
نامزدهای فیس بوک باز 
انتخابات ریاست جمهوری

»روزنگار زندگی و تاریخ 
سیاسی و اجتماعی 
زندگی امام خمینی )ره(«

توزیع پسته 30 هزار تومانی در اصفهان

این چند نفر... 

 صادرات 6 درصد عسل اصفهان
3 به کشورهای خلیج فارس

»لوک خوش شانس«، آبروی هنری 
اصفهان را حفظ می کند 56

 نقش جهان به هیأت 
5دوومیدانی واگذار شد

عزل و نصب های فرهنگی استان 
بوی سیاسی دارد

حرف و حدیث های اکران نوروزی 

»رسوایی« در بهار سینمای ایران

امام جمعه موقت اصفهان گفت: اگ��ر تنگ نظری ها را از 
تهران تا اصفهان کن��ار بگذاریم، می توان مدیر الیق را در 
اصفهان پیدا کرد. حجت االسالم محمد تقی رهبر افزود: 
متأسفانه مشکل در عرصه فرهنگی تنها مربوط به اصفهان 
نیست و حال مسائل فرهنگی کشور خوب نیست و باید در 

تهران مشاهده کنید که فضا چگونه است...

تولید آثار فاخر
مهم ترین راهکار مقابله با 

جنگ نرم دشمن است

چندی پیش در نشس��ت هم اندیش��ی کارشناسان و 
مدیران فرهنگ و ارش��اد اسالمی اس��تان با مدیر کل 
و معاونی��ن صدا و س��یمای اس��تان تصمی��م گیران 
کالن عرصه فرهنگ و هن��ر دیدگاه های خ��ود را در 
جهت اعت��ال و ارتقای فرهنگ با یکدیگر به اش��تراک 
 گذاش��تند. آنچ��ه در ادامه م��ی آید، بخ��ش هایی از 
حرف های مطرح شده در این نشست است. مدیرکل 

فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری...

س: مهر[
]عک

2

5

به دنبال ریختن آبروی افراد نیستیم 
2

آبروی نظام مهم تر است

اتحاد و همدلی مردم و مسئوالن
 نیاز کنونی کشور است7

با نزدیک ش��دن ب��ه روزه��ای انتخاب��ات س��ال92 فعالیت 
نامزده��ای انتخاب��ات ریاس��ت جمه��وری در ش��بکه های 
اجتماعی هم بیش��تر می ش��ود. قان��ون انتخاب��ات، تبلیغات 
زودهن��گام را ب��رای نامزده��ای انتخاب��ات منع م��ی کند و 
تبلیغ��ات زودهنگام م��ی تواند به عن��وان تخل��ف انتخاباتی 
 تلق��ی ش��ود. نامزده��ای انتخابات ریاس��ت جمه��وری در 
فیس بوک این قانون را دور زده اند. بسیاری از صفحاتی که در 
فیس بوک برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری باز شده 
است، اگرچه ممکن است به نام آنها باشد، اما مشخص نیست 

که مدیر حتی یکی از این حساب های کاربری و صفحات خود 
همان ش��خص و نامزد باش��د. با این حال این شبکه اجتماعی 
محملی برای تبلیغ��ات نامزدها قرار گرفته اس��ت. نامزدهای 
روحان��ی انتخابات ریاس��ت جمهوری نه��م، از علی فالحیان 
گرفته تا مصطفی پورمحمدی، ظاهرا خیلی به تبلیغات مدرن و 
امروزی روی خوش نشان نمی دهند. آنها کمترین حضور را در 
صفحات فیس بوک دارند، آن طرف اما از محسن رضایی گرفته 
تا محمد باقر قالیباف و محمدرضا باهنر، یا به اسم خودشان یا 

2با عنوان و شعاری...

هوشمندسازی 33 هزار 
مدرسه در کشور

تأکید حسنات، بر تولید 
فیلمنامه  است

 بودجه شهرداری مستقل
 از درآمد نفتی است

 برای مجازات اخاللگران
 تنها جریمه کافی نیست

 سپاهان- ملوان؛
 کباب قو در فوالدشهر!
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4 تصمیم گیری های خلق الساعه، این بار در یکی دیگر از حوزه های اقتصادی کشور روی داد. پسته، خنده را  از مردم گرفت
در شرایطی که پسته برای کشورمان کاالی بسیار حیاتی در حوزه صادرات است و عمال یک کاالی 
استراتژیک محسوب می شود، ناگهان تصمیم گرفته می شود که صادرات پسته برای شش ماه قطع 
گردد، حال آن که گرانی پسته در کشور به عوامل مختلفی بستگی دارد و نباید به این بهانه جاپای 

این محصول با اهمیت را در صادرات به کشورهای مختلف سست کنیم.

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد

12 12 12
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آگهی مزایده 91/2
مزايده گذار: سازمان همیاری شهرداریهای استان چهارمحال و بختیاری
موضوع مزايده: فروش 3 واحد ویالیی در شهرک تفریحی توریستی شیدا

تاريخ دريافت اسناد و مدارک مزايده: از تاریخ 91/12/1 لغایت 91/12/14
محل دريافت اسناد و تحويل پاكات: شهرکرد- میدان امام حسین )ع(، مجتمع 

ادارات- دبیرخانه سازمان همیاری شهرداری های استان
زمان تحويل پاكات: پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 91/12/15

 تاريخ بازگش�ايی پاكات: روز چهارش��نبه مورخ 91/12/16 می باش��د و حضور
شرکت کنندگان در جلسه بازگشایی پاکات بالمانع است.

بهای فروش اسناد: 100/000 ریال بصورت رس��ید بانکی واریز به حساب شماره 
0106385250008 نزد بانک ملی به نام سازمان همیاری شهرداری های استان

ش��رکت کنندگان می بایس��ت معادل 10 درص��د از قیمت پیش��نهادی جهت هر 
واحد را بعنوان س��پرده ش��رکت در مزایده به صورت واریز بانکی به ش��ماره حساب 

0106385250008 بانک ملی یا چک تضمینی تحویل نمایند.
سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده درج شده است.

سازمان در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.
هزینه درج آگهی در روزنامه برعهده برنده مزایده می باشد.

جمع بهای عرصه/ بهای واحد )ریال(متراژ )مترمربع(ساختمان
اعیانی )ریال(

ارزیابی کل ملک )ریال( 

ويالی شماره 16
555/931/200/000667/116/000عرصه

1/475/766/000
269/553/000/000808/650/000اعيانی

ويالی شماره 17
584/111/150/000671/726/500عرصه

1/480/376/500
269/553/000/000808/650/000اعيانی

ويالی شماره 18
749/221/100/000824/142/000عرصه

1/624/942/000
2862/800/000800/800/000اعيانی

روابط عمومی
سازمان همیاری شهرداری های استان چهارمحال و بختیاری

ش�هرداری دولت آباد برخوار در نظر دارد پانزده قطعه پالک کارگاهی- واقع در 
منطقه صنعتی شهر دولت آباد از طریق مزایده و قیمت کارشناسی به فروش برساند.

لذا عالقمندان ش��رکت در مزایده می توانند از تاریخ درج آگهی همه روزه به جز ایام 
تعطیل جهت دریافت اسناد و مدارک مزایده به شهرداری مراجعه و حداکثر تا پایان 
وقت اداری روز پنج شنبه 1391/12/10 جهت تسلیم مدارک به دبیرخانه شهرداری 

اقدام نمایند.

آگهی مزایده 

محمد زارعان- شهردار دولت آباد

جناب آقای مهندس حاجی رحیمیان
مدیرکل محترم اداره ثبت احوال استان اصفهان

انتصاب شايسته جنابعالی را صميمانه تبريک عرض نموده، 

توفيق روزافزون شما را از درگاه حضرت حق خواستاريم.

روزنامه زاینده رود

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
شرکت وطن اصفهان )سهامی خاص( بشماره ثبت 12 و شناسه ملی 10860190909

هیئت مدیره

بدینوسیله از کلیه صاحبان محترم سهام شرکت وطن اصفهان )سهامی خاص( دعوت می شود در جلسه 
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت که رأس ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 91/12/13 
در محل شرکت کیلومتر 10 جاده اصفهان تهران روبروی نیروگاه فرعی شماره 36 تشکیل می گردد، 

حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: 

1- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت جهت سال مالی 1391
2- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده باشد.



چهره روزیادداشت

 احتمال دیدار کمیته ویژه مجلس
 با مراجع عظام

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با اشاره 
 به حضور اعضای کمیته ویژه این کمیس��یون برای پیگیری حادثه

22 بهمن در این اس��تان، گفت: با فرمانده سپاه و مسئول اطالعات 
سپاه قم جلسه ای برگزار کردیم که احتماال در همین راستا پنج شنبه 

هفته جاری مالقاتی با برخی از مراجع قم نیز خواهیم داشت.
سیدحس��ین نقوی حس��ینی اظهار داش��ت: اعضای کمیت��ه ویژه 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس  به استان قم سفر 
کردند تا ادامه رسیدگی به جزئیات حادثه22 بهمن در این استان را 

مورد رسیدگی قرار دهند.
وی افزود: در همین راس��تا با فرمانده س��پاه اس��تان ق��م و معاون 
برنامه ریزی این شهر، مس��ئول اطالعات و مسئول حفاظت سپاه قم 
و همچنین فرماندار این شهرستان جلس��ه ای برگزار و نقطه نظرات 

آنها را استماع کردیم.

 هیچ مسئولی حق ندارد سخنی
 مبنی بر رابطه با آمریکا مطرح کند

یک نماینده اصولگ��رای مجلس با تأکید بر این ک��ه مجلس باید در 
بودجه92 فکری به حال اقش��ار ضعیف بکند، به موضوع درخواست 
آمریکا برای مذاکره اش��اره کرد و گفت: هیچ یک از مس��ئوالن حق 
ندارند اقدام یا سخنی مبنی بر رابطه با آمریکا بدون اجازه رهبری و 

انطباق آن با اصول ترسیم شده، داشته باشد.
روح اهلل حسینیان در نطق میان دستور خود در صحن علنی مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به درخواس��ت آمریکا برای مذاکره با ایران، 
اظهار داشت: بر اساس بند اول اصل110 قانون اساسی، تعیین کننده 
سیاست کلی نظام، رهبری است و بی شک یکی از مصادیق آن رابطه 

با آمریکاست که رهبری اصول آن را تعیین فرموده اند.
وی خاطرنشان کرد: پس هیچ یک از مس��ئوالن نظام حق اقدام و یا 
سخنی مبنی بر رابطه با آمریکا را بدون اجازه رهبری و انطباق آن با 

اصول ترسیم شده ندارند.

مصوبه منع صادرات پسته
 لغو شده است

محمدرضا باهنر در پاس��خ به تذکر نماینده رفس��نجان در خصوص 
مصوبه منع صادرات پسته، اظهار داشت: تا جایی که ما اطالع داریم 
این مصوبه لغو ش��ده و ابالغ نش��ده اس��ت، بنابراین مشکلی در این 

خصوص وجود نخواهد داشت.
حس��ین آذین در تذکری ش��فاهی خطاب به وزیر صنعت، معدن و 
تجارت در خصوص شائبه ای که چند روز اخیر درباره منع صادارت 
پسته مطرح شده اس��ت، گفت: بازاریابی و به دست آوردن یک بازار 
خارجی برای یک محصول کشاورزی کار ساده ای نیست که به بهانه 
کاهش قیمت این محصول در کشور و در شب عید باید گفت که نوع 
محصول صادراتی پسته با نوع محصولی که در داخل کشور استفاده 

می شود، کامال متفاوت است.
 وی ادامه داد: از کل200 هزار تن تولید پس��ته در کش��ور تنها10 تا

 15 درصد آن در داخل اس��تفاده می شود و س��ایر آن باید به عنوان 
کاالیی استراتژیک و ارز آور صادر شود.

 آلودگی هوا 
ناشی از بی توجهی به پژوهش است

شهردار تهران با بیان این که هیچ چالشی در تهران مهم تر از آلودگی 
هوا نیست، گفت : کشور و ش��هر ما با چنین پیشینه و ملتی حقش 
نیست که با سعی و خطا اداره ش��ود، اما متأسفانه امروز با وجود این 
که در مرزهای دان��ش در دنیا قرار داریم، اما در ب��ه کارگیری از این 
دانش عقب ماندگی هایی وجود دارد و گویی عملکردمان متناسب 

با چندین دهه قبل است .
 دکترمحمدباق��ر قالیب��اف در دوازدهمین کنفرانس بی��ن المللی 
مهندس��ی حمل و نقل و ترافیک اظهار داش��ت:  باید این را بدانیم 
که حمل و نقل یک خدمت نهایی نیس��ت، بلکه خدمتی واسطه ای 
محسوب می شود . ما شهرمان را برای شهروندان می خواهیم و برای 
ما کیفیت زندگی از بعد مادی و معنوی مهم اس��ت، بر این اس��اس 

مدیریتمان نیز باید برای ارتقای کیفیت زندگی باشد .
قالیباف با بیان این که باید از خود بپرسیم که چرا امروز دور هم جمع 
شده ایم،گفت: اگر مسأله محور بخواهیم به این موضوع نگاه کنیم، 
واقعیت تلخی پیش رویمان می بینیم و آن، این اس��ت که سالمت 
انسان ها امروز در خطر اس��ت.آلودگی هوا مهم ترین چالش تهران 
است که تمام اندیشمندان و صاحبنظران به ما این گونه گفته اند و 
چنین تصمیم سازی کرده اند که برای حل این معضل، حمل و نقل و 
خودرو ها باید مورد توجه قرار گیرد، چراکه خودروها سهمی اساسی 

در آلودگی هوا دارند. 

 اخبارکوتاه

به دنبال ریختن آبروی افراد 
نیستیم،آبروی نظام مهم تر است

 عضو هیأت رییسه مجلس شورای 
اسالمی/ محمد دهقان

 در طرح مبارزه با مفاس��د اقتصادی، مقاماتی که متهم به فساد اقتصادی 
می شوند با پیشنهاد بازپرس و تأیید دادس��تان از کار معلق می شوند تا 
نتوانند با استفاده از قدرت و سمت خود مانع از رسیدگی به پرونده شان 

شوند.
 در ذیل س��ازمان مبارزه با مفاس��د اقتصادی دادگاه ه��ای کیفری برای 
رس��یدگی به جرائ��م کیفری 
اقتص��ادی پی��ش بینی ش��ده 
اس��ت تا بتواند ذیل س��ازمان 
مبارزه ب��ا مفاس��د اقتصادی و 
باحک��م رییس ق��وه قضائیه به 
این جرائم رسیدگی کند، چرا 
که ما به دنب��ال ریختن آبروی 
 افراد نیس��تیم، اما آبروی نظام 

مهم تر است.
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دیگر قطعی اینترنت نخواهیم داشت

محمد حسن نامی  سرپرس��ت وزارت ارتباطات گفت: در حوزه اینترنت بین الملل شرکت 
ارتباطات زیرساخت، افزایش۳0درصدی پهنای باند اینترنت را در سال جاری شاهد خواهیم 

بود و بدین ترتیب هیچ گاه قطعی در اینترنت کشور بروز نخواهد کرد. 
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اعالم  نتیجه نهایی بررسی 
حوادث 22 بهمن قم

 ضعف رو به رشد 
نظام سلطه  حاکم بر جهان

 رییس کمیته بررس��ی کننده حوادث22بهمن قم از اعالم نتیجه بررسی ها تا 
دو هفته آینده خبرداد و گفت: این گزارش تقدیم کمیس��یون امنیت ملی و 

سیاست خارجی مجلس می شود.
منصور حقیقت پور گفت: کمیته ویژه پیگیری کنن��ده حوادث22بهمن قم 
سفری به این شهر داشت و نشستی با مسئوالن استان برگزار کرد. نماینده مردم 
اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس افزود: مسئولیت ها در این کمیته ویژه 
تقسیم شد و بر این اساس، نقوی حسینی با فرماندار شهر قم نشستی داشت. 
مهدی دواتگری با متهمان دستگیر شده و من نیز با فرمانده و مسئول اطالعات 
سپاه پاسداران استان قم جلسه داشتم. نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و 

سیاست خارجی گفت: این گزارش تا دو هفته آینده نهایی خواهد شد.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: تأسی و تکیه آمریکا به توانمندی 
نظامی اش نشانگر از دست دادن قدرت گفتمان سازی این کشور است.

سردار احمد وحیدی در دومین همایش سراسری فناوری سیستم های راداری 
با اشاره به ش��رایط امروز جهان اظهار داش��ت: آنچه ما درباره روندها در دنیا 
شاهدیم، ضعف رو به رشد نظام سلطه حاکم بر جهان است. وی با بیان این که 
قدرت، زمانی می تواند پایدار باشد که نظام اقناع سازی آن به خوبی کار کند و 
بتواند اجماعی منطبق بر اقناع به وجود آورد، اظهار داشت: برای این کار نیازمند 
تس��لط گفتمانی هس��تیم و در غیر این صورت از روش های دیگری استفاده 
خواهد شد. وحیدی گفت: نظام س��لطه در همه شاخصه های گفتمان سازی،  

اقناع  و اجماع سازی دچار مشکل است.

عضو هیأت رییس��ه مجلس با اش��اره به این که بر اس��اس 
آیین نامه، مجلس یک هفته پس از معرفی وزیر پیشنهادی 
رییس جمهور باید جلس��ه رأی اعتماد به وی را برگزار کند، 
گفت: سه ش��نبه هفته آینده جلس��ه رأی اعتم��اد به وزیر 

ارتباطات برگزار می شود.
حسین سبحانی نیا درباره جلسه هیأت رییسه مجلس گفت: 
بحث و بررس��ی پیرامون آخرین تحوالت منطقه و مسائل 

مربوط به کشورهای سوریه و عراق در این جلسه انجام شد.
نماینده مردم نیشابور در مجلس ش��ورای اسالمی افزود: با 
توجه به وزیر معرفی شده برای وزارتخانه ارتباطات و فناوری 
اطالعات، این موضوع بررسی و برنامه ریزی شد تا در اولین 

فرصت، موضوع را دستور کار قرار دهیم.
س��خنگوی فراکس��یون روحانیون مجلس یادآور ش��د: در 
جلسه علنی مجلس، نامه احمدی نژاد برای وزیر پیشنهادی 
ارتباطات اعالم وصول شد و با توجه به ماده 25 آیین نامه که 
یک هفته پس از معرفی دولت، باید جلسه رأی اعتماد وزیر 
معرفی شده برگزار شود، سه شنبه هفته آینده )هشتم اسفند( 

موضوع رأی اعتماد به وزیر مخابرات بررسی می شود.
وی تصریح کرد: برای برگزاری جلسات علنی هفته آینده، از 

نمایندگان رأی گیری انجام نخواهد شد.

امام جمعه موقت اصفه��ان گفت: اگر تن��گ نظری ها را از 
تهران تا اصفهان کن��ار بگذاریم می توان مدی��ر الیق را در 

اصفهان پیدا کرد.
حجت االسالم محمد تقی رهبر افزود: متأسفانه مشکل در 
عرصه فرهنگی تنها مربوط به اصفهان نیست و حال مسائل 
فرهنگی کشور خوب نیست و باید در تهران مشاهده کنید که 
فضا چگونه است، چنانچه برای برخی از جشنواره ها در برج 
میالد، میلیاردها تومان هزینه می شود که در ارزیابی باید دید 
چه تعداد آن با اسالم همراهی دارد. وی اظهار داشت: رفتار 
مردم نیز به گونه ای شده که دیگر هیچ یک از ما جرأت امر به 
معروف و نهی از منکر را نداریم،  چون در صورت تذکر، به ما 
می گویند شما مسائل اقتصادی را نگاه کنید و قطعا مفاسد 
اقتصادی روی مردم نیز تأثی��ر می گذارد. رهبر در خصوص 
این که مدتی است میزهای مدیریتی ارشاد و میراث اصفهان 
 خالی مانده است نیز گفت: اشکال در یک مرکز تصمیم گیری

عاقالنه و سنجیده است که وجود ندارد؛ یعنی اصفهان نیروی 
فرهنگی ندارد که ما یک جوان خام را از استان دیگری برای 
حوزه می��راث بیاوریم و یک دکترای هنر م��ا با توانایی های 
باالیی که دارد کنار گذاشته شود. وی یادآور شد: مدتی است 
که حوزه ارش��اد اصفهان نیز مدیر ندارد، اگر مدیر کل قبلی 

مدیر ناالیقی بوده، چرا نسنجیده او را سر کار می گذارید. 

سخنگوی وزارت امور خارجه تأکید کرد: راه به نتیجه رسیدن 
گفتگوهای ایران و 1+5 یک رویکرد منطقی است و قطعا با 

تهدید و فشار نتیجه نخواهد داشت.
رامین مهمانپرس��ت در نشس��ت مطبوعاتی خ��ود درباره 
طرح جدید مصر برای ح��ل بحران س��وریه، گفت: کمیته  
چهارجانبه ای به پیش��نهاد مرس��ی رییس جمهور مصر در 
اجالس سران کش��ورهای عضو همکاری اس��المی در مکه 
مطرح شد که این کمیته شامل ایران، ترکیه، مصر و عربستان 
بود. پیشنهاد مرسی به تدریج به کمیته سه جانبه تبدیل شد 
و نماینده عربستان در این کمیته حضور نیافت. مهمانپرست 
با بیان این که این طرح دارای ویژگی هایی است، گفت: البته 
این طرح در دست بررسی است و به محض اتمام بررسی ها، 
در اسرع وقت به اطالع مقامات مصر خواهد رسید. وی اظهار 
داشت: این نشست می تواند ظرفیتی برای حل بحران های 
مختلف منطقه ای و بین المللی باشد. ایران کشوری قدرتمند 
با ظرفیت هایی باالست و می تواند در منطقه، نقشی اساسی 
در حل بحران های مختلف داشته باشد. این که پیشنهاد طرح 
موضوعاتی مثل بحرین و س��وریه، توسط مذاکره کنندگان 
در این نشست ارایه می شود به دلیل تالش ایران برای حل 
بحران های منطقه ای و یافتن بهتری��ن راه حل برای ایجاد 

ثبات و امنیت است. 

