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مسیر والیت
 تنها راه نجات است

هدفمند کردن یارانه ها 
در بخش آب با تأمل بيشتري اجرا مي شود

با قیمت هر کیلوگرم 3250 تومان؛
آغاز توزيع گوشت مرغ گرم 

در چهارمحال و بختياري
رئيس سازمان بازرگاني چهارمحال و بختياري گفت: 
توزيع گوش��ت مرغ گرم با قيمت هر كيلوگرم 3 هزار 
و250تومان در اين استان آغاز شد. »اسماعيل كاوياني« 
در گفتگو با فارس در شهركرد از امضاي تفاهم نامه با 
متوليان بازار مرغ اس��تان به منظور تنظيم بازار گوشت 
م��رغ خبر داد و گفت: برهمين اس��اس روزانه 20 تن 
مرغ گ��رم در بازار توزيع مي ش��ود. وي از پيش بيني 
15 واحد صنفي مرغ فروش��ي در شهركرد خبر داد و 
 افزود: اين مرغ فروشي ها با پارچه نوشته هايي با عنوان 
»طرح تنظيم بازار زير نظر س��ازمان بازرگاني اس��تان« 
مشخص ش��ده اند. كاوياني ادامه داد: تعداد واحدهاي 
صنفي در مراكز شهرس��تان هاي هفتگانه استان نيز، بنا 
به نياز با هماهنگي اتحاديه، قابل افزايش است. رئيس 
سازمان بازرگاني چهارمحال و بختياري از ذخيره سازي 
مرغ منجمد مصرفي مردم در ايام ماه مبارك رمضان خبر 
داد و افزود: در صورت نياز، اين مقدار مرغ منجمد نيز 
در اختيار مصرف كنندگان قرار مي گيرد. وي همچنين 
از آغاز طرح نظارت بر توزيع كاالهاي عمومي در استان 
خب��ر داد و گفت: در اين طرح ضمن نظارت و كنترل 
دقيق بازار با هرگونه تخلف احتمالي به شدت برخورد 
مي ش��ود . كاوياني با اشاره به افزايش تقاضا براي انواع 
مواد لبني، پروتئيني، ميوه، سبزيجات، خرما و شيريني  در 
ماه مبارك رمضان، گفت: مرحله مقدماتي اين امر از چند 
ماه قبل شروع شد كه سهميه بندي و جذب اقالم مورد 
نياز تنظيم بازار مانند: گوشت قرمز، مرغ ، شكر ، روغن ، 
برنج ، خرما و نان  را شامل مي شود. كاوياني خاطرنشان 
كرد: سازمان بازرگاني استان تمام سعي و تالش خود 
را براي مبارزه با هرگونه تخلف ش��امل: كم فروش��ي، 
گران فروشي، تقلب و هرگونه تخلف صنفي ديگر به 
كار مي برد. وي يادآور ش��د: در اين ارتباط گشت هاي 
بازرسي اين سازمان با همكاري مجمع امور صنفي به 
طور مستمر از واحدهاي صنفي و توزيعي بازرسي و به 
تخلفات احتمالي رسيدگي مي كنند. كاوياني خاطرنشان 
كرد: اميدواريم با افزايش طرح هاي نظارتي و شهروندان 
در تأمين مايحتاج روزانه خود دچار هيچ گونه مشكلي 

نشوند.

با تخصیص اعتبار 3/5 میلیاردی

مصالی اصفهــان آماده برگزاری
نمــاز جمعــه می شود

صفحه 2

فرمان مش��روطيت، در اصل، 
فرم����ان تش��كيل مجل��س 
 ش��ورای مل���ی اس��ت ك��ه 
»مظفرالدين ش��اه قاج��ار« در 
13 مرداد 12۸5 در پاس��خ به 
متحصنين در جنبش مشروطه 

ايران، امضا و از طريق آن با مشاركت مردم در امر حكومت موافقت كرد 
و اينچنين حكومت مشروطه برای اولين بار در ايران...

جامعه / ادامه در  صفحه 3

به مناسبت سالروز فرمان مشروطیت
مشــروطه، انقـالبی برای قــانون

رئيس اداره مطبوعات اداره كل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
 اصفه��ان گفت: به مناس��بت 
»روز خبرن��گار« از 160 نف��ر 
خبرن��گار اصفهان��ی، تجليل 
می شود. باقرصاد، در گفتگو با 

فارس در اصفهان، با اشاره به بزرگداشت روز خبرنگار اظهار داشت: 
به همين مناسبت، در روز 19 مردادماه...

فرهنگ و هنر / ادامه در  صفحه 8

اكنون به تحقيق مي توان گفت: 
اصفهان از نظر كميت و كيفيت 
آثار قديمي و تاريخي و تنوع 
معماري و نوع تزئينات داخل 
و خارج بناها، در جهان امروز 
شهري بي مانند است. در كنار 

آثار عظيمي، مانند ميدان نقش جهان، مسجد جامع عباسي، عمارت 
عالي قاپو، مسجد شيخ لطف اهلل، سر در قيصريه، خيابان...

میراث فرهنگی / ادامه در  صفحه 6

از 160 نفر خبرنگاران اصفهاني 
تجليل مي شود

 آثار ناشناخته  دوران اسالمي، 
در مجموعه يادگارهاي تاريخي اصفهان

واحد مناقصه گزار: مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی 
موضوع مناقصه: واگذاری امور نگهبانی و حراست فیزیکی 

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد مناقصه درج گردیده است
نوع تضمین شرکت در مناقصه: فیش واریزی یا ضمانتنامه معتبر بانکی

مدت تضمین شرکت در مناقصه: جهت ضمانتنامه بانکی سه ماه
تاریخ توزیع اسناد مناقصه: از روز چهارشنبه مورخ 1389/5/13 لغایت روز دوشنبه مورخ 1389/5/18 

محل توزیع اسناد مناقصه: 1- مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی
2- خیابان هزار جریب – دانشگاه علوم پزشکی- ستاد مرکزی- ساختمان شماره یک- طبقه همکف- اداره کمیسیون مناقصات- 

اتاق 110 تلفن تماس: 7922191
آخرین مهلت ارسال اسناد مناقصه از طریق پست پیشتاز: روز پنج شنبه مورخ 1389/5/28 به آدرس: خیابان هزار جریب- 
کدپستی:  – مرکزی  دبیرخانه   – یک  شماره  ساختمان   – اصفهان  استان  درمانی  بهداشتی  و خدمات  پزشکی  علوم   دانشگاه 

81746 – 73461
زمان و محل بازگشایی پیشنهادهای رسیده: روز چهارشنبه ساعت 14 مورخ 1389/6/3 ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی – 

ساختمان شماره 3 – طبقه همکف
متقاضیان می توانند این آگهی را در سایت اینترنتی مدیریت خدمات پشتیبانی دانشگاه مشاهده نمایند.

www.afa.mui.ac.ir/khadamat

آگهی مناقصه عمومی

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

شهرداری شهرکرد در نظر دارد عملیات ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد 
شرایط واگذار نماید. جهت اطالع از شرایط واگذاری و دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا پایان وقت 
اداری 89/5/27 به واحد حسابداری شهرداری شهرکرد مراجعه نمایند. الزم به ذکر است تاریخ 

تحویل اوراق به دبیرخانه شهرداری حداکثر تا پایان وقت اداری 89/6/7 می باشد.
در ضمن پس از اعالم برنده ارائه ده درصد کل قرار داد به عنوان ضمانت اجرای تعهدات بانکی 

الزامی است.

آگهی مناقصه )نوبت اول(

تذکر: شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
هزینه مربوط به انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

ضمانت شرکت در مناقصهکل اعتبارشرح
واگذاری امور مربوط به روابط عمومی 

8/000/000 ریال160/000/000 ریال)فعالیت های خبری و اطالع رسانی(

روابط عمومی شهرداری شهرکرد

این شرکت در نظر دارد به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان نسبت به واگذاری 
تعداد محدودی از اراضی و واحدهای خود با کاربری مختلف اقدام نماید.

کلیه متقاضیان خرید می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر از تاریخ 89/5/14 
لغایت 89/5/26 به شرکت عمران شهر جدید پوالدشهر واقع در پوالدشهر - 

بلوار ولی عصر)عج( - نبش محله هویزه - واحد واگذاری مراجعه نمایند.
تلفن تماس: 3- 2630161 – 0334 

آگهی فروش سه ماهه دوم )نوبت اول(

شرکت عمران شهر جديد پوالدشهر 

شهرداری شاهین شهر به استناد مجوز شماره 2873/ش مورخ 89/1/18 شورای محترم 
اسالمی شهر در نظر دارد نسبت به واگذاری انجام عملیات نظافت و امور خدماتی جهت 
کلیه قسمت های ساختمان و محوطه پایانه مسافربری برون شهری شهرداری شاهین شهر و 
تأسیسات جانبی آن به مجری واجد شرایط باعتبار اولیه 300/000/000 )سیصد میلیون( 

ریال اقدام نماید.
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و اخذ اوراق مناقصه می بایستی در ساعات اداری 
به واحد حسابداری شهرداری شاهین شهر مراجعه و پیشنهاد خود را حداکثر تا پایان وقت 
اداری روز یکشنبه مورخ 89/5/31 به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند. شهرداری در رد 

یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
ناصر نفری 

شهردار شاهين شهر 

آگهی تجدید مناقصه عمومی نوبت دوم

ءلو
بها

ن 
سی

: ح
س

عک

م الف/6366

)نوبت اول(



روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی
پنج شنبه 14 مرداد 1389 / 24 شعبان 1431                 2Thursday 5 August 2010  Thursday 5 August 2010  Thursday 5 August 2010  

دولت امريكا كه مدعی تعامل با ايران اس��ت پيش��نهاد رئيس جمهوری 
ايران برای مناظره با رئيس جمهوری امريكا را رد كرد. 

ب��ه گ��زارش فارس ب��ه نق��ل از خبرگ��زاری فرانس��ه، دول��ت »باراك 
 اوبام��ا« درخواس��ت اي��ران ب��رای برگ��زاری مناظ��ره رو در رو مي��ان 
»محمود احمدی نژاد« رئيس جمهوری ايران و »باراك اوباما« را رد كرد.

امريكا كه بارها مدعی ش��ده اس��ت؛ ايران پيش��نهاد تعامل امريكا را رد 
می كن��د و به همي��ن منظور بايد تحريم های بيش��تری عليه ايران تحميل 
ش��ود، ضمن رد كردن پيشنهاد مناظره رو در رو با رئيس جمهوری ايران 
ابراز امي��دواری كرد كه؛ تحريم ه��ای بين المللی، بتواند اي��ران را وادار 
 به برگزاری گفتگوهايی با كش��ورهای 1+5 درباره برنامه هس��ته ای اش

كند. 
»رابرت گيبس« س��خنگوی كاخ سفيد اعالم كرد: ما هميشه گفته ايم كه 
تمايل داريم بنش��ينيم و در خصوص برنامه هسته ای ايران اگر واقعًا اين 

كشور در اينباره جدی باشد، مذاكره كنيم. 
اما تاكنون چنين جديتی مش��اهده نكرده ايم.محمود احمدی نژاد كه در 
جمع ايرانيان مقيم خارج از كش��ور س��خن می گفت طی سخنانی اظهار 
داش��ت: ما همواره اهل منط��ق و گفتگو بوده ايم و هي��چ گاه ايرانيان با 
شمش��ير جلو نرفته اند. وی خطاب به رئيس جمه��ور امريكا گفت: من 
آخر ش��هريور، برای شركت در مجمع عمومی به امريكا خواهم رفت و 
بر همين اساس اعالم می كنم كه آقای )اوباما( قبول كند تا با من مثل دو 
مرد در مقابل رس��انه ها گفتگو كند تا مشخص شود كه راهكار چه كسی 

برای اداره جهان بهتر است. 
وزارت خزانه داری امريكا ني��ز در اقدامی خصمانه، تحريم هايی را عليه 
21 شركت كه شركت های مهمی برای ايران، محسوب می شدند، تحميل 
كرد. ادعاهای كاخ س��فيد عليه ايران در ش��رايطی اعالم ش��ده است كه 
ايران، همكاری های همه جانبه ای در زمينه هس��ته ای با آژانس بين المللی 
و جامعه بين الملل داشته است و در جديدترين مورد، بيانيه سه جانبه ای 
را با تركيه و برزيل، در تهران به امضا درآورد تا به موجب آن بخشی از 
اورانيوم كم غنی  ش��ده خود را در قبال دريافت ميله های س��وختی مورد 

نياز رآكتور تحقيقاتی تهران به خاك تركيه ارسال كند. 
درس��ت يک روز پس از امضای اين بياني��ه، امريكا، پيش نويس قطعنامه  
تحريم های س��ازمان ملل عليه ايران را به ش��ورای امنيت س��ازمان ملل 
 متح��د فرس��تاد و دور جدي��دی از تحريم ه��ا عليه ايران ب��ه تصويب 
اقدام��ی  در  و  نك��رد  بس��نده  تحريم ه��ا  اي��ن  ب��ه  امري��كا  درآم��د. 
 خصمان��ه، تحريم ه��ای ي��ک جانب��ه ای را علي��ه اي��ران ب��ه تصوي��ب 

درآورد.

عضو كميس��يون امنيت ملي و سياست خارجي 
مجلس در مورد درخواس��ت سناي امريكا، براي 
مذاك��ره با پارلمان اي��ران گفت : اين مس��أله در 
حيطه اختيارات مجلس نيس��ت و ش��وراي عالي 
امنيت ملي، تصميم مي گيرد. حشمت اله فالحت 
پيشه، در گفتگو با ايرنا اظهار داشت:  در گذشته نيز 
س��ناي امريكا، خواستار مذاكره با مجلس شوراي 
اسالمي بود كه اين تقاضا در كميسيون امنيت ملي 
و سياست خارجي رد شد. وي همچنين به پيشنهاد 
آقاي احمدي نژاد، براي گفتگوي رو درو با اوباما 
اظهار داش��ت: خأل موجود ميان اي��ران و امريكا، 

مناظره نيست بلكه خأل مذاكره عملي، براي حل 
مشكالت است.

وي با بيان اينكه رئيس جمهوري به دنبال مناظره 
با امريكا، براي اثبات حقانيت جمهوري اس��المي 
ايران است، تصريح كرد: امريكا به دنبال رويارويي 
با افكار عمومي نيس��ت به همين دليل، مناظره با 
ايران را نمي پذيرد.عضو كميس��يون امنيت ملي و 
سياس��ت خارجي مجلس در مورد تهديد امريكا 
به حمله نظامي به ايران، خاطرنشان كرد امريكا با 
طرح اين مسأله، تنها به دنبال حفظ نظاميان خود 

در منطقه خاورميانه است.

رئيس سازمان خصوصی سازی، از واگذاری 53 شركت 
دولتی، به بخش خصوصی، طی 4 ماه نخست امسال، 
خبر داد.غالمرضا كرد زنگنه گفت: در اين مدت، 2۸00 
ميليارد تومان واگذاری ش��ركت های دولتی، به بخش 
خصوصی صورت گرفته است.وی افزود : كل فروش 
ش��ركت های دولتی، به بخش خصوصی در 5 س��ال 
گذشته، 329 شركت به ارزش 69 هزار و 300 ميليارد 
تومان بوده اس��ت.رئيس س��ازمان خصوصی سازی، 
درباره واگذاری برخی ش��ركت های دولتی به بخش 
های ش��به دولتی گفت: واژه ش��به دولتی واژه قانونی 
نيست. كردزنگنه افزود : اگر واگذاری به برخی نهادها، 
از باب��ت رد ديون صورت گرفته، در چارچوب قانون 

بوده و در قانون بودجه ذكر شده است. 

رئيس پليس تهران گفت: در يک شهر 
10 ميليونی؛ وقوع برخی جرايم به علت 
بيكاری و يا اعتياد موضوعی نيست كه 
 امنيت پايتخ��ت را به مخاطره بيندازد؛ 
ب��ه نحوی كه اكنون امني��ت تهران در 
مقايس��ه با س��ال های اخير بی نظير 
است.به گزارش موج به نقل از پايگاه 
خبری ناجا، »س��ردار حسين ساجدی 
نيا« اظهار داشت: بروز جرايمی مانند 
زورگيری در برخی نقاط تهران موجب 
می ش��ود تا مردم آن را به تمام مناطق 
تعميم دهند و تصور كنند زورگيری در تهران افزايش يافته در حالی كه ميزان زورگيری در 
سال جاری هيچ گونه افزايشی نداشته است. فرمانده انتظامی تهران بزرگ اظهار كرد: پليس 
طی اقداماتی كه در سال جاری انجام داده با باندهای بزرگ زورگيری در تهران از جمله: باند 
ديوار چين برخورد كرده و آنان را متالشی كرده است.وی گفت: اقدامات پليس موجب شد 
تا در طول چهار روز هفته گذشته 60 نفر از اراذل و اوباش نامدار تهران شناسايی و دستگير 

شوند كه اين امر حاصل همكاری مردم با پليس بود.
 سردار ساجدی نيا تصريح كرد: در حال حاضر پليس با همكاری مردم محله های ناامن و 
جرم خيز تهران را شناسايی می كند تا از اين طريق، تمام جغرافيای جرم در تهران شناسايی 

و با جمع آوری اطالعات، برخورد قاطعی با اراذل و اوباش و زورگيران انجام شود.
وی افزود: پس از شناس��ايی نقاط جرم خيز، پليس برای تأمين امنيت در سطح اين مناطق 

گشت ها و اقدامات خود را تشديد می كند.
رئيس پليس پايتخت عنوان كرد: پليس پايتخت آمادگی دارد تا در صورت گزارش مردم در 

مورد حضور زورگيران و اراذل و اوباش در سطح مناطق، با آنان برخورد كند.
وی با اشاره به كاهش احساس امنيت در ميان مردم تهران گفت: پليس مدتی پيش فيلمی 
را در اختيار صدا و سيما گذاشت تا با انتشار آن از طريق رسانه ملی به مردم نشان دهد كه 
پليس در كوتاهترين زمان آمادگی برخورد با زورگيران و اراذل و اوباش را دارد اما انتش��ار 
اين فيلم نتيجه معكوس داشت به نحوی كه اكنون مردم پايتخت با وقوع يک جرم در سطح 

يک منطقه احساس ناامنی می كنند.

دبيركل حزب ا... لبنان 
ب��ا متهم ك��ردن رژيم 
اشغالگر صهيونيستی به 
 ت��رور »رفيق حريری« 
نخس��ت وزير پيشين 
لبن��ان گفت: اس��ناد و 
مداركی را در اين زمينه 
ارائه خواه��د كرد كه 
به تحقيق سازمان ملل 
درب��اره قت��ل حريری 
كم��ک خواه��د كرد. 

واحد مركزی خبر به نقل از خبرگزاری فرانسه گفت: سيد حسن نصراله در 
سخنانی كه تصاوير آن در حضور هزاران تن از طرفداران حزب ا... در حومه 
جنوبی بيروت پخش می شد، افزود: در كنفرانس مطبوعاتی كه چند روز ديگر 
برگزار خواهم كرد، اسنادی را ارائه می كنم كه اطالعات خوبی را برای تحقيق 
در اين زمينه در اختيار دادگاه سازمان ملل قرار خواهد داد. دبيركل حزب ا... لبنان 
با تأكيد بر اينكه تجاوزات اسرائيل به لبنان متوقف نشده است، گفت: مقاومت، 
 هر دست اس��رائيلی را كه به سوی ارتش لبنان دراز شود؛ قطع خواهد كرد. 
به گزارش واحد مركزی خبر، سيد حسن نصراله كه از طريق ويدئو كنفرانس 
به مناس��بت چهارمين س��الگرد پيروزی حزب ا... درجنگ سی و سه روزه 
سخن می گفت، افزود: در هر نقطه ای كه از سوی دشمن صهيونيستی عليه 
لبنان تجاوزگری باشد، مقاومت حضور خواهد داشت و اگر نياز به آن باشد 
مقاومت ساكت نخواهد شد.سيد حسن نصراله افزود: آنچه كه ديديم يكی از 
انواع اين تجاوزگری بود و ارتش لبنان با امكانات محدود خود توانس��ت به 
مقابله با آن بپردازد. دبير كل حزب ا... لبنان بارديگر هشدار داد كه در صورت 
حمله مجدد نظاميان رژيم صهيونيس��تی به لبنان،  اين جنبش باز هم ساكت 
نخواهد ماند. سيدحسن نصراله تأكيد كرد: فرماندهان ارتش لبنان و افسران آن، 
در برابر تجاوزگری اسرائيل با شجاعت عمل كردند. وی ادامه داد: مردم لبنان 
هم، در برابر تجاوزگری به خاك خود مسامحه نخواهند كرد و از تهديدهای 
اسرائيل درباره به راه انداختن جنگ هراسی ندارند، همانطوری كه جنگ های 
گذشته از جمله جنگ 33 روزه آن را ثابت كرد. دبير كل حزب ا... لبنان ادامه 

داد: نيروهای مقاومت در العديسه و ديگر مناطق در آمادگی كامل هستند.

كره جنوبی به كره شمالی هشدار داد كه؛ طی مانور دريايی آتی اش در دريای 
زرد هيچ تحريكی را تحمل نخواهد كرد. پيونگ يانگ پيش از اين به انجام 
ي��ک اقدام متقابل فيزيكی قوی در برابر اين مانور دريايی كره جنوبی تهديد 
كرده بود. به گزارش ايسنا، »آدميرال كيم كيونگ سيک«، يک مقام ارشد نظامی 
كره جنوبی گفت:  ارتش ما با دقت فعاليت های دشمن )كره شمالی( را دنبال 
می كند و تحت هر شرايطی، طی اين مانور آمادگی خواهد داشت و به هيچ وجه 
هيچگونه تحريک از سوی پيونگ يانگ را تحمل نمی كند. يک سخنگوی ستاد 
مشترك ارتش كره جنوبی نيز به خبرگزاری فرانسه گفت: اگر كره شمالی به 
سوی كره جنوبی شليک كند ارتش كره جنوبی نيز فوراً حمله متقابلی را انجام 
خواهد داد. براس��اس گزارش خبرگزاری فرانسه،  مانور ضد زير دريايی پنج 
روزه كره جنوبی كه قرار است به زودی آغاز شود، در پاسخ به حمله اژدری 
 كره ش��مالی به يک كشتی كره جنوبی است كه باعث كشته شدن 46 ملون 

شد. 
مقام های نظامی كره جنوبی اعالم كردند: در اين مانور نظامی 29 كش��تی از 
جمله يک زير دريايی و يک ناوش��كن، به همراه 50 هواپيما و 4500 سرباز 
نيروی دريايی،  نيروی هوايی و نيروهای گارد ساحلی شركت خواهند كرد. 
اين مانور قرار است در سواحل نزديک مرزهای پرمناقشه دريای زرد با كره 
شمالی برگزار شود. آدميرال كيم كيونگ سيک، در ادامه تصريح كرد: اين مانور 
يک تمرين دفاعی مشروع در آب های كره جنوبی است و هدفش هشدار به 
كره ش��مالی و نش��ان دادن توانايی های نظامی ارتش كره جنوبی، به مقامات 
پيونگ يانگ و روشن س��اختن اين موضوع است كه هرنوع اقدام تحريک 
آميز در آينده تحمل نخواهد شد.مانور نظامی آتی كره جنوبی در حالی برگزار 
می ش��ود كه واشنگتن و سئول چند روز پيش يک مانور مشترك انجام داده 

بودند و كره شمالی به شدت از اين مانور انتقاد كرده بود. 

 معاون سياسی امنيتی 
اس��تانداری اصفه��ان گفت: با 
تخصي��ص 3/5 ميلي��ارد ديگر 
مصالی اصفهان آماده برگزاری 

نماز جمعه می شود.
»دكتر اس��ماعيلی« خاطر نشان 
كرد: ي��ک اعتب��ار 5 ميلياردی 
جه��ت تكميل مصالی اصفهان 
در نظر گرفته شد، اما در اليحه 
بودجه تنه��ا 3/5 ميليارد آن به 

تصويب رسيد.
وی اف��زود: اي��ن مصلی از نظر 
مهندس��ی، نم��ادی از معماری 
جمهوری اس��المی محس��وب 
بنابراين طی جلسات  می شود. 
 متع��ددی ك��ه برگ��زار ش��ده 
خواس��ته اي��م 3/5 ميلي��ارد از 
اعتب��ارات فرهنگی را دولت در 
اختيار ما ق��رار دهد تا جمعًا با 
اي��ن 7 ميلي��ارد، مصلی تكميل 

گردد.
اس��ماعيلی، در پايان يادآور ش��د: با محقق شدن 
اين اعتبار 7 ميلياردی اميد اس��ت نماز جمعه در 

ابتدای سال آينده در مصالی اصفهان برپا شود.
وی در م��ورد اتب��اع غي��ر مجاز گف��ت: از اتباع 
غيرمج��از آمارهای متفاوتی در دس��ت اس��ت و 
از آنجا كه جمهوری اس��المی بابت اين موضوع 
خسارت های زيادی ديده، بنابراين بايد اين اتباع 

شناسايی شوند.
معاون سياسی امنيتی استانداری، ضمن بيان اين 
مطل��ب كه ۸5 تا 100 هزار نف��ر از افغان ها، به 
صورت غير قانونی در كشور هستند خاطرنشان 
ك��رد: اكن��ون برنام��ه ای داريم كه اي��ن افراد به 
كشورشان برگردند و بعضی هم، از نظر سكونت 

و كار، ساماندهی شوند.
اسماعيلی، درباره مصوبات فرهنگی گفت: اولين 
مصوبات فرهنگی را در طی 2 هفته اخير داشتيم 
كه ايجاد قرارگاه جنگ نرم، ساماندهی وضعيت 
فرهنگ��ی اس��تان و همچني��ن بح��ث در حوزه 
كارگروه زنان و خانواده، از آن جمله اند كه البته 
در حوزه كارگروه زنان تأس��يس بنياد »بانو امين« 
و تجدي��د چاپ آثار اين بانو، از بحث های مهم 

به شمار می رود.
وی در ادامه يادآور ش��د: ق��رار بر اين بود كه از 
س��وی رياس��ت جمهور اعتب��ار 10 ميلياردی به 
حوزه بانوان اختصاص يابد. اما اين اعتبار به اين 
حوزه ابالغ نش��ده! البته 273 طرح به حوزه امور 
بانوان رس��يد كه 73 مورد تخصص��ی بود كه 5 
طرح به تصويب رس��يد و بودجه آنها اختصاص 

می يابد.

معاون سياسی امنيتی استانداری، ضمن اشاره به 
تصويب اعتبار 10 درص��دی، برای تربيت بدنی 
اف��زود: برای اين بخش، مبل��غ ۸ ميليارد و ۸00 

ميليون تومان معين شده است.
اس��ماعيلی، اختصاص بودجه به حوزه علميه را 
20 درصد عن��وان كرد و گفت: در پی گفتگويی 
كه با امام جمعه و ساير مسئوالن به انجام رسيده، 
 اين مقدار مش��خص ش��ده اس��ت، ب��ه طوريكه 
تفاه��م نامه آن مبادله خواهد ش��د. اس��ماعيلی، 
همچني��ن اف��زود: 70 درصد طرح های رس��يده 

مربوط به حوزه فرهگ و هنر و رسانه است. 
بنابراين اين حوزه اعتبارات بيش��تری نياز دارد. 
از طرفی همه طرح های رس��يده در يک ش��بكه 
الكترونيكی قرار داده ش��ده و تمام فعاليت های 
اس��تان ثبت ش��ده و افرادی ك��ه در حوزه های 
فرهنگ��ی كار كردن��د يک دوره گي��ری دريافت 
نمودن��د كه در يک ش��بكه ثبت ش��ده اس��ت. 
پ��س اي��ن اف��راد از طري��ق پيامكی كه ب��ه آنها 
 ارس��ال می ش��ود از تم��ام مراح��ل كار با خبر 

خواهند شد.
وی گف��ت: باي��د بتواني��م خيل��ی از طرح های 
فرهنگی پيش بينی ش��ده را ت��ا زمان تخصيص 
اعتب��ار، جذب كنيم و اميدواري��م بتوانيم هر ماه 
30 درصد از اعتبارات را اخذ نماييم. اميد اس��ت 

بتوانيم اعتبار بيشتری دريافت كنيم.
معاون سياس��ی امنيتی استاندار در ضمن سخنان 
خود اش��اره ای به بح��ث توزي��ع مطبوعات و 

مسائل مربوط به آن داشت.
اس��ماعيلی در بازدي��دی ك��ه از مح��ل توزي��ع 
مطبوعات داش��ت وضعيت را بس��يار نامطلوب 

عن��وان ك��رد و اف��زود: بدي��ن 
منظ��ور كميته ای ب��ا عضويت 
مدير كل اجتماع��ی، مدير كل 
ارشاد و حوزه معاونت فرهنگی 
ش��هرداری تشكيل شده كه كار 
كارشناس��ی انج��ام می دهند و 
تالش بر اين اس��ت كه به يک 
راه��كار قابل اجرا در اين مورد 

برسيم.
واگ��ذاری  از  همچني��ن  وی 
قطع��ی »خانه تاريخی« واقع در 
خيابان كمال به عنوان ساختمان 
خان��ه مطبوع��ات خب��ر داد و 
گف��ت: اين موضوع به تصويب 
ش��ورای برنامه ريزی رسيد كه 
اميد اس��ت اين خانه در مهرماه 
تحويل خانه مطبوعات اصفهان 

شود.
از  خبرن��گاران  از  تع��دادی 
فرصت استفاده كرده و تا بحث 
ادام��ه داش��ت؛ موض��وع بيمه 
خبرنگاران را مطرح نمودند. كه معاون سياس��ی 
امنيت��ی اس��تاندار، در پاس��خ گفت: اگ��ر حرفه 
خبرنگاری ش��غل اصلی افراد است؛ بايد تالش 
شود كه بحث انعقاد قرار داد و بيمه در اين مورد 
حل گردد. بنابراين ش��خصًا حاضرم اين موضوع 
را به صورت روش��ن، در حوزه معاونت سياسی 
استانداری مطرح كنم تا بتوان راه حلی انديشيد.

