسی دادسرای عمومی 
و انقالب مجتمع ش��ماره پن��ج اصفهان واقع در خیابان ش��ریعتی س��اختمان 
 مجتمع قضائی شهید بهشتی جهت پاس��خگویی به اتهام خویش حاضر شوند. 
در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی به عمل 
خواهد آمد. در ضمن هزینه نشر آگهی از طرف دادگستری پرداخت می گردد. م 

الف 1793بازپرسی شعبه چهاردهم دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
ابالغ

1 ش��ماره ابالغنام��ه: 9410100351109591 ش��ماره پرون��ده:  /171
9109980351100529 شماره بایگانی شعبه: 910530 مشخصات ابالغ شونده 
حقیقی بیوک حریری آهنگران فرزند علی اصغر به نش��انی تهران خ ستارخان 
نبش کوچه کوثر دوم ساختمان 110 واحد 2 مدارک پیوست در خصوص تجدید 
نظرخواهی آقای خسروی به طرفیت شما نسبت به دادنامه شماره 1187 صادره 
از این شعبه به پیوست نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم تجدید نظر خواهی به 
شما ابالغ می شود. مقتضی است حس��ب ماده 346 قانون آئین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز پس از 
رویت اخطاریه به این دادگاه اعالم نمایید یا به دادگاه تحویل دهید. واال پرونده با 
همین کیفیت به تجدید نظر ارسال می گردد. م الف 1819 شعبه 11 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان 
ابالغ

1/172 نظر ب��ه اینکه آق��ای علی عس��کری به اتهام جعل و اس��تفاده از س��ند 

 مجعول حس��ب ش��کایت آقای عباس رحیمی فرزن��د محمدعل��ی از طرف این
  بازپرس��ی در پرون��ده کالس��ه 950057 ب23 تح��ت تعقی��ب اس��ت و ابالغ 
احضاریه بواس��طه معلوم نبودن محل اقامت وی ممکن نگردیده بدینوسیله در 
اجرای ماده 174 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک 
ماه از تاریخ انتش��ار آگهی در شعبه 23 بازپرسی دادس��رای عمومی اصفهان 
 واقع در خیابان آتش��گاه اصفهان جهت پاس��خگویی به اته��ام خویش حاضر

  ش��ود. در ص��ورت عدم حض��ور پ��س از یک م��اه از تاری��خ انتش��ار آگهی 
اقدام قانونی معمول خواهد گردید. م الف 1820 بازپرس ش��عبه 23 دادس��رای 

عمومی اصفهان 
ابالغ

1/173 نظر به اینکه آقای محمد رضا پاک نژاد فرزند عباس به اتهام پیش فروش 
آپارتمان بدون تنظیم س��ند رسمی حس��ب ش��کایت آقایان مهدی شادنوش و 
مرتضی طاهری و محسن خالقی و فخرالدین افشار و سعید نوری زاده و محمد 
تورجی زاده از طرف این بازپرس��ی در پرونده کالسه 2677 ب23 تحت تعقیب 
اس��ت و ابالغ احضاریه بواس��طه معلوم نبودن محل اقامت وی ممکن نگردیده 
بدینوسیله در اجرای ماده 174 قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب به نامبرده 
ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی در ش��عبه 23 بازپرسی دادسرای 
 عمومی اصفهان واقع در خیابان آتش��گاه اصفهان جهت پاس��خگویی به اتهام 
خویش حاضر شود. در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی 
اقدام قانونی معمول خواهد گردید. م الف 1821 بازپرس ش��عبه 23 دادس��رای 

عمومی اصفهان
ابالغوقترسیدگی

9510100351000976 ش��ماره پرون��ده:  1 ش��ماره ابالغی��ه:  /175
9409980351000016 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 940016 در پرونده کالس��ه 
940016 ح 10 ش��عبه دهم دادگاه عمومی حقوقی اصفه��ان آقای رضا مطیع و 
غیره نسبت به دادنامه شماره 9409970351002019 مورخ 1394/11/29 تجدید 
نظرخواهی نموده اس��ت و از آنجایی که تجدید نظرخواه در دادخواست تجدید 
نظرخواهی تقدیمی، تجدیدنظر خواندگان آقای محمد و مجید و محسن و علی و 
حمید و مریم و منصوره همگی س��رتاج و مهدی طاهری فرد را مجهول المکان 
اعالم نموده است و تقاضای نش��ر آگهی نموده اس��ت لذا دفتر شعبه با تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی مراتب را در یکی از جراید منتشر می کند تا 
تجدید نظر خوانده مذکور ظرف مهلت ده روز پس از انتش��ار آگهی در روزنامه 
 به دفتر ش��عبه مراجعه و با اعالم نش��انی خود نس��خه ثانی دادخواست تجدید

 نظرخواهی و ضمای��م آن را تحویل بگیرد در غیر این ص��ورت پس از انقضای 
مهلت اعالم ش��ده پرونده با کیفیت موجود به دادگاه محترم تجدید نظر اس��تان 
اصفهان ارس��ال خواهد ش��د. م ال��ف 1844 ش��عبه 10 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 

ابالغوقترسیدگی
1/174 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100351000911 ش��ماره پرون��ده: 
9309980351000955 شماره بایگانی ش��عبه: 931097 پیرو آگهی های 
منتش��ره در جراید بدینوس��یله به محکوم علیه آقای عباس خودداری که 
مجهول المکان می باش��د ابالغ می گردد چون وفق دادنامه غیابی مربوطه 
9409970351000674 و 9409970351001213 ص��ادره از ش��عبه 10 
حقوقی اصفهان محکوم به پرداخت مبلغ یکصد و سی میلیون ریال بابت اصل 
خواسته مبلغ چهارمیلیون و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و سه میلیون 

و شش��صد هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله نخستین دادرسی 
و پرداخت خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ چک 187299 مورخ 1392/9/25 
و 187299 مورخ 1392/9/25 لغایت اجرای حکم بر اس��اس شاخص تورم 
اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق اکبر فانی و نیم 
عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به 
اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر این صورت دایره اجرای احکام طبق 
مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. م الف 

1825 شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

نماینده بنیاد توسعه تعاون کانون کار آفرینی زنان؛

رشد 40 درصدی مشاغل خانگی در اصفهان

با آغ�از س�ال جدید ب�ا اینکه 
گمانه زنی ها، حاک�ی از بهبود 
وضعیت ب�ازار خودرو ب�ود اما 
تغییری در ش�رایط بازار ایجاد 
نش�د و خودرو همچن�ان جزو 
تولیدات�ی اس�ت ک�ه تقاضای 
کمت�ری نس�بت ب�ه می�زان 
ظرفی�ت تولیدی که هس�ت، 

دارد
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رییس فرهنگستان زبان و ادب فارس��ی در مراسم رونمایی از مجموعه 
 سروده هایش با اشاره به اس��تفاده از واژگان بیگانه در میان مردم گفت: 

از جفایی که بر زبان فارسی می رود، رنج می برم.
مراس��م رونمای��ی از مجموعه ش��عر غالمعلی ح��داد ع��ادل، رییس 
 فرهنگس��تان زبان و ادب فارس��ی و نماینده مردم ته��ران در مجلس 
با حضور شاعر این اثر، محسن مومنی شریف رییس حوزه هنری، علیرضا 
مختارپور دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی و جمعی از اهالی فرهنگ 

در حوزه هنری برگزار شد.
غالمعلی حداد عادل در این مراس��م گف��ت: خدا را ش��کر می کنم که 
مسلمانم و ایرانی ام، خدا را ش��کر می کنم که فارسی زبانم و می توانم از 
میراث هزارساله شعر و نثر فارسی بهره ببرم و خدا را شاکرم که می توانم 
به برکت این زبان با همه اندیش��ه ها و عواطفی که طی این هزار سال و 
بیشتر در گستره اقلیم زبان فارسی به وجود آمده است ارتباط برقرار کنم 
و از آنها بهره ببرم. وی ادامه داد: زبان فارسی جلوه ارزشمندی از میراث 
فرهنگی ما اس��ت. هویت و تاریخ ما سرمایه بزرگی اس��ت که باید قدر 
 آن را بدانیم شعر در فرهنگ ما نش��انه فرهیختگی است و بزرگان ما در 
 هر ش��غلی که بوده اند و دانشی که داش��ته اند با ش��عر بیگانه نبوده اند. 

شعر جلوه هویت روح ایرانی است.
رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با اشاره به انتشار مجموعه » هنوز 
هم « و تاخیر در چاپ  این کتاب، گفت: انتشار این مجموعه شعر به تاخیر 
افتاده است. برای کسی که دهه هشتم زندگی خود را آغاز کرده و قدم 
در دهه هشتم زندگی اش گذاشته انتشار دفتر شعر دیگر دیر است البته 
این تاخیر جهات مختلفی نیز داش��ت. یکی اینکه شعر با عالم سیاست 
نمی س��ازد. امام )ره( هم تا زنده بود ش��عری از خود منتشر نکرد گرچه 

خواص شاعری امام را می دانستند.
حداد عادل یادآور شد: علت دیگر این بود که من دوست داشتم هنگامی 
که دفتر شعرم منتشر می ش��ود س��روده هایی که درباره افراد مختلف 
گفته ام و به آنها عالقه مندم در این دفتر بیاید مدت ها بود سعی می کردم 
قصیده ای درباره پیامبر به پایان برسانم که این کار خوشبختانه به انجام 
رس��ید و آن قصیده در این مجموعه منتشر شده اس��ت. غزل دیگر که 
دوست داشتم در این مجموعه بیایدغزلی برای امام حسین)ع( بود که 

همین اواخر آن را تمام کردم.
بخش دیگر سخنان رییس فرهنگس��تان زبان و ادب فارسی به کاربرد 

زبان فارسی در جامعه اختصاص داشت.
حدادعادل با بیان اینکه به زبان شعرو نثر فصیح فارسی عشق می ورزم، 
گفت: از اهمال ها و بی توجهی ها در این زمینه رنج می برم. این روزها فکر 
می کردم بعضی ها که بی جهت از لغت فارسی استفاده می کنند و خود 
معنای آن را نمی دانند گویی تصور می کنند چون به جای کاالی ایرانی 
باید کاالی خارجی بخرند در زبان هم باید مصرف کننده لغات خارجی 

باشند. از جفایی که با زبان فارسی می رود، رنج می برم.

خبر
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سینما

 محمدرض��ا ش��ریفی نیا بازیگر س��ینما و تلویزی��ون در خص��وص پرداختن 
به نقش های روحانیون در فیلم ها با این نیت که به س��مت ش��عارزدگی نرود، 
گفت: یک��ی از نقش های مهم در س��ینما و تلویزیون ب��ازی در نقش  روحانی 
اس��ت؛ چون برای باورپذیری بیش��تر و حساس��یت آن نیاز به زبان، س��واد و 
فرهنگ خاص خودش دارد. چنانچه اگر قرار باشد، بازیگری نقش شخصیتی 
در هر یک از کش��ورهای دنی��ا را ایفا کند، نی��از به فرهنگ و زبان آن کش��ور 
 دارد. اگر غیر از این باش��د، به ادا تبدیل می ش��ود و از باورپذیری آن کاس��ته 
 خواهد ش��د. وی افزود: فرهن��گ روحانی خاص اس��ت. پس وظیف��ه بازیگر 
در جه��ت ارایه آن بس��یار س��خت خواهد ش��د. چنانچه زمانی ک��ه کلمات 
 ش��خصیت روحانی به صورت کلم��ه عربی بیرون می آید، مش��خص می کند 
در این زمینه تا چه حد ممارس��ت، تحقیق و تفحص داش��ته است. وی ادامه 
داد: ی��ک بازیگر خوب بای��د در بیان زبان دیگر کش��ورها و حت��ی لهجه های 
بومی دقت کاف��ی را انجام دهد و قطعا برای رس��یدن به آن نی��از به گذراندن 
مراحل س��خت اس��ت. این بازیگر اضافه کرد: متاس��فانه بس��یاری از کسانی 
که نقش روحانی را بازی کردند، ممارس��ت، تحقیق و کوش��ش زیادی برای 
رسیدن به آن در جهت باورپذیری بیش��تر انجام ندادند. به این خاطر این نوع 
 بازی به سمت ش��عازدگی می رود و مخاطب به خاطر نبود باورپذیری کافی، 
آن را پ��س می زند. ش��ریفی نیا در ادامه صحبت های خ��ود در خصوص ورود 
سرمایه گذارانی که سواد سینمایی کافی ندارند، به این عرصه عنوان کرد: چرخه 
سینما بدون سرمایه گذار نمی چرخد. بنابراین نیازش به شدت حس می شود، اما 
تهیه کننده ای باید سر راه سرمایه گذار قرار بگیرد که با تسلط کامل به کارش حق 

دخالت سرمایه گذار را در اندازه ای که در حد سینما نیست، ندهد.

تعدادی از سینماگران شاخص ایرانی در کنار سینماگران خارجی در بخش 
» دارالفنون « به هنرجویان سینما آموزش می دهند.