یک عضو کمیس��یون فرهنگی مجلس گف��ت: بحث ورود 
رایتل به مدارس، با حض��ور صاحبنظران فرهنگی و دینی و 
کارشناسان فناوری به زودی در کمیسیون فرهنگی بررسی 

خواهد شد.
جمشید جعفرپور درباره ورود رایتل به مدارس و دانشگاه ها 
از سال آینده خاطر نشان کرد: رایتل یکی از ابعاد فناوری های 
جدید اس��ت که هم در جامعه و ه��م به تب��ع آن در مراکز 
آموزش��ی؛ یعنی آموزش و پ��رورش و به ط��ور طبیعی در 
آموزش عالی ه��م مطرح اس��ت. او ادامه داد: اگ��ر رایتل با 
فرهنگ مناسب وارد نشود ممکن است باعث ضرر و زیان های 
فرهنگی و اجتماعی زیادی ش��ود، اما باید ب��ا توجه و دقت 
وارد فضای کاربردی اجتماعی و آموزشی شویم و به همین 
خاطر یکی از حساسیت هایی که ابراز شد درباره رایتل بود و 
کمیسیون فرهنگی هم این مسأله را بررسی می کند تا آثار 
و تبعات مثبت و یا منفی ورود رایت��ل به فضای اجتماعی و 
مخابراتی کشور بررسی شود. نماینده مردم الرستان گفت: 
ما در کمیسیون فرهنگی قرار است این موضوع را با حضور 
افرادی که به لحاظ فناوری و کارشناسی های فنی می توانند 
ابعاد قضیه را باز کنند و صاحبنظران فرهنگی و دینی بررسی 

کنیم تا در نهایت بتوانیم تصمیممان را اعالم کنیم.

استان بین المللمجلس مجلس

 8 اسفند؛ جلسه رأی اعتماد 
به وزیر ارتباطات

عزل و نصب های فرهنگی 
استان بوی سیاسی دارد

نشست ایران و 5+1 
فرصتی برای آمریکا

موضوع ورود رایتل به مدارس 
به مجلس رسید

با نزدیک ش��دن به روزهای انتخابات س��ال92 
فعالیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در 
ش��بکه های اجتماعی هم بیشتر می شود. قانون 
انتخابات، تبلیغات زودهن��گام را برای نامزدهای 
انتخاب��ات منع می کن��د و تبلیغ��ات زودهنگام 
می تواند به عنوان تخلف انتخاباتی تلقی ش��ود. 
 نامزده��ای انتخاب��ات ریاس��ت جمه��وری در 
فیس ب��وک این قان��ون را دور زده اند. بس��یاری 
از صفحاتی ک��ه در فیس بوک ب��رای نامزدهای 
انتخابات ریاست جمهوری باز شده است، اگرچه 
ممکن است به نام آنها باشد، اما مشخص نیست 
که مدیر حتی یکی از این حساب های کاربری و 
صفحات خود همان ش��خص و نامزد باشد. با این 
حال این شبکه اجتماعی محملی برای تبلیغات 
نامزده��ا قرار گرفته اس��ت. نامزده��ای روحانی 
انتخابات ریاست جمهوری نهم، از علی فالحیان 
گرفت��ه تا مصطف��ی پورمحمدی، ظاه��را خیلی 
به تبلیغات م��درن و امروزی روی خوش نش��ان 
نمی دهند. آنه��ا کمترین حض��ور را در صفحات 
فیس بوک دارند، آن طرف اما از محس��ن رضایی 
گرفته تا محمد باقر قالیباف و محمدرضا باهنر، یا 
به اسم خودشان یا با عنوان و شعاری، حساب های 
کاربری متع��ددی در فیس بوک دارند. بیش��تر 
این صفحات را ه��وادران این نامزده��ا باز کرده 

اند. برخ��ی از این صفح��ات به تعداد انگش��تان 
دس��ت هم مش��تری ندارند. صفح��ه فیس بوک 
محمدرضا باهنر که با عنوان داخل پرانتزی »راه 
پیشرفت« راه اندازی شده اس��ت تصاویر جالبی 
نیز از این سیاس��تمدار دارد. از کاله ترکمنی که 
 بر سرگذاش��ته تا چایی ک��ه بامحمدرضا خاتمی 
می نوشد و تصویری که باهنر، کروبی و خاتمی را 
در یک قاب نشان می دهد.  برای محمدرضا باهنر 
حساب های کاربری دیگری نیز باز شده است که 

هواداران زیادی او را دنبال نمی کنند.

ائتالف سه گانه

در بین نامزدهای ائتالف س��ه گانه اصولگرایان، 
صفحات و حساب های کاربری محمدباقر قالیباف 
بیشتر از علی اکبر والیتی و غالمعلی حداد عادل 
 اس��ت. محمد باقر قالیب��اف چند صفح��ه دارد. 
صفحه ای که به نظر می رس��د حس��اب کاربری 

اصلی او باشد نزدیک به ۳۳۳7 الیک خورده است. 
 صفحات دیگر او به اس��م حامیان دکتر قالیباف

مشهد )با 1018 الیک(، هواداران دکتر محمدباقر 
قالیباف یکی با نزدیک به 17 هزار الیک و دیگری 
ب��ا 5172 الیک در ای��ن ش��بکه اجتماعی فعال 
هستند. حتی مخالفان قالیباف هم صفحه دارند 
که 187 نفر الیک کرده اند. عکس زمینه صفحه 
 اصلی قالیب��اف تصویری از پرچمی اس��ت که در 

باغ موزه دفاع مقدس برافراشته شده است.
غالمعلی حداد عادل یک حس��اب کاربری دارد 
که به ن��ام خود اوس��ت و آخرین پس��تی هم که 
نوشته است مربوط به راهپیمایی22 بهمن است 
 که نوش��ته اس��ت: ملت ایران با حضور یکپارچه، 
 توطئه ه��ا را یک بار یگر خنثی م��ی کنند. برای 
علی اکبر والیتی هم یک حس��اب کاربری اصلی 
به نام خود او می توان یافت ک��ه وی را به عنوان 
مشاور امور بین الملل حضرت آیت اهلل خامنه ای 
رهبر معظم انقالب اسالمی معرفی کرده و 496 

الیک دارد.

شهدا شرمنده ایم

صفحاتی مثل هواداران محسن رضایی، حامیان 
دکتر محسن رضایی، کمپین دکتر محسن رضایی 
میرقائد، آق��ا محس��ن )حامیان دکتر محس��ن 
رضایی( و صفحاتی از این قبیل را برای محس��ن 
رضایی می توان در ش��بکه اجتماعی فیس بوک 
پیدا کرد، اما یک حس��اب کاربری دیگر مرتبط با 
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در این شبکه 
اجتماعی  وجود داردکه ظاهرا حس��اب کاربری 
اصلی اوست و بیشترین تعداد هوادار را در بین این 
صفحات دارد. این حساب کاربری با عنوان »شهدا 
 ش��رمنده ایم« ب��رای دبی��ر مجمع تش��خیص

 مصلحت نظام باز شده است.

محمد سعیدی کیا، هواداران محمد سعیدی کیا 
و مهندس س��عیدی کیا نام��زد یازدهمین دوره 
انتخابات ریاست جمهوری، سه صفحه ای است 
که برای وزیر دولت نهم باز شده است؛ صفحاتی 
که تاکن��ون کمتر از تعداد انگش��تان دو دس��ت 

هوادار دارند.
برای کامران باقری لنکرانی هم که از او  به عنوان 
یکی ازگزین��ه های جبهه پایداری یاد می ش��ود 
صفحه ای راه اندازی شده است و ۳94 نفر در این 
صفحه او را دنبال می کنند. س��عید جلیلی دبیر 
شورای عالی امنیت ملی کشورمان تعداد صفحات 
باالیی در این ش��بکه اجتماعی دارد. در صفحات 
مربوط به سعید جلیلی، صفحاتی با عنوان کمپین 
دعوت از جلیلی ب��رای حض��ور در انتخابات هم 

دیده می شود.

مخالفان مشایی

اسفندیار رحیم مشایی هم صفحات مختلفی در 
این شبکه اجتماعی دارد. صفحاتی مثل مشایی با 
1۳7 نفری که در حلقه دوس��تانش هستند، دو 
صفحه به نام مشترک اسفندیار رحیم مشایی که 
در یکی از آنه��ا 7۳8 نفر اتفاقات ای��ن صفحه را 
دنبال م��ی کنن��د و در دیگری250 نف��ر. حتی 
صفحه ای نیز به نام »من از مش��ایی متنفرم« هم 
دیده می شود که 59۳ حامی دارد. در جستجوی 
صفحاتی که به نام مش��ایی در فیس بوک ایجاد 
شده است، صفحه ای هم به نام رضا رحیم مشایی 
 فرزن��د اس��فندیار رحیم مش��ایی هم به چش��م 
می خورد که در فیس بوک خود نوشته است:» به 
خاط��ر ش��رایطی که ک��م و بی��ش در جریانین، 
دوستان و همکالسی ها و فامیل پذیرفته می شوند 
و از عزیزانی که به خاطر عدم ش��ناخت اکسپت 
نکردم عذر خواه��ی می کنم، به امی��د روزی که 

مملکت از حال��ت خاله زنک ب��ازی دربیاد و پیج 
خصوصی آدما رو تو20:۳0 پخش نکنن!!...«

حسن س��بحانی نماینده ادوار مختلف مجلس و 
رییس کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس هفتم 
هم که اخیرا اعالم نامزدی کرده است صفحه ای 

در فیس بوک برای خود دارد.

وضعیت اصالح طلبان

وضعیت اصالح طلبان در صفحات فیس بوک کمی 
متفاوت تر از چهره های اصولگراست. حضور آنها در 
فضای تبلیغات مجازی تا اینجا حداقل کمرنگ است. 
محمدرضا عارف حساب کاربری ندارد، اما صفحاتی 
مثل هواداران دکتر محمدرضا عارف برای معاون اول 
دوران اصالحات دیده می ش��ود. درب��اره مصطفی 
کواکبیان دبیر کل حزب مردمساالری هم وضعیت به 
همین ترتیب است. او هم به نام خود حساب کاربری 
ندارد، ام��ا صفحاتی مثل ه��واداران دکتر مصطفی 
کواکبی��ان، حامیان دکت��ر مصطف��ی کواکبیان و 

صفحات مشابه دیگری برای او وجود دارد.
محمد ش��ریعتمداری نیز از آن نامزدهایی است که 
در صفحه فیس بوک چند حس��اب کارب��ری برای 
او باز شده اس��ت. بیش��تر اینها گروه های حامی او 
هستند. حس��اب های کاربری مختلفی به نام های 
محمد ش��ریعتمداری م��رد اقتصاد ای��ران، محمد 
ش��ریعتمداری ناجی اقتصاد ای��ران، حامیان جوان 
محمد ش��ریعتمداری، س��تاد مردمی دکتر محمد 
ش��ریعتمداری، کمپی��ن دع��وت از آق��ای محمد 
شریعتمداری و یک حس��اب کاربری هم به نام خود 
محمد شریعتمداری را می توان برای وزیر بازرگانی 
دولت اصالحات پیدا کرد. البته همان یک حساب هم 
عنوان داخل پرانتزی »حامیان محمد شریعتمداری« 
را برای خود دارد. در این حساب کاربری401 نفر در 

حلقه دوستان محمد شریعتمداری هستند.

این چند نفر...

نامزدهای فیس بوک باز انتخابات ریاست جمهوری



یادداشت

 افتتاح دفتر میراث فرهنگی 
و گردشگری بادرود 

نماینده مردم نطنز، بادرود و قمصر در مجلس ش��ورای اسالمی گفت: 
دفتر میراث فرهنگی و گردشگری شهر بادرود از جمله طرح های مورد 
بهره برداری ش��ده بود. محمد فیروزی در جمع مسئوالن دستگاه های 
اجرایی شهرستان نطنز اظهار داشت: توزیع متعادل امکانات در سراسر 
کشور از برکات انقالب اسالمی است. وی که به منظور شرکت در آیین 
افتتاحیه پنج طرح عمرانی در بخش گردش��گری و میراث فرهنگی به 
شهر بادرود سفر کرده بود، اظهار کرد: بهره برداری از طرح های عمرانی 
میدان شهدا، ساماندهی گلزار شهدا، سالن اجتماعات فاطمیه و پایگاه 
دفتر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در روستای اریسمان 
نشان همدلی و همکاری مردم با مس��ئوالن در آبادانی، رشد و توسعه 
منطقه اس��ت. برای احداث این طرح ها اعتباری بالغ بر چهار میلیارد و 

500 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی و ملی هزینه شده است.

پیشرفت 50 درصدی طرح ورودی 
شهر سمیرم

 ش��هردار س��میرم به فارس گفت: ورودی ش��هر س��میرم از پیشرفت 
 50 درص��دی برخ��وردار اس��ت. علی اکب��ر س��لطانی از پیش��رفت 
50 درصدی طرح ورودی شهر سمیرم از سمت شهرضا و نیز ساماندهی 
بلوار دفاع مقدس خبر داد و افزود: به منظور روان س��ازی ورودی شهر 
سمیرم با همکاری اداره راه و شهرسازی سمیرم، این مسیر دو بانده شده 
است. وی اظهار کرد: برای اجرا و تکمیل طرح ورودی شهر نیاز به تملک 
و آزادسازی 14باب ساختمان واقع در طرح ورودی از سمت شهرضاست 
که نیاز است مالکان آن نسبت به فروش آنها به شهرداری سمیرم اقدام 
کنند. شهردار سمیرم از تأمین آب برای آبیاری فضای سبز ورودی شهر 
توسط یک رش��ته قنات با دبی باال خبر داد و تصریح کرد: با اجرای این 

طرح بخش بزرگی از فضای سبز شهر را می توان آبیاری کرد.

مردان کمتر از زنان به دهان و دندان 
خود اهمیت می دهند

رییس انجمن دندانپزش��کان اصفهان گفت: بر اس��اس آمار و ش��واهد 
موجود در کش��ور، مردان کمتر از زنان به بهداشت دهان و درمان خود 
 اهمیت می دهند. دکترک��ورش رحیمی در این رابط��ه افزود: حدود

 80 درصد از مراجعان به دندانپزش��کی ها در کش��ور زنان هستند، در 
حالی که مش��کالت و بیماری های ده��ان و دندان در مردان بیش��تر 
است. وی تصریح کرد: بیشتر مراجعه کنندگان به اورژانس های سطح 
ش��هر برای بیماری های دهان و دندان، مردان هستند و این یعنی این 
که مردان زمانی که درد دندان آنها به اوج می رس��د و در دقیقه آخر به 

پزشک مراجعه می کنند. 

 وقوع بیش از دو هزار حادثه 
در جاده های استان اصفهان

معاون جس��تجو و نجات جمعیت هالل احمر اس��تان اصفهان به ایمنا 
گفت: حوادث جاده ای با دو هزار و ۷4 مورد، بیش��ترین آمار حوادث را 
در طول 11ماهه نخست س��ال جاری به خود اختصاص داده اند. محمد 
محمدی مجم��وع کل حوادث به وقوع پیوس��ته در 11 ماهه نخس��ت 
س��ال جاری را دو هزار و ۹18 مورد اعالم کرد و اظهار داش��ت: از بین 
حوادث رخ داده همچون آتش س��وزی جنگل و مراتع، برف و کوالک، 
ج��وی- اقلیمی، رعد و ب��رق، ری��زش آوار، زلزله، س��یل و آبگرفتگی، 
 صنعت��ی و کارگاهی، کوهس��تان و...، ح��وادث جاده ای ب��ا دو هزار و 
۷4 مورد، بیشترین آمار را در بین حوادث به خود اختصاص داده اند.وی 

مجموع کل حادثه دیدگان را 1۶هزار و ۲14 نفر اعالم کرد.

گشتی در اخبار

واکسن هپاتیت B و آنفلوانزا در 
هالل احمر موجود نیست

مسئول درمان اضطراری جمعیت 
هالل احمر/ حمیدرضا جوادی 

واکسیناسیون حجاج یکی از محوری ترین وظایف معاونت بهداشت، درمان 
و توانبخشی است. روزانه نزدیک به300 تا 350 نفر در بخش واکسیناسیون 
مرکز توانبخشی جمعیت هالل احمر استان اصفهان پذیرش می شوند که 
به دلیل وضعیت اقتصادی موجود، تنها واکسن مننژیت ویژه حجاج انجام 
می شود.تا قبل از این، واکس��ن مننژیت برای عتبات عالیات و مسافران 

کش��ورهای دیگر در این مرکز 
تزریق می ش��د که مح��دود به 
حجاج ش��ده اس��ت. واکس��ن 
هپاتی��ت B و آنفلوانزا تا زمانی 
که دول��ت بودج��ه اختصاص 
دهد و جمعیت هالل احمر در 
لیس��ت معاونت سالمت کشور 
قرار گیرد، در این مرکز موجود 

نیست. 
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چهره روز
عمدهفروشانرفسنجانپستهراگرانبهاصفهانیهامیفروشند

مصطفی بحق، رییس اتحادیه خوارو بار و آجیل فروش اصفهان گفت: پسته درجه یک در 
روزهای اخیر با سه هزار تومان کاهش به 4۷ هزار تومان رسیده است. عمده فروشانی که از 
رفسنجان پسته وارد اصفهان می کنند به قیمتی کمتر از آنچه اعالم شد رضایت نمی دهند.
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 ثبت 6 وقف جدید 
در خمینی شهر 

مسئول بیمارستان صحرایی جمعیت هالل احمر اس��تان اصفهان گفت: در 
هنگام بروز حادثه در هر نقطه ای از کش��ور در مدت 1۶ س��اعت، بیمارستان 
 صحرایی برپ��ا و تجهیز می ش��ود. احمدرضا افضلی اظهار داش��ت: جمعیت 
هالل احمر اس��تان اصفهان این توان را دارد که در هنگام نیاز به بیمارستان 
صحرایی در مدت هشت ساعت بیمارستان را برپا و در مدت هشت ساعت هم 
بیمارستان را با تمام امکانات تجهیز کند. وی ادامه داد: 80 درصد حوادث در 
دنیا مانند هم است و این که آیا یک بیمارستان صحرایی توان پاسخگویی در 
حادثه را داشته باشد یا نه، وابسته به یک سری پارامترها و متغیرهاست. مسئول 
بیمارستان صحرایی جمعیت هالل احمر استان اصفهان خاطرنشان کرد: یک 
بیمارستان  صحرایی ۲4 تا 48 ساعت پس از حادثه و در صورت نیاز در منطقه 

احداث می شود.

سرپرس��ت اوقاف و امور خیریه شهرس��تان خمینی ش��هر از وقف شش 
وقف جدید به ارزش بیش از دو میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد. 
حجت االسالم عبداهلل مرندی با اش��اره به ارزش موقوفات این شهرستان 
که دو میلیارد و ۹43 میلیون ریال برآورد می ش��ود، گفت: از جمله این 
 موقوفات، وقف قسمتی از منزل مس��کونی جهت احداث آشپزخانه ائمه 
اطه��ار )ع( به ارزش تقریبی 48 میلیون ریال توس��ط فت��ح اهلل و محمد 
عظیمی در بهمن ماه امسال است که در اختیار اداره اوقاف قرار گرفت.   
وی ادامه داد: دیگر وقف صورت گرفته در این شهرستان زمین 3۶3 متر 
مربعی واقع در خیابان پروفسور میردامادی – اس��فریز – انتهای کوچه 
فیروزه برای احداث مسجد ش��هدا بود که ارزش این زمین 545 میلیون 

ریال است که این وقف توسط خانم صغری فخاری انجام گرفت. 

16 ساعت برای تجهیز 
بیمارستان صحرایی 

مرتضی سقائیان نژاد، شهردار اصفهان
    رهنان، فرزند اصفهان است

 بزرگ ترین مراکز فرهنگی شاعرپرور را در عصر 
 صفوی می توان به رهنان نس��بت داد و در ادامه 
می ت��وان ی��ادآور ش��د ک��ه ب��زرگان و علمای 
 بزرگ��ی در این منطق��ه متولد ش��دند و زندگی 
کردند که از آن جمله می توان به شاه طهماسب 
یکم)صفویه( اش��اره کرد. وقتی در شناس��نامه 
رهنان ش��اهد این افتخار آفرینی هایی هستیم، 
نمی توانیم که چشم بسته از کنار آن بگذر و بدون 
در نظر گرفتن افتخارات��ش، برای آن تصمیماتی 

گرفته شود.
   زمانی ک��ه رهنان ج��دا از اصفهان ب��ود و به 

صورت مس��تقل اداره می شد، بودجه اختصاصی 
آن تنها 450 میلیون تومان بود که برای وس��عت 
این منطقه مبلغ ناچیزی محسوب می شد، ولی 
زمانی که این منطقه به شهرداری اصفهان ملحق 
شد و یکی از مناطق اصفهان به شمار آمد، بودجه 
آن به صورت تصاعدی افزایش یافت و هم اکنون 
بودجه 18 میلیارد تومانی در سال آینده برای آن 
درنظر گرفتی��م که می توان رش��د 45 برابری را 

نسبت به 10 سال گذشته مشاهده کرد.
    صحب��ت های��ی مطرح ب��ود که رهن��ان از 
شهرداری اصفهان جدا و به صورت مستقل اداره 
شود؛ آیا می توان منطقه ای با این وسعت فرهنگی 
را از اصفهان جدا کرد و اگر این کار انجام می شد 

به مانند جدا ک��ردن فرزند از مادر ب��ود که ظلم 
بزرگی در حق مردم این منطقه محسوب می شد.

   ش��هرداری منطقه11 ش��هر اصفهان یکی از 
فعال ترین ش��هرداری ها محس��وب می شود که 
توانس��ته در بین مناطق 14 گانه رتبه ششم را به 

خود اختصاص دهد.