در ادامه اس��ماعيلی، درباره روز حماسه اصفهان 
خاط��ر نش��ان ك��رد: روز 25 آبان را ب��ه خاطر 
تش��ييع پيكر پاك 370 ش��هيد در اصفهان، »روز 
حماسه ملی ايثار اصفهان« نامگذاری كرديم. اين 
موضوع را به تهران ارسال نموديم و ستادی برای 
بزرگداشت اين روز، تشكيل شد. اميد است اين 
طرح در ش��ورای فرهنگی كشور هم به تصويب 

برسد.
وی در خص��وص تنظيم ب��ازار در م��اه مبارك 
رمضان گفت: افزايش قيمت در اصفهان، نسبت 
به شهرهای ديگر زياد نيست. البته در اين ماه نيز 
مانند عيد، حوزه برنامه ريزی اس��تان و  اداره كل 
امور اقتصادی و دارايی برنامه هايی تدوين كرده 
است و اصناف هم تاكنون در اين مورد همكاری 
خوبی داش��ته اند. اين مقام مس��ئول در پايان به 
بحث آرد و نان نيز اشاره و تصريح كرد: تاكنون 
آرد با س��ه نرخ، تحويل نانوائی ها می ش��ده كه 

بعضًا مشكالتی هم به وجود آمده است. 
بنابراين جلس��ه ای با حضور مسئوالن اقتصادی 
جهت س��اماندهی تش��كيل ش��ده و اميد است 
 ت��ا پاي��ان تابس��تان، ي��ک ن��رخ ثاب��ت در نظر 

گرفته شود. 

سراسری

رژيم صهيونيس��تی طی سال های اخير 
در عرصه های داخلی و خارجی و در 
حوزه های سياس��ی، نظامی امنيتی و... 
دچار بحران هايی جدی شده است كه 
در تاريخ تأس��يس اين رژيم كم سابقه 
بوده و اين امر در اظهارات نماينده اين 
رژيم در سازمان ملل به روشنی هويدا 

می باشد.
چن��دی پيش »گابريال ش��اليو« س��فير 
رژيم صهيونيس��تی در س��ازمان مل��ل، 
ضمن بيانات خ��ود، توصيفاتی جالب 
و واقع��ی از اوض��اع كنون��ی رژي��م 
متب��وع خود ارائ��ه داد. ب��ه گفته وی 
»وضع اس��رائيل در سازمان ملل بسيار 
بحرانی اس��ت و همانند دهه 70 قرن 
20 می باشد كه س��ازمان ملل )در سال 
1975( طی قطعنامه ای صهيونيس��م را 
برابر با نژادپرستی دانست. وضع امروز 
ما بويژه پس از عمليات س��رب مذاب 
)ي��ا جن��گ 22 روزه( در اوايل 2009 
و حمله به كش��تی تركيه در اواخر ماه 
م��ی 2010 بدتر از دهه 1970 ش��ده 

است.«
بررس��ی و تجزي��ه تحلي��ل جايگاه و 
موقعيت منطقه ای و بين المللی اسراييل 
و مقايس��ه وضع كنون��ی آن با دو دهه 
پيش به روش��نی مؤيد اين ادعاس��ت 
كه اين رژيم دچار س��قوطی آزاد شده 

است.
يكی از حوزه های س��قوط اس��راييل، 
روند پذيرش جهانی آن در دهه1990 
و بويژه بعد از ش��روع روند مذاكرات 
صلح در پی امضا قرارداد غزه- اريحا 
بوده اس��ت. زي��را بع��د از آن فرايند، 
حدود 70 كشور روابط خود را با اين 
رژيم ش��روع نموده و يا ارتقاء داده اند 
اما ه��م اكنون و طی س��ال های اخير 
كه اس��رائيل كشتارهای متعددی را در 
جنگه��ای 33 روزه )2006(، 22 روزه 
)2009( و حمله به كشتی تركی حامل 
كمک های بشردوس��تانه ب��رای مردم 
غزه، در پرونده خود ثبت كرده ، روابط 
خارج��ی آنها بوي��ژه در عرصه روابط 
ب��ا ملت ه��ا و افكار عموم��ی جهانی 
دچار مش��كالتی جدی ش��ده اس��ت. 
طی اين سال ها ش��ورای حقوق بشر 
س��ازمان ملل به دفعات، اين رژيم را به 

نقض حقوق بشر متهم نموده است.
يك��ی ديگ��ر از عرصه ه��ای س��قوط 
اسرائيل حوزه نظامی است. با مراجعه 
ب��ه تاري��خ و به گ��واه اس��ناد جنگی، 
اس��رائيلی ها از زم��ان تأس��يس خود 
)س��ال 194۸( همواره در صحنه نبرد، 
برتری استراتژيک خود را حفظ كرده 
بودند. اعتماد صهيونيست ها به ارتش 
شكست ناپذير خود، موجب شده بود 
تا همواره نتايج اين جنگها به نفع آنان 
رق��م بخورد به عنوان مثال در جنگ 6 
روزه 1967، اس��رائيلی ها ط��ی 6 روز 
نوارغ��زه، كرانه باخت��ری، بلندی های 
ج��والِن س��وريه و صحرای س��ينای 
مصر را ب��ه تصرف خ��ود درآورده و 
وس��عت خود را چند براب��ر نمودند. 
ام��ا 4 دهه بع��د و در جنگ 33 روزه، 
آن��ان عليرغ��م بهره گي��ری از برترين 
تجهي��زات مدرن و ب��ا وجود 33 روز 
نبرد و حمله، موفق به كس��ب اهداف 
خ��ود در برابر حزب ا... لبنان نش��دند 
و ب��ه ناچار ب��ا درخواس��ت های آنان 
مبنی بر آزادی اس��رای لبنانی و عرب 
تن دادن��د. اس��رائيلی ها در جنگ 22 
روزه نيز )اوايل 2009( موفق نش��دند 

ش��هر غزه را به تصرف خود درآورند 
و بدي��ن ترتي��ب در س��اقط نم��ودن 
حكومت حماس و آزاد نمودن اس��ير 
خود )گيالد شاليت( ناكام ماندند. اگر 
به تاريخ رويدادهای نظامی اسرائيلی ها 
با همس��ايگان آن نظری افكنده ش��ود 
اين نتيجه به دس��ت می آيد كه از سال 
2000 و با عقب نش��ينی خفت بار آنان 
از جنوب لبنان روند عقب نشينی آنان 

شروع شده و همچنان ادامه دارد.
تغيي��ر وضعيت رژيم اس��راييل از يک 
داراي��ی اس��تراتژيک ب��رای امريكا به 
ب��اری اضافی ب��رای آن، يكی ديگر از 
علل س��قوط آزاد اين رژيم محسوب 
از  حمايت ه��ا  بيش��ترين  می ش��ود. 
رژيم صهيونيس��تی در س��طح دولتی و 
مردمی از س��وی امريكايی ها صورت 
می گيرد. به بيان ديگر حمايتهای دولت 
امريكا از اي��ن رژيم توأم با حمايتهای 
مردم امريكا اس��ت. اما تحوالت نظام 
بين المل��ل موجب تغييرات��ی در نگاه 
امريكايی ها به اس��رائيلی ها شده است. 
در ش��رايط كنون��ی كمكه��ای نظامی 
و اقتص��ادی امريكا به اس��رائيلی ها و 
همچنين حمايتهای بی شائبه سياسی از 
آن، در محاسبات و ارزيابی های دولت 
امريكا تا حدی محل ترديد می باش��د. 
اخيراً مئير داگان رئيس موساد با اعالم 
اينكه اس��رائيل از »دارايی استراتژيک« 
به »باری اضافی« ب��رای امريكا تبديل 
ش��ده صراحتاً به جايگاه اس��رائيل در 
سياس��تهای امريكا اشاره نموده است. 
تغيي��ر وضعيت رژيم اس��رائيل از يک 
داراي��ی اس��تراتژيک ب��رای امريكا به 
ب��اری اضافی برای آن يك��ی ديگر از 
علل س��قوط آزاد اين رژيم محسوب 
می ش��ود. از ديگ��ر علل س��قوط آزاد 
جاي��گاه  ت�زل��زل  رژيم صهيونيس��تی 
منطقه ای آن می باشد. رژيم صهيونيستی 
در حال حاضر ش��اهد تضعيف روابط 
اس��تراتژيک خود با تركيه می باش��د. 
آينده مصر نيز به دليل وضعيت وخيم 
جسمانی حسنی مبارك، به يک نگرانی 
برای اين رژيم تبديل ش��ده اس��ت و 
دول��ت اردن ب��ه خاط��ر دخالت های 
نابجای رژيم اسرائيل در روند هسته ای 
شدن آن، سياست قهر و واكنش منفی 
را در قب��ال آن در پيش گرفته اس��ت. 
افش��ای نقش عناصر موس��اد در قتل 
المبح��وح )يك��ی از نيروهای ارش��د 
حماس( در دوبی و تهديد پليس دوبی 
به صدور حكم بازداش��ت بين المللی 
مئير داگان رئيس موس��اد، جايگاه در 
حال رشد اس��رائيلی ها در كشورهای 
حاش��يه جنوبی خليج فارس را متوقف 
نم��ود. در نتيجه اين ش��رايط می توان 
مدعی ش��د كه رژيم صهيونيس��تی در 
عرص��ه رواب��ط منطقه ای ب��ا يكی از 
 بدترين دوره های تاريخی خود مواجه 
می باش��د. ع��الوه ب��ر م��وارد ف��وق، 
و  داخل��ی  عرص��ه  در  اس��رائيلی ها 
حوزه هاي��ی چون سياس��ی، نظامی و 
اجتماعی دچ��ار زوال و انحطاط هايی 
ش��ده اند كه مجالی ديگر برای توضيح 
آنها می طلب��د نتيجه اينك��ه اين رژيم 
برخالف گذشته از حالت تهاجمی به 
الك دفاعی فرو رفته و تالش می كند تا 
خاكريزهايش را از كشورهای همسايه 
به داخل اراضی خ��ود منتقل نموده و 
صلح و امنيت را نه مطالبه، بلكه گدايی 

می كند.
سالم قائمی

واشنگتن، پيشنهاد مناظره »اوباما«سقوط آزاد رژيم صهيونيستی
 و »احمدي نژاد« را رد کرد

عضو کمیسیون امنیت ملي و سیاست خارجي مجلس:
مجلس نمي تواند درمورد مذاکره با سناي

 امريکا تصميم بگيرد

واگذاری 53  شرکت دولتی 
در 4 ماه

امنيت اجتماعي تهران بي نظير است 

نصراهلل: 
با سند می گويم ؛ صهيونيست ها 

عامل ترور رفيق حريری

در آستانه برگزاري مانور دریایي در دریاي زرد
کره جنوبي به پيونگ يانگ نسبت به 

هرگونه اقدام تحريك آميز هشدار داد 

نصف النهار

با تخصیص اعتبار 3/5 میلیاردی

مصالی اصفهان آماده برگزاری نماز جمعه می شود

محم��ود احم��دی ن��ژاد، در دور س��وم 
س��فرهای اس��تانی هي��أت دول��ت، به 
همدان، در جمع مردم اين اس��تان گفت: 
مس��ير واليت و امامت، تنها راه نجات، 
شكوفايی، سعادت، عزت، برپايی حيات 
طيب��ه، عدالت، محبت و يگانه پرس��تی 
است. وی افزود: خدای رحمان و رحيم 
و عزي��ز و حكيم، دس��تورالعمل زندگی 
س��عادت بخش و برپاي��ی حيات طيبه و 
زندگ��ی جاوي��دان را، در اختيار انس��ان 
قرار داده اس��ت.رئيس جمهور گفت: در 
قرآن، سرنوش��ت همه اقوام به عنوان پند 
و عبرت بيان ش��ده و هم��ه حقايق عالم 
و مع��ارف هس��تی، از طريق ق��رآن در 
اختيار انس��ان قرار گرفته است. احمدی 
 نژاد افزود: قرآن هدايت كننده انس��ان، به 

محكم ترين و اصيل ترين راه هدايت است؛ قرآن 
مع��رف آيات الهی و خود ق��رآن بزرگ ترين آيه 
خداوند اس��ت.وی با اس��تناد به رواياتی از پيامبر 
اس��الم و امام علی)ع( در وص��ف قرآن، گفت: با 
توس��ل به قرآن مجيد، از خ��دا خير و رحمت را 
مس��ألت كنيد.رئيس جمهور، اهل بيت پيامبر را، 
پس از قرآن ثقل اكبر دانس��ت و افزود: اهل بيت 
عصمت و طه��ارت)ع( و ائمه طاهرين، حقيقت 
و تجلی قرآن هس��تند، ق��رآن بدون اهل بيت )ع( 
و ب��دون امام جز كاغذ و كتاب معمولی نيس��ت. 
 احم��دی ن��ژاد گف��ت: حقيقت ق��رآن در وجود 
اهل بيت )ع( و امام است، امام بيان قرآن، حقيقت 
و عيني��ت قرآن، در زندگی و فراز و نش��يب ها و 
صحنه های س��خت و آس��ان اجتماعی و فردی 
اس��ت. وی افزود: اطاعت از والي��ت، اطاعت از 

خدا و پي��روی از كتاب خدا و ق��دم گذاردن در 
مسير هدايت الهی است.رئيس جمهور، اهل بيت 
عصم��ت و طه��ارت)ع( را آيات اله��ی خواند و 
گفت: آنها مأمور به هدايت و دستگيری و برداشتن 
موانع از مسير كمال انسانی هستند. رئيس جمهور، 
افزود: خدا را س��پاس می گوييم كه ملت ايران و 
پيش��اپيش آنان مردم ديار هم��دان، مردمی مؤمن، 

عاشق اهل بيت و در مسير امامت و واليت اند.
رئيس جمه��ور، در ادامه س��خنان خود در جمع 
مردم همدان، گفت: هم��ه عزت، رمز ماندگاری، 
پيروزی های پی در پی و شكست ناپذيری ملت 
ايران، به خاطر تمس��ک به قرآن و واليت اس��ت. 
وی اف��زود: چيزی كه در طول تاريخ به ما عزت، 
هويت، استقالل و موجوديت داده و امروز باعث 
س��رافرازی بی نظير ملت ايران شده همين عشق 

ب��ه واليت و اهل بيت پيامبر و تمس��ک 
ب��ه ق��رآن اس��ت.رئيس جمه��ور، ادامه 
 داد: مل��ت اي��ران و مردم همدان، اس��وه 
والي��ت م��داری و حرك��ت در مس��ير 
قرآن هس��تند. احمدی نژاد با اش��اره به 
قرارگرفتن در آس��تانه ماه مبارك رمضان 
گفت: ملت اي��ران خود را ب��رای ورود 
به ميهمان��ی خدا و ماه ت��الوت قرآن و 
تمس��ک به واليت، آماده می كند.رئيس 
جمهور با بيان اينكه مسئوليت های ملت 
ايران امروزه بس��يار بسيار سنگين است، 
افزود: ايفای مسئوليت فردی و اجتماعی، 
نيازمند ارتباط قوی با خدا، پااليش روح، 
انباش��ت نيرو و متصل ش��دن به دريای 
رحمت اس��ت. احمدی نژاد، اضافه كرد: 
بايد در م��اه رمضان، تالوت قرآن همراه 
ب��ا تدبر و نيز تالش برای تعميق عش��ق به امام و 

واليت را جدی بگيريم.
رئي��س جمهور با بيان اينكه، دس��تگيره اتصال به 
خدا مس��ير واليت و امامت اس��ت، گفت: بايد از 
امام خود، هم��ه خوبی ها، آرزوها و زيبايی ها را 
بخواهيم. وی خطاب به جوانان افزود: ش��ما گل 
سرسبد جوانان عالم هستيد و امروز جوانان ايران 
زمين الگوی مناسب و تمام عيار برای همه جوانان 
جهان هستند.رئيس جمهور اضافه كرد: چشم اميد 
ملت ها برای رهايی، عدالت، شكوفايی و محبت، 
به انديشه جوانان ايران زمين است. احمدی نژاد، 
با توصيه جوان��ان به خودس��ازی در ماه رمضان 
گفت: زيباترين صحنه عالم، زمانی اس��ت كه يک 
جوان پاك و مؤمن، ب��ا خدا راز و نياز می كند و 

مالئک به اين صحنه غبطه می خورند.  

مسیــر والیت، تنهــا راه نجـــات است

جهان نماایران
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به مناسبت سالروز فرمان مشروطیت

مشــروطه، انقـالبی برای قــانون
فرمان مش��روطيت، در اصل، فرمان تشكيل مجلس شورای ملی 
اس��ت كه »مظفرالدين ش��اه قاجار« در 13 مرداد 12۸5 در پاسخ 
ب��ه متحصنين در جنبش مش��روطه ايران، امض��ا و از طريق آن با 
مشاركت مردم در امر حكومت موافقت كرد و اينچنين حكومت 
مشروطه برای اولين بار در ايران تأسيس شد. هرچند كه در نهايت 
 اين جنبش به شكست انجاميد. خطاب فرمان به صدراعظم يعنی 
»ميرزا نصراله خان مشيرالدوله« است كه خود در تهيه آن و راضی 

كردن شاه به امضای آن كوشش كرده بود. 
چگونگی به وقوع پیوستن مشروطه: ريشه انقالب مشروطيت 
را بايد در رفتار ظالمانه پادشاهان قاجار و تعدی و تجاوز شاهزادگان 
و وابستگان دربار و حكومت حاكمان واليات و مداخله بی حد و 
حصر دولتهای: روس و انگليس در امور ايران و مخالفت مردم با آنها 
دانست. كسانی بر كشور سلطه داشتند كه به جای رسيدگی به امور 
مملكت و مشكالت مردم،  با بذل و بخشش های بی دريغ به فكر 
استحكام موقعيت خويش بودند. با به سلطنت رسيدن »مظفرالدين 
شاه«، فساد در دربار و فقر و بی عدالتی در جامعه بيداد می كرد. در 
ابتدا كليد حركت انقالب مشروطه از اهانت به روحانيان شروع شد. 
از آن طرف، به دليل اهانت كارگران بانک روس به قبرستان مسلمانان 
و اجس��اد مردگان، مردم به ساختمان در حال احداث بانک روس 
حمله كردند و آن را ويران ساختند. از سويی جنگ روس و ژاپن 
باعث شد قيمت قند باال رود و به اين بهانه دولت، دو تن از تجار و 
از مهم ترين بازاريان تهران را به چوب بست. بازار تعطيل شد و مردم 
و روحانيون در مسجد گرد هم آمدند و مساجد به عنوان مهم ترين 
پايگاه های انقالبی وارد عمل شدند. در نهايت و پس از طی حوادث 
فراوان، حركت مردم با راهنمائی و رهبری روحانيت آغاز گرديد 
و برای رس��يدن به خواس��ته های خويش كه يكی از آنها تأسيس 

عدالتخانه بود،  ادامه يافت و در اين راه،  تحصن علما و مردم در صحن حرم حضرت 
عبدالعظيم در )ری( و سپس مهاجرت به قم باعث عقب  نشينی دستگاه استبداد شد. 
نهضت به شيراز و تبريز و اصفهان نيز، گسترش يافت و مظفرالدين شاه كه از هيجان 
مردم به وحش��ت 
افتاده و احس��اس 
 خط��ر ك��رده بود، 
 خواهی نخواهی در 
)14 جمادی اآلخر 
س��ال 1324 ه.ق.(

فرمان  ص��دور  به 
و  مش��روطي��ت 
مجلس  تأس��يس 
شورای ملی، مركب 
از ب���رگزي��دگان 
داد.  ت��ن   مل��ت، 
ب�����ا  اعط����ای 
مش����روطي��ت، 
تحصن روحانيونی 
كه خ��اك ايران را 
ترك كرده بودند با 
استقبال باشكوهی 
پايان رس��يد.  ب��ه 
هر چند در اين ميان، عده ای آگاهانه و ناآگاهانه با پناه بردن به سفارت انگليس،  برای 
 اس��تمرار س��لطه غرب در ايران، شرط تحقق نظام مشروطه، را به كارگيری قوانين و 
ارزش های غربی و آموزه ها و دستاوردهای رنسانس اعالم كردند و بر آن پای فشردند. 
به طوری كه حاضر نشدند احكام حيات  بخش اسالم و آموزه های پيامبر اسالم )ص( 
و ارزشهای حكومت علوی،  معيار و مدرك مشروطه باشد. اين مبارزه در مرحله بعد 
منجر به ايجاد نظام مش��روطه و تأس��يس مجلس شورای ملی گرديد و به حكومت 
استبداد پايان داد. مجلس يكم در 1۸ شعبان 1324 )ه.ق(. با حضور شاه در كاخ گلستان 
گشايش يافت و در آخرين روزهای زندگی مظفر الدين شاه )14 ذيقعده 1324 ه.ق.( 
پنجاه و يک اصل قانون اساسی به امضای شاه رسيد. با وجود اعطای فرمان مشروطيت 
و امضای آن توس��ط مظفرالدين شاه، اصل اين فرمان در كشور به اجرا در نيامد و به 
طور تقريب با شكست مواجه شد، كه در پايان به داليل آن می پردازيم. به طور كلی 

زمينه ها و علل وقوع انقالب مشروطه در سه بعد »فكری، فرهنگی، سياسی و اقتصادی« 
قابل بررسی است.

زمینه ها و علل فکری و فرهنگی: در اين زمان آگاهی سياسی در جامعه ايران به 
دليل تالش��های فكری روحانيان و روشنفكران و افزايش ارتباطات فرهنگی با جهان 
خارج و انتشار روزنامه ها كه روز به روز بر تعدادشان افزوده می شد و همچنين انتشار 
غير رس��می ولی گس��ترده آثار سياسی انتقادی، رشد چشمگيری يافته بود و مردم با 
مفاهيم مجلس، مشروطيت و آزادی آشنا شده بودند و همچنين مراجع نجف از جمله 
»ميرزای نائينی« با استناد به متون مذهبی به مخالفت با نفوذ بيگانه، استبداد و ظلم و ستم 
قاجاری برخاستند و توده مردم را عليه دولت برانگيختند. مهاجرت ايرانيان به كشورهای 

همسايه برای كار نيز در باالبردن آگاهی سياسی مردم مؤثر بود.
زمینه ها و علل سیاسی: نارضايتی مردم از دولت قاجار، بی كفايتی شاهان و مديران 
قاجاری، فساد حاكم بر دربار، ساخت سياسی كشور، نفوذ بيگانگان در ساختار سياسی 
و ضعف و تس��ليم دولت در برابر آنان كه با حضور روز افزون اتباع خارجی همراه 
شد. اكثريت مردم مذهبی و علما را نسبت به حكومت بدبين می كرد و نفرت عمومی 
عليه قاجار را دامن می زد. از س��وی ديگر عقد قراردادهای استعماری مانند: گلستان، 
تركمانچای، امتيازات اقتصادی و تحميل كاپيتوالسيون، بذر نفرت را در ميان ايرانيان آگاه 
بارور می ساخت و همچنين ظلم و تعدی حاكمان مردم را به ستوه آورده بود. حاكمان 
مناصب را خريداری می كردند و هيچ كس پاسخگو نبود. گاهی مردم از ترس مأموران 
مالياتی خانه و كاشانه خود را رها می كردند. تشديد اين ظلم ها در كنار آگاهی مردم و 
حركت موفقيت آميز جنبش تنباكو و نيز شكست روسيه از ژاپن را می توان به عنوان 

داليل سياسی آن نام برد.
زمینه ها و علل اقتصادی: از علل اقتصادی می توان به موارد زير اشاره نمود:

- آغاز بحران اقتصادی دولت قاجار بعد از شكست در جنگ های ايران و روس
- از دست رفتن مناطق حاصل خيز؛ با عهد نامه های تركمانچای و گلستان

- اعطای امتيازات تجاری خاص به بيگانگان كه سبب انحطاط سريع اقتصادی داخلی 
گرديد.

 - واردات بی روي��ه كاالها كه س��بب از بين رفتن صناي��ع كوچک داخلی می گرديد. 
مثل صنعت نساجی كه با ورود پارچه های انگليسی از بين رفت.

- عدم حمايت دولت از صنايع داخلی
- عدم رونق كشاورزی به علت فقدان راههای مطمئن، سختی مبادله اقتصادی و كاهش 

قيمت محصوالت كشاورزی
- ترغيب انگليسی ها به كاشت ترياك به جای محصوالت كشاورزی

- قحطی ه��ای متعدد كه هر چند س��ال يكبار تعدادی از مردم را به كش��تن می داد. 
سخت ترين دوره قحطی سال در 1۸71ميالدی بود كه صدها هزار نفر را به كام مرگ 

كشيد.
- مش��كل نان در اواخر سلطنت ناصر الدين شاه و دوران سلطنت 

مظفر الدين شاه
- كاه��ش ارزش پول ايران به دليل ضعف دولت و كاهش ارزش 

جهانی نقره
- كاهش بهای مواد خام صادراتی ايران

با توجه به مشكالت اقتصادی ياد شده دولت برای تأمين هزينه های 
خود به افزايش ماليات، فروش مقام های دولتی، اعطای امتيازات 
و اس��تقراض از بانک های خارجی روی آورد كه نارضايتی های 
بيشتری در پی داشت. در مقابل تشريفات دربار و سفرهای پر هزينه 

شاه خشم مردم را برانگيخت.
عوامل شکست مشروطه و پیامدهای آن

ــل خارجی: اتحاد دولت های روس��يه و انگليس در مقابل  عوام
خطر آلمان و تقسيم ايران در قرارداد 1907م و اشغال ايران در جنگ 
اول به دست قدرت های درگير، از عوامل خارجی دارای نقش در 
شكست مشروطه اند. به توپ بستن مجلس توسط نيروهای روس، 
اشغال و جرم و جنايت توسط نيروهای نظامی روسی ها در شمال 
و انگليسی ها در جنوب، آغاز جنگ جهانی اول، افزايش قحطی، 
گرس��نگی و بيماری و مرگ و مير نيز مردم را از فكر مش��روطه 
 بي��رون می كرد و حت��ی برخی همه اين بالها را بالی مش��روطه 

می دانستند.
عوامل داخلی: از جمله عوامل داخلی شكست مشروطه، می توان 
به ماهيت كامالً متفاوت نيروهای مشروطه خواه اشاره كرد. مشروطه 
انقالبی نبودكه برخواست و انديشة يک طبقه يا نيروی اجتماعی 
خاص استوار باشد. گروهها و نيروهای اجتماعی متعددی مشروطه 
را ايجاد كردند. آنها به جای گفتگو با هم به درگيری های فيزيكی، 
تهمت و افترا، ترور و خشونت دست می زدند. زيرا هنوز استبداد، حاكم بر جامعه بود. 
سال های پر آشوب جنگ جهانی اول، عدم توجه و بی اهميتی دولت روس و انگليس به 
مشروطه، ناامنی كشور، گرسنگی و بيماری از جمله عوامل داخلی شكست مشروطه بود 

در جريان مشروطه 
خست�ه  روحانيت 
و  درگي����ری  از 
از  دلس����رد 
از  سياس��تمداران، 
سياس��ت  صحنه 
كناره گرفته و ميدان 
را به سود مستبدان 
و حاميان آنها خالی 

گذاردند.
ی  ــا مــده پیــا
انقالب  مشروطه: 
همه  با  مش��روطه 
و  مش�����كالت 
ناكامی هاي��ش آثار 
عمده ای از خود بر 
جای نهاد برخی از 
اين آثار عبارتند از:

1- مفاهيمی مانند: 
قانون اساس��ی، مجلس آزادی، انتخابات، تفكيک قوا با اين انقالب مطرح ش��د و به 
رسميت يافت. هر چند كه بزودی مجلس مورد هجوم قرار گرفت ولی اصل وجود 
قانون اساس��ی در س��خت ترين دوره ها برقرار ماند و در مقاطعی خاص تعدادی از 

نمايندگان مخالف دولت به آن راه يافتند كه با آثار سياسی مهمی همراه بود.
2- تجربيات ارزش��مند انقالب مشروطه در زمان وقوع انقالب اسالمی مورد توجه 
واقع ش��د. از يک سو نابودی نظام سلطنتی و قطع كامل سلطه بيگانگان در كشور و 
توجه به فرهنگ و ارزش های خودی مورد توجه قرار گرفت و از سوی ديگر رخنة 
عناصر بيگانه و فرصت طلب در مشروطه هوشياری انقالبيون مذهبی را برای جلوگيری 
از تكرار اين امر در انقالب اسالمی بر انگيخت. در نهايت اين تجربيات لزوم حفظ 

وحدت ميان نيروهای انقالب را گوشزد كرد.
تنظیم برای زاینده رود: سپیده نصراصفهانی

علما و روحانيت
 

روحانيت، از اواسط دوره صفوی نفوذ سياسی فراوانی يافت. به طوری 
 ك��ه »مقدس اردبيلی« ش��اه عباس اول را بانی مل��ک عاريه می نامد و 

شاه عباس با تواضع خود را »كلب آستان علی« می خواند. 
در دوران فترت )سقوط صفوی تا ظهور قاجارها( تا حدودی از نفوذ 
آنها كاس��ته ش��د. بعد از آن با كوشش س��الطين قاجار كه از داشتن 
ريش��ه های عميق ملی � مذهبی در اين سرزمين بی بهره بودند، برای 
حكومت تازه تأس��يس خويش، به اين بس��ط قدرت كمک كردند و 

موجب احترام و تكريم بسيار نسبت به علما شدند. 
اما به نظر می رس��د از ميان نيروهای اجتماعی در دوره مشروطه علما 
وروحانيت توانس��تند با زمينه ها و تمهيداتی كه از قبل فراهم گرديده 
بود؛ مشاركت و فعاليت برجسته تر و نقش تعيين  كننده ای داشته باشند 
و حتی تعدادی از آنها در ش��مار رهبران مش��روطه به حس��اب آيند. 
اعتقادات مذهبی مردم و نفوذ روحانيت در بين اقشار مختلف جامعه؛ 
دو عامل مهمی بود كه آنها را قادر س��اخت نقش رهبريت بس��يج گر 
را در انقالب ايفا كنند. آنها از داخل و خارج در انقالب مش��روطيت 
تأثيرگذار بودند و حداقل تا پايان اس��تبداد صغير نقش محوريشان در 
بس��يج مردم و پيشبرد روند انقالب غير قابل انكار است. اين واقعيت 
را موافقين و مخالفين روحانيت به طور صريح يا تلويحی اذعان نموده 
اند. آن دسته از روحانيون بزرگی كه در خارج از ايران بودند از همان 
آغاز انقالب مشروطه از مشروطه خواهان به ويژه رهبران روحانی آن، 

هواخواهی و حمايت می كردند. 
واقعيت آن اس��ت كه اكثر روحانيون از مجته��دان رده باال تا درجات 
پايين ت��ر و طلبه های ج��وان، انگيزه ها و داليل واحد و يكس��انی در 
مراحل مختلف انقالب نداش��تند و داليل ايدئولوژيكی و انگيزه های 
اجتماعی در جانبداری و يا مخالفت آنها از انقالب، در مراحل مختلف، 

به خصوص در مراحل اوليه، آن دخيل بوده است. 