حدود۱۱۰ هنرجو در نخستین دوره » دارالفنون « در شش روز برگزاری 
جش��نواره جهانی فیلم فجر از آموزش ها و تجربه های سینماگران ایران و 
جهان استفاده می کنند. این هنرجویان از دانشجویان سینما و فیلمسازان 
فیلم کوتاه هستند، از ایران و ۹ کش��ور انتخاب شده اند و کمتر از ۲۷ سال 
س��ن دارند. هنرجویان » دارالفنون « از افغانس��تان، تاجیکستان، عراق، 

لبنان، فلسطین، سوریه، ترکیه، پاکستان و آذربایجان به ایران می آیند.
در بخش » دارالفنون « اصغ��ر فرهادی، مجید مجی��دی، مجتبی راعی، 
فریدون جیرانی، فرش��ته طائرپور، محمود کالری، مهران کاشانی، فرزاد 
موتمن، پوران درخش��نده، علیرضا داوودنژاد، مجید اسالمی، پرویز آبنار، 
محمدعلی سجادی، مجید برزگر، همایون اسعدیان و... در طول شش روز 
 به این هنرجویان آموزش می دهند. برنامه های کارگاه های » دارالفنون « 
 هر روز از س��اعت۹:۳۰ صبح آغاز می ش��ود. تع��دادی از ای��ن کارگاه ها 
در فضای باز پردیس چارسو برگزار خواهند شد. مازیار میری مدیر بخش 
 » دارالفنون « است. جشنواره جهانی فیلم فجر اول تا ششم اردیبهشت ماه

امسال با دبیری رضا میرکریمی در پردیس چارسو برگزار می شود.

با اتمام سری دوم برنامه » شب کوک « و به واسطه موفقیت این برنامه در جلب 
مخاطب، تیم تولید برای فصل سوم دور خیز کرده اند. هادی دمیرچی تهیه کننده 
این برنامه درباره ش��رایط این فصل تاکید می کند که در حاضر اپلیکیشن های 
 این برنامه برای ثبت نام از عالقه مندان به ش��رکت در این مس��ابقه فعال است 
و در صورت فراهم بودن ش��رایط و ضبط و تولید آن دو تا ماه دیگر نهایی شده و 

بعد از ایام ماه مبارک رمضان شاهد پخش سری جدید این برنامه خواهیم بود.
  بنا بر برنامه ریزی گ��روه تولید، لوکیش��ن ضبط تغییری نخواه��د کرد و تنها 
 بخش هایی از دکور این برنام��ه در فصل دوم با اصالحاتی مواجه خواهد ش��د. 
 در کنداکتور برنامه ش��اهد ایتم های متنوع تری در سری س��وم خواهیم بود و 
آن طور که سایت س��ینما گزارش می دهد با این شرایط برنامه شب کوک هنوز 

یکی از گزینه های اصلی نسیم برای جلب مخاطب در سال ۹5 خواهد بود.   

روز گذشته همزمان با سالروز میالد با سعادت امام جواد )ع( دو کانال های »پویا« 
و »نهال« شبکه کودک به طور رسمی افتتاح شد.

مدیر ش��بکه کودک در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما 
درباره این دو کانال تخصصی ویژه خردسال و کودک گفت: پخش برنامه های این 
 شبکه با هویت و ش��کل بصری جدید همزمان با سالروز میالد امام جواد )ع( که 
 در کودکی به مقام امامت رس��یدند از روز گذش��ته از س��اعت 8 تا ۱4با لوگوی 
 » پویا « ویژه خردساالن و از س��اعت ۱4 تا ۲۲ با لوگوی » نهال « ویژه کودکان 

از شبکه کودک روی آنتن رفت.
محمد سرش��ار با اش��اره به اینکه تغییرات محتوایی و ظاهری ش��بکه کودک 
براس��اس مطالعات و بررس��ی ها درخصوص گرایش ها و نیازهای گروه س��نی 
 خردسال، کودک و نوجوان صورت گرفته است، افزود: بنابراین بررسی ها، قالب 
برنامه های خردسال۷ دقیقه ای، برنامه کودک ۱۲ دقیقه ای و نوجوان ۲۲ دقیقه 
ای درنظر گرفته شده و اولویت پخش برنامه ها براساس تولیدات داخلی متناسب 
با فرهنگی دینی و بومی کشور است. وی تخصصی شدن شبکه ها و هدف گذاری 
آموزشی و تربیتی را در دستور برنامه سازی های شبکه کودک دانست و گفت: 
برنامه های این شبکه در بس��ته های ۱5 تایی در نظر گرفته شده است و از این 
پس تالش می شود برنامه ها با موضوع های سطح بندی شده در زمان بندی های 
 مشخص روی آنتن برود. شبکه کودک از مهر پارسال به صورت آزمایشی پخش 

برنامه های خود را آغاز کرده بود.

شب کوک ثبت نام می کند

همزمان با سالروز میالد با سعادت امام جواد)ع(؛

 افتتاح رسمی کانال های » پویا « 
و » نهال « شبکه کودک

محمدرضا شریفی نیا:

 سرما یه گذار حق دخالت 
در جزییات فیلم را ندارد

کارگاه آموزشی اصغر فرهادی و مجید 
مجیدی در جشنواره جهانی فیلم فجر

سینمای ایران،  محصولی استراتژیک برای جهانیان
جشنواره جهانی فیلم فجر از اول تا شش��م اردیبهشت ماه سال جاری 
در پردیس سینمایی چارسو برگزار می شود. این دوره سی و چهارمین 
بخش بین الملل فیلم فجر اس��ت که هر ساله در بهمن ماه به مناسبت 
دهه فجر برگزار می شد، اما دو سال است که این بخش به طور مستقل 

در اردیبهشت ماه سال بعد برگزار می شود.
دبیری این جشنواره را رضا میرکریمی از فیلمسازان برجسته کشور به 
عهده دارد که در این میان افرادی همچون علیرضا ش��جاع نوری تهیه 
کننده بازیگر و مدیر اسبق بخش بین الملل بنیاد فارابی، مازیار میری از 
فیلمساز ایرانی، روح ا... حسینی مدیر مدرسه ملی سینما، رضا کیانیان 
بازیگر مشهور ایرانی، امیر اسفندیاری مسئول بخش بین الملل بنیاد 
سینمایی فارابی و جمعی دیگر از اهالی س��ینما و رسانه او را همراهی 

می کنند.
رضا میر کریمی دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر یکی از اهداف برگزاری 
این جش��نواره را رس��یدن به اهداف ملی ذکر کرد و گفت : دنبال این 
هستیم که سینمای ایران را به عنوان کاالی استراتژیک معرفی کنیم.

به گفته مسئوالن جشنواره امسال در بخش بین الملل 5 داور خارجی و 
۲ داور ایرانی، در بخش بهترین فیلم از کشورهای آسیایی 5 داور شامل 
4 داور خارجی و یک داور ایرانی، در بخش بین المذاهب ۲ داور خارجی 

و یک داور ایرانی حضور خواهند داشت.
یکی از برنامه های جنبی جشنواره برپایی بازار فیلم است که به گفته 
امیر اسفندیاری امسال نوزدهمین دوره آن برگزار می شود. اسفندیاری 

هدف از برپایی بازار فیلم را تبدیل کردن ایران به عنوان یک بازار محکم 
منطقه ای ذکر کرد.

از دیگ��ر برنامه های جش��نواره برگزاری نشس��ت ه��ای تحلیل فیلم 
و برگ��زاری کارگاه ه��ای تخصص�ی اس���ت ک���ه مس��ئولیت آن را 
 علیرضا ش��جاع نوری ب��ه عه��ده دارد. به گفت��ه روح ا... حس��ینیان، 
مدرسه ملی سینما به عنوان بازوی اجرایی سازمان سینمایی در امور 

آموزشی و پژوهشی این دوره از جشنواره حضور خواهد داشت.
کارگاه های آموزشی نیز در کاخ جشنواره با نام ایرانی دارالفنون با هدف 

استعداد یابی دایر است. 
مازیار میری مسئول بخش استعدادیابی جش��نواره بیان می دارد که 
از طریق برق��راری ارتباط با بخش های مختلف س��ینمایی و همراهی 
مسئوالن فرهنگی در کش��ور های خارجی تعداد۱۰۰ دانشجو ایرانی 
و خارجی جهت شرکت در کارگاه های آموزشی انتخاب شدند. که در 
کنار۳5۰ میهمان خارجی و هزاران نفر از عالقه مندان سینما به دیدن 

فیلم های جشنواره می پردازند.
جش��نواره جهانی فیلم فجر فقط یک بخش مس��ابقه به نام سینمای 
 س��عادت دارد که س��ه فیلم ایرانی و ۲ فیلم خارج��ی در آن به رقابت 

می پردازند. 
در کنار آن یک بخش آس��یا و کش��ورهای اس��المی وج��ود دارد که 
 رقابتی نیس��ت و بخش دیگر آن هم به مروری بر آثار سینمای فرانسه 

خواهد پرداخت.

وب س��ایت » گاردین « با انتش��ار گزارش��ی همراه با عکس، به ش��رایط 
صداوس��یمای ایران در س��ال های اخیر پرداخته و از کاه��ش مخاطبان 

تلویزیون خبر داده است.
به گزارش ایس��نا، در این گزارش به موضوعاتی چون اختالف  صداوسیما 
 با دول��ت یازده��م و همچنی��ن انتقادهایی که ب��ه عملکرد صداوس��یما 
در قبال پوش��ش مذاکرات هس��ته ای و اخب��ار مربوط به برج��ام مطرح 
شده، اشاره شده اس��ت. » مخاطبانی که در س��ال های اخیر از رسانه ملی 
ایران به فضای مج��ازی روی آورده اند «، موضوع دیگ��ر گزارش گاردین 
 اس��ت که در روزهای اخیر بر وب س��ایت این رس��انه قرار گرفته اس��ت. 
این گزارش با جمالتی از یکی از استادان روزنامه نگاری ایران مبنی بر اینکه 
» کانال های مجازی و شبکه های اجتماعی یک چالش بزرگ برای رسانه 
ملی ایران محسوب می شود، چراکه انحصار آنها را به خطر می اندازد «، آغاز 
می شود. این مقاله با این رویکردی که » رسانه ملی ایران با استفاده از قدرت 
نرم، می خواهد اذهان و احساسات مردم را تسخیر کند «، نوشته شده است 
و مثال های را برای اثبات این موضوع آورده است که در میان آنها می توان 
به پخش نشدن مصاحبه محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان 
با عادل فردوس��ی پور در برنامه »۹۰ « اش��اره کرد. در بخشی از این مقاله 
نوشته شده است، » رسانه ملی میزبان خوبی برای محمد جواد ظریف که 
به عقیده برخی یک قهرمان ملی است، نبوده است؛ چراکه مصاحبه ظریف 
با برنامه »۹۰« به عنوان مش��هورترین برنامه تلویزیونی، توس��ط مدیران 

رسانه ملی ایران پخش نشد. « طبق این مقاله، » رسانه ملی ایران بخواهد 
یا نخواهد، فضای مجازی راهش را در زندگی مردم ایران پیدا کرده است؛ 
برخالف اینکه ذکر نام رییس جمهور اس��بق ایران در مطبوعات و رس��انه 
ملی این کشور ممنوع است، اما کلیپ منتشر شده او در شبکه های مجازی 
همانند تلگرام برای انتخابات اخیر ) ۷ اسفند ( باعث شده تا عده  زیادی از 
مردم برای رای دادن به اصالح طلبان تشویق شوند. « بخشی از گفته های 
مهدی ش��کوری - مدیر س��ایت » آپارات « - نیز در این گ��زارش آورده 
 شده اس��ت؛ او می گوید: » برای اینکه یک مصاحبه یا کلیپ های دیگری 
در فضای مجازی منتش��ر ش��ود، دیگر نیاز به کس��ب مج��وز از مقامات 
دولتی نیس��ت. « ش��کوری می گوید: »ما مجاز نیس��تیم که در تلویزیون 
 تبلیغ کنی��م. ولی اگر ب��ه ما اج��ازه پیش��رفت ندهند، مردم به س��ایت 
یوتی��وب ) YouTube ( مراجعه می کنند. ما دوس��ت داریم که با رس��انه 
ملی همکاری کنیم. این یک موضوع ملی اس��ت. ما به کشورمان اهمیت 
می دهیم و نمی خواهیم که مردم به س��ایت های خارجی مراجعه کنند.« 
 در بخش دیگ��ری از ای��ن مقاله ب��ه صحبت ه��ای محمد ج��واد ظریف 
در برنامه » دید در شب « اشاره می کند. » وزیر امور خارجه ایران انتقاداتی 
از رسانه ملی دارد. او می گوید: » رسانه ملی اخباری که مردم را خوشحال 
و باعث افتخار آنها می شود را منتش��ر نمی کند. دنیا توافق هسته ای را به 
 عنوان یک پیروزی برای ای��ران بیان می کند، چرا صداوس��یما این کار را 

نمی کند؟ «

با وجود اینکه تئاتر کمدی در اصفهان از پیش��ینه و کارنامه 
درخشانی در گذش��ته برخوردار اس��ت، اما در حال حاضر 

جایگاهی برای آن مشخص نیست.
وضعیت تئاتر در ش��هر اصفهان اگرچه حال و روز خوش��ی 
ندارد، اما روزگاری تئاترهایی که در این شهر برگزار می شد 
جزو فاخرترین اجراهای کش��ور بوده حال اینکه چه بالیی 
بر سر فرهنگ و هنر پایتخت فرهنگ و تمدن جهان اسالم 

آمده بحثی است که باید بیشتر به آن پرداخت.
تئاتر به عن��وان اجرای زن��ده هنرپیش��ه روی صحنه برای 
مخاطب شناخته ش��ده که الفبای بازیگری در سینما است 
که فرهیختگان عرصه فرهنگ و هنر و سینما همواره دغدغه 
ترویج و بهبود کیفیت آن داش��ته و دارند چراکه آن ها بهتر 
می دانند ضعف کیفیت در فیلم های سینمایی کشور ناشی 

