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جامعهسياست

بهشتی: سال هاي كار خوش گذشتتوصيه علي اكبر ناطق نوری

ائمه جمعه درباره صحت 
خبرها تحقيق كنند

 تجليل از 
معمار فرهنگ ايراني

37

فضل اهلل باقرزاده
 رييس فدراسيون شمشيربازي

المپيك و بانوان
1-  المپيك در شرايطي آغاز خواهد 
ش��د كه ورزش��كاران ايران��ي از نظر 
كمي در كسب س��هميه  نتايج خوبي گرفتند؛ چرا 
كه گرفت��ن 64 س��هميه المپيك قطع��ا آمار قابل 
مالحظه اي اس��ت. به ويژه اينكه بانوان ورزش��كار 
ايراني هم نس��بت به گذش��ته با س��هميه هايي كه 
كسب كردند ركوردشكني داش��تند و اين موضوع 
يك اتفاق بزرگ در تاريخ ورزش كش��ور به حساب 
مي آيد. عملك��رد بانوان ورزش��كار و موفقيت هاي 
آنها مس��ووالن ورزش كش��ور را مجاب مي كند كه 
به ورزش بانوان اهميت بيش��تري بدهند و امكانات 
و بودجه مناسبي در اختيارش��ان بگذارند. چرا كه 
بانوي ايراني به خوبي نشان داد كه پا به پاي مردان 
مي تواند در كس��ب س��هميه و موفقيت بدرخشد. 
المپي��ك از نظر كيفي هم فك��ر مي كنم براي ايران 

خبرهاي خوبي به همراه داشته باشد. 
2-  در دوره هاي گذش��ته مدال آوري كاروان ايران 
توسط رشته هاي تكواندو،  وزنه برداري و كشتي بوده 
است. در مابقي رشته ها معموال فقط سهميه كسب 
مي شده و ورزشكاران ما فرصت حضور در المپيك 
را به دس��ت مي آوردند. در المپيك 2012 ما براي 
نخس��تين بار در پرتاب ديسك رش��ته دووميداني 
توس��ط احس��ان ح��دادي م��دال نقره به دس��ت 
آورديم. اما پيشرفت ورزش��كاران ما در رشته هاي 
مختلف در س��ال هاي اخير باعث ش��ده اين روزها 
انگيزه بس��يار بااليي در بين نماين��دگان المپيكي 
ورزش ايران وجود داش��ته باش��د. درست است كه 
در رقابت ه��اي المپيك مدال آوري خيلي س��خت 
اس��ت، اما در بسياري از رش��ته ها ورزشكاران ما در 
رقابت ها حاضر مي ش��وند تا ضمن ارايه عملكردي 
خوب به مدال برسند. اين روحيه باال باعث شده كه 
روحيه كاروان امام رضا)ع( هم باال باش��د. حتي در 
بعضي رشته ها كه شانس كسب مدال واقعا ضعيف 
اس��ت، ورزش��كاران ما براي ثابت كردن خودشان 
پا در ميدان رقابت مي  گذارن��د. ضمن اينكه عالوه 

بر رش��ته هاي كش��تي،  تكواندو و 
وزنه برداري كه در دوره هاي گذشته 
براي ما مدال آوري داشته اند، حاال 

تيراندازي، جودو و واليب��ال و حتي دو و ميداني ما 
هم شانس براي كسب مدال دارند. 

تيترهاي امروز نگاه روز

اختصاصي»  اعتماد«  از حضور محمد علي نجفي 
در برنامه ريزي اصالح طلبان براي انتخابات 

شوراها گزارش مي دهد

آغازگام سوم 
اصالح طلبان 

مهري جمشيدي/ اعتماد

8 و 9
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جدال »خطابه« و»استخفاف«
ميزگرد»اعتماد«بامناظرهمستقيموبيواسطه

هاشمآقاجريوحاتمقادري

»گام س��وم انتخابات ش��وراهاي اس��المي ش��هر و 
روستاس��ت و م��ا براي كس��ب بي��ش از 70 درصد 
كرسي هاي سراس��ر كش��ور تالش مي كنيم.« اين 
گفته ه��اي محمد رضا ع��ارف ب��ود در روزهايي كه 
نتايج انتخابات مجلس ش��وراي اس��المي به تازگي 
اعالم شده بود و هنوز كسي گمان نمي كرد از درون 
جبهه اصالحات چهره هاي نام آش��نايي باش��ند كه 
خالف تصميم كل جري��ان اظهارنظر كنند و به تبع 
آن دو ش��قه ش��دن اصالح طلبان بي��رون از مجلس 
باعث عدم انسجام فراكسيون اميد نيز شد و اتفاقات 
به گونه اي پيش رف��ت كه اصالح طلبان در حالي كه 
پي��روزي را نزديك مي ديدن��د آن را به طور كامل به 
دست نياوردند.  هر چه بود فراكسيون اميد تشكيل 