عباس حاج رس�ولیها، رییس شورای    
اسالمی شهر اصفهان

   بودج�ه ش�هرداری مس�تقل از درآم�د 
نفتی است

بهره برداری از پروژه ه��ای عمرانی و خدماتی در 
این مقطع زمانی که تمام ه��م و غم رهبر معظم 

انقالب خدمت رسانی به مردم است، نشان دهنده 
ادامه راه شهدا و موجب ایجاد روحیه نشاط و امید 
در جامعه می شود. مدیران و مسئوالن در صورتی 
که بخواهند ادامه رو خون ش��هدا باشند، باید به 
مردم خدمت رسانی کنند؛ چرا که اکنون مسأله 

اصلی، خدمت رسانی و تولید ملی است.
   از زمان تشکیل شوراها در سال ۷8، مجموعه 
 مدیری��ت ش��هری اصفه��ان توج��ه زی��ادی به 
برنامه ریزی و ایجاد ساختار سالم شهری داشته 
اس��ت. چهار برنامه تحت عن��وان اصفهان+۲۲، 
اصفهان 85، اصفهان۹0 و اصفهان ۹5 برای شهر 

تدوین شده است.
   تا س��ال ۹4 تمام برنامه های ش��هر مشخص 
ش��ده اس��ت.۹80 کیلومتر معبر باالی 14 متر 
در اصفهان برنامه ریزی ش��ده ک��ه تاکنون ۹۲0 
کیلومتر از معابر احداث شده است و تا چهار سال 
آینده شبکه معابر شهر اصفهان تکمیل می شود. 
در س��ال آینده 500 میلیارد تومان برای توسعه 
حمل و نقل عمومی اصفهان در نظر گرفته ش��ده 
است. قرار اس��ت صد میلیارد تومان نیز اتوبوس 
جدید برای خطوط ب��ی آرتی خریداری ش��ود.  
   هنوز بودجه س��ازمان ها مشخص نشده، ولی 
 پیش بینی می ش��ود هزار میلیارد تومان بودجه 
سازمان های وابسته به شهرداری اصفهان در سال 
آینده باشد. بودجه ش��هر وابسته به نفت نیست و 
صد در صد مردمی است. شهرداری در طول این 
14 سال بیش��ترین بودجه را داشته و امسال نیز 

105 درصد اعتبارات تحقق یافته است.
   در صورتی که مدیریت واحد ش��هری محقق 
و ۲3 وظیف��ه به ش��وراها واگذار ش��ود، اتفاقات 
خوبی در جهت توس��عه ش��هرها رخ خواهد داد، 
لذا باید برنامه ریزی توس��عه ش��هری بر مبنای 
مردم باشد. ش��ورا به عنوان نماینده مردم وظیفه 
انتخاب شهردار را بر عهده دارد. انتخاب شهردار 
اصفهان نیز از بین۹0 مورد بررس��ی شد که این 
 بررس��ی برای انتخاب مدی��رکل و وزیر هم انجام 

نمی شود.
   منطقه رهنان در چند س��ال اخیر پیش��رفت 
زیادی ک��رده و از نظر گل آرایی قابل مقایس��ه با 
 هیچ یک از مناطق نیس��ت. احداث پل دوطبقه 

امام خمینی)ره(، اتوبان ش��هید خ��رازی، مترو 
 اصفهان ک��ه در آین��ده نزدیک به به��ره برداری 
م��ی رس��د و اج��رای ترام��وا در س��ال آین��ده 
تأثی��رات بس��یار خوب��ی بر ای��ن منطق��ه دارد. 
همچنی��ن تکدی گری معضل بزرگی در کش��ور 
 اس��ت و ای��ن معض��ل در اصفه��ان کمرنگ تر

 اس��ت؛ چرا ک��ه300 نیرو ب��رای جلوگی��ری از 
تکدی گری در شهر تربیت شده اند.

محمدرض�ا برک�ت/ ش�هردار منطقه 
11 شهرداری اصفهان

   افتتاح 44 طرح عمرانی در منطقه 11
بع��د از الح��اق رهن��ان ب��ه ش��هر اصفه��ان، 
ای��ن منطق��ه ب��ا 400 میلی��ون توم��ان اعتبار 
فعالی��ت خ��ود را آغ��از ک��رد و ام��روز ای��ن 
بودج��ه ب��ه 1۲ میلیارد تومان رس��یده اس��ت. 
 همچنی��ن بودج��ه س��ال آین��ده ای��ن منطقه

  18 میلیارد تومان اس��ت که نسبت به سال ۹1، 
81 درصد رشد داشته است.

    در س��ال جاری 44 ط��رح عمران��ی در این 
منطقه افتتاح می شود که از آن جمله می توان به 
احداث ادامه خیابان قدس، خیابان سازی خیابان 
امام رضا )ع(، احداث می��دان تقاطع خیابان امام 
حس��ین)ع( - قدس و میدان مقابل س��اختمان 
اداری جدیداالح��داث ش��هرداری و میدان ایثار 

اشاره کرد.

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان:

بودجهشهرداریمستقلازدرآمدنفتیاست

در راستای تبیین سیاست های شهرداری در سال جاری با موضوع مردم محوری، بار دیگر شهرداری اصفهان اقدام   گروه 
به افتتاح طرح های عمرانی، فرهنگی و... در منطقه 11 شهرداری اصفهان کرد. در مراسمی که در منطقه رهنان اصفهان شهر

برگزار شد، مرتضی سقائیان نژاد شهردار اصفهان، عباس حاج رسولیها رییس شورای شهر و محمد رضا برکت شهردار 
منطقه 11 شهرداری اصفهان به ایراد سخن پرداختند که در ادامه گزیده ای از صحبت های سخنرانان را می خوانید:

  در صورتی که مدیریت واحد 
ش�هری محقق و ۲3 وظیفه به 
ش�وراها واگذار شود، اتفاقات 
خوبی در جهت توسعه شهرها 
رخ خواهد داد، لذا باید برنامه 
ریزی توسعه شهری بر مبنای 
مردم باش�د. ش�ورا به عنوان 
نماینده م�ردم وظیفه انتخاب 

شهردار را بر عهده دارد. 

گروه شهر- وزیر آموزش و پرورش در اصفهان گفت: تا کنون 
33 هزار مدرس��ه در کل کش��ور هوشمند ش��ده اند و این یک 
تحول بزرگ اس��ت. حمیدرض��ا حاجی بابایی با اش��اره به این 

که آموزش و پ��رورش به عنوان یک نهاد مهم در کش��ور نقش 
مهی را در نظام آموزش��ی ایفا می کند، گفت: این امر یک تفکر 
مهم است و باید به آن اهمیت داد. وی افزود: در نظام آموزشی 
کش��ور باید یک تحول مهم صورت بگیرد و رمز ورود من نیز به 
این عرصه این بوده اس��ت. وزیر آموزش و پ��رورش ادامه داد: 
اگر این اعتق��ادات و مبانی مذهبی به خوبی در جس��م و جان 
دانش آموز شکل بگیرد، در دانشگاه و سطح جامعه نیز از گزند 
مشکالت و آسیب ها در امان می ماند. وی تصریح کرد: با توجه 
به این که تعداد دان��ش آموزان مدارس غیردولتی نس��بت به 
س��ال قبل افزایش یافته و قدرت رقابت باالیی دارند باید تمام 
توان خود را ب��ه کارگیریم که روی پای خودش��ان بایس��تند. 
حاجی بابایی به اهمیت ایمن سازی و هوشمندسازی مدارس 
اش��اره و تصریح کرد: مدیران کل آموزش و پرورش در سراسر 

کشور با هماهنگی مدیران نوس��ازی، توسعه و تجهیز مدارس 
اس��تان ها موظفند اعتبارات اختصاص یافت��ه عمرانی خود را 
صرف ایمن سازی، هوش��مند س��ازی و تجهیز مدارس کنند. 
وی همچنین با اش��اره به این که مدارس تازه تأسیس و نوساز 
بدون هوشمندس��ازی قابل اس��تفاده نیس��ت، افزود: مدارس 
 باید به امکانات آموزش��ی و کمک آموزش��ی تجهیز ش��وند تا 
دانش آموزان با اس��تفاده از فناوری ه��ای روز آموزش ببینند. 
وزیر آموزش و پ��رورش بزرگ ترین خدمت ب��ه نظام در حوزه 
آموزش و پرورش را ایجاد رضایت ش��غلی در میان فرهنگیان 
خواند و اضافه کرد: مسئوالن وزارت آموزش و پرورش موظفند 
تمام مساعی خود را برای ایجاد رضایت شغلی کارکنان و ضعف 
دغدغه های فکری آنان به کارگیرند. وی با اشاره به این که سند 
تحول بنیادین وزارت آموزش و پرورش را در مس��یر شکوفایی 
و پیشرفت قرارداده است، یادآور شد: هم اکنون این وزارتخانه 
در بهترین وضعیت آموزش��ی و تربیتی قرار دارد و در برنامه ها 
و اهداف خود با تمام قدرت در مسیر خدمت رسانی به معلمان 
و دانش آم��وزان تالش می کن��د.  حاجی بابایی ادام��ه داد: در 
س��ند تحول آموزش و پرورش و درس ملی، شکوفایی فطرت 

دانش آموزان در حوزه های یادگیری هدف اصلی است و کتاب 
جدیدالتألیف اول ابتدایی با درس ملی همس��و س��ازی شده و 
کتاب های س��ایر پایه ها نیز بر این اس��اس تألیف خواهد شد. 
وی در مورد س��ند تحول بنیادین آموزش و پرورش افزود: این 
سند یکی از جامع ترین سندها و یکی از نخستین سندهای در 
وزارتخانه های موجود اس��ت که حدود ۶00 ساعت نظر ملی و 

حاصل چندین سال تحقیقات و بررسی است. 
وزیر آم��وزش و پرورش ب��ا بیان این ک��ه اس��تفاده از فناوری 
س��بب ماندگاری در یادگیری دانش آموزان می ش��ود، گفت: 
هوشمندس��ازی مدارس مراحلی دارد که در مرحله نخس��ت 
امکانات اولیه باید در اختیار دانش آم��وزان قرار گیرد، اگر چه 
اعتقاد ما در نهایت وجود یک رایانه ب��ه ازای هر دانش آموز در 
کشور است. وی با اشاره به این که مدیریت بر آموزش و پرورش 
امسال از دشوارترین مدیریت ها در کش��ور بوده، تصریح کرد: 
تمامی دستگاه های اجرایی مطابق با بودجه تخصیصی خود کار 
می کنند، اما آموزش و پرورش این گونه نیست؛ به عبارت دیگر 
در آموزش و پرورش نمی توان به دلیل عدم بودجه کالس درس 

را تعطیل کرد یا حقوق معلم را پرداخت نکرد. 

وزیر آموزش و پرورش در اصفهان مطرح کرد؛

هوشمندسازی 33 هزار مدرسه در کشور

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک



چهره روزیادداشت

پیش بینی بازار مسکن در بهار92
عضو هیأت مدیره س��ازمان نظام مهندسی س��اختمان پیش بینی 
کرد: با ادامه ی روند رو به  رشد قیمت مسکن و خرید و فروش نشدن 
واحد های مسکونی، در سه ماهه اول سال آینده نیز بازار مسکن راکد 
خواهد بود. عباس اکبر  پور اظهار کرد: با توجه به افزایش بیش از سه 
برابری نرخ ارز، طبقه متوسط و اقشار کارمند دیگر مسکن را اولویت 

اول خود نمی دانند و به فکر تأمین نیاز های روزشان هستند.
وی گفت: بسیاری از فروشندگان هنگامی که با تبدیل پول به خرید 
واحد جدیدتر اقدام می کنن��د، متوجه فاصله قیم��ت میان این دو 
می شوند و دست از خرید و فروش می کشند که این امر، عامل اصلی 
رکود اس��ت. اکبر پور افزود: در این حالت خریداران، توان الزم برای 
خرید آپارتمان مورد نظر را نداشته و نمی توانند پیشنهادات قیمتی 

فروشندگان را بپذیرند.
عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت: میزان وام  
اختصاص  یافته از س��وی بانک ها به اندازه ای نیست که بتواند بخش 
 قابل توجهی از مبلغ مس��کن را تأمین کند و خری��داران از عهده ی 

باز پرداخت مبلغ وام بر نمی آیند.
وی درباره تأثیر افزایش وام ساخت مسکن بر خرید و فروش ها گفت: 
هنگامی که وام20 میلیونی به وام50 میلیونی افزایش می یابد، قیمت 
مسکن هم افزایش می یابد و تفاوت این دو آنچنان زیاد است که تأثیر 
چندانی برای خریدار ندارد. اکبرپ��ور تصریح کرد: نمی توان افزایش 
وام ساخت مسکن را بی تأثیر دانست، اما در این شرایط تأثیر اندکی 

در بازار خرید و فروش مسکن می گذارد.

خبر ویژه

4
افتتاح واحد سوم نیروگاه برق سیکل ترکیبی زواره

هوشنگ فالحتیان مدیر عامل برق منطقه ای اصفهان گفت: واحد سوم نیروگاه برق سیکل ترکیبی زواره 
به عنوان فاز نهایی این پروژه، با اعتباری بالغ بر۳۴0 میلیارد تومان اواسط اسفند امسال افتتاح می شود.
این پروژه با ظرفیت۱۶0 مگاوات و اعتباری۱00۳۴0میلیارد تومانی در آینده ای نزدیک بهره برداری می شود.

 برای مجازات اخاللگران
 تنها جریمه کافی نیست

موسوی/ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس

اگر کنترل ها و بازرسی مسئوالن اجرایی کشور بر فروشندگان بیشتر 
شود می توان التهاب موجود در بازار را کاهش داد و مسئوالن نباید 

در مجازات اخاللگران بازار فقط به پرداخت جریمه بسنده کنند.
اقدامات خلق الساعه و در بعضی مواقع بدون کارشناسی دولت در زمینه 
مهار قیمت ها و تنظیم بازار، جای انتقاد دارد  و این اقدامات خود تنش 
 در بازار ایجاد می کند. متأسفانه نبود نظارت دستگاه های اجرایی دست

فروش��ندگان را برای فروش 
کاال ها با هر قیمت دلخواهی 
باز گذاشته است. در صورتی 
که بتوان چن��د قیمتی را در 
بازار کاهش داد و با اخاللگران 
مب��ارزه ک��رد، می ت��وان به 
برگردان��دن قیمت  ه��ا ب��ه 
نرخ ه��ای چن��د م��اه پیش 

امیدوار بود.
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 کاهش مصرف آب
 واحد نورد گرم فوالدمبارکه

کارش��ناس گروه فن��ی تولی��د نوردگرم ش��رکت فوالد 
مبارکه گفت: متخصصان ناحیه نورد گرم شرکت فوالد 
مبارکه اصفهان موفق شدند با ایجاد تغییراتی در شبکه 
خنک کاری ورق، ۱۴درصد آب مصرفی را کاهش دهند.

مانی با اشاره به این که با اجرای این طرح مصرف ساالنه 
 آب در این ناحیه250 هزار مترمکعب در س��ال کاهش 
م��ی یابد، اف��زود: با اج��رای این ط��رح به می��زان قابل 
مالحظه ای کیفی��ت محصوالت تولی��دی در این ناحیه 
افزایش خواه��د یافت. وی میانگین مصرف س��االنه آب 
نوردگرم را ۴۳ صدم مترمکعب بر تن تولید اعالم کرد و 
بیان داشت: با بازدهی خنک کاری ورق روی این شبکه، 
این رقم به ۳۷ صدم مترمکعب بر تن تولید رسیده است. 
کارش��ناس گروه فن��ی تولی��د نوردگرم ش��رکت فوالد 
 مبارکه تأکید کرد: با تنظیم ارتف��اع آب و نوع نازل های 
خنک کاری، عالوه بر بهبود کیفیت محصول، این میزان 

کاهش مصرف آب حاصل شد.

صادرات 6 درصد عسل اصفهان 
به کشورهای خلیج فارس

مدیر امور طیور سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان 
گفت: ۶ درصد عسل تولیدی استان اصفهان به کشورهای 

حوزه خلیج فارس صادر می شود.
 علی اکب��ر نجفی با اش��اره به ای��ن که اصفه��ان پس از 
 اس��تان ه��ای اردبی��ل و آذربایجان ش��رقی س��ومین 
تولید کننده عسل درکشور است، اظهار داشت: سه هزار 
و5۶0 زنب��ور دار با حدود ۶۴۹ هزار کلن��ی تولیدکننده 
عسل در اس��تان اصفهان هس��تند. وی افزود: بیش از ۴ 
هزار و۷۳0 تن عس��ل ازکلنی های زنبور عس��ل استان 
اصفهان تولید و روانه بازار شده است. وی با تأکید بر این 
که شهرستان های نجف آباد، شهرضا، اصفهان، خوانسار 
و سمیرم بیشترین تولید کننده عسل در استان اصفهان 
هس��تند، تصریح کرد: شهرس��تان نجف آباد با تولید۴0 
درصد عسل بیشترین تولید استان را به خود اختصاص 
داده است. مدیر امور طیور سازمان جهادکشاورزی استان 
اصفهان همچنین میانگین برداشت عسل هر کلنی را ۷/5 
کیلوگرم دانست و تأکید کرد: میزان عسل تولید شده از 
 ابتدای امس��ال درمقایسه با مدت مش��ابه سال گذشته 

۱0 درصد افزایش یافته است.

اخبار کوتاه

منشأ ممنوعیت صادرات پس��ته، اختالف قیمت باالی آن در 
بازار داخل��ی و خارجی بود. بر اس��اس آمارهای رس��می اتاق 
بازرگانی تهران، صادرات پس��ته خندان در ن۹ ماهه اول سال 
جاری به میزان ۷۳/8هزارتن و به ارزش ۶0۴/۱ میلیون دالر 
بوده است؛ به عبارتی، ارزش دالری هر کیلو پسته صادراتی به 
میزان 8/2 محاس��به می گردد و حتی اگر این مقدار را با دالر 
۳۷00 تومان برآورد کنیم؛ یعنی هر کیلو پسته صادراتی تقریبا 
۳0هزارتومان. این در حالی است که در بازارهای داخلی )که 
در حدود۱0 درصد کل تولیدات در آن جاری می شود( قیمت 

هرکیلو پسته خندان را حدود50 هزارتومان خواهید یافت.
بر اس��اس آمارهای مرک��ز تحقیقات پس��ته کش��ور بر طبق 
گزارش های۱0 مرجع تاجر خریدار پس��ته از کش��اورزان در 
رفس��نجان، این قیمت بر اس��اس نوع پس��ته و میزان اونس 
متفاوت بوده و برای پسته خندان در بازه ای بین ۳۴ هزارتومان 
تا ۴۳ هزارتومان جای گرفته اس��ت. این در شرایطی است که 
نظیر همین پسته در تهران از50هزارتومان عبور کرده و بعضا 

با قیمت هایی حدود۶0 تا ۶5 هزارتومان به فروش می رسد. 
 این را دیگ��ر نمی توان لزوما ب��ه ارز و جهش های آن نس��بت 
صد در ص��دی داد و عاملی چون دالل های متع��دد را بیهوده 
انگارید. از دس��ت کش��اورز تا منزل یک ش��خص، چه ارزش 
افزوده ای برای پسته حاصل می ش��ود که قیمت آن چنین به 
باال می جهد؟! آیا جز زیاده طلبی های برخی و یا سوءتدبیر در 

این مسیر است؟
تفاوت فاحش بین قیمت پس��ته صادرات��ی و مصرف داخلی 
موجب شده اس��ت تا اما و اگرهایی بر سر صادرات آن از سوی 
دولت ایجاد گردد که ناگهان به تصمی��م انفجاری ممنوعیت 
صادرات ش��ش ماهه آن تبدیل ش��د و البته چندی بعد معلق 
شد! این تصمیم هرچقدر هم بخواهد تأثیر داخلی داشته باشد 
)که همین جای سخن دارد( باز هم آنقدر برای محصول برتر 
ایران در عرصه بین الملل خطرآفرین است که ممکن است به 
از دست رفتن جایگاه جهانی آن منجر شود. بر اساس آمارهای 
جهانی، کشورمان در رتبه نخست تولید پسته جهان قرار دارد. 

اگر ایران مدتی از بازارهای جهانی پس��ته دور ش��ود و امکان 
صادرات را از دست بدهد، به یقین، آمریکا با شتاب و همت زیاد 
خألهای موجود را پر خواهد کرد و این یعنی از دس��ت رفتن 
جایگاه ایران در تجارت جهانی پس��ته و ب��ه دنبال آن کاهش 

موفقیت ایران در درآمدزایی و تزریق ارز به کشور.

پسته توسط باغداران گران شده است
عس��گر اوالدی صادرکننده کهنه کار ایران��ی درباره کمبود و 

گرانی شدید پس��ته در بازار 
 معتقد اس��ت ای��ن گرانی ها 
به خاطر صادرات نیست بلکه 
بخاطر گران ش��دن پسته از 
مبدأ باغ و توس��ط باغداران 
اس��ت: انبارهایی که کش��ف 
ش��ده و م��ی گوین��د در آن 
پسته وجود داشته متعلق به 
باغداران بوده و صادرکننده 
انباری برای احتکار و نیازی 
به ای��ن کارها ن��دارد. رییس 
کمیس��یون ص��ادرات اتاق 
ایران اعالم کرد هرسال200 
هزار تن پسته در ایران تولید 
می ش��ود که ۱5 تا حداکثر 
فقط20هزار تن آن در داخل 
مص��رف م��ی ش��ود و توقف 

صادرات پسته در شرایطی که کشور نیاز به ارز دارد اشتباهی 
بزرگ است، زیرا به دست آوردن مجدد بازاری که۳0 سال برای 

آن زحمت کشیده شده کار آسانی نیست.

توزیع 5 هزار تن پسته 30هزار تومانی
وی در ادامه به برگزاری جلسات اضطراری پسته اشاره کرد و گفت: 
به صورت موقت ممنونعیت صادرات پس��ته حذف شد و از طرفی 
قرار است دارندگان پسته نیاز بازار ش��ب عید را تأمین کنند. قرار 
است پسته با قیمت حدود۳0 تا ۳5 هزار تومان برای شب عید در 
شهرهای بزرگ نظیر تهران، مشهد، شیراز، اصفهان و... عرضه شود. 
به گفته عسگراوالدی مصرف سالیانه پسته برای هر خانوداه ایرانی 
حدود دو کیلو گرم یعنی ماهی 200 گرم است و این در حالی است 
که تولید پسته در کشور حدود200 هزار تن است و تنها۱0درصد 

این محصول مصرف داخل دارد و۹0 درصد دیگر صادراتی است.

توزیع پسته 30 هزار تومانی در اصفهان

پسته، خنده را از مردم گرفت

 گروه  تصمیم گیری های خلق الساعه، این بار در یکی دیگر از حوزه های اقتصادی کشور روی داد. 
در شرایطی که پسته برای کشورمان کاالی بسیار حیاتی در حوزه صادرات است و عمال یک اقتصاد

کاالی استراتژیک محسوب می شود، ناگهان تصمیم گرفته می شود که صادرات پسته برای 
شش ماه قطع گردد، حال آن که گرانی پسته در کشور به عوامل مختلفی بستگی دارد و نباید به این بهانه جاپای 

این محصول با اهمیت را در صادرات به کشورهای مختلف سست کنیم.