از ضعف تئاتر است.
حسینعلی آقاییان زاده؛ معاون هنری س��ینمایی اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اس��المی اس��تان اصفهان با تاکید بر لزوم 
تقویت نمایش های زن��ده تئاتر و افزایش س��الن های تئاتر 
عنوان کرد: هم��واره اعالم کرده ایم که اگر س��رمایه گذاران 
برای گسترش س��الن های تئاتر آماده باش��ند و عالقه مند 
به راه اندازی س��الن های کوچک تئاتر باشند مجوز آن ها را 
صادر می کنیم چراکه وضعیت فعلی رضایت نس��بی مردم 
و هنرمندان را دارا بوده اس��ت. وی اضافه کرد: اداره ارش��اد 
اصفهان در حد توان خود درصدد آماده س��ازی یک س��الن 
تئاتر در هر شهرس��تان اس��ت ک��ه تاکنون در بس��یاری از 
شهرستان ها افتتاح شده، اما در شهر اصفهان دو سالن تئاتر 
خوب که یکی متعلق به شهرداری و دیگری متعلق به اداره 
ارشاد اس��ت، کفایت نمی کند و الزم است تعداد سالن های 

بیشتری ساخته شود.
معاون هنری س��ینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان اصفهان ادامه داد: س��الن تئاتر دیگری در مجموعه 
کشوری توسط اداره ارش��اد اصفهان در حال احداث است؛ 
تنها راه حل رفع مشکالت حوزه تئاتر ورود بخش خصوصی 
در این موضوع اس��ت که با س��اخت س��الن تئات��ر و تولید 
نمایش��نامه خوب می توان ش��اهد مرتفع ش��دن معضالت 
نمایش بود. گرچه وضعیت تئاتر در کالن ش��هرهای کشور 
 هم چندان خوش��ایند و رضایت بخش نیست، اما این رکود 
در اصفهان به مراتب بیشتر و گسترده تر نمود کرده و دلیل 
آن انتظاراتی اس��ت که از ش��هر فرهنگی با پیشینه  تمدنی 
بزرگ در عرصه فرهنگ و هنر اس��ت؛ از هنرهای اس��لیمی 
 گرفته تا صنایع دس��تی و مفاخر علم��ی، فرهنگی و هنری 
از گذشته تا عصر حاضر در اصفهان زبانزد خاص و عام است.

یکی از دالیل اف��ت تئات��ر در اصفهان از نگاه س��یدمهدی 
س��یدین نیا، رییس حوزه هنری اصفهان عدم امکانات الزم 
است که وی با تشریح این مبحث گفت: تعداد پالتو و سالن 
نمایش در اصفهان بسیار محدود است، دستمزدهای تئاتر 
بسیار پایین و شرایط اجرا مشکل شده، پشتیبانی مالی وجود 
ندارد و مردم هم آن طور که باید و شاید استقبال نمی کنند. 
وی در ادامه ب��ا تاکید بر اینک��ه هر تئاتر بای��د مدت زمان 

بیش��تری به روی صحنه برود، این بازه زمانی را در اصفهان 
بسیار کم دانست و افزود: برخی از تئاترها در تهران به مدت 
یک سال اجرا می ش��ود، اما این موضوع در اصفهان مشاهده 
نمی ش��ود و در صورت اجرای تئاتر، این اجرا فقط در مدت 

کوتاهی به روی صحنه می رود.
 رییس ح��وزه هنری اس��تان اصفهان جای��گاه تئاتر طنز را 
در میان اجراها و نمایش ها خالی دانست و متذکر شد: مسائل 
مختلفی که باعث جذب مخاطب برای عالقه مندی به تئاتر 
وجود دارد که یک��ی از آنها تنوع در ژانر تئاتر اس��ت که اگر 
فردی برای نخستین بار به تماشای یک اجرای نمایش زنده 
نشست بار دیگر نیز برای تماشای اجراهای دیگر رغبت کند.

البته از بی توجهی مس��ئوالن فرهنگ و هنر کشور به عنوان 
یکی از عوامل بازدارنده ترویج فرهنگ تئاتر در میان مردم 
نباید گذشت، اما ایجاد بخشی از زیرساخت های هنری برای 
اجرای تئاتر در کشور همت سینماگران و کارگردانان کشور 

در نیم قرن اخیر را می طلبد.
نقش بی بدیل نوع نگاه مردم به تئاتر نی��ز از اهیمت باالیی 
برخوردار اس��ت به طوری که پرداخت هزینه ورود به سالن 
اجرای نمایش که بهای آن کمتر از یک ساندویچ است برای 
مردم بسیار سخت و سنگین خواهد بود؛ باید مشخص شود 
که مردم همان قدر که حاضر به پرداخت بهای یک ساندویچ 
برای سیر شدن شکم خود هستند حاضر به پرداخت بهای 

دیدن یک نمایش برای سیر ش��دن فرهنگ خود هستند یا 
نه؟ یکی از کارگردانان تئاتر در شهر اصفهان با ابراز تاسف از 
ایجاد محدودیت های سلیقه ای برای برگزاری تئاتر می گوید: 
فقر فرهنگی اگرچه در کالم کمتر به گوش رسیده باشد، اما 
با کمی تامل، نمود آن در عمق جامعه بسیار مشهود است و 
این معضل در درازمدت آسیب های جدی بر فرهنگ و عقیده 
جامعه خواهد گذاشت و این درحالی است که معطوف شدن 
به رفع مش��کالت اقتصادی اولویت کشور در دهه های اخیر 
بوده و هست که تغذیه فرهنگی مردم را به حاشیه برده است.

وی در ادام��ه می افزاید: رس��انه های مختلف ه��م با کمتر 
پرداختن به نقش بسزای تئاتر در راستای ارتقای نگاه هنری 
مردم نس��بت به عرصه س��ینما در رکود این هنر بی تقصیر 
نیس��تند که خروجی آن در ن��وع فیلم س��ازی کارگردانان 
مشهود است و باعث شده تا آنان برای ارضای مردم و جذب 
آنها به س��ینما رو به س��اختن فیلم های صرف��ا پربیننده نه 
 معناگرا هس��تند، اگرچه با ارتقای فرهنگ سینمایی مردم 

فیلم معناگرا نیز با مخاطبان زیادی مواجه خواهد شد.
ابراز تاس��ف کارشناسان س��ینمایی کش��ور از کاهش دید 
 هنری مردم برای روی آوردن به تئاتر و سینما راه به جایی 
نخواهد برد و گرایش مردم ب��ه این مهم در عرصه فرهنگ و 
هنر کشور ارایه راه حل های اجرایی برای این امر را می طلبد، 
با این حال همین مقدار ابراز دغدغه سینماگران برای تئاتر 

می تواند تلنگری به مردم برای توجه بیش��تر به این موضوع 
باشد.

سیدمصطفی حس��ینی؛ مدیر امور س��ینمایی حوزه هنری 
اصفهان اظهار کرد: تالش تیم عملیاتی بازس��ازی و ترمیم 
حوزه هنری این بود که سالن سینما فلسطین با رویکردی دو 
منظوره برای نمایش تئاتر و فیلم های سینمایی آماده شود 
که خوش��بختانه برای اکران فیلم ها در نوروز ۹5 آماده شد؛ 
بازسازی این سالن با دارا بودن6۰۰ صندلی هزینه ای بالغ بر 

۱/5 میلیارد تومان در بر داشته است.
جای تامل است که سند چشم انداز فرهنگ سازی برای ایجاد 
 تمایل خ��ودکار مخاطبان برای دی��دن نمایش های فاخر و 
به تبع آن فیلم های سینمایی پرمعنا همچنان هنوز روی میز 
کار متولیان فرهنگ و هنر کشور خاک می خورد و شاید عدم 
تامین بودجه کافی برای حمایت از تئاتر و سینما در کشور 

گاها تعمدا صورت می گیرد.
مهدی  جمالی نژاد؛ ش��هردار اصفهان نیز پیرامون وضعیت 
تئات��ر اصفهان گفت: مردم از گذش��ته، اصفه��ان را با تئاتر 
می شناس��ند به خص��وص تئات��ر طن��ز، بر همین اس��اس 
برنامه ریزی شده تا پروژه سالن تئاتر شهر در خیابان چهارباغ 
تا س��ال آینده آغاز ش��ود ک��ه همچنان در ح��ال پیگیری 
 خرید زمین ه��ای اطراف برای وس��عت بیش��تر این مکان 

هستیم.

گزارش گاردین از افت مخاطب صدا و سیمای ایران

حداد عادل:

از جفایی که بر زبان فارسی می رود 
رنج می برم

تلویزیون

چشم انتظاری برای » تئاتر شهر « در نصف جهان؛

جایگاه تئاتر کمدی در اصفهان کجاست؟
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هفت��ه پنجم لیگ قهرمانان آس��یا ام��روز و فردا برگزار می ش��ود که تیم های 
ایران��ی در ای��ن هفته باید ب��ا نمایندگان عربس��تان دیدار کنن��د. دیدارهای 
 نمایندگان ایران و عربستان همواره پر از تنش بوده و پس از مناقشه دو کشور 
 بر س��ر مسائل سیاس��ی و ادامه دار ش��دن آن در ورزش دیدارهای نمایندگان 

دو کشور حساس تر از همیشه شده است.
پس از تصمیم AFC مبنی بر برگزاری بازی نمایندگان دو کشور در کشوری 

بی طرف باشگاه الهالل، امارات را میزبان بازی های خود در نظر گرفته است.
در حال حاضر تراکتورسازی بهترین نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیاست 
و توانس��ته از 4 دیدار گذش��ته خود س��ه پیروزی و یک تس��اوی را به دست 
 بی��اورد و ب��ا 9 امتیاز در صدر جدول قرار بگیرد. اله��الل نیز عملکرد خوبی را 
در 4 بازی گذش��ته خود داش��ته و ب��ا 2 پیروزی و 2 تس��اوی در فاصله یک 
امتی��ازی تراکتورس��ازی در رتبه دوم قرار دارد و پی��روزی هر کدام از دو تیم 

منجر به صعود به مرحله بعد خواهد شد.
تراکتورسازی پس از اتمام نیم فصل دوم روند صعودی را پیموده و نشان داده 
بازیکنان و مربیان این تیم شناخت متقابلی از یکدیگر پیدا کرده اند، اما الهالل 

هم از قدرت های فوتبال آسیا محسوب می شود.
این دیدار را باید نخس��تین مصاف فوتبالی دو کشور پس از مناقشه های اخیر 
دانست و موفقیت تراکتور ضمن اینکه صعود این تیم به مرحله حذفی را برای 
نخس��تین بار تضمین می کند، روحیه س��پاهان و ذوب آهن دو نماینده دیگر 

ایران مقابل نمایندگان عربستان را هم افزایش خواهد داد.

کاپیتان تیم ملی کشتی آزاد ایران که اواسط فروردین دچار مصدومیت شدید 
شده بود، به امید رسیدن به المپیک اقدامات تخصصی درمانی خود را زیر نظر 

پزشکان و مربیان تیم ملی آغاز کرده است.
 ه��ر چند گفته می ش��ود کار او برای رس��یدن ب��ه آمادگی ای��ده آل و آرمانی 
تا المپیک بسیار سخت و دشوار است، اما یزدانی همیشه نشان داده می تواند 
 از پ��س غیر ممکن ها بر آید و با غیرت و ت��الش مثال زدنی، افتخارات بزرگی 
کس��ب کند. در همین راستا، رضا الیق، مربی تیم ملی کشتی آزاد در تشریح 
آخری��ن وضعی��ت درمانی  رض��ا یزدانی  گف��ت: او بالفاصله بعد از تش��کیل 
کمیس��یون ویژه پزشکی برای تعیین وضعیت مصدومیتش، وارد مرحله فوری 
درمان شد که در این راستا دکتر کیهانی با تدوین یک برنامه دقیق و تمرینی 

فیزیوتراپی، رسما تمرینات و اقدامات درمانی الزم را برای او تجویز کرد.
 وی ادام��ه داد: طب��ق نظ��ر پزش��کان معال��ج، یزدان��ی بای��د فع��ال ۶ هفته 
در خانه کش��تی به فیزیوتراپی مشغول باش��د و هر سه هفته یک بار نیز مورد 
معاین��ه و چکاپ دقیق قرار گیرد تا در صورت نیاز با تغییر برنامه های تمرینی 
و درمان��ی، کارش را ادامه دهد. الیق معتقد اس��ت مهم ترین مس��ئله ای که 
باعث امیدواری کادر فنی در مس��یر درمان هر چه زودتر یزدانی ش��ده، انگیزه 
باالی او برای بازگشت به روزهای اوج است که همین موضوع روند درمان او را 
تسریع خواهد بخشید. ضمن اینکه او برای رسیدن به المپیک از هیچ تالش و 
 کوششی دریغ نمی کند و عزم خود را جزم کرده تا بتواند در بزرگ ترین رویداد 

پیش روی خود شرکت کند.

