
تا پايان برنامه توسعه اصفهان 95؛
سرانه فضاي سبز 

هر شهروند به 29 متر مربع 
مي رسد

مع��اون خدمان ش��هري ش��هرداري اصفهان 
گفت: تا پايان برنامه پنجم توسعه اصفهان 95، 
 سرانه فضاي سبز هر شهروند به 29 متر مربع
مي رس��د. حس��ن رنجبر با اش��اره ب��ه اين كه 
پيش��رفت در عرصه ه��اي م��ادي و معنوي با 
چشم انداز برنامه پنجم توسعه 1404 با هويت 
انقالبي و اسالمي در روابط بين المللي در نظر 
گرفته شده است، اظهار داشت: در شهرداري 
اصفه��ان براس��اس همين اهداف باالدس��تي 
 برنامه هاي��ي در نظ��ر گرفت��ه ش��ده تا ش��هر 
توسعه يافته را با توسعه علم و فناوري، رفاه و 
اشتغال به شهر سرآمد و نيز بهترين شهر ايران 

براي زندگي تبديل كند. 
وي با اش��اره به اين كه توس��عه پايداري بايد 
با برنامه ري��زي صورت گي��رد، تصريح كرد: 
مس��احت كل فض��اي س��بز اصفه��ان بدون 
احتس��اب فضاهاي س��بز و اماكن ش��خصي 
 و باغ��ات مردم��ي اف��زون ب��ر چه��ار هزار 
 و200 هكت��ار اس��ت كه تعداد س��ه ميليون و 
800 ه��زار اصله درخ��ت و درختچه در اين 
فضاي سبز كاشته شده است. معاون خدمات 
 ش��هري ش��هرداري اصفه��ان تصري��ح كرد: 
س��ه ميليون و چهارهزار هكتار فضاي سبز در 
اصفهان وجود دارد كه س��رانه فضاي سبز هر 
شهروند تا سال گذش��ته 28/1 متر مربع بوده 
كه در برنامه اصفهان 95 اين سرانه به 29 متر 

مربع خواهد رسيد. 
رنجب��ر اضاف��ه كرد: در راس��تاي مس��ئوليت 
اجتماع��ي در اصفهان نزديك 220 ش��ركت 
نگهدارن��ده و توس��عه دهنده فضاي س��بز در 
اصفهان مشغول فعاليت هستند كه 55 شركت 
با همكاري ش��هرداري مش��غول نگهداري از 
فضاي سبز و 40 ش��ركت كارهاي موردي را 

انجام مي دهند. 

علی رض��ا ش��ريف زاده با بيان 
اين ك��ه ب��ه تازگی آب ش��رب 
14روستای منطقه سفلی بخش 
زواره توس��ط ش��بكه بهداشت 
شهرستان غيربهداشتی اعالم شده 
است، تصريح كرد: اين روستاها 

شناسايي شده و بايد مشكل آب شرب آنها توسط اداره آب و فاضالب 
روستايی به سرعت بر طرف شود.  ...

و  آب  ش��ركت  كل  مدي��ر 
اس��تان  روس��تايی  فاضالب 
در س��ال  گف��ت:  اصفه��ان 
از315روس��تا  بيش  ج��اری 
در اس��تان اصفهان با مشكل 
مواج��ه خواهند  آب  كمبود 

ب��ود. علی محمدی اظهار داش��ت: در راس��تای تأمين آب مورد 
نياز اين روستاها حفر، كف شكنی و خريد چاه جديد از بخش 

كشاورزی و خريد آب از قنوات...

بخشدار زواره:
آب شرب 14 روستا در منطقه سفلی 

غیربهداشتی است

مدير کل شرکت آب و فاضالب روستايی اصفهان:
315روستا با کمبود آب مواجه هستند

صفـحهصفـحه
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صندوق بازنشستگي كشوري خبرداد؛
پوشش بيمه تكميلي 

براي 2 ميليون و 300 هزار بازنشسته
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 شهرستان    صفحه 4

در ديدار با شهردار، هنرمندان رسانه ملی از اصفهان می گويند

اصفهان زیباترین شهر دنیاست
صفحه 3

فرمانده نيروي انتظامي چهارمحال 
و بختياري گفت: به منظور ايجاد 
امنيت ج��اده اي، پليس انتظامي 
س��يار در بخش بازفت از توابع 
تا يك ماه  شهرس��تان كوهرنگ 
آينده مستقر مي شود. عبدالرضا 

آقاخاني در نشست بررسي مشكالت امنيتي انتظامي شهرستان كوهرنگ 
اظهار داشت: وجود امنيت عامل توسعه...

تا يک ماه آينده؛
پلیس انتظامي سیار در بخش بازفت 

مستقر مي شود

 شهرستان    صفحه 4

رئیس شورای اصناف خبر داد؛
افزایش 15درصدی 
ماليات بر درآمد اصناف در سال 89

 شهرستان    صفحه 4

نبوت،  به واسطه والدت دختر  امروز آسمان خرداد 
و  و زنان  نورانی است  امامت،  و مادر  همسر والیت 

مادران ما باید در این روز )روز زن( به خود ببالند.
تولد حضرت  زهرا )س(،  باسعادت حضرت   والدت 
آزادسازی  سالروز  همچنین  و  )ره(  خمینی  امام 
خرمشهر بر كلیه عاشقان حق و حقیقت مبارک باد.

روابط عمومی و امور بين الملل 
باشگاه فرهنگی- ورزشی فوالد ماهان سپاهان

آگهی مزایده

شهرداری اصفهان

شهرداری اصفهان درنظر دارد امالک و مستغالت مشروحه زير را از طريق 
مزاي��ده به فروش برس��اند. متقاضیان می توانند جهت دريافت اس��ناد و 
مشخصات امالک از تاريخ نشر آگهی همه روزه به جز ايام تعطیل در ساعات 
اداری ب��ه ام��ور قراردادها واقع در میدان امام حس��ین )ع(، س��اختمان 
شهرداری مرکزی مراجعه و نسبت به کسب اطالعات و تهیه اسناد مزايده 
اقدام نمايند. آخرين مهلت ارس��ال پیش��نهاد قیمت تا پايان وقت اداری 

مورخ 90/3/23 می باشد.
1- ف��روش يک واحد تج��اری واقع در خیابان میثم به مس��احت 67/28 

مترمربع
2- ف��روش يک واحد تجاری واقع در پل تمدن، خیابان س��ردار خزائی از 

تفکیکی هدايت قطعه شماره 9 به مساحت 18 مترمربع
3- فروش يک قطعه زمین واقع در میدان جمهوری اسالمی، جنب کالنتری 

12 به مساحت 753 مترمربع
 4- ف��روش ي��ک واح��د آپارتم��ان ب��ه مس��احت 85 مترمرب��ع واق��ع در 

خانه اصفهان، بلوار کاج )مزايده مجدد(
5- فروش پنج واحد تجاری واقع در سپاهان شهر، جنب ايستگاه CNG با 
کاربری خدمات خودرويی به مس��احت حدود 54، 67، 68 و 120 مترمربع 

)مزايده مجدد(
شرايط مزايده:

1- ارائه سپرده شرکت در مزايده به صورت نقدی يا ضمانت نامه بانکی
2- در صورتی که نفرات اول تا سوم شرکت کننده از انجام معامله خودداری 
نمايند، س��پرده ش��رکت در مزايده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط 

خواهد شد.
3- شهرداری در رد يا قبول هريک از پیشنهادات مختار است

4- ساير اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزايده موجود می باشد.

شهرداری اصفهان

 سالروز ميالد زیباترین نگين خلقت،
 فرزند تربيت یافته در مكتب عشق و

سالروز فتح خرمشهر مبارک باد
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
Tuesday 24 MAY 2011 

سراسری
جهان نماجهان نما

بیم و امیدهای یک دیکتاتوری

جهان نما

يم��ن اين روزها صحنه كش��مكش ميان 
گروه های مختلف داخلی و خارجی است. 
كشورهای منطقه تالش دارند. مشكل اين 

كشور كوچك حل و فصل شود. 
در طی ماه های اخير از جمله ائتالف هايی 
كه بيشترين تالش را برای اين كسب آبرو 
 انجام داده، شورای همكاری خليج فارس
اس��ت. اين نهاد ك��ه تالش دارد ب��ا آرام 
ك��ردن اوض��اع در كش��ورهای عربی به 
نوعی اعضای خود را از فروپاشی برهاند، 
بيش��ترين تمركز خ��ود را بر حل و فصل 
مس��ائل يمن گذاشته اس��ت. در واقع اين 
شورا نهايت تالش خود را انجام می دهد تا 
حوادث اخير را به گونه ای مديريت نمايد 
كه بيشترين منافع و كمترين صدمه را برای 
اعضا و دولت های مطبوعشان داشته باشد؛ 
به همين خاطر دوگونگی و پارادوكس در 
تصميمات اين ش��ورا بسيار آشكار است. 
در نشست های صورت گرفته، اعضا دو 
رويك��رد را دنبال نمودند؛ يك رويكرد كه 
هدايت آن را عربس��تان سعودي به عهده 
دارد، با هر گونه تغيير اساس��ي در برخي 
كش��ورهاي عرب��ي مخالف اس��ت، زيرا 
رهبران عربس��تان اين تغييرات را به زيان 
كشور خود مي دانند. رويكرد ديگر كه قطر 
رهبري آن را به عه��ده دارد، بر ضرورت 
ايجاد يك سلس��له اصالحات سياسي در 
س��اختار قدرت كش��ورهاي عربي تأكيد 
مي كند؛ بنابراين در جريان رخدادهاي اخير 
يمن و بحرين، ش��وراي همكاري خليج 
فارس دو رويكرد كامالً متفاوت اتخاذ كرد. 
اين ش��ورا در مقابله با يمن نه تنها تالش 
ك��رد تا وجهه خ��ود را در ميان انقالبيون 
حفظ نمايد تا در دولت آينده يمن جايی 
داشته باش��د، بلكه با دقت طرحی را ارائه 
داد تا دولت قابل كنترلی را در اين كش��ور 
مستقر نمايد. اين شورا تا به حال چندين 
طرح برای برون رفت از بحران برای يمن 
پيشنهاد كرده اما هيچكدام با موفقيت همراه 
نبوده است. در آخرين طرح ارائه شده كه 
حتی بر طبق خواسته صالح قبل از امضای 
وی به امضای مخالفان دولتش نيز رسيده 
بود مصونيت سياس��ی ب��ه وی و اعضای 
خانواده اش پيشنهاد شد كه اين طرح نيز 
با عدم پذيرش از جانب صالح با شكست 
مواجه شد .مهترين بندهای طرح شكست 
خورده ش��ورای هم��كاری خليج فارس 

تش��كيل دولت وفاق ملی طی هفت روز 
 از امضا، مصونيت برای علی عبداله صالح، 
كناره گيری وی طی سی روز و واگذاری 
قدرت به معاونش، برگزاری انتخابات طی 
60 روز، تشكيل كميته تدوين قانون اساسی 
جديد، همه پرسی قانون اساسی، برگزاری 
انتخاب��ات پارلمانی و تش��كيل دولت به 

رياست حزب پيروز است.
علی عبداله صالح با رد اين طرح دس��ت 
به وقت كش��ی و مقابله جدی با مخالفان 
دولتش زد. وی كه در اين زمان بيش��تر از 
 هر كسی از تفرقه موجود ميان جناح های
مخال��ف داخلی و كش��ورهای ش��ورای 
همكاری خليج فارس بهره ميبرد اميد دارد 
تا با مقاومت جنبه های اعتراضی مردم را در 

قالب اصالحاتی چند خاموش كند. 
 هم��راه نبودن اح��زاب مخال��ف يمن با 
 خواسته های انقالبيون  و نبود اجماع بين المللی
ب��رای بركن��اری صالح، مهم تري��ن دليل 
پافشاری صالح بر ادامه حضور در قدرت 
است. انقالبيون يمن از نخستين روزهای 
اعتراضات خود اعالم كرده اند كه نه تنها 
خواستار كناره گيری علی عبداله صالح از 
قدرت هستند، بلكه وی و تمام نزديكانش 
و رهب��ران حزب حاكم بايد به عنوان يك 
جنايتكار محاكمه ش��وند؛ خواسته ای كه 
ش��كاف بزرگ��ی را در مي��ان انقالبيون و 
احزاب مخالف به وجود آورد.از سود ديگر 
صالح چشم اميد به ياری دوستانی دارد كه 
در محيط بين المللی مانع از ش��كل گيری 
اتحادی بر عليه او می ش��وند. بزرگ ترين 
متحد ديكتاتور يمن، عربستان است. اين 
كش��ور نقش��ي منفي و خطرناک در يمن 
دارد، عربس��تان از پي��روزي انقالب يمن 
هراس دارد، زيرا اين انقالب براي آل سعود 
به معناي سرنگوني حكومت آنهاست و از 
كشيده شدن اين انقالب به داخل عربستان 

نيز ترس و هراس دارند. 
ب��ه هر ح��ال دورنمای سياس��ی يمن در 
بحران��ی از بيم و اميد ناپيداس��ت. اين كه 
ندای آزاديخواهی و عدالت طلبی مردم در 
اين كش��ور خاموش خواهد شد يا نه، در 
آينده مشخص می شود. گزينه هايی چون 
تجزيه يمن بر اس��اس مذهب و قوميت ، 
تش��كيل دولت ائتالفی و يا ابقای محدود 
حكومت صالح از گزينه های آينده سياسی 

يمن است.

خبر

احمدي نژاد گفت: رئيس جمهور تازه به دوران رس��يده آمريكا مي گويد ما 
مأموري��ت داريم به ش��مال آفريقا رفت��ه و ملت ها را آزاد ك��رده و به آنها 
دموكراس��ي بدهيم؛ اي��ن درحالي كه به بي فرهنگ ترين هاي دنيا احس��اس 
مأموريت فرهنگي دست داده است. به گزارش فارس، محمود احمدي نژاد 
رئي��س جمه��ور طي س��خناني در همايش بانوي بصير ب��ا تبريك ميالد با 
س��عادت حضرت فاطمه زهرا)س( به ملت ايران و همه عالم اظهار داشت: 
وظيف��ه بنده اين بود ك��ه از تك تك زنان بزرگ اي��ران تجليل كرده و در 
برابر عظمت آنها تعظيم كنم. حقيقت اين است كه زن ايراني امروز نه تنها 
موجب افتخار ايران، بلكه موجب افتخار همه انسان هاي آزاده و عدالتخواه 

جهان است. 
رئيس جمهور درخصوص مقام زن با اشاره به اين كه خداوند انسان را خلق 
كرد تا تجلي صفات خداوند بر روي زمين باشد، اظهار داشت: براي تحقق 
اين مأموريت )تجلي صفات خدا بودن( دو عنصر عشق و محبت و معرفت 
ضروري است، واال اين هدف محقق نمي شود. رئيس جمهور با بيان اين كه 
حضرت زهرا)س( هم الگو و هم راه براي همه انسان هاست، اظهار داشت: 
حض��رت زهرا)س( نه فقط براي زنان، صالحان، ي��اران اهل بيت پيامبر و 
حت��ي ب��راي علي )ع( الگو و راه اس��ت، بلكه براي همه عال��م الگو و راه 
اس��ت. احمدي نژاد در ادامه سخنان خود درخصوص مقام زن به شعارها و 
نظريات ماركسيست ها اشاره و خاطرنشان كرد: يك دوره اي ماركسيست ها 
با شعار عدالت و برابري آمدند و اولين حقيقتي كه قرباني كردند، حقيقت 
زن ب��ود. زن را از اوج معرفت، مهرباني، هدايتگري، تربيت گري و عش��ق 
پايين آوردند، تا جايي كه به تن دادن كارهاي پس��ت افتخار مي كردند. وي 
ادامه داد: بعد از ماركسيس��ت ها س��رمايه داران باشعارهاي به ظاهر ديگري 
آمدند و اولين حقيقتي كه در نظام سرمايه داري زير چرخ هاي توسعه طلبي 
و چپاول ثروت و فرهنگ ملت ها له ش��د، حقيقت زن بود. آنقدر مقام زن 
را ل��ه كردند كه از وجود زن براي تبليغ كاال اس��تفاده مي كنند. احمدي نژاد 
در اين زمينه يادآور ش��د: آنها )نظام سرمايه داري( هم به نوعي ديگر روح 
لطيف زن را خشكاندند. وي گفت:  در اين دوره اخير ديديم كه از دل مركز 
س��رمايه داري عالم افرادي ظهور كردند كه براي رأي آوردن در انتخابات 
و حل مش��كل چند سرمايه دار فاسد، طراحي و حمله كردند كه حاصل آن 
كش��ته شدن بيش از يك ميليون انس��ان در منطقه ما شد و هر روزه شاهد 

قطعه قطعه شدن انسان ها هستيم. 
احمدي ن��ژاد با بيان اين كه مس��تكبران در هر جامعه اي براي تثبيت س��لطه 
خود اول ش��خصيت زن ها را منهدم كردند، يادآور شد: در جامعه اي كه زن 

احساس هويت و شخصيت نداشته باشد، آن جامعه مرده است. 
وي جايگاه باالي زن در فرهنگ مان را ناش��ي از مأموريت س��نگين زن ها 
دانس��ت و ادامه داد: در برابر خداوند و مس��ير كمال و اجراي عدالت همه 
برابرند، اما در مأموريت هاي انس��اني چه طور؟ اما چه طور مي شود نقش 
مادري را با س��اير نقش ها برابر دانس��ت. كدام نقش با نقش مادري برابري 
مي كند. آنها كه مدعي برابري هس��تند استدالل كنند. نقش مادري نقش انبيا 

و همه صالحان تاريخ است. 

رئي��س جمهور افزود: اگر نقش مادري از جامعه حذف ش��ود هيچ ارزش، 
كمال و زيبايي در جامعه باقي نخواهد ماند، چرا كه سرچشمه همه خوبي ها 
از دام��ن مادر اس��ت. احمدي نژاد بزرگ ترين ظلم به زن را س��لب جايگاه 
عظم��ت و نقش آفرين زن ها از آنها دانس��ت و تأكيد ك��رد: مديران واقعي 

جامعه بشري زنان هستند. 
احمدي ن��ژاد حض��ور چند زن در دولت را كه به خوب��ي به كار خود ادامه 
مي دهند، مورد اشاره قرار داد و يادآور شد: در هر محيطي كه زنان حضور 
ج��دي پيدا مي كنند، آن محيط سرش��ار از خوبي مي ش��ود. وي در بخش 
ديگري از س��خنان خود بر لزوم س��اختن ايران تأكيد كرد و گفت:  هم به 
لح��اظ اقتصادي و هم به لحاظ فرهنگي واجتماعي ايران بايد الگو باش��د، 
چرا كه اين ظرفيت، توانايي و شايستگي در ملت ما وجود دارد و البته اين 

مأموريت ماست. 
رئيس جمهور با بيان اين كه انسان و ملت بدون مأموريت آرماني و انساني 
هيچ است، ابراز داشت: يك ملت با آرمان ها و مأموريت هاي تاريخي خود 
زنده اس��ت. رئيس جمهور خاطرنش��ان كرد: براي رس��يدن به اين آرزوي 
دس��ت يافتني )تبديل ش��دن به الگو( باز هم نقش اول و مسئوليت برعهده 
زنان فرهيخته، ش��جاع و شجاع پرور ايران است. احمدي نژاد تأكيد كرد:  به 
فضل الهي خورشيد كم فروغ مستكبران و دشمنان بشريت در حال غروب 
و افول اس��ت و پشت اين سر و صداها و گردن كشي ها حقيقتي در جريان 
اس��ت و آن هم حاكميت سنت الهي بر محو مستكبران و برآمدن صالحان 

است. 
وي در پايان با بيان اين كه بدون ترديد آينده از آن شماست )زنان فرهيخته 
ايران(  ،  گفت: خود را آماده كنيد؛ گوهر انس��اني در گذر از حوادث صيقل 
خورده و ش��كوفا مي ش��ود واز دامان شما انس��ان هاي بزرگ سر به آسمان 

خواهند كشيد. 

رئیس جمهور در همايش بانوي بصیر:

بي فرهنگ  ترین هاي دنیا خود را مأمور 
ارائه دموكراسي و آزادي مي دانند

نصف النهارنصف النهارنصف النهارنصف النهار

صندوق بازنشستگي کشوري خبرداد؛
پوشش بیمه تکمیلي 

براي 2 میلیون و 300 هزار بازنشسته
 مدي��ر كل فرهنگ��ي- اجتماعي صندوق بازنشس��تگي كش��وري گفت: 
دو ميليون و 300 هزار بازنشسته و افراد تحت تكفل آنان از يكم خردادماه 

جاري زير پوشش بيمه تكميلي قرار گرفته اند. 
حس��ن مسافري افزود: بر اس��اس قرارداد منعقده با ش��ركت آتيه سازان 
وابس��ته به س��ازمان بيمه خدمات درماني، اين ش��ركت موظف است از 
يكم خردادماه س��ال جاري به مدت يك س��ال ب��ه دو ميليون 300 هزار 
 نف��ر از بازنشس��تگان و افراد تحت تكف��ل آنان، خدمات بيم��ه اي ارائه 

كند. 
وي تصريح كرد: بر اس��اس اين قرارداد، مقرر ش��د بيمه درماني به همراه 

بيمه تكميلي درمان، از طريق اين شركت انجام گيرد. 
مديركل فرهنگي- اجتماعي صندوق بازنشس��تگي كش��وري تأكيد كرد: 
بازنشس��تگان و وظيفه بگيران زير پوش��ش اين صن��دوق براي دريافت 
كارت بيم��ه تكميل��ي درمان، نيازي به حضور در ش��ركت آتيه س��ازان 
 حافظ نداش��ته و مي توانند با مراجعه به س��ايت اين ش��ركت به نش��اني

www.atiehsazan.ir تصوير كارت خود را دريافت كنند.
به گفته وي هريك از بازنشس��تگان و وظيفه بگي��ران با ورود كد ملي و 
ش��ماره دفتركل در اين س��ايت، به راحتي پرينت كارت خود را دريافت 

خواهند كرد.

رئیس شورای اصناف خبر داد؛
افزایش 15درصدی 

مالیات بر درآمد اصناف در سال 89
رئيس شوراي اصناف كشور از توافق با سازمان امور مالياتي براي افزايش 
15درصدي ماليات بردرآمد اصناف درس��ال 89 نسبت به يك سال پيش 

از آن خبرداد. 
قاس��م نوده فراهاني در گفتگو با ايرنا اظهار داش��ت: در نشست شامگاه 
گذش��ته ب��ا معاون وزير ام��ور اقتصادي و دارايي و رئيس س��ازمان امور 
 ماليات��ي، مق��رر ش��د كه ضري��ب مالياتي همچون س��ال گذش��ته تعيين 

شود. 
وي گف��ت: صنوف تا 31 تيرماه فرص��ت دارند تا اظهار نامه هاي مالياتي 
خود را تحويل دهند. رئيس شوراي اصناف توضيح داد: ماليات بر درآمد 
گروه »ج« )خرده فروش��ان ( با 4 درص��د نمونه گيري و گروه هاي »الف« 
 )كارخانج��ات ( و »ب« )واحده��اي كوچك و خدمات��ي( با 15 درصد 

نمونه گيري تعيين شد. 
فراهان��ي افزود: براين اس��اس صنوفي كه قصد دارن��د ماليات خود را به 
صورت الكترونيكي پرداخت كنند، بايد 30 درصد ماليات را نقد و مابقي 

را در شش قسط شش ماهه پرداخت كنند. 
رئي��س ش��وراي اصن��اف همچني��ن توضي��ح داد: صنوف��ي ني��ز كه به 
ص��ورت معم��ول در نظردارند ماليات خود را بپردازن��د، بايد 40 درصد 
 آن را نق��دي و مابقي را به صورت ش��ش قس��ط ش��ش ماه��ه پرداخت 

كنند.

باز خونین شهر ما خرم شده
باز هر گلدسته ای پرچم شده
سالروز آزادی خرمشهر قهرمان و بازگشت آن به دامان پرمهر مادر 
وطن و تقارن آن با میالد مادر یگانه عالم حضرت فاطمه زهرا )س( و 

فرزند راستینش حضرت امام خمینی )ره( خجسته باد!

