
شورا و دولت دهم، صفر صفر به نفع هیچ کس 

کارگران، ستون فقرات جامعه هستند

افزایش قدرت 
حافظه با بو کردن!

در دویست و هشتاد و دومین جلسه علنی شورای شهر اصفهان چه گذشت ؟

رهبر معظم انقالب در دیدار کارگران:

ایمنی راه ها، نیازمند 
هماهنگی دستگاه ها 3

تمام تاکسیرانان باید از 
حقوق بیمه ای برخوردار شوند 48

3

میوه های مردانه و زنانه 
8را بشناسید

زمان رونمایی از موشک 
بالستیک  ایران

سه گل به غالمپور زدم کیف کردم!

روزی روزگاری باغ تختی...

وزیر دف��اع و پش��تیبانی نیروهای مس��لح با اش��اره ب��ه رونمایی از 
دس��تاوردهای دفاعی جدید کش��ور گف��ت: موش��ک های جدید 
بالستیک و کروز ایرانی در شش ماهه اول سال جاری رونمایی خواهد 
شد. سردار احمد وحیدی در پاسخ به این س��ؤال که با توجه به این 

که گفته شده در.....

 مأموریت غیرممکن 
دختر ورزشکار ایرانی

»آدرنالین« جزء مش��هورترین هورمون های انسانی 
است که هرگاه پایش در میان اس��ت، باعث افزایش 
ضربان قل��ب، انقب��اض ع��روق و انبس��اط راه های 
هوایی می ش��ود. نکته قابل توجه این اس��ت که این 
هورمون در افراد گاهی غیرارادی و براساس مقتضیات 
مکانی و زمانی بیش��تر ترش��ح می ش��ود، اما گاهی 
 برخی ها با خواس��ته خود دس��ت ب��ه فعالیت هایی

می زنند تا آدرنالین خونشان باال رود.

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

6

اولین کنگره علمی »خلیج فارس« 
7

در شهرکرد برگزار شد

از ارحام صدر تا آوازه خوانی 
در تاالرهای شهر5

حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار 
هزاران نفر از کارگران و فعاالن بخش تولید و جمعی از کارگران 
نمونه و برتر، با اشاره به نیاز کش��ور برای خلق حماسه و حرکت 
جهش��ی ب��زرگ در عرصه های اقتص��ادی و سیاس��ی، موضوع 
انتخابات را مهم  و عرصه ظهور قدرت ملی دانس��تند و با توصیه 
مؤکد به کاندیداهای احتمالی برای ارزیابی صحیح  از توانایی های 
خود و همچنین جایگاه اجرایی کشور، تأکید کردند: کشور و ملت 
 بزرگ و مقاوم ایران  به رییس جمهوری نی��از دارد که در عرصه 
بین المللی و در مقابل استکبار، نترس و شجاع و در عرصه داخلی 
نیز صاحب برنام��ه، حکمت، تدبیر، معتقد ب��ه اقتصاد مقاومتی، 
دارای تهذیب اخالقی، به دور از حاشیه سازی وتشویش آفرینی و 

دارای شعارهای  منطقی و منطبق با واقعیت باشد.

 در این دیدار که به مناس��بت هفته کارگر برگزار ش��د، حضرت 
آیت اهلل خامنه ای مهم ترین ویژگی طبقه کارگر را مایه گذاشتن 
از جسم و جان خود برای پیشرفت و آس��ایش کشور دانستند و 
افزودند: کارگران، ستون فقرات یک جامعه هستند که درصورت 

نبود و یا ضعف آنها، کشور فلج خواهد شد.
ایشان با تأکید بر لزوم توجه ویژه به مقوله کار و کارگر در عرصه 
فرهنگ س��ازی و همچنی��ن در عرص��ه قانونگ��ذاری و اجرایی 
خاطرنشان کردند: اگر قش��ر کارگر از امید و رفاه و امنیت شغلی 
 برخوردار باش��د، حرکت کش��ور در مسیر پیش��رفت سریع تر و 

آسان تر خواهد شد.
در ادامه، بخش هایی از فرمایشات ایشان را مرور می کنیم: 

دولتمردان وظایف خود 
را انجام دهند

کاهش ارزش پول ملی 
نوعی دزدی نیست؟

تکمیل نقش جهان و 
مصلی، هنوز در حد شعار

 محدودیتی برای 
اینترنت اعمال نمی شود

طرح مجتمع مسکونی 
تجاری اتابکان شهرداری 

شهرکرد تصویب شد
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چهره روزیادداشت

 اشتون سریع تر 
با جلیلی تماس بگیرد

علی اکبر صالحی و کارل بیلت، وزرای امور خارجه جمهوری اسالمی ایران 
و سوئد در حاشیه برگزاری سومین نشست وزرای امور خارجه کشورهای 

قلب آسیا در آلماتی رایزنی و تبادل نظر کردند. 
  موضوع ارایه خدمات انسان دوستانه به مردم س��وریه به ویژه از طریق 
صلیب سرخ جهانی، برنامه غذایی جهانی و تشدید این فعالیت ها در جهت 
کاهش آالم مردم سوریه که در مضیقه هستند، از محورهای مذاکرات دو 
وزیر بود. صالحی در این مالقات تأکید کرد که ضروری است خانم کاترین 
اشتون هر چه سریع تر با تماس با دکتر جلیلی نتیجه رایزنی های خود را 

به پایتخت های 1+5  اعالم نماید.

 پیش بینی حجاریان 
از زمان ورودهاشمی به انتخابات

سعید حجاریان گفت: خاتمی قطعاً نمی آید و در اصل، حاکمیت اجازه 
ورود به ایشان نمی دهد. 

یک سایت اصالح طلب با انتش��ار بخشی از گفتگو با س��عید حجاریان، 
 از ق��ول وی نوش��ت: آقای هاش��می دقیقه ن��ود وارد عرص��ه انتخابات 
می ش��وند و تمام معادالت را بر هم می ریزند و من معتقدم ایشان حائز 
اکثریت آرا می شوند. حجاریان همچنین خبر برخی سایت ها از قول او را 

که عنوان شده بود»خاتمی ملوس است و...« تکذیب کرد. 

درگیری هواداران و مخالفان مشایی
بولتن نیوز نوشت: شنیده شد که در جریان چهارمین سفر استانی هیأت 
دولت به استان اصفهان پس از سخنرانی محمود احمدی نژاد در مراسمی 
که در دور جدید سفرهای اس��تانی تحت عنوان »نقش جوانان در خلق 
حماسه سیاسی« برگزار شد، موضع گیری هایی بین طرفداران و مخالفان 

مشایی به وجود آمد. 
به دنبال درگیری های لفظی و شعارهای هواداران و مخالفان مشایی پس از 
پایان سخنرانی احمدی نژاد و ترک سالن بین طرفداران و مخالفان مشایی 
درگیری رخ داد که منجر به دخالت نیروی انتظامی و بازداشت تعدادی 

از حاضران می شود.

اشتباه جالب احمدی نژاد
رییس جمهور ایران بار دیگر با ارایه آم��اری جدید حرف و حدیث ایجاد 
کرد. محمود احمدی نژاد در حالی بر طبل مشارکت 5۰ میلیونی مردم 
در انتخابات ریاست جمهوری می کوبد که آمار واجدان شرایط رأی در 

انتخابات ریاست جمهوری، کمتر از 5۰ میلیون نفر هستند.

 شرکت پدرم در انتخابات 
دروغ محض است

یاس��ر هاش��می ورود آیت اهلل هاشمی رفس��نجانی به انتخابات ریاست 
جمهوری را تکذیب کرد.  

یاسر هاشمی در پاسخ به این سؤال که گفته می شود آیت اهلل هاشمی قصد 
ورود به عرصه  انتخابات را دارد و حتی اقالم تبلیغاتی را نیز آماده کرده، 
گفت: این گفته دروغ محض است. یاسر هاشمی به عنوان مشاور حسن 
روحانی و علی یونسی به تبریز سفر کرده  و با گروه های مختلف به مذاکره 
نشسته و با آنان به گفتگو پرداخته  است تا مس��ائل انتخاباتی در استان 

آذربایجان شرقی را مورد بررسی قرار دهند.

سکوت دولت در برابر مطالبه رهبری
مشرق نوشت: علیرغم در خواس��ت رهبر معظم انقالب از دولت و آقای 
احمدی نژاد برای بیان اقدامات خود در مهار و مبارزه با گرانی و گذشت 
چند ماه از این مطالبه، دولت نه تنها هنوز پاسخی ارایه نکرده، بلکه روند 

افزایش قیمت کاالهای اساسی همچنان ادامه دارد.

 پیشنهاد  هاشمی 
برای ائتالف اصالح طلبان

هاشمی رفسنجانی جهت به اجماع رساندن اصالح طلبان طرح ائتالف 
چهار نفره را مط��رح کرده ت��ا از میان روحان��ی، ع��ارف، مهرعلیزاده و 
جهانگیری یکی کاندیدا نهایی ش��ود و دیگر کاندیداها خ��ود را ملزم به 
همکاری با نام��زد نهایی کنند.  برخی اصالح طلبان با رد این پیش��نهاد 
می گویند، خروجی این ائتالف حسن روحانی کاندیدای مطلوب هاشمی 

رفسنجانی خواهد بود.

افسانه بایگان دروغ می گوید ؟
مشرق نوش��ت: پس از آن که افس��انه بایگان اعالم کرد که از سوی نهاد 
ریاست جمهوری با وی تماس گرفته اند و گفته اند برای انتخابات شوراها 
نامزد شود، تا کنون پاسخی از سوی ریاست جمهوری به این اظهارات داده 
نشده است. چند روز قبل، مشایی  در گفتگویی گفته بود دولت هیچ گونه 

فعالیت انتخاباتی ندارد.

-در طول 34 سال گذشته تالش های       ادامه از صفحه  یک:
زیادی انجام گرفت ت��ا طبقه کارگر را در مقاب��ل انقالب و نظام 
اسالمی قرار دهند، اما کارگران مؤمن و انقالبی کشور با شجاعت 
در مقابل این توطئه ایس��تادند و این موضوع مایه افتخار طبقه 

کارگر است.
   حمایت از تولید ملی مخصوص یک س��ال نیس��ت، بلکه این 

موضوع باید به صورت جدی و محوری دنبال شود.
   باید این فرهنگ در میان مردم فراگیر ش��ود که انتخاب یک 
کاال با نش��ان داخلی و یا با نش��ان خارجی می تواند یک کارگر 

ایرانی را برخوردار و یا محروم کند.
   درخواس��ت من از همه ملت این اس��ت که به سمت مصرف 
تولیدات داخلی بروند. البته تولیدکنندگان داخلی اعم از مدیران 
 بنگاه ها، کارگران و س��رمایه گذاران نیز بای��د تولیدات خود را 

به صورت درست و کامل و با کیفیت خوب ارایه دهند.
   واکنش هایی که ام��روز در اروپا و به نوعی دیگ��ر در آمریکا 
مشاهده می ش��ود، بزرگ ترین دلیل عملی بر غلط بودن مسیر 

اقتصاد سرمایه داری است.
   حوادث کنون��ی در اروپا و آمریکا، اول کار اس��ت و ش��رایط 
به مرات��ب بدتر هم خواهد ش��د؛ زیرا اقتصاد س��رمایه داری در 

سراشیبی سقوط قرار گرفته است.
   مشکالت اقتصادی کنونی در غرب، بخشی از انحطاط تمدن 
غرب است که مشکالت اخالقی و فرهنگی، بخش دیگری از آن را 

تشکیل می دهند.  
   حماس��ه به معنای حرکتی جهادگونه وپرش��ور اس��ت و این 
موضوع، باید مد نظر مردم و مس��ئوالن قرار گی��رد و بر همین 
اس��اس، ش��ناخت ضعف ها و خألها و برنامه ریزی صحیح برای 

تحقق حماسه ضروری است.
   در همه برنامه ریزی ها باید زندگی و معیش��ت طبقه ضعیف 

مورد توجه قرار گیرد.
   حماس��ه اقتصادی و سیاس��ی، توأمان با یکدیگر هس��تند و 

هرکدام دیگری را حفظ و تقویت می کند.
    آنان تالش دارند تا با فشارهای اقتصادی، میان مردم و نظام 
اس��المی فاصله ایجاد و مردم را مأیوس کنند و در عین حال به 
دروغ و با وقاحت تمام هم می گویند که ما با مردم ایران دشمن 

نیستیم!
   اگ��ر جهش بزرگ اقتص��ادی مورد توجه ج��دی بخش های 
اجرایی و قانونگذاری کشور قرار گیرد، همه فشارهای اقتصادی 

خنثی خواهد شد.
   ملت ایران و مسئوالن، با عزم راسخ خود، دشمن را در عرصه 

اقتصادی مأیوس خواهند کرد.
   نمونه بارز حماس��ه سیاس��ی، انتخابات پیش رو است که به 
توفیق الهی در وقت مقرر و با حضور ش��وق آفرین مردم برگزار  

خواهد شد.
   طراحان پشت پرده اس��تکبار بعد از گذشت سالیان متمادی 

از معارضه و دش��منی، همچن��ان ملت ایران و روحی��ه ایمان و 
ایستادگی این ملت را نمی شناسند.