کیمیای تکواندوی ایران که با تنها 17 سال سن چهار مدال تاریخی به نام خود 
 ثبت کرده اس��ت، حاال بعد از کس��ب س��همیه المپیک عزم خود را برای کسب 
م��دال المپی��ک جزم کرده تا بتواند با کس��ب مدال المپیک افتخ��ارات خود را 

تکمیل کند.
کیمیا علیزاده در خصوص کس��ب سهمیه المپیک، اظهار کرد: خیلی خوشحالم 
که توانستم مدال طال و سهمیه المپیک بگیرم. خیلی سختی کشیدم تا به اینجا 
رس��یدم. سه سال اس��ت که تمرین می کنم تا سهمیه المپیک را به دست آورم. 
خوشحالم که مزد زحماتم را گرفتم. وی افزود: در این مدت سخت تالش کردم و 
مدام وزن کم می کردم. در این راه خیلی ها به من کمک کردند. علیزاده در ادامه 
صحبت های خود خاطر نشان کرد: مبارزات سنگینی را پشت سر گذاشتم و هیچ 
حریفی را دست کم نگرفتم. اما مبارزه آخرم از همه سخت تر بود که خوشبختانه 
در آن بازی هم پیروز بودم و عالوه بر س��همیه المپیک مدال طالی رقابت ها را 
کسب کردم. دارنده مدال برنز جهان ادامه داد: من برای کسب سهمیه از طریق 
رنکین��گ هم امی��دوار بودم، اما به دالیل مختلف از طریق رنکینگ به س��همیه 
نرسیدم. مسابقات کسب سهمیه قاره آسیا آخرین فرصت من بود و نمی خواستم 

از دست برود و با تمام وجود مبارزه کردم.
نماینده وزن 57- کیلوگرم ایران همچنین گفت: از حاال کار من ش��روع شده و 
باید تالشم را بیشتر کنم تا بتوانم مبارزه های خوبی را در المپیک ریو ارایه دهم 
و به مدال المپیک برس��م. راه زیادی دارم، اما مدال المپیک را دور از دس��ترس 

نمی بینم.

آغاز دوئل 
فوتبالی ایران و عربستان

 تمرینات ویژه یزدانی 
با امید رسیدن به المپیک

کیمیای تکواندوی ایران:
 از حاال کارم آغاز شده است

 مربی خارجی، سناریوی جدید 
منتقدان مظلومی

مشتری های جدید طارمی

سرخابی ها

گرفت��ه  فوتب��ال  فدراس��یون  از  ای��ران  ورزش   مس��ئوالن 
تا وزارت ورزش باید درس دفاع از اقتدار و امنیت کش��ورمان 
را از مدی��ران عراقی یاد بگیرند، نکته ای که هر چند می تواند 
تاس��ف زیادی را به همراه داشته باشد، اما واقعیتی است که 
این روزها پیش روی مان است و نمی توان از آن چشم بست. 
بحث بر سر موضع قاطعانه عراقی ها برابر جوسازی سعودی ها 
 و در مقابل مواضع منفعالنه مس��ئوالن فدراس��یون فوتبال و 
وزارت ورزش برابر ادعای دروغین عربستانی ها درباره امنیت 
نداشتن کشورمان است، تفاوت هایی که نشان می دهد مدیران 
ورزش ایران در ماجرای جوسازی دولت سعودی نمره قبولی 
نگرفتند و به این کش��ور اجازه دروغ پراکنی علیه کش��ورمان 
را دادن��د. هر چند محمود گودرزی ک��ه از او به عنوان یکی 
از ضعیف تری��ن وزرای کابینه دولت حس��ن روحانی نام برده 
می ش��ود و شایعه برکناری اش به گوش می رسد، دیروز سعی 
کرد با ادبیاتی نسبتا تند از عربستان انتقاد کند و ایران را امن 
بداند، اما واکنش دیر هنگام وزیر ورزش مانند نوشداروی بعد 
از مرگ سهراب است. در حالی گودرزی به فکر دفاع از امنیت 
ایران برابر س��عودی ها افتاده اس��ت که در جریان جوسازی 
س��عودی ها پیش از صدور رای کنفدراس��یون فوتبال آسیا، 
وزارت ورزش در این ماجرا سکوت کرد و در حالی که انتظار 
می رفت علیه ادعاهای پوچ عربستان درباره اینکه ایران امنیت 
 ندارد و مس��ابقات تیم های باش��گاهی س��عودی با ایران باید 
در کشور سوم برگزار شود، موضع گیری مقتدرانه ای نداشت. 
فدراس��یون فوتبال و در راس آن علی کفاشیان هم با اهمال، 
س��عی کرد با توجه به ارتباطات شخصی که با شیخ بحرینی، 
رییس کنفدراسیون فوتبال آسیا دارد، علیه عربستان و ادعای 
واهی س��عودی ها که می خواهند ایران را ناامن نشان دهند، 
واکنش محکمی نشان ندهد تا مواضع کفاشیان، شیخ سامان 
 را نرنجاند! اهالی فدراس��یون و س��ازمان لیگ با عنوان اینکه 
موضع گیری تند و کنار کشیدن از لیگ قهرمانان می تواند برای 
 فوتبال ایران محرومیت به همراه داشته باشد، با سکوت شان،

 دف��اع از امنیت و اقت��دار را فراموش کردند تا عربس��تانی ها 
در حالی که وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال با سکوت شان 
ادعای دروغ س��عودی ها را به نوعی تایید کردند، توانس��تند 
حرف ش��ان را به کرسی بنشانند و کنفدراسیون فوتبال آسیا 
ب��ا صدور رای کامال سیاس��ی به برگ��زاری بازی های ایران و 
 عربس��تان در زمی��ن بی ط��رف رای بده��د و ادع��ای واهی 

دولت سعودی را تایید کند، اتفاقی که سهم مدیران وزارت و 
فدراسیون در آن پررنگ بود و آنها با اهمال و واکنش محکم 
نشان ندادن مقابل سعودی ها در زمین عربستان بازی کردند.

 نکت��ه تاس��ف برانگی��ر اینک��ه پ��س از رای کنفدراس��یون 
فوتبال آس��یا، مسئوالن فدراسیون راحت با آن کنار آمدند و 
حتی پس از آن هم نخواستند این اقدام سعودی ها را محکوم 

کنند تا مواضع منفعالنه و خالف امنیت ملی ش��ان همچنان 
ادامه داش��ته باش��د. فدراس��یون فوتبال حتی پس از صدور 
 رای هم برای جلوگیری از به هم نخوردن رابطه کفاش��یان و 
شیخ سلمان، اراده ای برای شکایت از عربستان به دادگاه عالی 
ورزش نداش��ت، اما در نهایت با فشار رسانه ها و افکار عمومی 
 که خواس��تار پاسخ به عربس��تان بودند، ش��کایت نامه ای را 
 با تاخی��ر به دادگاه عالی ورزش ارس��ال کرد، ش��کایتی که 
با توجه به اقدام دیرهنگام فدراس��یون ب��ه گفته حقوقدانان 
 راه به جایی نمی برد و تنه��ا برای خالی نبودن عریضه انجام 

شده است.
 در ای��ن ش��رایط فدراس��یون فوتب��ال ع��راق درس بزرگی 
به عل��ی کفاش��یان و محمود گ��ودرزی داد ت��ا آنها موضع 
 همراه با اقتدار را از مس��ئوالن عراقی یاد بگیرند تا این گونه 
 در پرونده ادعای دروغ عربستان درباره امنیت نداشتن ایران 
با عدم دفاع از امنیت کش��ورمان، قافیه را به دولت س��عودی 
واگذار نکنند. شاید بهتر باشد که مشاوران رییس فدراسیون 
فوتب��ال و وزیر ورزش بیانیه فدراس��یون فوتب��ال عراق را به 
 دقت بخوانند، بیانیه ای که شنبه شب منتشر شد و عراقی ها 
با قاطعیت از تصمیم شان برای انتخاب ایران به عنوان کشور 
میزبان بازی های ش��ان در انتخابی جام جهانی دفاع کردند و 
آن را انتخاب ملت عراق نامیدند و از عربس��تانی ها خواستند 
به خاطر مخالفت ش��ان برای آم��دن به ایران و مطرح کردن 
دوباره دروغ بزرگی به نام ناامن بودن ایران باید از ملت عراق 

که ایران را انتخاب کرده اند، عذرخواهی کنند.
واکنش محکم عراقی ها به ادعای دروغ س��عودی ها و مقایسه 
آن ب��ا رفت��ار منفعالنه عل��ی کفاش��یان و وزارت ورزش در 
 ای��ن پرونده ب��ه خوبی جای خالی مدیران��ی را که عرق ملی 
داش��ته باشند در سیس��تم تصمیم گیری ورزش کشور نشان 
می ده��د، مدیرانی که امنیت و اقتدار کش��ور را فدای منافع 
ش��خصی نکنند و برابر یاوه گویی های یک حکومت مس��تبد 

علیه کشورمان، سکوت نکنند.

تیراندازی درحالی حضور در رقابت های 
جام جهانی برزیل - المپیک آزمایش��ی- 
را تجرب��ه می کن��د که ب��ه گفته رییس 
 این فدراس��یون برای تامین هزینه های 
 س��فر تی��م ملی ب��ه برزی��ل وی مجبور 

به قرض کردن پول شده است!
تیراندازی ایران با کس��ب پنج س��همیه 
بس��یاری  ک��ه  ش��رایطی  در   المپی��ک 
از اردوه��ا و اعزام ه��ا کنس��ل می ش��د 
دس��ت به کار بزرگی زد. در میان این 5 

س��همیه کسب شده، چهار سهمیه به بانوان اختصاص دارد 
 و این به نوبه خود در میان فدراس��یون های ورزشی کشور 

بی نظیر است.
ام��ا آنچه در این می��ان به بزرگ ترین دغدغ��ه تیراندازان 
المپیک��ی تبدیل ش��ده مش��کالت عدیده مال��ی و کمبود 
تجهی��زات ابتدای��ی برای تمرین این ملی پوش��ان اس��ت. 
مش��کلی ک��ه تبعات ناش��ی از آن حاال در همین س��ه روز 

ابتدایی رقابت های جام جهانی برزیل هم دیده می شود.
 درحال��ی ک��ه الهه احم��دی بان��وی المپیکی کش��ورمان 
 ماه ه��ا در رنکین��گ فدراس��یون جهانی رتبه نخس��ت را 

ب��ه خ��ود اختصاص داده ب��ود حاال وی با یک پله س��قوط 
در جدول جهانی در مس��ابقات ریو حت��ی موفق به صعود 
 به مرحله فینال مس��ابقات نش��د. این در حالی اس��ت که 
الهه احم��دی در المپیک لندن و در می��ان برترین رقبای 
خود به فینال بزرگ ترین آوردگاه بین المللی رسید. نجمه 
خدمت��ی دیگر المپیکی ایران هم ب��ا وجود اینکه به فینال 
رسید به رتبه ای بهتری از پنجمی دست پیدا نکرد. یکشنبه 
نیز گلنوش سبقت الهی بانوی المپیکی رشته تپانچه بادی 
در جایگاه 25 قرار گرفت. همه اینها زنگ هش��داری برای 
 تیران��دازی ایران اس��ت. زنگ��ی که البته از م��دت ها قبل 
به گوش مس��ئوالن فدراس��یون رس��یده و درخواست های 
آنها برای کمک مس��ئوالن به این رش��ته بارها اعالم شده 
ولی گویا حرف ش��نوایی در میان مس��ئوالن ارشد ورزش 
 کشور ندارد. دیگر همه می دانند تیراندازی ایران می تواند 
در المپیک به مدال دس��ت پیدا کند ب��ه ویژه اینکه بانوان 
ایرانی حرف های زیادی برای گفتن در این رش��ته دارند و 
چه بس��ا اولین بانوی المپیکی ورزش ایران از همین رشته 
 باش��د. آنچه حضور در رقابت های ج��ام جهانی برزیل که 
 ب��ه نوع��ی المپیک آزمایش��ی برای این رش��ته محس��وب 
می ش��ود به ما نش��ان داد این بود که حریفان ما به خوبی 
 کار کرده اند، شرایط تمرین شان خوب است، آنها آماده اند 

و ما...

 تامی�ن هزینه اعزام به مونیخ و فرانس�ه دغدغه 
بعدی تیراندازی

در ای��ن فرصت کم باق��ی مانده تیراندازی ای��ران دو اعزام 
دیگر در پیش دارد. حضور مسابقات مونیخ و فرانسه حداقل 
کاری اس��ت که بای��د برای المپیکی ها انج��ام داد هرچند 
کاف��ی نیس��ت. هزینه همین س��فر به ج��ام جهانی برزیل 
هم به س��ختی تامین ش��د و گویا دغدغه این فدراس��یون 
المپیکی تمامی ندارد. مهدی هاش��می، رییس فدراس��یون 
تیراندازی در این خصوص گفت: کس��ب 5 سهمیه المپیک 
یک موفقیت بسیار بزرگ و بی نظیر برای رشته تیراندازی 
بود. با وجودی که بس��یاری از اعزام های ما لغو شده بود و 
اگ��ر این اتفاق نمی افتاد با توجه ب��ه ظرفیت های موجود 
می توانس��تیم سهمیه های بیش��تری بگیریم. انتظار داریم 
مس��ئوالن ورزش��کاران المپیکی ما را برای کسب بهترین 
نتیجه در این رقابت ها کمک کنند تا فرصت کس��ب مدال 

به ویژه برای بانوان بیشتر و بهتر فراهم شود.
هاش��می خاطرنش��ان کرد: دو اعزام دیگر در پیش داریم. 
یکی مس��ابقات مونیخ و دیگری فرانسه است که البته هنوز 
 هزینه آنها را نداریم. به همین دلیل برای سفر به برزیل هم 
دو س��وم هزینه ها را قرض کردیم ت��ا بتوانیم تیم را اعزام 
کنیم امیدواریم مس��ئوالن از رش��ته تیراندازی که شانس 

کسب مدال در المپیک را هم دارد، حمایت کنند.