سالروز تولد دوباره خاک گهربار وطن به دست فرزندان زهرای مرضیه 
)س( و پیروان راستین خمینی كبیر )ره(، فرخنده و مبارک باد

شرکت مخابرات استان چهارمحال و بختياری

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

ای دوست به حنجر شهیدان صلوات
بر قامت بی سر شهیدان صلوات

از دامن زن مرد به معراج رسد
بر دامن مادر شهیدان صلوات
میالد باسعادت فاطمه زهرا )س(، سالگرد فتح خرمشهر و والدت امام راحل انقالب 

بر همگان مبارک باد.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

ای شهر قهرمان! چه صبورانه ایستادی و چه فاتحانه 
به دامان پاک وطن بازگشتی

سالروز آزادی خرمشهر و والدت زهرای مرضیه)س( 
خمینـی)ره(  امـام  حضـرت  پـاكش،  ســالله   و 

مبارک باد
شرکت آب و فاضالب شهری 
استان چهارمحال و بختياری

شرکت گاز استان چهارمحال و بختياری

پیروزی  خورشید  دوباره  طلوع 
در فتح خرمشهر و تابش آفتاب 
مادر مهربان عالم و درخشش نور 
پدربزرگ ملت ایران، بر ایرانیان 

مسلمان مبارک و خجسته باد

جهان آرا تبسم می كند در غربت تصویر
زمین فتحی مبین را چشم در راه است

تمام جبهه چون آیینه در تکثیر آن لبخند
سحرگاهیست از امید، سحرگاهیست از پیوند
سالروز آزادی قهرمانانه خرمشهر سربلند و تقارن آن با زادروز بزرگ بانوی دو عالم و 

فرزند خلفش، امام خمینی )ره( مبارک باد

دانشگاه علوم پزشكی شهرکرد

شرکت آب و فاضالب روستایی
 استان چهارمحال و بختياری

انا فتحنا لک فتحًا مبینا
تقارن سالروز فتح خرمشهر با والدت بانوی بزرگ 

عالم، حضرت فاطمه زهرا )س( و سالله پاكش 
حضرت امام خمینی )ره( خجسته باد

دوباره نخل های سرفراز از خاک رویيدند

های  چهره  از  و  والیبال  پیشکسوت  حجازی،  حسین  مهندس  شادروان  درگذشت 
محبوب ورزش کاشان را به شما  و جامعه ورزش کاشان تسلیت عرض می نماییم.

از خداوند متعال برای آن مرحوم مغفرت و برای بازماندگان سالمتی مسئلت داریم.

روزنامه زاینده رود

خانواده محترم حجازی
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در دیدار با شهردار، هنرمندان رسانه ملی از اصفهان می گویند

اصفهان زیباترین شهر دنیاست
 حضور هنرمندان رسانه ملی در اصفهان فرصتی را برای معرفی ظرفيت های
 عظيم نصف جهان فراهم كرد تا هنرمندانی كه خود انتقال دهنده فرهنگ ها
هس��تند از اين پس با برداشتی عينی از اصفهان ترويج دهنده ظرفيت ها 

و فرهنگ پايتخت فرهنگ و تمدن ايران اسالمی باشند.
وضعیت این روزهاي زاینده رود ناخوشایند است

مدير شبكه يك اصفهان با بيان اين كه وضعيت اين روزهاي زاينده رود 
نه تنها براي مردم اصفهان بلكه براي همه ميهماناني كه به اين شهر سفر 
مي كنند ناخوش��ايند است، افزود: »اميدواريم مس��ئوالن كشوري براي 
اين بحران چاره اي بينديش��ند تا بتوانيم زاينده رود را بار ديگر ش��اداب 

ببينيم«
وی در ادام��ه ب��ه آثار تاريخي و فرهنگي اصفهان اش��اره كرد و با تاكيد 
براي��ن ك��ه از زيبايي، هن��ر و خالقيت اصفهاني ها حيرت زده هس��تم، 
تصريح كرد: به جرات مي توان گفت اصفهان موزه هنري كش��ور است 

و اين هنر بايد به طور ويژه در سراسر جهان بدرخشد.
شايان ذكر اس��ت؛ داودرش��يدی، مجيد مظفری، محمدرضا شريفی نيا، 
س��يروس مقدم، محس��ن طنابنده، مريم اميرجاللی، رزيتا غفاری، آناهيتا 
همتی و امين زندگانی و ...  از ميهمانان ويژه اين نشست صميمی بودند.
گفتنی اس��ت  هنرمندان رس��انه ملی به دعوت شهرداری اصفهان به اين 

شهر سفر كرده اند.    
رزیتا غفاری:

اصفهان به لحاظ عمرانی رشد فوق العاده ای داشته است 
رزيتا غفاری، بازيگر فعال تئاتر، س��ينما و تلويزيون كشورمان در هنگام 
بازدي��د از پروژه ميدان امام علی)ع( و آگاهی با ش��رح و توضيحات آن 
گفت:» احس��اس می كنم ش��هر اصفهان به لحاظ معماری و شهر سازی 
پيش��رفت فوق العاده ای داشته اس��ت و با وجود اين كه مدت زيادی از 
آخرين باری كه به اصفهان آمدم نمی گذرد اين پيش��رفت ها چش��مگير 
و قابل توجه اس��ت« بازيگر سريال تبريز در مه در ادامه تاكيد كرد: » به 
نظرم می رس��د اصفهان از اين جهات حتی از تهران هم در حال پيش��ی 

گرفتن است«.
 غف��اری در ادام��ه بازديد از مس��جد جامع عتيق گفت: » ب��دون اغراق 
 باي��د بگوي��م ك��ه تا كن��ون نمونه چني��ن اثر ب��ی نظي��ری را هيچ كجا 
 نديده ام« وی س��پس با لحن خاص خ��ودش ادامه داد:» تنها يك جمله 
 م��ی توان��د در براب��ر زيباي��ی و عظم��ت اين بنا ادا ش��ود، زيباس��ت 
واقع��ًا زيباس��ت« غف��اری در هن��گام بازديد از قس��مت ه��ای داخلی 
مس��جد با ابراز تاس��ف نس��بت ب��ه برخی ك��م لطفی ها و مش��كالت 
ناش��ی از ع��دم رس��يدگی ب��ه مس��جد كارش��ناس مرب��وط را م��ورد 
خط��اب ق��رار داد و گف��ت: » آيا ش��يوه نگ��ه داری از جاي��ی به ابهت 
 و زيباي��ی مس��جد جام��ع باي��د ب��ا نصب ن��ور و س��يم كش��ی های
رو در سقف انجام شود؟ آيا هيچ توجيهی برای اين كار وجود دارد؟« بازيگر 
 نمايش البی همچني��ن موزه حمام عليقلی آقا را از منحصر به فرد ترين

آثاری كه تا كنون ديده است دانست.
مریم امیر جاللی:

اصفهان به لحاظ زیبایی با رم قابل قیاس است 
مريم امير جاللی بازيگر پيشكس��وت س��يمای جمهوری اسالمی ايران 
گفت: »رم شهر بسيار زيبا و عظيمی است اما چيزی كه شايد اين زيبايی 
را دو چندان كند، حفظ و نگهداری خيابان ها و آثار آن اس��ت. اصفهان 
هم به لحاظ زيبايی هيچ چيز از رم كم ندارد و اين نياز به رس��يدگی و 

كار روی آن به شدت احساس می شود.«
امير جاللی پس از بازديد از مس��جد جامع عتيق همچنين بيان داش��ت: 
زيبايی اصفهان در حدی است كه يك بار و دو بار ديدن برای  آن كافی 
نيس��ت و بايد بيش از اين ها از اين زيبايی اس��تفاده ك��رد .وی پيرامون 
رس��يدگی به وضع آث��ار تاريخی اصفهان تاكيد كرد: تصوير س��يم ها و 
كابل ها بر در و ديوار و باال و پايين آثار باس��تانی تصوير جالبی نيس��ت 
بايد بهتر از اينها با اصفهان برخورد ش��ود. امير جاللی ضمن تش��كر از 
ش��هرداری اصفهان به دليل مهيا كردن فرصت بازديد از اين ش��هر برای 
هنرمندان بيان داشت: »اين كه شهرداری اصفهان در اين حركت پسنديده 
اقدام به دعوت هنرمندان كرده است در جای خود قابل تقدير است چرا 
كه نتيجه  آن تجلی فرهنگ اصفهان در آثار هنری را به دنبال دارد و برای 

آينده اين شهر بسيار مثمر ثمر است.
مجید مظفری: 

اصفهان نه فقط تاریخ ایران، بلکه تاریخ دنیاست 
مجيد مظفری چهره ش��ناخته ش��ده س��ينما و تلويزيون ايران در ارتباط 
با س��فرش به اصفه��ان می گويد: نمی دانم برای چندمين بار اس��ت كه 
ب��ه اصفه��ان می آيم تنها چي��زی كه می دانم اين اس��ت كه حاال خيلی 

خوشحال هستم كه يك بار ديگر در اصفهان هستم.
مظف��ری ادامه می ده��د: به واقع زبان من در بي��ان زيبايی های اصفهان 
قاصر است. اصفهان را شايد بتوان يك موزه هنری بسيار بزرگ دانست. 

ميهمان نوازی مردمش، لهجه ای كه دارند و...
به نظر من اگر كسی بخواهد راجع به ويژگی های اين شهر صحبت كند 
باي��د هفته ها و ماهها بی وقفه حرف بزند. من در يك جمله می خواهم 
بگويم اصفهان نه تنها تاريخ ايران بلكه تاريخ دنياست و اميدوارم خيلی 

با دقت در حفظ و نگهداری از آن كوشا باشيم.
اقبال واحدي: 

طرح هاي عمراني بي نظیري در اصفهان ثبت شده است 
اقب��ال واحدي مجري نام آش��ناي تلويزيون گفت: در س��ال هاي اخير 
طرح هاي عظيمي در جهت توس��عه اين شهر انجام شده است. به طور 
مثال مي��دان امام علي)ع(، بزرگ��راه دوطبقه امام خمين��ي)ره( از جمله 
 فعاليت هاي ش��اخص و بي نظيري می باش��د كه در اصفهان ثبت شده 

است. 
اقبال واحدي در آخرين س��اعات حضور خود در اصفهان و در حاش��يه 
بازدي��د از جاذبه هاي گردش��گري اظهار داش��ت: در اصفهان اقدمات 

موثري در جهت زيباسازي انجام شده است. 
 توس��عه فضاي سبز در اين كالنشهر فضايي را فراهم كرده تا خانواده ها
بيش��تر دور هم جمع ش��وند و از بودن در كنار هم لذت ببرند. وي ادامه 
داد: آرامش��ي كه در اصفهان است در هيچ جاي كشور نمي توان يافت. 
با هم بودن خانواده ها عبادت اس��ت و شهرداري در اين عبادت شريك 

است. 
 واحدي به پروژه هاي عمراني اين كالنش��هر اش��اره ك��رد و افزود: در 
سال هاي اخير طرح هاي عظيمي در جهت توسعه اين شهر انجام شده 
است.  به طور مثال ميدان امام علي)ع(، بزرگراه دوطبقه امام خميني)ره( 
از جمله فعاليت هاي شاخص و بي نظيري می باشد كه در اصفهان ثبت 
شده اس��ت. وي همچنين با اشاره به اين كه حفظ و معرفي آثار تاريخي 
وظيف��ه هر ايراني اس��ت گفت: هم��ه جاي دنيا يك اثر بس��يار كوچك 
تاريخ��ي را آن قدر بزرگ جلوه م��ي دهند در صورتي كه قدمت آنها به 

پاي آثار ارش��مند تاريخي ايران نمي رسد ولي متاسفانه ما ارزش زيادي 
براي اين آثار قائل نمي شويم. 

مدیر گروه فیلم های تلویزیونی شبکه یک:
ساز پرشور سازندگي در اصفهان به صدا درآمده است 

مدير گروه فيلم های تلويزيونی ش��بكه يك با بيان اين كه س��از پرشور 
س��ازندگي در اصفهان به صدا درآمده است تاكيد كرد: اين كالنشهر در 
 ح��وزه فضاهای ش��هر به خصوص در زمينه اح��داث معابر ،بزرگراه ها
و حمل و نقل توس��عه چش��مگيری داش��ته تا جايي كه هربار شاهد به 
 بار نشس��تن طرح ه��ای عمراني و خدمات ش��هري در اين كالنش��هر 

هستيم. 
امير رضا اس��حاقی با اع��الم اين مطلب افزود: در ح��ال حاضر مديران 
خدوم و پركار مديريت ش��هري اصفهان، بستر سازندگي را در اين شهر 
و درعين حال فضاهای جاذب و ديدني را فراهم آورده تا شهروندان  و 

مردم شاهد شهري زيبا و با طراوات باشند.
وی اصفه��ان را ش��هری پويا و زن��ده خواند و اذعان داش��ت: طراوت، 
پيش��رفت و ارتقای اين كالنش��هر بسيار نمايان است و در هر كجای آن 

اين مهم ملموس می باشد.
وی با اش��اره به اين كه اصفهان تركيبی از  ش��هری مدرن و سنتی است 
ادامه داد: معماری باش��كوه آثار تاريخ��ی اصفهان به خصوص پل های 
قديمی و رودخانه زاينده رود از مهمترين ويژگی اين كالنش��هر اس��ت. 
مدير گروه فيلم های تلويزيونی شبكه يك  خشكی رودخانه زاينده رود 
را نامتعارف دانس��ت و افزود: اصفهان با جريان آب در رودخانه شاداب 
 و با طراوات است كه متاسفانه در حال حاضر اين فقدان  بسيار مشهود 
 م��ی باش��د همچني��ن زيباي��ی اي��ن ش��هر را تحت ش��عاع ق��رارداده 

است.
 وی اضاف��ه ك��رد: با اين حال اكنون اصفهان  ب��ه عنوان يكي از بهترين  
كالنش��هرهاي كش��ور در طول س��ال پذيراي هزاران گردشگر است و  
هربار با س��يمايي زيباتر از گذش��ته، براي پذيرايي از مسافران آماده می 
باشد. وی از مسئوالن امر خواست هرچه سريع تر تمهيداتی برای جاری 
ش��دن آب در رودخانه زاينده رود بينديشند تا شكوه و عظمت اصفهان 

همچنان پا برجا بماند.
مصطفی طاری:

شب هاي زاینده رود را روشن كنید 
»مصطفی طاری« بازيگر س��ينما و تلويزيون گفت: شب هاي زاينده رود 
يكي از زيباترين شب هايی است كه می توانستيم شاهدش باشيم. زاينده 
رود امروز خشك و بي روح است و از نشاط گذشته خبري نيست. همه 
بايد قدر زنده رود را بدانيم و دعاكنيم تا هر چه زودتر دوباره نش��اط و 

زندگي به زنده رود بازگردد.
»مصطفی طاری« از آن دس��ت بازيگرانی اس��ت كه در بيشتر نقش های 
منف��ی، متف��اوت بازی ك��رده اس��ت، او در فيلم هايی نظي��ر »كركس ها 
می ميرن��د«، »از فرياد تا ترور«، »ش��ب مكافات«»بی پن��اه«، »جنگلبان«، 
»بهار در پاييز«، »ارثيه«، »خواس��تگاری«، »از بلور خون« و »فرشته« نقش 
آفرين��ی كرده اس��ت. »طاری« اين روزها با دو مجموع��ه »مختارنامه« و 
»قفس��ی برای پرواز« با دو نقش متفاوت ميهمان ش��بكه اول سيماست. 
»مصطفی طاری« در آخرين ساعات حضور خود در اصفهان و در حاشيه 
بازديد از جاذبه هاي گردش��گري اين شهر از ميهمان نوازي اصفهاني ها 
گفت. آنچه كه بيش��تر از همه نظر طاري را به خود جلب ميهمان نوازي 

اصفهاني ها بود .
وي مي گويد: در اين س��فر چهار روزه واقعا لحظات خوشي را در كنار 
مردم اصفهان سپري كرديم. پيش از اين بارها به اصفهان سفر كرده بودم.  
هر بار ميهمان نوازي مردم خونگرم و صبور اين شهر باعث شده تا سفر 

خاطر انگيزی در دفتر خاطراتم ثبت شود. 
طاري بازيگر نقش بن حريث در س��ريال مختار نامه در ادامه از زيبايي 
و جاذبه هاي طبيعي و گردش��گري اصفهان گفت و اضافه كرد: طبيعت 
اصفهان داروي روح و روان است و من با ديدن اين مناظر واقعا روحي 
دوباره گرفتم اما چيزي كه بس��يار در اين بين مرا ناراحت كرد خش��كي 
زاينده رود قلب تپنده كشور بود. وي ادامه مي دهد: شب هاي زاينده رود 
يكي از زيباترين شب هايی است كه می توانستيم شاهدش باشيم. زاينده 
رود امروز خش��ك و بي روح اس��ت و از نش��اط گذشته خبري نيست. 
هم��ه بايد قدر زن��ده رود را بدانيم و دعاكنيم تا هر چ��ه زودتر دوباره 
نشاط و زندگي به زنده رود بازگردد .طاري در ادامه اقدامات شهرداري 
 اصفهان در توس��عه اين ش��هر را ارزنده دانس��ت و گفت: فعاليت هاي
ش��هرداري در چند س��ال اخير بس��يار چش��مگير و قابل توجه بوده، به 
طوري كه اين اقدامات در زيباتر ش��دن اين ش��هر بسيار تأثير گذار بوده 

است. 
مدیر شبکه یک سیما :

چهره اصفهان هربار متحول می شود 
مدير ش��بكه يك سيما اقدامات مديريت ش��هری اصفهان را ارزشمند و 
قابل تقدير دانس��ت و گفت: با اجرای طرح های متعدد در اين ش��هر از 
سوی مديريت شهری هر بار چهره آن متحول می شود و اين مهم بيانگر 
اين اس��ت كه شهرداری اصفهان به جايگاه و رسالت واقعی خود دست 

يافته است. 
مهن��دس مهدی فرجی در آخرين س��اعات حضور خ��ود در اصفهان و 
درحاش��يه بازديد از جاذبه های گردش��گری اين كالنشهر تصريح كرد: 
مديريت ش��هری اين كالنشهر با همت و پش��تكار توانسته به جايگاه و 

رسالت واقعی شهرداری ها دست يابد.
وی اقدامات ش��هرداری اصفهان در طی چند سال اخير را مثبت ارزيابی 
و اعالم كرد: تحوالت و تغييرات در شهر اصفهان تحسين برانگيز است 
و از چند س��ال گذش��ته تاكنون  كه از ش��هر بازديد كرده ام چهره شهر 
اصفهان متحول شده به گونه ای كه ارائه خدمات  از سوی شهرداری به 

مردم  بسيار ملموس و محسوس است.
 مدي��ر ش��بكه يك س��يما بهره برداری پ��ل روگذر ام��ام خمينی )ره( و 
احداث زيرگذرهای ميدان امام علی )ع( را توس��ط ش��هرداری اصفهان 
قابل تقدير دانس��ت و تصريح كرد: مديريت ش��هری اصفهان با اجرای 
ط��رح های متع��دد تحول چش��مگير و ارزنده ای را در اين كالنش��هر 
به خصوص در بازس��ازی بافت فرس��وده از لحاظ فرهنگی، سياس��ی، 
اقتصادی و تاريخی ايجاد كرده اس��ت بنابراين الزم است به مسئوالن و 
مردم اين شهر دست مريزاد بگويم .وی با اشاره به ويژگی های فرهنگی 
و تاريخی ش��هر اصفهان ادامه داد:ابنيه  وآثار تاريخی  و رودخانه زاينده 
رود از مهم ترين ش��اخصه اين ش��هر اس��ت اين در حالی  می باشد كه 
درطی چند سال اخير به خصوص در دوره مديريت فعلی شهر اصفهان 
توس��عه چش��مگيری درحوزه عمران و آبادانی و علوم و فنون صورت 

گرفته است.
فرج��ی  با بيان اي��ن كه وضعيت اين روزهاي زاين��ده رود نه تنها براي 

مردم اصفهان بلكه براي همه ميهماناني كه به اين ش��هر س��فر مي كنند 
ناخوش��ايند است، افزود: اميدواريم مس��ئوالن كشوري براي اين بحران 

چاره اي بينديشند تا بتوانيم زاينده رود را بار ديگر شاداب ببينيم.
وی با ابراز تاس��ف از خشك ش��دن زاينده رود اضافه كرد:  هركسی  با 
ديدن اين رودخانه افسرده می شود چرا نشاط و شادابی اين شهر به اين 
رودخانه وابسته می باشد اميد است با جاری شدن آب در اين رودخانه 

دوباره شادابی به اين شهر زيبای تاريخی  بازگردد.
مدير ش��بكه يك سيما در پايان از زحمات و ميهمان نوازي شهرداری و 
مردم اصفهان  تش��كر كرد و گفت: اين سفربراي ما خيلي ارزش داشت 
و بايد اعتراف كنيم كه جز يك سري كارهاي مرسوم هرگز انتظار چنين 

ميهمان نوازي را نداشتيم.
 زاینده رود در حال كشیدن خمیازه خاكي است 

باغ پرندگان و كليساي وانك ميزبان هنرمندان رسانه ملي در آخرين روز 
سفرشان به اصفهان بود. 

اما در اين بازديد بيش از آنكه وقت هنرمندان صرف ديدن باغ ش��ود به 
گرفتن عكس و امضاهای يادگاری با شهروندان اصفهانی شد.

بعد از پايان يافتن مس��ير باغ پرندگان از روي پل كابلي عبور كردند و با 
ديدن خشكي زاينده رود بسيار متاثر شدند.