   در طول این 34 سال همواره تحسین بزرگ برای ملت ایران 
بوده است؛ زیرا اگر مس��ئوالن از خود ایستادگی نشان دادند، به 
پشتوانه ایستادگی مردم بوده و از این پس نیز این گونه خواهد 

بود.
   ملتی که زن��ده و با نش��اط و متکی به اراده اله��ی و مطمئن 
به پش��تیبانی خداوند اس��ت، در همه عرصه ها از جمله عرصه 

انتخابات، پیروز میدان خواهد بود.
   کسانی که وارد این میدان می شوند، باید در ارزیابی توانایی 
خود و همچنی��ن ارزیابی جایگاه مدیریت اجرایی کش��ور دچار 

اشتباه محاسبه نشوند.
    افرادی که قص��د ورود به عرص��ه انتخابات را دارن��د، بعد از 
 ارزیابی صحیح وارد میدان شوند و در نهایت، این ملت است که 

تصمیم گیری خواهد کرد.
   همان گونه که امام )ره( بارها تأکید می کردند، حضور شورای 
نگهبان در انتخابات و بررسی صالحیت ها به وسیله انسان هایی 

عادل، بی طرف و بصیر، حضور مبارکی است.
   رییس جمهور باید فردی باشد که در درجه اول، ایمان و اعتقاد 
به خدا، مردم و قانون اساسی داشته باشد و در درجه دوم دارای 

روحیه مقاوم باشد.
   همان گونه که در سیاس��ت خارجی نیازمند عزت، حکمت و 
مصلحت هستیم، در مسایل داخلی و اقتصادی نیز به نگاه همه 
جانبه، بلندمدت و هندس��ه صحیح نیاز داریم. سیاس��ت های 

اقتصادی باید بر مبنای اقتصاد مقاومتی باشد.
   اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است که ساخت درونی آن، مقاوم 
و مستحکم است و با تغییرات مختلف در دنیا، متالطم نمی شود.

   م��ن همواره در س��ال ه��ای گذش��ته از رؤس��ای جمهور و 
دولت های مختلف حمایت و در کن��ار آن، توصیه نیز کرده ام و 

توضیح هم خواسته ام.
   یکی از توصیه ها و تأکیدهای همیشگی به رؤسای جمهور، 
این بوده اس��ت که برای مردم هزینه و مشکل درست نکنند و 
از دغدغه آفرینی و ایجاد تش��ویش و نگرانی بین مردم پرهیز 

کنند.
   کسانی که وارد عرصه انتخابات می شوند، نباید به مردم وعده 
های نادرست و در باغ سبز غیر منطقی نشان بدهند بلکه باید با 

سخنان منطقی و منطبق بر واقعیت و توکل بر خدا پیش بروند.
   رییس جمهوری که می خواهد در رأس دستگاه اجرایی این 
کشور و ملت بزرگ قرار گیرد و این راه پر افتخار را با کمک مردم 

طی کند، باید دارای چنین خصوصیاتی باشد.
   آنچه که ما از تجربه سال های انقالب به دست آورده ایم، این 
است که خداوند متعال با فضل و هدایت خود این ملت را بر همه 

دشمنان پیروز خواهد کرد.
   هر که ب��ا این مل��ت دارای انگیزه عمیق اله��ی درافتد، قطعاً 

بر خواهد افتاد.

رهبر معظم انقالب در دیدار کارگران:

 مالکی: عراق در آستانه کارگران، ستون فقرات یک جامعه هستند
جنگ داخلی  است

در پی باال گرفتن ناآرامی ها در عراق، نخست وزیر این کشور 
نس��بت به آغاز جنگ داخلی در عراق و گس��ترش اقدامات 
خش��ونت آمیز در این کش��ور هش��دار داد. نوری المالکی، 
نخست وزیر عراق در سخنانی تلویزیونی خطاب به ملت عراق 
نسبت به آغاز جنگ داخلی در کشورش و گسترش اقدامات 
خشونت آمیز و درگیری در بیشتر شهرهای این کشور هشدار 
داد. وی عنوان داش��ت: روی س��خن من با رؤس��ای قبایل، 
فرهیختگان و اصحاب رسانه هاست و از آنها می خواهم که در 
مقابل کسانی که قصد دارند بار دیگر جنگ داخلی و طایفه ای 

را به عرق بازگردانند، سکوت نکنند.

 تالش معترضان برای یورش 
به منزل مرسی

منابع مصری از تالش معترضان برای یورش به منزل محمد 
مرسی، رییس جمهور این کش��ور در الشرقیه خبر دادند. به 
گزارش المصری الیوم، روز جمع��ه درگیری بین معترضان 
و نیروهای امنیت مرکزی در مقابل س��اختمان استانداری 
الشرقیه رخ داد. درگیری ها پس از آن رخ داد که معترضان 
سعی داشتند ورودی های خیابان های منتهی به ساختمان 
استانداری را بس��ته و در آنجا آتش به پا کنند که با واکنش 
نیروهای امنیتی به این قضیه درگیری ها آغاز شد. بر اساس 
این گزارش، معترضان همچنین به س��مت منزل مرس��ی 
حرکت کرده و سعی داش��تند به منزل وی یورش ببرند، اما 
نیروهای امنیتی با محاصره س��اختمان مانع این کار شدند 
و معترضان نیز به س��مت نیروهای امنیتی س��نگ پرتاب 

می کردند.

همکاری مظنونان انفجارهای 
بوستون با سیا

روزنامه روس��ی آرگومنت��ی ندلیا ف��اش کرد که ب��رادران 
»تس��ارنایف« که مظنون به دست داش��تن در انفجارهای 
بوستون هستند، با دستگاه های اطالعاتی آمریکا همکاری 
می کرده اند. به نوش��ته این روزنامه، س��ازمان اطالعات و 
جاسوسی آمریکا )سیا( به تامرالن تسارنایف کمک کرده تا 
از سفر به روسیه که خواست مقامات مسکو بوده، خودداری 
کند؛ زیرا مقامات روسیه وی را به دست داشتن در اقدامات 

تروریستی در سال 2۰11 متهم کرده بودند.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل 

دولتمردان وظایف خود را انجام 
دهند 

حجت االسالم والمسلمین سعیدی 
نماینده ولی فقیه در سپاه

 آنچه که ب��رای ما از نظر عقل��ی و تجربی مهم اس��ت، تعبد و تبعیت 
از رهنموده��ای رهبر معظم انقالب اس��ت. همه نقط��ه نظراتی که 
معظم له بیان فرمودند، در جهت ایجاد روحیه نش��اط، امید، انسجام 
در مردم و حفظ آرام��ش در جامعه بوده، لذا برای مس��ئوالن ایجاد 
زمینه مشارکت همه جانبه در عرصه انتخابات الزم است.  هرسخنی و 
حرفی که باعث نگرانی مردم 
شود، با تدابیر و رهنمودهای 
رهبر انقالب سازگاری ندارد. 
وظایف ب��رای هم��ه تعریف 
ش��ده، لذا دولتمردان وظیفه 
خود را انجام دهن��د و به فکر 
 ح��ل مش��کالت اقتص��ادی 
و نیازه��ای عموم��ی م��ردم 

باشند.
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بهترین دولت بعد از انقالب به روایت عسگر اوالدی 

عسگر اوالدی، دبیرکل جبهه پیروان در پاسخ به این سؤال که کدام یک از دولت های بعد از انقالب را دولتی 
ایده آل و همسو با اهداف انقالب می دانید، اظهار داشت: شاید از نظر زمان کوتاه، امتیاز را به رجایی بدهم، 

اما امتیاز مفصل را به حضرت آیت اهلل خامنه ای می دهم که در مدت هشت سال بسیار مسلط بودند.

سفرهای رییس جمهور 
شائبه انتخاباتی دارد

وزیر بازرگانی دولت اصالح��ات گفت: من فقط با کاندیدا ش��دن آقایان 
خاتمی، هاشمی رفسنجانی، ناطق نوری و سیدحسن خمینی از رقابت ها 

کناره گیری می کنم. 
محمد ش��ریعتمداری، نامزد احتمالی یازدهمین دوره انتخابات ریاست 
جمهوری در پاس��خ به این پرس��ش که برخی اخبار حکایت از این دارد 
که آق��ای جهانگیری گزینه نهایی اصالحات اس��ت، گف��ت: می دانم که 
هنوز چنین جمع بندی هایی صورت نگرفته اس��ت.  وزیر بازرگانی دولت 
اصالحات در پاسخ به این پرسش که اگر شخصی به غیر از شما از اجماع 
اصالح طلبان بیرون آمد آی��ا از وی حمایت می کنید یا خیر، تصریح کرد: 
من فقط با کاندیدا شدن آقایان خاتمی، هاشمی رفسنجانی، ناطق نوری 

و سیدحسن خمینی از رقابت ها کناره گیری می کنم.  

عضو شورای نظارت بر عملکرد صدا و س��یما توصیه کرد، صدا و سیما از 
نمایش برنامه های تبلیغاتی که موجب بهره گیری یک کاندیدای خاص 

می شود خودداری کند. 
س��یدرمضان ش��جاعی کیاس��ری: صدا و س��یما باید مراقب��ت کند که 
 مس��ائل حاش��یه ای و نمایش برنامه های تبلیغاتی موجب بهره گیری

یک کاندی��دای خاص نش��ود. وی همچنین ب��ا بیان این که س��فرهای 
اس��تانی رییس جمه��ور و برخ��ی س��خنران ها و نیز برخ��ی اقدامات 
 نمایش��ی در ای��ن س��فرها ش��ائبه انتخابات��ی ب��ودن آنها را ب��ه وجود 
می آورد، افزود: باید باور داشته باشیم که س��فرهای استانی برای اتمام 
 پروژه های نیمه کاره اس��ت، اما در کنار آن ح��رکات و اقداماتی صورت 

می گیرد که سفر رییس جمهور را زیر سؤال می برد.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مس��لح با اشاره به رونمایی 
از دس��تاوردهای دفاعی جدید کش��ور گفت: موشک های 
جدید بالس��تیک و کروز ایرانی در ش��ش ماهه اول س��ال 
جاری رونمایی خواهد شد. س��ردار احمد وحیدی در پاسخ 
به این سؤال که با توجه به این که گفته شده در شش ماهه 
نخست سال جاری از دس��تاوردهای نظامی و دفاعی جدید 
کشور رونمایی خواهد شد، مهم ترین طرح ها در این حوزه 
 چیست، اظهار کرد: در حوزه دریایی ما افتتاح هایی از جمله 
به آب انداختن یک زیردریایی جدید را در دستور کار خواهیم 
داشت و شناور پرنده موشک انداز جدیدی به ناوگان این نیرو 

اضافه خواهد شد. 
وی در پاسخ به این سؤال که در حوزه موشکی، جدیدترین 
دستاوردهای کش��ور چیس��ت، افزود: موشک های جدید 
هواپای��ه و بالس��تیک جدید جمه��وری اس��المی در نیمه 
 اول س��ال جاری به بهره برداری خواهد رس��ید. همچنین 
بهره برداری های دیگری از جمله یک موشک جدید کروز 
با برد بیشتر نسبت به نمونه های قبلی و بمب های جدید در 
طرح های جدید دفاعی کشور جای دارد. وزیر دفاع تصریح 
کرد: در حوزه هوایی هم بالگرده��ای جدید و هم پرنده ها 
 و پهپادهای جدیدی به اضافه لیس��ت دیگ��ری از ادوات به 

بهره برداری خواهد رسید.

پورمحمدی در واکنش به یکی از طالب که می گفت به 
لباس روحانیت ظلم شده و شما باید این وضعیت را بهبود 
ببخش��ید، گفت: بنده معتقدم به ح��وزه فرهنگ و دین 
آنچنان که باید نپرداختیم، از همین رو سرباز این حوزه 
روحانیت است که باید وارد عرصه شود. رییس سازمان 
بازرس��ی کل کشور در واکنش به این س��ؤال که شما به 
عنوان رییس س��ازمان بازرسی کل کشور چه اطالعی از 
آقایان کروبی و موسوی دارید، گفت: بنده مسئول امنیتی 
و قضایی کشور نبوده و مس��ئول بازرسی از دستگاه های 
دولت هستم، ولی آن طور که اطالع دارم حال این آقایان 

هم خوب است و مشکلی ندارند. 
 حجت االسالم مصطفی پورمحمدی، در جمع روحانیون 
تهرانی با تأکید بر این که خلق حماسه سیاسی به پیش 
قراول نیاز دارد، گفت: حماسه سیاس��ی به کسانی نیاز 
دارد ت��ا به مردم انگی��زه دهند. روحانی��ون اصلی ترین، 
محوری ترین حوزه و موتور محرک حماس��ه سیاس��ی 
هستند. حضور و نشاط روحانیون در این مجلس حکایت 

از این معنا می کند و از این بابت شاکر و سپاسگزاریم. 
 پورمحمدی ادامه داد: بنده در همه دولت ها حضور داشته 
و با مدیران عالی کشور از نزدیک حشر و نشر داشته و با 

جزییات مسائل و مشکالت کشور آشنا هستم. 