تفاوت فاحش 
بین قیمت پسته 

 صادراتی و 
مصرف داخلی 

موجب شده است 
 تا اما و اگرهایی 

بر سر صادرات آن 
 از سوی 

 دولت 
ایجاد گردد
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

حصر وراثت
7485 آقای امیر میرزاخانی هرندی دارای شناس��نامه ش��ماره 721 به ش��رح 
دادخواس��ت به کالس��ه 6533/91 ح 10 از این ش��ورا درخواست گواهی حصر 
وراث��ت نموده و چنی��ن توضیح داده که ش��ادروان رض��ا میرزاخانی هرندی 
بشناس��نامه 45085 در تاری��خ 90/8/19 اقامت��گاه دائمی خود ب��درود زندگی 
گفت��ه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به س��ه پس��ر و یک دختر و 
یک همس��ر دائمی به ن��ام های ذی��ل: 1- علی میرزاخانی هرن��دی ش ش 705 
)پس��ر متوف��ی(، 2- امی��ر میرزاخانی هرن��دی ش ش 721 )پس��ر متوفی(، 3- 
محم��د میرزاخانی هرندی ش ش 323 )پس��ر متوف��ی(، 4- صدیقه میرزاخانی 
هرن��دی ش ش 1143 )دختر متوفی(، 5- طاهره س��ربلوک زاده هرندی ش ش 
881 )همس��ر متوف��ی( و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت 
مزب��ور را در ی��ک نوب��ت آگهی م��ی نماید تا هر کس��ی اعتراض��ی دارد و یا 
وصیتنام��ه از متوف��ی ن��زد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف ی��ک ماه به 
 ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد ش��د. ش��عبه دهم حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان
 

فقدان سند مالكیت
7486 نظ��ر ب��ه اینکه آق��اي رحم��ان عاب��دي فرزند ج��واد باارائ��ه دو برگ 
استش��هادمحلي که هویت وامضاءشهود رس��مًاگواهي شده مدعي مفقود شدن 
س��ند مالکیت سه دانگ مشاع ازشش��دانگ پالک 2/8634 واقع دربخش یک ثبتي 
شهرضاش��ده که س��ندمالکیت مذکورذیل ثبت 56797 در صفحه 547 دفتر350 
بنام عنایت اله ظغرائي ثبت گردیده سپس بموجب سندرسمي 94663 – 81/4/22 
دفتر4 ش��هرضا به رحمان عابدي انتقال گردیده است اینک نامبرده درخواست 
صدورسندالمثني نموده اس��ت که دراجراي ماده 120آئین نامه اصالحي قانون 
ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي ش��ود که هر کس نس��بت ب��ه ملک مورد آگهي 
معامله اي کرده که در آن اش��اره اي نش��ده ویا مدعي وجود س��ند مالکیت نزد 
خود مي باش��د مي بایس��ت ظرف مدت ده  روز پس از انتشار این آگهي به ثبت 
محل مراجعه وادعاي خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم 
نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدویا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت ارائه نش��ود اداره ثبت س��ند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر وبه 
متقاضي تسلیم خواهد کرد .در صورت ارائه سند مالکیت یا سند معامله صورت 
مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نس��خه تنظیم ویک نس��خه آن به 
متقاضي المثني واصل س��ند به ارائه دهنده مس��ترد مي گ��ردد. میر محمدي - 

رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا 

فقدان سند مالكیت
7487 نظ��ر ب��ه اینکه آق��اي رحمان عاب��دي فرزند ج��واد باارائ��ه دو برگ 
استش��هادمحلي که هویت وامضاءشهود رسمًاگواهي شده مدعي مفقود شدن 

س��ند مالکیت سه دانگ مشاع ازشش��دانگ پالک 2/8634 واقع دربخش یک ثبتي 
شهرضاش��ده که س��ندمالکیت مذکورذیل ثبت 56797 در صفحه 547 دفتر350 
بنام عنایت اله طغرائي ثبت گردیده سپس بموجب سندرسمي 94663 – 81/4/22 
دفتر4 ش��هرضا به رحمان عابدي انتقال گردیده است اینک نامبرده درخواست 
صدورسندالمثني نموده اس��ت که دراجراي ماده 120آئین نامه اصالحي قانون 
ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي ش��ود که هر کس نس��بت ب��ه ملک مورد آگهي 
معامله اي کرده که در آن اش��اره اي نش��ده ویا مدعي وجود س��ند مالکیت نزد 
خود مي باش��د مي بایس��ت ظرف مدت ده  روز پس از انتشار این آگهي به ثبت 
محل مراجعه وادعاي خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم 
نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدویا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت ارائه نش��ود اداره ثبت س��ند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر وبه 
متقاضي تسلیم خواهد کرد .در صورت ارائه سند مالکیت یا سند معامله صورت 
مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نس��خه تنظیم ویک نس��خه آن به 
متقاضي المثني واصل س��ند به ارائه دهنده مس��ترد مي گ��ردد. میر محمدي - 

رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا 

فقدان سند مالكیت
7488 نظر به اینکه آقاي رحمان عابدي فرزند جواد باارائه دو برگ استشهادمحلي 
که هویت وامضاءشهود رس��مًاگواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالکیت سه 

دانگ مشاع ازشش��دانگ پالک 2/8634 واقع دربخش یک ثبتي شهرضاشده که 
س��ندمالکیت مذکورذیل ثبت 56798 در صفحه 550 دفتر350 بنام مریم افشاري 

ثبت گردیده س��پس بموجب سندرسمي 94663 – 81/4/22 دفتر4 شهرضا به 
رحمان عابدي انتقال گردیده اس��ت اینک نامبرده درخواس��ت صدورسندالمثني 
نموده اس��ت که دراج��راي ماده 120آئین نامه اصالح��ي قانون ثبت مراتب یک 
نوبت آگهي مي ش��ود که هر کس نس��بت به ملک مورد آگه��ي معامله اي کرده 
که در آن اش��اره اي نش��ده ویا مدعي وجود س��ند مالکیت نزد خود مي باشد 
مي بایس��ت ظرف مدت ده  روز پس از انتش��ار این آگهي به ثبت محل مراجعه 
وادعاي خود را ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید واگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرس��دویا در صورت اعتراض اصل س��ند مالکیت 
ارائه نش��ود اداره ثبت س��ند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي 
تس��لیم خواهد کرد .در صورت ارائه سند مالکیت یا سند معامله صورت مجلس 
مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نس��خه تنظیم ویک نسخه آن به متقاضي 
المثني واصل س��ند به ارائه دهنده مس��ترد مي گردد. میر محمدي - رئیس ثبت 

اسناد وامالک شهرضا 

ابالغ نظریه كارشناسي
7489 نظرب��ه اینکه آقایان محمدابراهی��م ومحمدهادي نی��ک پوروخانم فاطمه 
ش��یرعلي مالکان تمامت هفت ونیم حبه باس��تثناء بهاء ثمنی��ه اعیاني از72 حبه 
شش��دانگ پالک 2/1563 واقع درفضل آباد وخانم زهراجانقربان مالک تمامت 8 
حبه وشش دهم حبه مشاع باستثناء بهاء ثمنیه اعیاني وحمیدرضا یونسي وخانم 
فریبادهقان مالکان تمامت 8 حبه وچهارصدوهشتادوهش��ت -  6059 حبه مشاع 
باس��تثناء بهاء ثمنیه اعیاني وفتح اله منصف مال��ک تمامت 27/24803009 حبه  
باس��تثناء بهاء ثمنیه اعیاني از72 حبه پالک مذک��ور در اجراي تبصره یک مادة 
105آیین نامه قانون ثبت تقاضاي پرداخت مقادیرفوق طي درخواست به شماره 
20129 مورخ��ه 91/11/14 و 18771 مورخه 91/10/19 رانموده اندو موضوع  
جهت ارزیابي بهاء ثمنیه اعیاني مقادیرفوق االش��عار توس��ط کارشناس رسمي 
دادگس��تري طي ش��مارة 20305 - 91/11/16  و 19158 – 91/10/26 به کانون 
کارشناسان رسمي دادگستري اصفهان ارسال که کانون مذکورطي نامه شماره 
 91/11/19 مورخ��ه   112/11226/01 و   91/11/24 مورخ��ه   112/11666/01
باارسال گزارش ارزیابي کارشناس مربوطه ملک موصوف رابه صورت یک قطعه 
زمین بایر غیرمحصور و فاقد اعیاني اعالم نموده است وطبق سوابق ومحتویات 
پرونده ثبتي مالک بهاء خانم آقاپور مي باشد و مالکان فوق االشعار اعالم نموده 
اندکه هیچ  گونه دسترسي به مالک بهاء خانم آقاپورندارند لذا در اجراي تبصره 
یک مادة 105آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي شودکه چنانچه خانم 
آقاپورمدعي تضییع حقي ازخودمي باشد ظرف یک ماه پس از انتشاراین آگهي 

مي تواند به دادگاه صالحه مراجعه وگواهي طرح دعوي رابه این اداره ارائه نماید 
 درغیراینصورت برابرمقررات اقدام خواهدش��د. میرمحمدي  - رئیس ثبت اسناد

وامالک شهرضا

ابالغ اخطار تبادل لوایح
7491 بدینوس��یله به موجب م��واد 73 و 346 آ.د.م به تجدیدنظرخوانده مجهول 
المکان پرونده بدوی 880928 ح/ 5 به نام شرکت جلوه های روشنایی پارسیان 
ابالغ می گ��ردد، تجدیدنظرخ��واه حجت دادخواه فرزند حس��ین دادخواس��تی 
ب��ه خواس��ته تجدیدنظرخواهی از دادنامه ش��ماره 1187 مورخ��ه 91/8/24 به 
طرفیت ش��ما تقدیم نموده که تحت ش��ماره 255 تاریخ 91/11/3 در این شعبه 

ثبت ش��ده و از تاریخ انتش��ار این آگهی 10 روز فرصت دارید به دفتر ش��عبه 
5 دادگاه عموم��ی حقوق��ی اصفهان واق��ع در خیابان ش��هید نیکبخت مراجعه 
و پس از تحویل نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم آن نس��بت به تبادل لوایح 
اق��دام نماید. مراتب برای یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار محلی آگهی 
و در ص��ورت عدم حض��ور و یا تقدیم الیحه در مهلت مق��رر پرونده به دادگاه 
 تجدیدنظر اس��تان اصفهان ارسال خواهد ش��د. دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومی

حقوقی اصفهان

اخطار اجرایی
7490 ش��ماره: 91-1303 بموجب رأی شماره 1742 تاریخ 91/9/14 حوزه 32 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه اکرم 

میری مجهول المکان محکوم اس��ت به: حضور در یکی ازدفاتر اسناد رسمی و 
انتقال س��ند موتور هوندا 6682 اصفه��ان 65 در حق خواهان مرتضی امیرزاده 
نش��انی محل اقامت: اصفهان خ الله روبری پارک باقوشخانه نانسرایی اصفهان 
و پرداخت مبلغ 34/000 ریال هزینه دادرس��ی در حق خواهان محکوم می دارد. 
ماده 34 قانون شوراهای حل اختالف: چنانچه محکوم علیه محکوم به را پرداخت 
نکند و اموالی از وی به دس��ت نیاید با تقاضای ذینفع و دس��تور قاضی مراتب 
جهت اعمال قانون نحوه اجراء محکومیت های مالی به اجراء احکام دادگس��تری 

اعالم می شود. شعبه 32 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

تغییرات
7492 ش��ماره: 13701 آگه��ی تغیی��رات ش��رکت بتن س��نج کویر )س��هامی 
خاص(. تغییرات ش��رکت بتن س��نج کویر به ش��ماره ثبت 692 و شناس��ه ملی 
10860406195 به اس��تناد صورت جلس��ه مجم��ع عمومی عادی س��الیانه و 
هیئ��ت مدی��ره مورخه 91/10/26 ش��رکت بتن س��نج کویر تغییرات به ش��رح 
ذیل در ش��رکت ف��وق بعمل آمد. 1- آقای��ان علیرضا امی��ری، احمد رمضانی، 
غالمرضا انوری علی آبادی، حمید عس��کری فرد، س��ید باقر مرتضوی کهنگی 
به س��مت اعض��اء اصلی هیئ��ت مدیره ب��رای مدت دو س��ال انتخاب ش��دند. 
2- اعض��اء هیئ��ت مدیره ش��رکت: آق��ای علیرضا امی��ری فرزن��د رحمت اله 
 کدملی 1189342121 کدپس��تی 8381815386 به س��مت رئی��س هیئت مدیره.

آق��ای غالمرضا انوری عل��ی آبادی فرزند می��رزا طه کدمل��ی 1828885101 
کدپس��تی 8381866388 ب��ه س��مت نائ��ب رئیس هیئ��ت مدیره، آق��ای احمد 
رمضان��ی فرزن��د اکب��ر کدمل��ی 1189875969 کدپس��تی 8381993811 ب��ه 
س��مت مدیرعامل و عضو هیئت مدی��ره، آقای حمیدرضا عس��کری فرد فرزند 
حس��ین کدمل��ی 1189343649 کدپس��تی 8381856381 ب��ه س��مت عض��و 
هیئ��ت مدی��ره، آقای س��ید باقر مرتض��وی کهنگی فرزند س��ید احم��د کدملی 
 1189187035 کدپس��تی 8154965147 ب��ه عن��وان هیئ��ت مدی��ره ب��ه مدت 
دو س��ال انتخاب ش��دند و کلی��ه اوراق و اس��ناد بهاءدار و تعهدآور ش��رکت 
ب��ا امضاء مش��ترک مدیرعام��ل و رئیس هیئت مدیره ش��رکت هم��راه با مهر 
ش��رکت معتبر و اس��ناد ع��ادی با امض��اء مدیرعامل و با مهر ش��رکت معتبر 
اس��ت. 3- آق��ای مجتبی نیکفرد فرزن��د محمد کدملی 1189358808 کدپس��تی 
 8381815487 به س��مت بازرس اصلی و آقای محس��ن فیروزی فرزند حس��ن 
کدمل��ی 1189323850 کدپس��تی 8381853573 به س��مت ب��ازرس علی البدل 
ش��رکت برای مدت یک س��ال انتخاب ش��دند. 4- ترازنامه حساب سود و زیان 
شرکت منتهی به س��ال 1390 به تصویب رسید. 5- تعداد سهام شرکت از 280 
س��هم به 620 س��هم و همچنین س��رمایه ش��رکت از مبلغ 280/000/000 ریال 
)دویست و هشتاد میلیون ریال( به مبلغ 620/000/000 ریال )ششصد و بیست 
میلیون ریال( افزایش یافته اس��ت. 6- روزنامه کثیراالنتش��ار زاینده رود جهت 
درج آگهی ش��رکت انتخاب شدند. م الف/ 347  فدایی- رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالک اردستان

ابالغ وقت رسیدگی
7494 در خصوص پرونده کالسه 1603/91 خواهان امیر ظهرابی با وکالت خانم 
ام البنین احقاقی دادخواس��تی مبنی بر اس��ترداد خودروی س��واری پژو پارس 
مدل 1386 به ش��ماره انتظامی 271 ی 13 ایران 33 به طرفیت احس��ان سلمانی 
تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز یکش��نبه مورخ 92/1/18 ساعت 
12/30 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاض��ای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدن��ی مراتب در جراید 
منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7495 در خص��وص پرونده کالس��ه 1062/91 ش 7 خواه��ان گل جان صادقی 
دادخواس��تی مبن��ی بر محکومیت خوان��ده به پرداخت مبل��غ 7/000/000 ریال 
بابت رس��ید عادی مورخ 84/7/22 به احتس��اب خس��ارات قانون��ی تأخیر در 

تأدی��ه از م��ورخ 85/7/22 لغای��ت اجرای حکم ب��ه انضمام مطل��ق هزینه های 
دادرس��ی ب��ه طرفیت محم��د کریمی تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای 
م��ورخ 92/1/15 س��اعت 10 صب��ح تعیین گردیده اس��ت. با توج��ه به مجهول 
الم��کان بودن خوانده حس��ب تقاض��ای خواه��ان مراتب در جراید منتش��ر تا 
خوان��ده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در ابتدای خیابان آتش��گاه 
مجتمع ش��ماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی 
 و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. ش��عبه 7 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی افراز
7493 ش��ماره: 18983 آقای��ان جوانش��یر محم��دی فرزن��د نظ��ر و قربانعلی 
نفری ولندانی فرزند عباس��علی واله یار حاتمی فرزند غالمحس��ین و آقا ش��یر 
ش��یراحمدی فرزند عل��ی اکبر و خان��م س��روناز جمالی فرزند عب��اس، پیرو 
آگهی اب��الغ اخطاری��ه افراز من��درج در روزنام��ه زاینده رود ش��ماره 720-
 90/11/19 بدینوس��یله به اطالع و آگاهی شما می رساند: بموجب صورتمجلس

و رأی اف��راز ش��ماره 18977-91/10/21 صادره از اداره ثبت اس��ناد و امالک 
شهرس��تان ش��هرضا پ��الک 100/150 اف��راز و شش��دانگ یکقطع��ه زمین به 
ش��ماره 100/1621 به مس��احت 191/60 مترمربع در ازاء یک س��هم و سی و 
هش��ت- هشتاد و هفتم س��هم مشاع از 7 سهم شش��دانگ قبل از افراز در سهم 
احمدرض��ا کف��اش فرزند رمضانعلی )خواهان( مس��تقر و شش��دانگ چند باب 
خان��ه و قطع��ه زمین ش��ماره 100/150 باقیمان��ده که به ش��ماره 100/1622 
تبدی��ل گردیده اس��ت ب��ه مس��احت 944/20 مترمرب��ع که پ��الک 100/1621 
از آن مج��زی گردیده اس��ت در ازاء پنج س��هم و چهل و نه- هش��تاد و هفتم 
 سهم مش��اع از کل 7 سهم شش��دانگ قبل از افراز در سهم جوان شیر محمدی
فرزند نظر نس��بت به یک س��هم و سیزده- هشتاد و هفتم سهم مشاع و سروناز 
جمال��ی فرزند عباس نس��بت به یک س��هم مش��اع و قربانعلی نف��ری ولندانی 
فرزند عباس��علی نسبت به یک س��هم و یازده- بیست و نهم س��هم مشاع و اله 
یار حاتمی فرزند غالمحس��ین نس��بت به یک س��هم و یک- بیس��ت و نهم سهم 
مش��اع و آقا ش��یر ش��یراحمدی فرزند علی اکبر نسبت به یک س��هم مشاع از 
 پنج س��هم و چهل و نه- هش��تاد و هفتم س��هم شش��دانگ )خواندگان( مستقر 
گردیده اس��ت. که تصویر نقش��ه افرازی به ش��رح ذیل می باشد. مقتضی است 
ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی چنانچه اعتراضی دارید وفق ماده 
2 قانون افراز و فروش امالک مش��اع مصوب س��ال 1357 به دادگاه شهرستان 

شهرضا مراجعه نمایید. 

میرمحمدی- رئیس اداره ثبت اسنادو امالک شهرضا
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یادداشت

روبان سفید

کافه کتاب

هفت

»جان سخت« در صدر گیشه سینمای جهان
فیلم »جان سخت« با فروش 62 میلیون دالری در صدر گیشه  سینماهای جهان قرار گرفت. فیلم 
اکشن »یک روز خوب برای جان سخت« با بازی بروس ویلیس، با فروش 62 میلیون دالری از 9هزار 

و 595 سالن سینما در 63 کشور جهان در صدر پرفروش ترین های دنیا ایستاد.

5

»لوک خوش شانس«، آبروی هنری 
اصفهان را حفظ می کند

قدرت اهلل ایزدی گفت: تاکنون پروژه ای 
مانند »لوک خوش شانس« در اصفهان 
فیلمبرداری نشده و همه چیز این فیلم تا 
 ام��روز عال��ی پیش��رفته و ب��ه قطعیت 
می گویم که »لوک خوش شانس« آبروی 
هنری اصفهان را حفظ می کند. ایزدی 
اظهار داش��ت: حدود 10 روز اس��ت که 
»لوک خوش شانس« کلید خورده و من 
 نیز در دو نقش در این فیلم بازی می کن��م. وی در ادامه افزود: این فیلم،

90 دقیقه ای اس��ت و در حال حاضر در لوکیش��نی نزدیک به فرودگاه 
اصفهان در حال فیلمبرداری هستیم و کار تا چند روز مانده به عید ادامه 
خواهد داشت. این بازیگر تئاتر و تلویزیون تصریح کرد: من در این فیلم دو 
نقش دزد و یکی از دالتون ها را ایفا می کنم. سیاوش خیرابی نیز در نقش 
»لوک خوش شانس« و فتحعلی اویسی در نقش شهردار با من همبازی 
هستند. بازیگر نقش دالتون گفت: داستان این تله فیلم درباره همان لوک 

خوش شانس معروف است، البته در قالب شوخی با ژانر سینما. 

 خاطرات محالت اصفهان
 با »اصفهان قدیم«

گروه فرهنگ - از 26 بهمن ماه شبکه 
استانی سیمای اصفهان در حال پخش 
برنامه ای مس��تند، با عن��وان »اصفهان 
قدیم« است. به گفته امیرحسن شیرانی 
نژاد، تهیه کننده این برنامه، در مجموعه 
اصفهان قدیم سعی شده است تا با نگاه به 
تاریخ محالت اصفهان، افراد گوناگون و به 
خصوص جوانان را با پیشینه محل زندگی 
خود آشنا کرده و با اطالع رسانی مفید و جذاب از تاریخ محالت و محیط 

پیرامونی زندگی آنها، فضای بصری دلنشینی برای مخاطبان فراهم آید.
 در ادامه این گفته ها سید بهنام میرافضل، کارگردان این مجموعه، افزود: 
در این مجموعه سعی کرده ایم تا با بهره گیری از استانداردهای تصویری، 
گرافیکی و خاطرات تاریخی که اهالی کمتر شنیده اند و بیشتر در اذهان و 
فحوای مردم قدیمی محالت است، نگاهی متفاوت از بیان تصویری بافت 
محلی شهر تاریخی اصفهان را در معرض تماشای همگان قرار دهیم. وی 
تصریح کرد: اصفهان قدیم می تواندگامی برای ثبت تاریخ شفاهی اهالی 

محالت اصفهان باشد.  

 »روی بال رویا« با هنرمندان ناشنوا 
در فرشچیان 

»روی بال رویا«، روایت کودکی است که 
برای شناخت زندگی و اطرافش تالش و 
در ای��ن راه مخاط��ب را با خ��ود همراه 
می کند و  دریچه ای از ذه��ن خود را به 
روی او می گشاید. این نمایش که به نوعی 
نخس��تین اجرای نمایش با اس��تفاده از 
تکنیک تئاتر دیجیتال در استان محسوب 
می ش��ود، کاری از گروه تئاتر نگار سبز 
زنده رود و انجمن هنرهای نمایشی اصفهان اس��ت که توسط بازیگران 
ناشنوا با بازی فاطمه سلطانی، زهرا آذری و حمیده شبان پور و با هنرمندی 
صداپیش��گان محمد قبادی ن��ژاد، بهمن گرام��ی و فاطم��ه طاهری و 
آهنگسازی پویا فرهنگ پژوه اجرا می شود. »روی بال رویا« در ژانر کودک 

و نوجوان تولید شده است.