جري��ان روش��نفكری در ايران عمدت��اً متأثر از پيش��رفت های دنيای 
 غرب بوده اس��ت و عوامل متعددی در ش��كل گيری و تداوم آن مؤثر 
بوده اند. روشنفكران اين عصر غالباً به ميزانی كه به غرب روی كرده، از 
مذهب روی گردانده بودند و به قولی: آنها تحت تأثير مشروطه خواهی، 
ناسيو ناليسم و سكوالريسم؛ گذشته را رد می كردند و حال را زير سؤال 
می بردند و در جستجوی نگرش نوينی نسبت به آينده بودند. در مصداق 
روشنفكر تعاريف مختلف است. »ريچارد كاتم« می نويسد: روشنفكر 
در ايران به كس��ی گفته می ش��ود كه تحصيالت عالی داش��ته باشد و 

تمامی طبقه  صاحبان مش��اغل 
تخصصی را ش��امل می گردد. 
حض��ور جريان روش��نفكری 
در ش��كل گي��ری و ت��داوم و 
حت��ی بهره گي��ری از ثم��رات 
انقالب كام��اًل ملموس و غير 
قابل انكار اس��ت به خصوص 
 در نش��ر انديش��ه و مفاهي��م 
مش��روطه خواهی و ب��ه ويژه 
در منطقه آذربايج��ان )تبريز(، 
كه در آنجا نقش روش��نفكران 
چش��مگيرتر از س��اير مناطق 
حتی به قولی بيش��تر از تهران 
بوده اس��ت. و آن بدين جهت 
ب��وده ك��ه منطق��ه آذربايجان 
به ط��رق مختلف��ی متأث��ر از 
انديش��ه های انقالب��ی و قانون  

خواهی كشور های همجوار، يعنی روسيه و عثمانی بوده است. برخی 
معتقدند كه در انقالب مشروطه تبريزيان جلوتر از تهرانی ها بودند و 
تبريزی ها مفاهيمی مثل قانون و مش��روطه را كه از آن س��وی مرزها 

گرفته بودند به انقالبيون تهران القاء نموده اند. 
روشنفكران به لحاظ وابستگی سياسی به دو گروه وابسته و غير وابسته 
تقسيم می شوند. همچنين بخش روشنفكری در خدمت سلطنت طلبان 
مس��تبد را، عده ای از مقام های عالی رتبه دولتی تش��كيل می دادند. 
آنها از لحاظ خانوادگی، فرهنگی و خدمت ش��غلی به دربار وابس��ته 
بودن��د. از اينها نيز ع��ده ای در حزب محافظه كار و بعضی در مجلس 
و كابينه بودند. »شاهزاده عبدالحسين ميرزا« تحصيلكرده اروپا و بزرگ 
خاندان اشرافی فرمانفرما و داماد مظفرالدين شاه يكی از افراد  ين دسته 

بود. او در دوران تصدی حكومت كرمان در س��ال 12۸5�12۸6 كمک 
ارزش��مندی به مشروطيت كرده بود. به طور كلی جريان روشنفكری، 
در روزنامه  ها در نقش س��ردبير و روزنامه  نگار، شاعر و مترجم، استاد، 
معلم و صاحبان مش��اغل تخصصی )پزشكان و مهندسان( و بعضی از 
اعضای ديوانساالری به ش��كل های مختلف به انقالب كمک كردند. 

بخش اعظم اين گروهها، صميمانه از انقالب جانبداری می نمودند. 
بيشتر انديش��ه های راهبر و پيش��رو و نيز تاْمين كادرهای مشروطيت 
از همي��ن گروهها بود. روش��نفكرانی چون صنيع الدول��ه و برادرانش 
در تدوي��ن نظامنامه ی مجلس 
و ايف��ای نق��ش نمايندگ��ی و 
درص��دی كمتر، در نخس��تين 
نقش  مش��روطيت،  كابينه های 

ابزاری تعيين كننده داشتند. 
گ��روه  وزن  خص��وص  در 
مختلفی  اظهارات  روشنفكری 
كس��روی،  نظ��ر  از  اس��ت 
و  مل��ک زاده  ناظم االس��الم، 
غربيانی مثل س��ايكس كه در 
برداش��ت های آنه��ا، بر نقش 
انديش��ه تأكي��د ش��ده، نقش 
 روشنفكران برجسته تر نشان داده 

شده است. 
برخی هم چون »فوران« آنها را 
از طبق��ه خرده بورژوا می دانند 
كه نق��ش فعال��ی در رهبريت 
جنبش در كنار روحانيون داشته اند. برخی چون ريچارد كاتم نقش اين 
گروه را ناچيزتر از دو گروه ديگر يعنی روحانيون و بازرگانان می دانند، 
وی معتقد است: سنت عدم مشاركت در سياست مانع از آن شد تا در 

انقالب نقش مهم تری ايفا كنند.
 گفتن��ی اس��ت در اينكه نفس حركت روش��نفكران و طرح ش��عار و 
خواس��ت قانون، آزادی و مساوات در انقالب مشروطيت بسيار مهم و 

مثبت بوده است، شكی نيست. 
اما نمی توان اين نكته را هم ناديده گرفت كه بسياری از اين روشنفكران 
خود از ش��ناخت عميقی نسبت به آنچه می خواستند برخوردار نبودند 
و ي��ا در بس��ياری از موارد منافع ش��خصی را بر منا ف��ع ملی ترجيح 

می دادند. 

بازرگانان: اين گروه كه در اين مقطع 
منافع شغلی شان در نتيجه سياست های 
اقتصادی دولت مورد تهديد واقع شده 
بود؛ روحي��ه محافظه كارانه  خود را از 
دس��ت داده بودن��د و اتحاديه صنفی 
قوی ای را به وجود آوردند كه موجب 
منزلت اجتماع��ی و اهميت اقتصادی 
آنه��ا گردي��د. آنه��ا از ورشكس��تگی 
دول��ت ناراضی و از امني��ت مالكيت 
طرفداری می كردند و بس��ياری نيز با 
سياست اعطای مزايای تعرفه ای برای 

س��رمايه داران خارجی و بانک های بيگانه، مخالفت داش��تند. از طرفی ارتباط قش��ر بازرگان با دوست های 
خارجی و آش��نايی با تمدن جديد، موجب افكار نوينی در بين آنها و انتقال آن به س��اير بخش های جامعه 

می شد. به اين ترتيب در شكل گيری و تداوم انقالب مشروطيت مؤثر بودند. 
ــه  وران و اصناف: پيش��ه وران و اصناف كه شامل: صنعتگران، وردستها، شاگردها، دكان داران خرده پا و  پیش
طبقه كارگران ش��هری در حال پيدايش بودند؛ پش��توانه توده ای انقالب تلقی شده اند و آنها از بست نشينی 
 ب��زرگ 12۸5 ته��ران تا مقاومت در برابر روس��ها در تبريز به س��ال1290، همه جا پيش��گام انقالب بوده اند. 
در مجلس اول 32 كرسی به 105 صنف و ده كرسی به بازرگانان اختصاص داشت. اما در مجلس دوم تعداد 
كرس��ی های اصناف كاهش يافت و همين امر موجب ش��د كه از تندروی های مجلس دوم كاس��ته شود. در 
سركوب مردم تبريز )1290ش( هجده نفر از سی تبريزی اعدام شده، صنعتگر و مغازه دار بودند و اينها نهايتًا 
در نتيجه ائتالف رؤس��ای ايالت و ساير عناصر نخبه كه در آخرين مراحل انقالب به صحنه آمدند كنار نهاده 

شدند. )فوران، 1377 : 272-273( 
ــان: ايراد س��خنرانی های آتش��ين و جنگيدن در كنار داوطلب��ان مبارز از جمله فعاليت ه��ای زنان به نفع  زن
مش��روطيت بود. زنان گاه در جنگ ها نيز شركت می جس��تند. در يكی از جنگهای آذربايجان وقتی درگيری 

پايان يافت. در ميان كشته ها بيست جسد متعلق به زنانی بود كه لباس مردان را پوشيده بودند. 
)فوران، 1377 :2۸5( و البته پس از مش��روطه به تدريج حضور زنان در عرصه های اجتماعی و همچنين در 
دفاع ازمنافع ايران در مقابل بيگانگان پررنگ تر شد. به طوری كه در پی اولتيماتوم روسيه )1290ش( هزاران 
زن كفن به تن كردند و همراه مردان آمادگی خود را برای دفاع اعالم نمودند. س��يصد زن مس��لح به مجلس 

رفتند و به نمايندگان توصيه كردند در برابر روسيه پايداری كنند. 
ــایر: ايالت و عش��اير گروه ديگری از جمعيت ايران را ش��امل بودند. در اين دوره بيش از دو  ایالت و عش
ميليون نفر ايالت و عش��اير بودند كه حدود يک چهارم جمعيت ايران را تشكيل می دادند. در جامعه ايالتی 
بر مبنای مناسبات عشيريی، مردم اطاعت پذيری محض از رؤسايشان داشتند و از سويی داشتن نيروی مسلح 
ازضروريات زندگی ايلی بوده اس��ت و در اختيار داش��تن اين دو مؤلفه، دو اهرم قدرت برای سران ايالت و 
عش��اير فراهم نموده و اين توانمندی موجبی بود كه در آن ش��رايط آنها از بازيگران مهم تحوالت سياس��ی و 

اجتماعی عصر مشروطه گردند. 

باريتعال��ی  ك��ه حض��رت  آنج��ا  از  اش��رف صدراعظ��م،   جن��اب 
 جل  ش��أنه، سررش��ته ترقی و س��عادت ممال��ک محروس��ه ايران را 
به كف كفايت ما س��پرده و شخص همايون ما را حافظ حقوق قاطبه 
 اهال��ی و رعاي��ای صديق خودمان ق��رار داده لهذا در اي��ن موقع كه 
اراده هماي��ون ما براين تعلق گرفت ك��ه برای رفاهيت و امنيت قاطبه 
اهالی ايران و تش��ييد مبانی دولت، اصالحات مقننه به مرور در دوائر 
دولتی و مملكتی به موقع اجرا گذارده ش��ود چنان مصمم ش��ديم كه 
مجلس ش��ورای ملی از منتخبين شاهزادگان قاجاريه و علماء و اعيان 
و اش��راف و مالكي��ن و تج��ار و اصناف به انتخ��اب طبقات مرقومه 
در دارالخالفه تهران تش��كيل و تنظيم ش��ود ك��ه در مهام امور دولتی 
و مملكت��ی و مصالح عامه مش��اوره و مداقه الزم��ه را به عمل آورده 
ب��ه هي��أت وزرای دولت خواه ما، در اصالحاتی كه برای س��عادت و 
خوش��بختی اي��ران خواهد ش��د اعانت و كم��ک الزم را بنمايد و در 
كم��ال امني��ت و اطمين��ان عقايد خ��ود را در خير دول��ت و ملت و 
مصالح عامه و احتياجات قاطبه اهالی مملكت به توس��ط شخص اول 
 دولت به عرض برس��اند كه به صحه همايونی موشح و به موقع اجرا 

گذارده شود. 
مب��ارك  دس��تخط  اي��ن  موج��ب  ب��ه  ك��ه  اس��ت   بديه��ی 
نظامنام��ه و ترتيب��ات اي��ن مجل��س و اس��باب و لوازم تش��كيل آن 
 را مواف��ق تصوي��ب و امض��ای منتخبي��ن از اين تاريخ معي��ن و مهيا 
خواهد نمود كه به صحه ملوكانه رسيده و بعون اله تعالی مجلس شورای 
ملی مرقوم كه نگهبان عدل اس��ت افتتاح و به اصالحات الزمهء امور 
مملكت و اجراء قوانين شرع مقدس شروع نمايد و نيز مقرر می داريم 
كه سواد دستخط مبارك را اعالن و منتشر نمايند تا قاطبه اهالی از نيات 
حسنه ما كه تمامًا راجع به ترقی دولت و ملت ايران است كماينبغی مطلع 
 و مرفه الحال مش��غول دعاگوئی دوام اين دولت و اين مجلس بی زوال 

باشند. 
در قص��ر صاحبقرانيه به تاريخ چهاردهم جمادی الثانيه 1324 هجری 
در س��ال يازدهم س��لطنت ما چون در اين فرمان با ذكر »شاهزادگان 
قاجاريه و علماء و اعيان و اشراف و مالكين و تجار و اصناف« ذكری 
از ديگر طبقات مردم نش��ده بود، به در خواست نمايندگان پناهندگان 

سفارت، فرمان ديگری صادر شد:    
جناب اش��رف صدراعظم، در تكميل دس��تخط سابق خودمان مورخه 
چهارده��م جمادی الثاني��ه 1324 كه امر به تأس��يس مجلس منتخبين 
مل��ت فرموده بودي��م؛ مجدداً ب��رای آنكه عموم اهال��ی و افراد ملت 
از توجه��ات كامله ما واقف باش��ند امر و مق��رر می داريم كه مجلس 
مزبور را به ش��رح دستخط سابق س��ريعًا داير نموده بعد از انتخابات 
اجزاء مجلس فصول و ش��رايط نظام مجلس شورای اسالمی را مطابق 
تصويب و امضای منتخبين به طوری كه شايسته مملكت و و ملت و 
قوانين ش��رع مقدس باشد مرتب بنمائيد كه به شرف عرض و امضای 
 همايون��ی ما موش��ح و مطاب��ق نظامنامه مزبور، اي��ن مقصود مقدس 

انجام پذيرد.

متن فرمان مشروطیت

نیــروهاي دخیـل در انقالب مشروطیـت 

بازرگانان، پيشه وران، زنان و عشاير روشنفکران
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بهره برداری از فازنخس��ت مجتمع ب��زرگ تجاری، خدماتی پرديس، در ميدان 
امامزاده دو خاتون شهركرد آغاز گرديد.

در آيي��ن افتت��اح اين طرح، ش��هردار ش��هركرد گف��ت: فاز نخس��ت مجتمع 
تج��اری پرديس مي��دان امامزاده دو خاتون اين ش��هر در زمينی به مس��احت 
2 ه��زار و 632 مترمرب��ع، ب��ا زيربنای 5 ه��زار و ۸70 مترمرب��ع در 3 طبقه و 
 ب��ا گنجاي��ش 13۸ باب مغ��ازه تجاری در جن��وب غربی اين مي��دان احداث 

شده است.
نوري��ان اف��زود: برای راه اندازی فاز نخس��ت اين مجتمع تاكن��ون 25 ميليارد 
ريال از محل اعتبارات س��ازمان نوس��ازی و بهسازی شهرداری شهركرد هزينه 
ش��ده كه برای تكمي��ل ميدان فرهنگی، مذهبی امامزاده و فازهای دوم، س��وم، 
 چهارم و همچنين توس��عه فاز نخس��ت آن 300 ميليارد ريال ديگر اعتبار مورد 

نياز است.
ش��هردار ش��هركرد تصريح كرد: در صورت تأمين بودجه، اين طرح تا دو سال 

آينده نيز به صورت كامل آماده خواهد شد.
اردشير نوريان در ادامه با بيان اينكه: هم اكنون ۸6 هكتار بافت فرسوده در اين 
ش��هر وجود دارد در حال حاضر عمده مش��كل را، ناتوانی مالی در آزادسازی 
امالك و عدم نقدينگی در خصوص احيای بافت های فرس��وده شهركرد اعالم 

كرد.

شهرکرد
شهردار شهرکرد خبر داد:

 بهره برداری از فاز نخست 
مجتمع تجاری »پرديس« ميدان  

امامزاده دو خاتون شهرکرد

شهرستان ها
اصفهان

اصفهان

اصفهان

اصفهان

اصفهان

اصفهان

اصفهان

شهرکرد

شهرکرد

طرح نوسازی و بهسازی بافت 
فرسوده و تاريخی جنوب ميدان 
ام��ام )ره( به عن��وان بزرگترين 
پروژه مرمت شهری با مساحت 
17 هكت��ار و ب��رآورد اولي��ه 
100 ميلي��ارد ريال با محوريت 
شهرداری اصفهان اجرا می شود. 
به گ��زارش م��وج از اصفهان، 
معاون شهرس��ازی و معماری 
شهرداری اصفهان گفت: سازمان 
نوسازی و بهسازی شهرداری با 
ه��دف نوس��ازی و بهس��ازی 
محوطه های تاريخی و فضاهای 
ش��هری از س��ال 74 تأسيس 
شده و تاكنون اقدامات شايانی 
در خص��وص مرم��ت بناهای 
تاريخی و بهسازی محوطه های 
اج��رای  از جمل��ه  تاريخ��ی 

 طرح بدنه س��ازی ش��رق چهارباغ انجام داده است. 
مهندس مسعود نريمانی، با اشاره به اين كه طرح بدنه 
سازی شرق چهارباغ در 5 قطعه اجرا می شود، افزود: 
اين طرح بر اس��اس اولويت های تملک و همچنين 
نقشه های سازه و درزهای اجرايی از بازار هنر تا ميدان 
امام حسين به طول 530 متر به 5 قطعه تقسيم شده 
است. نريمانی ادامه داد: فاز دوم اين پروژه اجرا شده 
و عمليات اجرايی قطعه س��وم آن نيز در حال آغاز 
می باشد؛ ضمن آن كه 20 ميليارد ريال اوراق مشاركت 

برای اجرای اين طرح به فروش رسيده است.
وی با اشاره به اين كه برای تكميل و بهره برداری از 
فاز دوم طرح بدنه سازی شرق چهارباغ، امكان تملک 

مغازه های موجود در فاز سوم اين پروژه با تعويض 
از محل مغازه های احداث شده فراهم گرديده است، 
خاطرنشان ساخت: با اين روش، امكان تملک برای 
فازهای بعدی پروژه با سياست كليد به كليد و فروش 

مجموعه های تجاری ميسر شده است. 
معاون شهرس��ازی و معماری ش��هرداری به طرح 
احيای بافت فرس��وده جنوب ميدان امام )ره( اشاره 
و اظهار كرد: موقعيت در نظر گرفته ش��ده در منطقه 
3 ش��هرداری حد فاصل بازارچه حس��ن آباد، مادی 

فرشادی و خيابان استانداری است.
وی از تفاه��م نامه مابين س��ازمان های مس��كن و 
شهرس��ازی، ميراث فرهنگی و ش��هرداری جهت 
اج��رای طرح احيای جنوب ميدان امام )ره( خبر داد 

و اذعان داش��ت: اي��ن پروژه با 
محوريت شهرداری در مساحت 
17 هكتار و با برآورد اوليه 100 
ميلي��ارد ريال اجرا می ش��ود و 
اعتبار اوليه آن از سوی سه ارگان 
 نامبرده به صورت يكسان تأمين 
خواهد شد. نريمانی به اهداف 
اين پروژه اشاره و تصريح كرد: 
بدنه اصل��ی از طريق حفاظت 
 بناها و باغ ه��ا و محورهای به 
ج��ا مان��ده تاريخ��ی از جمله 
بخشی از دولتخانه، كاروانسرای 
مقصود بيک و باغ زره س��ازان 

احيا می شود. 
همچنين تأمين فضاهای خدماتی 
مورد نياز شهر، تحريک توسعه 
به منظور ساماندهی، بهسازی و 
نوسازی و تأمين كيفيت محيطی 
از اهداف اين پروژه است. وی با بيان اين مطلب كه 
جذب فعاليت های جهانگردی و گردشگری به بخش 
مركز، از طريق واگذاری امتيازهای تشويقی ويژه برای 
استقرار آنها در محله و راه اندازی فعاليت های هنری 
و ارتقای سطح كيفی به منظور توسعه جهانگردی در 
نظر گرفته ش��ده اس��ت، گفت: اين طرح با رويكرد 
انتفاع��ی اجرايی نخواهد ش��د، چرا ك��ه بزرگترين 
مرمت ش��هری محس��وب می گ��ردد و بالفاصله با 
 تصوي��ب و اب��الغ اين طرح از س��وی كميس��يون 
ماده پنج عملياتی و از سياس��ت مش��اركت مردم و 
 سرمايه گذاری بخش خصوصی در اين پروژه استفاده 

خواهد شد.

»محمدمهدی اس��ماعيلی«، در حاش��يه مراس��م 
تودي��ع و معارف��ه مديرعام��ل ش��ركت آب و 
فاضالب اس��تان اصفهان، در جم��ع خبرنگاران 
با بيان اينكه در دولت دهم رس��يدگی به مسائل 
آب اس��تان اصفهان به خوب��ی صورت گرفت و 
طرح های مطلوبی در هي��أت دولت به تصويب 
رسيده اس��ت، افزود: پروژه بهشت آباد مسأله و 
پروژه ای ملی محس��وب می ش��ود كه انتقال آب 
و بهره من��دی از آن يكی از طرح های دولت دهم 
اس��ت و اين امر موضوعی جزيره ای نيس��ت و 
م��ا آن را ضروری می داني��م. وی افزود: مديران 
و مس��ئوالن ام��ر، بايد ب��ا تعامل، هم��كاری و 
برنامه ري��زی هم��ه جانبه در بس��تری آرام برای 
رفاه و آس��ايش ش��هروندان؛ طرح بهشت آباد را 

ب��ا نگرش و چش��م اندازی دراز م��دت به انجام 
برسانند.معاون سياس��ی امنيتی استاندار اصفهان 
بيان داشت: اين مس��أله در حوزه كاری مشترك 
آب و فاضالب و شركت آب منطقه ای محسوب 

می ش��ود و اين نياز اساسی بايد در سطوح باالی 
وزارت ني��رو مورد توجه ق��رار گيرد. وی يكی 
از معض��الت ج��دی آبف��ای اس��تان اصفهان را 
فرسودگی انشعابات فاضالبی اين استان برشمرد 
و گفت: رس��يدگی ب��ه اين مش��كل و رفع آن، 
نيازمند عزم جدی و تخصيص اعتبار ويژه ملی، 
استانی و همكاری بخش��ی، دولتی، استانداری، 

شهرداری و وزارت نيرو را می طلبد. 
اس��ماعيلی اظهار داش��ت: مديران آبفای استان 
اصفهان بايد توس��عه و رس��يدگی به مشكالت 
و معضالت فاضالب اين اس��تان را در دس��تور 
كار خ��ود بگذارن��د و در اين راس��تا طرح های 
دانش��گاهی، فناوری و تكنولِوژی نوين را مورد 

استفاده قرار دهند.

معاون شهرس��ازی و معماری ش��هرداری اصفهان، 
نماهای ساختمان های اين شهر را كلكسيونی از ساليق 
شخصی دانست و گفت: اين كلكسيون را نمی توان 
يک شبه با معجزه جمع آوری كرد. به گزارش موج 
از اصفهان، »مهندس مسعود نريمانی«، در خصوص 
آشفتگی سيمای شهری توضيح داد: نماهای مختلف 
س��اختمان های شهر، يک شبه و يک روزه به وجود 
نيامده كه بتوان در مدت 24 ساعت آنها را از حالت 
بی نظمی در آورد. اين نماها هيچ سنخيتی با اقليم و 

هويت اين شهر تاريخی ندارد.
وی نبودن قانون را علت اصلی آشفتگی های بصری 
نماهای ساختمانی دانست و گفت: با توجه به اهميت 
خاص و تأثيرگذار بنيادی س��يما و منظر شهری، در 
ارتقای كيفی س��اختار شهر، حفظ و تقويت هويت 
اصيل شهرس��ازی و معماری اصفهان، ساماندهی و 
نظم بخش��ی به سيما و نماهای عمومی و همچنين 
بر اساس مأموريت و وظايف معاونت شهرسازی و 

معماری، برنامه های عملياتی و طرح های اجرايی برای 
ارتقای كيفی سيما و منظر شهری آغاز و دستورالعمل 

آن تدوين شده و به تمام مناطق ابالغ گرديده است.
نريمانی اضافه كرد: بر اساس اين دستورالعمل، نمای 
ساختمان ها در چارچوب تعريف شده و هماهنگ 
اجرا خواهند شد و سليقه های شخصی كه مغاير با 
هويت و اصول شهرسازی و معماری اصفهان است 
به حداقل رس��يده و ضوابط مدون حاكم می گردد و 
در آين��ده نزديک، نتايج عينی و محس��وس خواهد 
داش��ت. وی تصريح كرد: اين برنامه در حد ش��عار 
و حرف باق��ی نخواهد ماند. معاون شهرس��ازی و 
معماری ش��هرداری اصفهان همچنين از تش��كيل 
كارگروه تخصصی سيما و منظر شهری در معاونت 
شهرس��ازی و معماری خبر داد و اظهار داشت: اين 
كارگروه به منظور تعريف ساختاری و نهادينه كردن 
موضوع س��يما و منظر شهری در فرآيند عملياتی و 
اقدامات اجرايی شهرداری، بررسی و كنترل طرح های 

سيمای شهری و نمای ساختمان ها، پيشنهاد ضوابط، 
تدوين و دستورالعمل های اجرايی و استفاده از نظرات 
تخصصی كارشناسان ذيصالح و خبره شهر تشكيل 
ش��ده و مالكان ملزم به ارائه نقش��ه و طراحی نمای 

ساختمان های خود شده اند. 
 وی ب��ا بيان اين ك��ه اجرای طرح ه��ای معماری و 
زيبا س��ازی برای نمای زيرگذر ميدان امام علی )ع( 
ش��روع ش��ده، ادامه داد: اين معم��اری دارای نمای 
 شكيلی است و با هويت شهر اصفهان سنخيت الزم را 

دارد.
نريمانی ابراز امي��دواری كرد: اميدواريم با همكاری 
تمام دستگاه ها و سازمان های ذيربط، شاهد شهری با 
كيفيت و مطلوبيت بيشتر، در چارچوب توسعه پايدار 
شهری باشيم. وی همچنين گفت: مكتب شهرسازی 
 اصفهان مبتنی بر پش��توانه فكری و فلسفه صدرايی 
بر قوت خود باقی مانده و يكی از مكاتب معماری و 

شهرسازی ايرانی است.