در اي��ن بين جالب تري��ن توصيفي كه از وضعيت زاينده رود ش��نيديم 
جمله زيباي��ي مجيد مظفري بود او گفت: زاينده رود در حال كش��يدن 
خميازه خاكي اس��ت. واقعًا توصيف زيباي��ي از ترک خوردن زنده رود 

 

بود.
اكبري به دنبال جمله زيباي مظفري گفت: بهتر است بگوييم ايران به نام 
زاينده رود شهره است. بسيار تاسف برانگير است كه اين رودخانه كه به 

زنده رود معروف است را امروز خشك و بي آب مي بينيم. 
طاري هم از شب هاي زاينده رود سخن مي گويد: شب هاي زاينده رود 
يكي از زيباترين ش��ب هايی است كه می توانستيم شاهدش باشيم. اگر 

همه قدر زنده رود را بدانند شاهد اين فقدان نخواهيم بود.
امير جاللي در ادامه اظهار داش��ت: من هميش��ه به عش��ق زاينده رود به 
اصفهان مي آمدم زندگي در اين رودخانه جاري بود اما امروز كه مي بينم 
زاينده رود به زمين فوتبال تبديل ش��د اش��ك در چشمان حلقه مي زند 
واقعا ديدن ترک هاي رودخانه اي كه به زنده رود معروف اس��ت روح 

هر انساني را آزرده مي كند.
در فاصل��ه  15 دقيق��ه اي باغ پرندگان تا كليس��اي وانك فرصتي بود تا 
هنرمندان در مورد زيبايي اصفهان و البته خصوصيات اصفهانی ها سخن 

بگويند.
مري��م امير جاللي نظر خ��ود را در اين باره اين گونه بيان كرد: كي گفته 
اصفهاني ها خسيس��ند؟ اصفهاني ها درس��ت فكر مي كنند و درس��ت 
خرج مي كنند. به نظر من آنها يك حس��ابگر هس��تند. از ميهمان نوازي 
اصفه��ان ها ه��م كه هر چه بگويم ك��م گفتم خدا وكيل��ي اصفهاني ها 
 واسه مهموناشون كم نمي ذارن. من كه فكر مي كنم عصر كه به تهران بر 
مي گرديم همگي افس��ردگي بگيريم. اگه توي تهران دور هم جمع مي 

شديم فكر نكنم اينقدر بهمون خوش مي گذشت.
اين بحث ها در حالی رد و بدل می ش��د كه مدير روابط عمومی ش��بكه 
يك س��يما از دير رس��يدن هنرمندان به فرودگاه نگران بود و چندين بار 
از گفتگ��و با خبرنگار م��ا امتناع كرد اما باالخره با اص��رار خبرنگار اين 

خبرگزاری استرس خود را كنار گذاشت...
اما دركوچه كليسای وانك همه هنرمندان و بازيگران منتظر آناهيتا همتي 
بودند و خطاب به اين بازيگر سينما می گفتند عجله كن ! كه او در جواب 
 به آنها گفت: چه كار كنم هر جای اين ش��هر زيبا اس��ت و هرببينده ای
را ناگري��ز ج��ذب می كند. خوش به حال اصفهاني ها كه در اين ش��هر 

تاريخی زندگي مي كنند.
جودی تهيه كننده رسانه ملی نيز درباره سفر چند روزه خود به اصفهان با 
لحن بامزه ای گفت:در اين س��فر احس��اس كردم  مرفه بی درد هستم و 

از غم واندوه رها شدم.
او لطيفه های خساس��ت اصفهانی ها را بی اس��اس خواند و گفت: مردم 
اين شهر برخالف تمام شايعات موجود به مهمان نوازی مشهور هستند و 
اگر كس��ی لطيفه ای در اين باره برايم بگويد  دفاع خواهم كرد و گزافه 

گويی تلقی می كنم.
شهردار اصفهان :

با زبان هنر اصفهان را معرفی می كنیم 
ش��هردار اصفهان با تاكيد بر ظرفيت باالی اصفه��ان در عرصه هنر بيان 
داش��ت: »اصفهان چون ظرفی است كه در زمينه هنر حد و حصر ندارد 
بنابراي��ن باي��د در راس��تای معرفی هر چه بهتر اين ش��هر تالش كنيم و 
حض��ور هنرمندان نيز ك��ه طی چند روز گذش��ته در اصفهان به دعوت 
ش��هرداری انجام گرفت در راس��تای معرفی هر چه بيشتر اين ظرفيت ها 

بود.«   
دكتر سيد مرتضی سقاييان نژاد با بيان اين مطلب افزود: »زبان هنر امروز 
در امر اطالع رسانی، آگاهی سازی و فرهنگ سازی، زبانی گويا و كار ساز 
اس��ت از اين رو اگر ما اهل فن را با شهرمان آشنا كنيم بی شك آنان در 

س��اخت آثار هنری خويش ش��هر گنبدهای فيروزه ای و فرهنگش را مد 
نظر خواهند داشت و به انعكاس اين ظرفيت ها می پردازند.«

 وی تاكي��د ك��رد: »ما با دعوت هنرمندان با يك تير دو نش��ان زديم هم 
فرهنگمان را به رخ كشيديم و از هنرمندان برای ترويج آن به خصوص 
در ميان نس��ل جوان اس��تفاده كرديم هم نش��ان دادي��م اصفهان ظرفيتی 

بين المللی داد كه مغفول مانده و بايد از استفاده كرد.«
ش��هردار اصفهان در ادامه با اش��اره به سريال در مسير زاينده رود اذعان 
ك��رد: »اعتقاد من بر اين اس��ت كه با وجود تمام ضعف ها و اش��كاالتی 
كه در س��اخت اين سريال وجود داش��ت اگر كمی با ماليمت انتقادات 
صورت می گرفت دو، س��ه برنامه ديگری كه برای معرفی هر چه بيش تر 
اصفهان طراحی شده بود نيز انجام می گرفت و ما گام به گام به اهدافمان 

در معرفی هر چه بهتر اصفهان نزديك می شديم.«
وی با اش��اره به مس��أله خش��ك ش��دن زاين��ده رود تصريح ك��رد: »تا 
مش��كالت اصفهان در س��طح استان و منطقه  مطرح باش��د راه به جايی 
نمی بري��م چنانك��ه در مس��أله زاينده رود نيز چنين اس��ت و بس��ياری 
می انديش��ند كه بس��تن آب زاينده رود فقط به اصفهان ضرر می زند در 
 صورتی كه خش��ك بودن زاينده رود به كل فالت مركزی ايران آس��يب 

می زند«.
س��قاييان نژاد ادامه داد: »در حالی كه س��ود صنايع سنگين اصفهان چون 
فوالد مباركه درآمد سرش��اری را به اقتصاد ملی تزريق می كند؛ شاهديم 
كه پروژه ای چون بهش��ت آباد كه جز پروژه های زيربنايی است بر زمين 
مانده و تمام اين ها نيز به اين دليل اس��ت كه ما نتوانسته ايم صدايمان را 

به گوش خارج از استان برسانيم.«
ش��هردار اصفهان در پايان تصري��ح كرد: »هدف اوليه م��ا در دعوت از 
هنرمندان اين بود كه آن ها را به اصفهان بكشانيم و با اين شهر آشنايشان 
كنيم و مطمئنيم هنرمند، نويس��نده و كارگردانی كه به اين ش��هر می آيد 
و ظرفيت ه��ا را می بين��د از اين پس در خلق آث��ارش اصفهان را در نظر 
می گي��رد و نتيجه آن كه در اي��ن راه ما نيز می توانيم ب��ه تحقق پايتخت 
فرهن��گ و تمدن اس��المی به معن��ای واقعی جامه عمل بپوش��انيم البته 
می دانيم كه در اين راه هنرمندان نيز به تعامل و مساعدت نياز دارند و ما 

هم می دانيم تا اين تعامل را شكل دهيم.« 
مدیر روابط عمومی شهرداری اصفهان:

هنرمندان پتانسیل های اصفهان را به تصویر می كشند 
مدير روابط عمومی شهرداری اصفهان گفت:با حضور هنرمندان و برنامه 
 سازان در اين شهر افسانه ای و گنبدهای فيروزه ای پتانسيل ها و ظرفيت های
موج��ود اصفه��ان درتمام ابعاد در س��طح منطقه، ملی و بي��ن المللی به 
تصوير كشيده می ش��ود. مهندس اصغر آذربايجانی درباره دليل دعوت 
ش��هرداری از هنرمندان، تهيه كنندگان،كارگردانان و نويس��ندگان رسانه 
مل��ی به اصفهان اظهارداش��ت: ب��ا توجه به اين كه اصفه��ان ميراث دار 
 علم و كانون فرهنگ و هنر اس��ت و اين كالنش��هر، در زمينه طرح های

عمران��ی رش��د چش��مگيری داش��ته  بنابراين ب��ا حض��ور هنرمندان و 
فرهيختگان مطرح  كش��ور در اين ش��هر می توان اين  جلوه ها در تمام 
 ابعادهنری، تاريخی، تفريحی و عمرانی در معرض ديد مردم كشور و دنيا 

قرارداد. 
وی به نگاه تيزبين هنرمندان، نويس��ندگان، كارگردانان به مسائل جامعه 
اش��اره و تأكيد كرد: هنرمندان با نگاه واقع بينانه عرصه فرهنگی و هنری 
ارزش هايی كه هر اصفهانی به داش��تن آنها ب��ه خود می بالد را در ديد 
عم��وم قرار خواهند داد اين در حالی اس��ت كه هنرمندان و فرهيختگان 
رس��انه مل��ی در بازديد از اصفه��ان، اقدامات هويت��ی در ابعاد مذهبی، 
اس��المی، تاريخی، تفريحی، پروژه های عمرانی و فرهنگی اين شهر را 

قابل توجه و رضايتمند دانستند.
مدير روابط عمومی ش��هرداری اضافه كرد: هنرمندان و فريختگان رسانه 
ملی در طی سفرش��ان به اصفهان از خشكی زاينده رود بسيار متأثرشدند 
كه اميد اس��ت هرچه سريع تر شاهد جاری ش��دن آب در اين رودخانه 

باشيم.
وی به نشس��ت صميمی ش��هردار اصفهان با كارگردانان، تهيه كنندگان، 
بازيگران و نويس��ندگان رس��انه ملی اش��اره و تصريح كرد: بازديد اين 
هنرمن��دان از باش��گاه مجتمع ف��والد مباركه به منظ��ور در معرض ديد 
قراردادن ظرفيت های اقتصادی اين ش��هر در س��ال جه��اد اقتصادی از 

ديگر برنامه های اين دعوت بود.
آذربايجانی با بيان اين كه  امروز اصفهان از ظرفيت و پتانسيل های قابل 
توجهی برخوردار است اظهارداشت: اصفهان شهر افسانه ای و گنبدهای 
فيروزه ای، پايخت فرهنگ و تمدن ايران اسالمی و پايتخت جهان اسالم 
مجموع��ه ای از صف��ات واال و فرهنگ های ممت��از و عقايد و معارف 
برجسته می باشد كه هنرمندان  و برنامه سازان می توانند اين جلوه های 
پنهان اين ش��هر كه متعلق به همه ايرانيان اس��ت را به تصوير بكش��ند تا 

صنعت توريسم و گردشگری در اين شهر رونق يابد.
وی اضافه كرد: مديريت ش��هری اصفهان با برنامه ريزی افراد تأثيرگذار 
جامع��ه از جمل��ه هنرمندان را به اصفهان دعوت م��ی كند تا جلوه های 

باشكوه و زيبای اين كالنشهر هويدا شود.
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شهرستان
چهارمحال و بختیاریاصفهانص استاندار اصفهان: 

داشتن الگو برای دنیای منقطع از عالم وحیانی، 
ضروری است

استاندار اصفهان گفت: امروز دنيايی كه دچار انقطاع از عالم وحيانی است، بيش 
از هر زمان ديگری نيازمند الگوست. 

به گزارش روابط عمومی اس��تانداری اصفهان علی رضا ذاكر اصفهانی، در كنگره 
فاطمه شناس��ی با عنوان دردانه هس��تی افزود: الگو و اسوه نه تنها برای زنان بلكه 

برای مردان و در مجموع برای بشر يك نياز است.
وی اظهار داش��ت: بش��ر به دنبال شناسايی راه و نقش و الگويی است تا بتواند به 
دنب��ال آن حركت كند. وی تصريح كرد: بش��ر زمانی فك��ر می كرد كه می تواند به 
واس��طه دستاوردهايی كه عقل و علوم تجربی برای او به همراه می آورد به سوی 
كمال و سازندگی پيش برود اما اين در حالی است كه با اين اشتباه، بشر با رجوع 

به عقل ناسوتی و شيطانی از خدا دور می شود.
اس��تاندار اصفهان، علت پديد آمدن بس��ياری از مفاسد به ويژه در دوران 200 تا 
300 س��اله اخير را ريش��ه در عقل آدمی دانس��ت و گفت: جنگ های پی در پی، 
تهديدات بش��ری، تنش های مختلف از جمله اجتماعی و سياسی در سراسر دنيا، 
ناشی از اتكا به عقل است. وی با اشاره به مقام حضرت فاطمه زهرا )س( گفت: 
اينجاس��ت كه بايد الگوی اسالمی زن برای جهان از هم گسيخته امروز و به ويژه 

در غرب ارايه شود.
وی يادآور ش��د: امروز ترديدها و بحث های فمنيس��تی در دانشگاه ها، مدارس و 
كالس های درس در حال مطرح شدن است كه اين مسأله ايجاد تشكيك در ذهن 

دانشجويان و دانش آموزان می كند كه بايد به آنها پاسخ داده شود.

وی، حجاب را يكی از حقوق زنان برش��مرد و گفت: در ابعاد مختلف شخصيت 
حضرت فاطمه زهرا )س( رازهای بس��يار نهفته و همه ابعاد وجودی و شخصيتی 
ايش��ان از زوايای مختلف قابل بحث می باشد. استاندار اصفهان، برپايی اين گونه 
كنگره ها و همايش ها را با هدف فرهنگ سازی و ارايه الگوهای دينی به جامعه و 

به ويژه زنان بسيار مهم و ارزشمند برشمرد.

مديرعامل مرکز تجاری بال:
تجمیع فروشگاه های سنتی در فروشگاه های 

بزرگ، از سیاست های دولت است
  زاینده رود

كريم صدر در مراسم بازديد خبرنگاران اصفهان از مركز تجاری بال گفت: 
 تجميع فروش��گاه های سنتی در فروش��گاه های بزرگ، از سياست های
دولت به ش��مار م��ی رود. وی اف��زود: صرفه جويی در ب��رق و انرژی، 
رعايت بهداش��ت و خريد آس��ان، از اهداف مهم اين سياس��ت اس��ت. 
مديرعامل مركز تجاری بال خاطرنش��ان كرد: رعايت بهداش��ت و سالم 
س��ازی موادغذاي��ی ازجمله مواد پروتئينی كه زمان مصرف مش��خصی 
دارد، دو حس��ن فروش��گاه های بزرگ را تشكيل می دهند. اين درحالی 
اس��ت كه نوع نگهداری ازجمله موادغذايی در فروش��گاه های كوچك 
 و معمولی متفاوت اس��ت و ش��ايد تا مدت ها اجن��اس در مغازه باقی
بمانند. صدر با بيان اين كه حمل و نقل، انرژی و تعدادی از صنايع در كنار 
 فروشگاه ها شكل می گيرد تصريح كرد: نخستين تجربه راه اندازی فروشگاه های
زنجيره ای بعد از انقالب در ايران، در زمان دولت آقای هاش��می اتفاق 
افتاد و طرح راه اندازی فروشگاه زنجيره ای رفاه ساخته و پرداخته سازمان 
برنامه و بودجه و به طور مشخص ستاد تنظيم بازار بود. وی ضمن اشاره به 
اين موضوع كه رقابت برای قيمت رو به پايين اجناس است، خاطرنشان 
كرد: هدف توليدكننده اين است كه به نفع مصرف كننده قيمت را پايين 
آورد و در كنار اين موضوع، تأمين كاال را نيز مدنظر دارد، چرا كه وقتی 
تعداد كاال زياد باش��د، براساس تعريفی كه ش��ده به نفع مصرف كننده، 
 قيمت ها كاهش می يابد؛ در واقع اگر قيمت باال باش��د مشتری استقبال

نمی كند. در ادامه مش��اور مديرعامل مركز تج��اری بال درباره اين مركز 
توضيح داد: مركز بال )نخس��تين هايپرماركت صددرصد ايرانی( 3900 
متر فضای مفيد فروشگاه هايی دارد و اين مسافت منهای پاركينگ است. 
همچنين ش��امل سه طبقه و پنج بخش است كه هر بخشی را يك مدير 
اداره می كند. جاللی افزود: انواع موادغذايی پروتئينی، لبنيات، سبزيجات، 
گوشت، مرغ و ماهی، انواع خوراكی ها و نوشيدنی ها، ميوه، كيف و كفش، 
پوشاک، كتاب، لوازم ورزشی، اسباب بازی، مواد آرايشی بهداشتی، لوازم 
خانگی س��بك و س��نگين و ... در مركز تجاری بال با قيمت مناسب و 
كيفيت مورد تأييد كارشناسان ازجمله كارشناسان بهداشتی به همشهريان 
ارائه می ش��ود. وی از اشتغال 1000 نفر در اين مركز تجاری خبر داد و 
گفت: وجود كادر مجرب و آموزش ديده و نيز نظارت پنج كارش��ناس 
بهداش��تی در يك مجموعه، از ديگر نكات مثبت و اس��تثنايی اين مركز 
اس��ت. مشاور مديرعامل مركز تجاری بال خاطرنشان كرد: 12 رستوران 
در فاز بعدی افتتاح می ش��ود. اين درحالی است كه سه بخش تهيه غذا 
برای تهيه شش هزار غذا در روز برای مشتريان شامل آماده سازی پيتزای 
نيم پخت، مرغ مغزپخت شده توس��ط دستگاه مرغ گردان، همچنين دو 
قنادی برای عرضه ش��يرينی تازه و نيز شيرينی تركيه و همچنين بخش 
 عرض��ه 110 مدل نان حجي��م در اين مركز، به مش��تريان خدمات ارائه
می دهند. شايان ذكر است مركز تجاری بال واقع در خيابان مصلی همه 

روزه از ساعت 9 الی 23 پذيرای شهروندان اصفهانی است.

براي اولین بار در کشور
همایش چهره هاي ماندگار طال و جواهر 

در اصفهان برگزار مي شود
اولين همايش تجليل از چهره هاي ماندگار فعال در صنعت طال ، جواهر 
همزمان با پنجمين نمايشگاه طال ، جواهر و فلزات گرانبها در اصفهان برگزار 
مي شود. مدير دفتر خوشه صنعتي طال در اصفهان گفت: همايش ياد شده 
با همكاري خوشه طال و اتحاديه صنف طال و جواهر استان اصفهان براي 
اولين بار در كشور و به منظور شناساندن و تجليل از پيشكسوتان و فعاالن 
اين صنعت برگزار مي ش��ود. حجت سلمان زاده افزود: در اين همايش، 
پنج نفر از پيشكسوتان و استادان فعال در زمينه طال، نقره و جواهر معرفي 
و تجليل مي ش��وند. وي افزود: سابقه كاري، كسوت و شمار شاگرداني 
كه در محضر اين اس��تادان، فنون اين صنعت را فراگرفته اند، ش��اخص 
معرفي چهره هاي ماندگار صنعت طال و جواهر در نظر گرفته شده است. 
مدير دفتر خوش��ه صنعتي طال در اصفهان ابراز اميدواري كرد: تجليل از 
پيشكسوتان صنعت طال و جواهر و ساير رشته هاي هنري و صنعتي به 
عنوان يك س��نت در كشور نهادينه شود. پنجمين نمايشگاه بين المللي 
فلزات گرانبها، طال، جواهر، سنگ هاي قيمتي، ماشين آالت و تجهيزات 
وابسته،سوم تا شش��م خردادماه امس��ال با حضور افزون بر 86 شركت 
داخلي و نمايندگاني از كشورهاي خارجي در محل دايمي نمايشگاه هاي 

استان اصفهان در جوار پل تاريخي شهرستان برپا مي شود.

راه اندازي پایگاه هاي کنترل کوچ
در استان اصفهان

فرمان��ده يگان حفاظ��ت اداره كل منابع طبيعي و آبخي��زداري اصفهان 
 گفت: در راس��تاي كنترل كوچ در مراتع اس��تان پايگاه هايي با همكاري
 نيروي انتظامي راه اندازي شده است. ابراهيم شريفي با اشاره به اهميت 
مراتع كشور اظهار داشت: مراتع كشور يكي از پايه هاي اصلي توليد غذاي 
دام و دس��تگاه هاي اجرايي بايد ب��ا توجه به اهميت غذايي اين مراتع در 
حفظ آب، خاک و پوش��ش گياهي آن اقدامات الزم را انجام بدهند. وي 
به نتايج حاصل از تجاوز به عرصه  هاي طبيعي اشاره كرد و افزود: استفاده 
بي رويه و بيش از اندازه ظرفيت توليدي مراتع سبب نابودي آنها شده و 
كاهش پوشش گياهي، سيل هاي ويرانگر، تخريب زمين، فرسايش خاک 
و پر شدن سريع سد ها از نتايج تجاوز به عرصه  هاي طبيعي است. فرمانده 
يگان حفاظت اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان اصفهان با اشاره به 
ضرورت همكاري تمام مردم در راستاي جلوگيري از تخريب عرصه هاي 
طبيع��ي تصريح كرد: تمام مردم و به ويژه مرت��ع داران و دام داران بايد در 
راستاي جلوگيري از تخريب عرصه هاي طبيعي با مسئوالن و دستگاه هاي 
اجرايي همكاري كرده و براي حفاظت مراتع به صورت علمي و اصولي 

تالش هاي فراواني انجام بدهند. 

تا يک ماه آينده؛
پلیس انتظامي سیار در بخش بازفت 

مستقر مي شود
فرمانده نيروي انتظامي چهارمحال و بختياري گفت: به منظور ايجاد امنيت 
جاده اي پليس انتظامي سيار در بخش بازفت از توابع شهرستان كوهرنگ 
تا يك ماه آينده مس��تقر مي ش��ود. عبدالرضا آقاخاني در نشست بررسي 
مشكالت امنيتي انتظامي شهرستان كوهرنگ اظهار داشت: وجود امنيت 

عامل توسعه و پيشرفت همه جانبه هر منطقه است. 
وي اف��زود: امروز نيروي انتظامي به دنبال ايج��اد آرامش و امنيت براي 
شهروندان است و در اين راستا لحظه اي از تالش و كوشش باز نخواهد 
ايس��تاد. آقاخاني با تاكيد بر ضرورت مشاركت مردم در راستاي ارتقاي 
امنيت در جامعه، خاطر نشان كرد: نيروي انتظامي و دستگاه هاي ذيربط به 
تنهايي نمي توانند در اجراي اين طرح موفق باشند چراكه مشاركت مردم 
و احترام آنان به قوانين است كه مي تواند موجب افزايش امنيت و آسايش 

در جامعه شود. 
وي بر ضرورت تأمين امنيت عشاير اين استان در زمان كوچ تأكيد كرد و 
گفت: برهمين اساس الزم است تا رانندگاني كه از محورهاي لردگان به 
ايذه و محور كوهرنگ به استان خوزستان تردد مي كنند، مواظب دام هاي 
عش��اير كوچ رو در حين حركت در س��طح اين جاده ها باشند.  آقاخاني 
تصريح كرد: ايجاد امنيت عش��اير در فصول ييالق و قشالق و سكونت 
عش��اير از مهم ترين خواسته هاي اين قشر مولد در كشور و به ويژه اين 
اس��تان است. وي استقرار نظم و امنيت را وظيفه اصلي پليس دانست و 
گفت: تأمين آسايش براي شهروندان و پاسداري از دستاوردهاي انقالب 

اسالمي از ديگر اين وظايف است. 

فرمانده تیپ 44 سپاه چهارمحال و بختیاري:
فتح خرمشهر ضربه اي اساسي به 

استکبار بود
فرمانده تيپ 44 س��پاه چهارمحال و بختياري گفت: حماسه سوم خرداد 
درس بزرگي براي قدرت هاي پوش��الي بود و آنها را در راستاي دستيابي 
به اهداف شوم در منطقه نااميد كرد. علي محمد اكبري در همايش مربيان 
طرح مشكات، ناصرين و دستياران اين يگان با گراميداشت سالروز فتح 
خرمش��هر و ميالد حضرت زهرا )س( و بنيانگذار جمهوري اس��المي 
اظهار داش��ت: همت و تصميم آگاهانه، اقدام عالمانه و آمادگي كامل از 

شاخصه هاي اصلي حافظان نظام اسالمي است. 
وي افزود: تش��كيل نظام اسالمي بهترين زمينه عملي را براي سازندگي 
در بعد معنوي و اعتالي احكام اسالم ايجاد كرد كه بايد بهترين استفاده 
را از اين موقعيت برد. اكبري با تأكيد بر اينكه رويكرد معنوي و اسالمي 
در امورات مختلف و عملكردهاي روزانه مالک هر عمل ماست، گفت: 
بر همين اس��اس جهاد در ابعاد اقتصادي، علمي و معنوي در راه اهداف 
متعالي اس��المي مورد عنايت پروردگار است. فرمانده تيپ 44 سپاه قمر 
بني هاش��م )ع( تأكيد ك��رد: فكر، دل و جان ما باي��د در خدمت به نظام 
اسالمي و هماهنگ با اهداف مقدس فرهنگ انتظار باشد تا جهاد معني 
پيدا كند. اكبري با اشاره به عملكرد رزمندگان اين استان در هشت سال 
دفاع مقدس، گفت: اقدامات ما نظام مند و مبتني بر ارزش هاي اسالمي بود 
و همين رويكرد در عمل رزمندگان ما در هشت سال دفاع مقدس متجلي 
شد و حماسه هايي نظير فتح خرمشهر بارها در عمليات هاي مختلف به 
ظهور رس��يد و با همين رويكرد در عرصه هاي مختلف هرگز با كمبود 
نيروي كيفي مواجه نمي شويم. وي در ادامه خواستار تبيين دستاوردهاي 
حماس��ه فتح خرمشهر و نشر آموزه هاي فرهنگ دفاع مقدس در جامعه 
ش��د و گفت: حماسه آزادسازي خرمشهر از امداد هاي الهي و معجزه اي 
جاويدان در تاريخ اسالم و انقالب بود به  طوري كه سرنوشت جنگ بعد 

از اين فتح بزرگ دگرگون شد.