»روزنگار زندگی و تاریخ سیاسی و 
اجتماعی زندگی امام خمینی )ره(«

کت��اب »روزنگار زندگ��ی و تاریخ سیاس��ی و اجتماع��ی زندگی امام 
خمینی )ره(« تالشی است در راستای تألیف یک دایرهالمعارف درباره 
مهم ترین وقایع رخ داده در زمان حیات بنیانگذار جمهوری اس��المی 
ایران بر اساس زمان وقوع آن. این کتاب که ترتیب چینش فصول آن 
بر مبنای 12 ماه از سال طبقه بندی شده، در هر فصل از خود مهم ترین 
حوادث رخ داده در طول زندگی حض��رت امام )ره( را به ترتیب روایت 
می کند. همچنین این کتاب سعی دارد تا تمام حوادث مربوط به یک 

ماه مشخص را به ترتیب سال وقوع در 
متن خود به مخطب ارایه کند. 

کت��اب »روزن��گار زندگ��ی و تاری��خ 
سیاس��ی و اجتماع��ی زندگ��ی امام 
خمینی )ره(« به کوشش محمدعلی 
خسروی و اصغر میرشکاری از سوی 
نشر عروج وابس��ته به مؤسسه تنظیم 
 و نش��ر آثار حضرت امام خمینی )ره( 
و  نس��خه   1000 ش��مارگان   در 
قیمت 19هزار تومان منتش��ر ش��ده 

است.

 فولکلور، جریان جاری 
فرهنگ عامه  

فرهنگ عمومی یا فولکلور، یکی از اجزای س��ازنده فرهنگ 
اس��ت. همه فرهنگ های ش��ناخته ش��ده در جه��ان، چه 
در جامعه ه��ای ابتدایی و روس��تایی که تکنول��وژی و ابزار 
کار س��اده و ضعیف دارند وچ��ه در جامعه های پیش��رفته 
و صنعت��ی ک��ه از تکنول��وژی پیچی��ده و اب��زار نیرومند 
 برخوردارن��د، واج��د فرهنگ عامه اس��ت و ص��ورت هایی

از آن را به کار می برند. 
فرهنگ عمومی ، جزئی از س��نت های آموخته انس��ان و از 
میراث اجتماعی جامعه اوس��ت. بعضی، ادبیات شفاهی را 
فرهنگ عامه و خود فرهنگ عامه را مقول��ه ادبی یا هنری 
 فرهنگ پنداش��ته اند. برخی دیگ��ر همه آداب و رس��وم، 
س��نت ها، آیین ها و جش��ن ه��ا، ادب و هن��ر را در جامعه 
ابتدایی و روستایی و بازمانده آنها را در جامعه های پیشرفته 
صنعتی که به صورت شفاهی منتقل می شود، فرهنگ عامه 
دانسته اند. چون فولکلور پدیده ای مستقل و جدا از فرهنگ 
و جامعه نیس��ت، ماهیت آن به زمینه فرهنگی و اجتماعی 
آن وابسته است. زمینه فرهنگی یا اجتماعی فولکلور ممکن 
است کیفیت جغرافیایی، زبانی، قومی یا شغلی داشته باشد. 
فولکلور در زمینه اجتماعی یک جریان ارتباطی اس��ت که 
در آن، گویندگان نقل و ش��نوندگان نقل، با واسطه نقل به 
یکدیگر می پیوندند و یک رش��ته ارتباطی برقرار می کنند. 
این جریان ارتباطی فقط در یک گروه کوچک یا بزرگ باشد 
به وجود می آید. این گروه اجتماعی می تواند یک خانواده، 
یک دس��ته دوره گرد، مجموع��ه کارگران ی��ک کارخانه، 
 یک روس��تا و حتی یک طایفه یا ایل باش��ند. هر یک از این 
گروه ها یا واحدهای اجتماعی، س��نت ه��ا و ویژگی هایی 
دارند که ممیز آنهاس��ت. فولکلور، یک همبستگی دوگانه 
با علوم انس��انی و علوم اجتماعی دارد. در میان رشته های 
 مختلف این علوم، فلوکلور بیشتر با مردم شناسی فرهنگی یا 
مردم شناس��ی اجتماعی ب��ه تحقی��ق نهادها، نظ��ام ها، 

فنون،آداب و سنت ها و... اقوام زنده جهان می پردازد.
فرهن��گ عمومی برای تصدی��ق و تجویز نهاده��ای دینی، 
اجتماعی، سیاس��ی، اقتص��ادی و معتبر س��اختن نقش و 
وظیفه آنها درجامعه ب��ه کار می رود. فرهن��گ عمومی در 
انتقال معلومات ارزش ها، ویژگی ها و تدبیرهای آموزش��ی 
یک نسل به نسل دیگر، نقش و وظیفه مهمی به عهده دارد 
و با انتقال این معرفت ها به پایداری و دوام فرهنگ و القای 
آداب و معیارهای اخالقی و مشترکات جمعی به افراد جامعه 

کمک می کند.
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»  چه  «پورتوریکویی اسکاری هالیوود  »  مرد گرگ نما  «

الماس ها ابدی اند 

گروه فرهنگ - بنیسیو مونسراته رافائل دل تورو سانچز که بیشتر با نام بنیسیو 
 دل تورو ش�ناخته می ش�ود، تهیه کننده و بازیگر اهل پورتوریکو اس�ت. او در
۱۹ فوریه ۱۹۶۷ در سانتورس پورتوریکو به دنیا آمد. دل تورو برای بازی در نقش 
جویز رویگز در فیلم »قاچاق« جوایز گلدن گلوب، بفتا، جایزه انجمن بازیگران 
نمایش و اسکار را برای بهترین بازیگر نقش مکمل مرد به دست آورد. او سومین 
ش�هروند پورتوریکو اس�ت که موفق به دریافت جایزه اسکار ش�ده. دل تورو 
بازیگری در سینما را با فیلم »سیرک پی وی« و فیلم »جواز قتل«  از سری جیمز 
باند آغاز کرد. حرفه او در سینما با ماه چینی، کریستف کلمب: اکتشاف، پول برای 
هیچ، شنا با کوسه ها و بی باک ادامه یافت. در ۱۹۹5، دل تورو با بازی در نقش فرد 
فنستر در فیلم »مظنونین همیشگی« شاهد شتاب کردن ناگهانی حرفه اش بود. 
او با دریافت یک جایزه ایندیپندنت اسپیریت برای بهترین بازیگر نقش مکمل 
مرد، توانست خود را به عنوان گزینه ای مناسب برای ایفای نقش های اصلی مطرح 

کند. پس از »مظنونین همیشگی«، دل تورو نقش های قابل توجهی در چند فیلم 
مستقل و نیز چند فیلم عمده استودیویی به دست آورد؛ از جمله نقش گاسپار 
در فیلم »مراس�م تدفین« و بنی دالمائو در فیلم »بسکئت«. بنی دالمائو برای او 
دومین جایزه ایندیپندنت اسپیریت را به ارمغان آورد. در سال ۲۰۰۱ عملکرد دل 
تورو موجب ش�د او نظر مثبت تمام منتقدان عمده را جلب کند. او برنده جایزه 
 اسکار برای بهترین بازیگر نقش مکمل مرد شد. به این ترتیب او چهارمین بازیگر
 زنده ای شد که برای ایفای کاراکتری برنده اسکار می شود که عمدتاً به یک زبان 
غیر از انگلیسی سخن می گوید.  دل تورو در سال ۲۰۰۳، در فیلم »شکار« با تامی 
لی جونز و در درام »۲۱ گرم«، با ش�ان پن و نائومی واتس همبازی شد. »۲۱ گرم« 
دومین جایزه اس�کار برای بهترین بازیگر نقش مکمل م�رد را برای او به ارمغان 
آورد. در س�ال ۲۰۰۸، دل تورو برای به تصویر کشدن چهره ارنستو چه گوارا در 
دوگانه» چه« برنده جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد از جشنواره فیلم کن شد. 
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تأکید حسنات، بر تولید 
فیلمنامه  است

فرشچیان و نگارستان 
میزبان حسنات

دبیر جش��نواره فیلم کوتاه حس��نات گفت: فیلمنامه نیاز و معضل سینمای 
کنونی است و جش��نواره فیلم کوتاه حس��نات بر تولید فیلمنامه تأکید دارد. 
زاون قوکاس��یان اظهار کرد: داوری مس��ابقات فیلم کوتاه حس��نات در سه 
بخش فیلم های داستانی، مستند و فیلمنامه به رقابت می پردازند. وی افزود: 
فیلمنامه هایی که تاکنون به بخش مس��ابقه راه یافته اند در قالب یک کتاب 
چاپ شده و وارد بازار کتاب می شوند. قوکاسیان ادامه داد: نوشتن فیلمنامه 
دشوار است و بیشترین تمرکز این جشنواره نیز بر مسأله فیلمنامه است؛ زیرا 
عمده ترین مشکل سینما مسأله فیلمنامه است. وی گفت: در زمان برگزاری 
جشنواره ورک شاپ های تخصصی برگزار می شود، و یادواره ای نیز برای مرحوم 

مسعود بهنام، صدابردار برجسته کشور برگزار می شود.

سالن فرشچیان و نگارستان امام خمینی)ره( اصفهان میزبان آثار فیلم کوتاه 
هنرمندان 29 استان در جشنواره حسنات هستند. امیرحسین عشاقی، دبیر 
اجرایی سومین دوره فیلم کوتاه حسنات در نشست خبری فیلم کوتاه حسنات 
اظهار کرد: در سومین دوره از جشنواره فیلم کوتاه حسنات از 29 استان930 
اثر به جشنواره فیلم کوتاه حسنات ارسال شده اس��ت. وی افزود: 620 اثر در 
بخش فیلم در جشنواره فیلم کوتاه حسنات پذیرفته شده 191 اثر آن داستانی 

هستند، همچنین 513 فیلم ساز در این دوره از جشنواره حضور یافتند.
عشاقی ادامه داد: جشنواره فیلم کوتاه حس��نات در بخش های ایده ها، ایثار و 
شهادت، آیینه و آفتاب برگزار می شود. وی ادامه داد: آثار جشنواره حسنات در 
مجتمع فرشچیان و سالن آمفی تئاتر نگارستان امام خمینی )ره( اکران می شود.

در حالی که کمتر از یک ماه تا ش��روع اکران نوروزی باقی مانده 
اس��ت، روزبه روز به تعداد متقاضیان و مدعی��ان اکران نوروزی 
افزوده می  شود. از سال های گذشته اکران  نوروزی، بهترین زمان  
اکران  فیلم ها شناخته می شده و به عبارتی  »بهارسینمای ایران« 
بوده است. از همین رو، در چند سال اخیر رقابت برای در اختیار 
گرفتن این بازه زمانی جدی تر از همیشه شده است، به خصوص 
که با وضع فعلی اقتصادی و وضعیت تولی��د، اکران در بازه های 
زمانی دیگر حتی هزینه های تولید فیلم ها را برنمی گرداند. شاید 
بتوان داغ ترین اکران های نوروزی چند سال اخیر را،  اکران بهار 
90 و نمایش دو فیلم »جدایی نادر از سیمین« و »اخراجی ها3« 
دانست که در شرایط اجتماعی،سیاس��ی خاصی بر روی پرده 
رفتند و حاشیه های بسیاری را ایجاد کردند که همین حاشیه ها 
موجب ش��د تا این دو فیلم به رقم فروش بسیار باالیی در اکران 
دس��ت یابند. اکران نوروزی سال گذش��ته نیز با اکران »گشت 
 ارش��اد« و »خصوصی«،حواش��ی تازه ای را در س��ینمای ایران 
به وجود آورد که تا انتهای سال ادامه داشت و حتی تبعات آن، 

شاید در سال های آینده نیز مشهود باشد.
اما در اک��ران 92، هر روز خبر از قطعی ش��دن اک��ران نوروزی 
یک فیلم شنیده می ش��ود که چنانچه فرض را بر صحت ادعاها 
بگذاریم، تاکنون حدود دو برابر ظرفیت اکران نوروزی تکمیل 
شده اس��ت. این روزها در حالی از اکران پنج فیلم سینمایی در 
نوروز 92 نام برده می شود، که فضای تمام این فیلم ها اجتماعی، 

جدی و به دور از فضای سرگرمی، فانتزی و شاد است. »رسوایی« 
مس��عود ده نمکی  اولین فیلمی بود که از قول پخش کننده اش 
خبر اکران نوروزی آن را اعالم کرد. »رسوایی«، فیلمی اجتماعی 
است که اکبر عبدی نقش بسیار متفاوتی را در آن ایفا کرده است. 
همچنین الناز شاکردوست ، محمدرضا شریفی نیا  و کامران تفتی  
از دیگر بازیگران این فیلم هس��تند که به نظر می رسد اکرانش 
در عید نوروز قطعی اس��ت. اگرچه فض��ای اجتماعی حاکم بر 
»رسوایی« تلخ نیست، اما رگه های طنزی که ده نمکی در سه گانه  
»اخراجی ها« داشت هم در این فیلم دیده نمی شود. »برف روی 
کاج ها« دیگر فیلمی است که سیدجمال ساداتیان )تهیه کننده ( 
از اکرانش در ایام نوروز خبر داده. این فیلم، از جمله آثاری است 
که حوزه هن��ری تمایلی به نمایش آن در س��ینماهایش ندارد. 
اولین تجربه کارگردانی پیمان معادی در ش��رایطی قرار است 
عید نوروز روی پ��رده برود، که تاکنون چندباری با مش��کالتی 
در نمایش عمومی مواجه ش��ده ب��ود. مهناز افش��ار ، صابر ابر  و 
حس��ین پاکدل از جمله بازیگران اصلی فیلم سینمایی »برف 
روی کاج ها« هستند. »برف روی کاج ها« فیلمی اجتماعی است 
که نه تنها فضایی شاد ندارد، بلکه شاید بتوان آن را یک اثر تلخ 
اجتماعی دانست. »زندگی مشترک آقای محمودی و بانو« هم 
گویا قرار است عید نوروز روی پرده برود. در ایام جشنواره، معاون 
فعالیت سازمان های س��ینمایی از اکران نوروزی این فیلم خبر 
داده بود تا شاید حق داده نش��ده روح اهلل حجازی در جشنواره 

فجر این گونه ادا ش��ود. در »زندگی مشترک آقای محمودی و 
بانو« حمید فرخ نژاد ، هنگامه قاضیانی ، ترانه علی دوستی و پیمان 
قاسم خانی ایفای نقش می کنند. این فیلم، یک اثر اجتماعی و 

هشداردهنده است.
»حوض نقاشی« مازیار میری از جمله محصوالت حوزه هنری 
است که توانست باالترین رأی تماش��اگران را در سی و یکمین 
جشنواره فجر کسب کند. در جدیدترین ساخته مازیار میری، 
شهاب حسینی ، نگار جواهریان و فرش��ته صدر عرفایی ایفای 
نقش می کنند. »حوض نقاشی« که نمایش هایش از شلوغ ترین 
نمایش های جشنواره فجر بود، فیلمی اجتماعی است که فضایی 
نسبتاً تلخ دارد که در بخش هایی با امیدواری هایی همراه است. 
پنجمین فیلمی که شنیده می شود خود را برای اکران نوروزی 
مهیا می کند ، انیمیشن سینمایی »تهران 1500« بهرام عظیمی 
است. این انیمیشن سینمایی که در جشنواره سی ام فجر حاضر 
بود، داستانی فانتزی دارد و از تصویر س��ازی چهره هایی مانند 
به��رام رادان ، مهران مدی��ری ، گوهر خیراندی��ش ، محمدرضا 
شریفی نیا،  حبیب رضایی و... بهره برده است. این فیلم که روایتی 
از شهر تهران در سال 1500 اس��ت، قرار بود در پاییز روی پرده 
برود، اما مشکالتی برای آن به وجود آمد و اکنون احتماالً در عید 
نوروز روی پرده می رود. »تهران 1500« تنها فیلمی اس��ت که 
داس��تانی فانتزی و مفرح دارد. همان طور که اش��اره شد، چهار 
فیلم از پنج فیلمی که برای اکران نوروزی از آنها نام برده می شود، 
داستانی اجتماعی داشته که در میان آنها دو، سه فیلم موضوعی 
گزنده، هش��داردهنده و گاه تلخ دارند. ای��ن هجوم همه جانبه 
به اک��ران اولیه نوروزی درحالی ا س��ت که برخالف س��ال های 
گذشته،تقریباً هیچ س��ینماگری متقاضی حضور در اکران دوم 
نورزی نخواهد بود؛ چرا که با نزدیک شدن به انتخابات و باالرفتن 
تب آن، ناخودآگاه س��ینمارفتن از معادالت ذهنی بس��یاری از 
مردم خارج خواهد شد و با تجربه  حواشی دوره گذشته انتخابات 
ریاس��ت جمهوری، حتی بس��یاری از تهیه کنن��دگان از اکران 
مناسب تابستانی نیز مطمئن نیستند، از همین رو تالش می کنند 
فیلم هایی که احتمال فروش باالی آن می رود را در اولین اکران 
نوروزی و به دور از هرگونه حاشیه ای اکران کنند، حتی اگر این 
اکران موجب شود سینماهای کمتری نصیب شان شود. از سوی 
دیگر و با نزدیک شدن به انتخابات، زمزمه هایی از سوی گروه های 
مختلف سیاسی برای تقابل دو فیلم »رس��وایی« و »برف روی 
کاج ها« شنیده می شود. نکته  غم انگیز ماجرا اما آنجاست که با 
نگاهی گذرا به لیست فیلم های جشنواره فجر، می توان متوجه 
شد که شاید تمام بضاعت سینمای ایران برای گیشه  سال آینده، 
همین تعداد محدود باشد؛ چرا که آثار دیگر اغلب، کشش جذب 
مخاطب را حتی در اکران نوروزی ندارند، چه برسد به اکران های 
 دیگر. حال س��ؤال اصلی  این اس��ت که اگر تمامی این فیلم ها 
به طور همزمان و آن هم در بهترین فصل اکران سینمای ایران 
اکران شوند،چراغ سینما را در ماه های بعد از آن چگونه می توان 

روشن نگاه داشت؟

حرف و حدیث های اکران نوروزی

»رسوایی« در بهار سینمای ایران

مستندهای ایرانیان در بازار 
فیلم اصفهان 

 جایزه انجمن نویسندگان آمریکا 
به »آرگو« رسید

ژانر کمدی سخت ترین ژانر نمایشی 
است

انجمن تهیه کنندگان سینمای مستند، سه مستند از بازار اصفهان را در خانه هنرمندان 
ایران به نمایش می گذارد.

به گزارش »پایگاه خبری فیلم کوتاه« انجمن تهیه کنندگان س��ینمای مستند ایران در 
ادامه نمایش های سه شنبه های مستند، سه فیلم »پیرمرد و بازار«،» میهمان ما باشید« 
و »به اصفهان برو«  از مجموعه بازار اصفهان به تهیه کنندگی سید محسن طباطبایی پور 
را در اول اسفندماه 1391 ساعت 18 در س��الن ناصری خانه هنرمندان ایران به نمایش 
درمی آورد. »پیرمرد و بازار« به کارگردانی عزت اهلل پروازه، روایتی طنزگونه از یک پیرمرد 

90 ساله به نام نصرت اهلل شایگان در بازار اصفهان است که عاشق کار و زندگی است.
»میهمان ما باشید« به کارگردانی علی فروزان نژاد، مستندی است که به موضوع چانه زنی 
و ادبیات خرید و فروش در بازار بزرگ اصفهان می پردازد. در این مس��تند آداب خرید و 

فروش میان مردم اصفهان، دیگر شهرهای ایران و گردشگران خارجی بررسی می شود.
»به اصفهان برو« به کارگردانی شهروز توکل نیز نگاهی به هجوم اجناس چینی به بازارهای 
جهانی دارد که امروزه به امری عادی تبدیل شده است. این مستند در ادامه به هجوم این 
کاالها به صنایع دستی اصفهان که موضوعی تازه است می پردازد. این فیلم مرثیه ای بر 

این فاجعه ملی است. 

فیلم های »30 دقیقه بامداد« و »آرگو« جوایز برتر انجمن نویسندگان آمریکا را به دست 
آوردند.

به گزارش ایسنا به نقل از ورایتی، مراسم اعطای جوایز انجمن نویسندگان آمریکا در حالی 
29 بهمن برگزار شد که در این فهرست نام آثاری چون »30 دقیقه بامداد« ساخته  کاترین 
 بیگلو  و »آرگو« ساخته بن افلک به چش��م می خورد. مارک بوال برای نگارش فیلمنامه  
»30 دقیقه بامداد« جایزه بهترین فیلمنامه  اصلی را از آن خود کرد و جایزه بخش فیلمنامه  
اقتباسی نیز نصیب کریس تریو فیلمنامه نویس »آرگو« شد. بوال هنگام دریافت جایزه 
انجمن نویس��ندگان گفت: »دریافت این جایزه افتخار بی همتایی است. کاترین تو این 
متن را گرفتی و به آن زندگی بخشیدی، نفس کش��یدی و پرواز را به آن هدیه کردی.« 
فیلم های پرواز، لوپر، استاد و قلمرو طلوع ماه دیگر رقبای فیلم بیگلو در بخش فیلمنامه  
غیراقتباسی بودند.»آرگو« نیز برای دستیابی به جایزه بهترین فیلمنامه  اقتباسی آثاری 
چون زندگی پای، لینکلن، کتابچه بارقه امید و مزایای خجالتی بودن را پشت سر گذاشت.

آرگو، زندگی پای، لینکلن، پرواز، کتابچه بارقه امید، 30 دقیقه بامداد و قلمرو طلوع ماه 
که در رقابت های انجمن نویسندگان آمریکا حضور داش��تند، جزء نامزدهای دو بخش 

فیلمنامه  اسکار نیز هستند.

نمایش »دن کامیلو« با رکورد چهار هزار تماش��اگر پرمخاطب ترین نمایش س��ال 91 
اصفهان لقب گرفت.

جانمی درباره علت اس��تقبال مخاطبان از این نمایش به ایمنا گفت: این تئاتر با توجه به 
موضع جالب و اجرای طنزی که داشت مورد توجه تماشاگران قرار گرفت و در هرشب اجرا 

تا 400 تماشاگر به تماشای آن نشستند.
وی در ادامه افزود: در تاالر هنر و هیچ کدام از سالن های تئاتر شهر تاکنون چنین رکوردی 

ثبت نشده و فکر نمی کنم به این زودی ها نیز نمایشی بتواند با آن رقابت کند.
این کارگردان تئاتر خاطرنشان کرد: ژانر کمدی به نظر من سخت ترین ژانر تئاتری است 
و هم باید روی عناصر تئاتر و هم روی عناصر کمدی کار زمان بگذاری و در ضمن حواست 

به ممیزی ها هم باشد.
جانمی اظهار داشت: در کنار این ها تو باید بتوانی هم مخاطب عام و هم مخاطب خاص را 

راضی نگه داری که این کار مشکلی است.
وی در ادامه تصریح کرد: در کمدی از نوع اصفهان که به نظر من سخیف ترین نوع کمدی 
اس��ت راحت می ش��ود کار کرد، اما در تئاتری در مایه های »دن کامیلو« راضی کردن 

مخاطب و در عین حال یک اجرای فاخر کار سختی است. 