شد و پس از طي فراز و فرودهايي باالخره به انسجام 
نس��بي رسيد. حاال كه امور فراكس��يون اميد توسط 
هيات رييس��ه دايم در حال انجام است و كارها كمي 
رو روال طبيعي خود ق��رار گرفته اصالح طلبان بايد 
آس��تين ها را براي گام س��وم باال بزنن��د. آنها اعالم 
كرده اند كه براي ش��وراي شهر برنامه دارند. اگر يك 
بار در ش��وراي قبلي با س��وء تدبير تنظيم كنندگان 
فهرس��ت كانديداها اكثريت ش��وراي ش��هر تهران 
را از دس��ت دادن��د؛ اگر ب��ه دليل انواع مش��كالت و 
اتفاقات برخي نمايندگان مجلس عضو ليس��ت اميد 

پايبندي به آرمان هاي فراكس��يون 
خود نداش��تند، اگر آنها آنچه تصور 
مي كردن��د را از مجل��س به دس��ت 

نياوردند و... هيچ كدام باعث نمي شود براي انتخابات 
سال 96 بي انگيزه يا دست بسته باشند. 

محمدحسين مهرزاد

همه ما مشمول 
عنايات برخي 

منتقدين هستيم
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 عضويت در
   پيمان مودت،  سمبل
 اقبال جهاني به ايران

 گفت و گو با  مديركل
 آسيا و اقيانوسيه وزارت خارجه

استخدام 
كارشناس فروش 

 به چند نفر كارشناس بازاريابي و فروش 
با حقوق ثابت، بيمه و پورسانت 

در يك موسسه مطبوعاتي معتبر نيازمنديم.

66429409 -66429506

آگهي شناسايي و ارزيابي كيفي 
مناقصه گران  01 /م/95

 دانشگاه علـوم پزشکـی و خدمـات بهداشتی درمانی مازندران

رجوع به صفحه 13

 ارائه گزارش مقبول حسابرس
  به صورتهاي مالي سال مالي 94  

شركت فوالد مباركه اصفهان
رجوع به صفحه 12

مجمع عمومي عادي ساالنه

 دادستان تهران: 800 ميليارد تومان در پرونده  بانك ملت 
جابه جا شد

 جزييات پرونده فساد
۸00 ميليارد تومانی

صفحه 06را 
بخوانيد

 ادامه درصفحه 
15

طرح مورد استقبال 
مردم، لباس كاروان 

المپيك شد

بازپس گيري مپنا از 
آستان قدس

بدهي 1600 ميليارد توماني 
تامين اجتماعي، سهام ذوب آهن 

را برگشت داد

انا هلل و انا اليه راجعون
گريه كردم اشك بر داغ دلم مرهم نشد 

ناله كردم ذره اي از دردهايم كم نشد  
در گلستان بوي گل بسيار بوييدم ولي

از هزاران گل، گلي همچون پدر پيدا نشد  

از طرف خانواده ملکوتي خواه و ساير بستگان، دوستان و آشنايان

را به اطالع كليه دوستان و آشنايان ميرسانيم.
به همين مناسبت مجلس ختم آن مرحوم روز پنجشنبه مورخ 95/5/7 از 
ساعت 18 الي 19:30 در مسجد شهدا واقع در خيابان 17 شهريور، اتوبان 
محالتي برگزار مي گردد. حضور شما سروران گرامي باعث شادي روح آن 

مرحوم و تسلي خاطر بازماندگان خواهد شد.

با نهايت تاسف و تاثر درگذشت پدري مهربان 
و همسري دلسوز مرحوم مغفور شادروان

حاج علي اكبر ملكوتي خواه
)بزرگ خاندان ملكوتي خواه(

خانواده فهيمی

بانهايت تأسف درگذشت آقای محمود فهيمی 
را به ا طالع می رسانيم. 

مراسم ختم آن مرحوم  روز چهاشنبه  از ساعت 
18تا 19:30 در مسجد امام صادق واقع در بين 

فلکه اول و دوم صادقيه برگزار می گردد.