تا پايان امسال؛
برگزاری 25 نمایشگاه تخصصي 

در چهارمحال و بختیاري 
رئي��س اداره بازرگان��ي خارج��ي اداره كل بازرگان��ي چهارمحال و 
بختياري گفت: تا پايان امس��ال افزون بر 25 نمايشگاه تخصصي در 
اين استان برگزار مي شود. فرامرز عظيميان در نشست شوراي اداري 
اين اداره كل اظهار داشت: اين نمايشگاه ها در سطح ملي، منطقه ايي و 

استاني در اين استان برگزار خواهد شد. 
وي با بيان اين كه اين نمايشگاه ها با موضوعات مختلف در اين استان 
برگزار مي ش��ود، گفت: برگزاري نمايش��گاه عرضه مس��تقيم كاالي 
بهاره و پايي��زه، كامپيوتر و تجارت الكترونيك، تكنولوژي و صنعت 
س��اختمان، معدن و سنگ هاي تخصصي، صنايع كشاورزي، چاپ و 
بسته بندي و تخصصي مبلمان ش��هري از مهم ترين اين نمايشگاه ها 
اس��ت. عظيمي��ان با اش��اره به نقش نمايش��گاه ها در ارتقاي س��طح 
تجارت، گفت: امروزه نمايش��گاه هاي تج��اري و بين المللي به ميزان 
قابل توجهي به بلوغ رسيده  و در سطح موضوعات مختلف و متنوع 
برگزار مي ش��ود كه نشان از حركت در مس��ير تجاري سازي است. 
رئي��س اداره بازرگاني خارجي چهارمح��ال و بختياري با بيان اين كه 
نمايش��گاه ها بس��تري بس��يار مهم براي فروش كاال است، گفت: در 
نمايشگاه هاي تجاري توسعه روابط با مشتريان و بازاريابي به صورت 
فعال و رقابتي در جريان اس��ت كه مي تواند كمك موثري در ارتقاي 
س��طح تجارت و پويايي بازار مصرف داش��ته باشد. وي بر ضرورت 
تعامل ساير دستگاه هاي ذي ربط در برگزاري نمايشگاه هاي تخصصي 
در اين اس��تان تأكيد كرد و گفت: توسعه صنعت نمايشگاهي در دنيا 
بدون هماهنگ��ي و حمايت بخش هاي صنعت، بازرگاني، توريس��م 
و ش��بكه حمل و نقل امكانپذير نبوده اس��ت. عظيميان با اش��اره به 
مهم ترين اثرات اقتصادي برگزاري نمايشگاه ها، گفت: افزايش حجم 
مبادالت بازرگاني خارجي، همكاري هاي اقتصادي، باال رفتن س��طح 
توليدات و ازدياد درآمد عمومي و ايجاد رقابت هاي س��الم داخلي و 

بين المللي است.

همايون شجريان به اصفهان مي آيد
گ��روه همنوازان حص��ار به خوانندگی همايون ش��جريان و سرپرس��تی و 

آهنگسازی علي قمصری در اصفهان به برگزاري كنسرت مي پردازد. 
اين كنس��رت كه در روزهای يكش��نبه  و دوشنبه،8 و 9 خردادماه  در سالن 
رودكی اصفهان به روي صحنه مي رود، ش��امل قسمت هايی از آلبوم های 
نقش خيال و آب، نان، آواز براس��اس  اش��عاری از س��عدی، موالنا، هاتف 

اصفهانی و دكتر محمدرضا شفيعی كدكنی است.
گفتن��ي اس��ت؛ عالقمندان براي تهيه بلي��ت مي توانند از ام��روز به پايگاه 
 www.shajarianconcert.com ي��ا www.sigozar.com اينترنتی
مراجعه و بليت خود را خريداری كنند و يا به صورت حضوری به استريو 

تومبا مقابل هتل عباسی مراجعه كنند.
ت��ور كنس��رت گ��روه همن��وازان حص��ار از ش��هر قزوي��ن آغ��از ش��د 
و در ادام��ه در ته��ران، ش��يراز و نيش��ابور ادام��ه ياف��ت و اي��ن گ��روه 
 ه��م اكن��ون قص��د دارد كنس��رت خ��ود را در ش��هر اصفه��ان برگ��زار 

كند.

حجت االسالم راشد يزدي:
امکانات الزم براي تحصیل جوانان

در دانشگاه آزاد اسالمي
حجت االسالم راشد يزدي در جمع دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهرضا 
با موضوع دانشگاه و دانشجو سخنراني كرد و به دانشجويان توصيه كرد امروز كه 
دانشگاه آزاد اسالمي همه امكانات الزم شامل تجهيزات ، فضاي آموزشي مناسب 
و استادان خوب را براي شما فراهم كرده است لحظه اي از مطالعه و علم اندوزي 

غافل نشويد كه اين كشور به شدت به دانش و تخصص شما نياز دارد. 
حجت االس��الم راشد يزدي در اهميت علم و فرهنگ گفت: امروز مثل گذشته 
اداره امور كشورها با زور بازو و نيزه انجام نمي شود، بلكه تمام بخش هاي جامعه 
همچون صنعت، كشاورزي و خدمات را نيروي توانمند فكر و فرهنگ كه زائيده 
دانشگاههاست اداره و مديريت مي كند. دانشگاه ها وظيفه تربيت نيروي انساني 
متخصص و انديش��مند را كه فكر او در خدمت جامعه و توليد باش��د بر عهده 

دارند. 

ساختمان پلیس راهور کوهرنگ احداث مي شود
فرماندار كوهرنگ گفت: با واگذاري 300 متر زمين از س��وي شهرداري چلگرد 
ساختمان پليس راهور اين شهرس��تان احداث مي شود. ستار خيري در نشست 
بررسي مشكالت امنيتي انتظامي شهرستان كوهرنگ اظهار داشت: با تأمين اعتبار 
الزم، تا يك سال آينده ساختمان جديد پليس راهنمايي و رانندگي اين شهرستان 
تكميل و مورد بهره برداري ق��رار خواهد گرفت. وي بر ضرورت ارتقاي امنيت 
در اين شهرستان تأكيد كرد و گفت: استقرار پاسگاه انتظامي دهستان بازفت باال 
در بخش بازفت به دليل پرتردد بودن مس��ير دو استان خوزستان و چهارمحال و 
بختياري الزم و ضروري است.  خيري افزود: اين محور گذرگاه عبور بيش از 70 
هزار عشاير است كه تأمين امنيت اين قشر از جامعه ضرورت استقرار اين پاسگاه 
انتظامي را دو چندان مي كند. فرماندار شهرستان كوهرنگ با بيان اين كه عشاير و 
روستاييان خودكفاترين و باارزش ترين مردم هستند، گفت: بايد همه تالش كنيم تا 
فرهنگ روستايي و عشايري و ورزش روستايي و عشايري را به عنوان اصلي ترين 
فرهنگ كشور توسعه همه جانبه دهيم و از اين طريق گام هاي موثري براي توسعه 

و پيشرفت همه جانبه ايران اسالمي برداريم. 

الگو بودن حضرت فاطمه محدود به زمان نیست
يكی از استادان دانشگاه هاي شهركرد اظهار داشت: الگوپذيري از حضرت فاطمه 

زهرا )س( محدود به زمان نيست.
اميد ايماني در همايش بررسي آسيب هاي اجتماعي جوانان در فارسان با تبريك 
سالروز والدت حضرت زهرا )س( اظهار داشت: حضرت زهرا )س( برترين و 
جامع ترين الگو براي عام بشريت است. وي افزود: حضرت فاطمه )س( در زندگي 
گهربار خود خطي را براي انسان ترسيم كرد كه انسان با پيروي از آن به سرمنزل 
مقصود و كمال واقعي مي رسيد و آن واليت است كه تنها راه نجات انسان هاست.  
ايماني با تأكيد بر اين  كه دين اسالم به زنان مسلمان هويت و شخصيت تازه اي داده 
است، گفت: حضرت محمد )ص( با احترام و جايگاهي كه براي بانو فاطمه )س( 
قائل بودند به درستي جايگاه زن در اسالم را براي مسلمانان در زمان هاي مختلف 
تبيين كردند. وي افزود: حضرت فاطمه زهرا )س( الگوي كامل يك زن مسلمان 
اس��ت كه بايد زنان و دختران ايراني ويژگي ها و مكارم اين ش��خصيت بزرگوار 
را الگوي خود قرار داده و با تمس��ك به اين ايشان راه سعادت دنيوي و اخروي 

خويش را هموار كنند. 

رئیس اتحاديه لوازم خانگي 
اصفهان:

خرید کارتي لوازم خانگي 
هنوز اجرایي نشده است

رئي��س اتحاديه لوازم خانگي اصفهان گفت: طرح 
صدور كارت خريد يك ميليون و 500 هزار توماني 
براي كاركنان دولت به منظور خريد لوازم خانگي 
هنوز اجرايي نش��ده اس��ت. اكبر زادمهر با اشاره 
به چگونگ��ي وضعيت اخير بازار ل��وازم خانگي 

و تاثي��ر اج��راي برنام��ه هدفمند ش��دن يارانه ها 
در كش��ور، بيان داش��ت: افزايش در قيمت لوازم 
خانگي بعيد به نظر مي رس��د و افزايش قيمت اين 
 لوازم در گرو افزايش قيمت دالر و تعرفه گمرک

است.
وي با توجه به عدم اس��تقبال مردم از بازار لوازم 
خانگي در روزهاي اخير، افزود: به دليل هزينه هاي 
سرسام آور، درآمد پايين بيشتر مردم و بسياري از 
موانع ديگر سبب ش��ده قدرت خريد مردم براي 

خريد ملزومات خانگي كاهش پيدا كند. 
وي ادام��ه داد: اين طرح به منظور س��اماندهي به 
وضع بازار لوازم خانگي و برقي بسيار نتيجه بخش 

است و مردم نيز مي توانند به راحتي اقدام به خريد 
كنند. زادمهر با اشاره به فراواني كاالي خانگي در 
ب��ازار، گفت: بازار ل��وازم خانگي در حال حاضر 
بسيار اشباع شده است و احتياجي به واردات كاال 

از خارج كشور به داخل نيست. 
وي ب��ا توجه به وضعي��ت بحراني بازار و كاهش 
خري��د و فروش ل��وازم برقي و خانگ��ي، افزود: 
دول��ت بايد هرچه س��ريع تر در راس��تاي اجراي 
ط��رح خري��د يك ميلي��ون و 500 ه��زار توماني 
كارمن��دان دولت، اقدام��ات الزم را انجام داده و 
 راه كارهاي��ي ب��راي افزايش رونق در ب��ازار ارائه

كند.

مدير كل ش��ركت آب و فاضالب روستايی اس��تان اصفهان گفت: در سال 
جاری بيش از315روس��تا در اس��تان اصفهان با مش��كل كمبود آب مواجه 
خواهند بود. علی محمدی اظهار داش��ت: در راس��تای تامين آب مورد نياز 
اين روس��تاها حفر، كف ش��كنی و خريد چاه جديد از بخش كشاورزی و 

خريد آب از قنوات ديگر در دستور كار قرار گرفته است. 
وی افزود: برای كاهش خس��ارات خشكسالي در سال جاري و رفع مشكل 
آب روس��تاهاي اس��تان به بيش از 29 ميليارد و 700 ميلي��ون تومان اعتبار 
نياز داريم. مدير كل آب و فاضالب روس��تايی استان اصفهان با بيان اين كه 
چه در زمان خشكس��الی و چه در زمان ترس��الی حدود 115روستا به دليل 
قرار گرفتن دركنار مناطق كويری دچار فقر آبي هستند، تصريح كرد: برای 
 اين تعداد روس��تا در تمام فصول س��ال از طريق تانكر سيار آبرسانی انجام

می شود.
 محمدی بيان داش��ت: در حال حاضر احداث 16مجتمع آبرسانی در سطح 
اس��تان دردست اجرا اس��ت. وی به افتتاح ش��ش مجتمع آبرسانی درسال 
گذشته و افتتاح چندين مجتمع آبرسانی در سال جاری اشاره كرد و افزود: 
با اجرای اين طرح ها در بلند مدت مش��كل آب روس��تاها برطرف خواهد 

شد.
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مدير کل شرکت آب و فاضالب روستايی اصفهان:

315روستا با کمبود آب مواجه هستند

علی رضا شريف زاده با بيان اين كه به تازگی آب شرب 14روستای منطقه سفلی 
بخش زواره توسط شبكه بهداشت شهرستان غيربهداشتی اعالم شده است، تصريح 
كرد: اين روستاها شناسايي شده و بايد مشكل آب شرب آنها توسط اداره آب و 
فاضالب روستايی به سرعت بر طرف شود. شريف زاده همچنين با اشاره به اين كه 
از حدود يك س��ال پيش تا كنون بحث انجام ترانش��ه 20 روستای بخش زواره 
بالتكليف مانده اس��ت، تصريح كرد: در حوزه مخابرات با توجه به اين كه س��ال 
گذشته جشن تلفن دار شدن تمام روستاها برگزار شد هنوز تعدادی از روستاها 
با مشكل آنتن دهی مواجهه هستند كه بايد اين مشكل رفع شود.وي در ادامه به 
جمعيت باالی روستای تلك آباد اشاره كرد و گفت:  با توجه به جمعيت روستا، 
اهالي از داشتن زمين ورزشی مناسب محروم هستند. بخشدار زواره بيان داشت: 
در روستاهای اميران، كچو و شهراب زمين به اهالی روستا واگذار شده است، اما 
هيچ گونه اقدامی در خصوص تسطيح زمين و انجام خدمات زيرساختی صورت 
نگرفته اس��ت. شريف زاده خواس��تار پی گيری الزم درخصوص آغاز عمليات 
اجرايی گازرسانی به روستاهای منطقه سفلی و ريگستان شد و افزود: با توجه به 
برگزاری مناقصه اداره گاز نسبت به آغاز عمليات اجرايی اقدام كند تا قول داده شده 

به مردم در خصوص گازدار شدن اين روستاها تا پايان سال تحقق پيدا كند.

بخشدار زواره:

آب شرب 14 روستا در منطقه سفلی 
غیربهداشتی است

معاون شهرس��ازي و معماري ش��هرداري اصفهان 
اعالم كرد: در شوراي عالي شهرسازي و معماري 
ايران محدوده شهر اصفهان به مساحت 19 هكتار 
به تصويب رس��يد كه بر اين اساس اراضي نظامي 
منطقه شش از محدوده شهر اصفهان خارج گرديد.  
مسعود نريماني با اشاره به اين كه بر اساس قانون 
شهرداري ها هر ش��هر داراي يك محدوده و يك 
حريم است، گفت: با توجه به اين كه شهر اصفهان 
فاقد يك محدوده قانوني مش��خص بود در س��ال 
گذشته معاونت شهرس��ازي و معماري شهرداري 
اصفهان محدوده ش��هر در قالب ط��رح بازنگري 
طرح تفصيلي تهيه نمود كه پس از بررس��ي هاي 
ش��وراي اسالمي شهر به تصويب اين شورا رسيد. 
وي افزود: با تاكيد بر اين كه محدوده شهر اصفهان 
اعم از قس��مت هاي متصل و منفصل به مساحت 
20 هزار و 500 هكتار در جلس��ه علني ش��وراي 
اس��المي شهر به تصويب رسيد، اظهار داشت: 19 
هزار و 287 هكتار  به طور متصل و 1 هزار و 180 
هكتار از روس��تا ها به طور منفصل به حريم شهر 
اصفهان اضافه ش��د، در واقع به مساحت محدوده 

شهر اصفهان پنج هزار هكتار افزايش يافت. معاون 
شهرسازي و معماري شهرداري اصفهان در شوراي 
عالي شهرس��ازي و معماري ايران اين محدوده به 
مساحت 19 هكتار به تصويب رسيد، ادامه داد: در 
جلسه شوراي عالي شهرس��ازي و معماري ايران 
اراضي نظام��ي منطقه 6 با مس��احت تقريبي يك 
هزار هكتار  به همراه 500 هكتار  از قسمت هاي 
ديگر از محدوده شهر خارج گرديد. نريماني بيان 
 داشت: محدوده های منفصل شهر شامل شهرک ها

و مجتمع های مس��كونی موج��ود و دارای طرح 
مصوب واقع در پيرامون شهر از قبيل سپاهان شهر، 
شهرک شهيد كشوری،شهرک بختياردشت،شهرک 
ولی عصر،شهرک شهيد منتظری،روستاهای الحاقی 
به محدوده شهر اصفهان 13 روستا می باشد. وي با 
تاكيد بر اين كه حريم شهر اصفهان به مساحت 47 
هزار هكتار در سال 75 به تصويب وزارت كشور 
رسيد و به شهرداري ابالغ گرديد، خاطرنشان كرد: 
در س��ال گذشته طرح توس��عه پايدار حريم شهر 
توسط معاونت شهرس��ازي و معماري شهرداري 
اصفهان تهيه گرديد كه به تصويب شوراي اسالمي 
ش��هر رس��يد و براي تصويب نهايي به ش��وراي 
 برنام��ه ريزي و توس��عه اس��تان ارس��ال گرديده

است. 
وی توس��عه پايدار حريم ش��هر را به عنوان بستر 
توسعه كالنش��هر اصفهان دانست و اظهار داشت: 
بار مشكالت و عواقب خالف سازی ها در حريم 
ش��هر بردوش شهر اصفهان اس��ت، ليكن با تعيين 
حريم ش��هر اب��زار قانونی برای كنترل س��اخت و 

سازها ايجاد می شود.

معاون شهرسازي و معماري شهرداري اصفهان:
محدوده شهر اصفهان با مساحت 19 هکتار به تصویب رسید
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اطالع رسانی

جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه نوبت اول شرکت تعاونی مصرف کارکنان مخابرات اصفهان 
رأس ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 90/4/4 در محل نمازخانه به آدرس خیابان چهارباغ 
باال- ساختمان شماره دو مخابرات تشکیل می گردد. لذا از کلیه اعضاء دعوت می شود با در 
دست داشتن کارت و یا دفترچه عضویت رأس ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم 

رسانید و یا وکیل/ نماینده خود را کتباً معرفی نمایید.
* ضمناً به اطالع می رساند که به موجب ماده 19 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی؛ 
تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر 3 رأی و هر شخص غیر عضو تنها یک رأی خواهد بود. 

دستور جلسه: 

 گزارش هیأت مدیره و بازرس بازرسان
 طرح و تصویب صورت های مالی س��ال 1389/12/29 و نحوه تقس��یم س��ود ویژه و 

بودجه سال جاری شرکت
 ارائه گزارش تغییرات اعضاء و سرمایه شرکت تعاونی

 انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل
 تعیین خط مشی آینده شرکت شرکت تعاونی

 تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت 
 طرح و تصویب آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی

 طرح و تصویب آئین نامه معامالت خرید و فروش شرکت های تعاونی مصرف
 طرح و تصویب وظایف، اختیارات و حقوق و مزایای مدیرعامل
 طرح و تصویب آئین نامه حقوق و مزایا و پاداش هیأت مدیره

* داوطلبان تصدی سمت بازرسی به موجب ماده )2( دستورالعمل موظفند حداکثر ظرف 
یک هفته از انتشار آگهی دعوت، فرم داوطلبی را تکمیل و تحویل دفتر تعاونی نمایند. 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی

نوبت اول

ش��رکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان درنظ��ر دارد پروژه های ذی��ل را از طریق مناقصه عمومی با 
فهرس��ت بهای س��ال 1388 س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی به پیمانکار دارای رتبه بندی و واجد 

صالحیت واگذار نماید.
برآورد )ریال(تضمین )ریال(نوع بودجهمحل اجراشماره مناقصه

11/100/0001/500/618/226عمرانیشبکه جمع آوری فاضالب شهر نطنز90-1-126

28/000/000558/165/503جاریتوسعه شبکه آب منطقه پنج اصفهان90-1-127

32/000/000634/650/136جاریتوسعه شبکه فاضالب منطقه دو اصفهان90-1-128

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 13:30 روز دوشنبه مورخ 1390/3/16
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8:30 صبح سه شنبه 1390/3/17

WWW.abfaesfahan.ir دریافت اسناد: سایت اینترنتی
WWW.iets.mporg.ir :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن: 0311-6680030

مناقصه لوله گذاری آب و فاضالب

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

و  پیغمبر  یگانه دخت گرامی  میالد خجسته 
خرمشهر  فتح  سالروز  زن،  بزرگداشت  روز 
ایرانیان  همه  بر  خمینی)ره(  امام  والدت   و 

و به خصوص همشهریان گرامی مبارک باد

میالد فرخنده حضرت زهرا)س( و روز زن، سالگرد آزادسازی خرمشهر و 
تولد امام خمینی )ره( بر همشهریان عزیز مبارک...

روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان

روابط عمومی هیأت تکواندو استان اصفهان

احضار
1/130 چون آقاي عباس داور زاده به اتهام عدم ثبت واقعه ازدواج تحت تعقيب و پرونده 
آن به كالسه 891696 اين دادگاه ثبت،  وقت رسيدگي براي روز 1390/4/8 ساعت 9 صبح 
تعيين ش��ده نظر به اينكه متهم مجهول المكان مي باش��د،  لذا حس��ب ماده 180 قانون آيين 
دادرس��ي كيفري مراتب يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتش��ار محلي طبع و نشر 
مي ش��ود و از متهم مذكور دع��وت به عمل مي آيد جهت رس��يدگي در وقت مقرر حاضر 
ش��ود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ ش��ده تلقي و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ 

خواهد نمود.
م الف/ 72                    محسني- مدير دفتر شعبه 120 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

احضار 
1/316 چ��ون خانم ليال نصر آزادانی فرزند رضا ش��كايتی عليه آق��ای اكبر قمری مبنی بر 
مزاحم��ت تلفنی و فحاش��ی و توهين مط��رح نموده كه پرونده آن به كالس��ه 891576 ک 
115 اين دادگاه ثبت، وقت رس��يدگی برای روز چهارش��نبه 90/4/8 س��اعت 10/30 صبح 
تعيين ش��ده نظر به اينكه متهم مجهول المكان می باش��د، لذا حس��ب ماده 180 قانون آيين 
دادرس��ی كيفری مراتب يك نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار محلی طبع و نشر 
می ش��ود و از متهم مذكور دعوت به عمل می آيد جهت رس��يدگی در وقت مقرر حاضر 
ش��ود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ 

خواهد نمود. 
م/ الف 410                     تقوی- مدير دفتر شعبه 115 دادگاه عمومی جزايی اصفهان

احضار  
1/317 چون دانش��گاه علوم پزش��كی اصفهان ش��كايتی عليه آقای ذبيح اله ناطقی مبنی بر 
معاونت استفاده از سند مجعول مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 891569 ک115 اين 
دادگاه ثبت، وقت رس��يدگی برای روز ش��نبه 90/4/11 س��اعت 9 صبح تعيين شده نظر به 
اينكه متهم مجهول المكان می باشد، لذا حسب ماده 180 قانون آيين دادرسی كيفری مراتب 
يك نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذكور 
دعوت به عمل می آيد جهت رسيدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور 

احضاريه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
م الف: 411                              تقوی- مدير دفتر شعبه 115 دادگاه عمومی اصفهان 

احضار  
1/318 چون خانم شهين طحانيان فرزند شكراله شكايتی عليه آقای پيام جهان بخش مبنی 
بر جعل و اس��تفاده از س��ند مجعول و كالهبرداری مطرح نموده كه پرونده آن به كالس��ه 
891562 ک115 اين دادگاه ثبت، وقت رس��يدگی برای روز چهارش��نبه 90/4/8 ساعت 9 
صبح تعيين ش��ده نظر به اينكه متهم مجهول المكان می باش��د، لذا حسب ماده 180 قانون 
آيين دادرس��ی كيفری مراتب يك نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتش��ار محلی طبع 
و نش��ر می ش��ود و از متهم مذكور دعوت به عمل می آيد جهت رس��يدگی در وقت مقرر 
حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی 

اتخاذ خواهد نمود.
م الف: 412                              تقوی- مدير دفتر شعبه 115 دادگاه عمومی اصفهان 

احضار
2/121 چون آقاي محمود دوستي فرزند محمدعلي شكايتي عليه آقاي مصطفي باقري مبني 
بر خيانت در امانت مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 900107 ک 114 اين دادگاه ثبت، 
وقت رسيدگي براي روز 90/4/11 ساعت 8/30 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول 
المكان مي باشد لذا حسب ماده 180 قانون آئين دادرسي كيفري مراتب يك نوبت در يكي 
از روزنامه هاي كثيراالنتش��ار محلي طبع و نش��ر مي شود و از متهم مذكور دعوت بعمل مي 
ايد جهت رس��يدگي در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ 

شده تلقي و دادگاه تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 1180                             مدير دفتر شعبه 114 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

ابالغ رأی
2/545 كالس��ه پرونده: 975/89، ش��ماره دادنامه: 97-90/2/19، مرجع رس��يدگی: ش��عبه 
27 ش��ورای حل اختالف اصفه��ان، خواهان: صندوق قرض الحس��نه ياوران مهدی )عج( 

به مديرعامل جالل الماس��ی به نش��انی اصفه��ان خيابان پروين- روبروی فروش��گاه رفاه، 
س��اختمان ياوران مهدی )عج(، وكيل: اصيل، خوانده: علی شيرانی، مجهول المكان، وكيل: 
اصيل، خواس��ته: مطالبه مبلغ پانزده ميليون تمام، گردشكار: با عنايت به محتويات پرونده و 
اخذ نظريه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسيدگی با استعانت از خداوند 

متعال بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نمايد.
رأی قاضی شورا

در خصوص دادخواس��ت صندوق قرض الحس��نه ياوران مهدی )عج( به مديرعامل جالل 
الماس��ی به طرفيت علی ش��يرانی بخواس��ته مطالبه مبلغ 15/000/000 ريال وجه يك فقره 
چك به ش��ماره 587427 الف/ 464 عهده بانك ملت شعبه ملك شهر به انضمام خسارات 
دادرسی و تأخير تأديه با توجه به دادخواست تقديمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و 
اينكه خوانده/خواندگان با ابالغ نشر آگهی وقت و انتظار كافی در جلسه شورا حاضر نشده 
و در قبال دعوی و مس��تندات ابرازی خواهان ايراد و تكذيبی به عمل نياورده و مس��تندات 
ابرازی نيز حكايت از اش��تغال ذمه خوانده به خواهان را حكايت می كند. علی هذا ضمن 
ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198، 519، 522 قانون آئين دادرسی مدنی و مواد 315، 
310، 309، 307، 249 قان��ون تجارت حكم به محكومي��ت خوانده/خواندگان به پرداخت 
مبلغ 15/000/000 ريال به عنوان اصل خواسته و پرداخت 30/000 ريال به عنوان خسارت 
دادرسی به پرداخت خسارات تأخير و تأديه از تاريخ 82/8/10 لغايت زمان وصول و ايصال 
آن طبق نرخ ش��اخص بانك مركزی در حق خواه��ان صادر و اعالم می گردد رأی صادره 

غيابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين شعبه خواهد بود.
شعبه 27 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرائیه
2/574 ش��ماره: 586/89 بموجب رأی ش��ماره 1599 تاريخ 89/12/25 حوزه 46 شورای 
حل اختالف شهرس��تان اصفهان كه قطعيت يافته اس��ت محكوم عليه خانم فرشته عمادی 
ش��غل: خانه دار مجهول المكان محكوم اس��ت به: پرداخت مبلغ پنج��اه ميليون ريال بابت 
اصل خواس��ته و هش��تاد و چهار هزار ريال بابت هزينه دادرس��ی و تأخي��ر تأديه از زمان 
دادخواس��ت )89/9/16( لغايت اجرای حكم در حق محكوم له آقای پهلوان موس��ايی نام 
پدر: مرتضی، ش��غل: كارگر، نش��انی محل اقامت: زرين ش��هر چمگردان خيابان 22 بهمن 
جنب ورزش��گاه. ماده 34 قانون ش��وراهای ح��ل اختالف: چنانچه محك��وم عليه محكوم 
ب��ه را پرداخ��ت نكند و اموالی از وی به دس��ت نياي��د با تقاضای ذينفع و دس��تور قاضی 
 مرات��ب جهت اعمال قانون نحوه اجراء محكوميت های مالی به اجراء احكام دادگس��تری

اعالم می شود.
شعبه 46 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
2/575 كالس��ه پرونده: 89-942، ش��ماره دادنامه: 158-90/2/31، مرجع رسيدگی: شعبه 
16 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: عباسعلی ترابی نشانی: اصفهان بوستان سعدی 
آژانس گردشگران، خوانده: مصطفی طاهری، مجهول المكان، خواسته: تقاضای اجرای قرار 
تأمين خواسته و سپس محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 1/400/000 ريال بابت دو فقره 
چك بالمحل به انضمام خس��ارت تأخير تأديه و خسارات دادرسی، با عنايت به محتويات 
پرونده و نظريه مش��ورتی اعضا ش��ورا ختم رس��يدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به 

صدور رأی می نمايد.
رأی قاضی شورا

دع��وی خواهان آقای عباس��علی ترابی بطرفي��ت خوانده آقای مصطفی طاهری بخواس��ته 
مطالب��ه مبلغ 1/400/000 ريال وجه 2 فقره چك به ش��ماره ه��ای 721941-85/10/21 و 
8238/721940-12-85/9/21 عهده بانك ملی ش��عبه ش��هرضا به انضمام مطلق خسارات 
قانونی- با توجه به بقای اصول مستندات در يد خواهان و گواهی های عدم پرداخت صادره 
از س��وی بانك محال عليه كه ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه خواس��ته دارد و اينكه خوانده به توجه به ابالغ قانونی )نش��ر آگهی در روزنامه زاينده 
رود به تاريخ 20 فروردين 1390( در جلس��ه رسيدگی حاضر نگرديده و اليحه دفاعيه ای 
به اين ش��عبه ارائه ننموده بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت 
و 198 و 519 و 522 قانون آئين دادرس��ی مدنی حك��م بر محكوميت خوانده به پرداخت 
مبل��غ يك ميليون و چهارصد هزار ريال بابت اصل خواس��ته و پنجاه و هش��ت هزار ريال 
بابت هزينه دادرس��ی و همچنين خسارت تأخير و تأديه از تاريخ سررسيد تا تاريخ وصول 
كه محاس��به آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانك مركزی برعهده اجرای احكام می باشد 

در ح��ق خواهان صادر و اعالم می نمايد رأی صادره غيابی و ظرف مهلت 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در اين شعبه می باشد.

م الف/ 2810                 رفيعی- قاضی شعبه 16 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرائیه
2/576 شماره: 49/89 ش ح/ 15 به موجب رأی شماره 1068 تاريخ 89/10/30 حوزه 15 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه روح اله صفری 
نام پدر: غالمرضا مجهول المكان، محكوم اس��ت به: پرداخت مبلغ س��ه ميليون ريال بابت 
اصل خواسته و سی هزار ريال بابت هزينه دادرسی در حق محكوم له اصغر برزگر نام پدر: 
محمود نش��انی محل اقامت: اصفهان خ حكيم نظامی كوی شهيد برزگر پالک 28، ضمنًا تا 
تاريخ تحرير اجرائيه قرار تأمين خواس��ته صادر نگرديده و درخواست اعسار ارائه نگرديده 
اس��ت. ماده 34 قانون اجراي احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ ش��د محكوم 
عليه مكلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را ب��ه موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت 
محكوم به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد 
و در صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحًا اعالم نمايد. هرگاه 
ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه محكوم عليه قادر به اجراي حكم 
و پرداخ��ت محك��وم به بوده ليكن براي فرار از آن ام��وال خود را معرفي نكرده يا صورت 
خالف واقع از دارائي خود داده به نحوي كه تمام يا قسمتي از مفاد اجرائيه متعسر گرديده 

باشد به حبس جنحه اي از شصت و يك روز تا شش ماه محكوم خواهد شد.
م الف/ 2836                                  شعبه 15 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
2/581 ش��ماره: 890398 د ش 2 پرونده كالس��ه: 8909983638900393، ش��عبه دادگاه 
عمومی )حقوقی( شهرس��تان خوانس��ار، دادنامه ش��ماره: 9009973637100037، شماره 
بايگانی شعبه: 891383، شاكی: آقای مصطفی محمدخانی به نشانی خوانسار خيابان بعثت 
12 متری اول، متهمين: 1. آقای پرويز نظری به نشانی خوانسار چهل دستگاه خانه سوم، 2. 
آقای خس��رو نظری به نشانی مجهول المكان، اتهام: ضرب و جرح عمدی، گردشكار: پس 
از وصول پروند و جری تش��ريفات ختم رس��يدگی را با استعانت از خداوند متعال اعالم و 

بشرح زير مبادرت به صدور رأی می نمايد.
رأی دادگاه

در خصوص اتهام 1- پرويز نظری فرزند نعمت اله، 21 س��اله، و 2- خس��رو نظری فرزند 
نعمت اله، كه به دليل عدم دسترس��ی به ايشان مشخصات بيشتری از وی وجود ندارد، هر 
دو دائر بر مش��اركت در ايراد ضرب و جرح عمدی موضوع شكايت مصطفی محمد خانی 
و با توجه به كيفرخواس��ت صادره از طرف دادس��رای خوانس��ار و دالئل موجود از جمله 
گواهی گواهان و گواهی پزش��كی قانونی ش��اكی كه داللت بر وجود درگيری بين طرفين 
دارد و ب��ا توج��ه به اقرار متهم رديف اول در نيروی انتظامی و دادس��را و دفاعيات بالوجه 
متهم در دادس��را و با توجه به اينكه متهم ديگر )رديف دوم( تا حال حاضر متواری بوده و 
به ايشان دسترسی حاصل نشده و لذا دفاعی ننموده است و توجهًا به دادنامه های 890364 
م��ورخ 1389/9/7 و 890666 م��ورخ 89/11/26 كه ضميمه پرونده می باش��د و داللت بر 
وقوع درگيری بين طرفين دارد و با توجه به گزارشات مرجع انتظامی و اينكه اعالم نموده 
اند متهمين دارای وضعيت اخالقی و اجتماعی نامناس��ب می باش��ند لذا بزهكاری متهمين 
محرز و با در نظر گرفتن اظهارات ش��اكی در جلس��ه دادرس��ی كه صراحتًا صدمه وارده به 
پيش��انی و ص��ورت را از ناحيه مته��م رديف اول و صدمه وارده به كم��ر را از ناحيه متهم 
رديف دوم دانس��ته است، لذا به استناد مواد 302-367-480-481-496 از قانون مجازات 
اسالمی در رابطه با جنبه خصوصی جرم متهم رديف اول را به پرداخت 2/5 درصد از ديه 
كامل مرد مسلمان بابت پارگی داميه ناحيه پيشانی و تورم روی بينی و متهم رديف دوم به 
پرداخت نيم درصد از ديه كامل بابت ارش خراش��يدگی در حد حارصه در ناحيه كمر در 
حق ش��اكی ظرف يكسال از تاريخ درگيری )1389/4/9( محكوم می گردند و اما در رابطه 
با جنبه عمومی جرم با توجه به اينكه هر دو متهم از قمه استفاده كرده اند و دارای وضعيت 
اخالقی نامناس��ب بوده و بيم تجری مرتكبين وجود دارد لذا به اس��تناد تبصره 2 ماده 269 
قانون مجازات اسالمی و با اعمال بند 2 از ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت 
و مص��رف آن در موارد معين هر ي��ك ازمتهمين به پرداخت پنج ميليون ريال جزای نقدی 
در حق صندوق دولت محكوم می گردند. رأی صادره غيابی و ظرف 10 روز پس از ابالغ 
واقعی قابل واخواهی در اين دادگاه و سپس ظرف بيست روز پس از آن قابل اعتراض در 

دادگاه تجديدنظر استان اصفهان )به استناد ماده 234 قانون آيين دادرسی كيفری( می باشد.                     
م ال��ف/ 2529                                           ق��وه- دادرس دادگاه عموم��ی خوانس��ار

ابالغ رأی
2/582 شماره دادنامه: 9009970353700190، شماره پرونده: 8809980359500704، شماره 
بايگانی شعبه: 890621، شاكی: آقای جالل كمال به نشانی اصفهان خ خيام بن بست F53 پ 
3، متهم: آقای قهرمان هزاريان مجهول المكان، اتهام ها: 1. كالهبرداری، 2. فروش مال غير 3. 
انجام معامله معارض، گردشكار: دادگاه با بررسی محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم و با 

استعانت از خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به صدور رأی می نمايد:
رأی دادگاه

در خصوص اتهام آقای قهرمان هزاريان مبنی بر فروش مال غير با توجه به شكايت شاكی، 
قراردادهای منعقده و استعالمات به عمل آمده از سازمان تأمين اجتماعی و عدم حضور و 
دفاع متهم بزه وی را ثابت تشخيص و مستنداً به ماده يك قانون راجع به انتقال مال غير و 
ماده يك قانون تش��ديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختالس و كالهبرداری متهم موصوف 
را به تحمل يك س��ال حبس و بپرداخت يكصد و هفتاد ميليون ريال جريمه نقدی در حق 
صن��دوق دولت و پرداخت مبلغ يكصد و هفتاد ميلي��ون ريال در حق جالل كمال محكوم 
م��ی نمايد. رأی صادره غيابی و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همين ش��عبه 
و ظرف بيس��ت روز پس از آن قاب��ل تجديدنظرخواهی دردادگاه تجديدنظر مركز اس��تان 

اصفهان می باشد. 
م الف/ 2831                     نم نبات- رئيس شعبه 111 دادگاه عمومی جزايی اصفهان

مزایده
2/587 شماره: 2090 آگهی مزايده پرونده اجرايی كالسه: 53-713/89 ششدانگ يكبابخانه 
احداث��ی در يك قطعه زمين )قطعه اول تفكيكی( به مس��احت يكصد و نوزده متر و هفتاد 
دس��ی متر مربع به شماره پالک 883 فرعی مجزی ش��ده از پالک ثبتی 183 فرعی از 51- 
اصل��ی واقع در كوی علياء جزء بخش 9 حوزه ثبتی شهرس��تان نطنز كه س��ند مالكيت آن 
به ش��ماره چاپی 3/426946 در صفحه 592 دفتر 90 ذيل ثبت 11206 به نام آقای حس��ين 
غالمزاده نطنزی صادر و تسليم گرديده و محدود است شماالً به طول 9 متر پوم مورد ثبت 
به پياده رو خيابان 25 متری ش��رقًا به طول 12/80 مرزيس��ت اشتراكی با زمين شماره 184 
فرع��ی جنوبًا به طول 9 متر به ديوار باغ ش��ماره 204 فرعی غرب��ًا به طول 13/5 متر جای 
پی اس��ت به جای پی قطعه زمين قطعه دوم تفكيكی به ش��ماره 884 فرعی حقوق ارتفاقی 
و صاحبان آن حق جوی آب برای قطعه زمين 184 فرعی گواهی ش��ده اس��ت و طبق نظر 
كارش��ناس رسمی دادگستری پالک فوق به صورت يك ساختمان دو طبقه شامل تعميرگاه 
و منزل مس��كونی بوده و اعيانی آن بدين ش��رح می باش��د طبقه همكف: عبارت است از 
يك باب تعميرگاه ماش��ين های سبك به مساحت 119/70 مترمربع كه با ديوارهای آجری 
باربر و س��تون های قائم فلزی ش��امل قوطی و سقف های ضربی اجرا شده كف تعميرگاه 
موزائيك و ديوارها نقاش��ی ش��ده اس��ت درب ورودی ماش��ين روفلزی و دارای سرويس 
بهداش��تی با كف س��راميك و ديوارها كاشی می باشد دفتر تعميرگاه به مساحت 7 مترمربع 
با ديوار آجری درب و پنجره فلزی و س��قف س��بك اجرا شده است طبقه فوقانی: عبارت 
اس��ت از يك واحد منزل مس��كونی كف اطاق ها و هال س��يمانی و ديوارها سفيدكاری و 
درب و پنجره ها فلزی اس��ت كف آش��پزخانه سراميك و ديوارها تا سقف كاشی و كابينت 
ها فلزی اس��ت، سرويس های بهداشتی تا كف س��راميك ديوارها كاشی كاری درب های 
داخلی چوبی و پنجره ها فلزی اس��ت و طبق سند رهنی 80618 مورخ 1386/11/09 دفتر 
اس��ناد رس��می 64 اصفهان در رهن بانك ملی شعبه نطنز می باشد از ساعت 9 الی 12 روز 
س��ه ش��نبه مورخ 1390/03/24 در اداره ثبت اس��ناد و امالک نطنز واقع در شهرستان نطنز 
پارک اداری به مزايده گذارده می ش��ود و مزايده از مبلغ پايه 654/000/000 ريال ش��روع 
و به هر كس��ی كه خريدار باشد به باالترين قيمت پيشنهادی فروخته می شود. الزم به ذكر 
است پرداخت بدهی های مربوط به آب- برق و گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراک 
و مص��رف و نيز بدهی های مالياتی و عوارض ش��هرداری و غيره ت��ا تاريخ مزايده اعم از 
اينكه رقم قطعی آن معلوم ش��ده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است ضمن اينكه پس 
از مزاي��ده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی باب��ت هزينه های فوق از محل مازاد به 
برنده مزايده مس��ترد می گردد. ضمنًا اين آگهی در يك نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ 
اصفهان مورخ 1390/03/03 )روز سه شنبه( درج و منتشر می گردد و در صورت تعطيلی 

روز مزايده به روز بعد موكول می گردد.
م الف/ 107                                            شادمان- كفيل ثبت اسناد و امالک نطنز
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
Tuesday 24 MAY 2011 

آزادسازي خرمشهر در سال هاي اول جنگ تحميلي 
ب��ه فراخور اهميت آن در فرهنگ و جامعه ايراني، 
آثار قابل توجهي برجاي گذاشته است كه اين آثار 

را مورد بررسي قرار مي دهيم.
تأثیر فرهنگي: با هجوم سراسري ارتش بعث عراق 
به جمهوري اسالمي ايران و آغاز يك جنگ تمام 
عيار و پيروزي در عمليات بيت المقدس براي فتح 
خرمش��هر، تقريباً همه چيز دستخوش تغيير شد. 
رزمنده اي ك��ه در اين عمليات جنگيده )نه جنگ 
خوانده( ب��ا رزمنده اي كه تجربه اين فتح بزرگ را 
ندارد، متفاوت اس��ت و رزمنده ش��ركت كننده در 
فتح خرمش��هر آگاه تر و پخته تر از رزمنده اي است 
كه در اين فتح ش��ركت نداشته است.اين عمليات 
در بحبوح��ه تنگناهاي اعتق��ادي و رواني، درس 
مقاومت و از خودگذشتگي و تحمل مصائب را به 
افراد جامعه آموخت و بس��ياري از افراد جامعه را 
انسانهايي مقاوم، ايثارگر، خستگ�ي ناپذير، فداكار، 
كم توقع و سختكوش ساخته است. )ويژگي هايي 
ك��ه در قالب خرده فرهنگ ايثار و ش��هادت آمده 
اس��ت( و همچنين باعث افزايش انس��جام ملي و 
فرهنگي و كاهش قوم مداري و تضادهاي مذهبي 
شده و هم افراد يك جامعه را در يك صف واحد 

قرار داده است. 
تأثیر بر فرهنگ غیرمادي یا معنوي: اين فرهنگ 
مش��تمل بر موضوعاتي است كه جنبه كيفي دارد. 
آثار ادبي، هنري، فكري، آداب و رس��وم، سنت ها، 
اخالقي��ات و ... به طور كلي س��رمايه معنوي يك 
جامع��ه ج��زء فرهنگ معن��وي جامعه به ش��مار 

مي روند.
1- افزايش انسجام ملي و فرهنگي جامعه: )افزايش 
گرايش ه��اي ملي و كاهش تضاده��اي مذهبي و 

قومي(
آزادس��ازي خرمشهر يك واقعه كم نظير در تاريخ 
دفاع مقدس به شمار مي رود كه در داخل خاک ايران 
انجام شد و با نبردها و عمليات هاي ديگر به دليل 
وسعت منطقه نبرد و هم به دليل اشتياق مردم جهت 
آزادسازي خرمشهر در جبهه هاي نبرد متفاوت بود. 
اين عمليات در تاريخ هشت ساله جنگ تحميلي كم 
نظير اس��ت، زيرا در اين عمليات خصوصاً پس از 
آزادسازي خرمشهر، تمام كشورهاي حامي عراق 
احساس خطر كردند و مجبور به ارائه پيشنهادهايي 
براي برقراري صلح شدند و نيز زمينه ورود ايران به 
خاک عراق مهيا شده بود. در روزهاي اول جنگ و 
به واسطه اغتشاش ها در كردستان، ديگر شهرهاي 
ايران و نيز فقر عمومي، نگرشي عامي در كشور به 
وجود آمده بود، ولي مشاركت همه جانبه مردم در 
بيرون راندن دشمن از خاک ميهن اسالمي خصوصًا 
در عمليات بي��ت المقدس از تمام اق��وام و اديان 
تعاون و همكاري در كارها، حفظ وحدت ملي در 
رويارويي با س��تيزه ها و تعارض ها، انتقال خود به 
خودي تجربه ها، ميهن پرستي، كمك هاي جاني و 
مالي در بيرون راندن دشمن از كشور، همه حكايت 
از انس��جام ملي و روان��ي و فرهنگي تمام ايرانيان 
صرف نظ��ر از هر دين و قومي داش��ته و عملكرد 
مردم ايران در آزادس��ازي خرمشهر، نمايش تالش 
يك ملت منسجم و داراي مشتركات فرهنگي زياد 
است كه در اين فرهنگ جنبه هاي عام آن، جنبه هاي 
خاص را تحت ش��عاع قرار داده است. بنابراين به 
تركيب فرهنگ مردم ايران كه داراي ريشه هاي ملي 
و اسالمي بود، امروزه بعد سومي اضافه شده و آن 
تأثيرات فرهنگي ناشي از آزادسازي خرمشهر است 
ك��ه به علت طوالني بودن عملي��ات، اين تأثيرات 

پايدار خواهد ماند.
2- شكل گيري خرده فرهنگ: گروه هاي اجتماعي 
مانند: طايفه، تيره و... و گروه هاي مكاني و محلي 
مانن��د مردم يك ناحي��ه يا ده، گروه هاي ش��غلي،  
خويشاوندي، اقليت هاي مذهبي و باالخره قشرهاي 
مختل��ف اجتماعي يك جامع��ه، هركدام فرهنگ 
كوچك ويژه اي دارند كه در درون چارچوب گروه 
اجتماعي خاص ش��ان مطرح است و به طور كلي 
طبيعت و شكل اختصاصي و بومي و محلي دارد. 
اين فرهنگ كه در عين حال با فرهنگ كل جامعه 
هماهنگي دارد و از آن پيروي مي كند، خرده فرهنگ 
يا پاره فرهنگ نام دارد. در اجتماعاتي مانند جبهه كه 
افراد به صورت گروه هايي به طور جدا از هم كه از 
نقاط مختلف كشور در مجاورت يكديگر زندگي 
مي كنند و نيز در آنجا هر يك در نقاط و محورهاي 
جدا از هم مستقر مي شوند، هرچند با گذشت زمان 
تحت تأثير فرهنگ كلي جامعه و برآيند كنش هاي 
متقابل و مبادله فرهنگي آنها ق��رار گرفته اند، ولي 
در عين حال خرده فرهنگ ويژه اي نيز دارند. البته 
آزادس��ازي خرمشهر هم به نوبه خود داراي خرده 

 فرهنگ هايي بود كه در زير ابتدا به زمينه شكل گيري
خرده فرهن��گ تا قبل از عملي��ات بيت المقدس 
مي پردازيم. قبل از ش��روع عمليات بيت المقدس، 
آزادسازي خرمش��هر )در خرداد 1361(، عده اي از 
رزمن��دگان ماه ها و حتي س��ال ها وقت خود را در 
محيطي متفاوت با محيط هاي عادي س��پري كرده 
و با افراد مختلف از اقوام، قبايل، گروه هاي زباني، 
اقليت هاي مذهبي، خ��رده فرهنگ ها و گروه هاي 
وي��ژه صنفي و طبقاتي در تماس و مراوده بوده اند. 
همچنين تحت تأثير تبليغات و ارش��ادات خاصي 
قرار گرفته و در شرايط ويژه خاصي از نظر محيطي 
و تكنيكي قرار داشته و مجبور به استفاده از پوشش 
خ��اص بوده اند. حوادث مختل��ف و هيجان انگيز 
ديده و بعضاً در ش��رايط س��خت و طاقت فرس��ا 
زندگي كرده اند. اين محيط و اين ش��رايط به مرور 
زمان، رفتارهاي خاصي را موجب شده و در طول 
زمان اين رفتاره��ا عموميت پيدا كرده و در نتيجه 
يك خ��رده فرهنگ جدي��د و متف��اوت از خرده 
فرهنگ ه��اي ديگر در انطباق با محيط و ش��رايط 
جديد تكنيكي و زيس��تي شكل گرفته است. اين 
خ��رده فرهنگ در جبهه پدي��ده فرهنگي خاصي 
است كه زاييده ماه ها و سال هاي قبل از آزادسازي 
 خرمش��هر اس��ت. رزمندگاني كه هركدام حداقل
45 روز و حداكث��ر 21 م��اه در جبهه ها و در يك 
ش��رايط زيس��ت محيطي و تكنيكي متف��اوت با 

محيط هاي ديگر به سر مي برده اند.
ش��كل گیري در  مه����م   عوام���ل 

خرده فرهنگ جبهه )خصوصاً جبهه جنوبي(:
1- محيط خاص اهواز از نظر زيس��تي و تكنيك 

جنگي
 2- محيط خاص اهواز از نظر زبان )عربي(، لهجه )لري( و
خ��رده فرهنگ كه محل تالقي نيروها محس��وب 

مي شد.
3- محيط خاص منطق��ه از نظر برپايي و اهميت 

دادن به مناسك و شعارهاي ديني و مذهبي
4- محيط خاص منطقه از نظر رجزخواني

5- محي��ط خاص منطقه از نظر وجود قش��رهاي 
گوناگون

6- محي��ط خاص منطقه از نظ��ر وجود نيروهاي 
شهري، روستايي و عشايري و ...