چهره  روزیادداشت

خبر ویژه

 نقش جهان 
به هیأت دوومیدانی واگذار شد

 در تقس��یم بندی مجموعه های ورزشی سطح ش��هر اصفهان، سالن 
شش هزار نفری ورزشگاه نقش جهان س��هم هیأت دو ومیدانی شد. 
طب��ق مصوب��ه وزارت ورزش و جوانان، به منظور ح��ل بحران مالی 
هیأت های ورزش��ی، مجموعه های ورزشی ش��هر اصفهان از جمله 
زمین های چمن، استخرها و سالن های چند منظوره با برنامه ریزی 
و قرعه کشی به هیأت های ورزش��ی واگذار شد تا از محل درآمد آنها 
 چ��رخ ورزش بچرخد. طبق این مصوبه، س��الن ش��ش ه��زار نفری 
۲۵ آبان ورزشگاه نقش جهان برای درآمدزایی به هیأت دو ومیدانی 

واگذار شده است. 
رس��ول یزدی زاده، رییس هیأت دو ومیدانی استان اصفهان در این 
 رابطه ب��ه ایمنا گفت: قرار اس��ت از درآمد حاصله این س��الن هیأت 
دو ومیدانی و دو یا سه هیأت دیگر که هنوز از سوی اداره کل ورزش و 
جوانان معرفی نشده اند، منتفع شوند. وی با اشاره به این که مشکالت 
سخت افزاری سالن شش هزار نفری ورزشگاه نقش جهان حل شده 
 است، گفت: مشکل س��قف این سالن کامال حل ش��ده و این مکان 
می تواند از هم اکنون برای میزبانی از رویدادهای استانی و کشوری و 
حتی بین المللی و برای کسب درآمد از میزبانی همایش های مختلف 

مورد استفاده قرار بگیرد. 
یزدی زاده ادامه داد: درآمد حاصله از این س��الن طبق مصوبه اداره 
کل ورزش و جوانان در اختیار هی��أت دوومیدانی قرار می گیرد و از 
این راه، هم برای انجام برنامه های دوومیدانی اصفهان کسب درآمد 

می کنیم و هم هزینه های سال تأمین می شود.  

 شکست مهرام 
دور از دسترس نیست

صادق زاده /سرمربی تیم بسکتبال فوالد ماهان  
ما در بازی رفت مرحله گروهی موفق به شکست مهرام شده ایم، بنابراین 
تکرار این نتیجه در مرحله نیمه نهایی دور از دسترس نخواهد بود. هدف ما 
ایجاد هماهنگی بین بازیکنان برای بازی حساس مرحله نیمه نهایی بود. ما 
در این بازی فرصت خوبی داشتیم تا کریس ویلیامز و محمد کونه را با هم در 
ترکیب قرار داده و برای ایجاد هماهنگی بین این دو و سایر بازیکنان تالش 
کنیم.  در مرحله نیمه نهایی بار دیگر برابر مهرام به میدان خواهیم رفت و 
در تالشیم تا نتیجه الزم را از دیدارهای سنگینی که برابر این تیم در پیش 
داریم به دست آوریم. این تیم به دنبال کسب ششمین قهرمانی لیگ است و 
برای کسب این عنوان انگیزه بسیاری دارد. پیش از 
این، بازیکنان ماهان انگیزه خود را برای شکست 
مهرام نشان داده اند و برای تکرار این پیروزی از 
انگیزه الزم برخوردار هستند و این موضوع 

نیز دور از دسترس نیست. 

6
تجلیل کشتی گیران از رییس سابق هیأت کشتی استان 

مسئوالن باشگاه حس��ین آباد اصفهان و مدیران این باش��گاه با اهدای لوح یادبود و یک جلد قرآن 
نفیس، از داوود شیران به خاطر تالش برای اعتالی کشتی اصفهان در زمان حضور در هیأت کشتی 
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هفته بیست و هفتم لیگ برتر فوتبال 
مسعود 
ایران پنجش��نبه و جمعه این هفته با افشاری

برگ��زاری چن��د رقابت حس��اس و 
سرنوشت ساز در صدر و انتهای جدول لیگ ادامه خواهد یافت 
و دو تیم اصفهانی سپاهان و ذوب آهن بعد از قبول دو شکست 
در هفته قبل، به دنبال این هستند تا با پیروزی در بازی مقابل 
ملوان و س��ایپا صعودی قاب��ل توجه در جدول لیگ داش��ته 

باشند. 
سپاهان بعد از شکس��ت دور از انتظار دقایق پایانی در مقابل 
پرسپولیس که اخراج سوشاک را هم به دنبال داشت، باید با 
 پیروزی در مقابل مل��وان دوباره به مس��یر قهرمانی در لیگ 
بازگردد. مشکل اصلی کرانچار اینجاست که برای بازی فردا 
امکان استفاده از فرش��ید طالبی، سوشاک و جواهیر سوکای 
را ندارد و به همین خاطر باید شاهد بازگشت حسن جعفری 
و شاید هم امید ابراهیمی به قلب خط دفاعی سپاهان باشیم. 
رقیب س��پاهان، یعنی ملوان هم در طی هفته های گذشته 
شرایط مناسبی نداش��ته و احمدزاده سرمربی این تیم بعد از 
تساوی خانگی در مقابل فوالد، حتی استعفای شفاهی خودش 
را هم تحویل مسئوالن این باش��گاه داد که با این درخواست 
مخالفت شد. حضور جالل رافخایی به عنوان بهترین مهاجم 
لیگ و سرعت باالی مهاجمانی مثل نزهتی و اوالدی در تیم 
ملوان باید از سوی مدافعان س��پاهان کنترل شود. در سوی 
مقابل خلعتبری در کنار محمد غالمی، بازیکن سابق ملوان 
در تقابل با هادی تأمینی سابقا س��پاهانی دوباره شادی را به 
 اردوی س��پاهان بیاورند. نبرد محرم و پژمان نوری به عنوان 

کاپیتان های ب��ا تجربه دو تیم در میانه می��دان، تکلیف تیم 
پیروز این مسابقه را مشخص خواهد کرد و باید امیدوار بود که 
سپاهان مانند دور رفت بتواند قوی سپید انزلی را قربانی کند.

ذوب آهن- سایپا؛ جدال شش امتیازی
 اما به غی��ر از س��پاهان باید اش��اره ای هم به بازی س��ایپا و 
ذوب آهن در روز جمعه داش��ت که به خاطر ش��رایط دو تیم 
در جدول رده بندی، یک بازی ش��ش امتیازی است و فرهاد 
کاظمی اگر می خواهد که شانس تیمش را برای رسیدن به 
آلومینی��وم و داماش در جدول لیگ حفظ کن��د، باید فقط و 
فقط چشم به سه امتیاز این مسابقه داشته باشد. البته سایپا 
هم هنوز خیالش از بابت بقا در لیگ راحت نشده و به همین 
خاطر می توان انتظار داشت که ش��اگردان مجتبی تقوی با 
تکیه بر تجربه بازیکنانی مثل ابراهیم صادقی و سعید دقیقی 
به دنبال پیروزی در مقابل ذوب آهن باشند. مهم ترین مسأله 
 در مورد ش��رایط ذوبی ه��ا در طی یک هفت��ه اخیر، حضور 
مدیرعامل جدید کارخانه بر سر تمرینات این تیم و استعفای 
فرهاد کاظم��ی بعد از شکس��ت در مقابل م��س کرمان بود 
 که البته به مانند اس��تعفای احمد زاده ملوانی ها از س��وی 
 هیأت مدیره باش��گاه مورد قب��ول واقع نش��د و باید دید این 
شوک ها در کنار وعده ای که بازیکنان بزرگ تر ذوب آهن 
در رختکن به سرمربی تیمشان داده اند چه شرایطی را برای 
فرهاد کاظم��ی و تیمش رقم خواه��د زد. کاظم��ی با اتمام 
محرومیت فوفانا و عشوری، می تواند با دست بازتری ترکیب 

تیمش را روانه این مسابقه کند.

گل ثانیه های پایانی هادی نوروزی در 
گروه 
مقابل سپاهان، بهترین فرصت را برای ورزش

بازیکنی مثل محسن بنگر فراهم کرد 
تا در مقابل چش��م میلیون ه��ا بیننده تلویزیون��ی و دوربین 
عکاسان حاضر در ورزشگاه آزادی ادب و نزاکت نداشته اش را 
 به رخ تماشاگران بازی بزرگ فوتبال ایران بکشد و با توهینی 
 بی سابقه به هوادارانی که هشت سال تمام به او لقب ناالیق بنگر 
با تعصب را داده بودند، لگدی محکم بر تمام خاطرات خوبش با 
هواداران سپاهان بکوبد. بازیکنی که تا قبل از حضور در باشگاه 
بزرگی مثل س��پاهان حتی تفاوت مابین دالر و ریال را متوجه 
نمی ش��د، با پیراهن طوفان زرد آس��یا به همه  موفقیت های 
ورزشی و مادی در زندگی اش رسید و حتی این افتخار را پیدا 
کرد که بازوبند کاپیتانی بین المللی ترین تیم فوتبال ایران را بر 
روی بازو ببندد،  اما درست ثانیه هایی بعد از گل هادی نوروزی 
مشخص شد که بازوبند کاپیتانی باشگاه بزرگی مثل سپاهان 
چقدر برای امثال بازیکنانی مثل محس��ن بنگر گش��اد بوده و 
حیف از این همه هزینه ای که در طی هشت سال گذشته برای 
بازیکنی شد که امروز به جای دلجویی از هواداران تیم سابقش 
 ک��ه کیلومترها راه را ب��رای دیدن بازی تیم محبوبش��ان طی 
کرده اند، انگشتانش را به نشانه سال ها فقر فرهنگی به سوی 
آنها نشانه می گیرد. شکی نیس��ت که رفتار تعداد معدودی از 
هواداران سپاهان در قبال جدایی محس��ن بنگر از تیمشان و 
پیوستنش به پرسپولیس صحیح نبوده و نیست، اما بدون شک 
رفتار خود بنگر هم دلیلی برای این دلخوری هواداران سپاهان 
از او بوده، وگرنه چرا بازیکنانی مثل سید جالل حسینی، رضا 

محمدی و عادل کاله کج بعد از جدایی از فوتبال اصفهان حتی 
با درصدی از حاش��یه های اطراف محس��ن بنگر ه��م روبه رو 
نش��دند؟ مصاحبه های رنگارنگ بنگر در مورد مدیریت فعلی 
باشگاه سپاهان و کری های مسخره او بعد از حضور در تیمی که 
یک نیم فصل تمام را با حضور در رتب��ه دو رقمی جدول لیگ 
سپری کرده، آنقدر نخ نما و دور از ادب بود که هواداران سپاهان 
را وادار ک��رد ب��رای چند لحظه هم که ش��ده اعت��راض زبانی 
خودش��ان را به بنگر ابراز کنند. بازیکنی ک��ه به قول خودش 
آرزوی بزرگی همچون ناکامی همیشگی پرسپولیس و استقالل 
را در ذهن می پروران��د، کارش به جایی رس��یده که این طور 
وقیحانه و علنی و در مقابل چشم خانواده هایی که پسوند باشگاه 
فرهنگی را در مقابل نام پرس��پولیس می بینند مانند کاپیتان 
سابق س��رخ ها یعنی ش��یث رضایی، خودش را انگشت نمای 
دوربین های تلویزیونی می کند؛ اتفاقی که با واکنش هماهنگ 
و پردامنه هواداران سپاهان در سایت های خبری و شبکه های 
اجتماعی روبه رو شد و همه با ابراز ناراحتی زیاد از این حرکت 
بازیکنی که مثال قرار بود نمادی از تعصب باشگاه سپاهان باشد، 
وعده تالفی را به دو هفته دیگر و در بازی جام حذفی ذوب آهن 
و پرسپولیس داده اند تا همچنان کالف س��ردرگم این ماجرا 
پیچیده تر شود، اتفاقی که بدون شک می تواند آینده فوتبالی 
محس��ن بنگر را هم تحت تأثیر قرار دهد و بازیکنی که در طی 
این سال ها هیچ گاه از لحاظ رفتار و اخالق مورد تأیید جامعه 
فوتبال قرار نگرفته بود، مجبور است تاوان این ناهنجاری های 
اخالقی اش را این بار در مقابل چشم ده هزار هوادار تشنه انتقام 

در ورزشگاه فوالدشهر پس دهد!

بنگر  کارش به 
جایی رسیده که 
این طور وقیحانه 
وعلنی و در مقابل 
 چشم خانواده هایی
که پسوند 
باشگاه فرهنگی 
را در مقابل نام 
 پرسپولیس 
می بینند، مانند 
کاپیتان سابق 
سرخ ها  خودش 
را انگشت نمای 
دوربین های 
تلویزیونی می کند

مشکل اصلی 
کرانچار اینجاست 
که برای بازی فردا 
امکان استفاده 
از فرشید طالبی، 
سوشاک و جواهیر 
سوکای را ندارد و 
به همین خاطر باید 
 شاهد
 بازگشت حسن 
جعفری و شاید هم 
 امید ابراهیمی
 به قلب خط دفاعی 
 سپاهان
 باشیم

بنگر بی نزاکتشوک مدل ذوب آهن

انگشت نماهای پرسپولیسی!سپاهان- ملوان؛ کباب قو در فوالدشهر!

یادداشتیادداشت

؟؟؟

پیگیری

برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی

چهره روز
؟؟؟

؟؟
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؟؟؟

؟؟؟

؟؟؟ مهرزاد 
دانش
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دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد در نظر دارد از طریق برگزاری مزایده عمومی 
 نس��بت به واگذاری واحد خبازی خود به اشخاص واجد ش��رایط اقدام نماید. متقاضیان
می توانند جهت ش��رکت در مزای��ده حداکثر ظرف م��دت 10 روز پس از انتش��ار آگهی 
درخواس��ت خود را به همراه تصویر پروانه کس��ب، رزومه کاری و تأییدیه اتحادیه صنف 

خبازان نجف آباد به دبیرخانه کمیسیون معامالت دانشگاه ارائه نمایند.
بدیهی است پس از بررسی درخواست ها اس��ناد مزایده به واجدین شرایط تحویل خواهد 

شد.

 ضمنًا دانشگاه در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است
و هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

آگهی مزایده

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

شرکت آب و فاضاب استان اصفهان در نظر دارد تعدادی فروش اتصاالت چدنی مازاد بر نیاز 
خود را از طریق مزایده عمومی به شرح ذیل به فروش رساند.

مبلغ تضمین )ریال(شماره مزایدهعنوان مزایدهردیف

ده درصد مبلغ پیشنهادی388-4-91فروش اتصاالت چدنی مازاد بر نیاز1

آگهی مزایده

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

مهلت تحویل اسناد: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1391/12/12
گشایش پیشنهادها: از ساعت 8:30 صبح یکشنبه 1391/12/13

 WWW.abfaesfahan.ir دریافت اسناد مزایده: پایگاه اینترنتی
 www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطاع رسانی مناقصات

شماره تلفن: 0311-6680030

آگهی مزایدهنوبت دوم
 موضوع مزایلده: اج��اره دو جای��گاه CNG واقع در بل��وار ام��ام )پلی��س راه( و کمربندی

جنوب شهر نجف آباد
مدت مزایده: یکسال شمسی

دستگاه مزایده گزار: شهرداری نجف آباد
محل اجاره: بلوار امام )پلیس راه( و کمربندی جنوب شهر نجف آباد

شلرایط شلرکت در مزایده: ش��رکت کنندگان باید دارای صالحیت نگهداری جایگاه و این 
صالحیت به تأیید مراجع مربوطه رسیده باشد، رعایت سقف قرارداد، داشتن شخصیت حقوقی 
و مطابقت اساسنامه شرکت با موضوع مزایده و ارائه آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی 
که منقضی نشده باشد )ش��رکت کنندگان در مزایده باید رعایت منع مداخله کارکنان دولت را 

بنمایند(
محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

 مهلت دریافت و ارسلال اسلناد مزایده و پیشلنهاد قیمت: از افراد واجد ش��رایط دعوت
می شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 
91/12/8 به امور قراردادهای ش��هرداری نجف آباد مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان 

وقت اداری روز شنبه مورخ 91/12/12 به دبیرخانه محرمانه شهرداری نجف آباد تحویل نمایند.
قیمت پایه جایگاه CNG کمربندی جنوب از قرار ماهیانه: مبلغ 137/500/000 ریال

قیمت پایه جایگاه CNG بلوار امام )پلیس راه( از قرار ماهیانه: مبلغ 129/800/000 ریال
مبلغ فروش اسلناد مزایده: 200/000 ریال طی فیش واریزی به حساب سیبا بانک ملی به 

شماره 0104544156001 درآمد شهرداری نجف آباد
میزان سلپرده: معادل 5 درصد کل اجاره بها یکس��ال هر جایگاه: 1- جایگاه CNG واقع در 
بلوار امام )پلیس راه( به مبلغ 77/880/000 ریال، 2- جایگاه CNG واقع در کمربندی جنوب 
به مبلغ 82/500/000 ریال را به صورت جداگانه طی فیش واریزی به حس��اب س��پرده شماره 

0104544150002 شهرداری نجف آباد و یا معادل آن را ضمانتنامه بانکی ارائه نمایند.
برندگان اول و دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط 

خواهد شد.
سایر اطاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است.

تذکر 1: شهرداری نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت اول



یادداشت

 سازمان بسیج رسانه 
در استان راه اندازی شد

سازمان بس��یج رس��انه س��پاه حضرت قمربنی هاش��م)ع( با برگزاری 
 اولین نشس��ت خود با حضور فرمانده سپاه اس��تان، مسئولین و مدیران 

رده های اقشاری بسیج آغاز به کار کرد.
فرمانده سپاه قمربنی هاش��م)ع( در اولین نشست سازمان بسیج رسانه 
سپاه حضرت قمربنی هاشم)ع(گفت: سازمان بسیج رسانه یک رویکرد 
انقالبی و فرهنگی دارد. س��ردار رضا محمدس��لیمانی اف��زود: هدف از 
تشکیل س��ازمان بسیج رس��انه جذب، آموزش و س��ازماندهی اصحاب 
رسانه بسیجی در راس��تای تحقق اهداف ارتش بیس��ت میلیونی است. 
 وی، شجره طیبه بسیج را از بازوان انقالب اسالمی و والیت دانست که با 
بهره گیری از اصحاب رسانه بسیجی می تواند در پیشبرد سیاست های 
کلی نظام مقدس جمهوری اس��المی در عرصه های مختلف با توجه به 
حضور بسیجیان در اقصی نقاط کشور و فعالیت های گوناگون مفید باشد. 
سردار محمدسلیمانی اظهار داشت: یکی از مأموریت های بسیج مقابله 
با تهدیدات نرم و بصیرت افزایی است و سازمان بسیج رسانه در این راستا 
می تواند خدمات شایان توجهی ارایه کند. وی جامعه هدف سازمان بسیج 
رسانه را کلیه مدیران، س��ردبیران، روزنامه نگاران، خبرنگاران، عکاسان 
خبری، تصویربرداران، نیروهای فنی و کارشناسان رسانه دانست که در 
مطبوعات، خبرگزاری ها، سایت های خبری و صدا و سیما فعال هستند. 
در این مراسم، سید عبداهلل علوی به عنوان سرپرست سازمان بسیج رسانه 

استان چهارمحال و بختیاری معرفی شد. 

خبر ویژه

استاندار چهارمحال و بختیاری 
علی اصغر عنابستانی

اتحاد و همدل��ی مردم و مس��ئوالن نظ��ام جمهوری اس��المی در 
راستای پیشرفت کش��ور و حل مش��کالت، نیاز کنونی کشور است 
و رهبر معظم انقالب به همگان گوش��زد کرده اند که در برهه زمانی 
فعلی کشور که دشمنان در تالش برای ضربه زدن به نظام هستند، 
نباید با اختالف افکنی و علنی کردن آن، دشمنان را شاد کرد. همه 
 باید به یاد داش��ته باشند مردم از علنی ش��دن اختالفات مسئوالن

 ناراضی اند، دش��منان به این اختالفات دل بسته اند و مسئوالن نیز 
باید با لبیک به فرمایش��ات 
رهبر معظم انق��الب مبنی 
بر رفاقت و اتح��اد قوا، در راه 

اعتالی کشور گام بردارند.
همدل��ی و اتحاد بی��ن قوا، 
مسئوالن و مردم از مطالبات 
رهبر معظ��م انق��الب بوده 

است.

اتحاد و همدلی مردم و مسئوالن 
نیاز کنونی کشور است

چهره روزیادداشت
از20 قهوه خانه استان 18قهوه خانه مجوز عرضه قلیان ندارند

 مدیرگروه واحد بهداش��ت حرف��ه ای و کار دانش��گاه علوم پزش��کی چهارمحال
  و بختی��اری گفت: از20 قه��وه خانه اس��تان، 18قهوه خانه مج��وز عرضه قلیان 

ندارند.
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اخبار کوتاه

 جذب مخاطب با تولید
 آثار کارآمد تسهیل می شود

مدیرکل صدا و سیمای چهارمحال و بختیاری گفت: جذب 
مخاطبان با تولید آثار کارآمد، تسهیل می شود. حسین گنجی 
در نشست هم اندیشی کارشناسان و مدیران فرهنگ و ارشاد 
اسالمی اس��تان با مدیر کل و معاونین صدا و سیمای استان 
اظهار داش��ت: تالش ما این اس��ت تا با ارتقای کمی و کیفی 
برنامه های صدا و سیمای استان بتوانیم گام مهمی در راستای 
تقویت ارزش های دینی و فرهنگی استان برداریم.وی با اشاره 
به توس��عه کمی و کیفی برنامه های صدا و س��یمای استان، 
افزود: در راستای معرفی، احیا و حفظ سنت های فاخر استان 
از ایده های نهادهای فرهنگی اس��تقبال و استفاده می کنیم. 
رحیم زاده تصریح کرد: تولید و نمایش آثار ارزشی و فاخر در 
بخش های صدا و سیما می تواند جنگ نرم دشمن را خنثی 
کند. مدیرکل صدا و سیمای چهارمحال و بختیاری بر لزوم باور 
عمومی در پاسداشت ارزش های فرهنگی تأکید کرد و گفت: با 
شناسایی و اشرافیت بر خطرات تهدید کننده جامعه، ضروری 
است مطابق با نیاز مخاطبان، آثار ارزشی و فاخر تولید کرد تا 

آنها را جذب کنیم.