محمد باقر قالیباف، نامزد ریاس��ت جمهوری درباره مسائل 
اقتصادی و اوضاع فعلی کش��ور گفت:  نتیج��ه تورم باالی 
پی در پی و پایین نگه داشتن دستوری نرخ ارز، این بود که 
واردات به نحو قابل مالحظه ای افزایش یافت و س��رمایه از 

کشور خارج شد. 
زمانی رس��ید که دیگر دولت توان کنترل نداش��ت و با یک 
فشار تحریمی اثر س��وء تدبیر دولت آشکار ش��د و جامعه و 
اقتصاد ما از بهمن و اسفند س��ال٩۰ وارد این گرفتاری شد 
که آرام و قرار را از آن گرفته است. شهردار تهران اضافه کرد: 
 نتیجه این بود که مردم امش��ب می خوابیدند و فردا بیدار

 می شدند می دیدند که به یکباره ارزش پولشان نصف شده 
است . من س��ؤال می کنم که کاهش ارزش پول ملی نوعی 
 دزدی نیس��ت؟دزدی از دارایی مردمی که ناچارند تا نتایج 
ب��ی تدبی��ری مدی��ران را تحمل کنن��د. ای��ن کار از طرف 
کس��انی انجام ش��د که مدع��ی حق��وق ملتن��د. قالیباف 
افزود: حقوق ملت را فری��اد می زنند،  ولی ب��ا بی تدبیری 
 پول م��ردم را یک ش��به نص��ف می کنن��د. این ها همگی 
نشان دهنده این است که اقتصاد ما از کنترل خارج شده که 
حاصل بی تدبیری جدی سال های گذشته است که اقتصاد 
ما را آسیب پذیر کرد و دشمنان با درک این موضوع تمرکز 

خود را بر اقتصاد گذاشتند.

باهنر با تأکید بر این که رییس جمهور آینده باید توانمندی ها، 
پتانس��یل ها و ظرفیت های دولت فعلی و برنامه ریزی برای 
جبران ضعف های این دولت را داشته باشد، اضافه کرد: برخی 
ش��اخص های عمومی در جامعه وجود دارد که فعالیت های 
دولت ب��ر روی آن ش��اخص ها ارزش گذاری می ش��ود که 
مهم ترین آن شاخص اقتصادی است که شامل سطح عمومی 
قیمت ها، نرخ بیکاری، رشد اقتصادی است که این شاخص ها 

در دولت کنونی قابل دفاع نیست.
نایب رییس مجلس شورای اس��المی گفت: کشور ما وقت 
آزمون و خطا ندارد، با هر خطا هزاران میلیارد بودجه از بین 
می رود. محمدرضا باهنر اظهار داشت: من دوره های ریاست 
جمهوری آقای خامنه ای، هاش��می، خاتمی و احمدی نژاد 
را دیده ام؛ هر کدام از این دولت ه��ا نیز اگر عادالنه بخواهیم 
قضاوت کنیم نقاط مثبتی داش��تند و خدم��ات خوبی ارایه 
کردند و اگر امروز هم بخواهیم بر ش��اخصه هایی در کشور 
مانور دهیم نتیجه تالش خوب همه مس��ئوالنی بوده که تا 
کنون خدمت کرده اند. وی عنوان کرد: رش��د اقتصادی ما 
 در این چند س��ال بد نبوده، اما فاصله زیادی داریم تا برنامه 
چشم اندازی که داشته ایم، طبق برنامه ریزی صورت گرفته 
رشد اقتصادی در این باید به 8/5درصد می رسید، اما متوسط 

رشد اقتصادی در طول هشت سال زیر 4 درصد بوده است. 

انتخابات انتخاباتدفاع انتخابات

زمان رونمایی از موشک 
بالستیک  ایران

حال کروبی و موسوی 
خوب  است

کاهش ارزش پول ملی 
نوعی دزدی نیست؟

زمان آزمون و خطا 
گذشته است 
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 حدود 50 کیلوگرم تریاک 
در اصفهان کشف شد

مأموران انتظامی شهرستان های شهرضا و نایین از توابع استان اصفهان 
در دو عملیات ویژه موفق به کشف 49 کیلو و 990 گرم مواد مخدر از نوع 
تریاک شدند. سرهنگ حسین رضایی تصریح کرد: در بازرسی از خودرو 

سواری تندر،40 کیلوگرم تریاک کشف و راننده آن نیز دستگیر شد.

 مردم اصفهان طومار حمایت 
از زاینده  رود را امضا کردند

مردم اصفهان در حاشیه پیاده روی ساحلی خود به مناسبت هفته اصفهان، 
طومار حمایت از زاینده رود را امضا کردند. بیش از شش هزار اصفهانی از 
اولین ساعات صبح جمعه در پارک ناژوان حاضر شدند تا صبح با نشاطی را 
برای خود و خانواده هایشان رقم بزنند و در حمایت از زاینده رود طوماری 

را امضا کنند.

 آسایشگاه جانبازان
دانشگاه عظیم بشریت است

شهردار منطقه 4 اصفهان گفت: آسایش��گاه جانبازان چون دانشگاهی 
اس��ت که ذهن انس��ان را صیقل می دهد تا دالوری ها و رش��ادت های 
مردانی را که آرامش و آسایش را به ایران بازگرداندند، به خاطر بیاوریم. 
حمیدرضا شهیدی در آسایشگاه شهید مطهری با بیان این که زیباترین 
 توصیف از اصفه��ان و ش��هدای این اس��تان در کالم ام��ام )ره( تعریف 
می ش��ود، اظهار کرد: امام )ره( می فرمایند، در کجای دنیا شهری چون 
اصفهان می یابی؛ شهری که به واسطه شهدایش پیش از انقالب، در دوران 

انقالب و در دوران جنگ همیشه پیشتاز بوده است.

 کشتار 2 میلیون طیور 
در تیران و کرون

مدیر شبکه دامپزشکی تیران و کرون از کشتار نزدیک به دو میلیون مرغ 
و بوقلمون در کشتارگاه های شهرس��تان خبر داد. فضل اهلل صالحی در 
گفتگو با مهر به وضعیت کش��تار دام وطیور در شهرستان تیران وکرون 
اشاره کرد و گفت: در سال گذشته نزدیک به دومیلیون طیور شامل بیش 
 از 226 هزار قطعه بوقلمون و بیش از یک میلیون و710 هزار قطعه مرغ در

کشتارگاه های این شهرستان کشتار شد.

 راه اندازی ۴ کیلومتر اولین 
خط بی.آر. تی در منطقه ۶

 ش��هردار منطقه 6 اصفهان از راه ان��دازی چهار کیلومت��ر از اولین خط 
بی.آر.تی در این منطق��ه خبرداد. به گزارش ایمن��ا، فضل اهلل محلوجی 
گفت: با راه اندازی فاز دوم و تکمی��ل اولین خط اتوبوس تندرو بی.آر.تی 
خدمات کارآمد و ارزنده ای به ش��هروندان ارایه می شود. وی با اشاره به 
این که 4 کیلومتر فازدوم اولین خط بی.آر. تی حدفاصل میدان آزادی 
و پل بزرگمهر در منطقه 6 قرار دارد افزود : هشت ایستگاه شامل هفت 
ایستگاه دوطرفه و یک ایستگاه یکطرفه در این مسیر احداث شده است.

 برپایی نمایشگاه مد اسالمی 
در دانشگاه کاشان

به مناسبت سالروز والدت حضرت فاطمه زهرا)س( اولین نمایشگاه مد 
و پوشش اسالمی با عنوان »بانوی ایرانی، پوشش اسالمی« در  دانشگاه 
کاشان برگزار می ش��ود. محمدش��ریف زارعی، مدیر فرهنگی دانشگاه 
کاشان گفت: در محل دایمی نمایش��گاه های دانشگاه، در چندین غرفه 

انواع پوشش اسالمی و حجاب بانوان ارایه می شود.

گشتی در اخبار 

 تکمیل نقش جهان و مصلی 
هنوز در حد شعار

آیت اهلل طباطبایی نژاد/ امام جمعه اصفهان

 در چند سال قبل چندین بار به آقای رییس جمهور دستور تکمیل این 
پروژه ها را دادیم، اما تاکنون این پروژه ها در حد ش��عار بر روی زمین 
باقی مانده اند. در هفته پیش رو روز ش��وراها و حقوق شهر شهروندی 
را داریم که خداوند هم در قرآن و هم خطاب به پیامبر )ص( در مورد 
امر مش��ورت تأکید فراوانی کردند.  در این چند س��ال اخیر در قانون 
اساس��ی قوانین و کارهای مربوط به ش��وراها مش��خص و به تصویب 

رس��یده که وظایف شوراها و 
نحوه چگونگی خدمت رسانی 
به م��ردم را مش��خص کرده 
است. تعداد افراد عضو شورای 
اسالمی در کالنشهرهایی مثل 
اصفهان از 11 نف��ر به 21 نفر 
ارتقا داده ش��ده است که باید 
افرادی اهل کار، متخصص و 

دلسوز انتخاب شوند.
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چهره روز
ورزشگاهمعلوالنبهزودیافتتاحمیشود

 سیدمرتضی سقاییان نژاد، ش��هردار اصفهان گفت: تجدید میثاق با شهدا به شهرداری اصالت 
می بخشد. وی از افتتاح ورزشگاه معلوالن در اواسط سال جاری در منطقه 1۳ شهرداری اصفهان 

خبر داد و اظهار داشت: گرامیداشت این مردان بر ارزش این استان می افزاید.
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ایمنی راه ها، نیازمند 
هماهنگی دستگاه ها

راهنمایان گردشگری 
نوش آباد تجلیل شدند

مدیر راهداری اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان با اشاره به هفته 
ایمنی راه ها گفت: برای ایمن��ی راه ها نیاز ب��ه برنامه ریزی و هماهنگی 
 بین تمامی دس��تگاه های متولی و امدادی تا رس��یدن به این هدف مهم 

است.
مجید دوست محمدی، اقدامات و برنامه ریزی های صورت گرفته توسط 
اداره کل راه و شهرسازی اس��تان اصفهان را در سال 91 و92 در رابطه با 
ایمنی راه ها مثبت ارزیابی کرد.  وی ادامه داد: بر اساس آمار ارایه شده در 
نوروز 92، 50 درصد واژگونی خودرو در راه های استان اصفهان گزارش 
شد که بیشترین علت واژگونی ها ناش��ی ازعدم توجه رانندگان به جلو و 

خستگی و خواب آلودگی بوده است.

مدیرعامل انجمن دوستداران آثار تاریخی شهر نوش آباد گفت: راهنمایان 
گردشگری این شهر با نام میراث بانان فرهنگی در یک اردوی یک روزه با 

عنوان »تجدید بیعت با میراث بان انقالب« تجلیل شدند.
 س��ید جعغر فاطمی که حرف هایش را ب��ه ایرنا می زد، اظهار داش��ت: 
بیش از ۳0 هزار گردش��گر داخلی و خارجی در ایام نوروز امسال از شهر 
تاریخی نوش آباد به ویژه شهر زیرزمینی اویی، دیدن کردند. به گفته وی، 
این اردوی یک روزه با ش��عار »میراث فرهنگی، سرمایه ملی« و» حفظ و 
حراست از سرمایه های ملی، وظیفه همگانی« برگزار شد. شهر تاریخی 
نوش آباد با 12 ه��زار نفر جمعیت از توابع شهرس��تان آران و بیدگل، در 

سه کیلومتری این شهرستان و پنج کیلومتری شمال کاشان قرار دارد.