7- محيط خاص منطق��ه از نظر نيروهاي بومي- 
محلي يا غيربومي و... .

بنابراين خرده فرهنگ رزمنده از نظر مكاني متعلق به 
جبهه جنوب و شرايط خاص آنجاست.

اي����ن عم����ده  ويژگ��ي ه��اي   از 
خ��رده فرهنگ، متأثر بودن از آرمان هاي اس��المي 
و ايدئولوژي مذهبي- خصوصاً ش��يعه- است؛ به 
اين معني كه باورها، اعتقادات، ارزش ها، هنجارها، 
 رس��وم اخالق��ي، آداب و ع��ادات آن پيوس��تگي
فوق العاده با دين دارد و مناسك و شعائر ديني در 

حد وسيعي برپا داشته مي شود.
عمليات آزادسازي خرمشهر، گس��تره اي از عالي 
ترين صحنه هاي باشكوه از خودگذشتگي و ايثار، 
ف��راروي رزمن��دگان بود. آن��ان در خطرپذيري از 
ديگران سبقت مي گرفتند و در سختي ها و تنگناهاي 
نبرد بر ديگران پيشي مي گرفتند. يكي از فداكاري ها 
و از خ��ود گذش��تگي هاي رزمن��دگان را مي توان 
رفتن بر روي مين دانس��ت. رزمندگان ايثارگر در 
شرايط حساس عمليات براي اين كه جان تعدادي 
از همرزمانش به خطر نيفتد، جان خود را با رفتن 

روي مين فدا مي كرد و بقيه از روي جسد بي جان 
او عبور مي كردند.

البته در اين زمينه )خرده فرهنگ( موارد گوناگوني 
نيز قابل مشاهده است كه ما فقط به ذكر آنها بسنده 

مي كنيم:
ترجي��ح معنويات برمادي��ات در رفت��ار، اخالق، 
اخالص، اس��تخاره، رفتار فرودستان با فرادستان و 

نيز گفتار و رفتار.
تأثیر آزادس��ازي خرمش��هر بر فرهنگ مادي: 
فرهن��گ م��ادي آن بخش از عناص��ر فرهنگي را 
دربرمي گيرد كه قابل لمس و اندازه گيري و ارزيابي 
و مقايس��ه اس��ت و نيز به اش��ياء مادي، ابزار كار، 
عكاسي، موس��يقي، آموزشي وس��ايل و غيره كه 
در زندگ��ي روزمره كاربرد دارد، اطالق مي ش��ود. 
به طور كلي آنچ��ه از فرهنگ كه جنبه كمي دارد، 
جزء فرهنگ مادي به شمار مي رود. تأثيرپذيري اين 
فرهنگ مادي از آزادس��ازي خرمشهر شامل موارد 

زير است:
- هماهنگي بين نيروهاي مسلح شركت كننده در 

عمليات
- نام گ��ذاري ميادين و خيابان هاي كوچه و اماكن 

عمومي به نام شهداي جنگ در شهر خرمشهر
- ساخت ابنيه به نماد مقاومت

- مزين شدن شهر و خيابان ها از رنگ و بو و حال 
و هواي شهادت و شهداي جنگ

- احداث پناهگاه
- گسترش مهد كودک و مدارس

- تغيير مورفولوژي به طوري كه پس از بازسازي 
شكل جديدي به خود گرفت

- تأثير در تقويم رسمي ) روز سوم خرداد(
- تقويت و تحكيم موقعيت نيروهاي سپاه پاسداران، 
ارتش و بسيج به طور مستمر و به صورت آمادگي 

كامل در هر زمان و هر شرايط
تأثیر اجتماعي: آزادسازي خرمشهر به عنوان يك 

پديده اجتماعي قابل طرح است چرا كه: 
1- در خارج از وجود انسان است و هيچ انساني از 
زمان تولد با كسي در حال درگيري نيست كه او را 

از منطقه اي خارج كند و آن را به دست بياورد.
2- آثار و تبعات آن صرف نظر از مفيد بودن براي 
يك كشور )ايران( و يا غيرمفيد بودن براي كشوري 
ديگر )عراق(، دامنگير گروه هاي زيادي از انس��ان ها 
و دولت ديگر شده و به طور مستقيم و غيرمستقيم 
بر آنها تأثير مي گذارد. معموالً انسان هاي درگير در 
اين عمليات به صورت فردي تأثير زيادي در كنترل 
و يا تغيي��ر آن ندارند و آثار متع��دد و نتايج آن بر 

انسان ها تحميل مي شود.
3- به عنوان يك پديده اجتماعي، عمومي بودن آن 
قابل طرح اس��ت، يعني مربوط به يك شخص و 
يا گروه خاصي نمي ش��ود و مربوط به عموم مردم 
مي شود. چنان كه گفته شد، هويت، ناظر به عناصر 
اوليه و اساسي تشابه و تمايز ميان ما و ديگران بوده 
و در ذات خود اين تمايز و تشابه را دارد. از اين رو 
مشتمل بر بنياني ترين قلمروهاي تعلق خاطر فردي 
و جمعي در ابعاد مختلف فرهنگي و اجتماعي و... 
است. به طور كلي ميزان گرايش به هر يك از اين 
عناصر مجموعه اي را تش��كيل مي دهد كه نسبت 
دلبستگي به شاخص هويتي را مي رساند. عمليات 
آزادس��ازي خرمش��هر به عنوان يكي از مهم ترين 
عمليات هاي آزادسازي درون مرزي بود كه دشمن 
متجاوز را تا مرزهاي بين المللي به عقب مي كشاند 
و استراتژي جنگي ايران با عنوان تنبيه متجاوز آغاز 
مي ش��د و ش��هر مهم بصره در تي��ررس نيروهاي 
خودي قرار گرفت. از لحاظ فرهنگي و در بحبوحه 
فشارهاي اقتصادي و رواني درس ازخودگذشتگي 
و مقاومت به انسان هاي جامعه آموخته و از سويي 
ديگر بسياري از انسان هاي جامعه را مقاوم و ايثارگر 
و فداكار و كم توقع و س��ختكوش ساخت. در بعد 
اجتماعي نيز، اين امر )يادآوري آزادسازي خرمشهر( 
موجب رضايت خاطر و تشويق ايثارگران شده و اين 
تش��ويق به نوبه خود باعث مي شود كه بتوان روي 
فداكاري آنها در آينده حساب كرد. از طرف ديگر 
اين امر موجب مي شود كه نسل جديد از قهرمانان 
و مدافعان جنگ الگو گرفته و جامعه به اين وسيله 
براي آينده خود، مدافع تربيت كند. همچنين اين امر 
موجب آشكار شدن فداكاري، ابهت و صالحيت 
يك ملت در نزد ملل ديگر ش��ده و خود موجب 
 بازدارندگ��ي و كاس��تن از تهاج��م پذيري جامعه

مي گردد.

دیدگاه یادمان

ویژه خرمشهر

نگاهی به اخبار و گزارش های منعكس 
شده از خبرگزاری ها، شبكه های مختلف 
تلويزيونی مطبوعات معتبر جهان درباره 
عملي��ات بي��ت المقدس و آزادس��ازی 
خرمش��هر نش��ان می دهد با وجود نگاه 
جانبدارانه و جهت دار در ارس��ال اخبار 
و اطالع��ات يوميه در اين باره، جملگی 
اي��ن رس��انه ها زبان اعتراف گش��وده و 
با بهت و حيرت به شكس��ت نيروهای 
عراق��ی در اين عمليات اذعان كرده اند. 
مطلب ذي��ل كه با تالش روابط عمومی 
سازمان حفظ نشر آثار و ارزش های دفاع 
مقدس سپاه پاسداران تهيه شده، نگاهی 
دارد به اخبار و مواضع رسانه های جهان 
پس از آزادسازی خرمشهر. عمليات بيت 
المقدس كه منجر به آزادسازی خرمشهر 
پس از 575 روز گرديد، ضربه اساس��ی 
و تعيين كننده ای بر پيكر دش��من وارد 
ساخت و تمامی معادالت، و ذهنيت هايی 
را ك��ه در مورد تواناي��ی و قابليت های 
نظامی اي��ران وجود داش��ت. تغيير داد. 
بسياری از كارشناسان نظامی تحليلگران 
رسانه های خارجی، در برابر سرعت عمل 
و ويژگی های عملياتی نيروهای ايرانی به 
هنگام فتح خرمشهر، غافلگير، مبهوت و 
شگفت زده شدند. راديو دولتی انگليس 
كه در ش��امگاه نهم ارديبهش��ت 1361 
اعالم می كرد: »چنانچه ایرانیان درصدد 
بازپ��س گرفت��ن خرمش��هر برآیند، 
 س��خت ترین گردو را برای شكس��تن
برگزی��ده اند.« س��رانجام ناچار ش��د 
س��كوت خود را بكشند و طی گفتاری 
در روز پنجم خرداد ماه س��ال 61 يعنی 
دو روز پ��س از آزادس��ازی خرمش��هر 
توس��ط رزمندگان اس��الم، حيرت زده 
اعالم كند: از زمانی كه خبرنگاران غربی 
از نيروهای عراقی در خرمش��هر ديدن 
ك��رده و از روحيه خ��وب آنها گزارش 
 داده ان��د، بي��ش از س��ه يا چه��ار روز
نمی گذرد كه ناگهان همه شهر از دست 
عراقی ها بيرون كش��يده شد. در ساعت 
10:55 دقيقه بامداد چهارش��نبه، چهارم 
خ��رداد 61 خبرگزاری های بين المللی، 
در گزارش هاي��ی ك��ه با عنوان بس��يار 
مه��م از بغداد به سراس��ر جهان مخابره 
كرد، برای نخس��تين بار ضمن اس��تناد 
به بيانيه نظامی بغداد، اعالم داش��تند كه 
عراق تلويحاً به شكس��ت خود اعتراف 
كرده اس��ت. به نوش��ته وزي��ر خارجه 
وقت جمهوری اسالمی ايران، طی يك 
اطالعيه كوتاه ضمن آن كه از خرمشهر 
با عنوان بندر خرمش��هر ن��ام برد، اعالم 
 ك��رد: س��خنگوی ارتش ع��راق اعالم
كرده اس��ت بندر خرمشهر را ترک كرده 
و تا مرزهای بين المللی عقب نش��ينی 
كرده اند. اين خبرگزاری افزود كه عقب 
نشينی نيروهای عراقی، از روز يك شنبه 
اول خرداد 1361 آغاز شده است. همين 
اطالعيه تلك��س بين المللی خبرگزاری 
عراق، عصر روز چه��ارم خرداد 1361 
 ب��ه ص��ورت ديگ��ری از س��وی راديو

ص��وت الجماهي��ر بغ��داد ب��ه اط��الع 
افكار عمومی عراق رس��انده ش��د: يك 
سخنگوی ارتش عراق اعالم كرده است 
كه نيروهای پيروزمند قادسيه صدام پس 
از آن كه تمامی حمله های قوای دشمن 
منح��وس و نژادپرس��ت ف��ارس را در 
مناطق الخفاجيه )سوس��نگرد( و االهواز 
)اه��واز( با اقت��دار كامل دف��ع كردند، 
 )1361/3/3(  1982/5/24 روز  صب��ح 
 در ي��ك جابه جايی تحس��ين برانگيز،
عقب نشينی تاكتيكی)!( خود را از جبهه 
معمره )خرمشهر( با موفقيت كامل انجام 
داده اند. اين دعاوی درست در شرايطی 
از رادي��وی دولتی بغداد پخش می ش��د 
كه خبرگ��زاری آمريكايی يونايتدپرس؛ 
در س��اعت 24:22 دقيقه همان روز، در 
گزارش ارسالی خود از بيروت، سربازان 
عراق��ی را در حال فرار توصيف كرده و 
نوش��ت: ... سربازان در حال فرار عراق، 
س��رگرم گريختن از خرمشهر و مناطق 
اشغالی هستند. پس از پخش گزارش های 
مس��تند و خبری و تصاوير تهيه ش��ده 
از جبهه خرمش��هر توس��ط رسانه های 
اي��ران و خارجی كه در آنها شكس��ت 
نيروهای عراقی در قالب صفوف هزاران 
 نفره اس��را و انب��وه ادوات و تجهيزات
منهدم ش��ده ي��ا ب��ه غنيم��ت درآمده 
دش��من، به گوياترين وجهی به نمايش 
 درآم��د، ديگر حتی كش��ورهای جنوب
خليج ف��ارس نيز كه هم��واره از صدام 
حمايت می كردند، اكنون به واهی بودن 
دع��اوی حكام بغداد اذعان داش��تند. از 
طرف ديگ��ر رژيم عراق ب��رای فريب 
افكار عمومی و س��رپوش گذاش��تن بر 
شكس��ت های بيت المق��دس، اقدام به 
اعطای مدال ش��جاعت، نشان لياقت و 
نشان رافدين به تعدادی از فرماندهان خود 
كرد. راديو دولتی صدای آمريكا پس از 
پنج شبانه روز سكوت و امتناع از انعكاس 
خبر فتح خرمشهر توسط نيروهای ايران، 
س��رانجام در گزارش ويژه هشتم خرداد 
ماه س��ال 1361 خود می گويد: با وجود 
مش��كالت تداركاتی، ناآرامی های ناشی 
از انق��الب و كاه��ش تدريجی قدرت 
عمليات نيروهای هوايی ايران، ماش��ين 
 نظام��ی اي��ران به گون��ه ای اعجاب آور
عم��ل ك��رد. روزنام��ه گاردي��ن چاپ 
انگلستان درباره س��قوط فتح خرمشهر 
می نويسد: سقوط خرمشهر يعنی سقوط 
آخرين و مهم ترين افتخار جنگی عراق 
ك��ه ايرانی ها با بازپس گرفت��ن آن، اين 
ب��رگ برن��ده را كه به وس��يله آن عراق 
می كوش��يد ايران را به پ��ای ميز مذاكره 
بكشاند، از دست بغداد ربودند. همچنين 
وزير ام��ور خارجه آمريكا، الكس��اندر 
هيگ، به طور رس��می در شورای امور 
خاورميانه وزارت خارجه شان می گويد: 
پيروزی های اخير ايران در جنگ با عراق 
برای آمريكا نگران كننده اس��ت و منافع 
 غرب به خص��وص آمريكا را در منطقه

به خطر انداخته است.

تاري��خ و حيات انس��ان ها به س��رعت 
س��پري می ش��ود. حوادث و رويدادها 
در  و  می مانن��د  خاطره ه��ا  در  فق��ط 
ص��ورت ع��دم ثب��ت اي��ن خاطرات 
ممكن اس��ت نس��ل هاي آينده از پس 
غبار زنگار گرفته تحريف، نس��بت به 
رويدادهاي گذش��ته بنگرن��د. از زمان 
تجاوز دش��من به خاک كش��ورمان در 
ش��هريور 1359 و تس��خير ش��هرهاي 
جنوبي و غربي ايران و سپس مقاومت 
و باز پس گيري اين ش��هرها 25 سال 
می گذرد. دوران جنگ سراسر حكايت 
از ايستادگي و مقاومت مرداني دارد كه 
 وظيفه خويش را در جهت اعتالي حق
می ديدن��د. نقطه اوج احس��اس غرور، 
حميت و غي��رت جوانان اي��ن مرز و 
بوم در آزاد س��ازي خرمشهر خالصه 
می ش��ود. مرداني كه ج��ان خود را فدا 
كردن��د تا اي��ران و ايران��ي بماند و به 
باوره��ا، اعتقادات و هويت فرهنگي و 
ملي جوانان نس��ل جن��گ افتخار كند 
وظيفه نس��ل امروز و نس��ل هاي آينده 
اس��ت كه از بازماندگان و خانواده هاي 
ش��هيدان تكريم به عمل آورده و عزت 
احترام آنان را پ��اس بدارند. همچنين 
الزم و ضروري است كه جانفشاني هاي 
شهدا و جانبازان دوران جنگ را هميشه 
در ياده��ا زنده نگهدارند و اين امر جز 
تمس��ك به ابزارهاي فرهن��گ اعم از 
فيلم، نمايشنامه، رمان، شعر و مانند آن 

ميسر نمي شود. خرمشهر آزاد شد.
اين خب��ر نتيج��ه عملي��ات بزرگی با 
عنوان بي��ت المقدس بود كه با نيرويی 
متش��كل از دليرمردان ني��روی زمينی 
ارتش جمهوری اس��المی ايران، جان 
بركفان سپاه پاسداران انقالب اسالمی، 
سلحش��وران بس��يجی و با پش��تيبانی 

نيروه��ای هواي��ی و درياي��ی ارتش، 
 جهاد س��ازندگی به م��دت 26 روز از
10 ارديبهشت ماه1361تا سوم خرداد 
 هم��ان س��ال ب��ه اج��را درآم��ده بود.
اين نبرد درخش��ان ترين فصل كارنامه 
عمليات��ی نيروهای مس��لح جمهوری 
اس��المی ايران در كل هشت سال دفاع 
مقدس ب��ود. دس��تاوردهای نظامی و 
سياسی اين عمليات چنان عظيم است 
ك��ه به حق می ت��وان آن را بزرگ ترين 
نقطه عطف در طول دفاع مقدس ناميد.
رئيس رژيم بعثی عراق كه پيوسته ادعا 
می كرد چنانچه ايران بتواند خرمش��هر 
را ب��از پس گيرد، كليد ش��هر بصره را 
به ايرانيان خواه��د داد، با دريافت اين 
ضربه س��همگين چنان مات و مبهوت 
ش��د كه نه تنها وفای ب��ه عهد خود را 
فرام��وش كرد، بلكه پ��س از پايان اين 
عملي��ات و آزادی خرمش��هر به دليل 
بيم از آس��يب پذيری بيش��تر در مقابل 
تهاجمات گس��ترده تر نيروهای مسلح 
جمهوری اس��المی ايران، در پوش��ش 
ش��عار »صلح طلب��ی و ل��زوم آمادگی 
برای نبرد با اسرائيل به مناسبت اشغال 

جنوب لبنان« پرداخت.
عملي��ات بيت المق��دس روز مقاومت 
المق��دس  بي��ت  عملي��ات  اس��ت 
 10 روز  بام��داد  دقيق��ه   30 در 
 ارديبهش��ت ماه س��ال 1361 ب��ا رمز

يا علی بن ابی طالب )ع( آغاز ش��د و 
رزمندگان اس��الم با عب��ور از رودخانه 
كارون و ط��ی س��ه مرحل��ه عمليات، 
خرمش��هر را پ��س از نزدي��ك به 20 
ماه اس��ارت آزاد كردن��د. همچنان كه 
س��خن حكيمان��ه آن پي��ر س��فركرده 
ك��ه: ك��رد  نخواهي��م  فرام��وش   را 

»خرمشهر را خدا آزاد كرد.«

بع��د از اع��زام گروه 18 نفره پش��تيبانی، 
يك گروه 16 نف��ری رزمی به فرماندهی 
 ب��رادر پاس��دار جهانبخ��ش م��رادی از
س��پاه بروجرد، صبح روز 1359/7/27 به 
 قصد خرمشهر با درخواست و هماهنگی
ش��هيد محمد حسن ش��ريف قنوتی به 
اهواز اعزام می ش��وند. اين گروه توس��ط 
يك دستگاه وانت سيمرغ طاليی رنگ كه 
همگی مسلح به اسلحه ژ�3 هستند، وارد 
پادگان گلف اهواز می شوند. از رزمندگان 
اين گروه می توان از برادران علی احمدوند- 
 اصغ��ر س��عيدی – احم��د رضاي��ی –
آيت ا... روزبهان��ی – نبی اله روزبهانی- 
اصغ��ر قص��اب زاده -محم��ود كاوند- 
غالمرض��ا گ��ودرزی – محمد معظمی 
گودرزی – حس��ن مهراب��ی – محمود 
لطيفی – عزيزاله همتی و از پاسدارانی كه 
بعداً به شهادت رسيدند می توان از شهيد 
محمدحس��ن حس��نوند و شهيد حسن 

گودرزی و برادر رضا ارجمندی نام برد.
برادر جهانبخش مرادی مسئول گروه 
ك��ه در همی��ن مأموریت به ش��دت 
مجروح ش��ده و ب��ه درج��ه جانبازی 
نائل شده، خاطرات خود را چنین بیان 

می كند:
س��ه روز در گل��ف بوديم؛ در اين س��ه 
س��الح كارگي��ری  ب��ه  آم��وزش   روز 
آر � پ��ی � ج��ی �7 را به همه رزمندگان 
آم��وزش دادم. متن حك��م مأموريت ما 
بنا به درخواس��ت ش��هيد محمدحسن 
شريف قنوتی دفاع از خرمشهر بود، اما به 
خاطر وضعيت بحرانی آبادان و خرمشهر 
اجازه ورود به اين ش��هر داده نمی شد، با 
ورود امام جمعه محترم آبادان و تخصيص 
مق��داری امكانات جهت دفاع از ش��هر 
آبادان، با ايش��ان صحبت كردم و جهت 
اعزام به خرمش��هر اعالم آمادگی نمودم. 
ايشان پذيرفت به همراه 60 نفر از نيروهای 
بوشهری كه فرماندهی آنها با برادر رنجبر 
بود، از راه دارخوين به علت بس��ته بودن 
راه اصلی و تصرف آن توس��ط نيروهای 
عراقی، وارد آبادان شويم. به آبادان رفتيم و 
با راهنمايی برادر شيخ حسنی از نيروهای 
اعزامی از قم كه بعداً به شهادت رسيد، در 
اتاق جنگ حاضر شديم. مسئوليت اتاق 
جنگ را برادر اس��المی به عهده داشت. 
چند نفر ديگر ني��ز در اتاق جنگ حاضر 
بودند. با فرمانده��ی كل قوا )بنی صدر( 
ارتباط مس��تقيم برقرار كرديم و تقاضای 
سالح سنگين نموديم )سنگين ترين سالح 
ما در آبادان آر-پی -جی -7 و در خرمشهر 