رئيس شركت مهندسی آب و فاضالب كشور گفت: 
به علت پيچيدگی های اجرای قانون هدفمند كردن 
يارانه ها، اين قانون در حوزه آب با تأمل بيشتری اجرا 
می شود. به گزارش ايرنا، »سيد مهدی ثمره هاشمی« 
در مراس��م توديع و معارفه مديرعامل سابق و جديد 
شركت آب و فاضالب استان اصفهان با تأكيد بر لزوم 
ايجاد بسترهای الزم برای اجرای قانون هدفمند كردن 
يارانه ه��ا افزود: با وجود ضرورت اجرای اين قانون، 
به عل��ت پيچيدگی های خ��اص آن در حوزه آب، 
اجرای قانون هدفمندكردن يارانه ها در اين حوزه با 
اندكی تأمل بيشتر همراه خواهد شد. وی با بيان اينكه 
مردم ايران در بسياری از زمينه ها از جمله مصرف آب 
اسراف می كنند، اظهارداشت: كشور ما در منطقه ای 
خش��ک، كم آب و كم باران از جهان قرار گرفته كه 
متوسط بارش آن كمتر از يک سوم جهانی است. وی 
با اشاره به اينكه ميانگين ميزان مصرف آب در ايران از 
بسياری كشور های پر باران دنيا بيشتر است، تصريح 
ك��رد: در حوزه مصرف برق و انرژی نيز وضعيت به 
همين صورت است. رئيس شركت مهندسی آب و 
فاضالب كشور با بيان اينكه رهبر معظم انقالب سال 
۸۸ را به عنوان سال اصالح الگوی مصرف نامگذاری 
كردند، خاطرنشان كرد: رسالت مهمی به گردن مديران 
م��ا قرار گرفته و به فرموده معظم له در ابتدای س��ال 

جاری بايد اين موضوع همچنان ادامه پيدا كند. 
وی تأكيد كرد: عدم توجه به اصالح الگوی مصرف 
و ادامه روند فعلی سبب نابودی منابع كشور خواهد 
شد. »ثمره هاشمی« يادآور شد: دولت برای هدفمند 
كردن يارانه ها  و در جهت و برای كنترل مصرف و 
حفاظت از منابع كشور ، گام بلندی رو به جلو برداشته 

است. وی ادامه داد: آمارها نشان می دهند امسال ميزان 
مصرف آب در بس��ياری از استان های كشور نسبت 
به سال قبل افزايش قابل توجهی داشته كه اين ميزان 
در اصفهان حدود 12درصد است و نشان می دهد با 
وجود همه مشكالت تأمين آب، هنوز نتوانستيم روند 
رشد مصرف را كنترل كنيم. رئيس شركت مهندسی 
آب و فاضالب كش��ور تصريح كرد: هم اكنون منابع 
آب كشور رو به اضمحالل می روند و هرجا چاه زده 
می شود تا عمق 300 متر هم كه پايين برويد يا به آب 
نمی رسيد يا آبی كه می يابيد آنقدر شور است كه حتی 

برای كشاورزی نيز قابل استفاده نيست. 
وی افزود: مردم بايد با واقعيت ها آشنا شده و وضعيت 
منابع كشور را بدانند. وی اظهار داشت: در حالی كه 
برای اجرای پروژه آب رس��انی غدي��ر و تأمين آب 
شرب بيش از 20 شهر استان خوزستان از منابع آب 
كارون و دز بالغ بر 13 هزار ميليارد ريال هزينه ش��د، 
شاهد متوسط س��رانه مصرف تأسف برانگيز روزانه 
500 ليتر آب در شهر اهواز هستيم كه دو برابر ساير 

شهرهای كشور است. ثمره هاشمی گفت: مسكن مهر 
يكی از طرح های ارزش��مند دولت های نهم و دهم 
است كه برای برون رفت از بحران مسكن كشور به 
اجرا در آمد اما برای تأمين خدماتی همچون آب، برق 
و گاز اعتبارات قابل توجهی نياز است. رئيس شركت 
مهندسی آب و فاضالب كشور ادامه داد: تا به امروز 
يک ريال هم برای احداث زيرس��اخت های مسكن 
مهر همچون آب و برق از طرف وزارت مس��كن به 
وزارت نيرو پرداخت نشده، هرچند كه اين موضوع 

دغدغه هر روز مديران ما در سطح استان هاست. 
وی بيان كرد: جمع آوری و تصفيه صحيح فاضالب 
از مسائل مهم و جدی كشور است كه نقش اساسی 
در سالم سازی محيط زيست و حفظ بهداشت مردم 
دارد. وی با اش��اره به اينكه اموال و امالك قابل توجه 
ش��ركت های زير مجموعه وزارت نيرو به گره كور 
فعاليت های اين ش��ركت تبديل ش��ده است، تأكيد 
كرد: زمين های يكی از ش��ركت های وابسته به اين 
وزارتخانه در تهران بالغ بر 30 هزار ميليارد ريال ارزش 
دارند كه بايد به فروش برسند و صرف هزينه اجرای 
پروژه های آب و فاضالب شوند. ثمره هاشمی افزود: 
مجموعه های دولتی مقادير قابل توجهی، زمين، انبار و 
اجناس جمع شده و بالاستفاده دارند و اين در حالی 
است كه در تأمين هزينه پروژه های خود مانده اند و 
بنابراين شركت های دولتی به جای اجرای پروژه فقط 
مالدار هستند، در حالی كه بايد اين اموال فروخته شوند 
و به مصرف اجرای پروژه ها برس��ند. در اين مراسم 
از خدمات »س��يد محمدرضا فخراي��ی« قدردانی و 
»هاشم امينی« به عنوان مديرعامل جديد شركت آب 

و فاضالب استان اصفهان معرفی شد.

رئيس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن اس��تان اصفهان گفت: پذيرش اصل رقابت 
در اقتصاد، ايران را به اس��تانداردهای باالی زندگی می رس��اند. به گزارش فارس از 
اصفهان، محمود اسالميان در همايش تخصصی آخرين دستاوردهای اطالعات در 
تولي��د و تجارت بيان داش��ت: در حال حاضر فضای اقتص��اد در دنيا، يک فضای 
رقابتی است و ما در دوره هايی به دليل جنگ و مشكالت مرتبط با آن، از بازارهای 
رقابتی دنيا فاصله پيدا كرديم. وی ادامه داد: مسأله ای كه در حال حاضر مطرح شده 
اين اس��ت كه؛ در دنيای رقابت و اقتصاد مردم س��ود اصلی را می برند. رئيس اتاق 
بازرگانی و صنايع و معادن استان اصفهان اضافه كرد: در دنيای رقابتی اقتصاد، فعاالن 
برای هرچه بهتر شدن كيفيت و در كنار آن به كاهش قيمت تمام شده كاالی خود 
می انديش��ند كه هر دوی اين موارد، در نهايت به نفع مصرف كننده و در واقع مردم 
است.وی تصريح كرد: به استانداردهای باالتری در زندگی دست پيدا نمی كنيم مگر 
اينكه رقابت به عنوان يک اصل در اقتصاد ما پذيرفته شود. اسالميان بيان داشت: در 
حال حاضر در كشور ما از رشته ها و صنايعی كه دولت بيشترين حمايت را می كند 
كمترين كيفيت را شاهد هستيم. وی با بيان اينكه تا سال ها پيش واردات خودرو به 
كش��ور با محدوديت هايی روبه رو بود و به دليل استقبال مردم از اين خودروها اين 
محدوديت ها برداش��ته شد، افزود: در حال حاضر به دليل اينكه خودورسازان ما به 
رقابت جهانی اهميت چندانی نمی دهند، كيفيت خودروهای توليد داخل در كشور 

بسيار پايين آمده است.
رئي��س اتاق بازرگانی اس��تان اصفهان تصري��ح كرد: به دليل پايي��ن بودن كيفيت 
خودروهای داخلی، ساالنه هزاران نفر در جاده های كشور با بروز حادثه جان خود 
را از دس��ت می دهند. وی اظهار داش��ت: برای رس��يدن به نقطه مطلوب پيشرفت 
در كش��ور يک س��ری وظايف را بايد بخش خصوصی و بخشی از برنامه ها را نيز 
بايد دولت بر عهده بگيرد. اس��الميان ادامه داد: كشور ايران در محدوده جغرافيايی 
قرار گرفته اس��ت كه تمام امكانات برای توس��عه را دارد و با بنادر آزادی كه هم در 
ش��مال و هم در جنوب كش��ور قرار گرفته است، می توانيم به كشورهای همسايه 
دسترسی داشته باشيم. وی با اشاره به اينكه در حال حاضر 70 درصد از توليد مس 
كشور به صورت خام به كشورهای ديگر صادر می شود، اظهار داشت: با مديريت 
 صحيح و تجهيز زيرس��اخت های كش��ور می توانيم به جايگاه خود در دنيا دست 

پيدا كنيم.
رئيس اتاق بازرگانی اصفهان افزود: از تلفيق اقدامات دولت و بخش خصوصی؛ در 
عرصه اقتصاد به جايگاه واقعی خود در دنيا دست پيدا می كنيم. وی اضافه كرد: با 
ارتقای سطح آموزشی می توانيم خود را به استانداردها در دنيا نزديک كنيم تا در كنار 

آن عزت و اقتدار ايران در جهان نيز افزايش يابد.

از س��وی وزارت امور خارجه، »آقای حس��ن نوريان« ب��ه عنوان رئيس جديد 
نمايندگی آن وزارتخانه در استان اصفهان منصوب شد.

نوريان كه كارش��ناس روابط ديپلماتيک و كارش��ناس ارشد حقوق بين الملل 
می باش��د از خردادماه گذش��ته عنوان سرپرس��تی نمايندگی مذكور را برعهده 
داش��ته است. وی همچنين به مدت چهارسال سمت كنسول جمهوری اسالمی 

ايران در كراچی پاكستان را عهده دار بوده است.
نمايندگ��ی وزارت ام��ور خارجه در اس��تان اصفه��ان در آذرماه س��ال 13۸۸ 
همزمان با س��ومين س��فر اس��تانی هيأت دولت و با حضور جناب آقای متكی 
 وزي��ر امورخارجه با س��ه هدف عم��ده: ارائه خدمات كنس��ولی ب��ه ايرانيان 
به ويژه اصفهانی های مقيم خارج از كشور، توسعه مناسبات فرهنگی و افزايش 

مبادالت اقتصادی با ساير كشورها افتتاح گرديد.

مديرعامل شركت سامان گستر اعالم 
ك��رد: هرس��اله برای خط تل��ه كابين 
صفه، طبق چک ليست های مشخص 
از س��وی اتحادي��ه باالبرهای جهانی، 
تأييديه اس��تاندارد بي��ن المللی صادر 
 می ش��ود. به گزارش موج از اصفهان، 
مهندس مجيد كيانی با اعالم اين مطلب 
اظهار داشت: نخستين مرحله تله كابين 
صفه اصفهان پس از كس��ب تأييديه 
ايمنی از يک شركت اتريشی معتبر دنيا 
و تصويب طرح دو فوريتی در شورای 

اسالمی شهر اصفهان، به بهره برداری رسيد. اين در حالی است كه كارشناسان اتحاديه 
باالبرهای جهانی طی سه مرتبه بازديد، كيفيت اين طرح را تأييد نمودند. وی با اشاره 
به اين كه تمام استانداردهای بين المللی در تله كابين اصفهان به خصوص در بخش 
فنی رعايت شده و هرساله توسط بازرسان اتحاديه باالبرهای جهانی مورد كنترل قرار 
 می گيرد، افزود: با توجه به اين كه در كش��ور ما سابقه استاندارد قطعات و تجهيزات 
تله كابين وجود ندارد، با پيگيری های به عمل آمده از سوی شركت سامان گستر، برخی 
از قطعات تله كابين شماره استاندارد، دريافت كرد كه برای اولين بار در كشور اين مهم 
تحقق يافت. وی به درخواست اداره استاندارد و تحقيقات صنعتی جهت تطابق سازی 
سيستم های تله كابين صفه با استاندارد ايران اشاره كرد و ادامه داد: تاكنون بيش از 9۸ 
درصد از اش��كاالت مطرح شده توس��ط اداره استاندارد مرتفع گرديده و طی نامه ای، 
گزارش مربوطه به اين اداره ارسال شده كه بر اساس تأييديه های صورت گرفته، مجوز 

شروع به فعاليت تله كابين صفه توسط دادستانی صادر گرديده است.
مديرعامل شركت سامان گستر با تأكيد بر اينكه تمام تأييديه استانداردهای بين المللی 
از س��وی متخصصان و بازرسان، تاكنون اتخاذ شده است، اذعان داشت: طبق برنامه 
اتحاديه، بازديدهای دوره ای و س��اعتی از سوی كارشناسان شركت معتبر اتريشی به 
منظور رعايت مسائل ايمنی از تمام قطعات اين پروژه انجام می شود و تمام نواقص 
اين طرح مرتفع می گردد. وی به قوانين بين المللی در خصوص ممنوعيت برق فشار 
قوی بر روی دكل ها و كابين ها اشاره و اظهار كرد: سيستم انرژی خورشيدی در يكی 
از كابين های تله كابين اصفهان به صورت نمونه برای اولين بار در كشور به كار گرفته 
شده و در آينده، تمام روشنايی داخل و خارج از بدنه كابين های تله كابين اصفهان به 
اين سيستم مجهز خواهد شد. عالوه بر اين، سيستم های اطالع رسانی داخل كابين ها 

نيز به زودی راه اندازی می شود.
وی هزينه اجرای فاز اول تله كابين صفه اصفهان را تاكنون 60 ميليارد ريال اعالم كرد 
و گفت: در صورت تأمين تخصيص فاز دوم اين طرح، يعنی تا قلعه ش��اه دژ كه به 
عنوان يكی از نقاط گردشگری منحصر به فرد اصفهان محسوب می شود، ادامه خواهد 
يافت. مديرعامل شركت سامان گستر، استقبال مردم را از تله كابين صفه مثبت ارزيابی 
كرد و از مسئوالن و مديران شهر خواست همراهی و همكاری الزم را به خصوص در 
رابطه با سرمايه گذاری اجرای اين طرح سياحتی و گردشگری داشته باشند، چرا كه 
اين فضا به منظور ايجاد امكانات رفاهی برای شهروندان است و مجموعه ای انتفاعی 

به شمار نمی رود.

50 هزار تن كاالی غير نفتی به ارزش 27 ميليون دالر در سه ماه نخست امسال از 
چهارمحال و بختياری به خارج صادر شده است كه اين ميزان، در مقايسه با مدت 

مشابه پارسال 16/9 افزايش داشت. 
به گزارش موج، رئيس س��ازمان بازرگانی چهارمح��ال و بختياری با اعالم اينكه 
لوازم خانگی 79 درصد كل صادرات استان را به خود اختصاص داده است، گفت: 
سيمان، موكت، كاشی، سيلندر گاز خانگی، مخزن گاز خودرو، روغن خوراكی و 

سيم و كابل از جمله كاالهای صادراتی استان بودند. 
»اسماعيل كاويانی« افزود: محصوالت صادراتی استان به كشورهای عراق، كويت، 
پاكستان، افغانستان، سوريه، ازبكستان، تاجيكستان، قرقيزستان، ارمنستان، سودان، 
نيجريه، تركمنس��تان، گرجس��تان، جمهوری آذربايجان و امريكا صادر می ش��ود. 
وی خاطرنش��ان كرد: ميزان ثبت س��فارش واردات در س��ه ماهه نخست امسال، 
96 مورد بوده كه اين ميزان در مقايس��ه با مدت مشابه پارسال، 60 درصد افزايش 
دارد. رئيس س��ازمان بازرگانی چهارمحال و بختياری تصريح كرد: در اين مدت 
 همچني��ن 36 كارت بازرگانی برای متقاضيان صادرات و واردات اس��تان، صادر 

شده است.

مدي��ركل راه و تراب��ری 
بختياری  و  چهارمح��ال 
ط��ول تون��ل دوم »رخ« 
را يک ه��زار و 340 متر 
و گف��ت:  ك��رد  اع��الم 
از  مت��ر   ۸50 تاكن��ون 
طول اي��ن تونل حفاری 
گزارش  به  اس��ت.  شده 
ش��هركرد،  از   ف��ارس 
در  عليخان��ی«  »عل��ی 
مراحل  از  بازديد  جريان 
س��اخت تونل دوم رخ در اين اس��تان، اظهار داشت: با احداث تونل دوم رخ و 
چهار خطه كردن مس��ير شهركرد به اصفهان فالت مركزی ايران به آب راههای 

آزاد كشور و بندر امام خمينی)ره( متصل می شود. 
 وی افزود: اين امر موجب توسعه استان و افزايش سرمايه گذاری اقتصادی در آن 

خواهد شد.
عليخان��ی ب��ا بيان اينكه اين ط��رح يكی از مهم ترين طرح های عمرانی اس��تان 
اس��ت، افزود: توسعه محورهای ارتباطی اس��تان با استان های اصفهان، لرستان، 
خوزستان و كهگيلويه و بوير احمد، از دستاوردهای ارزشمند دولت نهم و دهم 
در استان به شمار می رود. مديركل راه و ترابری چهارمحال و بختياری تصريح 
كرد: توس��عه راههای ارتباطی مؤلفه ای اس��ت كه، توسعه سريع منطقه و رفاه و 

توليد ثروت را در استان به دنبال خواهد داشت. 
وی ط��ول تون��ل دوم رخ را يک ه��زار و 340 متر اعالم ك��رد و افزود: اين در 
حالی ا س��ت كه راههای طرفين 70 كيلومتر با اعتبار اوليه 156 ميليارد ريال در 
دس��تور كار اين اداره كل قرار گرفته كه تاكنون بيش از 50 ميليارد ريال اعتبار 

هزينه شده است. 
عليخانی با تأكيد بر اينكه احداث اين تونل نقش برجس��ته  و مهمی در ايمنی و 
حمل و نقل كاال و مسافر دارد، خاطرنشان كرد: تاكنون ۸50 متر از طول تونل 

دوم رخ حفاری شده است. 
وی در ادام��ه برنامه ه��ای بازديد از پروژه های در دس��ت اجرای اين اداره كل، 
از روند اجرايی احداث باند دوم محور پليس  راه »ش��هركرد � بروجن« بازديد 
ك��رد و گف��ت: باند دوم محور پليس  راه ش��هركرد � بروجن ب��ه منظور تأمين 
امنيت و نزديک تر ش��دن به اس��تانداردهای جهانی راه و ترابری و تس��ريع در 
 حمل و نقل بين مركز اس��تان و اس��تان های همجوار طراحی و به اجرا گذاشته 

شده است. 
مدي��ركل راه و تراب��ری چهارمحال و بختياری ادامه داد: اصالح س��اختارهای 
ترافيك��ی منطق��ه و تكميل ش��بكه راههای مهم كش��ور باتوجه به واقع ش��دن 
اي��ن محور در كريدور ش��مال به جنوب از ديگر اه��داف اجرايی احداث باند 
 دوم محور پليس  راه ش��هركرد � بروجن اس��ت. عليخانی ط��ول اين پروژه را 
40 كيلومت��ر اعالم كرد و افزود: اين طرح با اعتب��ار اوليه 190 ميليارد ريال در 
دس��تور كار اين اداره كل قرار گرفت كه تاكن��ون 30 ميليارد ريال اعتبار هزينه 
ش��ده است. وی خاطرنش��ان كرد: به منظور تكميل و بهره برداری از اين محور 

160 ميليارد ريال اعتبار ديگر موردنياز است.

مدیرعامل شرکت سامان گستر:
صدور تأييديه استاندارد بين المللي 

براي خط تله کابين صفه

مدیرکل راه و ترابري چهارمحال و بختیاري:
 850 متر از طول تونل دوم رخ 

معاون استاندار اصفهان:حفاري شده است
رسيدگي به مشکالت آب، اولويت نخست اصفهان است

به منظور نهادینه کردن منظر شهري

تشکیل کارگروه تخصصي سیما و منظر شهري در معاونت شهرسازي و معماري

هدفمند کردن یارانه ها در بخش آب با تأمل بیشتري اجرا مي شود

رئیس اتاق بازرگاني اصفهان:
پذیرش رقابت در اقتصاد؛ موجب 

رسیدن به استانداردهاي باال مي شود

 انتصاب حسن نوریان به عنوان 
 رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه 

در استان اصفهان

 رشد صــادرات غيرنــفتي 
از چهارمحال و بختياري

 نوسازي بافت تاریخي جنوب ميدان امام )ره( 
بزرگترین پروژه مرمت شهري
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آگهی احضار
1۸6/ ت/ 4 چون آقای مصطفی حشمتی فرزند مرتضی شكايتی عليه آقای رضا ايزدی 
فرزند ابوالقاس��م مبنی بر سرقت مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه ۸90359 ك 117 
اين دادگاه ثبت، وقت رسيدگی برای روز چهارشنبه ۸9/7/14 ساعت 9:30 صبح تعيين 
شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان ميباشد لذا حسب ماده 1۸0 قانون آئين دادرسی 
كيفری مراتب يک نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر می 
ش��ود و از متهم مذكور دعوت بعمل می آيد جهت رسيدگی در وقت مقرر حاضر شود 
و در ص��ورت عدم حضور احضاريه ابالغ ش��ده تلق��ی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ 

خواهد نمود.
م الف/4935                          مدير دفتر شعبه 117 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

آگهی احضار
269/ ت/ 4 چ��ون آقای س��عيد امينی فرزند حس��ن و مريم اي��زدی فرزند محمدرضا 
وغي��ره ش��كايتی عليه آق��ای علی قاس��می فرزند علی محم��د مبنی بر مش��اركت در 
س��رقت مطرح نموده كه پرونده آن به كالس��ه ۸90361 ك 117 اين دادگاه ثبت، وقت 
رس��يدگی برای روز يكش��نبه ۸9/7/1۸ س��اعت 10/30 صبح تعيين ش��ده نظر به اينكه 
متهم مجهول المكان ميباش��د لذا حس��ب ماده 1۸0 قانون آئين دادرس��ی كيفری مراتب 
ي��ک نوب��ت در يكی از روزنامه های كثيراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر می ش��ود و از 
مته��م مذك��ور دعوت بعمل می آيد جهت رس��يدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در 
 صورت عدم حضور احضاريه ابالغ ش��ده تلق��ی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد

 نمود.
م الف/ 5051                         مدير دفتر شعبه 117 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

احضار
36۸/ت/4. چون آقای س��عيد اس��ماعيلی فرزند يداله ش��كايتی عليه آقای محمد علی 
كاظمی فرزند نگهدار مبنی بر ايراد ضرب و جرح عمدی و فحاش��ی نس��بت به ش��اكی 
و جلس��ه جهت اتيان س��وگند مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه ۸90092 اين دادگاه 
ثبت، وقت رس��يدگی برای روز ۸9/7/10 س��اعت 10/30 صبح تعيين شده نظر به اينكه 
متهم مجهول المكان می باش��د لذا حس��ب ماده 1۸0 قانون آئين دادرسی كيفری مراتب 
يک نوبت در يكی از روزنامه های كثراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر می ش��ود و از متهم 
مذكور دعوت بعمل می آيد جهت رس��يدگی و اتيان سوگند در وقت مقرر حاضر شود 
و در ص��ورت عدم حضور احضاريه ابالغ ش��ده تلق��ی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ 

خواهند نمود. 
م – الف 5512                       مدير دفتر شعبه 101 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

 ابالغ
372/ت/4. آگهی ابالغ وقت دادرسی به سيد احمد ميرطالب فرزند سيد اسداله موضوع 
دادخواس��ت احمد قلی زاده مبنی بر مطالبه كه تحت كالسه 92/۸9 ح/9 ثبت شعبه نهم 
دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ش��ده اس��ت به علت نامعلوم بودن محل اقامت خوانده 
درخواس��ت ابالغ بوسيله نشر آگهی شده است كه مراتب طبق ماده 73 برای يک نوبت 
در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار محلی درج و منتشر می گردد بدينوسيله به نامبرده 
ابالغ می ش��ود كه در تاريخ ۸9/7/11 س��اعت 10/30 صبح جهت رس��يدگی در شعبه 
نه��م دادگاه عمومی حقوقی اصفهان حاضر ش��ويد در صورت ع��دم حضور و يا عدم 
ارس��ال اليحه دفاعيه و يا عدم معرفی وكيل دادگاه غيابًا رس��يدگی و رای متقضی صادر 

خواهد نمود. 
م – الف 5507                          مدير دفتر شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی احضار
415/ ت/ 4 چ��ون آق��ای ناص��ر طباخی فرزند حس��ين ش��كايتی عليه آق��ای عليرضا 
س��وادكوهی فرزند حس��ين مبنی بر س��رقت مطرح نموده اند كه پرونده آن به كالس��ه 
۸90195 اين دادگاه ثبت وقت رس��يدگی برای روز ش��نبه 13۸9/07/10 س��اعت 9/30 
صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان می باشد لذا حسب ماده 1۸0 قانون 
آئين دادرسی كيفری مراتب يک نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار محلی طبع 
و نش��ر می ش��ود و از متهم مذكور دعوت بعمل می آيد جهت رسيدگی در وقت مقرر 
حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی 

اتخاذ خواهد نمود.
م الف/ 5711              جزينی- مدير دفتر شعبه 119 دادگاه عمومی جزايی اصفهان

احضار
43۸/ت/4 چ��ون خانم زهرا كرمی ش��كايتی علي��ه آقای حامد صالح��ی مبنی بر ترك 
انفاق مطرح نموده كه پرونده آن به كالس��ه ۸90160 اين دادگاه ثبت، وقت رس��يدگی 
ب��رای روز ش��نبه ۸9/7/10 س��اعت 9 صبح تعيين ش��ده نظ��ر به اينك��ه متهم مجهول 
المكان می باش��د لذا حس��ب ماده 1۸0 قانون آئين دادرس��ی كيفری مراتب يک نوبت 
در يك��ی از روزنامه های كثيراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر می ش��ود و از متهم مذكور 
دع��وت ب��ه عمل می آيد جهت رس��يدگی در وق��ت مقرر حاضر ش��ود و در صورت 
 ع��دم حض��ور احضاري��ه ابالغ ش��ده تلق��ی و دادگاه تصمي��م مقتضی اتخ��اذ خواهد 

نمود. 
م – الف 5631                       مدير دفتر شعبه 119 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

 آگهی احضار
 175/ 5 چون آقای جهانگير رضوانی فرزند تقی ش��كايتی عليه آقای حامد طهماس��بی 
مبن��ی ب��ر ايراد ضرب و جرح عمدی مط��رح نموده كه پرونده آن به كالس��ه ۸90400 
ك104 اين دادگاه ثبت، وقت رسيدگی برای روز 13۸9/7/14 ساعت ۸:30 صبح تعيين 
شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان می باشد لذا حسب ماده 1۸0 قانون آئين دادرسی 
كيفری مراتب يک نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر می 
ش��ود و از متهم مذكور دعوت به عمل می آيد جهت رس��يدگی در وقت مقرر حاضر 
شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ 

خواهد نمود. 
م الف: 6326                         مدير دفتر شعبه 104 دادگاه عمومی جزائی اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
5/211 در خصوص پرونده كالس��ه 64۸/99 خواهان آقای اكبر هما مقدم دادخواس��تی 
مبن��ی بر مطالبه مبلغ 7/500/000 ريال اجور معوق��ه به طرفيت آقای ميثم باقری تقديم 
نموده اس��ت. وقت رس��يدگی برای روز سه ش��نيه مورخ ۸9/6/30 س��اعت 10 تعيين 
گردي��ده، با توجه ب��ه مجهول المكان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در 
جرايد منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��يدگی، به اين ش��عبه واقع در خيابان محتشم 
كاشانی جنب بيمه ايران – مجتمع شماره يک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم 

مقتضی اتخاذ می شود.
م الف: 6443           مدير دفتر 13 مجتمع شماره يک شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
5/214 شماره دادنامه: ۸909970350700156، شماره پرونده: ۸۸099۸0350701120، 
ش��ماره بايگانی شعبه: ۸۸1120  خواهان: آقای بهنام سعيدی به نشانی اصفهان خ آپادانا 
اول مقابل س��ازمان ملی جوانان فروش��گاه محصوالت فرهنگی آپادان��ا، خوانده: آقای 
عليرضا يوس��فيان جزی به نش��انی اصفهان فلكه فيض اول خ فيض سوپرماركت طبقه 
فوقانی، خواس��ته: مطالبه، گردشكار: دادگاه با بررسی محتويات پرونده ختم رسيدگی را 