رییس سازمان نوسازی مدارس کشور در 
گروه
پانزدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز  شهر

اس��تان اصفهان حضور یافت تا بگوید» بر 
اساس آمار، 20 درصد کالس های کشور به شکل کاماًل مردمی و یا به 
صورت مش��ارکتی توسط نیکوکاران ساخته ش��ده است«. مرتضی 
رییسی تاریخچه و جریان جریان مدرسه سازی را از قبل از پیروزی 

انقالب اسالمی دانست و گفت: اما عمق این جریان بعد از انقالب در 
کشور بیشتر شده است. متن زیر، کلیاتی از این جریان شگرف است 

که این مقام مسئول در مورد آن اظهار نظر کرده است:
    45 هزار کالس درس توسط مردم پس از پیروزی انقالب اسالمی 
س��اخته ش��ده و در این بین، برخی از اس��تان ها نقش برجسته ای 
داشته اند و اس��تان اصفهان در این میان جزء س��ه استان برتر است 
که نوع س��اخت و س��از و معماری فضاهای آموزش��ی آن در کشور 
متفاوت و زیباتر از دیگر اس��تان هاس��ت. در هشت س��ال گذشته 
مدارسی که در این اس��تان به همت خیرین و یا با مشارکت آنها بنا 
ش��ده، به لحاظ معماری و کیفیت باال در چند سال اخیر رشد قابل 
توجهی داشته است. اگر خیرین نبودند، مشکالت آموزش و پرورش 
 چندبرابر مشکالت فعلی بود؛ چرا که  تنها بار مالی دولت در کمک به 
 مدرسه س��ازی، س��هم اندک برگزاری جش��نواره اس��ت. خیرین 
مدرسه س��از بدون این که باری بر دوش کشور داشته باشند، دست 
به اقدامات بزرگ و خداپسندانه زدند. معموالً این گونه بوده که خیر 

تعهدی می پذیرفته و اگر پروژه مشارکتی بوده، دولت به دنبال تأمین 
منابع بوده است.

دولت از تعهدات خیرین عقب مانده 
    دولت از تعهدات خیرین عقب مانده اس��ت. با توجه به وضع 
بودجه کشور شاید چند س��الی طول بکش��د تا دولت بتواند به 
تعهدات خود عمل کند. هفت هزار پروژه عمرانی در کشور وجو 
دارد که  دولت شاید تا چند س��ال آینده حتی با وجود وضعیت 
مطلوب اقتصادی کش��ور هم نتواند این پروژه ها را تکمیل کند، 
ولی بخش��ی از این پروژه ها قابلیت واگذاری ب��ه خیرین برای 

تکمیل را دارد.
مهم ترین راهکار در سرعت بخش��ی در تکمیل پروژه های عمرانی، 
واگذاری پروژه ه��ای نیمه تمام ب��ه خیرین بوده که ای��ن پروژه ها 
می تواند براساس شهر و محله هر خیری به آنها واگذار شود. از طریق 
مجلس برای پیگیری و تصویب این مهم به یک قانون متقن نیازمند 

هستیم تا دو مسیر برای کار داشته باشیم. استان اصفهان برخوردار 
از انس��ان هایی خیر، بزرگوار و نیک اندیش اس��ت؛ انس��ان هایی که 
تمام وجودشان مملو از محبت به یکدیگر اس��ت و این ها سرمایه و 

برخورداری محسوب می شود.

وجود چهار هزار کالس تخریبی در استان 
اصفهان، اس��تان برخورداری نیس��ت. هم اکنون چهار هزار کالس 
تخریبی در اس��تان وجود دارد و آیا با وجود چهار کالس تخریبی باز 
هم برخوردار است؟ با احتس��اب حدود ۳0 دانش آموز در هر کالس 
می توان به وجود 120 هزار دانش آموز در زیر سقف های نامطمئن 

در استان اشاره کرد.
    کلمه تخریبی از آن کلماتی است که در اثر تکرار، قبحش برای 
ما ریخته شده است.در زلزله اخیر که در حبیب آباد به وقوع پیوست 
دیوارهای مدارس برخی از نواحی اصفهان ترک و شکاف برداشت و 

باعث شد معلمین و بچه ها درناحیه یک به کالس نروند.

در پانزدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان اصفهان مطرح شد 

اصفهان، استانی برخوردار از انسان های خیر است

زیر پوست شهر/ همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی
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 در دویس��ت و هش��تاد و 
گروه 
دومین جلسه علنی شورای شهر

شهر اصفهان رییس شورای 
اسالمی ش��هر اصفهان و رییس کمیسیون فرهنگی 
اجتماعی شورای اسالمی اصفهان از مشکالت شهر و 
شورا صحبت کردند. در این جلس��ه، حاج رسولیها، 
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با انتقاد از دولت، 
چهار س��ال اول دولت آینده را سرنوشت ساز و مهم 
عنوان کرد. متن زیر اهم گفتارهایی است که در این 

جلسه بدان پرداخته شده است:

از رییس جمهوری حمایت شود که تفکر 
شورایی داشته باشد

    عملکرد دولت دهم در رابطه با شوراها صفر بوده 
و هیچ حرکتی در رابطه با شوراها انجام نشده است. 
دولت دهم از ظرفیت شوراها استفاده نکرده و توجهی 

به شوراها نداشته است.

شوراها جزء برنامه اسالم هستند 
    شوراها جزء برنامه اس��الم هستند، این در حالی 
است که خوشبختانه قانون اساسی توجه ویژه ای به 
شوراها به خصوص در بند ش��ش، هفت و صد قانون 
اساسی دارد. در اصل ششم قانون اساسی عنوان شده 
که کلیه فعالیت های شهر به اتفاق آرای عمومی باشد.

     طبق اصل هفتم قانون اساسی تصمیم گیری های 
مربوط به کش��ور بر عهده مجلس شورای اسالمی و 

شوراهای شهر و روستا می باشد.
     انتخابات ش��وراها در س��ال جاری بس��یار مهم 
است و در انتخابات سال جاری 125 هزار عضو شورا 
انتخاب می شوند که این اعضا از ارکان تصمیم گیری 

قدرت هستند.
     در حال حاضر 15 سال از عمر شوراها می گذرد و 
شورای اسالمی شهر اصفهان در سال جاری دو هزار 
و 675 میلیارد تومان بودجه س��ازمان ها را تصویب 

نموده است.

     برنامه ها و پروژه های مدیریت شهری اصفهان تا 
سال 92 تصویب شده، لذا در بحث شوراها باید دقت 
الزم صورت گرفته و از رییس جمهوری حمایت شود 

که تفکر شورایی داشته باشد.

تبلور شوراها در شهر 
چهار س��ال اول دولت آینده سال های سرنوشت 
ساز و مهم کشور اس��ت، لذا بهتر است که کارها 
به مردم واگذار ش��ود؛ زیرا ش��وراها تبلور زیادی 

در شهر دارند.
عدم تحقق بودجه های دولتی باعث مشکالتی شده 
اس��ت؛ چرا که آب، مترو، مصلی اصفهان و ورزشگاه 
نقش جهان برای عملیاتی شدن نیاز به اعتبار دارند 
که این مس��ایل با حرف حل نمی ش��وند، لذا اگر از 
ظرفیت شوراها اس��تفاده شود، بسیاری از مشکالت 

حل خواهد شد.
     اگر متروی اصفهان را به شوراها واگذار می کردند، 

به طور حتم در حال حاضر اصفهان دارای مترو بود.
توجه ویژه به مترو اصفهان 

    دولت در رابطه با مترو 600 میلیارد تومان کمک 
کرد، ولی اصفهان 100 میلیارد توم��ان عقب افتاد 
زیرا به دلیل تأخیر برای اتمام پروژه مترو مجبوریم با 
دالر سه هزار و 500 تومانی حرکت کنیم، لذا شورای 
بعدی باید به پ��روژه مترو اصفهان توج��ه ویژه ای 

داشته باشد.
     سال های گذشته از خواهرخوانده های اصفهان 
در هفته گرامیداش��ت اصفهان دعوت می شد، ولی 
متأس��فانه در س��ال جاری این امکان محقق نش��د 
 لذا اصفهان مربوط به کل کش��ور اس��ت و توجه به 

جنبه های ملی اصفهان یک ضرورت است.
     پیاده راه ش��دن محور چهارباغ ضروری است و 
اگر این امکان محقق ش��ود، پیاده راهی بسیار زیبا 
و تاریخی ایجاد خواهد ش��د که برای ش��هروندان و 

مسافران بسیار مؤثر خواهد بود.
     مقرر شده ش��ورای شهر اس��تان های اصفهان 
ش��هرکرد و یزد طی جلس��اتی مباحث آب اصفهان 
 را دنبال نمایند تا این مس��أله به وسیله شوراها حل 

شود.

سرعت گیرهایی متناسب با شرایط 
سرعت گیرها باید متناس��ب با شرایط هر منطقه 
احداث شوند، لذا الزم اس��ت معاونت حمل و نقل 
و ترافیک در این زمینه اقدامات مناس��ب را اتخاذ 
نماید؛ چ��را که س��رعت گیرهای ش��هر اصفهان 

مناسب نیست.
     س��رعت گی��ر بزرگراه ه��ا باید با س��رعت گیر 
خیابان های اصلی و معابر فرعی تفاوت داشته باشند 
این درحالی است که این سرعت گیرها زیبایی شهر 

را تحت تأثیر قرار داده اند.
     سرعت گیرها باید طبق استانداردهای جهانی و 
نیاز شهر احداث شوند، لذا برای حفظ جان مردم باید 

تدابیر الزم اتخاذ شود.
     بیشترین کاری که شورای بعدی باید در دستور 
کار خود قرار دهد اس��تفاده نرم اف��زاری از امکانات 
اس��ت، لذا احداث خیابان های ایم��ن یک ضرورت 
 است که الزم اس��ت در دستور کار ش��هرداری قرار

 گیرد.

اصفهان متعلق به همه است 
     ش��هرداری اقدامات خوبی به مناسبت این ایام 
انجام داد که جای تقدی��ر دارد، ولی ما معتقدیم این 
روز فقط مخصوص شهرداری نیست و همه دستگاه ها 

موظفند در این ایام کار کنند.
     اصفهان متعلق به همه اس��ت، لذا همه دستگاه 
های اجرایی که می توانند، برای گرامیداش��ت این 

هفته تالش کنند.
     راه ان��دازی یک دبیرخانه برای گرامیداش��ت 
هفته اصفهان ضروری اس��ت که همه دستگاه ها 
برای به تصویر کش��یدن اصفهان گذشته و حال و 

چشم انداز روبه روی آن تالش کنند.

احداث خیابان ها با دانش روز 
    یکی از اقداماتی که الزم است مدیریت شهری به 
آن توجه کند، رصد نقاط حادثه خیز است، لذا احداث 
خیابان ها با اس��تفاده از فضاهای موج��ود با دانش و 

نیازهای روز ضرورت دارد.
     سازه این پروژه بس��یار زیباست، این در حالی 
است که بس��یاری از مردم از این پروژه بی اطالع 
هستند لذا باید اطالع رسانی های الزم به خصوص 

در مسیر این پروژه انجام شود.
     شهرداری باید با تمام توان خود این مهم را دنبال 
کند، ل��ذا مرکز همایش های بی��ن المللی می تواند 

تأثیرات بسیاری برای اصفهان داشته باشد.

در دویست و هشتاد و دومین جلسه علنی شورای شهر اصفهان چه گذشت ؟

شوراودولتدهم،صفرصفربهنفعهیچکس

عدم تحقق بودجه های دولتی 
باعث مشکالتی ش�ده است؛ 
چ�را ک�ه آب، مت�رو، مصل�ی 
اصفه�ان و ورزش�گاه نق�ش 
جهان برای عملیاتی شدن نیاز 
به اعتبار دارند که این مسایل 
با حرف حل نمی شوند، لذا اگر 
از ظرفیت ش�وراها اس�تفاده 
شود، بسیاری از مشکالت حل 

خواهد شد



چهره روزیادداشت

تغییر خط مرزی اصفهان و چهارمحال 
خالف قانون است

نماینده مردم مبارک��ه در مجلس به ایمنا گف��ت: تغییر خط مرزی 
اصفهان و چهارمحال و بختیاری بدون در نظر نگرفتن منافع ملی، به 

طور قطع بر مشکالت و اختالفات دو استان دامن می زند. 
علی ایرانپور در خصوص اخباری مبنی بر تغییر خط مرزی دو استان 
اصفهان و چهارمحال و بختیاری، اظهار داش��ت: ای��ن خبر به طور 
غیرموثق از س��وی برخی به گوش نمایندگان اصفهان رس��یده، اما 
طی هفته گذشته نیز بنده در صحن علنی مجلس این موضوع را به 
رییس جمهور تذکر دادم. وی با تأکید بر این که هنوز به طور رسمی 
تغییر خط مرزی دو استان از س��وی دولت اعالم نشده، بیان داشت: 
این موضوع براساس شنیده ها و با چند واسطه عنوان شده و هنوز از 

سوی استانداری اصفهان و اعضای دولت تأیید رسمی نشده است. 
نماینده مردم مبارکه در مجلس در پاس��خ به این که اسفنانی، عضو 
کمیس��یون برنام��ه و بودجه مجل��س تغییر خط مرزی دو اس��تان 
اصفهان و چهارمحال و بختیاری را رد نکرده است، یادآور شد: یک نفر 
با واس��طه این موضوع را به اطالع برخی نمایندگان اصفهان رسانده 
که البته نیاز به بررس��ی و پیگیری دقیق دارد و من نیز این مسأله را 

رد نمی کنم. 
وی هرگونه تغییر خط مرزی دو اس��تان را خالف قانون دانس��ت و 
تصریح کرد: دولت نیز باید از ای��ن تغییر دوری کند؛ چرا که پیش از 

این دولت و وزارت نیرو وعده حل این مشکل را داده بودند.