این روزها کس��انی مربی خارجی در استقالل را بر س��ر پرویز مظلومی 
می کوبند که به دنبال آوردن جمال حاجی و سیموندی در ابتدای فصل 

به جمع آبی های پایتخت بودند.
استقالل داربی 82 را باخت و بعد از آن هجمه سنگینی علیه کادر فنی این 
تیم ایجاد شد. این هجمه از سوی برخی پیشکسوتان و هواداران این تیم 
به سمت و سوی سرمربی خارجی رفت. در بسیاری از موارد دیده شده که 
برخی پیشکسوتان و هواداران استقالل به دنبال آوردن یک مربی خارجی 

به زعم خودشان بزرگ برای این تیم هستند.
وارد این بحث نمی شویم که اساسا پیشکسوتانی که به هیچ وجه کی روش 
 را قبول ندارن��د به دنبال کدام مربی خارجی برای اس��تقالل هس��تند؟ 
یا اینکه پیشکس��وت محترمی که به دنبال آوردن سیموندی در ابتدای 
فصل به استقالل بود چگونه نام از مربی خارجی بزرگی می برد، در حالی 
که فرد یاد ش��ده حاضر بود با کمتر از300 هزار دالر در ایران مربیگری 
 کن��د. در این مطلب بح��ث اصل��ی روی تجربه تاریخی اس��تقاللی ها از 
مربیان خارجی است. اولین مربی خارجی استقالل رایکوف بود. وی بعد 
از دانایی فر سرمربیگری استقالل را بر عهده گرفت و دوران نسبتا خوبی را 
 با این تیم پشت سر گذاشت. اولین قهرمانی استقالل در آسیا به دست او 
رخ داد و البته شکست ۶ بر صفر آبی ها از پرسپولیس هم در دوره مربیگری 
او اتفاق افتاد. رایکوف جوانان زیادی را به فوتبال ایران معرفی کرد و از او به 

عنوان یکی از مربیان موفق خارجی در ایران یاد می شود.
 با این حال رایک��وف ظاهرا تنها مرب��ی موفق تاریخ خارجی اس��تقالل 
بوده است. بعد از او جکیچ سرمربیگری اس��تقالل را بر عهده گرفت، اما 
موفقیت خاصی با استقالل نداشت و بعد از انقالب اسالمی، ایران را ترک 
کرد. سومین مربی خارجی استقالل بیلوفسکی بود. وی در ابتدای دهه 
70 هدایت استقالل را بر عهده گرفت ولی آنقدر بد نتیجه گرفت که برکنار 

شد و نصرا... عبداللهی هدایت آبی های پایتخت را بر عهده گرفت.
 چهارمین مربی خارجی تاریخ استقالل س��وکومورخوف بود. در دوران

  دهه70 استقالل، وی دو بار هدایت اس��تقالل را بر عهده گرفت و در هر 
دو بار هم بدون کسب عنوان قهرمانی ایران را ترک کرد.

آخرین سرمربی خارجی تاریخ اس��تقالل رولند کخ نام داشت. این مربی 
آلمانی که مدت ها دس��تیار کریس��توف دام بود به عن��وان اولین تجربه 
سرمربیگری اش به ایران آمد، اما نتایج ضعیف او و درگیری اش با حواشی 
استقالل باعث شد برکنار شود و پورحیدری از اواسط فصل هدایت این 

تیم را بر عهده بگیرد.
تاریخ نشان داده که هر چقدر پرسپولیس��ی ها در داشتن مربی خارجی 
موفق بودند اس��تقاللی ها در این امر ناموفق نشان دادند. شاید بد نباشد 
برخی از پیشکس��وتان حامی مربی خارجی برای این تیم به این س��وال 
 پاس��خ دهند که اساس��ا ک��دام مربی خارج��ی بزرگی حاضر می ش��ود 
به تیم��ی بیاید که چیزی ح��دود40 میلیارد تومان بده��ی دارد. زمین 
 تمرین مش��خصی ندارد و به قدر کافی پرونده در فیفا ب��ه عنوان بدهی 

به بازیکنان خارجی سابقش دارد.
البته پیشکسوتان و هواداران استقالل به خوبی به یاد دارند که استیماچ 
تا آستانه هدایت آبی های پایتخت در این فصل پیش رفت ولی در نهایت 
مظلومی سرمربی استقالل شد. البته نتایج استیماچ در سپاهان خود گواه 

مسائل زیادی است که جایش در این مطلب نیست.

دربی 82 و تقابل استقالل و پرس��پولیس چند تماشاگر خارجی داشت، 
میهمان هایی که از ترکیه آمده بودند.

ارسون یانال، سرمربی سابق ترکیه، به همراه فیرات دستیار سابق دایی و 
سرمربی سایپا و همین طور مدیران اجرایی دو باشگاه گنچرلر بیرلیگی و 

ترابوزان اسپور از جمله این میهمان ها بودند.
آنها به تهران آمده بودند تا عالوه بر مذاکره با بعضی مدیران و باشگاه ها، 
زمینه را ب��رای انتقال بعض��ی از بازیکنان به ترکیه فراه��م کنند. انگین 
 فیرات، سرمربی سابق سایپا در این باره می گوید: » هدف ما این بود که 
مدیران اجرایی فوتبال ترکی��ه بتوانند یکی از بزرگ ترین دربی های دنیا 
را از نزدیک ببینند. همین طور می خواستیم زیبایی های ایران را به آنها 
نشان بدهیم. خدا را شکر که بازی هم در سطح بسیار خوبی برگزار شد. 
یکی از اهداف ما هم دیدن بازیکنان ایرانی و حضورشان در لیگ ترکیه هم 
بود. « خبرهای رسیده حکایت از آن دارد که مسئوالن دو باشگاه گنچرلر 
بیرلیگی و ترابوزان اسپور از کیفیت بازی فرشاد احمدزاده و مهدی طارمی 
خوش شان آمده و حتی قرار شده به صورت رسمی از باشگاه پرسپولیس 
برای جذب این بازیکنان درخواست بدهند البته طارمی در اواسط فصل 

پیشنهاد مالمو را رد کرد و بعید به نظر می رسد به لیگ ترکیه برود. 
او در آخرین مصاحبه  اش هم گفت که دوست دارد در پرسپولیس بماند.

 قائم مقام باش��گاه اس��تقالل خوزس��تان تاکی��د کرد که 
عبدا... ویسی در تیم فوتبال این باشگاه ماندنی خواهد بود.

علی پورکیانی ابتدا در مورد وضعیت اس��تقالل خوزستان 
و شانس این تیم برای کس��ب عنوان قهرمانی در لیگ برتر 

 اظهار داش��ت:  تیم ما ش��رایط بس��یار خوبی دارد. ما فعال 
به این فک��ر می کنیم که بازی ب��ه بازی جل��و برویم و این 
هفته هم با قدرت مقابل گسترش فوالد به میدان می رویم. 
 تمام ت��الش بازیکن��ان و کادر فنی این اس��ت ک��ه دوباره 
به صدر جدول برگردیم. امیدوارم که این اتفاق در هفته های 

آینده رخ دهد.
قائم مقام باشگاه استقالل خوزس��تان با اشاره به وضعیت 
عبدا... ویسی و ش��ایعه مذاکره او با باشگاه سپاهان عنوان 
کرد: ما به این مس��ائل فکر نمی کنیم و اج��ازه نمی دهیم 
 تمرک��ز تی��م به ه��م بری��زد. مطمئن باش��ید ویس��ی در

 استقالل خوزستان می ماند. ما با ویسی قرارداد قلبی داریم. 
تا زمانی که ویسی بخواهد همیش��ه در کنار ما خواهد بود 

و باشگاه استقالل خوزستان نیز همیشه خواهان اوست.

واکنش اهوازی ها به شایعه مذاکره ویسی با سپاهان

 س��رمربی کروات پرس��پولیس با حض��ور در برنامه دورهمی یک س��لفی 
با طنزپرداز مطرح کشورمان گرفت.

برانکو ایوانکوویچ با شکست سنگین استقالل در دربی محبوبیت دوچندانی 
پیدا کرده است. وی  یکشنبه میهمان برنامه دورهمی از شبکه نسیم بوده 

که البته در انتهای هفته روی آنتن خواهد رفت.
 امیرمهدی ژوله، نویس��نده و بازیگر دورهمی در پش��ت صحنه این برنامه 

موفق به گرفتن یک سلفی با برانکو شده است.

لنز دوربین

حضور سرمربی پرسپولیس
 در برنامه دورهمی

ویلفرد لئ��ون کوبایی ب��رای دومین س��ال متوال��ی عنوان 
ارزشمندترین بازیکن اروپا را کسب کرد، اما تابعیت او هنوز 

مشخص نیست.
 قهرمانی تیم والیبال زنیت کازان روس��یه در اروپا این تیم را 
 به عنوان پ��ر افتخارترین باش��گاه قاره س��بز مط��رح کرد، 
 ام��ا در کن��ار موفقی��ت ه��ای ای��ن تی��م، ویلف��رد لئ��ون 
دریافت کننده زنیت هم مثل سال گذشته عنوان MVP یا 

همان ارزشمندترین بازیکن اروپا را به دست آورد.
لئون این روزها با فاصله بس��یاری از تمام اسپکرهای قدرتی 
 جهانی آماده تر اس��ت، اما او به دلیل مش��کالت داخلی کوبا 
 سال هاس��ت در تیم ملی کش��ورش نمی تواند بازی کند و 

به دنبال تغییر پاسپورت خود است. 
 مقدمات حضور این بازیک��ن در تیم ملی والیبال لهس��تان 

برنامه ریزی شده است، اما او قطعا به مسابقات انتخابی المپیک 
نخواهد رسید، اما بازیکنی که مدت ها کاپیتان تیم ملی کوبا 
بود و حاال از همیشه آماده تر اس��ت، نمی تواند در مسابقات 

معتبر ملی شرکت کند.

ستاره دست نیافتنی و پر درد سر والیبال

درسی که کفاشیان و گودرزی
 باید از عراق یاد بگیرند
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ابالغ وقت رسیدگی
1/140 در خصوص پرونده کالس��ه 94/262 ش4 خواهان داود شفق فرزند 
حسین به نشانی اردستان بلوار معلم کوچه راهور پالک 209 درخواستی مبنی 
بر انتقال س��ند به طرفیت شکوه سالک فرزند غالمحس��ین به نشانی مجهول 
المکان تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای چهارشنبه 95/3/5 ساعت 8/30 
صبح تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید نشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در جنب دادگستری اردس��تان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. م الف 12 مسئول دبیرخانه شعبه چهارم شورای حل 

اختالف اردستان 
ابالغ رای

1/141 ش��ماره دادنام��ه: 9509973623500060 ش��ماره پرون��ده: 
9309983624700553 شماره بایگانی شعبه: 940357 شاکی: آقای حسین 
مومنیان فرزند عباس به نشانی شهرستان اردستان خ شهید فائق محله مون 
سادات ک آسیاب منزل ش��خصی متهم: آقای مهران فرحناک فرزند سیامک 
مجهول المکان اتهام: مزاحمت تلفنی دادگاه با عنایت به جمیع اوراق پرونده ختم 
رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان 
به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام 
آقای مهران فرحناک فرزند س��یامک متواری دایر بر ایجاد مزاحمت تلفنی با 
تماسهای مکرر با شماره تلفن 09386759774 موضوع شکوائیه تقدیمی آقای 
حسین مومنیان فرزند عباس با عنایت به شکوائیه تقدیمی شاکی خصوصی، 
پاسخ استعالم واصله در خصوص تماسهای شماره موضوع شکوائیه با توجه 
به عدم حضور متهم در دادسرا و جلس��ه مورخه 1394/11/14 این دادگاه و 
بالنتیجه عدم ارائه دفاع موثری از سوی ایش��ان در دفاع از اتهام انتسابی این 
دادگاه با توجه به اطالعات مطلعین تعرفه ش��ده با عنایت ب��ه جمیع اوراق و 
محتویات پرونده بزه انتسابی محرز و مسلم مستندا به اصول سی و ششم و 
یکصد و شصت و ششم قانون اساسی و مواد 2 و 12 و 13 و 18 و 19 و 160 
و 162 از قانون مجازات اسالمی مصوب 1392 و ماده 641 از قانون مجازات 
اس��المی مصوب 1375 )بخش تعزیرات( و مواد 345 و 365 و 374 و 375 و 
378 و379و 380 و 406و 407 و 426و 431 از قانون آئین دادرسی کیفری حکم 
بر محکومیت متهم به تحمل چهار ماه حبس تعزیری صادر و اعالم می نماید. 
رای صادره غیابی ظرف موعد بیس��ت روز پس از ابالغ واقعی قابل اعتراض 
در این دادگاه پس از آن ظرف موعد بیست روز ابالغ قابل پژوهش در محاکم 
محترم تجدید نظر استان اصفهان اس��ت. م الف 11 شعبه 101 دادگاه کیفری 

دو اردستان 
ابالغ وقت رسیدگی

1/142 در خصوص پرونده کالسه 95/23 ش 4 خواهان جمشید جاللی فرزند 
محمد جعفر به نشانی اردستان خیابان امام کوچه شهید زارعی درخواستی 
مبنی بر مطالبه وجه چک به طرفیت سید حسین میر احمدیان فرزند سید علی 
به نشانی مجهول المکان تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای چهارشنبه 
95/3/17 ساعت 9 صبح تعیین گردیده با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید نشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در جنب دادگستری اردستان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. م الف 9 مس��ئول دبیرخانه شعبه چهارم 