اعالم و بشرح ذيل مبادرت به صدور رأی مينمايد.
رأی دادگاه 

در خصوص دعوی خواهان آقای بهنام س��عيدی بطرفيت خوانده آقای عليرضا يوسفيان 
جزی و به خواس��ته مطالبه نود ميليون ريال مبلغ سه فقره سفته بشماره های 9920۸7-
۸۸/۸/25 و 754706-۸۸/۸/25 و 754707-۸۸/۸/25 و مطالب��ه خس��ارات دادرس��ی 
و تأخير تأديه بش��رح دادخواس��ت تقديمی دادگاه از توجه به م��دارك ابرازی خواهان 
خصوصًا تصاوير مصدق سه فقره سفته مدركيه و واخواست نامه های صادره كه داللت 
بر اش��تغال ذمه خوانده داش��ته و ايضًا نامبرده در جهت برائت ذم��ه خود دفاعی بعمل 
نياورده فلذا دعوی خواهان را وارد دانس��ته و مس��تنداً به مواد 19۸، 515 و 522 قانون 
آ.د.م نامب��رده را به پرداخ��ت مبلغ نود ميليون ريال بابت اصل خواس��ته مبلغ 1۸0100 
تومان هزينه دادرس��ی و مبلغ 90300 تومان هزينه واخواس��ت و خسارت تأخير تأديه 
از تاري��خ ۸۸/10/17 لغاي��ت زمان اجرای حكم در حق خواهان محكوم می نمايد. رأی 
دادگاه غيابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين دادگاه و س��پس 

قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان اصفهان می باشد.
م الف/ 6412                   مسيبی- رئيس شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ اجرائیه
5/215 ش��ماره: 7۸2/۸7 ح/ 10 بموج��ب دادنام��ه حضوری ش��ماره 936 و 21 مورخ 
۸۸/9/2۸ دادگاه عمومی ش��عبه 10 دادگاه تجديدنظر استان قطعيت يافته است محكوم 
عليهم: سهراب- مهراب- فاطمه، محترم و شهاب شهرت همگی بارفتن و كبری و ديدار 
اسماعيل پناهی، نشانی محل اقامت: مجهول المكان محكوم هستند به: انتقال 277 سهم 
مش��اع به 13۸/5 به مقدار 75 درصد دانگ از ش��ش دانگ پ��الك ثبتی 2/252 واقع در 
بخش 14 يكباب منزل مسكونی و امتياز آب، برق، گاز و تلفن و همچنين پرداخت مبلغ 
95300 ريال هزينه دادرس��ی و حق الوكاله وكيل و نيم عشر اجرا به مبلغ 25/000 ريال 
عليه محكوم عليهم می باش��د. مش��خصات محكوم له: بهنام كرمی نشانی محل اقامت: 
س��پاهان شهر محكوم عليه مكلف اس��ت از تاريخ ابالغ اجرائيه به استناد ماده 34 قانون 
اجرای احكام مدنی بش��رح ذيل اقدام نماي��د: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء 
بگ��ذارد. 2- يا ترتيبی برای پرداخت محك��وم به بدهد.3- يا مالی معرفی كند كه اجراء 
حكم و اس��تيفاء محكوم به، از آن ميس��ر باش��د و در صورتی كه خود را قادر به اجرای 
مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجراء 

تسليم كند و اگر مالی ندارد صريحًا اعالم نمايد. 
هرگه ظرف س��ه س��ال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه محكوم عليه قادر به 
اج��رای حكم و پرداخ��ت محكوم به بوده ليكن برای ف��رار از آن اموال خود را معرفی 
نك��رده يا صورت خالف واقع از دارائی خود داده به نحوی كه تمام يا قس��متی از مفاد 
اجرائيه متعسر گرديده باشد، به حبس جنحه ای از شصت و يک روز تا شش ماه محكوم 
خواهد ش��د. تبصره: ش��خص ثالث نيز می تواند به جای محكوم عليه برای اس��تيفای 
محك��وم ب��ه، مالی معرفی كند. عالوه ب��ر موارد باال به م��واردی از قانون اجرای احكام 
مدنی و قانون آئين دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و قانون نحوه اجرای محكوميتهای 
 مال��ی مصوب 77/۸/10 كه ظهر برگه اجرائيه درج گرديده اس��ت توجه نموده و به آن 

عمل نمايد.
م الف/ 6413                                      شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ اجرائیه
5/216 بموجب دادنامه غيابی شماره 945 مورخ ۸۸/9/2۸ دادگاه حقوقی اصفهان شعبه 
دهم دادگاه تجديدنظر اس��تان قطعيت يافته اس��ت محكوم عليه شركت آبادگران دشت 
س��بز نش��انی محل اقامت: خ نواب نبش كوچه دانش پ 19۸ محكوم است به پرداخت 
مبلغ 61500000 ريال اصل خواس��ته به انضمام هزينه دادرسی و نيز پرداخت خسارت 
تأخير تأديه برمبنای نرخ تورم شاخص بانک مركزی از تاريخ چک )۸7/5/2( تا وصول 
محكوم به در حق محكوم له آقای احمد قديری نشانی محل اقامت: خ مشتاق سوم سه 

راه پينارت روشن دشت آهن آالت قديری و پرداخت نيم عشر دولتی.
محكوم عليه مكلف اس��ت از تاريخ ابالغ اجرائيه به استناد ماده 34 قانون اجرای احكام 
مدنی بش��رح ذيل اقدام نمايد: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء بگذارد. 2- يا 
ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد. 3- يا مالی معرفی كند كه اجراء حكم و استيفاء 
محكوم به، از آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند 
بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجراء تسليم كند و اگر 
مالی ندارد صريحًا اعالم نمايد. هرگه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم 
ش��ود كه محكوم عليه قادر به اجرای حكم و پرداخت محكوم به بوده ليكن برای فرار 
از آن ام��وال خود را معرفی نكرده يا صورت خالف واقع از دارائی خود داده به نحوی 
كه تمام يا قس��متی از مفاد اجرائيه متعس��ر گرديده باشد، به حبس جنحه ای از شصت 
و يک روز تا ش��ش ماه محكوم خواهد ش��د. تبصره: شخص ثالث نيز می تواند به جای 
محكوم عليه برای اس��تيفای محكوم به، مالی معرفی كند. عالوه بر موارد باال به مواردی 
از قان��ون اجرای احكام مدنی و قانون آئين دادرس��ی مدنی مص��وب 79/1/21 و قانون 
نح��وه اجرای محكوميتهای مالی مصوب 77/۸/10 كه ظه��ر برگه اجرائيه درج گرديده 

است توجه نموده و به آن عمل نمايد.
م الف/ 6414                                      شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

مزایده
5/220 ش��عبه نهم اجرای احكام كيفری در نظر دارد جلس��ه مزايده ای در روز سه شنبه 
م��ورخ ۸9/6/2 از س��اعت 10 ت��ا 11 صبح در محل اين اجرا ات��اق 030 طبقه همكف 
دادگس��تری شهيد نيكبخت در خصوص كالس��ه ۸90417 ش 9 له آقای مجيد شريفی 
فرزند خدارحم عليه آقای مهدی بهار فر فرزند حسين مبنی بر مطالبه مبلغ ۸4/597/650 
ريال اصل خواس��ته و هزينه های متعلقه و مبلغ چهار ميليون ريال حق االجرا دولتی به 
ش��رح ذيل برگزار نمايد. 1- ثالث آقای حس��ين بهارفر با معرفی سند 15190/15۸49 
بخش 5 ثبت اصفهان خيابان پروين- آذربهرام- مجتمع علوم پزش��كی كوچه بهار يک 
پ��الك 31۸ برائ��ت ذمه محكوم عليه فوق الذكر در پرونده مذكور را نموده اس��ت. 2- 
براساس ميزان محكوم به ميزان 5/537 حبه از 72 حبه شش دانگ پالك فوق به فروش 
می رسد. 3- انجام مزايده براساس نظر كارشناسی ذيل كه مصون از تعرض طرفين باقی 
مانده می باشد. 4- ملک اكنون در تصرف ثالث می باشد و در خصوص آن اعمال ماده 
111 قانون اجرای احكام مدنی شده است. 5- هزينه های اجرايی و نقل و انتقال برعهده 
محكوم عليه است. 6- طالبين خريد 5 روز قبل از جلسه مزايده به نشانی اعالمی قادر به 
بازديد از ملک خواهندبود. 7- مزايده از قيمت كارشناس��ی شروع و برنده مزايده كسی 
اس��ت كه بيش��ترين قيمت را پيش��نهاد دهد. ۸- خريدار موظف است 10 درصد قيمت 
مزايده به مبلغ ۸/459/765 ريال به حساب سپرده دادگستری اصفهان به شماره 92996 
نزد بانک ملی شعبه دادگستری واريز و فيش آن را در جلسه مزايده همراه داشته باشد. 

»اوصاف ملک براساس نظريه كارشناس«
مح��ل م��ورد بازديد يک باب منزل دو طبقه به ش��ماره پالك ثبت��ی 15190/15۸49 كه 
يک جلس��ه ش��ش دانگ آن تحت ش��ماره 63534 دفتر 352 خياب��ان در صفحه 21۸/ 
صفح��ه به نام آقای حس��ين بهارف��ر ثبت و صادر گرديده كه مس��احت عرصه آن 220 
مت��ر مرب��ع و زيربنای دو طبق��ه آن 270 مترمربع با س��اختمانی نيمه اس��كلت فلزی و 
ديواره��ای آج��ری بارب��ر در دو ط��رف كه س��طوح داخل��ی ديوارها و س��قف كه با 
تيرآه��ن و آجر اجرا ش��ده گچ پرداختی و نقاش��ی گرديده و كف حياط و س��اختمان 
موزائي��ک و درب و پنج��ره بيرون��ی آلومينيوم و درب داخلی چوب و دارای سيس��تم 
گرماي��ش بخ��اری گازی و س��رويس كولر آب��ی و دارای اش��تراكات آب و برق و گاز 
و تلف��ن می باش��د بنا به مراتب فوق ارزش شش��دانگ عرصه و اعي��ان با لحاظ كردن 
اش��تراكات و حياط س��ازی جمعًا مبل��غ 1/100/000/000 ريال ارزياب��ی و اعالم نظر

 

 می گردد.
م الف/ 6420                 خضری- مدير دفتر ش��عبه 9 اجرای احكام كيفری اصفهان
 

ابالغ رأی
5/217 شماره دادنامه: ۸909970352600302، شماره پرونده: ۸۸099۸0352601۸36، 
ش��ماره بايگانی ش��عبه: ۸۸1۸6۸ خواهان: خانم ام البنين خليليان به نش��انی چهارمحال 
و بختياری- ش��لمزار- خ ش��هيد باهنر- كوچه مهدی- پالك 43، خوانده: آقای حميد 
دولتش��اهی به نش��انی مجهول المكان، خواس��ته: گواهی عدم امكان سازش، گردشكار: 
دادگاه با توجه به محتويات پرونده ختم دادرس��ی را اعالم و به ش��رح ذيل مبادرت به 

صدور رأی می نمايد.
رأی دادگاه 

در خص��وص دعوی خان��م ام البنين خليلي��ان فرزند روزعلی به طرفي��ت آقای حميد 
دولتش��اهی فرزند مرتضی بخواس��ته صدور گواهی عدم امكان سازش و حضانت طفل 
مشترك، با عنايت به محتويات پرونده و نظر به رونوشت مصدق سند نكاحيه به شماره 
9174-79/11/23 دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره 77 حوزه ثبت شهركرد علقه زوجيت 
بر عقد نكاح دائم فيمابين محرز اس��ت از طرفی س��عی و تالش دادگاه و داوران جهت 
اصالح ذات البين و ترغيب به ادامه زندگی مش��ترك مؤثر در مقام واقع نش��ده است و 
زوجه مصر به طالق اس��ت. خواهان اعالم نموده خوانده مدت يكس��ال و نيم است كه 
ترك منزل نموده اس��ت و معلوم نيست كجا رفته است مرا با يک دختر سرگردان كرده 
اس��ت. هر چه دنبال او گش��تم او را نيافتم لذا از بند ۸ از ش��روط ضمن العقد تخلف 
نموده است از دادگاه استيذان جهت مطلقه نمودن خود را دارد. خوانده عليرغم وصف 
ابالغ قانونی در جلس��ه دادرسی حاضر نش��ده و دفاعی در قبال دعوی خواهان معمول 
نداش��ته اس��ت بنابراين دعوی خواهان مصون از هرگونه تعرض و تكذيب باقی مانده 
است. دادگاه از توجه به اظهارات خواهان و مستندات ابرازی وی من جمله استشهاديه 
ممضی به امضای مطلعين و مؤدای گواهی گواهان به شرح صورتجلسه مورخ ۸9/2/11 
كه متفقًا بيان داش��ته اند زوج مدت يک س��ال و نيم است كه زوجه را بدون نفقه رها و 
ترك منزل نموده است و ساير قرائن و امارات موجود در پرونده به اين نتيجه می رسد 
كه زوج از ش��رط هشتم از شروط ضمن العقد كه به وی تفهيم و به امضای وی رسيده 
تخلف نموده اس��ت. لذا دادگاه به اس��تناد مواد 234، 237 و 1119 قانون مدنی و ماده 4 
قانون ازدواج و ماده 9 قانون حمايت خانواده ضمن صدور گواهی عدم امكان سازش به 
خواهان اجازه می دهد به يكی ازدفاتر رس��می ثبت طالق مراجعه و با توجه به انتخاب 
طالق خلع و با بذل يک عدد سكه از مهريه خود را به طالق خلع مطلقه نمايد و اسناد 
و مدارك مربوطه را اصالتًا و به وكالت از زوج امضاء نمايد. حضانت فرزند مشترك به 

نام س��حر با مادر اس��ت و لكن پدر می تواند در هر هفته يک نوبت از س��اعت 9 صبح 
روز جمعه الی 5 عصر با فرزندش مالقات داش��ته باش��د. زوجه در اين پرونده مطالبه 
حقوق مالی ننموده لذا دادگاه مواجه با تكليف نمی باش��د. مدت اعتبار گواهی س��ه ماه 
از تاريخ ابالغ است. رأی صادره غيابی و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
دراين دادگاه و س��پس ظرف بيس��ت روز قابل تجديدنظ��ر در محاكم تجديدنظر مركز 

استان اصفهان می باشد.
م الف/ 6417                 زارعی- دادرس شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رأی
5/21۸ شماره دادنامه: ۸909970352600357، شماره پرونده: ۸۸099۸0352601106، 
ش��ماره بايگانی ش��عبه: ۸۸1123، خواهان: خانم ناهيد ش��جاعی گنگ سفلی به نشانی 
اصفهان چهارباغ باال خ بهار آزادی مجتمع ارم واحد 20۸ فاضلی، خوانده: آقای اميررضا 
ش��جاعی گنگ سفلی به نش��انی مجهول المكان خواس��ته: گواهی عدم امكان سازش، 
گردش��كار: دادگاه با توجه به محتويات پرونده ختم رس��يدگی را اعالم و به شرح ذيل 

مبادرت به صدور رأی می نمايد.
رأی دادگاه 

در خصوص دعوی خانم ناهيد ش��جاعی گنگ س��فلی فرزند رمض��ان به طرفيت آقای 
اميررضا شجاعی گنگ سفلی فرزند حسن بخواسته طالق به لحاظ اعتياد به مواد مخدر 
و عس��ر و حرج، با عنايت به محتويات پرونده و نظر به رونوش��ت مصدق سند نكاحيه 
به ش��ماره 4500-۸1/9/2۸ دفتر رسمی ثبت ازدواج ش��ماره 24 اصفهان علقه زوجيت 
بر عقد نكاح دائم فيمابين محرز اس��ت از طرفی س��عی و تالش دادگاه و داوران جهت 
اصالح ذات البين و ترغيب به ادامه زندگی مش��ترك مؤثر در مقام نش��ده است و زوجه 
مصر بر طالق اس��ت. زوجه اعالم نموده ش��وهرم اعتياد ش��ديد به مواد مخدر دارد كار 
نمی كند من به خاطر فرزندم چشم پوشی كردم و قصد زندگی داشتم و لكن هيچ گونه 
تعهدی در خصوص ترك مواد نداشته است و بيشتر به مواد مخدر روی آورده است و 
حدود چهار س��ال اس��ت بيكار است و خودم كار می كنم و با اين اعتياد موجبات عسر 
و حرج را برای من پيش آورده و به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد ساخته و ادامه 
زندگی را غيرممكن ساخته است لذا به لحاظ عسر و حرج تقاضای صدور حكم طالق 
را دارم خوانده در جلسات دادرسی حاضر نشده و در قبال دعوی خواهان دفاعی معمول 
نداش��ته اس��ت بنابراين دعوی خواهان مصون از هرگونه تعرض و تكذيب باقی مانده 
است. دادگاه از توجه به اظهارات خواهان و مؤدای گواهی گواهان به شرح صورتمجلس 
مورخ ۸۸/10/27 و پاس��خ استعالم از دادگاه انقالب و ساير قرائن و امارات موجود در 
پرونده و همچنين عدم دفاع از ناحيه خوانده به اين نتيجه می رسد كه زوج معتاد به مواد 
مخدر است و با اعتيادش ادامه زندگی را برای زوجه غيرممكن ساخته و او را در عسر 
و حرج غيرقابل تحمل قرار داده اس��ت لذا دادگاه مس��تنداً به بند 2 از تبصره الحاقی به 
ماده 1130 قانون مدنی مصوب ۸1/4/29 مجمع تشخيص مصلحت نظام و قاعده فقهی 
الض��رر و ال ضرار فی االس��الم خوانده را به مطلقه نم��ودن خواهان ملزم و محكوم می 
نمايد. بديهی اس��ت چنانچه خوانده داوطلبانه جهت اجرای صيغه طالق مراجعه ننمايد 
طالق به نحو يک طرفه و با تصميم دادگاه اجرا خواهد شد. نوع طالق با توجه به بذل 
مهريه از سوی زوجه بائن نوع خلع است. حضانت فرزند مشترك به نام زهرا با توجه به 
اعتياد زوج با مادر است و لكن پدر می تواند هر هفته يک نوبت از ساعت 9 صبح روز 
جمعه الی 12 ظهر با فرزندش مالقات داش��ته باش��د. رأی صادره غيابی و ظرف بيست 
 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين دادگاه و سپس ظرف بيست روز قابل تجديدنظر 

می باشد.
م الف/ 641۸                 زارعی- دادرس شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

 
ابالغ اجرائیه

5/219 ش��ماره: 924/۸۸/ح 15 بموجب دادنامه غيابی شماره 137۸ مورخ ۸۸/2/19 دادگاه 
عمومی حقوقی ش��عبه 15 دادگاه تجديدنظر اس��تان قطعيت يافته است محكوم عليه آقای 
محمد امين نام پدر: قاس��م نش��انی محل اقامت: مجهول المكان محكوم است به پرداخت 
مبلغ چهارميليون و پانصد هزار ريال بابت اجرت المسمی و مبلغ دو ميليون و صدو پنجاه 
ه��زار ريال بابت اجرت المثل ايام تصرف غرف��ه و پرداخت مبلغ يكصد هزار ريال بابت 
هزينه دادرسی محكوم می گردد. هزينه حق االجرا 5 درصد می باشد. اجرای حكم منوط 
به رعايت تبصره 2 ماده 306 می باش��د. مش��خصات محكوم له: گروه 44 توپخانه ارتش 
نزاجا، نش��انی محل اقام��ت: اصفهان ميدان ارتش گروه 44 توپخانه ش��عبه قوانين و امور 
حقوقی. محكوم عليه مكلف اس��ت از تاريخ ابالغ اجرائيه به اس��تناد ماده 34 قانون اجرای 
احكام مدنی بشرح ذيل اقدام نمايد: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجراء بگذارد. 2- يا 
ترتيب��ی برای پرداخت محكوم به بدهد. 3- يا مالی معرفی كند كه اجراء حكم و اس��تيفاء 
محكوم به، از آن ميس��ر باش��د و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند 
بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قس��مت اجراء تس��ليم كند و اگر 
مالی ندارد صريحاً اعالم نمايد. هرگه ظرف س��ه س��ال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم 
شود كه محكوم عليه قادر به اجرای حكم و پرداخت محكوم به بوده ليكن برای فرار از آن 
ام��وال خود را معرف��ی نكرده يا صورت خالف واقع از دارائی خود داده به نحوی كه تمام 
يا قسمتی از مفاد اجرائيه متعسر گرديده باشد، به حبس جنحه ای از شصت و يک روز تا 
شش ماه محكوم خواهد شد. تبصره: شخص ثالث نيز می تواند به جای محكوم عليه برای 
استيفای محكوم به، مالی معرفی كند. عالوه بر موارد باال به مواردی از قانون اجرای احكام 
مدنی و قانون آئين دادرس��ی مدنی مص��وب 79/1/21 و قانون نحوه اجرای محكوميتهای 
 مال��ی مص��وب 77/۸/10 كه ظهر برگه اجرائيه درج گرديده اس��ت توج��ه نموده و به آن 

عمل نمايد. 
م الف/ 6419                                     شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

 
ابالغ 

5/221 شماره درخواست: ۸90460351300014، شماره پرونده: ۸۸099۸0351300942، 
ش��ماره بايگانی ش��عبه: ۸۸0942 خواهان: حميد خوروش فرزند حس��ين دادخواستی 
ب��ه طرفيت خوانده كامران بابايی فرزند غالمرضا به خواس��ته تأمين خواس��ته و مطالبه 
طلب تقديم دادگاه های عمومی كه جهت رس��يدگی به ش��عبه سيزدهم دادگاه عمومی 
)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان 
دادگس��تری كل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 355 ارجاع و به كالس��ه پرونده 
۸۸099۸0351300942 ثبت گرديده و وقت رس��يدگی آن 13۸9/07/11 و س��اعت 11 
تعيين ش��ده اس��ت. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به 
تجوي��ز م��اده 73 قانون آيين دادرس��ی دادگاه های عمومی و انق��الب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب يک نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پ��س از نش��ر آگهی و اطالع از مف��اد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی كامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی 

حاضر گردد.  
م الف/ 6407                       دفتر شعبه سيزدهم دادگاه عمومی )حقوقی( اصفهان 

 
ابالغ 

5/222 آگهی ابالغ وقت دادرسی به عيد پيوندی فرزند ديدبان و حجت اله محمدی عبده 
وند و سحر محمدی عبده وند و سپيده محمدی عبده وند همگی فرزندان ستار موضوع 
دادخواس��ت آس��تان قدس رضوی نمايندگی اصفهان مبنی بر اثبات وقفيت 52 حبه از 
جمله 72 حبه پالك 766 مجزی شده از 352 فرعی از 29 اصلی واقع در بخش 14 ثبت 
اصفهان و ابطال سند مالكيت آن به نسبت سهم موقوفه كه تحت كالسه 502/۸9 ح / 9 
ثبت شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان شده است به علت نامعلوم بودن محل اقامت 
خواندگان درخواس��ت ابالغ بوسيله نشر آگهی شده است كه مراتب طبق ماده 73 برای 
يک نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار محلی درج و منتشر می گردد. بدينوسيله 
به نامبرده ابالغ می شود كه در تاريخ ۸9/7/13 ساعت 11 صبح جهت رسيدگی در شعبه 
نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان حاضر شويد. در صورت عدم حضور و يا عدم ارسال 
اليحه دفاعيه و يا عدم معرفی وكيل دادگاه غيابًا رس��يدگی و رأی مقتضی صادر خواهد 

 

نمود.
م الف/ 6409                         مدير دفتر شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
 

احضار
5/223 چون آقای مصطفی ره آورد فرزند اكبر شكايتی عليه آقای سعيد معماريان فرزند 
غالم مبنی بر خيانت در امانت يكدس��تگاه خودرو مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 
۸90219 اين دادگاه ثبت وقت رس��يدگی برای روز ۸9/7/5 ساعت ۸ صبح تعيين شده 
نظر به اينكه متهم مجهول المكان می باش��د، لذا حس��ب ماده 1۸0 قانون آيين دادرسی 
كيفری مراتب يک نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر می 
ش��ود و از متهم مذكور دعوت به عمل می آيد جهت رس��يدگی در وقت مقرر حاضر 
شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ 

خواهد نمود.
م الف/ 640۸                        مدير دفتر شعبه 101 دادگاه عمومی جزايی اصفهان 

مفاد آراء
5/224 شماره: 2923 آگهی ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه

 آگهی ابالغ مفاد آراء صادره از سوی هيأت موضوع بند 2 ماده 133 قانون برنامه چهارم 
توس��عه مس��تقر در اداره ثبت زواره نظر به اينكه طبق آراء صادره باس��تناد اسناد عادی 
تسليمی تصرفات مالكانه مفروزی افراد متقاضی زير در روستای درباغ پالك 15 اصلی 
دهستان سفلی بخش هفده ثبت اصفهان احراز گرديده لذا طبق بند )ز( ماده 9 آئين نامه 
اجرائ��ی ماده 133 فوق الذكر مراتب برای يک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه كس��ی 
نس��بت به آنها اعتراض داشته باشد از تاريخ انتشار آگهی ظرف مدت 20 روز اعتراض 
خود را به اداره محترم ثبت اس��ناد  امالك زواره تسليم نمايد تا به دادگاه صالحه ارسال 
گردد. بديهی اس��ت در صورت عدم وصول اعتراض ظرف مدت مقرر در اجرای رأی 

صادره مبادرت به صدور سند مالكيت خواهد شد.
1- رأی ش��ماره 545 شش��دانگ يكباب خانه احداثی بر روی عرصه مفروزی پالك 15 
واقع در روستای درباغ به مساحت 45۸/14 مترمربع به نام آقای محمود ابراهيمی درباغی 
فرزند علی اكبر و خانم فاطمه زفرقندی فرزند تقی - محمود نسبت به چهاردانگ مشاع 

و فاطمه نسبت به دو دانگ مشاع.
شماره: 2924 آگهی ماده 133 قانون برنامه چهارم توسعه

آگهی ابالغ مفاد آراء صادره از سوی هيأت موضوع بند 2 ماده 133 قانون برنامه چهارم 
توس��عه مس��تقر در اداره ثبت زواره نظر به اينكه طبق آراء صادره باس��تناد اسناد عادی 
تس��ليمی تصرفات مالكانه مفروزی افراد متقاضی زير در روس��تای تلک آباد پالك 44 
اصلی دهس��تان گرمس��ير بخش هفده ثبت اصفهان احراز گرديده لذا طبق بند )ز( ماده 
9 آئي��ن نام��ه اجرائی ماده 133 ف��وق الذكر مراتب برای يک نوب��ت آگهی می گردد تا 
چنانچه كس��ی نسبت به آنها اعتراض داشته باشد از تاريخ انتشار آگهی ظرف مدت 20 
روز اعتراض خود را به اداره محترم ثبت اسناد و امالك زواره تسليم نمايد تا به دادگاه 
صالحه ارسال گردد. بديهی است در صورت عدم وصول اعتراض ظرف مدت مقرر در 

اجرای رأی صادره مبادرت به صدور سند مالكيت خواهد شد.
1- رأی ش��ماره 567 شش��دانگ يكباب خانه احداثی بر روی عرصه مفروزی پالك 44 
واقع در روس��تای تلک آباد به مس��احت 272/90 مترمربع به نام آقای حس��ن سلطانيان 

فرزند چراغعلی
2- رأی ش��ماره 56۸ شش��دانگ يكباب انبار احداثی بر روی عرصه مفروزی پالك 44 
واقع در روس��تای تلک آباد به مس��احت 779/40 مترمربع به نام آقای حس��ين حاجی 

مختاری فرزند رحيم
3- رأی شماره 569 ششدانگ يكباب شبستان موقوفی تلک آباد احداثی بر روی عرصه 
مفروزی پالك 44 واقع در روستای تلک آباد به مساحت 64/44 مترمربع به توليت اداره 

اوقاف و امور خيريه شهرستان اردستان.
4- رأی ش��ماره 570 شش��دانگ يكباب مسجد كرسی تلک آباد احداثی بر روی عرصه 
مفروزی پالك 44 واقع در روس��تای تلک آباد به مس��احت 161/43 مترمربع به توليت 

اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان اردستان
5- رأی ش��ماره 571 شش��دانگ يكباب حس��ينيه حضرت ابوالفضل العباس )ع( تلک 
آباد احداثی بر روی عرصه مفروزی پالك 44 واقع در روس��تای تلک آباد به مس��احت 

779/40 مترمربع به توليت اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان اردستان.
م الف/ 15۸                               عصاری- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زواره 

حصر وراثت
5/225 آقای ابراهيم كارگر دستجردی دارای شناسنامه شماره 106 به شرح دادخواست 
به كالسه 1910/۸9 ح / 10 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه ش��ادروان صادق كارگر دس��تجردی بشناس��نامه 102 در تاريخ ۸9/2/6 
اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به 
چهار پس��ر و دو دختر و همس��ر. 1- ابراهيم كارگر دس��تجردی به ش ش 106 فرزند 
متوفی 2- حيدرعلی كارگر دستجردی به ش ش 117 فرزند متوفی 3- نعمت اله كارگر 
دستجردی به ش ش 45 فرزند متوفی 4- محمد كارگر دستجردی به ش ش 273 فرزند 
متوف��ی 5- مليحه كارگر دس��تجردی به ش ش 16973 فرزن��د متوفی. 6- زهرا كارگر 
دستجردی به ش ش 13۸6 فرزند متوفی. 7- فاطمه سلطان كارگر دستجردی به ش ش 
109 همسر متوفی و الغير. اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک 
نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از 