خبر ویژه

4
افتتاح 6500 واحد مسکن مهر فوالدشهر 

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر، در چهارمین سفر استانی رییس جمهور 
به اصفهان و با حضور وی در خمینی ش��هر، تعداد 36هزار و 36 واحد مسکن مهر در استان اصفهان به 

صورت نمادین افتتاح شد که تعداد 6500 واحد آن در شهر جدید فوالدشهر به بهره برداری رسید. 
تمام تاکسیرانان باید از حقوق 

بیمه ای برخوردار شوند
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان 

محمود محمدی
در حال حاضر رانندگانی که در شهرداری اصفهان فعالیت می کنند، 
بیمه نیستند و رانندگان تاکس��ی موجود در سطح شهر اصفهان از 
این موضوع نگران هستند. بیمه نبودن رانندگان تاکسی مشکالت 
بس��یاری را برای آنها به دنبال دارد و در صورت بروز حادثه تصادف 
برای هر یک از این رانندگان آنها باید هزینه های بسیار سنگینی را 
پرداخت کنند. تمام رانندگان تاکسی موجود در سطح شهر اصفهان 
بای��د از حق��وق بیم��ه ای 
برخوردار ش��وند و سازمان 
تاکس��یرانی باید نس��بت به 
بیمه ش��دن این افراد اقدام 
کن��د. بیم��ه بای��د نس��بت 
به تم��ام رانندگان تاکس��ی 
موجود در س��طح شهر اعم 
از شرکتی، س��اعتی و سایر 

رانندگان اعمال شود.
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بالتکلیف��ی در ب��ازار خ��ودرو ایران 
گروه 
مخصوصا اصفهان، از جمله مشکالتی اقتصاد

است که متأسفانه گریبان اکثر مردم را 
 گرفت��ه و باع��ث ش��ده ت��ا در کن��ار گران��ی ه��ای اخی��ر، 
گزینه ای دیگر بر دغدغه های فکری مردم بیفزاید. در کنار این 
مشکل کاهش فروش خودرو صفر کیلومتر و پایین آمدن تقاضا 
 از سوی خریداران مسأله ای اس��ت که بازار خودرو را با تالطم 
روبه رو کرده است. اما نکته قابل تأمل، این است که با توجه به 
وعده هایی که برای قیمت نهایی خودرو داده شد، هنوز بازار در 
بالتکلیفی به سر می برد و در این صورت اعالم نهایی قیمت ها 

به تعویق می افتد.
راکد بودن فروش خودرو مشکالتی را در صنعت و بازار عرضه 
به وجود آورده که در همین راستا مرتضی گل افشان، رییس 
اتحادیه نمایشگاه داران استان اصفهان می گوید:» هم اکنون 
وضعیت فروش اتومبیل راکد اس��ت و م��ردم منتظر قیمت 
نهایی خودرو از سوی ش��ورای رقابت هستند. شورای رقابت 
چند ماهی است در حال بررس��ی قیمت خودرو هاست، اما با 
توجه به فرمول های ارایه ش��ده، هنوز قیمت نهایی مشخص 

نشده است.«

واردات سبب کاهش تورم می شود
گل افشان تأکید دارد: » واردات خودرو سبب کاهش قیمت 
خودرو می ش��ود و هیچ گونه تورمی به دنبال ندارد. واردات 
خودرو س��بب حذف خرید خودروی داخلی نمی ش��ود و در 

صورتی که قیمت خودرو داخلی مشخص شود و مورد رضایت 
مردم باشد، افزایش تقاضا برای خودرو داخلی افزایش می یابد. 
با کاهش قیمت خودرو موافق هستیم و این موضوع از یک سو 
به نفع مردم و از س��وی دیگر به نفع کشور است. خودرو های 
کارکرده گوی سبقت در فروش را از آن خود کردند. از ابتدای 
 امس��ال تاکنون خودرو های کارکرده نس��بت به خودرو های 

صفر کیلومتر فروش بیشتری داشته اند.«

مشکل ما لوازم یدکی خارجی است 
اسماعیل معصومی، رییس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی 
در استان اصفهان در ادامه این گفتگو می گوید:» با توجه به 
کم ش��دن واردات لوازم یدکی و تحریم های اخیر از س��وی 
کشورهای بیگانه، در تولید لوازم یدکی داخلی مشکلی نداریم 
و تا حدی به خودکفایی رس��یده ایم. فروش لوازم یدکی در 
اصفهان روال عادی را طی می کند و قیمت ها تأثیر چندانی 
بر تقاضای مردم نداش��ته و عرضه و تقاضا یکی است. در بازار 
مش��کل کمبود لوازم یدکی داخلی نداریم، فقط مش��کل ما 
لوازم یدکی خارجی اس��ت، به این دلیل که مردم بیش��تر از 

خودروهای خارجی استفاده می کنند.«
باال رفتن قیمت ها در چند ماه اخیر، نکته دیگری اس��ت که 
معصومی در این رابطه باور دارد: » مردم بیشتر از خودروهای 
خارجی استفاده می کنند و در حال حاضر کشور در تحریم 
به سر می برد و این موضوع باعث مشکالتی برای مردم شده 

است.«

علم ارتباطات و گس��ترش این علم در 
داوود 
کش��ورهای مختل��ف، ب��ه خص��وص شیخ جبلی

کشورهای پیش��رفته این رغبت را در 
کشورهای در حال توسعه ایجاد کرده تا با استفاده و بهره گیری از 
 تجربی��ات ارای��ه ش��ده، ب��ه تکمی��ل اطالع��ات خ��ود در 
زمینه های مختلف از جمله ICT بپردازند. محمد حسن نامی، 
وزیر علوم، ارتباطات و فناوری اطالعات در حاشیه افتتاح مرکز 
)core center( در گفتگ��و با خبرنگار ما با اش��اره به توس��عه 
زیرساخت ها برای ارایه خدمات اینترنتی می گوید: »با حمایت 
وزارتخانه از مراکز علمی و دانشگاهی که مرکز علمی و تحقیقاتی 
اصفهان نیز از زمره آنها هست، درصدد هستیم تا زیرساخت های 
الزم را برای رشد این مراکز فراهم کنیم. تفاهم نامه هایی در این 
زمینه با دانش��گاه های کش��ور منعقد کرده ایم و امروز نیز با دو 
دانشگاه اصفهان و صنعتی اصفهان در این زمینه تفاهم نامه امضا 

کردیم.«

پهنای باند مشکلی ندارد
وزیر ارتباط��ات و فناوری اطالع��ات با تأکید بر ای��ن که پهنای 
باند اینترن��ت در اصفهان مش��کلی ندارد، می گوی��د: » یکی از 
زیرس��اخت های ایجاد مراکز ICT ، ایجاد زیرس��اخت مناسب 
است که پهنای باند اینترنت نیز از جمله آن است. خوشبختانه با 
همکاری هایی که در این زمینه با نهادهای مربوط شده، اصفهان 
و پارک های علمی و فناوری و دانش��گاه ها در این زمینه مشکلی 
ندارند. در رابطه با شایعاتی مبنی بر اینترنت ملی نیز باید یادآور 

ش��وم که این واژه به غلط اینترنت ملی خوانده ش��ده و مقصود 
اصلی ما اطالع��ات ملی بوده و هیچ محدودیت��ی در زمینه ارایه 
 اینترنت در کشور ایجاد نخواهد شد.« وی همچنین می افزاید:

» بحث تحقیقات در کش��ور بر پایه فناوری مدرن اس��ت و تنها 
بر پایه الگوبرداری از کش��ورهای خارجی پیش نمی رویم، بلکه 
س��عی در این داریم تا با اس��تفاده از علم محققان و دانشمندان 
بومی به یافته های جدیدی برس��یم. « نامجو با تأکید بر این که 
ایادی اس��تکبار در دو حوزه ارتباطات و اطالعات س��ایتی برای 
غلبه بر کشورهای اسالمی می ش��وند، می گوید: »فراهم کردن 
زیرس��اخت های ارتباطی و اطالعاتی در کشور در حوزه فناوری 
اطالعات می تواند در پیشرفت کشور به سوی تعالی مؤثر باشد. 
آمار در برخی از ش��رکت های کامپیوتری و ارتباطی نشانگر این 
اس��ت که این ش��رکت ها درآمد باالیی را از طریق ارایه خدمات 
در حوزهICT به دس��ت می آورند که می تواند به مراتب در رشد 
اقتصاد کمک بسزایی به آن منطقه کند. ایران نیز می تواند بدون 
اتکا به نفت و با تقویت زیرساخت های ارتباطی و اطالعاتی خود 
در زمینه ICT پیشرفت های قابل توجهی به دست آورد تا جایی 

که به درآمدزایی در این حوزه برسد. «
گفتنی اس��ت، نخس��تین مرکز داده )core center( شهرک 
علمی و تحقیقاتی اصفهان ب��ا اعتبار ح��دود 50 میلیارد ریال 
و با ه��دف ارایه ان��واع س��رویس و خدمات فن��اوری اطالعات، 
اینترنت و اینترانت به ش��رکت های مس��تقر در پارک های علم 
 و فناوری و مراکز رش��د ش��هرک علمی و تحقیقات��ی اصفهان

راه اندازی شد.

با حمایت وزارتخانه 
از مراکز علمی 
و دانشگاهی که 
مرکز علمی و 
تحقیقاتی اصفهان 
نیز از زمره آنهاست، 
درصدد هستیم تا 
زیرساخت های الزم 
را برای رشد این 
مراکز فراهم کنیم

 با توجه به کم شدن 
واردات لوازم یدکی 
و تحریم های اخیر 
از سوی کشورهای 
 بیگانه، در 
تولید لوازم یدکی 
داخلی مشکلی 
نداریم و تا حدی به 
 خودکفایی 
رسیده ایم

اطالعات ملی به غلط اینترنت ملی نامیده شدواردات سبب کاهش تورم می شود

 محدودیتی برای اینترنت اعمال نمی شودبازار فروش خودرو در کشور بالتکلیف است
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ابالغ وقت رسیدگی
128 در خصوص پرونده کالس��ه 2044/91ش7 خواهان س��ید رحمان سید 
فتاحی دادخواس��تی مبنی بر مطالبه مبل��غ 8/000/000 ریال به انضمام کلیه 
خسارات قانونی و هزینه دادرسی به طرفیت فاطمه حیدری تقدیم نموده است. 
وقت رس��یدگی برای مورخ 92/3/8 س��اعت 9/30 صبح تعیین گردیده است. 
ب��ا توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در 
جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع ش��ماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی 
ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه هفتم مجتمع شماره 

2 شورای حل اختالف اصفهان 

اخطار اجرایی
479 ش��ماره: 478/91ش حل1 به موجب رای ش��ماره 540 تاریخ 91/11/7 
حوزه اول شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است 
محکوم علیه سهراب گلدانی فرزند شیرویه نشانی محل اقامت مجهول المکان 
محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ 8/000/000 ریال با احتساب خسارات تاخیر 
تادیه از زمان تقویم دادخواس��ت مورخ��ه 91/9/12 لغایت زمان پرداخت به 
عنوان اصل خواس��ته و پرداخ��ت مبلغ 50/000 ریال به عن��وان هزینه های 
دادرسی در حق خواهان س��ید مأذن جمشید پور دورکنی فرزند سید مهدی 
علی ش��غل آزاد به نش��انی اصفهان – پل چمران – خ شریعتی – ک دانش – 
بن بس��ت ش��ب بو. در ضمن رای صادره غیابی می باش��د.  ماده 34 قانون 
ش��وراهای حل اختالف: چنانچه محکوم علیه، محک��وم به را پرداخت نکند و 
اموالی از وی به دس��ت نیاید با تقاضای دینفع و دستور قاضی مراتب جهت 
اعمال قان��ون نحوه اجراء، محکومیت های مالی به اجراء احکام دادگس��تری 

اعالم می شود. شعبه اول شورای حل اختالف خمینی شهر  

ابالغ وقت دادرسی  
481 از ش��ورای ح��ل اختالف ح��وزه دوازده��م خمینی ش��هر در پرونده 
مطروحه کالس��ه 526/91حل 12 به آقای حسام الدین مختاری فرزند ناصر 
خوانده پرونده فوق الذکر که مجهول المکان اعالم ش��ده است و خواهان آن 
آقای اکبر آذربایجانی فرزند حس��ن س��اکن خمینی ش��هر بخواسته مطالبه 
50/000/000 ری��ال ک��ه در جریان رس��یدگی می باش��د اخطار م��ی نماید 
که برای روز یکش��نبه مورخ 92/3/12 س��اعت 5/40 عصر به ش��ورای حل 

اختالف دوازدهم خمینی شهر و یا چنانچه جهات ردی دارید بصورت کتبی 
قب��ل از موع��د مقرر به ش��ورای مربوطه اعالم و ارس��ال دارد و اال تصمیم 
مقتض��ی اتخاذ و ش��ورا غیاب��ا رای صادر خواه��د نمود و جه��ت دریافت 
نس��خه ثانی و برگ دادخواس��ت و ضمائم آن به ش��ورای مربوطه مراجعه 
نمایی��د این آگهی وف��ق ماده 73 قان��ون آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی 
و انق��الب در ام��ور مدنی یک نوب��ت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار 
 درج م��ی ش��ود. ش��عبه 12 حقوق��ی ش��ورای ح��ل اختالف خمینی ش��هر

حصر وراثت 
482 خانم س��کینه محمدی دینانی دارای شناس��نامه ش��ماره 43 به ش��رح 
دادخواس��ت به کالس��ه 30/92 ش7  از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان اسمعیل صادقی بشناسنامه 
12 در تاریخ 1391/10/22 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- عبدالرحیم صادقی فرزند قدمعلی ش 
ش 1058 )پدر متوفی(. 2- رقیه حس��ینی دینانی فرزند س��یدرضا ش ش 15 
)مادر متوفی(. 3- س��کینه محمدی دینانی فرزند حسینعلی ش ش 43 )همسر 
دائمی متوف��ی(. 4- فاطمه صادقی فرزند اس��معیل ش ش 113-027545-0 
)فرزند(. 5- مهناز صادقی فرزند اس��معیل ش ش 2-005477-113 )فرزند(. 