شورای حل اختالف اردستان 
ابالغ رای

1/143 ش��ماره دادنام��ه: 9409973623101522 ش��ماره پرون��ده: 
8909983623100441 شماره بایگانی شعبه: 890659 خواهان: آقای رضا 
خدادادی زاده مهابادی فرزند خداداد به نشانی روستای مهاباد، ورودی بلوار 
شهید بهشتی پ9. خواندگان: 1- آقای قاسم یداله زاده فرزند محمد به نشانی 
مهاباد، ش��هرداری مهاباد 2- آقای مهدی اش��جع فرزن��د بایراقلی. 3- آقای 
حسن خان زاده فرزند توکل همگی به نش��انی تهران، باغچی آباد گودرزی، 
کوچه حیدری،پالک 78 . 4- آقای مس��عود حیدریان فرزند خسرو به نشانی 
تهران، سید خندان، خ دبس��تان، خ موحد کاشانی پالک 87 طبقه چهارم، واحد 
10 )دهم( 5- آقای محس��ن مهابادی فرزند محمد به نش��انی مجهول المکان 
6- آقای رسول قهارزاده فرزند حس��ن به نشانی مهاباد، شرکت قلعه گوشه. 
خواسته ها: 1- مطالبه خس��ارت 2- الزام به تحویل کارت سوخت 3- الزام به 
انتقال مال منقول. دادگاه با رعایت تشریفات قانونی ختم رسیدگی را اعالم و با 
استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدود رای می نماید. رای 
دادگاه در خصوص دادخواس��ت تقدیمی آقای رضا خدادادی زاده مهابادی 
فرزند خداداد به طرفیت خواندگان 1- رسول قهارزاده فرزند حسین 2- حسن 
خان زاده فرزند توکل 3- مهدی اشجع فرزند بایرام قلی 4- مسعود حیدریان 
فرزند خسرو 5- محس��ن مهابادی فرزند محمد و 6- قاسم یداله زاده فرزند 
احمد مبنی بر مطالبه خسارت مابه التفاوت قیمت بنزین آزاد و سهمیه به میزان 
هر لیتر 3000 ریال از زمان دو نرخی شدن بنزین و به علت عدم تحول کارت 
بنزین اتومبیل مقوم به 50/100/000 ریال، این ش��عبه با عنایت به محتویات 
پرونده، رونوش��ت مصدق قولنامه مورخه 84/10/14 ف��ی مابین خواهان و 
خوانده ردیف اول نبس��ت به یک دس��تگاه اتومبیل پراید مدل 84 به ش��ماره 
انتظامی 855-ج71-ایران 33، رونوش��ت فرم بازدید تعویض پالک اتومبیل 
موصوف با اش��اره به مالکیت خوانده ردیف دوم، مالحظه دادنامه ش��ماره 
1191-89 مورخ 89/11/14 بر محکومیت خوانده ردیف سوم به انتقال سند 
اتومبیل موصوف و محکومیت خوانده ردیف سوم فوق به تحول کارت سوخت 
ماش��ین به نحو غیابی و قطعیت آن به لحاظ عدم اعتراض، جوابیه استعالم از 
شرکت نفت اردستان بر اینکه از تاریخ 86/4/6 لغایت 94/2/1 میزان 7849 لیتر 
بنزین سهمیه به اتومبیل موضوع خواسته تعلق گرفته و عدم حضور خوانده 
ردیف س��وم جهت دفاع یا ایراد موث��ر با وصف ابالغ قانونی از طریق نش��ر 
آگهی در جراید کثیراالنتش��ار دعوی خواهان را وارد دانسته مستندا به مواد 
1 و 2 قانون مس��ئولیت مدنی و ماده 198 قانون آ. د. م خوانده ردیف سوم را 
به پرداخت مبلغ 2/354/700 تومان )تومان 300×7849( بابت اصل خواسته 
در حق خواهان محکوم و نسبت به مازاد خواس��ته با لحاظ مراتب مستندا به 
ماده 197 قانون آ. د. م به رد دعوی خواهان اظهار نظر می ش��ود و نسبت به 
خواندگان دیگر به لحاظ عدم توجه دعوی مستندا به ماده 84 قانون آ.د.م قرار 
رد دعوی خواهان را صادر می نماید برای صادره پیرامون محکومیت غیابی 
و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه وظرف بیست روز 
پس از آن قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر مرکز اس��تان است. و بابت رد 
دعوی حضوری و وفق قسمت اخیر قابل اعتراض است. م الف 10 رئیس شعبه 

اول دادگاه عمومی حقوقی اردستان 
ابالغ وقت رسیدگی

1/147 در خصوص پرونده کالس��ه 94-1068 خواهان سید مجید عسگری 
دادخواس��تی مبنی بر مطالب��ه به طرفیت اس��ماعیل خاکس��ار تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی مورخ 95/3/4  س��اعت 5 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان سجاد – اول 
ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 
8165756441 ش��ورای حل اختالف اصفهان شعبه 26 شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف: 1777 شعبه26 مجتمع ش��ماره یک ش��ورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

ش��ماره   9410100351011552 ابالغی��ه: ش��ماره   1 /148
پرونده:9409980351001141 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 941290 خواهان 
سید حس��ن آذرمی دادخواس��تی به طرفیت خوانده ش��رکت تولیدی لوله و 
پروفیل افق الوند و رس��ول کریمی وصفرعلی عروجی و هادی دس��تجردی 
به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه خسارت دادرسی و اعسار 

از پرداخت هزینه دادرس��ی و مطالب��ه وجه چک تقدی��م دادگاههای عمومی 
شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به ش��عبه 10 دادگاه خانواده 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 2 اتاق ش��ماره 212 ارجاع و به کالسه 
9409980351001141 ثبت گردی��ده که وقت رس��یدگی آن 1395/03/10 
و س��اعت 11:30 تعیین ش��ده اس��ت به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرس��ی دادگاههای 
عمومی و انق��الب در امورمدنی و دس��تور دادگاه مراتب ی��ک نوبت در یکی 
ازجراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد.م الف: 1829 شعبه دهم دادگاه حقوقی شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

1 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100351000933 ش��ماره پرون��ده:  /149
9409980351000173 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 940205 پیرو آگهی های 
منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای/خانم سید مهدی طاهرزاده 
که مجه��ول المکان می باش��د اب��الغ می گردد چ��ون وفق دادنامه ش��ماره 
9409970351000809 ص��ادره از ش��عبه 10 حقوقی اصفه��ان محکوم به 
پرداخت مبلغ چهارصد میلیون ریال بابت اصل خواسته مبلغ دوازده میلیون 
ریال و هشتصد و ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی مبلغ ده میلیون و هشتصد 
هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله نخس��تین دادرس��ی و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواس��ت 1394/2/27 لغایت اجرای 
حکم بر اساس شاخص تورم اعالمی از س��وی بانک مرکزی در حق موسی 
فرامرزی و پرداخت نیم عش��ر در حق صندوق دولت ش��ده اید ظرف ده روز 
از انتشار این آگهی مهلت دارید نس��بت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در 
غیر این صورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با 
هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. م الف 1826 شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 
ابالغ

1/150 ش��ماره ابالغنام��ه: 9510100351300603 ش��ماره پرون��ده: 
9409980351300560 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 940573 مشخصات ابالغ 
ش��ونده حقیقی بنیامین برائی نژاد مجهول الم��کان در خصوص تجدید نظر 
خواهی آقای علی اصغر مس��ائلی به طرفیت شما نس��بت به دادنامه شماره 
1315 صادره از این شعبه به پیوست نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدید 
نظر خواهی به شما ابالغ می شود. مقتضی است حسب ماده 346 قانون آئین 
دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید 
ظرف ده روز پس از روی��ت اخطاریه به این دادگاه اع��الم نمایید یا به دادگاه 
تحویل دهید. واال پرونده ب��ا همین کیفیت به تجدید نظر ارس��ال می گردد. م 

الف1816 شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

1 ش��ماره ابالغی��ه: 9510100350500491 ش��ماره پرون��ده:  /151
9409980350500742 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 940819 پیرو آگهی های 
منتشره در جراید بدینوس��یله به محکوم علیه آقای مهدی دادخواه تهرانی و 
خانم آرام نجمی که مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون وفق دادنامه 
شماره 9409970350501734 صادره از شعبه 5 دادگاه حقوقی اصفهان در 
پرونده شماره 940819ح 5 محکوم به پرداخت مبلغ 225/000/000 ریال به 
عنوان اصل خواسته و مبلغ 7/405/000 ریال هزینه دادرسی و خسارت دیر 
کرد در حق محکوم له آقای اکبر گویا و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز 
از انتشار این آگهی مهلت دارید نس��بت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در 
غیر این صورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول مطالبات با 
هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. م الف 1809 شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان 
ابالغ

1/152  ش��ماره ابالغنام��ه: 9510100350100424 ش��ماره پرون��ده: 
9409980350100547 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 940645 مشخصات ابالغ 
شونده حقیقی: محمود سرجویی فرزند مهدی مجهول المکان مدارک پیوست: 
در خصوص تجدید نظر خواهی محمد پور عزیزان به طرفیت ش��ما نسبت به 
دادنامه شماره 9409970350101851 صادره از این شعبه به شما ابالغ می 
شود. مقتضی است حسب ماده 346 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز پس از رویت اخطاریه 
و مراجعه به دفتر دادگاه و دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدید نظر 
به این دادگاه اعالم نمایید. واال پرونده با همین کیفیت به تجدید نظر ارسال می 

گردد. م الف 1805 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

ش��ماره    9510100350100402 ابالغی��ه: ش��ماره   1 /153
پرونده:9409980350100927 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 941082 خواهان 
علیرضا قریشی دادخواس��تی به طرفیت خوانده مسعود قیصری به خواسته 
الزام به تنظیم س��ند رس��می و مطالبه خسارات دادرس��ی تقدیم دادگاههای 
عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 1 دادگاه 
عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
نیکبخت س��اختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 333 
ارجاع و به کالس��ه 9409980350100927 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی 
آن 1395/03/10 و س��اعت 8:30 تعیین ش��ده اس��ت به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امورمدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد.م الف: 1807 شعبه 1 دادگاه حقوقی شهرستان اصفهان
آگهی احضار متهم

9510110365100025 ش��ماره پرون��ده:  1 ش��ماره نام��ه:  /154
9409980365101888 شماره بایگانی ش��عبه: 941920 در پرونده کالسه 
941920 د32 آقای مجتبی نص��ر اصفهانی فرزند علی به اته��ام ترک انفاق 
موضوع شکایت خانم هاجر نصر اصفهانی تحت تعقیب می باشد. با توجه به 
مجهول المکان بودن نامبرده و به تجویز ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری 
مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می گردد 
تا ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی در شعبه س��ی و دوم دادیاری دادسرای 
عمومی و انقالب مجتمع شماره دو اصفهان واقع در خیابان آتشگاه روبروی 
پمپ بنزین حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید. در صورت عدم حضور در 
موعد مقرر تصمیم مقتضی اتخاذ می گردد. م الف 1785 دادیار شعبه سی و 

دوم مجتمع قضائی شماره 2 اصفهان 
ابالغ

1/155 ش��ماره درخواس��ت: 9510460365300009 ش��ماره پرون��ده: 
9509980365300052 شماره بایگانی ش��عبه: 950053 نظر به اینکه آقای 
مجتبی زارعی فرزند مرتضی به اتهام ض��رب و جرح عمدی، تخریب، توهین 
حس��ب ش��کایت زهرا زارعی فرزند مرتضی از طرف این دادسرا در پرونده 
کالس��ه 950053 د34 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم 
نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آیین 
دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امر کیفری مراتب به نامبرده ابالغ 
تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 34 دادیاری دادسرای عمومی 
اصفهان جهت پاس��خگویی به اتهام خویش حاضر ش��ود، در صورت عدم 
حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. در 
ضمن هزینه نشر آگهی از طرف دادگس��تری پرداخت می گردد. م الف 1786 

دادیار شعبه 34 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
ابالغ

1/156 ش��ماره درخواس��ت: 9510460363400002 ش��ماره پرون��ده: 
9509980363400109 شماره بایگانی ش��عبه: 950109 نظر به اینکه آقای 

لطف اله ح��دادی فرزند عزیزاله به اتهام ترک انفاق همس��ر و فرزند حس��ب 
ش��کایت خانم آمنه عباس��ی فرزند قدیرعلی از طرف این دادسرا در پرونده 
کالس��ه 950109 د15 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم 
نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است بدینوسیله در اجرای ماده 15 قانون 
آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده 
تا ظرف مدت یک ماه از انتشار آگهی در شعبه 15 دادیاری دادسرای عمومی و 
انقالب اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود. در صورت عدم 
حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. 