تاريخ نشر آگهی ظرف يک ماه به دادگاه تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
م الف/ 6474                     رئيس شعبه دهم دادگاه شورای حل اختالف اصفهان

تحدید حدود اختصاصی 
5/230 چ��ون آقای احم��د ايمانی حبيب آب��ادی فرزند يداله در اج��رای مقررات ماده 
147 و 14۸ قانون ثبت تقاضای صدور س��ند مالكيت نس��بت به شش��دانگ يكبابخانه 
9 27 حبه مش��اع آن( واق��ع در محدوده پالك 1۸12 

13 )باس��تثنای بهای ثمنيه اعيانی 
واقع در زواره 16- اصلی دهس��تان گرمس��ير بخش هفده ثبت اصفهان را نموده و رأی 
ش��ماره 1202-۸۸/10/21 هيئ��ت حل اختالف موضوع قانون اص��الح مواد 1 و 2 و 3 
م��اده 147 و 14۸ قانون ثبت نس��بت به آن صادر ش��ده و تحديد ح��دود اوليه تاكنون 
بعم��ل نيام��ده، لذا طبق تبص��ره 4 و 5 ماده 2 قانون مزبور تحديد حدود پالك ش��ماره 
4۸۸9 مفروز ش��ده از 1۸12 واقع در زواره 16- اصلی دهستان گرمسير بخش 17 ثبت 
اصفه��ان به نام آقای احمد ايمان��ی حبيب آبادی، فرزند يداله در روز دوش��نبه مورخه 
13۸9/06/۸ از س��اعت 9 صبح در محل ش��روع و بعمل خواهد آمد. لذا بموجب اين 
آگه��ی به كلي��ه مالكين و مجاورين اخطار می گردد كه در س��اعت و روز مقرر در اين 
آگه��ی، در محل حضور يابن��د. اعتراضات مالكين مجاور طبق م��اده 20 قانون ثبت از 
تاري��خ تنظيم ص��ورت مجلس تحديدی ت��ا 30 روز پذيرفته خواهد ش��د. اعتراض به 
تقاضای تحديد حدود بايس��تی توس��ط معترض ظرف مدت يک ماه از تاريخ تس��ليم 
 اعت��راض ب��ه مرجع ثبت��ی با تقديم دادخواس��ت ب��ه مرجع ذيص��الح قضايی صورت 

پذيرد.
م الف/ 154                                عصاری- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زواره 

تحدید حدود اختصاصی
5/231 ش��ماره: 5692 چون تحديد حدود شش��دانگ قطعه زمي��ن بائره معروف چهار 
رجلی ش��ماره پالك 1091 فرعی از 212 اصلی واقع در دش��ت بزرگ طرق جزء بخش 
11 حوزه ثبتی شهرس��تان نطنز بنام مصطفی ش��كوهی در جريان ثبت ميباش��د و بعلت 
عدم حضور مالک در آگهی قبلی بايس��تی تجديد گردد اينكه به موجب دس��تور اخير از 
ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده، تحديد حدود پالك  مرقوم در س��اعت 10صبح 
روز ۸9/6/17 در محل ش��روع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب اين آگهی كه كليه 
مالكي��ن و مجاوري��ن و صاحبان ام��الك اخطار ميگردد كه در س��اعت و روز مقرر در 
اي��ن آگهی در محل حضور بهمرس��انند. ضمنًا اعتراض��ات مجاورين و صاحبان امالك 
 مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدی تا 30 روز  پذيرفته 

خواهد شد.
م الف/ 360                                      شادمان- رئيس ثبت اسناد و امالك نطنز

مزایده اموال غیرمنقول
5/232 ش��ماره: 6032 ش��ش دانگ يک باب انباری پالك شماره 5 واقع در ضلع شمال 
قريه هندو آباد سه اصلی دهستان سفلی اردستان بخش 17 ثبت اصفهان كه در صفحات 
275 و 27۸ دفتر 213 امالك به ثبت رس��يده اس��ت محدود است به حدود ذيل: شماالً 
ديواريس��ت ب��ه اراضی بيابانی به ط��ول 25 متر ش��رقًا اول به ديوار پ��الك 6 به طول 
17/35 متر دوم ديواريس��ت به ديوار پالك 6 مرقوم به طول 11/50 متر س��وم به ديوار 
پ��الك 6 مرقوم به طول 19/10 متر جنوبًا جای درب و ديواريس��ت به پياده رو خيابان 
هندوآباد اردس��تان به طول 24/90 متر غربًا به ديوار پالك 4 به طول 47/۸0 متر ملكی 
آقای ميرمحس��ن موس��وی مديون پرونده اجرايی كالس��ه 4/1456 و 4/1461 اردستان 
كه طبق پرونده ثبتی مس��احت ش��ش دانگ 11۸۸/۸0 متر مربع و دارای انشعاب آب و 
برق و گاز می باش��د و دارای دس��تگاه های نصب شده مربوط به كارخانه می باشد در 
قبال مبلغ 473/367/722 ريال بابت اصل و مبلغ 25/۸07/653 ريال بابت خس��ارت تا 
تاري��خ ۸3/4/31 و از تاري��خ ۸3/5/1 تا تاريخ وصول مطالب��ات روزانه مبلغ 272/349 
ري��ال اج��ور عقب افتاده اضافه می گ��ردد مربوط به پرون��ده 4/1456 و همچنين مبلغ 
120/012/77۸ ري��ال بابت اصل و مبل��غ 16/697/979 ريال بابت خس��ارت تا تاريخ 
۸3/7/30 و از تاري��خ ۸3/۸/1 ت��ا روز وص��ول روزان��ه مبلغ 75/624 ريال خس��ارت 
تأخي��ر اضافه می گردد مربوط به پرونده اجرايی 4/1461 و نيم عش��ر اجرايی توس��ط 
كارش��ناس رس��می به مبلغ 9۸4/000/000 ريال ارزيابی گرديده و از ساعت 9 الی 12 
روز صبح ش��نبه مورخه ۸9/5/30 در محل اداره ثبت اس��ناد و امالك از طريق مزايده به 
فروش می رس��د و مزايده از مبلغ ارزيابی فوق ش��روع و به باالترين قيمت پيش��نهادی 
 توس��ط خري��دار فروخته می ش��ود و كليه هزينه ه��ای قانونی برابر مق��ررات وصول 

خواهد شد.
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»هنر سوخت روی چرم«، تركيبی ازمجموع زيباترين 
هنره��ای ايرانی و ني��ز كمال هنر نام گرفته اس��ت. 
ب��ه گزارش ايرنا، هنر س��وخت روی چ��رم از دوره 
تيموريان، در هرات شروع شد و در فرهنگستانی كه 
به دست »بايسنقر ميرزا« ابتدا در سمرقند و سپس در 
هرات تأسيس شد، شكل گرفت. پس از انتقال پايتخت 
ايران به اصفهان در زمان صفويان، هنر سوخت به اوج 
و كمال خود رس��يد. تا پاي��ان دوره قاجاريه هر چه 
 در اين رش��ته هنری كار ش��د در قالب جلد قرآن و 
 كتاب های نفيس در باب حكمت و عجمان، دعانامه ها و 
مناجات نامه ها بود. اين روند، تا حدود س��ال 1300 
ه�جری شمس��ی ادامه داش��ت تا اينكه در آن زمان 
تحول بزرگی در هنر سوخت به وسيله مرحوم استاد 
مير محمد معلم خوشنويس و مرحوم استاد آقا تقی 
كرباسی به وجود آمد. اين تحول مهم موجب شد كه 
اين هنر عالوه بر جلدهای قرآن و كتاب های نفيس 
در تهيه تابلو نيز به كار گرفته شود. با تحوالتی كه طی 
سال ها در اين هنر رخ داده، اكنون هنر سوخت روی 
چرم تركيبی از 10 هنر اصيل ايرانی ش��امل: طراحی، 
نقاشی، خوشنويسی، معرق كاری، منبت، برجسته كاری 
روی پوس��ت، تذهيب، تشعير، طالكاری و صحافی 
است. از استادان پيشكسوت اين هنر بيش از چند نفر 
باقی نمانده اند كه پيشكسوت آنان علی خوشنويس 
زاده، پير هنر ايرانی اس��ت. استاد خوشنويس زاده،50 
س��ال از عمر خود را برای احياء و زنده نگه داش��تن 
اين هنر به عنوان يادگاری از اجداد و نياكانش صرف 
كرده و هر روز بيش از پيش در خلق آثار ويژه تبحر 

يافته است. 
وی از 12 سالگی در محضر پدر مرحومش استاد حسين 
خوشنويس زاده و همچنين پدر بزرگش و پيشكسوت 
هنر سوخت، درعرصه تابلو استاد ميرمحمد معلم به 
كس��ب و فراگيری اين هنر مشغول بوده است. استاد 
خوشنويس زاده كه در طبقه فوقانی منزلش، كارگاهی 
كوچک برای اين هنر بزرگ و ارزش��مند اختصاص 
داده، بسيار شاداب و پرشور از اين هنر سخن می گويد. 
وی در كارگاه كوچك��ی كه نيم قرن تجربه را در خود 
جای داده، ان��واع ابزار و آالت كار را كه اكثراً به روش 
 س��نتی تهيه می كند در اطراف خود گردآورده است. 
بر روی ميز كار استاد خوشنويس زاده همه نوع آالت 
و اب��زار 10 هنر فاخ��ر ايرانی موجود اس��ت از نی و 
مرك��ب گرفته تا بوم و انواع رنگ ها، چرم و چوب و 
طالی زرحل و غيره. وی با گريزی به دروان نوجوانی 
خود می گويد: زمانی كه پدرم در مدرسه دارالفنون و 
هنرس��تان هنرهای زيبای تهران مشغول تدريس بود، 
ازمحضر استادان بزرگ و مشهوری نظير: حسين بهزاد، 
محمد تجويدی و حس��ين زرين خط، علوم مختلف 
هنری را درزمينه طراحی، نقاشی و خط فراگرفتم. استاد 
خاطرنشان كرد: پس از انتقال پدرم به اصفهان در خدمت 
استاد حاج مصورالملک به كسب باقی هنرهای مربوط 
همت گماشتم و در زمانی كه استاد مشغول انجام تابلوی 
نيمه كاره خود بود با دقت به دست توانای او به ياد آن 
ضرب المثل قديمی افتادم كه می گويد، از هر انگشتش 
هزار هنر می بارد. استاد خوشنويس زاده، مراحل تهيه 
يک تابلوی سوخت روی چرم را اينگونه شرح می دهد 
كه در مرحله اول بايد پوس��ت را كه درانواع مختلف 
تيماج، ميشن و رخ پوست، انتخاب كرد. كه وی از رخ 
پوس��ت به دليل دوام و ظرافت و ماندگاريش، استفاده 
بيشتر می كند.  وی مرحله بعدی را الوان سازی پوست 
با استفاده از رنگهای مختلف عنوان كرد كه در كارگاه 
وی فقط رنگهای سنتی به صورت دستی و به دليل ثبات 

و دوام تهيه و به كار برده می شود. 
وی، استفاده از طالی زرحل كه دركتابت برخی آيه های 
قرآنی در گذشته استفاده می شد را يكی از لوازم كاری 
ويژه و منحصر به فرد خود برای طالپوش كردن تابلو 
عنوان كرد و گفت: اما اكثر هنرمندان برای خلق آثارخود 
از طالهای وارداتی به صورت زرورق استفاده می كنند. 
استاد، در ادامه استفاده از هنر تشعير شامل طرح های گل 
ومرغ، درخت، دريا و جانوران درنده و همچنين تذهيب 
شامل: گردش های ختايی و اسليمی را در كنار و حاشيه 
تابلوها از ديگر مراحل كار خود برشمرد. وی خاطرنشان 
كرد: هنر سوخت روی چرم، هنری پرزحمت و دقت 
گير است بطوری كه برای تهيه يک اثر حدود چهار تا پنج 
ماه وقت نياز است. وی با اشاره به سابقه تدريس خود 
در سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری 
اس��تان اصفهان برای آموزش و احيای هنر س��وخت 
روی چ��رم گفت: تاكنون ح��دود 20 نفر از مجموع 
شاگردانم به درجه استادی رسيده اند. خوشنويس زاده، 
 همچنين مهمترين خواسته خود از مسئوالن سازمان 
ميراث فرهنگی را س��پردن مس��ئوليت ها به افرادی 
عنوان كرد كه دارای تحصيالت، تجربيات و آش��نائی 
با رشته های هنری اند. وی يادآور شد: مسئوالن بايد 
با حمايت وي��ژه از هنر و هنرمن��دان باعث دلگرمی 
آنان ش��وند تا به خلق آثار ويژه همت گمارند. اس��تاد 
خوشنويس زاده تاكنون آثار بسياری را در قالب تابلو 
سوخت روی چرم در نمايشگاه ها، پژوهشكده ها و 
نگارستان های كشور به نمايش گذاشته است. در كارنامه 
هنری اين استاد و پدر مرحوم ايشان، تقديرنامه هايی 
از: ملكه انگليس و دو رئيس جمهوری امريكا وجود 
دارد. استاد خوشنويس زاده همچنين با نگارش و تأليف 
كتابی در يكصد صفحه به معرفی اين هنر اصيل ايرانی 
و اسالمی و همچنين هنرمندانی پرداخته كه به نوعی: 
گمنام مانده اند و نام آنها در محاق فراموش��ی مانده  

است.

معم��والً، زندان ها را اماك��ن و مناطقی 
می دانيم كه محل مجرمان و گناهكارانی 
اس��ت كه برای مدت زمان محكوميت 
خود در آن به سر می برند. آمار نيز نشان 
داده است ساالنه هزاران گردشگر تجربه 
اقام��ت در زندان ه��ا را ب��ه دليل جرايم 
مختلف در كش��وری بيگان��ه دارند. اما 
آنچه در ادامه مورد اشاره قرار می گيرد، 
سفرهايی تفريحی، به زندان هايی است 

كه به نوعی فراموش شده اند.
سايت مسافرتی skyscanner.net در 
شماره جديد خود، 10 تور زندان گردی 
جالب توجه را منتشر كرده كه آشنا شدن 

با آنها خالی از لطف نيست.
ــکو،  ــدان جزیره آلکاتراز، سانفرانسیس زن

امریکا:
بازديدكنندگان می توانند »صخره« يا يكی 
از معروفترين زندان های جهان را در وسط 
خليج  سانفرانسيسكوی كاليفرنيا مشاهده 
كنند. گفته می شود آلكاتراز زندانی بود كه 
كسی قادر به فرار كردن از آن نبوده است 
ب��ه نحوی كه در جريان ف��رار دو تن از 
زندانيان آن، هر دو در دريا ناپديد شده و 
هرگز پيدا نشدند. اين زندان، كه نزديک 
به 29 س��ال متهمان و مجرمان فراوانی 
در آن حب��س بوده اند، ام��روزه ميزبان 
گردشگران و بازديدكنندگانی شده است، 
كه خاطرات سخت و هراس انگيز آن را 
از زبان زندانيانی می شنوند كه سال ها در 
 اين جزيره زيس��ته و بارها اقدام به فرار 

كرده اند. 
زندانيانی كه خاطرات خود از درگيری های 
صف غذا و تحمل سلول های انفرادی، 

برای بازديدكنندگان  بازگو می كنند.
جزیره روبن،  آفریقای جنوبی:

ام��روزه جزيره روبن ك��ه آن را موزه و 
منطقه  ای فرهنگی می شناسند، در فاصله 
قرن های هفدهم تا بيستم ميالدی مكان 
و نقطه  دورافت��اده و مخصوص زندانی 
كردن، منزوی كردن و شكنجه متهمان و 

يا  بيگانگان به شمار می رفت. 
يكی از معروفترين حبس كشيده های اين 
زندان،  نلس��ون ماندال است كه 27 سال 
از عمر خود )كه همزمان با قيامش عليه 

نژادپرستی بوده را در آن گذراند. 
امروزه اين جزيره كه فاصله چندانی نيز 
با آفريقای جنوبی ندارد يادآور كشوری 
دموكراتيک می باشد كه بهای سنگينی را 

برای آزادی خود پرداخته است. 
اين جزيره كه توسط زندانيان سابق خود 
از گردشگران پذيرايی می كند هنوز هم 
مانند زندانی است كه می توان پاسداری 
همه جانب��ه ای را در تم��ام زواي��ای آن 

مشاهده كرد.
سن پدرو،  الپاز،  بولیوی:

دو واقعي��ت جال��ب و بس��يار عجيب، 
ش��هرت و معروفيت��ی خ��اص، به اين 
زندان داده اس��ت. اول آنكه، به كودكان 
و خانواده های زندانيان اي��ن اجازه داده 
می شد تا با آن ها زندگی كنند و دوم آنكه، 
زندانيان بايد برای آنچه كه در اختيار آن ها 
قرار داشت همچون غذا، پوشاك و حتی 

سلول خود پول پرداخت می كردند. 
از زمان انتش��ار كتاب » پودر نظامی« در 
س��ال 2003، عالقه و اشتياق مردم برای 
ديدن اين زندان به صورت خارق العاده ای 
افزايش يافت. اين زندان، امروزه، اگرچه 
كاماًل غيررس��می و خالی از مجرم شده 
اما هنوز هم فرصتی استثنايی برای تجربه 
يک زندگی واقعی درون زندان را، برای 

بازديد كنندگان فراهم می كند.
ــلیکا،  لیوبلیانا،  ــبانه روزی  س ــه ش مدرس

اسلوونی:
اين مكان كه در زمان يوگوسالوی سابق 
زندان بوده، امروز به مدرسه ای شبانه روزی 
و نگارخانه ای هنری تبديل ش��ده است. 
تم��ام 20 اتاق يا س��لول اين مدرس��ه، 
همچنان نشان زندان دارند اما در عوض، 
نمايش��گر آثار هنری منحصر به فردی 
هستند. اگر چه در حال حاضر به عنوان 
مدرسه  ای شبانه روزی، مورد استفاده قرار 
می گيرد اما اتاق های آن پاك و تميز بوده 
 و مكان مناسبی برای اقامت مسافران شده 

است. 
ب��ه طوری كه باي��د برای بازدي��د آن از 

مدت ها قبل به فكر رزرو جا بود.
ــتان گامبیو،  ــرز، کوهس ــک  پاک ــدان ب زن

استرالیا:
اين زندان قديمی استراليايی كه در حال 
حاضر بازديد كنندگان به راحتی می توانند 
در آن اقام��ت ك��رده و روی تخت های 
سلول های آن استراحت كنند، از درختان 
كاجی ساخته شده كه فضايی زندان گونه 

به آن داده است. 
س��لول های اي��ن زندان ظاه��ری كاماًل 
روستايی داشته و درهای تسمه ای آن نيز 

اصلی به نظر می رسند. 

س��الن تجم��ع زنداني��ان آن، همچنان 
مورد اس��تفاده بوده و هنوز هم غذاهای 
خوشمزه ای را می توان در آشپزخانه آن 

صرف كرد. 
درياچه نزديک آن كه درياچه آبی نام دارد 
محل آتشفش��ان ها، غارها و گودال های 

فراوان است.
کاروستا،  لیپاجا،  لتونی:

»خش��ن، س��رد و ب��ی روح و غيرقابل 
تحمل« تنها كلماتی هستند كه می توانند 
موقعي��ت زن��دان س��ازمان )كا گ ب  (

ش��وروی را توصي��ف كنن��د. در واقع 
ب��ه هيچوج��ه نمی توان لغت��ی را يافت 
ك��ه به نوعی به جلب نظر گردش��گران 
بينجامد. اما به نظر می رس��د اين زندان 
مخوف هيچ ني��ازی به كلمات تبليغاتی 
فانت��زی ندارد زي��را هيچ ج��ای خالی 
 ب��رای اضافه كردن زندانيان جديد در آن 

نيست. 
در ع��وض بازديد كنندگان با آداب كامل 
رايج در يک زندان آش��نا شده و جذب 
آن می شوند. در ابتدا سالمت افراد مورد 
بررسی قرار می گيرد و پس از آن عالمتی 
روی ب��دن آنه��ا ثبت و ي��ک گذرنامه 
مخص��وص زندان، ب��رای آنه��ا صادر 

می شود.
 پس از آن، آنها زندانيانی هس��تند كه در 
صورت بدرفتاری، به انفرادی فرس��تاده 
می ش��وند و يا دور ت��ا دور حياط زندان 

را، می دوند. 
كاروس��تا را نه به دلي��ل خدمات، غذا يا 
اتاق ه��ای زيبايش، كه ب��ه علت تجربه 

واقعی زندان بودن آن  می شناسند.
هتل آزادی،  بوستون،  امریکا:

اين زندان كه در خيابان چارلز قرار دارد، 
س��ابقاً مالكوم ايكس، رهبر سياه پوست 

مسلمانان امريكا زندانی آن بوده است. 
ب��ا اين وجود، اين زن��دان به كلی تغيير 
كرده تا با صرف مق��دار زيادی پول، به 

هتلی مجلل تبديل شود. 
حال اگ��ر می خواهيد دوران محكوميت 
خود را به ش��يوه ای كاماًل مرفه، س��پری 
كني��د، هتل آزادی بوس��تون، تنها جايی 
اس��ت كه قابليت زندانی كردن ش��ما را 
دارد. با اي��ن وجود هنوز هم راهروها و 
محوطه  مركزی آن نشان می دهد كه اين 
هتل همچنان شكل و شمايل زندان بودن 

خود را حفظ كرده است.
موزه زندان سئودائمون، کره جنوبی:

زندان س��ئودائمون، توس��ط ژاپنی ها در 
زمان اشغال كره جنوبی ساخته شد. 

سربازان ژاپنی تمام افرادی كه بر استفاده از 
زبان و فرهنگ خود پافشاری و مقاومت 
می كردن��د را در اين زندان حبس كرده، 
 مورد ش��كنجه و آزار قرار داده و اعدام 

می كردند. 
اين زندان كه محل كش��ته شدن معلمان 
 و نويس��ندگان كره ای بی ش��ماری بود، 
ام��روزه به عنوان س��مبل وطن پرس��تی 
كره ای هايی ش��ده كه  ش��رف خ��ود را 
مرهون استقامت گذش��تگان، در مقابل 

ژاپنی ها می دانند.
برج لندن،  لندن،  انگلستان:

برج مش��هور لندن در آغازين سال های 

س��اخت به عن��وان قلع��ه ای نظامی و 
 كاخی س��لطنتی، م��ورد اس��تفاده قرار 
می گرفت. عالوه بر اين زندانيان سياسی 
و سلطنتی انگلس��تان نيز، در آن، دوران 
محكومي��ت خود را س��پری می كردند. 
 »نمايشگاه زندانيان« كنونی اين برج از جمله 
مكان هايی اس��ت ك��ه اطالعات جامع 
و كامل��ی، از زنداني��ان آن در اختي��ار 
بازديدكنندگان قرار می دهد. اين ساختمان، 
از برج  های متنوعی تشكيل شده كه مجرمان 
 در آن ه��ا زندانی، ش��كنجه و در نهايت 

اعدام می شدند.
جزیره شیطان، گینه فرانسوی:

جزيره ش��يطان را »زندانی در بهش��ت« 
می نامند. در زمان تس��لط فرانسه بر اين 
كش��ور، اين جزيره يك��ی از زندان های 
معروف استعمارگران، به شمار می رفته 
و مجرمان كيفری اين مستعمره آمريكای 
جنوبی، در آن حبس می ش��دند. هزاران 
زندانی به سپری كردن دورانی نااميدكننده 
در اين جزيره پر از صخره های سخت و 
پوشيده از نخل محكوم شده بودند. بسته 
ش��دن اين زندان در سال 1952 فرصتی 
را برای گردش��گران به وجود آورد تا به 
تماش��ای اين جزيره آم��ده و بقايای به 
جای مانده از سلول های متعدد، حياط ها 
و اتاق ه��ای ش��كنجه آن را از نزدي��ک 

مشاهده كنند.
در اين ميان آنچه كه هنوز مايه اميدواری 
اس��ت، ظاهر بهش��ت مانندی است كه 
همچن��ان بخش هايی از اي��ن جزيره را 

زينت داده است.

  جوشش کمال هنر ايراني 
از سرانگشتان هنرمند 

اصفهاني

10 تور مهيج زندان گردي جهان

 لطف  اله هنرفر
اكنون ب��ه تحقيق مي توان 
گف��ت: اصفه��ان از نظر 
كمي��ت و كيفي��ت آث��ار 
قديمي و تاريخي و تنوع 
معماري و ن��وع تزئينات 
داخ��ل و خ��ارج بناه��ا، 
در جه��ان امروز ش��هري 
بي مانن��د اس��ت. در كنار 
آثار عظيم��ي، مانند ميدان 
نقش جهان، مسجد جامع 
عباسي، عمارت عالي قاپو، 
مس��جد ش��يخ لطف اهلل، 
س��ر در قيصري��ه، خيابان 
چهارب��اغ و مجموع��ه ي 
پل هاي تاريخي و مساجد 
و مدارس موجود اطراف 
آن، آثار مهم شناخته شده  
ديگري نيز وجود داش��ته 
اس��ت كه در حال حاضر 

ي��ا آن آثار به كلي منهدم گرديده و 
يا عمداً تخريب ش��ده و يا آسيب 
فراوان به آنها وارد ش��ده اس��ت. با 
ش��ناختي هر چند اندك از اين آثار 
فراموش ش��ده، مي توان بيش��تر به 
اهمي��ت و عظمت ش��هر تاريخي 
اصفهان پي برد و اين شرح موجز و 
فشرده نيز با همين انگيزه به نگارش 

درآمده است.
مسجد جامع خوشینان

اولي��ن مس��جدي ك��ه در اصفهان 
 ش��ناخته ش��ده، بناب��ر آنچ��ه كه 
احمد بن عمر بن رس��ته  اصفهاني، 
مع��روف ب��ه ابن رس��ته در كتاب 
معروف خود )االعالق النفيسه(، در 
نيمه دوم قرن س��وم هجري، به آن 
اشارت كرده، مسجد جامع خوشينان 
)مس��اوي خشينان( است كه در آن 
روزگار، روستايي بيش نبوده است. 
ابن رسته مي گويد: ابوموسي ]مقصود 
ابوموسي اشعري، فاتح اصفهان در 
عهد خالفت عمر بن خطاب است 
كه در سال 23 هجري به فتح كامل 
شهر اصفهان دست يافت[ وقتي از 
اين مكان ك��ه زميني پرصخره بود 
مي گذشت، پياده شد تا نماز بگزارد. 
خش��تي را در جانب قبله نهاد و به 
نماز ايس��تاد و سپاهيانش نيز به او 
اقتدا كردند و مردم اين محل، پس 
از آن كه اسالم اختيار كردند، آنجا را 

مسجد قرار دادند.
سردر مسجد جامع جورجیر

در اصفهان مسجدي به نام مسجد 
حكي��م، از آث��ار عص��ر صفوي��ه 
وج��ود دارد ك��ه به هم��ت وزير 
 مشهور و طبيب، ش��اه عباس دوم، 
)1077-1052 قم���ري( »محم��د 
داود«، بنا ش��ده و از جنبه معماري 
مقام و ش��كوهي وي��ژه دارد. اين 
مسجد داراي چهار سردر ورودي و 
خروجي در شمال و شمال غربي و 
جنوب غربي و جنوب شرقي است 
كه مهم ترين آنها س��ردر شمالي آن 
اس��ت با مقرنس هاي كاشيكاري و 
كتيبه اصلي كه بناي مسجد را دربر 
دارد و در كتيبه نام ش��اه عباس دوم 
صف��وي و وزير نام��دار او، محمد 
داود ملقب به »مقرب خان« و سال 
اتمام بناي مسجد )1073 هجري( 
ذكر ش��ده است. س��ردر تاريخي 
شمال غربي مسجد، سردر جورجير 
نام دارد ك��ه در تلفظ عامه مردم به 
)در جوج��ي يا جوجه( ش��هرت 
 يافته است و تحريف نام جورجير 
)اس��م محله مجاور اين مسجد و 
عربي ش��ده »گورگير«( اس��ت. تا 
آذرماه سال 1333 خورشيدي، ابعاد 
آن حكاي��ت از عظم��ت معماري 
پنهان آن داشت، ولي نماي ظاهري 
آن، از زيباي��ي معماري اش چيزي 
به دس��ت نمي داد و تنها قشري از 
اندود كاهگل بود كه تا حدود  يک 
قرن پيش در اصفهان براي پوشش 
ديوار و بام  خانه ه��ا و آثار قديمي 
پيش، ش��يوه اي معم��ول و متداول 