 6هزار واحد مسکن مهر
 آماده افتتاح است

مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری گفت: 6 هزار 
و 747 واحد مسکن مهر در استان آماده افتتاح و بهره برداری 
است. علی علیخانی اظهار داش��ت: تعداد واحدهای احداثی 
مسکن مهر استان، 42 هزار واحد است که امید می رود تا پایان 
دولت دهم مراحل بهره برداری از این واحدها به اتمام برسد. 
وی افزود: این تعداد واحد در قالب دو برنامه شهرهای زیر20 
هزار نفر و روستاها که مجری آن بنیاد مسکن است و شهرهای 
باالی20 هزار نفر که راه و شهرسازی مجری آن است، احداث 
می شود.علیخانی افزود: از تعداد واحدهای مسکن مهر که زیر 
نظر راه و شهرسازی قرار دارد 6 هزار و 747 واحد آماده افتتاح 
و بهره برداری اس��ت. مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و 
بختیاری با تأکید بر ضرورت ایجاد زیرس��اخت های الزم در 
شهرک های مسکن مهر اس��تان،گفت: با همکاری و تعامل 
دستگاه های ذیربط امید می رود که با ایجاد زیرساخت هایی 
چون مدرسه، مراکز پزشکی، درمانی و امنیتی، شرایط الزم 
برای استقرار افراد در این واحدها فراهم شود. علیخانی تصریح 
کرد: به جز پروژه مس��کن مهر، 126 پروژه دیگر از سوی این 

اداره  کل در حال اجراست.

 چندی پیش در نشس��ت هم اندیشی 
گروه 
کارشناسان و مدیران فرهنگ و ارشاد شهرستان

اسالمی اس��تان با مدیر کل و معاونین 
صدا و سیمای استان تصمیم گیران کالن عرصه فرهنگ و هنر 
دیدگاه های خود را در جهت اعتال و ارتقای فرهنگ با یکدیگر 
 به اش��تراک گذاش��تند. آنچه در ادامه می آید بخش هایی از 
حرف های مطرح شده در این نشست است. مدیرکل فرهنگ 
و ارش��اد اس��المی چهارمحال و بختیاری گف��ت: تولید آثار 
فرهنگی فاخر و ارزشی، راهکار مهمی برای مقابله با جنگ نرم 
دشمن است. حسین گنجی در نشست هم اندیشی کارشناسان 
و مدیران فرهنگ و ارشاد اسالمی استان با مدیر کل و معاونین 
صدا و س��یمای اس��تان اظهار کرد: ش��بکه  اس��تانی به دلیل 
پاسداش��ت ارزش ها و فرهنگ بومی، محلی و منطقه ای و نیز 
توجه به تنوع فرهنگ��ی می تواند برای احی��ای ارزش ها و نیز 
یکپارچه سازی و وحدت مردم نقش مؤثری را ایفا کند. وی با 
اش��اره به نقش رس��انه برای تقویت ارزش های بومی و محلی 
اس��تان، تصریح کرد: شبکه استانی در راس��تای تهیه و تولید 
برنامه های ارزشی و فاخر اقدامات بس��یاری انجام داده که در 
حفظ و تقویت فرهنگ و ارزش های بومی استان نقش بسیاری 
داشته است.گنجی ادامه داد: تصور این که فرهنگ و هنر فقط 
در حیطه اداره  کل فرهنگ و ارش��اد اسالمی بوده، غلط است، 
چرا ک��ه نهادهای مختل��ف فرهنگی داریم ک��ه در این زمینه  
فعالیت دارند. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و 

بختیاری با اش��اره به این که دس��تگاه های فرهنگی نیازمند 
هم افزایی بیش از پیش هستند، افزود: با توجه به این که صدا و 
سیما یک مجموعه ارتباطی و رس��انه ای با وسعت زیاد است و 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز از مجموعه ای از ظرفیت های 
فرهنگی و هنری برخوردارست، ضروری است تا این دو دستگاه 
هماهنگی و هم افزایی بیش��تری با هم داش��ته باشند.گنجی 
اف��زود: آمادگ��ی داریم تا با تش��کیل جلس��ات متع��دد بین 
معاونت های هر دو اداره، برنامه ریزی های دقیقی برای تحقق 
این آرمان ها در جریان سازی فرهنگی شکل بگیرد. وی با اشاره 
به ظرفیت های باالی فرهنگی استان گفت: با توجه به این که 
رس��انه مهم ترین دانش ب��رای تب��ادل اطالعات اس��ت باید 
ظرفیت های فرهنگی استان را برای مردم از این طریق به روز 

کرد.

برنامه ه�ای فرهنگ�ی چهارمح�ال و بختی�اری 
الگوپردازی می شود

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اس��المی استان چهارمحال و بختیاری 
گفت: برنامه های فرهنگی این اداره  کل، در سال آینده بر اساس 
الگوه��ای جدید طراحی و اجرا می ش��ود.گنجی اظهار داش��ت: 
فرهنگ بخشی مهم و اساس��ی را در زندگی افراد شکل می دهد، 
چراکه نشان دهنده هویت و شیوه زندگی مردمان هر منطقه ای 
است. وی افزود: بر همین اساس برنامه ریزی فرهنگی با استفاده 
از الگوی توازن فرهنگی و به منظور ظرفیت سازی یک امر ضروری 

است.گنجی با بیان این که هیچ هدفی بدون داشتن برنامه ریزی 
درست و دقیق به نتیجه نمی رسد، تصریح کرد: اهداف و اقدامات 
فرهنگی از جمله اموری هستند که باید هدفمند باشند و با یک 
برنامه ریزی درس��ت و جامع پیگیری و دنبال ش��وند. مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان چهارمحال و بختیاری ادامه داد: 
بر همین اساس برنامه های فرهنگی این اداره  کل در سال آینده 
براساس مدل های جدید و کارآمد طراحی و اجرا می شود.گنجی 
با بیان این که برنامه ریزی فرهنگی باید مبتنی بر نیازها و واقعیات 
پی ریزی ش��ود، تصریح کرد: در همین راس��تا با داشتن شیوه و 
روش علمی و بهره گیری از یک تفکر اساسی می توان به توفیقات 
بسیاری در برنامه ریزی فرهنگی دست پیدا کرد. وی از ایجاد یک 
مدل شش ضلعی فرهنگی در رأس برنامه های سال 92 این اداره 
 کل خبر داد و گفت: آموزش مستمر مهارت ها و مدل های جدید 
فرهنگی با هدف ساده سازی شیوه تعامل با گروه های مخاطب با 

عنوان مدل فرهنگی شش ضلعی به اجرا درمی آید.

تخصیص 3 میلیارد ریال اعتبار به مراکز فرهنگی 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری از توزیع 
سه میلیارد ریال اعتبار خرید کتاب به مراکز فرهنگی استان خبر 
داد. گنجی افزود: کتاب یکی از مؤثرترین وسایل ارتقای فرهنگ 
جامعه است، بر همین اساس باید مطالعه روزانه فرد افزایش یابد.وی 
از اجرای11پروژه عمرانی در سال  جاری خبر داد و افزود: مقرر شده 
قطعه زمینی با حمایت استاندار چهارمحال و بختیاری از مسکن و 
شهرسازی به  منظور احداث کتابخانه مرکزی شهرکرد خریداری 
ش��ود که در صورت تملک زمین با برنامه ریزی های صورت گرفته 
اعتبار احداث این واحد تخصیص داده خواهد شد.گنجی با اشاره 
به توزیع سه میلیارد ریال اعتبار خرید کتاب برای مراکز فرهنگی 
استان ادامه داد: به  منظور فرهنگ سازی در راستای افزایش سرانه 
مطالع��ه، اجرای طرح ه��ای مختلف از جمل��ه آیینه  های کاغذی 
و اهدای کت��اب به هر مرکز اجرا می ش��ود.گنجی ادام��ه داد: این 
کتاب  ها با تخفیف40 درصد به فروش رسید و با استقبال بی نظیر 
مردم در شهرستان ها و روس��تاییان روبه رو شد. در پایان نشست 
انجمن کتابخانه های عمومی استان چهارمحال و بختیاری برخی 
از اهدا کنندگان کتاب مورد تقدیر قرار گرفتند.در این نشس��ت از 
استاندار چهارمحال و بختیاری، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
معاون اداره  کل فرهنگ و ارشاد اسالمی، مدیرکل دفتر امور زنان 
استانداری و سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل استانداری 
چهارمحال و بختیاری به عنوان اهدا کنندگان نمونه کتاب تقدیر 

و تجلیل شد. 

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری:

تولید آثار فاخر، مهم ترین راهکار مقابله با جنگ نرم دشمن است
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وحی��د محمودخانی نش��انی: اصفهان خ ارت��ش روبروی چهرازی، خواس��ته: 
واخواه��ی، گردش��کار: با عنایت به محتوی��ات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی 
اعضای محترم ش��ورا ضمن اعالم ختم رس��یدگی با استعانت از خداوند متعال 
به ش��رح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی شورا: در خصوص 
واخواهی به عمل آمده نس��بت به دادنامه شماره 265 مورخه 91/3/30 صادره 
از این ش��ورا ب��ا عنایت به محتوی��ات پرونده عدم ارائه دلی��ل و مدرک محکمه 
پس��ندی از ناحیه واخواه که موجبات نقض دادنامه ب��دوی فوق الذکر را فراهم 
آورد، ش��ورا واخواهی به عمل آمده را غیر وارد تش��خیص داده، لذا به استناد 
م��واد 305 الی 308 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدن��ی ضمن رد واخواهی به عم��ل آمده، دادنامه بدوی را ک��ه به نحو صحیح 
ومواف��ق اص��ول حقوقی اص��دار یافته و خال��ی از هر گون��ه منقصت قضایی 
می باش��د، عین��ًا تأیید و اس��توار اعالم م��ی نماید. رأی ص��ادره حضوری و 
ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواه��ی در دادگاه های عمومی 
 حقوق��ی اصفه��ان می باش��د. م الف/ 18602 ش��عبه هجدهم حقوقی ش��ورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7467 در خص��وص پرونده کالس��ه 1342/91 ش 7 خواهان عباس و علی اکبر 
مختاری با وکالت عزت اله الماسی دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت فتح اله 
کالنتری تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای مورخ 91/12/20 ساعت 9 صبح 
تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه 
واقع در ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و 
نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. شعبه 7 حقوقی 

مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7469 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 1294/91 خواهان مه��دی خدابنده دنبه 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت ولی اله بابایی تقدیم نموده اس��ت. وقت 
رس��یدگی برای روز ش��نبه مورخه 92/1/24 س��اعت 4 عصر تعیین گردیده. با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول 

ارباب- روبروی مدرس��ه نیلی پور- جنب ساختمان صبا- پالک 57 کدپستی 
8165756441 ش��ورای حل اختالف اصفهان- ش��عبه 20 شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م 

الف/ 18581 شعبه 20 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7472 در خصوص پرونده کالس��ه 1256/91 خواهان حمید عابدی دادخواستی 
مبن��ی بر مطالب��ه وجه چک به طرفی��ت علی اصغر خزاعی تقدیم نموده اس��ت. 
وقت رس��یدگی برای روز یکش��نبه مورخه 92/1/18 ساعت 4 تعیین گردیده. با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول 
ارباب- روبروی مدرس��ه نیلی پور- جنب س��اختمان صبا- پالک 57 کدپستی 
8165756441 ش��ورای حل اختالف اصفهان- ش��عبه 19 شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت 
عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 

شعبه 19 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7473 در خصوص پرونده کالس��ه 1903/91 خواهان حمید عابدی دادخواستی 

مبن��ی بر مطالبه مبل��غ 6/000/000 ریال وجه 2 فقره چ��ک 91/9/25-276962 
و 276963-91/10/25 بان��ک مل��ی ب��ه انضمام مطلق خس��ارات دادرس��ی و 

تأخی��ر در تأدیه به طرفیت عزیز براری فرزند س��یف اله تقدیم نموده اس��ت. 
وقت رس��یدگی برای مورخ 92/1/17 س��اعت 10/30 صبح تعیین گردیده است. 
ب��ا توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاض��ای خواهان برابر ماده 
73 قان��ون آئین دادرس��ی مدن��ی مراتب در جراید منتش��ر تا خوان��ده قبل از 
وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع 
ش��ماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم 
را اخ��ذ نمایی��د. در صورت ع��دم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و 
 تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. ش��عبه 5 حقوقی مجتمع ش��ماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7474 در خصوص پرونده کالس��ه 1902/91 خواهان حمید عابدی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه مبل��غ 1/500/000 ریال وجه چک 242795-91/10/5 بانک ملت 
به انضمام مطلق خسارات دادرسی و تأخیر در تأدیه به طرفیت مهدی داوودی 

تقدیم نموده است. وقت رس��یدگی برای مورخ 92/1/17 ساعت 11 صبح تعیین 
گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
براب��ر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده 
قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واق��ع در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه 
مجتمع ش��ماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی 
 و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. ش��عبه 5 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
7475 کالس��ه پرون��ده:، 785/91، ش��ماره دادنام��ه: 1275، مرجع رس��یدگی: 
ش��عبه 29 ش��ورای حل اخت��الف اصفه��ان، خواه��ان: حمید عابدی نش��انی: 
خیابان س��جاد مقابل بانک صادرات طبقه فوقانی بیمه توس��عه، خوانده: محمد 
کریمی نش��انی: خیابان چمران آل محمد کوچه هش��تم بن بس��ت 7، خواس��ته: 
مطالب��ه وج��ه چک، ب��ا عنایت به محتوی��ات پرون��ده و اخذ نظریه مش��ورتی 
 اعض��ای محترم ش��ورا ضمن اعالم ختم رس��یدگی ب��ا اس��تعانت از خداوند 
متعال به ش��رح آتی مب��ادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: در 
خص��وص دعوای حمی��د عابدی به طرفی��ت محمد کریمی به خواس��ته مطالبه 
مبل��غ 30/000/000 ری��ال وجه چک ش��ماره 652522 م��ورخ 91/5/28 عهده 
بان��ک تجارت ش��عبه زینبیه ک��د 6290 اصفهان عهده بانک ب��ه انضمام مطلق 

خس��ارات قانونی، با عنایت به بقای اصول مس��تندات در ی��د خواهان و گواهی 
عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده 
و اس��تحقاق خواه��ان در مطالبه وجه خواس��ته دارد و عدم حض��ور خوانده 
 در جلس��ه رس��یدگی و مصون ماندن خواس��ته از هر گونه تع��رض و تکذیب، 
ش��ورا دع��وای مطروح��ه را وارد و ثابت تش��خیص داده، لذا به اس��تناد مواد 
310 و 313 قان��ون تج��ارت و م��واد 198 و 515 و 519 و 522 قان��ون آیی��ن 
 دادرس��ی دادگاه ه��ای عموم��ی و انقالب در ام��ور مدنی حکم ب��ر محکومیت 
خوان��ده ب��ه پرداخ��ت مبل��غ 30/000/000 ری��ال باب��ت اص��ل خواس��ته و 
38/000 ری��ال باب��ت هزین��ه دادرس��ی و همچنین خس��ارت تأخی��ر تأدیه از 
تاری��خ سررس��ید چک لغای��ت تاریخ وصول که محاس��به آن براس��اس نرخ 

 اعالم��ی از س��وی بانک مرک��زی جمهوری اس��المی ای��ران برعه��ده اجرای 
محترم احکام می باش��د در حق خواه��ان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره 
غیابی و ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این 
شورا و ظرف بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی 
در دادگاه های عمومی حقوقی اصفهان می باشد. شعبه 29 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7476 در خصوص پرونده کالس��ه ه��ای 1972/91 و 1973/91 خواهان حمید 
عاب��دی دادخواس��تی مبنی بر مطالبه ب��ه طرفیت غالمرضا افش��اری و مختار 
موس��وی تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای روز ش��نبه مورخ 92/1/31 

س��اعت 9/30 و 9 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به 
این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران – مجتمع شماره یک 
اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت 
عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 

شعبه 13 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7477 در خصوص پرونده کالس��ه 2023/91 خواهان حمید عابدی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت امین حسین میرزایی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی 
برای مورخه 92/1/17 ساعت 11 صبح تعیین گردیده. با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول ارباب- روبروی مدرسه 
نیلی پور- جنب س��اختمان صبا- پالک 57 کدپستی 8165756441 شورای حل 
اختالف اصفهان- ش��عبه 6 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمای��د. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی 
 ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه ششم حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7478 در خصوص پرونده کالس��ه 1013/91 خواهان حمید عابدی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت علی رش��یدی تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی 
ب��رای مورخ 91/3/4 س��اعت 5 عصر  تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 25 حقوقی 

مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
7479 ش��ماره: 1189/91 ش 8 به موجب رأی شماره 1617/91 تاریخ 91/9/29 
حوزه 8 ش��ورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علی��ه توران صفائی نام پ��در: نوراله مجهول المکان محکوم اس��ت به: پرداخت 
مبل��غ 10/000/000 ری��ال به عنوان اصل خواس��ته و پرداخت 54/000 ریال به 
عنوان خسارت دادرسی و هزینه نشر آگهی به پرداخت خسارات تأخیر و تأدیه 
از تاریخ تقدیم دادخواس��ت )91/7/12( لغایت زم��ان وصول و ایصال آن طبق 
نرخ ش��اخص بانک مرک��زی در حق خواهان حمید عابدی ن��ام پدر: عبدالصمد 
نش��انی محل اقامت: اصفهان خ سیمین کوچه س��ید عظیم کوچه جواهری پالک 
11. صادر و اعالم می گردد. چهار فقره س��فته 244688 و 244687 و 469501 
و 469502. م��اده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
ش��د محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیب��ي براي پرداخت محکوم ب��ه بدهد یا مالي معرفي کند ک��ه اجراي حکم و 
اس��تیفاء محکوم به از آن میسر باش��د و در صورتي که خود را قادر به اجراي 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت 
 اجرا تس��لیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. شعبه 8 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
7480 ش��ماره: 1188/91 ش 8 به موجب رأی شماره 1625/91 تاریخ 91/9/29 
حوزه 8 ش��ورای ح��ل اختالف شهرس��تان اصفه��ان که قطعیت یافته اس��ت 
محکوم علیه ش��کراله اس��دالهی مجهول المکان محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ 
10/000/000 ریال به عنوان اصل خواس��ته و پرداخت 40/000 ریال به عنوان 
خس��ارت دادرسی و هزینه های نش��ر آگهی به پرداخت خسارت تأخیر و تأدیه 
از تاریخ تقدیم دادخواس��ت )91/7/12( لغایت زم��ان وصول و ایصال آن طبق 
نرخ ش��اخص بانک مرک��زی در حق خواهان حمید عابدی ن��ام پدر: عبدالصمد 
نش��انی محل اقامت: اصفهان س��ه راه سیمین کوی س��ید عظیم کوی جواهری 

پالک 11. صادر و اعالم می گردد. )2 فقره س��فته به ش��ماره های 1- 405595 
و 2- 405573(. م��اده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
ی��ا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مال��ي معرفي کند که اجراي حکم و 
اس��تیفاء محکوم به از آن میسر باش��د و در صورتي که خود را قادر به اجراي 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت 
اجرا تس��لیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. شعبه 8 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
7481 ش��ماره: 1209/91 به موجب رأی غیابی ش��ماره 1674 تاریخ 91/9/25 
حوزه ش��عبه نهم ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان ک��ه قطعیت یافته 
اس��ت محکوم علیه ایمان داوری ن��ام پدر: رضا مجهول المکان محکوم اس��ت 
ب��ه: پرداخت مبل��غ 5/000/000 ریال )پن��ج میلیون ریال( وجه یک فقره س��فته 
 به ش��ماره 545851 )س��ری/ ژ( و مبلغ 118/000 ریال بابت هزینه دادرسی و

خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست )91/7/12( لغایت زمان اجرای 
حکم طبق شاخص بانک مرکزی در حق محکوم له حمید عابدی نام پدر: عبدالصمد 
نشانی محل اقامت: خیابان س��یمین کوچه سید عظیم کوچه جواهری پالک 11. 
ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم 
علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي 
پرداخ��ت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و اس��تیفاء محکوم 
 به از آن میس��ر باش��د و در صورت��ي که خود را قادر به اج��راي مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. شعبه 9 حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان

اخطار اجرایی
7482 ش��ماره: 1210/91 ش 9 ب��ه موج��ب رأی غیاب��ی ش��ماره 1683 تاریخ 
91/9/26 حوزه ش��عبه نهم ش��ورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت 
یافته اس��ت محکوم علیه پرویز اورک نام پدر: رضا مجهول المکان محکوم است 
ب��ه: پرداخت مبل��غ 10/314/200 ریال )ده میلیون و س��یصد و چهارده هزار و 
دویس��ت ریال( وجه یک فقره چک به ش��ماره 674115 ه���/32 مورخ 80/7/25 
به مبلغ 1/000/000 ریال به عهده بانک س��په شعبه خیابان خیام اصفهان و یک 
فق��ره فاکتور مورخ 91/7/11 به مبل��غ 9/314/200 ریال و مبلغ 126/000 ریال 
بابت هزینه دادرس��ی و خس��ارت تأخیر تأدیه در مورد چک از تاریخ سررسید 
)80/7/25( و در خصوص فاکتور از تاریخ تقدیم دادخواس��ت )91/7/12( لغایت 
زمان اجرای حکم طبق ش��اخص بانک مرکزی درح��ق محکوم له حمید عابدی 
نام پدر: عبدالصمد نش��انی محل اقامت: خیابان سیمین کوچه سید عظیم کوچه 
جواه��ری پالک 11. ماده 34 قانون اجراي احکام: همی��ن که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگ��ذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد ی��ا مالي معرفي کند که اجراي 
حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میس��ر باشد و در صورتي که خود را قادر به 
اج��راي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. شعبه 9 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
7484 در خصوص پرونده کالس��ه 1704/91 خواهان آقای محمود ش��کوهیان 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه وجه سه فقره سفته به طرفیت آقای حسن پیرنجم 
الدین تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز چهارشنبه مورخ 92/1/28 
س��اعت 10 صبح تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی 
 و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان
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Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R

جامعه کارگران ایران در دوران هش�ت س�ال دفاع 
مقدس بر اساس وظیفه دینی خود عمل کردند
        علیرضا ذاکر اصفهانی؛ استاندار اصفهان

چگونه می توان فرهن�گ ایثار و ش�هادت را دربین 
اعضای جامعه کارگری تشویق کرد؟

فرهن��گ ش��هادت از آن نظ��ر ک��ه ریش��ه در اعتقادات 
و باوره��ای دین��ی م��ا دارد متعل��ق ب��ه آح��اد م��ردم 
اس��ت و هم��ان مجموعه عل��ل و عوامل��ی که م��ی تواند 
ب��ه حف��ظ و بس��ط و ارتق��ای ای��ن فرهنگ در س��طح 
 جامع��ه بینجام��د در خص��وص جامع��ه کارگ��ری ه��م 
 می تواند حاصل ش��ود.به ویژه آن که جامع��ه کارگری ما 
جامع��ه ای اعتق��ادی و آرم��ان خ��واه اس��ت، بنابرای��ن 
توجه بیش��تر به اعتقادات دین��ی و آرمان ه��ای انقالبی 
 و توج��ه دادن کارگ��ران ب��ه پیش��ینه هویت��ی ش��ان

و از طرفی تعهداتی که به جامعه دارند، می تواند موجبات 
تشویق بیشتر در زمینه فرهنگ شهادت را سبب شود.