م الف 1787 شعبه پانزدهم دادیاری دادس��رای عمومی و انقالب شهرستان 
اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
1/157 ش��ماره درخواس��ت: 9510460364600001 ش��ماره پرون��ده: 
9509980364600034 شماره بایگانی ش��عبه: 950034 نظر به اینکه آقای 
بهزاد درودگر به اتهام توهین و مزاحمت حسب شکایت فرزانه السادات نوریان 
از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 950034 د27 تحت تعقیب است و ابالغ 
احضاریه به واس��طه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله 
در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امر 
کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 
27 دادیاری دادس��رای عمومی اصفهان جهت پاس��خگویی به اتهام خویش 
حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام 
قانونی معمول خواهد ش��د. در ضمن هزینه نش��ر آگهی از طرف دادگستری 
پرداخت می گردد. م الف 1788 دادیار ش��عبه 27 دادیاری دادسرای عمومی 

و انقالب اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

1/158 ش��ماره درخواس��ت: 9510460364900001 ش��ماره پرون��ده: 
9509980364900109 شماره بایگانی ش��عبه: 950110 نظر به اینکه آقای 
فرهاد نصری نصرآبادی به اتهام ضرب و جرح عمدی و توهین حسب شکایت 
خانم زهره محمدی فرزند رمضانعلی از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 
950110 د 30 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل 
اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امر کیفری مراتب ب��ه نامبرده ابالغ تا ظرف 
یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 30 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان 
جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از 
یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. در ضمن هزینه 
نشر آگهی از طرف دادگستری پرداخت می گردد. م الف 1789 دادیار شعبه 30 

دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
ابالغ وقت رسیدگی

ش��ماره    9510100350600702 ابالغی��ه: ش��ماره   1 /159
پرونده:9309980350601346 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 931540 خواهان 
بانک ملت به مدیریت محمدرضا س��اروخانی با وکالت آقای آرش ش��یرانی 
دادخواس��تی به طرفیت خواندگان اکبر تس��لیمی و مجید تسلیمی و علیرضا 
رنجبران به خواسته مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه 
و ماطلبه وجه بابت... تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به ش��عبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 220 ارجاع و به کالسه 9309980350601346 
ثبت گردیده  با توجه به اینکه نظریه کارشناسی وصول گردیده است به علت 
مجهول المکان بودن خواندگان علیرضا رنجبران و اکبر تسلیمی و درخواست 
وکیل خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرس��ی دادگاههای عمومی 
و انقالب در امورمدنی و دس��تور دادگاه نظریه کارشناسی یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می ش��ود تا خواندگان علیرضا رنجبران و اکبر 
تسلیمی پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن ظرف مهلت هفت روز به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود چنانچه اعتراضی دارند ظرف مهلت 
مقرر به این دادگاه اعالم نمایند..م الف: 1812 شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

1/160 در خصوص پرونده کالس��ه 94-1071 خواهان سید مجید عسگری 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه ب��ه طرفیت ب��رزو نادری تقدیم نموده اس��ت 
وقت رس��یدگی مورخ 95/3/4  س��اعت 5/30 تعیین گردیده است با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان سجاد – اول 
ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 
8165756441 ش��ورای حل اختالف اصفهان شعبه 26 شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف: 1776 شعبه26 مجتمع ش��ماره یک ش��ورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

1/162 در خصوص پرونده کالس��ه 94-1187 خواهان سید مجید عسگری 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت س��عید ایوبی نژاد تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی مورخ 95/3/8 س��اعت 5/30 تعیین گردیده اس��ت با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان سجاد – اول 
ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 
8165756441 ش��ورای حل اختالف اصفهان شعبه 22 شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف: 1780 ش��عبه22مجتمع ش��ماره یک ش��ورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

1/163 در خصوص پرونده کالس��ه 94-1188 خواهان سید مجید عسگری 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت همین بس خالدی- جواد شمس تقدیم 
نموده است وقت رس��یدگی مورخ 95/3/8  س��اعت 6 تعیین 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 خیابان سجاد – اول 
ارباب – روبروی مدرسه نیلی  پور– جنب ساختمان صبا – پالک57 کدپستی 
8165756441 ش��ورای حل اختالف اصفهان شعبه 22 شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
م الف: 1779 شعبه22 مجتمع ش��ماره یک ش��ورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

1/164 در خصوص پرونده کالس��ه 94-1186 خواهان سید مجید عسگری 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت جواد آیتی تقدیم نموده اس��ت وقت 
رسیدگی مورخ 95/3/8  ساعت 5 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب – روبروی 
مدرسه نیلی  پور– جنب س��اختمان صبا – پالک57 کدپستی 8165756441 
شورای حل اختالف اصفهان شعبه 22 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 1778 

شعبه22 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف شهرستان اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

1/161 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 94-1156 خواهان حس��ن نصیری 
گرمسیری دادخواس��تی مبنی بر تخلیه و مطالبه اجور معوقه به طرفیت سید 
عباس حسینی تقدیم نموده است وقت رس��یدگی برای مورخ 95/3/5 ساعت 
4/30  عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 

تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل 
اختالف 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.

م الف: 1754 شعبه 24 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

1/165 در خصوص پرونده کالس��ه 95-114 یا 950110 خواهان حس��ین 
صادقی دادخواستی مبنی بر الزام به انتقال س��ند به طرفیت 1- مهدی جلیلی 
2- هادی خصافی زاده تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/3/8 
ساعت 9 تعیین گردیده اس��ت با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان  برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 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.م الف: 1759 ش��عبه هفتم مجتمع شماره 2 

شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

1/166 در خصوص پرونده کالس��ه 94-1131 خواهان محس��ن حس��ینی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- محمد رضایی 2- های رضایی تقدیم 
نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 95/3/9 س��اعت 16/30  عصر تعیین 
گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان  
برابر ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود.م الف: 1781 ش��عبه 16 مجتمع شماره 2 شورای حل 

اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

1/167 در خصوص پرونده کالسه 950103 خواهان بهزاد کرمی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت س��عید روزبهانی تقدیم نموده است وقت رسیدگی 
برای یکشنبه مورخ 95/3/9 ساعت 9 صبح  عصر تعیین گردیده است با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان  برابر ماده 73 قانون 
آیین دادرس��ی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به 
این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع شماره 2 شورای 
 حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در

 صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
می شود.

م الف: 1753 شعبه پنجم مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ وقت رسیدگی

1/168 در خصوص پرونده کالس��ه 950110 خواهان حس��ن ش��اه سنایی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت علی رضا صالحی تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای یکشنبه مورخ 95/3/9 ساعت 11/30 صبح  عصر تعیین 
گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان  
برابر ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
 اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود.م الف: 1752 شعبه پنجم مجتمع شماره 2 شورای حل 

اختالف اصفهان
مزایده

1/190 ش��ماره آگه��ی: 139503902004000025 ش��ماره پرون��ده: 
9204002127000090 مزای��ده به ش��ماره بایگانی 9201688 شش��دانگ 
یکدس��تگاه آپارتم��ان )بلوک چه��ار ردیف طبقه س��وم( پ��الک ثبتی فرعی 
2924/2261 )دو هزار و دویست و ش��صت و یک فرعی از دو هزار و نهصد 
و بیست و چهار( از پالک اصلی 99 )نود و نه( واقع در بخش 16 ثبت اصفهان 
با قدرالحصه از عرصه مشاعی و با حق العبور از راهرو مشاعی پالک 2344 
فرعی و محوطه و راه پله مش��اعی پالک 2267 فرعی و با حق استفاده و حق 
العبور از آسانسور مشاعی پالک 2269 فرعی به مساحت 127/32 متر مربع 
که 7/13 متر مربع مساحت مفید بالکن طرف جنوب است و ششدانگ انباری 
واقع در طبقه همکف دارای پالک 2273 فرعی مجزی ش��ده از 2924 فرعی از 
99 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان با قدرالحصه از عرصه مش��اعی و 
با حق العبور از راهرو مش��اعی پالک 2344 فرعی و پارکینگ مشاعی 2269 
فرعی با حق استفاده از آن برای آپارتمان پالک 2261 فرعی به مساحت 5/27 
متر مربع که سند مالکیت آن در صفحه 421 دفتر 396 امالک به نام خانم شهال 
لرزاده فرزند غفار ثبت و صادر ش��ده است و طبقه نامه 1/3/93/5249126-

93/8/27 اداره ثبت اسناد و امالک شاهین ش��هر حدود اربعه بدین شرح می 
باشد: شماال: به طول 9/34 متر دیوار و پنجره است به فضای محوطه شرقا: 
اول دیواریست به فضای محوطه و دیواریست اش��تراکی با راه پله مشاعی 
پالک 2248 فرعی دیواریست اش��تراکی با آپارتمان پالک 2245 فرعی جمعا 
به طول 11/83 متر دوم به طول 1/85 متر دیواریس��ت اشتراکی با آپارتمان 
مزبور جنوبا: اول به طول 3/85 متر دیواریست کوتاه دوم به طول 6/99 متر 
دیوار و پنجره است هردو قسمت به فضای محوطه غربا: اول به طول 3/75 متر 
دیواریست اشتراکی با آپارتمان پالک 2262 فرعی دوم که شمال است به طول 
0/95 متر سوم به طول 1/75 متر دیوارها اشتراکی است با آسانسور مشاعی 
پالک 2267 فرعی چهارم که شمالی است به طول 0/55 دیواریست به راه پله 
مشاعی پالک 2267 فرعی پنجم درب و دیواریست اشتراکی به راه پله مزبور 
و دیواریست به فضای محوطه جمعا به طول 8/20 متر* حدود و مشخصات 
انباری* شماال: به طول 1/82 متر دیواریست به محوطه شرقا: به طول 2/90 
متر دیواریست اشتراکی با انباری پالک 2274 فرعی جنوبا: به طول 1/82 متر 
درب و دیواریست به راهرو مشاعی پالک 2344 فرعی غربا: به طول 2/90 متر 
دیواریست اشتراکی با راه پله مشاعی پالک 2267 فرعی حقوق ارتفاقی له و 
علیه طبق قانون تملک آپارتمانهاست. که طبق نظر کارشناس رسمی پالک فوق 
در طبقه سوم با قدمت بیش از ده سال به مشخصات سقف تیرچه بلوک، بدنه 
گچ رنگ، کف موزائیک و سرامیک، دارای آشپزخانه به صورت کاشی سرامیک 
و کابینت و درب های داخ��ل چوب و پنجره های بی��رون آلومینیوم و دارای 
سرویس بهداشتی و حمام کامل به صورت کاشی سرامیک و دارای سیستم 
سرمایش کولر، دارای انشعابات آب، گاز مشترک و برق مستقل و مورد وثیقه 
بیمه نمی باشد. طبقه سند رهنی شماره 41435-89/12/12 دفتراسناد رسمی 
145 شهرضا بابت بدهی آقای طهمورس نره در رهن بانک کشاورزی شهرضا 
واقع می باشد از ساعت 9 الی 12 روز یکشنبه مورخ 95/2/19 در اداره اجرای 
اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی، چهارراه اول سمت 
چپ به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه 1/718/820/000 ریال )یک 
میلیارد و هفتصد و هیجده میلیون و هشتصد و بیست هزار ریال( شروع و به 
هر کس 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 در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز 
بدهی های مالیاتی و عوارض ش��هرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه 
رقم قطعی آن معلوم ش��ده یا نشده باش��د به عهده برنده مزایده است ضمن 
آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های 
فوق از محل مازاد به برنده مزایده مس��تردد می گردد ضمنا این آگهی در یک 
نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 95/1/31 درج و منتشر می 
گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. توضیحا 
جهت شرکت در جلس��ه مزایده: مبلغ پایه مزایده طی چک تضمین شده بانک 
ملی به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناس��ائی معتبر الزامیست ضمنا 
برده مزایده باید مابقی مبلغ خرید را تا پایان وقت اداری همان روز طی فیش 

مخصوص در حساب اداره ثبت اسناد و امالک سپرده نماید. 
م الف 2169 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 



در مدارا، 
فزونى و بركت است، و هر كس از 

مدارا محروم باشد، از خير، محروم شده است.

امام على علیه السالم : 
هر كس كينه را از خود دور كند، قلب و عقلش 

آسوده مى  گردد.
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صاحب امتياز : 
شركت توسعه رسانه برتر زاینده رود

مدیرمسئول : 
محمدرضا شواخى زواره
جانشين مدیرمسئول :

 بهمن زین الدین 
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 روزنامــه فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسـی ، اقتصادی و ورزشی 
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شهردار اصفهان در دیدار با معاون سیما و 
مدیران شبکه های رسانه ملى:

خالقیت ، نوآوری 
و دانش محوری 

مبنای   مکتب 
جدید    اصفهان

شهردار اصفهان با بیان اینکه در گفتمان دانش محوری، دانش محور و مبنای توسعه 
شهرها می شود، گفت: بر این اساس در شهرداری اصفهان در برنامه بلند مدت50 
ساله، در برنامه 5 ساله1400 و بودجه 95 این نهاد مولفه های فعالیت های دانش 

محور دیده شده است.
به گزارش اداره ارتباطات رس��انه ای ش��هرداری اصفهان، در نشس��ت صمیمانه 
با معاون سیمای س��ازمان صدا و سیمای کشور و مدیران ش��بکه های سراسری 
ضمن تبریک ای��ام ماه رجب و میالد امام جواد )ع( با اش��اره ب��ه اینکه این روزها 
شهرهای میانی کشور نیز همچون کالنشهرها دچار چالش های زیست محیطی، 

ترافیکی، اجتماعی، مهاجرت بی رویه و ... ش��ده اند، اظهار کرد: برای ساماندهی 
این امر نیازمند درمان س��ریع هس��تیم و این در حالی اس��ت که هم��ه اقدامات 
 صورت گرفته در بس��یاری از ش��هرهای کش��ور نقش مسکن را داش��ته و کمتر 

به درمان توجه شده است.
وی با اش��اره به اینکه رویکرد، نگاه و گفتمان جدید در ش��هرها می تواند تنها راه 
درمان س��ریع چالش های شهری باش��د، افزود: باید توجه داشت که در یک دهه 
گذشته شهرداری ها با افزایش چالش های فرهنگی و اجتماعی وارد میدان شده و 
از رویکرد صرفا خدماتی به رویکرد اجتماعی و فرهنگی روی آورده و موفقیت هایی 

را نیز داشته اند.
 ش��هردار اصفهان تصریح ک��رد: راه ان��دازی معاونت های فرهنگ��ی و اجتماعی 
در شهرداری ها نمونه بارز این فعالیت هاست که به کمک نهادهای دولتی آمده و 