بوده است.
مسجد جامع جي و بقعه الراشد بااهلل

م��ورخ  قديمي تري��ن  ابن رس��ته، 
اصفهان )قرن سوم هجري( درباره 
جي چنين مي نويسد: »شهر اصفهان 
مشتمل بر بيس��ت روستاست كه 
يكي از آنها به جي معروف اس��ت 
و آن، كرسي و مركز اصفهان است 
و در اين شهر بازارهايي وجود دارد 
كه محل تجمع مردم اس��ت و نيز 
خصوصياتي دارد. نخس��تين كسي 
ك��ه اين نقطه را مركز نهاد و در آن، 
تختگاه يعني خوره )مساوي كوره( 
را بنا نهاد و خود مالک همه آن ديار 
بود؛ از نظر خوبي خاك و خوشي 
هوا و گواراي��ي آب، بهترين نقطه 
را برگزي��د، آن چنان كه از هر نظر 
شايسته س��كونت پادشاه و رعيت 
اس��ت. درباره قدمت باروي جي، 

ابودلف سياح مشهوري كه در قرن 
چهارم هجري مي زيسته و در نيمه 
اول اين قرن به سفرهايي از جمله به 
چين و هند دست زده و از ايران نيز 
گذش��ته است و چندي در خدمت 
نصر بن احمد، امير س��اماني ايران 
)331-301( بوده است. مشاهدات 
خود را از شهرهاي مختلف ايران، 
در س��فرنامه اي كه از وي به يادگار 
مانده، شرح داده است. او مي گويد: 
»باروي شهر هرات و اصفهان قديم 
را اسكندر ذوالقرنين ساخته است« 
و منظ��ور وي از اصفه��ان قدي��م، 
قديمترين بخش اين شهر باستاني 
يعن��ي جي اس��ت و اي��ن مطلب 
اشاره اي به قدمت تاريخي و كهنگي 

باروي جي دارد.
معج��م البل����دان  كت����اب   در 
)ياقوت حموي( آمده اس��ت: جي 
نام اصفهان كهنه است كه در قديم 
»جي« ناميده مي ش��د و س��پس آن 
 را مدين��ه )شهرس��تان( خواندند و 
هم اكنون آن را شهرستان مي نامند و 
بيشتر آن ويرانه است و از يهوديه كه 
اكنون شهر بزرگ اصفهان مي باشد، 
ج��دا مانده و ميان ج��ي و يهوديه، 

ويرانه اي نزديک يک ميل است. 
آثار ناشناخته  جي

از آثار اسالمي جي كه طي قرن دوم 
تا قرن چهارم و پنجم هجري ساخته 
شده اند، بايد از مسجد جامع جي و 
مناره شهرستان ياد كرد كه با تأسف 
در حال حاضر، غير از محل استقرار 
اين دو اثر تاريخي و بقعه الراش��د 
باهلل )خليفه عباسي قرن ششم( اثر 
 قابل مالحظ��ه ديگري باقي نمانده 

است. 
از مسجد جامع جي نيز، تنها محل 

استقرار آن، بر ما آشكار است. 
در سال هاي گذشته به وسيله سازمان 
ميراث فرهنگي ايران، كاوش هايي 
در ورودی آبادي مش��هور جي به 
نام شهرستان به عمل آمد و تعدادي 
از پايه ستون هاي مدور جامع جي 
ب��ر اثر حفاري ها، پديدار گرديد كه 
خود نشان دهنده عظمت اين بناي 

اسالمي است. 
آرامگاه خواجه نظام الملک و ملکشاه 

سلجوقي

اصفه��ان  احمدآب��اد  محل��ه  در 
و ك��وي »دارالبطي��خ«، ك��ه مردم 
 س��اكن آن مح��ل، اي��ن محل��ه را 
»دالبيت��ي و دالبت��ي« مي نامن��د، در 
مدرس��ه متروكه اي كه ب��ه »مقبره 
 پ��اي چنار« و »تكيه پ��اي چنار« و 
»مقبره نظام الملک« مش��هور است، 
در ايوان وسيعي كه در جنوب اين 
س��اختمان واقع است، صورت دو 
قبر كه از سطح ايوان اندكي مرتفع تر 
است و چندين سنگ قبر مرمرين 
و قديم��ي كه خط��وط و عباراتي 
نيز دارد، ديده مي شود و سنگ قبر 
مرمري بزرگتري كه در ايوان وسيع 
آن قرار دارد، به طول بيش از دو متر 
و عرض 45 س��انتيمتر و ارتفاع 3۸ 
سانتيمتر محل قبر نظام الملک است، 
با آياتي از قرآن كريم تزئين شده و 
بر كتيبه فوقاني آن بعد از گذش��ت 
چند صد سال، هنوز اين جمالت و 

كلمات خوانده مي شود.
قدر مس��لم آن اس��ت كه آرامگاه 
نظام الملک در همين محل امروزي 
آن قرار داش��ته است، با اين تفاوت 

كه س��اختماني كه در حال حاضر 
ب��ر روي قبر نظام الملک مش��اهده 
مي ش��ود، به كلي جديد اس��ت و 
تصور م��ي رود كه مح��ل آرامگاه 
در مي��ان يک محوطه خيلي بزرگ 
و باصفا قرار داش��ته است و شايد 
باغ بزرگي ه��م در اطراف آن بوده 
كه ط��ي قرون گذش��ته، به تدريج 
تجزيه شده و به صورت خانه هاي 
مسكوني و كوچه هاي جديد درآمده 
است. و ساختمان سلجوقي آرامگاه 
نيز كه منهدم ش��ده بود، به صورت 
فعلي آن و با تغييراتي فراوان درآمده 
اس��ت. به احتمال قوي نهر آبي كه 
در امتداد حاش��يه  ش��مالي خيابان 
احمدآباد )خيابان نش��اط( جريان 
دارد و شعبه اي از مادي )19( فدين 
است و ناحيه »كران« و احمدآباد و 
يزدآباد را مش��روب مي كند، در باغ 
وسيع آرامگاه جريان داشته است و 
چنار معروف دارالبطيخ )20( كه هم 
اكنون در رديف يكي از درخت هاي 
كهنسال اصفهان محسوب مي شود 
و در مقابل در ورودي فعلي مقبره 
خواجه نظام الملک ق��رار دارد، نيز 
چند درخت باقيمان��ده در صحن 
فعلي آرامگاه آثار و شواهد ديگري 
بر نزهت و صفاي اين محل است. 

ــگاه  آرام و  ــت  دردش ــاي  مناره ه
سلطان بخت آغا

دو مناره دردش��ت، بر فراز س��ردر 
مدرس��ه اي از نيمه دوم قرن هشتم 
هجري ب��ه ارتفاع حدود پانزده متر 
مشاهده مي شود كه از عظمت ديرين 
محدوده آن حكايت مي كند. ارتفاع 
باقيمانده دو مناره از سطح پشت بام 
آن بيش از هش��ت متر نيس��ت و 
حكايت از بنائي مفصل و وس��يع 
دارد كه در پش��ت مناره ها و سردر 
مجلل آن قرار داشته است. از ترتيب 
استقرار ساختمان هاي بعد از سردر 
به علت تغييرات زيادي كه در وضع 
اين ناحيه داده شده، اطالع زيادي در 
دست نيست و از ساختمان وسيع آن 
غير از فضاي مختصري كه در عقب 
سردر آن واقع است، چيز زيادي بر 
جاي نمانده و بنا به گفته بزرگساالن 
ساكن در اطراف اين بناي تاريخي، 
تا يک قرن پيش نيز اطاق هاي ويرانه 

اطراف مدرسه دردشت كه مناره ها 
و سردر فعلي، مدخل آن محسوب 
مي شده، باقي بوده است و به تدريج 
ضميمه خانه هاي اطراف ش��ده و 
به صورت تكيه دردش��ت و محلي 
براي برگزاري مراسم مذهبي درآمده 
است.به نظر مي رسد مدرسه خواجه 
نظام المل��ک و منار نظاميه اصفهان 
ك��ه در نيمه دوم قرن پنجم هجري 
ساخته شده است، در همين محل 
استقرار داشته اس��ت و حدود سه 
ق��رن بعد از آن، بناهاي مدرس��ه و 
من��ار نظاميه، به ويراني گراييده بود 
و هيچگونه تعمير و بازس��ازي در 
آن به عمل نيامده اس��ت و بقيه آثار 
آن بناهاي عظيم را نيز خراب كرده 
اند. متصل به دو مناره و سردر فعلي، 
بقعه آرامگاه سلطان بخت آغا، دختر 
امير غياث الدين كيخسرو، و برادرزاده 
شاه ش��يخ ابواسحاق اينجو همسر 
س��لطان محمود، از شاهان سلسله 
آل مظفر، نيز جل��ب توجه مي كند 
كه در نم��اي خارجي آن، تزئينات 
كاش����يكاري و در داخ��ل بقعه، 

تزئينات نقاشي وجود 
دارد و سنگ يكپارچه 
در  نفيس��ي  س��ماق 
 داخل بقعه، مرقد او را 
مي پوشاند. خوشبختانه 
كتيبه سنگ آرامگاه اين 
بانوي اينجو، اكنون به 
خوبي خوانده و معلوم 
مي ش��ود كه به دست 
شوهرش، به قتل می 
رس��د، از اي��ن رو تا 
زماني كه حيات داشته 
است س��نگ مزارش 
تهيه كرده  را خودش 
چون بانويي عالمه بوده 
تأسف  جاي  اس��ت. 
اس��ت كه ب��ه علت 
انهدام تدريجي تارك 
مناره ه��اي موجود و 
از بين رفتن كتيبه ها به 
ويژه تاريخ ساختمان وسيع مدرسه 
دردشت و كتبيه آن كه به تاراج رفته 
و جاي آن خالي است، هيچ نوشته 
ديگ��ري وجود ندارد كه چگونگی 
س��اختمان اي��ن مجموعه وس��يع 
معماري را، به روشنی بيان كند. از 
طرف ديگر جاي خوشوقتي است 
كه سنگ نفيس آرامگاه سلطان بخت 
آغا، دختر اينج��و و ملكه مظفري 
به ت��اراج نرفته و يقي��ن، علت آن 
جنبه قدسي اين بقعه بوده كه عامه 
مردم در ق��رون اخير، همواره آن را 
متبرك و مقدس مي دانسته و حتي 
امروزه ني��ز كه حدود هفت قرن از 
تاريخ بناي آن مي گذرد، مانند عموم 
زيارت گاه ه��ا و مكان های مقدس: 
مردم اصفهان و ب��ه ويژه بانوان، بر 
م��زار ملكه مقتول اصفهان ش��مع 

روشن مي كنند.
بقعه  شاهزادگان

در ضلع جنوبي صحن، زيارتگاهي 
اس��ت به نام »س��تي فاطمه« كه در 
محله چهارسوق كوچک اصفهان 
واقع شده و بقعه شاهزادگان عصر 
صفوي، كه بر روي قبور شاهزادگان 
مقتول صفويه قرار دارد و مقتولين 
مدفون در اين بقعه، پس��ران عيسي 
خ��ان قورچي باش��ي و داماد ش��اه 
عباس اول هس��تند، جلب نظر می 
كند: س��يد محمد خان و سيد علي 
خان و محمد معصوم ميرزا، كه در 
آخر ماه رجب سال 1041هجري، 
به دستور شاه صفي، )جانشين شاه 
عباس اول( كشته ش��ده اند و پسر 
خردسال س��يد محمد خان فرزند 
ارش��د قورچي باش��ي كه نام او در 
كتيبه سنگ آرامگاه وي ذكر نشده 
 و دختر س��يد محمد خ��ان به نام 
 »بدرجهان بيگم« از افراد مدفون در اين 
بقعه هستند.شاه صفي از پادشاهان 
سفاك و خونريز عهد صفوي است 
كه نه فقط امامقلي خان، سپهساالر 
و حاكم ف��ارس )كه مردي كريم و 
بخش��نده و سلحش��ور و محبوب 
مردم ايران بود(، رحم نكرد، بلكه زن 
خود و ملكه ايران را، كه مادر يگانه 
فرزندش، شاه عباس دوم، بود را در 
حال مستي شكم دريد و مادرش را 
با جمعي از زنان حرم زنده به گور 
كرد، ولي آن خواجه كه مي دانست 
ش��اه از فرمان��ي ك��ه داده، روزي 
پشيمان خواهد شد، به قيمت جان 
خود از اجراي ام��ر وي خودداري 
كرد و به اين ترتيب فرزند او عباس، 
كه بع��د از درگذش��ت وي، به نام 
ش��اه عباس دوم بر تخت پادشاهي 
 نشس��ت، از اي��ن مهلك��ه نجات

يافت.
در تاريخ آن زمان آمده اس��ت: قتل 
فرزن��دان قورچي باش��ي در مقابل 
چش��م او صورت گرفت و ش��اه 
صفي، پ��س از آنكه تمام دارايي او 
را، از خانه، ملک و اس��باب زندگي 
تصرف ك��رد، آن س��ردار داغديده  
جوانمرد را به قورچي باشي تازه اش، 
»چراغخان« سپرد تا او را به هالكت 
رساند و به موجب اين دستور، آن 
سردار رشيد را با زه كمان خفه كردند 
و جس��دش را به كربال فرستادند. 
بقعه ش��اهزادگان، بنايي اس��ت كه 
ش��اه عباس دوم، پس از جلوس به 
تخت سلطنت، دستور بناي آن را بر 
قبور مقتولين مدفون در بقعه صادر 
كرد. اين بقعه دارای كاش��يكاري و 
داخل آن نيز با گچبري آياتي قرآني 
و ازاره هاي مرمرين تزيين ش��ده و 
چهار س��نگ قبر ويژه آنها با نقش 
و نگار و كتيب��ه و خط، هم اكنون 
زينت بخ��ش داخل بقعه اس��ت و 
تخت سنگ مرمرينی نيز ديده می 
شود، كه نقش و كتيبه ندارد و به نظر 
می رسد متعلق به مادر شاهزاده هاي 
مقتولين، يعني زبيده بيگم، دختر شاه 

عباس اول باشد.

 آثار ناشناخته  دوران اسالمي، 
در مجموعه یادگارهاي تاریخي اصفهان
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 فدراس��يون بين الملل��ی فوتبال 
»فيفا« ، تيم های ملی اس��پانيا و 
هلن��د را، به دليل بازی خش��ن 
آنها، در فينال جام جهانی 2010 
آفريقای جنوبی، به جريمه نقدی 
محك��وم كرد.فيف��ا ، تي��م ملی 
فوتبال اس��پانيا را به پرداخت ده 
ه��زار فرانک س��وييس)نه هزار 
و سيصد و ش��صت و سه دالر 
آمريكا( و تيم ملی فوتبال هلند 
را، به پرداخت پانزده هزار فرانک 

س��وييس)چهارده ه��زار دالر امري��كا( 
جريمه محك��وم كرد.س��خنگوی فيفا، 
جريمه در نظر گرفته، برای فيناليس��ت 
ه��ای جام جهانی را منطبق ب��ا ماده 52 
اليحه انضباطی فيف��ا خواند.در اين ماده 
آمده اس��ت، )اگ��ر داور در يک بازی به 
پنج بازيكن يک تيم، كارت)زرد يا قرمز( 
نشان دهد، فيفا می تواند آن تيم را جريمه 

كند. در بازی پايانی جام جهانی 2010، 
پنج بازيكن اسپانيا و هشت بازيكن هلند، 
كارت زرد درياف��ت كردند و »هيتينگا« 
مداف��ع هلند با درياف��ت كارت قرمز، از 
زمين بازی اخراج ش��د، در اين بازی در 
مجموع 47 خطا اتفاق افتاد.در پايان بازی 
فينال جام جهانی، سپ بالتر رئيس فيفا، 
به سبب بازی خشن دو تيم، ابراز تأسف 

كرده بود.

فيليپ گورادي��وال، از رائول گونزالس، 
به عن��وان بهترين بازيكن تاريخ فوتبال 
اس��پانيا ياد كرده اس��ت.بازيكن افسانه 
ای تي��م فوتبال رئال مادري��د، اين تيم 
را به قصد ش��الكه، ترك كرد و اين در 
حالی است كه همه عمر بازيگری خود 
را در س��انتياگوبرنابئو، سپری كرده و با 
رئال مادريد 6 بار قهرمان الليگا و س��ه 

بار قهرم��ان ليگ قهرمانان اروپا 
شده بود.گوارديوال، در تيم ملی 
اس��پانيا به همراه اين بازيكن به 
ميدان رف��ت ضم��ن اينكه در 
تيم بارسلونا همواره رقيب اين 

بازيكن بود.
مربی بارس��ا، در نشست خبری 
تور آس��يايی بارس��لونا در كره 
جنوبی گفت: با جدايی رائول، 
بهتري��ن بازيك��ن تاريخ فوتبال 
 اس��پانيا، از كش��ور م��ا رفت��ه 

است. 
رائ��ول كه با انعقاد قراردادی دو س��اله 
به شالكه پيوسته، در ديدار نهايی ليگا، 
توتال آلم��ان مقابل باي��رن مونيخ، دو 
گل به ثمر رس��اند تا موجبات پيروزی 
 3 ب��ر يک و قهرمانی تيم��ش را فراهم 

آورد.

پزش��ک  اع��الم  براس��اس 
بايرن مونيخ  آلمان، ستاره هلندي 
اي��ن تيم، ب��ه م��دت دو ماه از 
صحنه ورزش دور خواهد بود.
به گزارش ف��ارس و به نقل از 
روزنامه اكس��پرس، دكتر مولر 
ولف��ارت، اظهار داش��ت آرين 
روبن به علت پارگي عضله در 
قس��مت ب��االي ران پاي چپ، 
مجبور به اس��تراحت و دوري 
از ميدان خواهد بود.اين پزشک 

برجسته كه در عين حال، مسئول بخش 
پزشكي تيم ملي آلمان نيز است، عنوان 
ك��رد در ناحي��ه صدمه دي��ده، حفره اي 
پنج س��انتيمتري ايجاد ش��ده است.وي 
گفت: پ��س از آنكه روب��ن در آخرين 
بازي تداركاتي قبل از جام جهاني برابر 
مجارس��تان آسيب ديد و حضورش در 
پيكارهاي آفريقاي جنوبي به خطر افتاد، 
متأسفانه همكارانم در تيم هلند، تجويز 
اشتباهي داش��تند و باعث شدند، براي 
بازگش��تي سريع، مشكل كنوني بوجود 

آيد.
اين مقام بدين ترتيب اقدامات پزشكي 
ديک فان ت��ورن، عضو كادر پزش��كي 
تيم هلن��د را زير س��ؤال برد.بنا بر اين 

اظه��ارات، روب��ن در جام جهان��ي نه 
تنها كاماًل مداوا نش��ده ، بلكه مش��كل 
آسيب ديدگي اش به پارگي عضله، منجر 
شده است. او حتي در حين بازي ها به 
علت درد،  از قرص هاي تسكين دهنده 

استفاده كرده است.
ولف��ارت افزود:  ج��اي تعجب دارد كه 
در تيم هلند، چيز نادرس��تي را به روبن 
تجويز كردند. م��ن همان  زمان چندين 
مرتبه ب��راي كمک اعالم آمادگي كردم؛ 
ول��ي آنها، ب��ي توجهي نش��ان داده و 
باعث چنين مش��كلي شدند.با توجه به 
آسيب ديدگي ستاره، سرزمين الله هاي 
نارنجي، به نظر مي رس��د: اين بازيكن 
از اواي��ل پاييز، قادر ب��ه انجام فعاليت 

ورزشي خواهد بود.

رئيس هيأت موتورسواري و اتومبيل راني 
چهارمح��ال و بختي��اري، از برگزاري 
مسابقات سراسري موتورسواري در اين 
استان، همزمان با 14 مردادماه سال جاري، 
 خبر داد.به گزارش فارس از ش��هركرد، 
قهرم��ان آم��اره، در جم��ع خبرنگاران 
اظه��ار داش��ت: هي��أت اتومبيل راني و 
موتورس��واري، از س��ال ۸4 به صورت 
رس��مي كار خود را در اس��تان آغاز و 
در سال هاي نخس��تين، رويكرد اصلي 
آن تثبي��ت كار و فراه��م كردن فرهنگ 
موتورسواري و اتومبيل راني، در جامعه 

است.
وي، الت��زام به قوانين را س��رلوحه كار 
هيأت ورزش اس��تان دانست و گفت: 
نخس��ت  گام  در  اس��اس،  برهمي��ن 
نهادينه كردن فرهنگ صحيح و اصولي 
اتومبيل راني و موتورس��واري و در گام 
دوم، شناس��ايي و معرف��ي آن به عنوان 
ورزش، در رأس ام��ور هي��أت ق��رار 
گرفته است.آماره تصريح كرد: تأسيس 
و ايجاد پيس��ت هاي موتورس��واري و 
اتومبيل راني، هدف اساس��ي فدراسيون 
اس��ت كه برهمين اساس فراهم آوردن 
بستر الزم در راستاي ايجاد پيست هاي 
موردنظر، حمايت دستگاه هاي دولتي را 
مي طلبد.رئيس هيأت موتورس��واري و 

اتومبيل ران��ي چهارمحال و بختياري، با 
بيان اينكه: چهار پيست در اين استان داير 
اس��ت، خاطرنشان كرد: در حال حاضر 
چهار پيس��ت از جمله موتورس��واري 
كراس، پيس��ت دو ديفرانس��يل، پيست 
اوگارت و پيست كارتينگ، داير است.
آم��اره وجود پيس��ت هاي اس��تان را از 
جمل��ه ش��اخصه هاي مهم اين اس��تان 
برش��مرد و گفت: اين در حالي ست كه 
برخي از اس��تان هاي هم جوار استان، با 
وجود امكانات و قابليت هاي بي شمار 
 از وج��ود چني��ن پيس��ت هاي بي بهره 

هستند.
وي از كس��ب رتبه قهرماني كش��وري، 
توسط يكي از قهرمانان در رشته پيست 
دو ديفرانس��يل خب��ر داد و گفت: اين 
مس��ابقات در 10 مردادم��اه جاري در 
استان كرمانشاه برگزار شد كه در جريان 
اين مسابقات، آقاي ميرزاخاني موفق به 
كسب رتبه قهرماني اين مسابقات شده 
اس��ت.آماره كس��ب مقام هاي قهرماني 
جوانان اس��تان، در رشته  )موتورسواري 
پتانس��يل هاي  ديگ��ر  از  را  ك��راس( 
جوان��ان اس��تان دانس��ت و تأكيد كرد: 
برهمين اس��اس، مس��ابقات سراسري 
موتورس��واري، در اين استان امروز به 

طور رسمي آغاز مي شود.

پژمان سلطانی
كنفرانس مطبوعاتی محسن صادق زاده رئيس هيأت 
بسكتبال استان اصفهان با حضور اصحاب رسانه در 
تاالر افتخارات اداره كل تربيت بدنی اس��تان برگزار 
شد كه وی پيرامون اهداف بلندمدت اين هيأت در 
جمع خبرنگاران اظهار داشت: اهدافی كه برای آينده 
تعريف كرديم ارتقاء بس��كتبال استان از نظر سطح 
علمی داوران و مربيان اصفهانی اس��ت. بايد آنها را 
از نظ��ر علمی ارتقاء دهيم تا زيرس��اختارهای ما را 
بهتر آموزش دهند و همچنين داوران در سوپر ليگ 
كش��ور بتوانند قضاوت كنند و مربيان ما در سطوح 
ملی شناخته شوند. صادق زاده در مورد بحث توسعه 
بسكتبال گفت: پايگاه های استعداديابی و قهرمانی، 
ب��ا هزينه هيأت، در پنج شهرس��تان فعال، ش��امل: 
چهار پاي��گاه دختران، چهار پايگاه پس��ران و يک 
پايگاه قهرمانی تشكيل می ش��ود و استعداديابی را 
هم فدراسيون بسكتبال در مركز استان برپا می كند. 
به دنبال توسعه علمی نيز هستيم ايجاد كتابخانه كه 
بتواني��م مقاالت، جزوات، كتب و فيلم های ورزش 
بس��كتبال را در اختيار مربيان، داوران و عالقمندان 
ق��رار دهيم تا آنها كمال اس��تفاده را ببرن��د. اگر ما 
بخواهيم رشد چشمگيری در اين هيأت داشته باشيم 
بايد تعداد مسابقات را باال ببريم و برگزاری مسابقات 
قهرمانی كش��ور را برای ايجاد انگي��زه در  مردم و 
عالقمندان اين رشته، به شهرمان بياوريم. برگزاری 
اردوهای سطوح ملی و دعوت ساير تيم ها به استان 
باعث خواهد ش��د كه از تفكرات آنها استفاده شود. 
مهمترين كاری كه ما انجام داديم تعامل صميمانه و 
نزدي��ک با آموزش و پرورش اس��ت كه در اين راه 
موفق بوديم. وی به تعامل با بخش خصوصی اشاره 
كرد و توضيح داد: هيأت، تمام تالش خود را برای 
اعتمادسازی، پيرامون جذب بخش خصوصی انجام 
می ده��د و اين به زمان نياز دارد تا آنها به ما اعتماد 
كنند و بدانند كه هيأت بسكتبال استان تنها هدفش، 
حركت و رس��يدن به جايگاه معتبر مس��ابقات ليگ 

كشور خواهد بود.
م��ا در حال حاض��ر دو تيم ذوب آه��ن اصفهان و 
توزين الكتريک كاش��ان را در سوپر ليگ داريم كه 
اولی افتخار ورزش اس��تان و حتی ايران اس��ت. ما 
نهايت ت��الش را برای موفقيت اي��ن دو تيم انجام 
می دهيم و به بخش خصوصی دست دراز نخواهيم 
كرد؛ بلكه بايد اعتماد آنها را به هيأت بسكتبال جلب 
كرد. س��رمربی تيم ملی جوانان در ادامه، بس��كتبال 
را ورزش��ی دانش��گاهی خواند و تأكيد كرد: جزئی 
از وظايف هيأت اس��ت كه با هم��كاری اين اداره، 
بازيكنانی را كه در س��طوح پايه از طريق آموزش و 
پرورش فعاليت می كنند، به س��مت قهرمانی سوق 
دهند اما بسكتباليس��ت هايی كه در دانشگاه حضور 
دارند اغلب به صورت حرفه ای و قهرمانی اين رشته 
را دنب��ال می كنند صادق زاده گف��ت: نه من انتظار 
داش��م تيم اميد شهرمان دوم شود و نه هيچ كدام از 
مردم اصفهان، ما بايد قهرمان می شديم. شش نفر از 
بازيكنان ما عضو تيم جوانان و قهرمان س��ال 200۸ 
بودن��د و ب��ازی را به تيمی )ته��ران( واگذار كردند 
كه هي��چ كدام، جايگاهی در تيم جوانان بس��كتبال 
نداش��تند. در صورتی كه از شش نفر ملی پوش ما 
سه بازيكن اصلی و كليدی تيم ملی بودند، در حالی 
كه استان فارس، رسماً و مكتوب درخواست ميزبانی 

اين مسابقات را كرده بود. 
محمود مشحون رئيس فدراس��يون بسكتبال كشور 
شخصاً ميزبانی را به شهر گنبدهای فيروزه ای واگذار 
كرد و اين نش��ان می دهد ك��ه وی اهميت خاص و 
ويژه ای برای اصفهان قائل است. صادق زاده، هيأت 
بس��كتبال را هيأتی تشكيالتی دانست و توضيح داد: 
هيأت با تفكری وارد اين عرصه شد كه يک مجموعه 
از كارشناسان تشكيل شود و اين چرخه را بچرخانند 
و عنوان هيچ فردی محور نيس��ت و من يک درصد 
از اين هيأت هستم و تمام زحمات به دوش دوستان 
خوبم اس��ت. وی ادامه داد: ما اهداف خود را تعيين 
كرديم و به گذشته نخواهيم برگشت و عملكرد همه 
دوستان ما در گذش��ته قابل احترام است. اما نگاه ما 
به گذشته نخواهد بود و سعی بر اين داريم كه آينده 
را بسازيم. رئيس هيأت بسكتبال استان درباره سالن 
خانه بس��كتبال خاطر نش��ان كرد: قبل از اينكه خانه 
بسكتبال اجاره اش تمام شود مديريت و معاون اداره 
كل تربيت بدنی استان محبت كردند و آن را به هيأت 
دادن��د. در حال حاضر، خانه بس��كتبال را )به غير از 
س��اعت 20:30 به بعد كه زمان مرده ای اس��ت( در 
سه تايم در اختيار فوتسال قرار داديم و به عقيده من 
اماكن ورزش��ی بايد در اختيار كسانی قرار گيرد كه 
برای رش��د ورزش استان تالش و كوشش می كنند. 
وی در پايان پيرامون مس��ابقات جام استانكوويچ كه 
تيم ملی حضور داشت گفت: بايد در اين جام شركت 
می كرديم تا تجربه كسب كنيم و اگر پيش بينی كنيم 
بس��كتبال اي��ران مقابل ديگر تيم ه��ا بازنده خواهد 
بود پس نبايد در مس��ابقه ای شركت كرد كه باعث 
عدم تجربه بازی های بي��ن المللی در بين بازيكنان 

می شود.