6- زه��را صادقی فرزن��د اس��معیل ش ش 0484696-113 )فرزند( و الغیر. 
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزب��ور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 

از تاریخ نش��ر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی 
صادر خواهد ش��د. ش��عبه هفتم حقوقی ش��ورای حل اختالف خمینی شهر

ابالغ
493 شماره: 1558/91 به موجب رای شماره 1914 تاریخ 91/11/4 حوزه 11 
ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
علیرضا مرتضایی نشانی محل اقامت مجهول المکان محکوم است به: پرداخت 
مبل��غ 28/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و پرداخت مبلغ 36/000 ریال 
بابت هزینه دادرس��ی و هزینه نشر آگهی و خسارت تاخیر تقدیم دادخواست 
مورخ 91/9/7 لغایت اجرای حکم در حق خواهان نوید خوروش فرزند حسین 
 ش��غل الستیک فروش نش��انی ش��اهپور جدید خ امیرکبیر جنب بارز طالیی. 
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم 

علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به 
از آن میسر باشد ودر صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند یا 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 
 مالی ندارد صریحا اعالم نماید. شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
494 شماره: 1786/91ش6 به موجب رای شماره 2227 تاریخ 91/12/7 حوزه 
6 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
حمید بزرگ زاد نش��انی محل اقامت مجهول المکان محکوم است به: حضور 
در یکی از دفاتر اس��ناد رسمی و انتقال سند یکدس��تگاه موتورسیکلت کویر 
مشکی مدل 1386 به شماره انتظامی 13اصفهان-95173 به نام خواهان جالل 
نامداریان نش��انی اصفهان- خ قائمی��ه – روبروی آگاهی – فرعی 43- کوچه 
هادیان. م��اده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
ش��د محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
ی��ا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بده��د یا مالی معرفی کند که اجرای حکم 
و اس��تیفاء محکوم به از آن میس��ر باش��د ودر صورتی که خود را قادر به 
اج��رای مفاد اجرائیه نداند یا ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید. شعبه ششم 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ رأی
495 کالس��ه پرونده: 897/91 شماره دادنامه: 92/1/28-11. مرجع رسیدگی: 
ش��عبه 38 حقوقی ش��ورای حل اختالف اصفهان. خواهان: رامبد خدابنده لو 
نشانی: خ امام خمینی خ امیرکبیر خ پرتو جنب گاراژ ساکو یدک تریلر خدابنده. 
خوان��ده: 1- محمد محرابی 2- علی توکلی 3- علی صالحی نش��انی: مجهول 
المکان 4- صفرعلی شیرازی چهار راه آبشار کیلومتر 3 بران جنوبی روستای 
کالرتان پ124. خواسته: الزام به انتقال سند و ایفای تعهد. گردشکار: پس از 

ارجاع پرونده به این ش��عبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی 
و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا. در خصوص دعوی 
آق��ای رامبد خدابنده لو بطرفیت محم��د محرابی و علی توکلی و علی صالحی 
و صفرعلی ش��یرازی بخواس��ته الزام به انتقال سند و ایفای تعهد با توجه به 
مس��تندات و محتویات پرونده و اینکه خواهان یکدس��تگاه آپارتمان واقع در 
بهارستان را از شخصی بنام علی توکلی خریداری و با یک قطعه باغ معاوضه 
نموده است و باغ را تسلیم و آپارتمان را تصرف نموده است و خوانده ردیف 
 چهارم صفرعلی ش��یرازی در رابطه با آپارتمان م��ورد بحث  دارای وکالت

می باش��د و اظهار می دارد آپارتمان را خریداری ننم��وده بلکه مبلغ هیجده 
میلیون تومان از فروش��نده علی توکلی طلبکار هس��تم و چون کالهبردار بود 
وکال��ت آپارتم��ان را از او گرفته ام و چنانچه خواهان مبلغ س��یزده میلیون 
تومان ب��ه من بدهد حاضر به انتق��ال وکالت نامه هس��تم و اینکه خواندگان 
ردیف ا تا 3 علیرغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه 
ای هم تقدیم ننموده و دفاع موثری از خود بعمل نیاورده اند و اینکه در مورد 
خرید و فروش آپارتمان بین علی توکلی و صفرعلی شیرازی هیچگونه رابطه 
معامالتی وجود ندارد صحت ادعای خوانده بر شورا ثابت تشخیص داده شده 
فلذا با استناد به ماده 198 ق آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان 
ردیف 2 و 4 به حضور در یکی از دفاتر رسمی و انتقال سند و هزینه دادرسی 
ب��ه مبلغ 48/000 ریال در حق خواه��ان صادر و اعالم مینماید و در رابطه با 
خواندگان ردیف 2 و 3 به علت عدم رابطه معامالتی قرار رد دعوی صادر می 
گردد حکم صادره برای خوانده ردیف 2 غیابی و ردیف 4 حضوری و ظرف 
 مهل��ت 20 روز پس از اب��الغ قابل واخواهی و تجدید نظرخواهی می باش��د.

 شعبه38 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان  

ابالغ
496 ش��ماره: 1358/91 به موجب رای ش��ماره 2169 تاریخ 91/12/9 حوزه 
11 ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه 1- س��لیمان جعفری 2- ایرج جعفری نشانی محل اقامت مجهول المکان 
محکومن��د به: خواندگان متضامنًا به پرداخت مبل��غ 50/000/000 ریال بابت 
اصل خواس��ته و 42/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی طبق تعرفه و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک 90/2/5 تا تاریخ اجرای حکم و هزینه نشر 
آگهی و حق الوکاله وکیل در حق خواها شرکت خدمات فنی رضا به نمایندگی 
رضا س��حار به نش��انی اصفهان کیلومتر 5 جاده تهران مقابل کارخانه شیر 
پ��گاه خدمات رنا. ماده 34 قانون اجرای اح��کام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اج��را بگذارد یا ترتیبی برای پرداخ��ت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میسر باشد ودر صورتی که خود را 
ق��ادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند یا ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید. شعبه 

11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
497 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 166/92خواه��ان خانم فاطم��ه امینی 
کوهس��تانی دادخواستی مبنی بر نفقه فرزند مش��ترک به طرفیت آقای ناصر 
مجنون تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای سه ش��نبه مورخ 92/3/21 
س��اعت 11:30 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این ش��عبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران – مجتمع شماره 
یک اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائ��م را اخذ نماید. در 
صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود. شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
498 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 1862/92 خواهان محم��د تقدس زاده 
دادخواس��تی مبنی بر الزام به انتقال به طرفیت امین شیخی نژاد فرزند همزه 
تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 92/3/7 ساعت 
11/30 تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید 
منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع ش��ماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 

دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه12 مجتمع شماره 2 

شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
499 در خصوص پرونده کالسه 112/92 خواهان رامبد خدابنده لو دادخواستی 
مبنی بر مطالبه چک به طرفیت مصطفی قاسمی فرزند علی تقدیم نموده است. 
وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 92/4/12 ساعت 9/30 تعیین گردیده 
اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر 
ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
ش��ماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
 مقتضی اتخاذ می شود. شعبه12 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
500 در خصوص پرونده کالس��ه 92/83 خواهان احمد کاظمی دادخواس��تی 
مبن��ی بر مطالبه به طرفی��ت حمیدرضا جهانگردی نصرآب��ادی تقدیم نموده 
اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز چهارش��نبه مورخه 92/3/8 س��اعت 4:30 
عصر تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواه��ان مراتب در جراید منتش��ر، ت��ا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این 
شعبه واقع در خیابان سجاد-اول ارباب-روبه روی مدرسه نیلی پور-جنب 
ساختمان صبا-پالک57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف – شعبه 
22 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 22 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
501 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 110/92 خواه��ان نعم��ت ا... صالحی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه اجاره بها به طرفیت عبدالحس��ین ترمان فرزند 
جواد تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای روز پنج شنبه مورخ 92/3/30 
س��اعت 11 تعیین گردیده اس��ت. با توج��ه به مجهول الم��کان بودن خوانده 
حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در 
جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع ش��ماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 12 مجتمع شماره 2 

شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت 
502 آق��ای قدرت اله محمودی مهس��تاره دارای شناس��نامه ش��ماره 19 به 
ش��رح دادخواست به کالس��ه 418/92ح10  از این ش��ورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان محمدرضا محمودی 
مهستاره بشناسنامه 1270970135 در تاریخ 1391/5/6 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: پدر ومادر 
ب��ه نام های ذی��ل: 1- رقیه رضوانی مهس��تاره ش ش 18 )مادر متوفی( 2- 
ق��درت اله محمودی مهس��تاره ش ش 19 )پدر متوفی( و الغیر. اینک با انجام 
تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر 
نخس��تین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 

شد. شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان



حامد بهداد در رینگ 
بوکس

روایت محسن هاشمی از 
کتاب خاطرات پدر

مس��تند بلند »در براب��ر علی«، درب��اره زندگی و مبارزات اس��طوره بوکس 
س��نگین وزن جه��ان محمدعلی کلی، ب��ه اهتم��ام حامد به��داد و عباس 
مطمئن زاده، در مرحله دوبله و صداگذاری اس��ت. ویژگ��ی دوبله این فیلم، 
اس��تفاده از گوینده های مطرح  س��ال های طالی��ی دوبله در ایران اس��ت. 
 مدیریت دوبالژ را زهره ش��کوفنده ب��ه عهده دارد و از فهرس��ت گویندگان
 می توان بهچنگیز جلیلوند، منوچهر اس��ماعیلی، خسرو خسرو شاهی و....

اش��اره کرد.گزارش��گری مس��ابقه های بوکس را نیز جهانگیر کوثری انجام 
داده است.حامد بهداد قصد خود را تجلیل از دوبلورهای بزرگ و خاطره ساز 
سال های طالیی س��ینما اعالم کرد. فیلم محصول 2008 است و زندگی و 
کارنامه او را از نگاه رقیبان و قهرمانان بوکس س��نگین وزن جهان به تصویر 

می کشد. 

 مدیر نش��ر معارف انقالب از رونمای��ی کتاب خاط��رات رییس مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام از س��ال 1369 با عنوان اعتدال و پیروزی در 

بیست وششمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران خبر داد. 
محسن هاشمی ، اظهار داشت: موضوع این کتاب، سال اول دوره نخست 
ریاست جمهوری آیت اهلل هاشمی رفس��نجانی را در بر می گیرد. او منبع 

اصلی کتاب را دست نوشته های آیت اهلل هاشمی رفسنجانی عنوان کرد.
این کتاب پس از آماده سازی در اختیارایشان قرار گرفت و مواردی که به 

اعتقاد ایشان خط قرمز بود، از کتاب حذف شد.
کتاب با 22 سال تاخیر چاپ می شود؛ ولی هنوز هم خط قرمز هایی وجود 
دارد و شاید در20 س��ال آینده بتوان در تجدید چاپ کتاب ها، آن موارد 

حذف شده را اضافه کرد.