اقدامات شایسته ای را انجام داده اند.
وی با اش��اره به آغاز گفتمان جدی��دی با عنوان گفتمان دانش محوری در ش��هر 
اصفهان و تالش برای تس��ری دادن این گفتمان به همه کالنش��هرهای کش��ور 
بیان کرد: در گذش��ته تعداد صنایع، میزان تولید، کش��اورزی و ... س��رمایه های 
اصفهان معرفی شدند و این در حالی است که در گفتمان دانش محوری نخبگان، 
هنرمندان، فضاهای فرهنگی و فرهنگسراها، دانشگاه ها و ... سرمایه های یک شهر 

به حساب می آیند.
جمالی نژاد با بیان اینکه در گفتمان دانش محوری دانش، محور و مبنای توس��عه 
شهرها می ش��ود، افزود: بر این اساس در ش��هرداری اصفهان در برنامه بلندمدت 
50 ساله، در برنامه 5 س��اله1400 و بودجه 95 این نهاد مولفه های فعالیت های 

دانش محور دیده شده است.
گفتمان دانش محوری جنس شهر و فعالیت های شهری را تغییر مى دهد

وی با تاکید بر اینکه گفتمان دانش محوری جنس ش��هر و فعالیت های ش��هری 
را تغییر می دهد، اضافه کرد: در این ش��هرها واژه های جدی��د نوآوری، بازآفرینی 
و فن آفرینی معنا پیدا می کند و موتور توسعه ش��هری با این نوع سوخت حرکت 

می کند.
شهردار اصفهان با تاکید بر اینکه چنانچه بخواهیم در شهرها در دایره بسته حرکت 
کنیم جهشی نخواهیم داشت، ابراز کرد: با قرار دادن موتور توسعه شهرها بر محور 
نوآوری و آینده پژوهی و با تولید فکر و اندیش��ه می توان ش��اهد طراحی فضاهای 

جدید در شهر و حل بسیاری از چالش های فعلی باشیم.
وی با اشاره به ثبت جهانی ش��هر اصفهان در زمینه صنایع دستی و پیوستن این 
 شهر به شبکه ش��هرهای خالق جهان، اضافه کرد: ش��هرداری اصفهان می تواند 
با دریافت این برندها و استفاده از ظرفیت ها و نوآوری هایی که در شبکه شهرهای 
خالق جهانی اتفاق می افتد اتمسفر شهری اصفهان را به اتمسفری دانشی، فرهنگی 

و خالقانه تغییر دهد.
جمالی نژاد با اشاره به اینکه جریان سازی علمی برای ترویج گفتمان دانش محور 
 در بدنه ش��هرداری اصفهان با برگزاری جلس��ات و نشس��ت های نظریه پردازی 
با بهره گیری از اساتید بزرگ کشور انجام شده اس��ت، بیان کرد: در این جلسات 
همه مس��ایل ریز و درش��ت ش��هر اصفهان را مورد توجه قرار داده و ب��رای آنها 

ایده پردازی هایی را داشته ایم.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه ش��هر اصفهان به عنوان نخس��تین ش��هر کش��ور 
مرکز علمی و فن��اوری را راه اندازی کرده اس��ت، گفت: از ای��ن رو در حال حاضر 
ش��هرداری اصفهان بیرقی را دس��ت گرفته و گفتمانی را آغاز ک��رده که چنانچه 

در همه کالنشهرهای کشور 
تس��ری پیدا کن��د، می تواند 
مثبت��ی   جریان س��ازی 
در راستای پیش��رفت کشور 

باشد.
ش��هردار اصفهان ب��ا تاکید 
بر اینک��ه همه ای��ن اقدامات 
ش��هرداری اصفهان در کنار 
اقدامات روزمره این نهاد انجام 
ش��ده اس��ت، ادامه داد: باید 
توجه داشت که ش��هرداری 
اصفهان نس��بت ب��ه وظایف 
ذاتی و اصلی خ��ود نیز توجه 
ویژ ه ای را داشته و پروژه های 
در دستور کار آن با پیشرفت 
قابل توجهی در ح��ال انجام 

است.
معاون سیمای سازمان صدا و 

سیما مطرح کرد:
 هم�ه ظرفیت ه�ای 
اصفه�ان را در س�یمای 
کشور به تصویر مى کشیم

همچنین معاون سیمای سازمان صدا و سیمای کشور در این دیدارگفت: شبکه های 
سراسری سازمان صدا و سیمای کشور آمادگی خود را برای همکاری بیشتر برای 

معرفی ظرفیت های اصفهان به عموم مردم کشور و جهان اعالم می کنند.
علی اصغر پورمحمدی که در نخس��تین س��فر اس��تانی تیم مدیران شبکه های 
سراس��ری، به اصفهان س��فر کرده بود در نشست صمیمی با ش��هردار و اعضای 
 ش��ورای اس��المی این ش��هر ضمن تبریک م��اه رجب و می��الد امام ج��واد )ع( 
و با اش��اره به اینکه ای��ن اولین بار اس��ت که این تع��داد از مدیران ش��بکه های 
سراس��ری به صورت یک جا از تهران خارج ش��ده اند، اظهار کرد: در این سفر 19 
 نفر از مدیران ش��بکه های سراسری مش��ارکت داش��ته و تعداد معدودی نیز که 

در این سفر حضور پیدا کرده  اند، دالیل موجهی داشته اند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه اصفهان دارای بزرگ ترین ظرفیت نخبگان، هنرمندان، 
شهیدان، فرماندهان، صنعتگران، سیاستمداران، اقتصاددانان و علمای دینی است، 
افزود: همچنین اصفهان از سرمایه  بزرگی به نام ش��هروندانی برخوردار است که 
زندگی خود را با عقالنیت اقتصادی سپری می کنند و کمتر و بهتر مصرف می کنند 

تا زندگی بهتری داشته باشند.
 مع��اون س��یمای س��ازمان 
ص��دا و س��یما ب��ا اش��اره به 
اینکه باید در صدا و س��یمای 
 کش��ور بیش��تر ب��ه اصفهان 
پرداخت��ه ش��ود، اب��راز کرد: 
در ح��ال حاض��ر ش��بکه های 
سراس��ری س��ازمان ص��دا و 
سیمای کش��ور آمادگی خود 
را برای همکاری بیش��تر برای 
معرفی ظرفیت ه��ای اصفهان 
به عموم مردم کش��ور و جهان 

اعالم می کنند.
هم��کاری ش��بکه های  وی 
سراس��ری ب��رای پوش��ش 
برنامه های نوروزی با شهرداری 
اصفه��ان را مثال زدنی خواند 
و بیان کرد: باید توجه داش��ت 
ک��ه برنامه ه��ای پیش بین��ی 
شده برای عموم مردم در شهر 

اصفهان در نوروز 95 با دیگر 

سال ها متفاوت بود و صدا و س��یما عزم خود را جزم کرده تا این ظرفیت ها را برای 
الگوگیری به دیگر شهرها نیز تسری دهد.

پورمحمدی در ادامه به ظرفیت های باالی گردشگری در استان اصفهان اشاره کرد 
و افزود: ما سعی بر آن داریم که همه ظرفیت های اصفهان را در سیمای جمهوری 

اسالمی ایران به تصویر بکشیم.
وی با تاکید ب��ر اینکه ما در نظر داری��م از ظرفیت های موج��ود در اصفهان برای 
 توس��عه اقتصاد، فرهنگ و تمدن ایرانی اس��تفاده کنیم، تصریح ک��رد: از این رو 
از این پس ساخت مستند از ظرفیت های اصفهان در شبکه » مستند « و همچنین 
معرفی جاذبه های اصفهان در شبکه های بین المللی از جمله » جام جم «، دعوت از 
اقتصاددانان بزرگ اصفهان در شبکه » اقتصاد « و همچنین طرح و حل معضالت 
اجتماعی توسط کارشناسان اصفهانی در شبکه » دو « بهره برداری الزم را داشته 

باشیم.
معاون سیمای سازمان صدا و سیمای کش��ور همچنین در ادامه با تاکید بر اینکه 
در یک دوره اصفهانی ها آمادگی خود را برای س��اخت س��ریال س��لمان فارسی 

 اعالم کرده بودند، افزود: در حال حاضر فیلم نامه این س��ریال نوشته شده و آماده 
اجرایی شدن اس��ت و در صورت تمایل می توان این س��ریال را در زادگاه سلمان 

فارسی یعنی اصفهان تولید کرد.
رییس شورای اسالمى شهر اصفهان:

 نقش صدا و سیما برای تحقق حقوق مردم اصفهان بى بدیل است
رییس شورای اسالمی ش��هر اصفهان گفت: نقش صدا و سیما برای تحقق حقوق 
مردم اصفهان بی بدیل است و این رس��انه باید با نشان دادن واقعیت های اصفهان 

توجه مسئوالن را نسبت به نیازهای این شهر جلب کند.

رضا امینی در نشس��ت صمیم��ی معاون س��یما و مدی��ران بیش از 10 ش��بکه 
سراسری در آستانه هفته نکوداشت اصفهان با بیان اینکه اصفهان شهر شهیدان 
 نامدار، دانش��مندان و بزرگان تاریخ ایران اس��المی اس��ت، اظهار کرد: همچنین 
 باید توجه داش��ت که اصفه��ان ب��ا دارا بودن ی��ک نوزدهم جمعی��ت کل ایران

10 درصد جانبازان، ایثارگران و آزادگان کشور را به خود اختصاص داده است.
وی با بیان اینکه اصفهان عالوه بر ظرفیت های تاریخی مرکز فعالیت های اقتصادی، 
سیاسی و اجتماعی کش��ور نیز بوده اس��ت، افزود: آثار تاریخی اصفهان میراث و 
امانتی است که باید به خوبی آن را حفظ و حراست و به همه جهانیان معرفی کرد 

تا ظرفیت اقتصاد پاک گردشگری در این شهر تقویت شود.
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان همچنین با تاکید بر اینکه سال هاست که نگاه 
برخوردار به اصفهان زمینه ساز عدم احقاق حقوق مردم این شهر شده است، ابراز 
کرد: در این میان باید توجه داشت که نقش صدا و سیما برای تحقق حقوق مردم 
اصفهان بی بدیل است و این رس��انه باید با نشان دادن واقعیت های اصفهان توجه 

مسئوالن را نسبت به نیازهای این شهر جلب کند.
امینی در ادامه با اش��اره به اینکه نحوه پذیرایی مس��ئوالن اصفه��ان از میهمانان 
 نیز در تقویت نگاه برخورداری این ش��هر تاثیر بسزایی داش��ته است، اضافه کرد: 
این در حالی است که بدنه ش��هری اصفهان دارای چالش ها و کمبودهای اساسی 

است و این امر از چشم میهمانان به دور می ماند.
وی با اش��اره به اینکه ایجاد حس رقابت بین ش��هرهای حوضه آبری��ز زاینده رود 
 که منجر ب��ه فصلی ش��دن ای��ن رودخانه ش��ده اس��ت مس��ئوالن ش��هری را 
مورد سوال و انتقاد شهروندان قرار داده اس��ت، افزود: این در حالی است که اقدام 

بر اساس فرمایشات مدیران سلیقه ای زمینه ساز ایجاد معضالت زیست محیطی 
و همچنین وارد آمدن خسارات بسیاری به کشاورزان پایین دست شده است.

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به اینکه فرونشست برخی از شهرها 
و افسردگی ش��هروندان و به ویژه در بین اقش��ار کم درآمد جامعه از دیگر عواقب 
خشکی زاینده رود است، ابراز کرد: از این رو از مسئوالن رسانه ای درخواست داریم 
با نشان دادن واقعیت های اصفهان نگاه عموم مردم و مسئوالن دیگر شهرها را به 

اصفهان تغییر دهند.
وی با اشاره به اینکه ما از رسانه ها انتظار تبلیغات نداریم، افزود: باید زمینه ای ایجاد 

شود که مشکالت با منطق به مردم اطالع رسانی شود.
امینی با بیان اینکه نگاه حاکم بر شورای اسالمی ش��هر در بحث رسانه ها نگاهی 
تعاملی و منطقی اس��ت، ادامه داد: رسانه ای بودن اعضای ش��ورای اسالمی شهر 
اصفهان و همچنین تعامل خوب شهردار اصفهان با رسانه ها بسیاری از چالش های 
ارتباطی مسئوالن با مردم را برطرف کرده و ازاین رو می توان بهترین بهره برداری را 

از رسانه برای کاهش چالش های اصفهان داشته باشیم.
وی در ادام��ه ب��ا تاکید ب��ر اینک��ه پرهی��ز از مس��ائل سیاس��ی و کناره گیری از 
جناح داری های سیاسی در شهرداری موجب ش��ده تا اعتماد مردم به حاکمیت 
 در مدیریت ش��هری اصفهان افزایش پیدا کند، افزود: در این ش��رایط استعدادها 
 به خوب��ی شناس��ایی و به  کارگیری ش��ده اس��ت و اصفه��ان را رو به پیش��رفت 
 می بینیم.  رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به اینکه عدم توجه دولت 
به شهرداری ها و تعهداتی که داشته موجب ورود ضایعات اساسی به شهر اصفهان 
 ش��ده اس��ت، افزود: در این میان می توان از ع��دم تحقق تعهدات دولت نس��بت 
به سازمان اتوبوسرانی اشاره کرد چرا که عمر ناوگان از سه به هشت سال افزایش 

پیدا کرده و این آسیب های زیادی را به شهر اصفهان وارد کرده است.
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