  فيفا، اسپانيا و هلند را نقره داغ کرد

گواردیوال:
 رائول بهترين بازيکن تاريخ اسپانياست

 بایرن، مهره کلید ي اش را از دست داد
تجــويز نادرست پزشکــان هلند 

روبن را خــانه نشين کـــرد

14 مردادماه صورت مي گیرد؛
برگزاري مسابقات سراسري موتورسواري، 

در چهارمحال و بختياري

پژمان سلطانی 
هفته س��وم مس��ابقات 
ليگ برتر كشور، امروز 
با انج��ام 3 ديدار آغاز 
و فردا با 6 مس��ابقه، به 

پايان می رسد. 
ــز بدون  ــی تبری دارب

تماشاگر 
شهرداری تبريز/تراكتور 
سازی تبريز - ورزشگاه 
يادگار امام)ره( تبريز - 

ساعت 17:20
ه��ر دو تي��م تبريزی، 
در اولي��ن ب��ازی خود 
س��رخابی های  مقابل 
پايتخت، از سوی كميته 
داغ  نق��ره  انضباط��ی، 
ش��دند و شهرداری كه 
اين مسابقات  هنوز در 
نتوانس��ت�ه امتي����ازی 
به خاطر  كند،  كس��ب 
به  هوادارانش  توهي��ن 
استقالل؛ يک  بازيكنان 
از  تماشاگرانش  جلسه 
ورزشگاه  در  حض��ور 
خانگی محروم ش��دند 
و اين ش��هرآورد بدون 
هر  تماشاگران  حضور 
دو تي��م برگزار خواهد 
كمالوند  شاگردان  شد. 
در دي��دار ب��ا راه آهن، 
با دس��تان طاليی علی 

عليزاده از س��د حريف گذش��ت. 
نماين��ده  مقاب��ل  تراكتورس��ازی 
ش��هر ری، با 2 پرتاب اوت علی 
عليزاده، به دو گل حساس دست 
يافت و اين تيم را با شكس��ت 3 
بر يک بدرقه ك��رد. اكبر ميثاقيان، 
باي��د فكری ب��رای دف��اع تيمش 
كند، چراكه: آنه��ا در دو بازی، 6 
گل دريافت كرده اند در صورتی 
كه ش��هرداری، در خط هافبک و 
مهاجم، خوب عمل كرده اس��ت، 
ميثاقي��ان در اين ديدار محكوم به 
پيروزی است و آن در ليگ دسته 
اول در 26 ديدار، طعم شكست را 
نچشيده بود اما وقتی كه ليگ برتر 
دهم كليد خورد، پس از گذش��ت 
دو هفت��ه هيچ ب��ردی در كارنامه 
ندارد كه اين زنگ خطری اس��ت 

برای اكبر اوتی! 
ــی  قـــربان ــومین  ــتقالل س اس

سبرجامگان
ذوب آه��ن / اس��تقالل تهران – 
امروز  – ورزش��گاه فوالدشهر – 

ساعت 19:20
س��ربازان ابراهي��م زاده، برخالف 
ديگ��ر تيم ها نياز ب��ه هماهنگی 
باتجربه  بازيكنانی جوان،  ندارند. 
باال از ذوب آهن، تيمی ساختندكه 
چش��م بسته، همديگر را در زمين 
پي��دا می كنند و به راحتی از چند 
حريف��ان  دروازه  روی  جه��ت، 
يورش می برند ارسال از جناحين، 
بازی مس��تقيم و پاس های توی 
عم��ق، تمرك��ز را از بازيكن��ان و 
كادر فنی حري��ف به راحتی دور 
خواهند كرد. استقالل كه در ديدار 
با فوالد خوزس��تان، در حالی كه 
ميزبان بود فق��ط ده دقيقه ابتدايی 
نش��انی از يک تيم لي��گ برتری، 
از خ��ود بروز داد پس از آن بازی 
در اختيار ش��اگردان مجيد جاللی 
بود ك��ه در نهايت فوالد امتيازات 
اي��ن مس��ابقه را، از آن خود كرد. 
ذوبی ها نبايد ب��ا دو پيروزی كه 
مقابل پيكان و مس كرمان كسب 
كردند احساس غرور كنند و اين 
يک بازی خانگی اس��ت كه شايد 
در اواخ��ر فصل، نتيجه اين ديدار 
در تعيين قهرمان مؤثر واقع شود.

نفت به دنبال خلق شگفتی
استيل آذين / نفت تهران – امروز  
– ورزشگاه دس��تگردی تهران – 

ساعت 17:30
تيم اس��تيل آذي��ن، در مصاف با 
نفت، ني��م نگاهی به ديدار نصف 

جهان دارد و مايل به تس��اوی دو 
تيم ذوب آهن اصفهان و استقالل 
است، تا با پيروزی مقابل نفتی ها، 
در صدر جدول يك��ه تازی كند. 
نفت ته��ران كه با بازيكنان گمنام 
خود، تاكنون 4 امتياز كسب كرده 
در ديدار با شاگردان تومباكوويچ 
صربستانی، به دنبال خلق شگفتی 
اس��ت و فرك��ی، س��رمربی نفت 
درباره اين بازی گفته كه: ما به اسم 
بازيكنان حريف نگاه نمی كنيم و 
بدون اس��ترس مقابل استيل آذين 
به ميدان خواهيم رفت، اما بايد در 
جواب صحبت های فركی گفت: 
اس��تيل آذين پ��س از ذوب آهن 
دومين تيمی اس��ت كه اس��كلت 
اصلی خود را حف��ظ و بازيكنان 
تأثيرگذار به اين تيم اضافه كرده و 
در اين ديدار بايد هر 3 امتياز را به 
حساب ياران علی كريمی ريخت. 
)در ليست جديد تيم ملی، نامی از 
علی كريمی به چشم نمی خورد، 
ت��ا اين بازيكن خبره��ای اردوی 
تي��م مل��ی را به اصحاب رس��انه 

نرساند.(
آقاصمد در بندر، به دنبال اولین 

پیروزی 
مل��وان بندر انزلی / مس كرمان – 
جمعه – ورزشگاه تختی انزلی – 

ساعت 1۸:15
نتوانس��ته  صمد مرف��اوی، هنوز 
ي��ک امتياز را برای م��ردم كرمان 
كس��ب كند. كرمانی ها، مردمانی 
كم طاقت هس��تند ك��ه اگر مربی 
و حت��ی بازيكنان تيم اش، نتوانند 
خواسته های آنها را برآورده كنند 
با ش��عارهای خود آن��ان را مورد 
لطف قرار می دهند. علی س��امره 
يكی از بازيكنانی بود، كه در اوائل 
فصل پيش، در گلزنی موفق نبود 
و ه��واداران م��س از اينكه او در 
تركيب ب��ود، ابراز ناراحتی كردند 
و با ش��عارهای خود، روحيه اين 
بازيك��ن را پايي��ن می آوردن��د، 
مرف��اوی، هفت��ه قبل مش��كالت 
خانوادگی را علت استعفای خود 
دانس��ت. اگر در اين ديدار، نتيجه 
الزم را كسب نكند استعفا تبديل 
به اخ��راج، از مس كرمان خواهد 
ش��د. ملوان در 2 بازی گذشته نه 
طعم پيروزی و نه طعم شكس��ت 
را چش��يده و دو تساوی به دست 
آورده است. تساوی هفته گذشته 
شاگردان پورغالمی مقابل سپاهان، 
كمتر از پي��روزی در ورزش��گاه 

فوالدشهر نبود.

پیکان در راه هگمتانه
پاس هم��دان / پي��كان قزوين – 
جمعه – ورزش��گاه قدس همدان 

– ساعت 1۸:15
پيكان با هدايت محمد احمدزاده، 
بدون امتياز بايد به همدان سفركند 
و در ص��دد شكس��ت دادن تيمی 
اس��ت كه در مقابل استيل آذين، 
تن به شكس��ت 3 بر صف��ر داد. 
پاسی ها با اين نتيجه نقاط ضعف 
دفاعی را، به ديگر حريفان نش��ان 
دادند. پي��كان در بوش��هر مقابل 
شاهين، دقيقه 95 شكست خورد 
و اين تا حدودی روحيه بازيكنان 
اين تيم را برای بازی با شاگردان 
مدير روس��تا پايين آورده اس��ت، 
هر دو تي��م در هفته قب��ل نتيجه 
را ب��ه حريفان واگ��ذار كردند و 
احمدزاده، مانن��د مرفاوی، ديدار 
س��ومش، بازی م��رگ و زندگی 
است و ش��ايد اصغر مديرروستا، 

نسخه اخراج او را به پيچد.
ــاف با  ــان در مص ــی پوش طالی

یکدیگر 
راه آه��ن ش��هر ری / نفت آبادان 
– جمع��ه – ورزش��گاه اكباتان – 

ساعت 19:30
امين متوس��ل زاده، بازيكن فصل 
پيش مقاومت سپاس��ی شيراز، هر 
دو گل را ب��رای راه آه��ن به ثمر 
رسانده، اما فقط يک امتياز نصيب 
شاگردان كربكندی شده است. آنها 
ميزبان تيمی هس��تند كه امتيازات 
ممكن را از دو ديدار قبلی كسب 
كرده ان��د و هوای ش��هر تهران، 
 برای بازيكنان اين تيم، از هر نظر 
فوق العاده خواهد بود. كربكندی، 
فقط يقه سپاهان را خوب می گيرد 
و ت��ک امتياز خ��ود را از طاليی 
پوش��ان اصفهانی كس��ب كرده و 
ح��اال بايد منتظر مان��د كه آيا اين 
تيم، می تواند زردپوش��ان آبادانی 
را از پي��ش روی بردارد؟ حركات 
روح اله عرب، مهاجم آبادانی ها، 
برای هر خط دفاع��ی، می تواند 
كربكن��دی  و  باش��د  خطرن��اك 
 ب��رای مه��ار او تفكراتی در س��ر 

دارد.
دایی به مایلی کهن رسید

پرس��پوليس / س��ايپا – جمعه – 
ورزش��گاه آزادی تهران – ساعت 

19:30
پرسپوليس كه همانند استقالل در 
هفته دوم، بازنده به حس��اب آمد 
و حت��ی در دقيقه پايانی با صبای 
قم »تياگو« ضرب��ه پنالتی را برای 

ش��اگردان علی دايی از 
دس��ت داد، به مصاف 
س��ايپايی خواهد رفت 
كه در آبادان با يک گل؛ 
بازی را به صنعت نفت 
واگذار كرد. ش��اگردان 
مايل��ی كه��ن، در خط 
عمل  دفاع��ی خ��وب 
می كنن��د اما ب��ا بودن 
دو مهاجم جوان گلزن، 
به ن��ام امين منوچهری 
و كريم انص��اری فرد، 
خط حمل��ه زهرداری، 
از خ��ود ب��ه نماي��ش 
اين  نگذاش��ته اس��ت. 
ديدار به علت تخلفات 
پرس��پوليس  هواداران 
تراكتورس��ازی،  مقابل 
بدون تماشاگر، برگزار 
خواهد شد كه مسئوالن 
اين باشگاه به اين رأی 

اعتراض داشتند.
سپاهان  ــتاره های  س
ــدید  ش ــای  گرم در 

اهواز 
ف����والد خوزس��تان / 
س��پاهان اصفه���ان – 
ورزش��گاه   – جمع��ه 
ساعت   – اهواز  تختی 

20:30
شاگ��ردان امي���ر قلعه 
نوعی كه در اين ليگ، 
پرستاره ترين تيم لقب گرفته )ولی 
س��رمربی سپاهانی ها، اعتقاد دارد 
كه سپاهان ستاره جذب نكرده( در 
 گرمای شديد اهواز، به مصاف تيم 
»مجي��د كامپيوت��ر« م��ی رود. در 
دو فص��ل قبلی، زمان��ی كه فوالد 
ب��ا هداي��ت جالل��ی ذوب آهن 
ب��ه  اس��تقالل  داد،  را شكس��ت 
س��رمربيگری امي��ر قلع��ه نوعی، 
قهرمان ليگ برتر هش��تم ش��د و 
پس از پايان بازی، امير قلعه نوعی 
جلوی دوربين ه��ای تلويزيونی، 
فرياد زد )جاللی مرده(، و ارتباط 
عاطفی نزديكی، بين اين دو مربی 
وجود دارد. اما جاللی با كاميپيوتر 
س��تارگان  دارد  قص��د  خ��ود، 
كهكشانی سپاهان را از كار اندازد. 
از اردوی س��پاهان خبرهاي��ی به 
گوش می رس��د. جواد كاظميان 
)كه در نيم��ه دوم ديدار با ملوان، 
به جای كريميان وارد زمين شد و 
بازی خوبی انجام نداد( مطبوعات 
را متهم كرده كه می خواهند، او را 

مقابل امير قلعه نوعی قرار دهند.
ــار خلیج  ــرهنگ یاوری؛ کن س

فارس رسید
ش��اهين بوش��هر / صب��ای قم – 
جمعه – ورزش��گاه شهيد بهشتی 

بوشهر – ساعت 20:30
محمود ي��اوری، در ب��ازی قبلی 
مقابل پرس��پوليس، 3 امتياز كامل 
را كس��ب كرد و ب��از هم به علی 
داي��ی نباخت. ش��اگردان وی، در 
مقابل ش��اهينی بازی می كنند كه 
اين تي��م، دقيقه 95 با گل س��تار 
زارع، پي��كان قزوي��ن را در خانه 
اش شكست داد، تا حميد استيلی 
خط��ر اخ��راج، از بيخ گوش��ش 
 بگذرد. محس��ن بياتی نيا، مهاجم 
كهنه كار تيم صبا، از ش��م گلزنی 
بااليی برخ��وردار اس��ت. در آن 
س��وی ميدان، بازيكنان بوشهری، 
در عي��ن جوان��ی، ب��ا تجربه در 
مقاب��ل صبايی قرار می گيرند، كه 
از ميانگين سنی بااليی برخوردار 
است. پيش بينی اين ديدار مشكل 
خواهد بود كه شايد گرمای بوشهر 
نتيجه اين مسابقه را، مشخص كند. 
سرهنگ ياوری، مربی فصل پيش 
بوش��هری ها، كه با خبرنگاران و 
عكاسان اين شهر درگيری لفظی 
پيدا ك��رد، دوباره ب��ه كنار خليج 
فارس برگش��ته تا با شكست اين 
تيم، تجربه 3۸ ساله خود را به رخ 

اصحاب رسانه اين شهر بكشاند.

آغاز رقابت های هفته سوم ليگ برتر کشور محسن صادق زاده:
 ما به سوی بخش خصوصی 

دست دراز نمی کنيم

زاینده رود
 چهارمي��ن دوره مس��ابقات ورزش��ی ش��هرداری 
كالنشهرهای كشور، به ميزبانی شهرداری اصفهان 
در سه رشته شنا، شطرنج و تنيس روی ميز از ديروز 
آغاز و امروز به پايان خواهد رسيد در اين مسابقات 
20۸ نفر ورزشكار در قالب ۸ تيم اصفهان، تهران، 
كرج، ش��يراز، قم، تبريز، اهواز و مشهد، به رقابت 
با هم می پردازند. گفتنی اس��ت: مسابقات شنا در 
اس��تخر مرواريد و انقالب و مس��ابقات شطرنج و 
تنيس روی ميز، نيز در مجموعه ورزشی دانشكده 

شهيد مهاجر، در حال برگزاری است.

مسابقات ورزشی شهرداری 
کالنشهرهای ايران

ورزش

نايب رئيس فدراسيون بدنسازي 
و پ��رورش اندام، گفت: تيم ملي 
پرورش ان��دام اي��ران بهترين و 
شايس��ته ترين تيم براي كس��ب 
عنوان قهرماني آسيا است.حسين 
افضلي، در گفتگو با موج، درباره 
ميزباني مس��ابقات قهرماني آسيا، 
اظهار داش��ت: براي نخستين بار 
اس��ت كه ايران ميزبان��ي چنين 
مس��ابقاتي را بر عه��ده گرفته و 
براي  امكانات  تمام  خوشبختانه، 
برگزاري خوب اين رقابت ها، مهيا 
است. مسئوالن كنفدراسيون آسيا 

هم با بازدي��د از امكانات فراهم 
شده توسط ايران، ابراز خشنودي 
كردن��د. نايب رئيس فدراس��يون 

بدنسازي و پرورش اندام درباره 
ش��انس ايران ب��راي قهرماني در 
اي��ن مس��ابقات عنوان ك��رد: در 

دوره قب��ل موفق ش��ديم عنوان 
قهرماني را در )تايلند( به دس��ت 
آوريم. در اي��ن دوره هم، به نظر 
من بهترين و شايس��ته ترين تيم، 
براي كسب عنوان قهرماني آسيا 
هس��تيم.وي افزود: ب��ا اردوهايي 
كه چند ماه گذش��ته ورزشكاران 
در آن شركت كرده اند و آمادگي 
الزمی ك��ه در آنه��ا ديده ايم كار 
س��ختي براي قهرمان��ي نداريم، 
هر چند ك��ه حريفان قدرتمندي 
 در اين مسابقات پيش روی آنان 

است.

براي نخستین بار
 ایران میزبان قهرماني آسیا، در پرورش اندام است
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)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری( 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : 
بهمن زین الدین

چاپ : رسانه برتر
اصفهان :

تلفن : 0311-6284167-8   
فکس : 0311-6284166

نشانی : اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل 
حسین آباد، ساختمان 119، واحد3

شهرکرد :
تلفن : 0381-2224466   

فکس : 0381-2225599
نشانی : شهرکرد، خیابان فردوسی، تقاطع 

مولوی، روبروی آزمایشگاه مرکزی، طبقه اول
وب سایت:

WWW.ZAYANDE-ROUD.COM
پست الکترونیک:

INFO@ZAYANDE-ROUD.COM

قیمت طال )تومان(
30170 هر گرم طالی 18 عیار

قیمت سکه در بازار تهران )تومان(
315000     یک سکه بهار آزادی طرح قدیم

297000     یک سکه بهار آزادی طرح جدید

قیمت ارز در بازار )تومان(
فروشخریدارز

1046    1043       دالر امریکا

1385      1381     یورو

279 276      ریال عربستان

285 283    درهم امارات

کالم نور
پیامبر اکرم )ص(:

همانا، محبوبترین اعمال در نزد خداوند عزوجل، نماز، نیکی کردن و جهاد در راه خداست.

اصفهان
آب و هوای امروز

شهرکرد
آب و هوای امروز

33 °

29 °

15 °

11 °

حداکثر

حداکثر

حداقل

حداقل

و  فرهن��گ  اداره كل  مطبوع��ات  اداره  رئي��س 
 ارش��اد اسالمی اس��تان اصفهان گفت: به مناسبت 
)روز خبرن��گار( از 160 نف��ر خبرنگار اصفهانی، 
تجليل می ش��ود. باقرصاد، در گفتگو با فارس در 
اصفهان، با اشاره به بزرگداشت روز خبرنگار اظهار 
داش��ت: به همين مناس��بت، در روز 19 مردادماه، 
جشنی برای تجليل از خبرنگاران برگزار می شود.
وی با بي��ان اينكه برای برگزاری اين جش��ن هر 
ساله، دستگاه های مختلفی مشاركت دارند، افزود: 

در س��ال جاری نيز، 
بزرگداشت  جش��ن 
ب��ا  خبرن��گار  روز 
مشاركت: شهرداری، 
مجتمع  استان��داری، 
ف��والد مبارك�����ه و 
و  فرهن��گ  اداره كل 
استان  اسالمی  ارشاد 
برگ��زار  اصفه��ان، 
ئيس  ر . د  می ش����و
مطبوع�����ات  اداره 
فرهن��گ  اداره ك���ل 
اس��المی  ارش��اد  و 
اصفه��ان  اس��ت���ان 
در  ك��رد:  تص��ريح 
اي��ن جش��ن از تمام 
دعوت  خبرن��گاران 
ش��ده، ام��ا تنه��ا به 
برخ��ی از خبرنگاران منتخب از طرف نش��ريات، 
روزنامه ها و خبرگزاری های مربوطه هدايايی اهدا 
می ش��ود.وی به تجليل از 160 نفر از خبرنگاران 
ش��اخص استان اصفهان، اش��اره كرد و گفت: در 
اين مراس��م از پيشكسوتان عرصه خبر، در استان 

اصفهان نيز تجليل می شود.
باقرص��اد، با بيان اينكه بر اس��اس تيراژ نش��ريه، 
تعداد صفحات نش��ريه، سابقه خبرنگاران، كسب 
رتب��ه در جش��نواره ها، ش��ركت در كنفرانس های 

خب��ری و كيفيت اخبار توليد ش��ده از رس��انه ها 
تقدير می ش��ود، ادام��ه داد: خبرن��گاران انتخاب 
ش��ده ب��رای درياف��ت جاي��زه، مانند س��ال های 
 گذش��ته به اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی مراجعه 

می كنند.
وی گف��ت: در س��ال های قبل جش��ن تجليل از 
خبرنگاران و جشنواره مطبوعات همزمان برگزار 
می ش��د كه صميم گرفتيم جشنواره مطبوعات در 
زمانی برگزار شود كه مخاطبان بتوانند از آن بازديد 
كنند. رئيس اداره مطبوعات اداره ك���ل ف���رهنگ 
و ارش��اد اسالمی استان اصفهان، با اشاره به اينكه 
جش��نواره مطبوعات؛ مخاطبان خاصی از جمله: 
دانش آموزان، دانشجويان و استادان دارد، اضاف��ه 
كرد: جشنواره مطبوعات و خبرگزاری های استان 

اصفهان در مهر ماه برگزار می شود.
الزم ب��ه ذك��ر اس��ت: 17 م��رداد م��اه س��الروز 
ش��هادت »محم��ود صارم��ی« خبرن��گار ايرنا به 
دس��ت طالبان در ش��هر مزار ش��ريف افغانستان، 
 ب��ه عن��وان )روز خبرن��گار( نامگ��ذاری ش��ده

است.

شورای بررسی متون ششمين جشنواره سراسری 
تئاتر مهركاشان تاكنون 41 نمايشنامه را در مرحله 
بازخوانی، مناسب كار نمايشی شناخته و به دبيرخانه 
اين جشنواره اعالم نموده است. سرپرست سازمان 
رفاهی تفريحی ش��هرداری كاشان و مسئول ستاد 
برگزاری شش��من جشنواره سراس��ری تئاتر مهر 
كاش��ان، ضمن بيان مطلب فوق در كاش��ان گفت: 
هيأت بازخوانی متون از ميان 144 متن رس��يده به 
دبيرخانه جشنواره، تاكنون 41 عنوان نمايشنامه را 
به عنوان متن پذيرفته شده و مشروط مرحله بازبينی 
اين جش��نواره معرفی كرد ».مهدی نادعلی«، تنوع 
آثار رسيده را مورد اشاره قرارداد و افزود: با وجود 
عدم اعالم رس��می فراخوان جشنواره، محدوديت 

در نوع ژانرهای ش��ركت كننده و پذيرش صرف 
متون ايرانی، آثار ارس��الی به جشنواره رقم بااليی 
دارد كه نشان از استقبال هنرمندان سراسركشور از 
جشنواره ششم است. دبير ستاد ششمين جشنواره 
سراس��ری تئاتر مهركاشان نيز گفت: پس از انتشار 
فراخوان، 144 متن از 45 شهر كشور برای شركت 
در جش��نواره به دبيرخانه ارس��ال ش��ده است كه 
پرداختن به موضوعات، ايثار، شهادت و همچنين 
آموزش شهروندی از جمله موضوعات اين متون 
است. ششمين جشنواره سراسری تئاتر مهر كاشان، 
مهرماه امس��ال با رقابت هنرمندان تئاتر كشور در 
فرهنگسرای مهر سازمان رفاهی تفريحی شهرداری 

كاشان، برگزار خواهد شد.

حامد حقی
اين هفته با فيلم، »نس��ل جادوي��ی« كه به تازگی 
وارد ش��بكه سينمای خانگی ش��ده در كنار شما 
هس��تيم. نسل جادويی فيلمی است به كارگردانی 
اي��رج كريمی. نس��ل جادويی از جوان��ان امروز 
می گويد. از استعدادها، خالقيت ها و زمينه های 

زندگی همچون: عش��ق، جس��ارت و ش��ادابی. 
نس��ل جادويی حديث جوانانی است كه آينده را 
می س��ازند.  هديه تهرانی، رامبد جوان، كوروش 
تهامی، ب��اران كوثری، نگار جواهريان، ش��اهرخ 
 فروتني��ان و ساس��ان بن��ی در اين فيل��م حضور 

دارند.

جهادگر شهيد محمدعلی هاشمی فرزند محمداسماعيل در سال 1320 در خانواده ای مذهبی و مسلمان 
 در روس��تای دزك به دنيا آمد. وی بعد از پيروزی انقالب اس��المی و تش��كيل جهاد سازندگی به فرمان
امام )ره( به عضويت اين نهاد مقدس درآمد. سپس با لبيک به فرمان امام )ره( به ياری رزمندگان شتافت 
و به جبهه اعزام گرديد. وی در تاريخ 1365/2/22 در منطقه عملياتی مريوان به درجه رفيع شهادت رسيد.  
نجابت، ساده زيستی، تالش بی ريا، فعاليت دلسوزانه و ارادتمندی او به اهل بيت عليهم السالم از جمله 

خصوصيات اين شهيد عزيز و سنگرساز بی سنگر بوده است.

شهيد محمدعلی هاشمی
روزی بود...

به مناسبت روز خبرنگار؛

از 160 نفر خبرنگاران اصفهاني تجليل مي شود

راهیابي 41 اثر به مرحله دوم جشنواره ششم سراسري 
تئاتر مهر کاشان

فيلم  هفته

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
)نوبت دوم(

شرکت آب منطقه ای اصفهان

خدمـــات  کلیه  دارد  نظـــــر  در  اصفهان  ای  منطقـــه  آب   شرکت 

بهره برداری و تعمیر و نگهداری نیروگاه کوهرنگ را از طریق مناقصه 

عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان 

شرکت در مناقصه دعوت می شود به مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی 

ضمن اعالم آمادگی نسبت به ارسال سوابق کاری و گواهی حسن انجام 

کار و تأییدیه اداره کار و رزومه به دفتر بازرگانی اقدام نمایند.

توضیح:

ریـــال    100/000/000 منــاقصــه  در  شرکت  تضمین  مبلـــغ   .1 

می باشد.

2. نوع تضمین، ضمانتنامه بانکی معتبر می باشد.

ضمنًا هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

احمر،  هالل  خانه، جنب  آئینه  بلوار  ابتدای  خواجو،  پل  اصفهان،  آدرس: 

شرکت آب منطقه ای اصفهان، امور بازرگانی

تلفن: 5-6615360 داخلی 167

م الف/ 6373

نی
زئی

س ت
عک

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظردارد انجام امورخدماتی و تنظیفاتی ستاد مرکزی و ادارات 
تابعه شهر اصفهان را مطابق با شرایط و مشخصات مندرج در سند مناقصه از محل اعتبارات جاری از 

طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: 89/5/23
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ساعت 8/30 صبح یکشنبه 89/5/24

WWW.abfa-esfahan.com  دریافت اسناد: سایت اینترنتی
شماره تلفن: 0311-6680030

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

تضمین )ریال(شرحشماره مناقصه

انجام امور خدماتی و تنظیفاتی ستاد مرکزی و ادارات 89-2-205 
228/000/000تابعه شهر اصفهان

آگهی مناقصه

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان چهارمحال و بختیاری
در نظر دارد، وفق مقررات مالی و محاسباتی کشور تعداد 7 دستگاه خودرو لندرور 
سواری مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده به فروش برساند. لذا ازکلیه متقاضیان 
شرکت در این مزایده دعوت می شود جهت بازدید از خودروهای فوق از تاریخ 
89/5/17 لغایت 89/5/19 به مدت سه روز از ساعت 15 لغایت 18 بعدازظهر 
در محل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری واقع در شهرکرد بلوار آیت اله کاشانی 
شرقی جنب اداره ثبت اسناد و امالک استان مراجعه، سپس از تاریخ 89/5/20 
لغایت 89/5/26 تا پایان وقت اداری قیمت پیشنهادی خود را به دبیرخانه اداره 

کل منابع طبیعی و آبخیزداری تحویل نمایند.
شرایط شرکت در مزایده:

1- هزینه آگهی مزایده برعهده برندگان مزایده می باشد.
2- کلیه هزینه های حمل و نقل برعهده برنده مزایده می باشد.

3- برنده مزایده موظف است ظرف 24 ساعت نسبت به خروج دستگاه برنده 
شده از محل اداره کل منابع طبیعی اقدام و در غیر این صورت مسئولیتی برعهده 

این اداره نمی باشد.
4- قیمت پیشنهادی متقاضیان نبایستی کمتر از قیمت پایه باشد. در غیر این صورت 

اداره کل منابع طبیعی مجاز به رد پیشنهاد می باشد.
5- کلیه هزینه های مربوط به نقل و انتقال برعهده برنده مزایده می باشد.

غالمرضا بابايی- روابط عمومی و امور بين الملل
اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداری استان چهارمحال وبختياری

آگهی مزایده
وزارت جهاد کشاورزی

سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 

چهارمحال و بختیاری