همان گونه که این احساس تعهد سبب شد بخش وسیعی 
از کارگران ما در کوران انقالب و در مقاطع مختلف از جمله 
دوران دف��اع مقدس چه در جبهه و چ��ه در بخش صنعت 
 و مع��دن و کار و ت��الش، در خدمت اه��داف عالی انقالب 
 باش��ند. در این مقط��ع تاریخی نی��ز به نظر می رس��د با 
س��از و کارهای مختلف و ابزارها و ش��یوه های نو می توان 
برای تش��ویق این فرهن��گ در جامع��ه و از جمله جامعه 

کارگری قدم برداشت.
 آیا برگزاری کنگره بزرگداش�ت ش�هدای کارگر در 

ترویج روحیه شهادت تأثیر دارد؟
برپایی همایش ها و کنگره هایی از این دست که در جهت 
تعمیق اندیشه دینی و انقالب صورت می پذیرد در صورتی 
که از محتوای خوب برخوردار باش��د، تأثیرات بسزایی در 

این راس��تا دارد و به این ش��رط که محتوا کارآمد و به روز 
باشد و تمام جنبه های احساس��ی و عقلی مخاطبان خود 
را زیر نظر داشته باشد ،جهت انگیزش های الزم می تواند 

مؤثر واقع شود.
تصور می کنم اگر بتوانیم در چنین برنامه هایی با توسل به 
ظرفیت های باالی موجود، مروری بر فرهنگ شهادت در 
تاریخ و مردم داشته باشیم به ویژه در تاریخ انقالب اسالمی 
 و از طرفی توج��ه دادن مخاطبین به وظای��ف امروز آنها و 
بایسته های امروز، این نشست ها جنبه راهبری پیدا کرده 

و مسیر تعالی را در مقابل دید کارگران قرار می دهد.
نقش کارگ�ران را در دوران انقاب اس�امی و دفاع 

مقدس چگونه ارزیابی می کنید؟
انق��الب اس��المی ای��ران برخ��الف بس��یاری از انقالب 
های ق��رن 20و ی��ا انقالب ه��ای قب��ل از آن ک��ه عمدتا 
جنبه طبقاتی داش��تند و ب��ا الهام از آرای مارکسیس��تی 
و در راس��تای منافع یک طبقه ش��کل گرفتن��د، انقالبی 
طبقاتی نب��ود، بلکه همه اقش��ار در آن حضور داش��تند، 
ح��ال آن ک��ه ب��ه لح��اظ ارجحی��ت مناف��ع کارگ��ران 
در انق��الب ه��ای مارکسیس��تی تمرکز عمده ب��ر حضور 
 کارگران در انقالب بس��ته به خودآگاهی تاریخی آن رقم

 می خورد.
اما از آن نظر که در انقالب اسالمی حضور در عرصه انقالبی 
صرفا پایه و اساس اقتصادی نداشت بلکه این حضور وابسته 
به احساس مسئولیت انسان مؤمن و بر اساس فطرت پاک 
او قابل تبیین است که البته انقالب بر پایه یک اصل یا یک 
 علت صورت نمی گیرد گرچه رنگ فرهنگی آن برجسته تر

است.
به همین منظور کارگران ایران ه��م نه به لحاظ زاویه نگاه 
طبقاتی، بلکه به عنوان بخش��ی از سایر اقش��ار جامعه به 
وظیفه دینی خود عمل کردند و در سال های بعد از انقالب 
نیز در جهت پاس��داری از آرمان های انقالبی و حفظ نظام 

اسالمی حضور حماسی و فعالی را از خود نشان دادند. 
جمع کثیری از جانبازان، شهدا و آزادگان کشور ما چه در 
دوران دفاع مقدس و چه در س��ایر مقاطع از همین قش��ر 

هستند.
 نق�ش و جایگاه فرهن�گ ایثار و ش�هادت در جامعه 

کارگری را چگونه تبیین می کنید؟
فرهنگ ایثار و ش��هادت از نقاط برجسته فرهنگ دینی و 

عاشورایی ماست. باید به این موضوع اشاره کنم که اصوال 
فرهنگ ما ایرانی ها فرهنگ دینی اس��ت، جشن های ما، 
عزاداری ها، معامالت و س��ایر وجوه فرهنگ ایرانی ریشه 

در فرهنگ دینی دارد. 
فرهنگ ش��هادت از اجزای فرهنگ اس��ت که ه��ر ایرانی 
به آن اعتق��اد دارد و به آن عم��ل می کند، ل��ذا کارگران 
ه��م ب��ه عن��وان قش��ر وس��یعی از ای��ن جامع��ه، از این 
فرهن��گ و با الهام از آنچ��ه در حوزه خصوص��ی فرد و چه 
 در س��طح کالن ط��ی طری��ق می نمای��د، بهره ب��رداری

 می کنند.

دکت�ر اس�داهلل عباس�ی، نماین�ده م�ردم در 
دوره های هفتم و هشتم مجلس شورای اسامی

   کنگره سراسری شهدای کارگر در آینده نزدیک 
برگزار خواهد شد

دکتر اسداهلل عباس��ی، نماینده محترم مردم در دوره های 
هفتم و هشتم مجلس شورای اسالمی که از21 مردادماه به 
عنوان معاون توس��عه مدیری��ت و منابع انس��انی وزارت 
تعاون،کار و رفاه اجتماعی حک��م گرفته بود، در بهمن ماه 
امسال از سوی رییس جمهور به عنوان سرپرست وزارتخانه 
منصوب ش��د. برگزاری کنگره ش��هدای کارگر در استان 
اصفهان بهانه خوبی بود که علیرغم تمام مشغله ها از ایشان 
بخواهیم که به س��ؤاالت ما پاس��خ دهد و جناب دکتر نیز 
درخواس��ت ما را اجابت کرد که در زی��ر مصاحبه ای که با 

ایشان انجام شده است را می خوانیم.
آقای دکتر، چگونه می توان فرهنگ ش�هادت را در 

جامعه کارگری  احیا و تشویق کرد؟
اول ای��ن نکت��ه مه��م اس��ت ک��ه بدانی��م فرهن��گ 
ش��هادت، می��راث مجاهدات��ی اس��ت ک��ه آگاهان��ه 
در راه خ��دا گام نه��اده ان��د و م��ا ب��ه هم��ه مدی��ون 
 فداکاری ه��ای ایش��ان هس��تیم و یک��ی از راه هایی که 
می توانیم به آنان ادای دین کنیم، شناساندن همه جانبه 
شخصیت وکارهای شهدا و جانبازان برای نسل هایی است 

که این مسیر را به خوبی درک نکرده اند.
دوم ای��ن ک��ه  اساس��ا  موض��وع ایث��ار و ش��هادت، ب��ه 
عن��وان ی��ک فرهن��گ متعال��ی ش��ناخته می ش��ود و 
انس��ان ها در اغل��ب فرهنگ ها ب��ه این موض��وع احترام 
می گذارن��د و از راه های گوناگون، ش��هدا و کس��انی که 
 دراین راه گام م��ی گذارن��د را تکریم می کنن��د، چرا که 
حرکت آفرینی و انگیزش ش��هادت )که در قله مسیر ایثار 
 قرار دارد( بس��یار عمیق و پای��دار بوده و م��ی تواند برای 

سال های متمادی جامعه را تحت تأثیر قرار دهد. 
درمورد ش��هدای کارگر نیز همین موضوع مصداق دارد و 
برای احیای فرهنگ ش��هادت درجامعه کارگری بایستی 
مهم ترین اولویت ها را شناخت که عبارتند از: الگو سازی 
ازش��هدای کارگر و بیان ویژگی ها وشاخصه های معنوی 
آنان و نی��ز تأثیراتی که روحی��ه ایثار و ش��هادت آنان در 
پیش��برد اهداف انقالب اس��المی ای��ران و دف��اع از کیان 
 کشور اسالمی داشته اس��ت، با اس��تفاده از ظرفیت های

رسانه ای در سراسر کش��ور، زنده نگهداشتن یاد و خاطره 
 شهدای کارگر از طریق برگزاری همایش ها و یادواره های

 ش��هدا، تکریم وتجلیل از خان��واده های صب��ور و فداکار 
ش��هدای کارگر در مناس��بت ه��ای مختلف و بررس��ی و 
 اصالح قوانین و مقررات درجهت حمای��ت از ایثارگران و 

خانواده های آنان.
یقینا اجرای این اولویت ه��ا نیازمند برنامه ریزی و بودجه 
مناسب است که بایستی دردستگاه های مسئول پیگیری 
ش��ود، زیرا اگر رشادت ها و خدمات ش��هدا و ایثارگران به 
خوبی برای مردم معرفی شود، بیشترین و بهترین نتایج و 
دستاوردها را برای جامعه به همراه خواهد داشت و احساس 

امنیت و آرامش در جامعه افزایش می یابد.
برگزاری این کنگ�ره ها در ترویج روحیه ش�هادت 

درکارگران تأثیر دارد یا نه؟
باتوجه ب��ه فرامین رهب��ر فرزانه انق��الب درخصوص این 
که »زنده نگهداش��تن یاد ونام ش��هدا، کمتر از ش��هادت 
نیس��ت«، همه متولی��ان جامع��ه مخصوصا مس��ئولین 
وزارت متب��وع برخ��ود ف��رض م��ی دانن��د درجه��ت 
تکری��م وارج نه��ادن به خانواده ش��هدا هرآنچ��ه در توان 
 دارند ب��ه منصه ظه��ور برس��انند و ای��ن، نوع��ی تکریم 
ارزش ها و تنویر افکار  نسل س��وم انقالب است که باید با 

فضای جبهه و شهادت آشنا شوند.
 بدیهی است زنده نگهداش��ن یاد و خاطره شهدای کارگر 
موجب ارتقای روحی��ه خانواده ها و بس��تگان و همکاران 
آنان و درنهایت جامعه خواهد ش��د. امام راحل)ره( نیز در 
 سیره خود تقدیر از اس��وه های ایثار و شهادت را سرلوحه 
 برنامه هایش��ان ق��رار داده بودن��د و بدین منظ��ور به هر 
بهانه ای و در هر مس��أله ای یاد و خاطره شهدا و ایثارگران 
را گرامی داشتند، زیرا ش��هدا از روی اخالص دراین مسیر 
وارد شده بودند و آنچه در نزد خدا ارزش دارد، عمل از روی 

اخالص است. 
 در تعالیم اس��المی داریم که می گویند شمش��یر علی بن 
ابی طالب)ع( و دیگ��ران فرقی ندارد، اما ارزش شمش��یر 
حضرت  علی )ع( به خاطر اخالص عمل اوست. در واقع این 
مرتبه اخالص است که یک ضربه شمشیر ایشان را برتر و 

باالتر از عبادت جن و انس می داند.
 نقش کارگران را در دوران انقاب اس�امی و دفاع 

مقدس چگونه ارزیابی می کنید؟
کارگران در س��ه مرحله از انقالب )کودتای مرداد 1332، 
بازداش��ت و تبعید حضرت ام��ام )ره( در س��ال 1342 و 
پیروزی انقالب اس��المی ایران 1357( از یکسو به عنوان 
بازوان و از سوی دیگر به عنوان پیام رسان فرهنگ مبارزه 

با رژیم طاغوت در کشور فعال بوده اند.
  اگر نگاه��ی اجمالی به فض��ای قبل از انق��الب بیندازیم 
می بینیم که این عزیزان با اعتصاب در کارخانجات، زمینه 

سقوط رژیم پهلوی را فراهم نمودند. 
در دوران دف��اع مق��دس نی��ز همی��ن ب��س ک��ه بدانیم 
ای��ن عزی��زان ب��ا آم��ار قری��ب ب��ه 15 ه��زار ش��هید، 
 دومین قش��ر آم��اری ش��هدای کل کش��ور را تش��کیل 
می دهند و در دوره های مختلف، یاد و یاور امام و رهبری 
بوده و عل��ی الخصوص در س��ال های اخیر به مناس��بت 
هفته کارگر بارها به حضور معظم له ش��رفیاب ش��ده و از 

رهنمودهای داهیانه ایشان بهره مند شده اند.
نقش و جایگاه فرهن�گ ایثار و ش�هادت در جامعه 

کارگری چیست؟
باتوجه ب��ه  این که بخ��ش اعظم جامعه را قش��ر کارگری 
تش��کیل می دهند درباره نقش بس��زای ای��ن عزیزان در 
طول  دوران دفاع مقدس، بی اغراق می توان گفت که این 
 قش��ر، گمنامانی بودند که بی هیچ چشمداش��تی فارغ از 
علقه ها و قید و بنده��ای دنیوی وارد این صحنه ش��ده و 
از جان و مال خود گذش��تند و هر آنچه داش��تند در طبق 
اخالص تقدیم انقالب نمودند. نمونه بازر این شهدای عزیز، 
شهید بزرگوار برونسی اس��ت که ویژگی های شخصیتی 
این شهید گرانقدر بارها از طرف رهبر معظم انقالب مورد 

تجلیل و قدردانی قرار گرفته است. 
شهید برونس��ی از الگوهای بارز و شاخص جامعه کارگری 
کشور است. ایشان کسی است که از مقام کارگری به مقام 
فرماندهی س��پاه اسالم رس��ید و در هر دو جایگاه شریف، 
نقش خود را به خوبی ایفا کرد. نکته دیگر این که بایستی 
بدانیم ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، میل به شهادت را در 
افراد به وجود می آورد و این موضوع می تواند نگرش ها و 

نیازهای افراد را تغییر دهد.
 اصوال حفظ دس��تاورهای انقالب اسالمی، منوط به تداوم 
وتروی��ج فرهنگ ش��هادت اس��ت و جامعه کارگ��ری نیز 
 همانند دیگر قش��رهای جامعه با تهدیدها و آسیب هایی 
روبه روست و در این برهه از زمان که مظاهر تمدن جدید، 
برخی از اذهان وقلوب را به تصرف خود درآورده اس��ت و 
افراد و گروه های نادان یا کم اطالع می کوشند دین اسالم 
و فرهنگ اسالمی و ارزش های حاکم بر آن را عقب مانده 
معرفی کنند، م��ا وظیفه داریم برای بازشناس��ی فرهنگ 
 شهادت گام های مؤثری برداریم و دراین خصوص تاکنون 
کنگره هایی در اس��تان ها برگزار شده وانش��اءاهلل کنگره 
سراس��ری ش��هدای کارگر نیز در آینده نزدی��ک زیر نظر 
معاونت فرهنگی واجتماعی ای��ن وزارتخانه برگزار خواهد 

شد.

دکت�ر اردش�یر س�عد محم�دي، مدیرعامل    
ذوب آهن اصفهان

     شهادت قله کمال است 
 

شهادت قله کمال و از برترین واژه هاي فرهنگ اسالمي و از 
مقدس ترین مفاهیم معارف الهي است. شهادت اوج کمال 

انسان است، آن گاه که انسان تمام هستي خود را یکجا نثار 
معبود مي کند و قطره وجودش به دریاي بیکران هس��تي 
 مطل��ق م��ي پیون��دد، آن گونه ک��ه پیغمبر اک��رم)ص( 

فرموده اند: »شهادت برترین مرگ هاست.« 
با توجه به برگزاري یادواره ش��هداي کارگر استان و نقش 
 مهم و تأثیرگذاری که ذوب آه��ن اصفهان در عرصه هاي

مختل��ف، خصوصا دف��اع مق��دس و تقدیم تع��داد 284 
ش��هید واالمقام و جانبازان و آزادگان س��رافراز،  داش��ته 
اس��ت، گفتگویي با دکتر س��عد محمدي، مدیر عامل این 
 مجتمع بزرگ صنعتي انجام داده ایم که خالصه آن در پي

مي آید:
مدیر عام��ل ذوب آهن اصفهان با اش��اره به جایگاه ش��هید و 
شهادت در اس��الم و فرهنگ ش��هادت طلبي، تصریح نمود: 
به ش��هادت تاریخ، دین مقدس اس��الم که کامل ترین نسخه 
الهی ب��رای هدای��ت، ش��فای ام��راض درونی و کمال بش��ر 
 اس��ت، از بدو پیدای��ی تاکن��ون، در معرض ان��واع حمله ها و 
تهاجم هاي دشمنان حق و عدالت بوده و خواهد بود، از  این رو 
حفظ، گسترش، بالندگی و اقتدار دین و جامعه دیندار، در گرو 
داشتن راهکارهای دفاعی مناسب برای این منظور است تا از 

هر گونه آسیب و خطر دشمن در امان بماند. 
وي تنه��ا راز مان��دگاری و ارزش را در راه خدا ب��ودن و برای 
خدا ب��ودن دانس��ت و گفت: در مکت��ب توحی��د، آن چیزي 
داراي ارزش و ماندگاري اس��ت ک��ه در راه خ��دا و براي خدا 
ش��کل گیرد و از ارزش واقعي و ماندگاري برخوردار باش��د و 
در این راس��تا هر چه انجام کاري براي خدا س��خت تر و نیت 
خالص ت��ر باش��د ارزش و اثر آن بیش��تر اس��ت، بنابراین هر 
 گونه اهتمام و تالش در راه خدا مصداق جهاد في س��بیل اهلل

اس��ت. وي افزود: در این مکتب، از خود گذشتگي در راه خدا 
و دفاع از ح��ق در باالترین حد، ارزش گذاري ش��ده اس��ت و 
فرهنگ ایثارگري و شهادت طلبي در متن اسالم از درخشش 
و ویژگي برجسته اي برخوردار است، بنابراین موضوع شهادت 
و ایثارگري سکه پربهایي است که در یک روي آن باید واالترین 
ارزش هاي الهي را مشاهده کرد و در روي دیگر آن دستاوردها 

و آثار و برکات بي بدیل را. 
دکتر سعد محمدي گفت: شهید چون شمع می سوزد و با نور 
خویش، ظلمات و تاریکی های زندگانی بشر را روشن می کند 
و راه رشد و سالمت و س��عادت جامعه انسانی را صاف و هموار 

می سازد.
 وي شهادت را مکتب س��ازنده ای بر نسل جوان و نسل هاي

آینده خواند و گفت: ش��هیدان جان های خود را فدا کردند، 
جان بر کف نهادن��د، اما دینش��ان را از دس��ت ندادند. تنها 
ه��دف آنها، اطاع��ت از ندای ح��ق و احیای دی��ن الهی بود. 
مدیر عامل ذوب آه��ن اصفهان در ارتباط ب��ا وظیفه جامعه 
نسبت به ش��هید تصریح کرد: از آنجا که ش��هید براي خدا و 
در راه خدا هس��تي خود را براي نجات و س��عادت جامعه فدا 
مي کند، هر چند پ��اداش اصلي خ��ود را از خداوند دریافت 
مي کن��د، اما بناب��ر حکم عق��ل، جامعه نیز ب��ه لحاظ حقي 
 که ش��هید بر گردن آنان دارد، مدیون شهید اس��ت و باید با 
تمام وجود وظیفه و رسالت خود را در قبال شهید ایفا نماید. 
زنده نگه داشتن یاد و نام ش��هید و بزرگداشت زمان و مکان 
شهادت و مدفن و الگوسازي از ش��خصیت و سیره زندگي و 
حماسه ایثارگرانه شهید، بخشي از وظایف جامعه نسبت به 
شهید است. دکتر س��عد محمدي نقش تالش��گران صنعت 
 کشور و مجامع کارگري در عرصه هاي مختلف را یاد آور شد و 
گفت: صنعت کشور نقش اساسي خود را در انقالب اسالمي 
و حفظ دس��تاوردهاي آن ب��ه نحو شایس��ته ایف��ا نموده و 
تقدیم  شش هزارو  300 نفرش��هید کارگر و صنعتگر استان 
اصفهان  نش��ان از بصیرت و هوش��یاري این قش��ر عظیم و 
تأثیرگ��ذار دارد. وي ب��ه نق��ش ذوب آهن اصفه��ان در این 
ارتباط اش��اره کرد و با بیان این که تعداد ش��هدا و جانبازان 
 این صنعت گواه نقش مؤثر ذوب آهن است، گفت: ذوب آهن

اصفه��ان به عن��وان ی��ک صنعت پیش��گام درعرص��ه هاي 
مختلف، ازابت��داي انقالب اس��المي تاکنون نق��ش خود را 
به نحو بس��یار ارزش��مند ایفا نموده ودر بین س��ایر صنایع 
کش��ور و اس��تان بیش��ترین و  کام��ل تری��ن جل��وه ایثار و 
مجاه��دت را به ثب��ت رس��انده اس��ت. وی در این خصوص 
 ادام��ه داد: تقدی��م 284 شهید،1545جانبازس��رافراز، 
9هزارو  76جانب��از حال��ت اش��تغال، 84 آزاده قهرمان،
980رزمنده وجمعا با داش��تن حدود 14هزار ایثارگر، خود 

گواه عیني بر این نقش مهم و اثرگذار است.
مدیر عامل ذوب آهن اصفهان درپایان ضمن اشاره به 

اشتغال تعداد 560 نفراز فرزندان شهدا و650 نفر از فرزندان 
جانبازان عزیز در این شرکت، اظهار امیدواري نمود که بتوان 
در جهت تحقق آرمان هاي شهدا و امام شهدا)ره( و استقالل 
و خودکفایي کامل کشورگام هاي مستحکم تري برداشت. 

http://isfahan.mcls.gov.ir
اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان اصفهان

www.shahidankargar.ir
سایت شهدای کارگر

در  کنگره بزرگداشت شهدای کارگر کشور اعام شد

 شهدای کارگر گمنا مانی بودند که بی هیچ چشم  داشتی 
وارد صحنه دفاع مقدس شدند
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