خبر ویژهیادداشت

هفت

حذف تصویر احمدی نژاد مساوی با صدور مجوز اکران 
علی عطشانی،  از تعامل وزارت ارشاد  و سازندگان تلفن همراه رییس جمهور برای انجام اصالحات فیلم و 
حذف دو پالن از سکانسی که در آن تصویر احمدی  نژاد نشان داده می شد، خبر داد و افزود:  در صحنه هایی 
که مهدی هاشمی با تلفن همراه با مردم درباره موضوعاتی صحبت می کند،  برخی دیالوگ ها کمرنگ تر شد.
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تئاتر شهردر خیابان های اصفهان
اوژن صفاری درباره بازسازی تئاتر سپاهان 
اظهار داشت: شاید در چند سال اخیر این 
اتفاق یکی از بهترین اقدامات برای تئاتر 
اصفهان به حساب آید. وی افزود: اصفهان 
مدت ها است که از نداش��تن یک سالن 
منحصرا با کاربری  تئاتر محروم بوده است 
و ساخت تئاتر شهر می تواند نقطه عطفی 
برای تئاتر اصفهان باشد. این کارگردان تئاتر تصریح کرد: مشکالت تئاتر 
تنها به ساخت سالن محدود نمی شود، اما این اقدام برای شهری که تئاتر 
در آن قدمت دارد، بسیار مناسب است. وی با بیان اینکه همه اهالی تئاتر 
باید یک صدا به پیشرفت تئاتراصفهان کمک کنند، گفت: اصفهان شهری 
است که فرهنگ با تاریخ آن عجین شده و می تواند یکی از وجوه درخشان 
این شهربه حساب آید. صفاری به تغییر نگرش در فضای تئاتر اشاره کرد و 
افزود: تئاتر اصفهان از وضعیت مناسبی برخوردار نیست که بخشی از آن 
به خود اهالی تئاتر مربوط می شود، اگرچه مسئوالن نیز باید در بالندگی 
این هنر کمک کنند. وی تأکید کرد: امیدوارم سالن تئاتر شهر، محلی باشد 
که همه گروه های تئاتری در اصفهان بتوانند در آن امکان اجرا داش��ته 

باشند. 

کوه صفه  در بازار نشر 
پنجمین دفتر شعر حسن صفدری با نام 
»کوه صفه« منتشر شد. ش��عر بلند این 
مجموعه در وصف کوه صفه شهر اصفهان، 

در ابتدای این کتاب گنجانده شده است.
اوگفت: دفتر ش��عر کوه صف��ه، پنجمین 
مجموعه ش��عر منتشر ش��ده من است. 
همه اش��عار این مجموعه در سال 1391 
سروده شده اند. وی در ادامه درباره وجه تسمیه عنوان کتاب گفت: کتاب 
دو قسمت دارد که بخش اول آن یک ش��عر بلند با نام کوه صفه است و به 
همین دلیل عنوان کلی این دفتر هم »کوه صفه« ش��ده است. کوه صفه 
دراطراف شهراصفهان واقع اس��ت و در بین اهالی آن جا شهرت بسیاری 
دارد.صفدری در پایان به مجموعه شعر جدید خود اشاره کرد: پیش از این 
مجموعه، یک کتاب شعر از من با عنوان »این ها همه آینه« در فرانسه و به 
زبان فرانسوی منتشر شد. هم اکنون نیز یک مجموعه شعر مشترک با یک 
شاعر فرانسوی به نام »آلن النس« در نشر ثالث زیر چاپ دارم. نام این کتاب 
»راهی به سوی پاریس« است. حسن صفدری شاعر معاصر ایرانی است که 
پیشتر آثاری از او در فرانسه و آمریکا به چاپ رسیده است. او در سال 199۷ 
 برنده جایزه شعر سال شهر ممفیس شده است. دیگر آثار منتشر شده او 
 عبارتن��د از: »بی��رون پنج��ره ب��اد اس��ت«، »م��ن دیگری هس��تم« و

 »زیر چتر تو خواب رفته ام«. همچنین پیش تر»غزل، غزل های سلیمان« 
نیز با ترجمه صفدری منتشر شده است. 

یار مهربان با لهجه اصفهانی
مسابقه کتابخوانی یار مهربان به مناسبت 
هفته اصفهان با محوریت کتاب » شهری 
اس��ت ب��ر هام��ون نه��اده«  اث��ری از 
محمدحس��ین ریاحی برگزار می ش��ود. 
 مس��ئول پژوهش مرکز اصفهان شناسی

 در باره ای��ن کتاب گف��ت: در این کتاب 
سعی شده تا افراد، محیط شهر، فرهنگ و 
عظمت، تاریخ تمدن اصفهان را بشناسند. وی اظهار داشت: در این کتاب 
2۵0 صفحه ای از مباحث مرتبط با اصفهان با همکاری دو نفر از محققین 
و همکاران علمی به انجام رسیده است.  وی با بیان اینکه چهار موضوع از 
کتاب را به صورت شخصی تدوین کرده ام، گفت: این چهار موضوع شامل 
تاریخ فرهنگ اصفهان، رجال و مشاهیر اصفهان، محالت و بازار اصفهان و 

آثار و ابنیه اصفهان می باشد. 

معاون سابق فعالیت های سازمان 
سینمایی دستگیر شد

علیرضا سجادپ ور که 2 سال پیش هم شایعه بازداشت و دیدن او در اوین 
منتشر شده بود، به گزارش کافه سینما به نقل از بانی فیلم، به دالیلی که 
با فعالیت او در اداره نظارت و ارزشیابی و معاونت آثار سینمایی ارتباطی 
ندارد، بازداشت شده است. 2 سال پیش که خبر بازداشت سجادپور منتشر 
شد، او چند روز بعد دستگیری خود را تکذیب کرد. دیروز مشاور حقوقی 
سازمان سینمایی دستگیری س��جادپور را تأیید کرد. بهزاد ابتهاج گفت: 
سجادپور در دوران مسئولیت خود، به عنوان پاک ترین مدیرفعالیت می کرد 
و شایعات اخیر، ربطی به سازمان سینمایی ندارد. اگر خبری در این زمینه 

منتشر ش��ده، ربطی به فعالیت 
ایش��ان در س��ازمان سینمایی 
نداشته وبه دلیل مسأله شخصی 
بازپرس وی را احضار و بازداشت 
کرده اس��ت وحق دارد تا پایان 
تحقیقات وی را نگه دارد. پیش 
از این اخباری درباره دستگیری 
یکی از مدیران فرهنگی دولت 

منتشر شده بود. 
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از فرانسه تا دوردنیا 
الماس ها ابدی اند 

گروه فرهنگ -  برتراند تاورنیه، متولد 24 آوریل 1941 در لیون فرانسه 
است. تاورنیه را  به عنوان یکی از سینماگران مطرح فرانسه و البته جهان 
می دانند. وی بازیگری، فیلمنامه نویسی، دکوپاژ و تدوین را هم بارها تجربه 

کرده اس��ت، ولی بیش��تر ش��هرتش را مدیون فیلم هایش اس��ت. 
تاورنیه جوایززیادی را از ابتدا تا کنون به ویترین افتخاراتش افزوده است 
که از آن میان می توان به بفتا در س��ال 1990 ب��رای فیلم زندگی و دیگر 
هیچ، و چهار جایزه جشنواره س��زار، خرس طالی برلینو نخل طالی کن، 

اش��اره کرد. 
کاپیتان کنان، طعمه های تازه، بازی نوستالژی، بئاتریس، مرگ دیده بان،  
کودکان لوس،  قاضی و قاتل، سنت پل و... برخی از فیلم های او هس��تند.  
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مریم موحدیان ازاس��اتید 
جمال 
نوروزباقری 

نمایشنامه نویسی ونگارش 
دراماتی��ک در اس��تان 
اصفهان است. اوتحصیالت 
گرای��ش ب��ا  نمای��ش  رش��ته  در  را   خ��ود 

 ادبیات نمایشی انجام داده و درجات عالی پژوهش 
هنر را از دانشگاه هنرهای زیبا کسب کرده است. از 
س��وابق او می ت��وان به تدریس داس��تان نویس��ی 
ونمایشنامه نویس��ی در مراکز آموزشی، بازخوانی، 
بازبینی و داوری جشنواره های مختلف تئاتر استانی 
وکش��وری، انتش��ار مقاالت��ی در بولتن ه��ای 
جشنواره های مختلف تئاتر استان، همکاری با اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان به عنوان 
کارش��ناس تئاتر، عضوی��ت در دوره های مختلف 
ش��ورای نظارت بر نمایش و عضویت هیأت علمی 
دانشگاه سوره اصفهان تا زمان انحالل اشاره کرد. از 
آثار او نیز می توان، نمایش��نامه  یکی دیگر از میان 
 همه اما یکی دیگر، به خاطر مری��م و روایتی دیگر

 نام برد.موحدیان در سال 81 توانست مقام پژوهش 
برگزیده س��ال را برای  نمایش��نامه نویسان معاصر 
ایران، دهه چهل کس��ب کند. او هم اکنون در حال 
چ��اپ جل��د دوم ای��ن کت��اب اس��ت. از آخری��ن 
فعالیت های اونیز می ت��وان به دراماتورژی نمایش 
س��رنخ، به کارگردانی لیال پرویزی در سال گذشته 
اشاره کرد. همه این موارد بهانه گفتگویی شد که در 

ادامه می خوانید: 
ابتدا دراماتورژی را تعریف کنید.

درامات��ورژی، به منزله هرنوع تغییر در متن اس��ت 
 از کم یا زی��اد ک��ردن عالمان��ه و آگاهان��ه متن تا

 دوباره نویسی آن که ممکن است به تغییر مضمون 
 منجر ش��ود. ی��ک درامات��ورژ، قال��ب کار را تغییر 
 می ده��د . دراماتورژی در ی��ک تعریف کلی یعنی 
 هرنوع تفکر، پژوهش وتحلیلی که روی متن انجام 
می ش��ود و در یک نگاه جامع تر، ب��ه منزله بازوی 

فکری کارگردان است.
دراماتورژی در اصفه�ان چه جایگاهی 

دارد؟
درامات��ورژ، زمانی هویت پیدا می کن��د که گروه به  
معنای واقعی کلمه وجود داش��ته باشد ومتأسفانه  
این واژه در این ش��هر نا آشنا اس��ت؛ زیرا همفکری 
و نگاه مش��ترک، بین تمام اعضا کمتر وجود دارد و 
پرکردن وقت جایگزین یک اندیشه واحد شده  و در 
این شرایط نه تنها دراماتورژ، بلکه کارگردان، طراح 

و همچنین سایر اعضاء رنگ می بازند.
ع�دم مدیریت ی�ا اختالفات ش�خصی 

می�ان هنرمندان؛کدام ی�ک باعث بروز 
مشکالت در تئاتر اصفهان است؟

به نظر من، بیشتر به مدیریت بازمی گردد که شامل 
مدیریت فکری - فرهنگ��ی و بخش دیگر اقتصادی 
است. متولی اصلی تئاتراس��تان، اداره کل فرهنگ 
وارش��اد اسالمی اس��ت و  ش��ورای نظارت برتولید 
آثار تئاتر، بازوی فکری به شمار می آید. متأسفانه 
این ش��ورا با ترکیب های مختل��ف و در زمان های 
گوناگون، حت��ی  زمانی که خود م��ن نیز عضو این 
 ش��ورا بودم، فقط با یک نگاه ممیزی با آثار برخورد 

می کرد و به وقت وهزین��ه هایی که یک گروه برای 
تولید آن اثر صرف کرده بود، توجهی نداشت. اولین 
ومهم ترین عنص��ری ک��ه ناخواس��ته در یک کار 
فرهنگی  به وجود می آید، مس��أله مالی اس��ت که 
باید حداقل بازخورد را داشته باشد و این موجب می 
ش��ود که گروه ها برای دغدغه مالی خود، کار تولید 
کنند.باید برای تغییر محیط فرهنگی استان تالش 
کرد تا محدودیت ها از فضای تئاتر اصفهان برداشته 
شود و این منوط به این است که بتوانیم حرف بزنیم. 
ماشاهد هستیم که رسانه های دیداری، شنیداری 

وهمچنین جراید،  اجازه دارند دیدگاه و نقطه نظرات 
خود را مطرح کنند؛ ولی تئاتر، مظلوم ترین قربانی 
ممیزی در این شهر است. اهالی تئاتر نیز مانند سایر 
اقش��ار جامعه دارای حب وبغض هایی هس��تند و 
وقتی  امکان کار نیست، به جای اینکه حواس خود را 
جمع کارکنند،حواسشان را جمع یکدیگر می کنند 

وخطاهایی نیز رخ می دهد.
جایگاه فعل�ی تئاتر کم�دی اصفهان را 

چگونه ارزیابی می کنید؟
اگر به تاری��خ کمدی از گذش��ته تا کن��ون نگاهی 
 داش��ته باش��یم، هم��واره انتق��ادی ب��ودن،  از
  مه��م تری��ن ویژگی ه��ای آن اس��ت و زمان��ی