توپ 106 ميلی متری بود.(
بن��ی صدر به ما جواب منف��ی داد، من با 
بی س��يم گفتم اگر امكان��ات به ما ندهيد 
از بي��ن می رويم. بنی صدر با سياس��ت 
خائنانه ای كه داش��ت جواب داد ما نيازی 
نداريم شما به آنجا برويد، برويد اما بهتر 
است در آنجا مدفون شويد. با سازماندهی 
گردان و نام گذاری گردان به نام عاش��قان 
 ش��هادت، به س��مت ش��رقی خرمشهر
كوت شيخ اعزام ش��ديم. فاصله شرق و 
غرب خرمشهر با يك رودخانه دو قسمت 
و تنها به وس��يله يك پل ب��ه هم مرتبط 
می ش��د. به هنگام روز تردد از پل ممكن 
نبود. من به همراه شهيد حسن گودرزی 
و ب��رادر عل��ی احمدوند ش��بانه جهت 
شناسايی از پل عبور كرده، وارد فرمانداری 
شهرخرمش��هر ش��ديم. در فرمان��داری 
نقشه ای روی ديوار نصب شده بود كه در 
آن موقعيت دشمن به خوبی قابل شناسائی 
بود. ش��هيد گودرزی و برادر احمدوند با 
توجه به اين كه قبالً هم به خرمشهر آمده 
بودند، به نقشه تسلط بيشتری داشتند. با 
پيشنهاد اين برادران دو ساختمان محكم و 
چند طبقه  ای در قس��مت شرقی و غربی 
خيابان آرش شناسائی كرديم وبه مقر گروه 
برگشتيم. فرداشب به همراه گروه خود به 
منطقه مورد نظر اعزام ش��ده و شبانه وارد 
نيروهای بوشهری  ساختمان ها ش��ديم. 
قصد پشتيبانی از ما را داشتند كه با آتش 
سنگين دشمن موفق به دست دادن به ما 
نشدند. شب تا صبح در زير آتش پر حجم 
دشمن قرار داشتيم. بحمدا... ساختمان يا 
دو ساختمانی كه بچه های ما در آن مستقر 
بودند از نظر استحكام بسيار محكم بود، 
به همين دليل آن ش��ب تلفاتی نداشتيم. 
اين ش��ب آخرين شبی است كه گروهی 
از رزمندگان گمنام ودالوردر خرمش��هر 
غريبانه شب را به صبح می رسانند و فردا 
شاهد سقوط شهر زيبای خرمشهر هستند. 
نماز صبح را در زيرزمين ساختمان با تيمم 
اقامه كرديم. بعد از نماز صبح درگيری ما با 
عراقی ها شروع شد. تنها سالح هايی كه با 
آن با دشمن مقابله می كرديم، اسلحه ژ-3 
و نارنجك تفنگی بود. چند قبضه آر-پی-
جی-7 هم داش��تيم. معاون گروه، شهيد 
حس��ن گودرزی به اتفاق بچه های گروه 
زحمات زيادی متحمل شدند. همچنين 
معاون دوم گروه برادر شهيد محمد حسن 
حسنوند نيز كه بعدها در آزادسازی همين 
شهر به شهادت رسيد، زحمات زيادی را 
در مقابل دشمن تا بن دندان مسلح متحمل 

ش��د. در يك لحظه متوجه تيربار عراقی 
كه در حال ش��ليك بود شدم. تيربارچی 
به صورت نيم  دايره جبهه ما را زير آتش 
گرفته بود. وقتی تيربار از سمت خودم در 
حال چرخش بود، با يك قبضه آر-پی-
جی-7 به سمت تيربار نشانه رفتم، در اين 
لحظه با گردش سريع تيربار، از ناحيه سينه 
به شدت مجروح شدم و از اين لحظه به 

بعد از سرنوشت گروه بی اطالع هستم.
برادر نب��ی ا... روزبهانی خاطرات خود 
را در این مقط��ع از جنگ چنین بیان 

می كند:
آرش، يكی از خيابان های خرمشهر بود. 
به همراه افراد گ��روه كه آخرين گروهی 
است كه خرمشهر را ترک می كنند، در يك 
ساختمان چهار طبقه در حال جنگيدن و 
دست و پنجه نرم كردن با عراقی ها بوديم. 
من و شهيد حسن گودرزی به همراه يكی 
از بچه های كرج از ساختمانی چند طبقه در 
حال شليك به سمت عراقی ها بوديم. من 
و شهيد گودرزی با زحمت و مشقت زياد 
از فرمانداری خرمشهر گلوله به ساختمان 
حمل می كرديم. برادر پاسداری كه از كرج 
اعزام ش��ده بود با آر-پی-جی-7 مواضع 
دش��من را در هم می كوبيد. من و شهيد 
گودرزی جهت اطالع از اوضاع و احوال 
شهر، به طبقه دوم همين ساختمان رفتيم. 
من از ميان يك پنجره نسبتاً بزرگ در حال 
نگاه كردن به مواضع دشمن بودم، در يك 
لحظه شهيد گودرزی صدايم كرد. با تغيير 
موضع به فرمان ايشان، محل موضع قبلی 
مرا به رگبار گلوله بستند، شهيد گودرزی 
ك��ه متوجه وضعي��ت بس��يار خطرناک 
ساختمان شده بود، با اشاره به من فهماند 
كه نشس��ته حركت كنم. با شدت آتش و 
نزديكی دشمن به محل ساختمان همچنين 
به دليل مجروح و شهيد شدن اكثر نيروها 
از جمله فرمانده گروه برادر مرادی، مجبور 
به ترک ساختمان شديم. آن شب تا صبح 
و صبح تا ظهر روز 1359/8/5 س��عی و 
ت��الش زيادی كرديم. ش��ب تا صبح نيز 
نخوابيده بوديم، اما متأسفانه توان دشمن 
چند ص��د برابر توان م��ا در آن  روز بود. 
در اين روز خرمش��هر س��قوط كرد و ما 
آخرين گروهی بوديم كه خرمشهر عزيز 
را ترک كرديم و به كوت ش��يخ )قسمت 
شرقی خرمشهر( برگشتيم. همه نيروها در 
آن سوی آب نظاره گرغروب و افول شهر 
زيبای خرمشهر بودند. پس از چند لحظه 
پرچم عراق بر فراز فرمانداری خرمشهر 
به اهتزاز در آمد. همگی بغض كرده بوديم. 
بعضی ها گريه می كردند و بعضی از شدت 
بغض در حال خفه شدن بودند. عراق در 
حال تجديد قوا بود كه از پل گذش��ته و 
وارد كوت شيخ شود. همه نيروها در اين 

قسمت جمع شده بودند. 
برادر پاسدار غالمرضاگودرزی، جانباز 
۵۰ درصد جنگ تحمیل��ی خاطرات 
خود ازاین مقط��ع جنگ راچنین بیان 

می كند:
فرمان��ده گ��روه، برادر مرادی به ش��دت 
مجروح ش��ده ب��ود. به دليل پيش��روی 
عراقی ه��ا در ش��هر، ما مجب��ور به ترک 
قسمت غربی خرمشهر ش��ده بوديم. به 
ناچ��ار برادر مرادی و تعدادی از اجس��اد 
مطهر ش��هدا در قسمت غربی شهر باقی 
مانده بودند. برای نجات برادر مرادی، به 
افراد زيادی مراجعه كردم اما كسی پيشنهاد 
مرا برای نجات او قب��ول نكرد. به ناچار 
ن��زد فرمانده گروهی از ت��كاوران نيروی 
درياي��ی ارتش رفتم. چهار يا پنج رزمنده 
تكاور قبول كردند كه چنانچه من به تنهايی 
موفق به حمل برادر پاسدارمرادی تا نقطه 
ای در سمت غرب خرشهر شوم، آنها نيز 
جهت كمك كردن به من ملحق ش��وند. 
من اين پيش��نهاد را پذيرفتم و همه با هم 
به س��مت برادر مرادی در قسمت غربی 
خرمشهر )خيابان آرش( حركت كرديم. به 
نقطه مورد نظر رسيديم. تكاوران ارتش در 
آنجا موضع گرفتند. من تنهای تنها بااميد به 
ياری خداوند كريم به سمت خيابان آرش 
حركت كردم. برادر مرادی بيهوش به زمين 
افتاده و گلوله ای به سينه اش اصابت كرده 
بود. با س��ختی فراوان او را از زمين بلند 
كردم و به راه افتادم. چند صدمتری تا نقطه 
قرار با بچه های ارتش فاصله نداشتم كه از 
ناحيه كتف مورد اصابت گلوله قرار گرفتم 
در يك لحظه هنگام دويدن به نقطه مقرر 
چشمانم به خون زخم برادر مرادی افتاد. 
خون س��ينه او با خون كتف خودم يكی 
 می شد. به علت خونريزی زياد هردوی مان

خ��ون از زي��ر لباس هايم گذش��ته وارد 
پوتين هايم می شد. باهر بدبختی و مشقتی 
كه بود خدا كمك كرد و ايشان را به محل 
قرار رساندم. خودم بی حال شده بودم، اما 
توان برگش��تن را داشتم. به دليل نداشتن 
برانكارد چند تكاور ش��جاع هركدام يك 
دس��ت يا يك پا از برادر مرادی گرفتند و 
باسرعت به سمت مواضع نيروهای خودی 
می دويدن��د. رد و بدل آتش س��الح های 
نيروهای خودی و دشمن همچنان ادامه 

داشت.

آزادي خرمشهر
از نگاه شبكه هاي معتبر جهاني

خرمشهر؛ از اسارت تا رهايي

از زبان ایثارگران جنگ
خاطراتي از سقوط خرمشهر

تأثيرات فرهنگي و اجتماعي فتح خرمشهر 
در هويت ملي
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ورزش

تکلیف هیأت 
ووشو را تا 
دو هفته ديگر 
مشخص كنید

کربکندي:
سپاهان قهرماني 
در لیگ را
فراموش كند

سرپرست هيأت ووشوي استان اصفهان گفت: به فدراسيون 
و اداره كل تربي��ت بدني اس��تان اصفهان به طور كتبي اعالم 
ك��رده ام كه تا دو هفته ديگر تكلي��ف مجمع انتخاباتي هيات 
را مش��خص كنند. مراد يوس��في اظهار داش��ت: تا دو هفته 
ديگ��ر براي برنامه آم��وزش عازم چين هس��تم و نمي توانم 
مس��ئوليت سرپرس��تي هيات را برعهده داش��ته باشم. وي با 
بي��ان اين كه تحت هيچ ش��رايطي حاضر ب��ه كانديداتوري 
در مجمع انتخاباتي هيات ووش��وي استان نيست، افزود: از 
همان ابتدا نيز ش��رط م��ن با فدراس��يون و اداره كل تربيت 
بدني سروس��امان گرفتن هيات بود و برنامه اي براي رياست 
هيات نداش��تم. يوسفي با اشاره به اين كه در ووشوي استان 
خبري از تنش هاي گذش��ته نيس��ت، بيان داشت: ووشو طي 
چند ماه گذش��ته به آرامش رس��يده و در محيطي س��الم به 
فعالي��ت خود ادام��ه مي دهد و هيچ گون��ه نگراني بابت كنار 
رفتن من از مجموعه وجود ندارد. وي ادامه داد: هر چند كه 
در هيات مس��ئوليت اجرايي به عه��ده نمي گيرم اما به عنوان 

مسئول كميته فني در خدمت ووشوي استان خواهم بود.

سرمربي س��ابق تيم  راه آهن گفت: سپاهان در مرحله پلي آف 
ليگ قهرمانان آس��يا در وهله نخس��ت بايد قهرماني در ليگ 
را فراموش كند. رس��ول كربكندي اظهار داش��ت: تيم فوتبال 
س��پاهان بعد از قهرماني در مس��ابقات ليگ روحيه مضاعفي 
پيدا كرده اس��ت اما بازي با بنيادكار شرايط ويژه اي دارد. وي 
با بيان اين كه تيم بنيادكار به نسبت دوره هاي گذشته قدرتمند 
نيس��ت، افزود: با توجه به تك بازي بودن مس��ابقات مرحله 
پلي آف اگر بازيكنان تيم س��پاهان با از دست دادن تمركز از 
تي��م بنيادكار غفلت كنند، فرصت��ي براي جبران وجود ندارد. 
وي با اش��اره به ميزباني س��پاهان در اين ديدار، بيان داشت: 
ميزباني مرحله پلي آف ب��ا توجه به تك بازي بودن اين بازي 
امتياز مثبتي اس��ت ك��ه در اختيار هر دو تي��م اصفهاني قرار 

گرفته و آنها بايد از اين موقعيت استفاده كنند. 
وي ادامه داد: بعد از اين ديدار مس��ابقات آسيايي تا مدت ها 
برگزار نمي شود و تيم سپاهان فرصت كافي آماده شدن براي 
مراح��ل بع��دي را دارد ام��ا در حال حاضر بايد از س��د تيم 

بنيادكار بگذرد.

س��رمربي تيم فوتسال گيتي پس��ند گفت: سعي مي كنم نقاط 
ضع��ف تيم را با بازيكنان خارجي برط��رف كنم تا در فصل 
جاري تيمي پرقدرت را در ليگ برتر مش��اهده كنيد. عليرضا 
افضل در حاش��يه تمرين��ات اين تيم اظهار داش��ت: در اين 
فص��ل با ورود تيم هاي��ي كه س��رمايه گذاري خوبي صورت 
داده ان��د هي��چ تيمي به س��ادگي نمي تواند ادع��اي قهرماني 
كن��د. وی افزود: پيش بيني مي ش��ود رقاب��ت در فصل جديد 
ليگ برتر فوتس��ال دشوارتر از دوره هاي گذشته باشد چراكه 
تيم هاي جوان فصل گذش��ته با تجربه تر شده اند.وي در مورد 
بازيكن��ان خارجي نيز، گفت: س��عي مي كنم نقاط ضعف تيم 
را با بازيكن��ان خارجي برطرف كنم تا در فصل جاري تيمي 
پرقدرت را در ليگ برتر مشاهده كنيد، اين تيم با اين ظرفيت 

بايد به اهدافي فراتر از ايران و آسيا بينديشد. 
وي درب��اره احتمال افزايش تيم ها در ليگ برتر فوتس��ال نيز 
گفت: اگر قرار باش��د تيم هايي در ليگ ش��ركت مي كنند در 
حكم زنگ تفريحي براي تيم هاي مدعي باشند همان بهتركه 

ليگ 16 تيمي نشود.

خبر
دور یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا

سپاهان در متفاوت ترين مصاف فصل
دور يك هشتم نهايی رقابت های ليگ قهرمانان آسيا امروز با برگزاری چهار ديدار آغاز 
می شود كه در يكی از اين ديدارها امروز تيم فوتبال سپاهان به مصاف تيم بنيادكار خواهد 
رفت.  سپاهان كه روز جمعه در كرج جام قهرمانی رقابتهای ليگ برتر را باالی سر برده 
بود و پيش از آن صعود خود به جمع 16 تيم برتر آس��يا را مس��جل كرده بود بايستی در 
مصافی حس��اس به ديدار تيم قدرتمند بنيادكار ازبكستان برود. طاليی پوشان اصفهانی 
 در ش��رايطی رودرروی بنيادكار قرار می گيرند كه برای اين ديدار فوق العاده حس��اس
می توانند از تمامی بازيكنان خود به جز احمد جمشيديان مصدوم بهره ببرند. سپاهان كه با 
13 امتياز از گروهی كه تيم های قدرتمندی همچون الهالل، الغرافه و الجزيره در آن حضور 
داشتند راهی دور يك هشتم نهايی شد خوب می داند كه مصاف با بنيادكار متفاوت از 

تمام ديدارهايی است كه در طول اين فصل تجربه كرده است.
رويارويی با تيمی كه به معنی واقعی كلمه مبتنی بر قدرت بدنی كار می كند به حتم ضد 
تاكتيكی متفاوت از مصاف با تيم های ايرانی و عربی كه پيش از اين سپاهان به آنها در طول 
فصل به رقابت پرداخته است را طلب می كند و همه اميدواری فوتبال دوستان ايرانی اين 
است كه قلعه نوعی بتواند اين موضوع را به شاگردانش ديكته كند. سپاهان خوب می داند 
كه ش��كوه موفقيت های فصلش در گروه پيروزی بر بنيادكار است و به نوعی در دوران 
 افت فوتبال ملی و باشگاهی، ايران به شدت محتاج پيروزی دو تيم اصفهانی سپاهان و
ذوب آهن و صعود اين دو تيم به دور يك چهارم اس��ت. اميدواريم سپاهان برنده ديدار 

امروز برابر قدرت بالمنازع حال حاضر فوتبال ازبكستان باشد.
تیم ملی ازبکستان به انضمام سه بازیکن صرب تبار

بنيادكار تيمی كه با 9 امتياز از 6 بازی به عنوان تيم دوم گروه سوم رقابتها به دور يك هشتم 
نهايی صعود كرد اولين ديدار خود را در اين چارچوب در امارات مقابل الوحده انجام داد 

و با نتيجه يك بر يك مقابل اين تيم متوقف شد.
بنيادكار در دومين ديدار خود در تاشكند با يك گل مغلوب االتحاد شد. بنيادكار در سومين 
ديدار خود نيز به نتيجه ای بهتر از تساوی دست نيافت و در ديدار با پرسپوليس صفر بر 
صفر متوقف ش��د. دور برگشت برای بنيادكار شرايطی متفاوت را رقم زد. بنيادكار برای 
اين كه نشان دهد عزمش را برای صعود جزم كرده در ديدار برگشت مقابل پرسپوليس در 
ورزشگاه آزادی اين تيم را با نتيجه 3 بر يك شكست داد. بنيادكار همچنين در تاشكند و 
در هفته پنجم با نتيجه سه بر دو از سد الوحده گذشت و در هفته پايانی در جده االتحاد 
را با نتيجه يك بر يك متوقف كرد تا به عنوان تيم دوم گروه سوم به مرحله بعدی صعود 
كرده و در اين مرحله به تيم اول گروه اول يعنی س��پاهان برخورد كند. بنيادكار در دور 
گروهی روز به روز بهتر ش��د و بهترين نمايش اين تي��م بی ترديد در مقابل االتحاد در 
هفته پايانی صورت گرفت، جايی كه ش��اگردان كاسيموف در بيشتر دقايق بازی قدرت 

ش��ناخته شده فوتبال آسيا و عربس��تان را در زمين خودش تحت فشار قرار داده بودند. 
بنيادكار همچنان همان فوتبال مبتنی بر قدرت بدنی و فيزيكی خاص كشورهای استقالل 
يافته ش��وروی س��ابق را به نمايش می گذارد كه نكته جالب توجه اين كه با اضافه شدن 
س��ه فوتباليس��ت صرب تبار كيفيت بازی درگير و فيزيكی اين تيم به نسبت گذشته باز 
هم افزايش يافته است. بنيادكار كه اسكلت اصلی تيم ملی فوتبال ازبكستان را در اختيار 
دارد در ابتدای فصل جاری با جدايی بازيكنان برزيلی و سرشناسی كه در اختيار داشت 
روی به خريد بازيكنان صرب تبار آورد و ساشا جورجويچ، اسال جورجويچ و ميلوس 
تيريفونويچ را خريداری كرد كه به خصوص بازيكن آخر يك مهاجم چارچوب شناس 
و زهرناک است كه تماشای فيلم بازی های او می تواند كيفيت هايش را برای قلعه نوعی 
و ش��اگردانش عيان س��ازد. بنيادكار اين مهاجم را به صورت قرضی از تيم ستاره سرخ 
بلگ��راد خريداری ك��رده و در 15 بازی كه برای اين تيم به مي��دان رفته تاكنون 10 گل 
به ثمر رس��انده اس��ت. سپاهان بايس��تی قهرمانی در ليگ برتر و صعود مقتدرانه از دور 
 گروهی را خيلی زود فراموش كند و بداند كه مصاف با تيم بنيادكار با تمام مصاف های
ديگ��ری كه در طول فص��ل با تيم های ايرانی و عربی برگزار كرده اس��ت تفاوت دارد. 
 بني��ادكار در اي��ن فصل به هيچ عنوان در ديدارهای خ��ارج از خانه نتايج بدی نگرفته و
می تواند سپاهان را هم با كابوس حذف روبرو سازد. سپاهان بايد اين تيم را خيلی جدی 
 بگيرد، تيمی كه با سيستم 2-4-4 بازی می كند و در تك تك نقاط زمين از چهره های

شنا خته شده سود می برد.

غمنامه ای برای خاموشی
 2 تیم جريان ساز قديمی

وقت��ی ت��ورج حق وردی در س��وت خ��ود به عالمت 
پايان بازی س��ايپا- س��پاهان و پيروزی 2-1 شاگردان 
 مايل��ی كهن در ورزش��گاه انق��الب كرج دمي��د و در
ب��ا طهماس��بی  بهم��ن   92 دقيق��ه  در   بوش��هر 
گلش حكم ب��ه پيروزی نفت تهران برابر ش��اهين داد، 
ديگ��ر برای همه قطعی ش��د ك��ه پاس هم��دان ديگر 
 در جم��ع ليگ برتری های س��ال 90 حض��ور نخواهد

داشت.
هم��ان ط��ور ك��ه در هم��ان بع��د از ظه��ر پي��كان 
آزادی  ورزش��گاه  در  گل   5 درياف��ت  ب��ا  قزوي��ن 
 ب��ا دن��ده عق��ب ب��ه س��مت لي��گ پايين ت��ر رفت��ه

بود!
چني��ن سرنوش��تی البته قبل ت��ر از پاس و پي��كان و از 
چند هفته پيش تر بر س��ر تيم ميلياردی و چه بس��ا چند 

ميلياردی استيل آذين نازل شد.
تيمی كه البته وقتی س��قوطش به ليگ يك مس��جل شد 
ب��ه اندازه اين دو تيم سرنوش��ت محتومش رقت انگيز 

نشد.
از عمر اس��تيل آذي��ن در فوتبال ايران ك��ه با محو تيم 
اكباتان در ارديبهش��ت 86 پا به فوتبال ايران گذاش��ت 
پنج س��ال می گذش��ت اما پاس كه در نيمه سال 85 به 
همدانی ها هبه شد! در سال 42 و با جمع شدن چند نفر 
از افسران ش��هربانی به رهبری تيمسار فريدون صادقی 

متولد شد.
تيم��ی كه تا س��ال 85 و قب��ل از آنك��ه هويتش با يك 
نامه چند خطی مخدوش ش��ود. افتخ��ار معرض بيش 
از 70 بازيك��ن و مربی ب��ه تيم های ملی فوتبال را يدک 

می كشيد.
از نس��ل اول پ��اس می ت��وان محمد رنجبر، حش��مت 
مهاجران��ی و محم��ود ي��اوری و از آخرينش��ان جواد 
نكونام، محمد نصرتی و حس��ن رودباري��ان را نام برد 
كه موفق به گرفتن آخرين جشن قهرمانی پاس در ليگ 

سال 82، 83 شدند... 
- پيكان تهران تيمی بود كه 43 س��ال پيش با س��رمايه 
 گ��ذاری محم��ود خيام��ی در فوتب��ال ته��ران متول��د

شد. 
كارخان��ه تولي��د خ��ودروی پي��كان اسپانس��ر اصل��ی 
 اي��ن تي��م بود و ن��ام اي��ن تيم ني��ز )پيكان( گذاش��ته

است.
عل��ی پروين نخس��تين نخبه ای بود كه ب��ه پيكان رفت 
و سپس ستارگان تيم پرس��پوليس كه بعدها قرمزپوش 
شدند يكسال در اين تيم بازی كردند و مربی نامدار اين 

تيم در همان اولين سال )آلن راجرز( انگليسی بود.
هر چند پيكان بعدها با تجمع بازيكنانش در پرسپوليس 

عماًل محو شد.
ام��ا در س��ال 79 به جای تي��م بهمن ك��رج وارد ليگ 
ش��د و ظه��ور دوب��اره ای را تجربه كرد ت��ا خاطرات 
 اواخ��ر ده��ه 40 برای فوتبالدوس��تان ب��ه نوعی تكرار

 شود.
 ام��ا به ظاهر چ��رخ روزگار برای پاس و پيكان در اين 
سال های اخير بدجوری به چرخ در آمد تا به نوعی قربانی 
تصميمات خلق الس��اعه ای شوند كه در همان روزهای 
 قيافه امروزش��ان با چش��م غيرمس��لح نيز قابل رؤيت

بود!...
- پ��اس و پي��كان قربان��ی تفك��ری ش��دند ك��ه قصد 
 داش��ت تا راه آه��ن تهران را ه��م به مازن��دران پيوند

بزند! 
شايد اگر فشار افكار عمومی و البته مطبوعات ورسانه ها 
نب��ود راه آهن باي��د به جای حضور اس��می و فرماليته 
امروز در ش��هر ری، سر از جايی در می آورد كه رسول 
 عددنوعی، نخس��تين مربی راه آهن در 60 س��ال پيش

بی شك تصور آن را هم نمی كرد.
هيچ كس هنوز نمی داند عكس العمل كسانی كه باعث 
و بان��ی انتقال پاس و پيكان به همدان و قزوين ش��دند 
 در لحظ��ه قطعيت س��قوط اين 2 تيم ب��ه ليگ يك چه

بود؟!
 آي��ا رئيس كنونی كميته ملی المپيك با تأس��ف به اين 

ماجرا نگاه كرد يا ...؟
هر چه باش��د او در آن روزها در مقام رئيس س��ازمان 
تربي��ت بدنی و با همراهی چند مس��ئول همدانی نظير 
وزير فعلی آموزش و پرورش، و معاون ورزشی ايشان 
كه آن روزها معاون فنی س��ازمان ب��ود علميات انتقالی 
پ��اس را ب��ه همدان كليد زد و همس��و ب��ود كه كمك 
بس��ياری كرد تا پيكان به سالمت و بدون خونريزی در 

قزوين ترمز كند!
 اما افس��وس كه به جرأت بايد گفت همين انتقال های 
كارشناس��ی نشده و از روی احس��اس دست آخر كمر 
 ب��ه قتل همي��ن تيم ها بس��ت و دليل اصل��ی رفتن اين

دو تي��م قديم��ی و ريش��ه دار فوتب��ال اي��ران ب��ه يك 
 دس��ته پايين ت��ر از لي��گ برت��ر ب��دون ذره ای تردي��د
همي��ن دوری از اص��ل و اساسش��ان ب��ود، جاي��ی كه 
 يك��ی 48 س��ال پي��ش و ديگ��ری ش��ش س��ال بع��د

پا به عرصه وجود گذاشتند...

یادداشت

 پایه گذار تیم والیبال
باریج اسانس در گذشت

حس��ين حجازی، مديرعامل ش��ركت باريج اس��انس و پايه گذار تيم 
واليبال باريچ اس��انس در اثر ضايعه قلبی روز گذشته دار فانی را وداع 

گفت و به دعوت حق لبيك گفت.
حجازی س��ال های متمادی رئيس هيات واليبال كاش��ان بود كه بر اثر 
بيماری از س��مت خود كن��اره گيری كرد اما با تش��كيل تيم واليبال و 
صرف هزينه های سنگين حمايت مالی خوبی را از اين تيم تقبل نمود 

و اين تيم را از ليگ دسته يك به ليگ برتر رساند. 
خدمات ارزش��مند اين مرد بزرگ هرگز از ياد مردم حق شناس كاشان 
نخواهد رفت و به وضوح ديديم كه چه سان در غم از دست دادن اين 
 مرد فرزانه و انسان وارسته اشك ماتم از ديده فرو ريختند و به سوگ

 نشستند.
گ��روه ورزش روزنام��ه زاين��ده رود درگذش��ت اي��ن  م��رد بزرگ 
تس��ليت اي��ران  واليب��ال  اهال��ي  و  مرح��وم  آن  خان��واده  ب��ه   را 

مي گويد.

30 درصد از قرارداد بازیکنان
و مربیان تیم فوتبال پاس کسر شد

با حكم كميته انضباطي باشگاه پاس 30 درصد از مبلغ قرارداد بازيكنان 
و اعضاي كادر فني اين تيم كس��ر شد.  تيم فوتبال پاس همدان با قرار 
گرفتن در رده ش��انزدهم ليگ برتر به دس��ته پايين تر سقوط كرد. اين 
موضوع باعث شد عباس صوفي، سرپرست باشگاه پاس تمام بازيكنان 
و كادر فني اين تيم را با كس��ر 30 درصد از مبلغ قراردادش��ان جريمه 
كند. اين جريمه از س��وي كميته انضباطي باشگاه تاييد و با حكم آنها 
اين راي صادر شد. ديروز كميته فني تيم فوتبال پاس معرفي شد و پس 
از آن سرمربي اين تيم اعالم شد. صوفي، مديرعامل باشگاه پاس معتقد 
است كه عدم وجود كميته فني بزرگترين مشكل اين تيم بوده و باعث 
ش��د در فصل گذشته چنين نتايجي كسب شود و پس از شكست هيچ 
شخصي پاسخگو نبوده اس��ت. به همين دليل تصميم دارد ابتدا كميته 

فني تشكيل و پس از آن سرمربي انتخاب شود.

هیات شنا زنجان 7 – فوالد ماهان 8
بوی قهرمانی می آید

از هفته پانزدهم رقابت های ليگ برتر واترپلو كش��ور تيم فوالد ماهان 
توانست 8 بر7 تيم زنجان را در خانه شكست داده و صدرنشينی خود 

را تثبيت نمايد. 
حميد شب انگيز، سرمربی تيم واترپلو فوالد ماهان پس از اين ديدار با 
اشاره به اين كه جو سنگينی در استخر بازی عليه ماهان وجود داشت، 
اظهار داش��ت: در طول هفته خوب می دانس��تيم كه بايد برای رسيدن 
به قهرمانی تيم زنجان را شكس��ت دهي��م به همين دليل با اراده جدی 
س��عی كرديم تا با ارايه بهتري��ن بازی خود، جدی ترين رقيب خود را 

شكست دهيم.
وی ب��ا بيان اين كه تي��م زنجان از دو بازيكن خارجی بهره می برد بيان 
داش��ت: بايد از فيروز ريخت��ه گران، مدير عامل باش��گاه فوالد ماهان 
تشكر كنم كه با حمايت های خود اجازه داد يك بازيكن و يك مربی 
صربستانی به تيم ماهان اضافه شوند.اين تغيير و تحول موجب گرديد 

تا امروز بتوانيم اين پيروزی ارزشمند را به دست آوريم. 
سرمربی تيم فوالد ماهان در پايان خاطر نشان كرد: جمعه جاری ميزبان 
تيم هيات شيراز هستيم. با پشتكاری كه از بازيكنانم سراغ دارم مطمئنم 

می توانيم بازی های بعدی را با پيروزی به پايان برسانيم.

مرحوم ناصر حجازی اس��طوره دروازه بانی فوتبال ايران 
در حالی در اين رش��ته ورزش��ی به يكی از نوادر تاريخ 
كشورمان مبدل شد كه در ابتدا بسكتباليست بود و به تيم 

جوانان بسكتبال كشور هم دعوت شده بود.
رش��ته ورزشی اصلی اش بس��كتبال بود و در 16 سالگی 
در تيم منتخب دبيرستان ابومسلم بازی می كرد و حتی به 
اردوی تيم جوانان بس��كتبال ايران هم دعوت شد. در آن 
زمان در زمين های خاكی واقع در منطقه دامپزشكی فعلی، 
جامی به نام جام شهرزاد برگزار می كردند كه حجازی نيز 

در تيمی به عنوان مهاجم بازی می كرد.
حجازی روزی با دوستانش به تماشای مسابقات فوتبال 
منطقه هش��ت می رود و در آنجا تيم منتخب مدرسه اش 
بازی داشت كه اتفاقا دروازبان تيم آسيب ديده بود. حسين 
دستگاه كه مربی تيم مدرس��ه بود، وی را صدا می زند و 
پست دروازبانی را به او می سپارد. خودش اين ماجرا آن 
روز را اي��ن چنين تعريف می كن��د: من فوتبال را تنها به 
صورت تفريحی دنبال می كردم و رشته اصلی ام بسكتبال 
بود و حتی برای تيم جوانان بس��كتبال ايران هم انتخاب 
شدم. ماجرای فوتبال بازی كردنم از اينجا شروع شد كه 
روزی با دوستان به تماش��ای بازی آموزشگاهی كه تيم 
مدرس��ه ما هم در آن شركت داشت رفتيم. در همان روز 
دروازه بان تيم مدرسه ما آسيب ديد مربی تيم مرا صدا زد 
و گفت ناصر بيا درون دروازه بايس��ت من هم گفتم آقا 
اصال م��ن نمی توانم من فقط گاهی فوتبال بازی می كنم 
آنه��م هافبك تيم نه دروازه ب��ان. دو ماه بعد همراه با تيم 
كيهان ورزشی كه بازيكنانی همچون غالم وفاخواه، مهدی 
مناجاتی و مجيد حلوايی را به خدمت داشت راهی گرگان 
می شود تا برای اين تيم بازی كند. در گرگان در حالی كه 
تنها 16 سال داشت، عملكرد خوبی را به نمايش می گذارد 

ولی در نهايت تيمش نتيجه را يك برصفر واگذار كرد.
حضور حجازی در عرصه بازیگری

حجازی در دوران بازيگری در تيم های فوتبال نادر، تاج، 
شهباز و استقالل بازی كرد. تيم نادر اولين باشگاه حجازی 
بود كه با دريافت 300 تومان با اين تيم قرارداد بست. نادر 

در آن زمان در دسته دوم باشگاه های تهران بازی می كرد.
ناصر حجازی سپس دروازه بان باشگاه تاج شد. زمانی كه 
تيم ملی از تركيه بازگشت مرحوم علی دانايی فرد پيشنهاد 
بازی در تاج را به حجازی داد و از س��ويی ديگر مرحوم 
آقا مدد نيز عالقمند بود كه حج��ازی را به راه آهن ببرد. 
حجازی در نهايت با دريافت مبلغ شش هزار تومان با تاج 
ق��رارداد امضا كرد و در ماه نيز 250 تومان حقوق برايش 
در نظر گرفته ش��د. اين انتقال برای ناصر حجازی بسيار 
خوش يمن بود و حجازی در همان سال اول، قهرمانی در 
مسابقات فوتبال جام باشگاه های آسيا و ليگ فوتبال كشور 
را با تيم تاج سابق جشن گرفت. ناصر حجازی با تيم تاج 

سابق در سال های 1345 و 1350 قهرمان تهران و در سال 
1353 قهرمان ليگ دوم تخت جمشيد شد. حجازی در 
سال 1356 به شهباز رفت و يك سال و نيم بازی برای اين 

تيم را تجربه كرد و در سال 1358 به استقالل بازگشت.
اسطوره در مرحله دوم حضور در جمع آبی پوشان، هفت 
سال ديگر در اين تيم بازی كرد و با آبی های تهران دو بار 
در سال های 1362 و 1364 در حالی كه بازوبند كاپيتانی 
تيمش را بر بازو می بست، قهرمان مسابقات فوتبال جام 
باش��گاه های تهران شد. حجازی زمانی كه با تيم ملی به 
فرانس��ه رفت )پيش از جام جهان��ی 1978 آرژانتين( با 
پيش��نهاد تيم پاريسن ژرمن فرانس��ه مواجه شد. نماينده 
اين تيم در اردوی تيم با مهاجرانی درباره انتقال حجازی 
صحبت كرد اما حشمت مهاجرانی حجازی را متقاعد كرد 
كه بعد از جام جهانی ممكن است با پيشنهادهای بهتری 

روبه رو شود و به اين ترتيب اين انتقال صورت نگرفت.
حضور در عرصه ملی

حجازی در 17 س��الگی توس��ط رايكوف به تيم فوتبال 
جوانان كشورمان دعوت شد. در نخستين بازی اش در اين 
تيم در ديداری دوستانه در امجديه مقابل تيم تاج بازی كرد 
كه بسياری از بزرگان آن زمان حضور داشتند و آن بازی 
به تس��اوی 3 بر 3 رسيد. وی پس از چند بازی دوستانه 
در آستانه حضور تيم ملی جوانان در رقابت های آسيايی 
بانكوک در يكی از تمرينات از ناحيه كتف مصدوم شد و 
از سفر به تايلند بازماند. اين دروازه بان در سن 18 سالگی 
و پس از اين كه نامش در اسامی دعوت شدگان به تيم ملی 
نبود، به فدراسيون فوتبال رفت و با رايكوف صحبت كرد. 
اين مربی اصرار داشت دروازه بانی كه كتفش شكسته ديگر 
گلر نمی شود اما اصرار حجازی اصرار داشت و در نهايت 
انتخاب شد. بعد از دو هفته حضور در اردوی تيم ملی به 
عنوان دروازه بان اصلی انتخاب و سپس به تورنمنتی در 
ش��وروی اعزام شدند. ناصر حجازی در حالی دروازه بان 
اول تيم ملی فوتبال شد كه بزرگانی مثل مهدی كشاورز و 
مرحوم فرهنگ بادكوبه در تاج قديم و فرامرز ظلی و عزيز 
اصل��ی در تيم های ديگر، همچنان در حال قدرت نمايی 

بودند. در سال 1348 و در سن 19 سالگی دروازه بان اول 
تيم ملی فوتبال ايران شد و نخستين بازی ملی خود را در 
22 شهريور 1348 در آنكارا در مقابل پاكستان انجام داد كه 
با نتيجه 4 بر 2 به نفع ايران پايان يافت. بعد از ملحق شدن 
به تيم ملی ايران وی توانست با تصاحب جام ملت های 
آسيا در سال 1346 به افتخارات خود بيافزايد. وی قهرمانی 
در جام ملت های آسيا را دوبار ديگر در سال های 1350 و 
1354 همراه با تيم ملی ايران تجربه كرد. يك قهرمانی در 
بازی های آسيايی 1974، حضور در المپيك 1972 مونيخ 
و جام جهانی 1978 آرژانتين، كس��ب سهميه حضور در 
المپيك 1976 مونترال و مقام سومی جام ملت های آسيا 
1980 را در كارنام��ه ورزش��ی اش دارد .ناصر حجازی، 
آخرين بار سال 1359 و در حالی كه تنها 29 سال داشت و 
در بازی ايران - كويت درون دروازه تيم ملی قرار گرفت. 
حجازی تا سال 1359 دروازه بان اول ايران بود اما بعد از 
آن به خاطر قانون 29 ساله ها كه حضور در دروازه را برای 
بازيكنانی كه بيش از 29 س��ال دارند منع می كرد، در اوج 
دوران ورزشی از تيم ملی كنار گذاشته شد و سرانجام در 

سال 1365 فوتبال را در 36 سالگی كنار گذاشت.
آغاز دوران مربیگری

نخستين تجربه مربيگری حجازی در محمدان بنگالدش 
بود، نقطه اوج اين باش��گاه در س��ال 1367 با پيروزی بر 
پرسپوليس و صعود به يك چهارم نهايی جام باشگاه های 
آسيا رقم خورد. حجازی به تيم فوتبال محمدان بنگالدش 
رفت و بعد از مدت كوتاهی سنگربانی، تبديل به سرمربی 
موفقی برای اين تيم شد و در آن سال محمدان بنگالدش 

را به جمع هشت تيم برتر آسيا رساند.
ناصر حجازی در سال 1369 و در حالی كه 40 ساله بود، 
به ايران بازگشت. وی مربی بسياری از تيم های فوتبال از 
قبيل بانك تجارت، شهرداری كرمان، ماشين سازی تبريز، 
ذوب آهن و سپاهان اصفهان، نساجی مازندران، استقالل 

تهران، استقالل رشت و استقالل اهواز بوده است.
در زمان مربيگری تيم اس��تقالل ته��ران، ناصر حجازی 
توانست با اين تيم به فينال جام باشگاه های آسيا برسد ولی 
در نهايت آبی پوشان را به نايب قهرمانی قاره كهن رساند. 
در طی دوران مربيگری، ناصر حجازی توانس��ته اس��ت 
بازيكنانی مانند علی دايی و رحمان رضايی را به فوتبال 
ايران معرفی كند. حجازی از محبوب ترين و مشهورترين 
فوتباليست های ايرانی به شمار می رود و در استقالل تهران 
از او به عنوان تنها اسطوره اين باشگاه نام برده می شود. در 
سال 1378 كنفدراسيون فوتبال آسيا وی را به عنوان دومين 
دروازه بان برتر قرن بيس��تِم اين قاره انتخاب كرد. ضمن 
اين كه فدراسيون بين المللی تاريخ و آمار فوتبال حجازی 
را دومين دروازه  بان برتر قرن بيستم قاره آسيا پس از محمد 

الدعايه عربستانی معرفی كرده است.

سرمربي تیم فوتسال 
گیتي پسند:
نقاط ضعف تیم را 
با بازيکنان خارجي 
برطرف مي كنم

مردی که ایستاده مرد

ناصر حجازی؛ بسکتبالیستی كه اسطوره فوتبال شد

حسینی: تماشاچیان در مسابقه امروز 
کم نگذارند

مدافع ملی پوش س��پاهان گفت: سخت ترين بازی فصل سپاهان  امروز 
مقاب��ل بني��ادكار رقم می خورد و فكر كنم تنه��ا بازيكنان می دانند چه 

ديدار سختی پيش رو داريم.
س��يد جالل حسينی پيرامون بازی تيم های سپاهان و بنيادكار از مرحله 
يك هش��تم نهايی ليگ قهرمانان آس��يا گفت: باي��د قبول كرد كه بازی 
پلی آف هميش��ه سخت است و با توجه به اين كه اين مسابقه تنها يك 
بازی اس��ت بايد بگويم يكی از بازی های س��خت س��پاهان در فصل 

جاری، بازی  امروز است.
وی با بيان اين كه حمايت هواداران سپاهان در بازی  امروز تضمين كننده 
پيروزی ماس��ت، تصريح كرد: اميدوارم تماشاچيان ما در مسابقه امروز 
تنها نگذارند و حمايت های الزم را از تيم س��پاهان داش��ته باش��ند تا 

بتوانيم به هدفمان برسيم.
مداف��ع س��پاهان در م��ورد اظه��ار نظ��ر كارشناس��ان در م��ورد افت 
تيم های ازبكس��تانی در س��ال های اخير گفت: من بازی اين تيم مقابل 
االتح��اد را تماش��ا كردم و متوجه ش��دم كه بنيادكار همان تيم س��ابق 
و قدرتمن��د اس��ت؛ به نظر م��ن تنها بازيكن��ان می توانن��د بفهمند كه 
 يك بازی چقدر دش��وار است و كارشناس��ان نمی توانند در اين زمينه

نظر دهند.
گفته می ش��ود در صورت ماندن قلعه نوعی در س��پاهان از بين حسينی 
يا عقيلی يكی س��پاهان را ترک می كند؛ وی در مورد اين شايعات بيان 
داشت: هيچ اختالف نظری بين من و قلعه نوعی يا هادی عقيلی وجود 
ندارد و اين شايعات صحت ندارد؛ عادت ندارم تا پايان فصل در مورد 
فص��ل بعد اظهار نظر كنم، بنابراين نمی خواهم در مورد اين ش��ايعات 

حرفی بزنم.
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پیامبر اکرم)ص(:
هر که مشتاق بهشت 
است، به سوی نیکی ها 
می شتابد .

میالد پربركت حضرت زهرای مرضیه، 
تولد  و  خرمشهر  آزادسازی  سالگرد 
امام راحل انقالب بر همه و به خصوص 

شهروندان گرامی مبارک باد...

بار دیگر عطر لحظات خرداد 
شود  می  پراكنده  ایران  هوای   در 
خرمشهر  آزادی  وسعت  به  شكوهی   و 

را به یادها می آورد...

میالد با سعادت بانوی نمونه اسالم حضرت فاطمه زهرا)س(، 
سالگرد آزادسازی خرمشهر و تولد امام خمینی)ره( بر همه 

ایرانیان مبارک باد.

می مانیم، افزون می شویم، 
در رگ های زمان 

خرمشهر   آزادی  وسعت  به   خروشی 
می آفرینیم و همواره ایرانی می مانیم...

به  خدا  شهر  از  عشق  ربنای   صدای 
گوش می رسد، خون ها بر فراز می روند 

و خرمشهر آزاد می شود... 

روابط عمومی شهرداری 
و شورای اسالمی شهر ورنامخواست روابط عمومی اداره كل تربیت بدنی استان اصفهان

روابط عمومی شركت ذوب آهن اصفهان

مرضیه، حضرت  زهرای  پرنور  میالد 
فاطمه زهرا)س( و روز زن، سالگرد 
خرمشهر  خون،  شهر  آزادسازی 
همگان  بر  )ره(  خمینی  امام  تولد  و 

مبارک باد.

یكدیگر،  دست  در  دست  هم،  كنار  در  پابرجا 
قبل  از  رساتر  صدایی  با  كرده،  گره  ها  مشت 
فریاد برمی آوریم خرمشهر را خدا آزاد كرد...

روز  و  ا...  رسول  یگانه  دخت  پربركت  میالد 
بزرگداشت زن، سالروز آزادسازی خرمشهر و 
تولد امام خمینی)ره( بر همگان و به خصوص 

همشهریان عزیز گرامی باد
روابط عمومی 

شركت فوالد مباركه اصفهان

روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی 
ذوب آهن اصفهان

روابط عمومی شركت پااليش نفت اصفهان

درگذشت برادر گرامیتان شادروان مهندس حسین 
حجازی را به جنابعالی و ساير بازماندگان و جامعه 
ورزش کاشان تسلیت می گويیم و با آرزوی صبر و 
شكیبايی هرچه بیشتر، برای آن مرحوم مغفور از 

درگاه خداوند متعال طلب آمرزش می کنیم. 
روحش شاد، يادش گرامی باد.

روابط عمومی اداره كل تربیت بدنی استان اصفهان

آگهی مناقصه عمومیجناب آقای تقی حجازی
 )نوبت دوم(

س��ازمان رفاهی تفریحی ش��هرداری شاهین ش��هر از محل اعتبارات 
بودجه مصوب در نظر دارد نگهداری و اداره امور 4 باب دکه و 200 
دستگاه دوچرخه جهت مسیر سالمت حدفاصل میدان امام حسین)ع( 
تا خیابان رازی به ش��رکت های واجد ش��رایط به مدت یکسال واگذار 

نماید.
متقاضیان می بایست تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 90/3/9 
جهت دریافت و تحویل اس��ناد مناقصه به امور قراردادهای سازمان 
رفاه��ی تفریحی واق��ع در خیابان به��داری فرعی 2 مراجع��ه نمایند. 

سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است. 
روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی شهرداری شاهین شهر

خرمشهر،  فتح  ماندگار  حماسه  سالروز 
امام  حضرت  انقالب  كبیر  رهبر  میالد 
 خمینی )ره( و والدت دخت نبی اكرم  )ص(

به  را  زن  روز  و  )س(  فاطمه  حضرت 
همشهریان محترم تبریک و تهنیت می گوییم.

ساقی به نور باده برافروز جام ما
مطرب بگو كه كار جهان شد به كام ما

میالد باسعادت صدیقه طاهره، حضرت فاطمه زهرا)س( و 
روز زن، سالروز فتح خرمشهر و تولد امام خمینی)ره( بر عموم 

ملت ایران، به خصوص همشهریان گرامی مبارک باد.

شركت پاالیش نفت اصفهان )سهامی عام(

شركت سهامی ذوب آهن  اصفهان
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