 می تواند ارزش��مند ش��ودکه بتواند هرش��ب یک 
 اج��رای تازه داش��ته باش��د، همانطور ک��ه مرحوم
  ارح��ام صدراجراهایش بر اس��اس مخاطب تغییر

 می کرد وب��ا آمدن یک مس��ئول، ش��دت وضعف 
 م��ی گرفت.تازمانی که ما نگران هس��تیم که مبادا

با گفته های ما به فرد یا نهادی ب��ر بخورد و یا برای 
کار بعدی دچار مش��کل ش��ویم، محدودیت ایجاد 
می ش��ود و انتقادی بودن آن، از بین می رود. یکی 
از دالیل موفقی��ت مرحوم ارح��ام صدراین بود که 
زمان خودش را به درس��تی شناخته بود و بر اساس 
نیازهای زمانه خود کار می کرد وحرف می زد و اگر 
امروزحضور داشت، بی شک با درایت ، نوع کار خود 
را تغییر می داد و متناس��ب زمانه و نیازهای جامعه 

فعلی عمل می کرد.
آم�وزش در اصفه�ان، توانس�ته موفق 

عمل کند؟
متأسفانه بیشتر آموزش��گاه ها بیش از آموزش، به 
پرکردن کیس��ه های خود فکر می کنند و به اینکه 
هنرجو باید بعد از کس��ب مدرک  باعث افتخار آن 
مکان باشد نه ابزار پولسازی برای مدیران آموزشگاه 
توجهی ندارند و بعد از گذراندن چند دوره، هنرجو 
بدیهی ترین مسائل را درباره تئاتر نمی داند ودیگر 
نمی توان ب��ه این مکان ها ب��رای آموزش اطمینان 
کرد و باید به فکر تأس��یس یک دانشگاه تخصصی 

در اصفهان باشیم.
مخاطب در اصفهان چه جایگاهی دارد؟

اولین گام مؤثر زمانی است که یک کارگردان متن 

مناسب را اتخاب می کند و ز مانی که یک متن شامل  
حرف عامه مردم و حتی  حرف روشنفکران جامعه  
نیست، طبیعتاً مخاطب پس می زند. گام دوم مکان 
اجرای اثر اس��ت که با س��طح فرهنگ وسواد مردم 
 ارتب��اط دارد. ارکان تئاترعبارت ان��د از: متن،گروه 
اجرایی، مکان، هدف ومخاط��ب. تئاتر،  تنها هنری 
اس��ت که بدون مخاطب،  معن��ی ومفهومی ندارد.

ممیزی که امروز بر تئاتر اصفهان حاکم است، باعث 
می شود که مخاطب کم ش��ود و اهالی آن نیز با ن 
جدا کردن خود از آنها به این امر سرعت می بخشند.

تئاتر خصوص�ی می تواند راه نج�ات هنر این 
شهر باشد؟

اگر مدیری حاضر شود  امکان مالی خود را همراه با 
فرهنگ در اختیار تئاتر بگذارد و تیغ ممیزی دوباره 
بر گردن تئاتر قرار داده نش��ود و با گفتن هر سخن 
نگران نباشیم که عده ای سوء برداشت کنند، در این 
صورت یک راه گریز مناسب است؛ به این علت که، 
تئاتر نمی تواند مخارج خود را تأمین کند وگیشه نیز 
بازدهی ندارد والزم است  حمایت مالی صورت بگیرد 
مشروط به اینکه به گرفتن امتیاز نیانجامد و بستری 

برای رشد وبالندگی هنرباشد.     
امروزش�اهد تئاتر گیش�ه ای در سطح 
شهر هستیم. ش�ما با این پدیده چگونه 

برخورد می کنید؟
 افزایش قیمت بلیط برای در آم��د زایی گروه ها به 
ضرر آنها اس��ت ؛ اما با ید توجه داشته باشیم که به 
سابقه کار کارگردان نیز بستگی دارد ؛ گیشه محل 
مطمئنی برای تکیه کردن کردن نیست و تنها یک 

کمک هزینه است.
تئاترب�ا این رویه،چ�ه آین�ده ای  را در پیش 

رو دارد؟
عادت ن��دارم ب��ه تئات��ر و ه��ر مقوله دیگ��ری نه 
آرمانگرایانه نگاه کنم و  نه اینکه نگاه سیاهی داشته 
باشم. من فکر می کنم با  شرایط جامعه فرهنگی ما، 
جریان تئاترنیز با همین افت وخیز هایی که تا کنون 
داشته، به مسیر خود ادامه می دهد و آینده تئاتر به 
آینده اقتصاد و مخصوصا سیاس��ت های فرهنگی، 
بستگی دارد. تغییراین فاکتورها، موجب تغییراتی 

در تئاتر می شود.

 گفتگوی اختصاصی با مریم موحدیان هنرمند اصفهانی 

از ارحام صدر تا آوازه خوانی در تاالرهای شهر

 مدیرهماهنگ��ی امور اس��تان ها و مرکز 
گروه 
هنرهای نمایش��ی، برنامه های جش��ن فرهنگ

اردیبهشت تئاتر را تشریح کرد. وحید لک 
در تش��ریح برگزاری جش��ن اردیبهش��ت تئاتر بیان ک��رد: این 

جشن ها، با توجه به برنامه های گس��ترده ای که در حوزه تئاتر 
صورت گرفته و به مناسبت روز جهانی تئاتر برگزار می شود. نکته 
قابل ذکر آن است که روز جهانی تئاتر در دنیا، 2۷ مارس مصادف 
با ۷ فروردین است و به دلیل تعطیالت نوروزی امکان برگزاری آن 

در این روز وجود ندارد. 
وی ادام��ه داد: مرکز هنرهای نمایش��ی وزارت فرهنگ و ارش��اد 
برنامه هایی را برای کش��ور در نظر گرفته و روزها و هفته هایی را 
به برگزاری این جشن ها در سی و دو استان کشور اختصاص داده 
است. امسال نیز  این جش��ن ها برنامه ریزی شده است. آغاز گر 
اردیبهشت تئاتر، استان کرمانشاه در تاریخ هفتم اردیبهشت است. 
مدیر امور هماهنگی اس��تان ها، جدول برنامه های اردیبهش��ت 
تئاتر را اعالم کرد و گفت: اصفهان23   اردیبهش��ت ماه به برپایی 

این جشن اقدام می کند.
وی در ادامه افزود: هنرمندان، پیشکس��وتان، مدرسین و مدیران 
فرهنگی که در طول یک سال گذشته خدمات شایانی را در حوزه 
نمایش انجام داده اند، در نظر گرفته ش��ده است. این اتفاق با یک 
عظم راس��خ و خرد جمعی صورت می گیرد و تمام عزیزانمان در 
انجمن هنرهای نمایشی استان ها در کنار مرکز هنرهای نمایشی 
 قرار می گیرند و با همدلی این برنامه را به س��رانجام می رسانند.

اهداف بس��یاری برای برگ��زاری ای��ن برنامه ها در نظ��ر گرفته 
 ش��ده بود و طبق ای��ن اهداف پی��ش رفتی��م. تجدید دی��دار و

 هم اندیشی میان هنرمندان و مسئوالن فرهنگی استان ها شکل 
می گیرد. همچنین از فعاالن و تأثیرگذاران تئاتر، قدردانی صورت 
 می گیرد تا بتوانیم گامی در پیش��برد اهداف واالی کش��ورمان 

داشته باش��یم و در عرصه فرهنگ و هنر زمینه س��از بسیاری از 
اتفاقات مثمرثمر باشیم. 

و  مرتب��ط  مدی��ران  و  فرهنگ��ی  نهاده��ای  تش��ویق 
مش��ارکت در برنامه ه��ای تئات��ر اس��تان ها از اه��داف 
ب��رای ک��ه  اس��اتیدی  معرف��ی  ماس��ت.  مه��م   بس��یار 

  اولی��ن ب��ار حض��ور خواهن��د داش��ت، کارگاه های آموزش��ی، 
آسیب شناسی و برطرف کردن بخشی از دغدغه های هنرمندان 
تئاتر و پیدا کردن راهکارهای ریش��ه ای برای آسیب های تئاتر 
 اس��تان ها، از دیگر مباحثی اس��ت که به آن پرداخته می ش��ود.

وی در رابطه ب��ا اعتبارات الزم جهت برگزاری اردیبهش��ت تئاتر 
تصری��ح کرد: اعتب��ارات، مس��أله ای اس��ت که مرک��ز هنرهای 
 نمایش��ی بس��یار به آن توجه دارد تا برنامه ها با کمترین مشکل 
پیش رود. طبق برنامه ریزی صورت گرفت��ه، تندیس های کلیه 
استان ها طراحی و ساخته ش��ده و ارسال آن صورت گرفته است 
تا نماین��دگان اداره کل طبق س��همیه ای که ب��رای آنها در نظر 
گرفته شده است، آن را تحویل بگیرند. پوس��تر واحدی طراحی 
شده اس��ت و بعد از رونمایی به تمام اس��تان ها ارسال می شود. 
حضور اساتید و ترانسفر بین شهری آنان، به عهده مرکز هنرهای 
 نمایش��ی اس��ت وهدیه ای نیز برای این عزی��زان در نظر گرفته

 شده است.

از جشن اردیبهشت تئاتر اصفهان چه خبر 

 اعتبارات، مسأله 
ای است که مرکز 
هنرهای نمایشی 

بسیار به آن توجه 
دارد تا برنامه ها با 

 کمترین مشکل 
پیش رود

 »کاپیتان کنان« پشت صحنه »بازی نوستالژی« »برتراند تاورنیه«



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

 نبرد پرسپولیس و سپاهان 
همزمان با فوالد- استقالل

سازمان لیگ برتر فدراسیون فوتبال س��اعت برگزاری دیدار فینال جام 
حذفی را اعالم کرد.

دیدار فینال جام حذفی بین تیم های پرسپولیس تهران و فوالد مبارکه 
سپاهان روز یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ماه ساعت ۱۷:۴۵ در ورزشگاه آزادی 
تهران برگزار می شود. به این ترتیب، این بازی همزمان با دیدارهای هفته 

سی و سوم لیگ برتر برگزار خواهد شد. 

گیتی پسند حریفان خود را شناخت
با پایان یافتن مس��ابقات مقدماتی فوتس��ال باش��گاه های منطقه غرب 
آسیا، گیتی پسند حریفان خود در مرحله نهایی جام باشگاه های آسیا را 
شناخت.  مسابقات فوتسال مقدماتی قهرمانی باشگاه های آسیا در منطقه 
 یک )غرب( در مالزی به پایان رس��ید و طی آن، تیم السد قطر با پیروزی 
۵ بر ۲ برابر الصداقه لبنان قهرمان این گروه شد. ضمن این که هر دو تیم 

نیز به مرحله نهایی راه یافتند. 
دیدار رده بن��دی این گروه نیز برگزار نش��د و تیم های الوص��ل امارات و 

السالمیه کویت به طور مشترک سوم شدند. 
بدین ترتیب تیم های الصداقه لبنان و السد قطر از این منطقه مجوز صعود 

به دور نهایی جام باشگاه های آسیا را کسب کردند. 
پیش از این در منطقه ی��ک، تیم های چونبوری جی ای��چ بانک تایلند، 
شن ژن نانلینگ چین و تای س��ون نام ویتنام مجوز صعود به دور نهایی 
را کسب کردند. مرحله نهایی جام باش��گاه های فوتسال آسیا از ۲۷ اوت 
تا اول س��پتامبر برابر با ۵ تا ۱۰ ش��هریور در ناگویای ژاپن برگزار خواهد 
شد و تیم های گیتی پس��ند ایران، ژاپن و ازبکستان نیز در این مسابقات 
حضور خواهند داش��ت. در دوره قبلی جام باشگاه های فوتسال آسیا تیم 

گیتی پسند اصفهان به عنوان قهرمانی رسید. 

رقابت شانه به شانه کانوپولو 
ماهان با رقبا

هفته هشتم و پایانی لیگ برتر کانوپولوی آقایان چهارشنبه ۱۱  اردیبهشت 
ماه به مناسبت س��الروز والدت رهبر کبیر انقالب اس��المی و به میزبانی 
باشگاه مقاومت بسیج در پیست کانوپولوی دریاچه آزادی برگزار خواهد 
شد. در این  هفته از مسابقات با برگزاری هفت مسابقه تکلیف تیم های برتر 

مشخص خواهد شد.   
رقابت های هفته پایانی با برگزاری مسابقه هیأت قایقرانی استان مرکزی 
و هیأت قایقرانی آستانه اشرفیه از  ساعت ۹ آغاز می شود و از ساعت ۹:۴۵ 
باشگاه پرسپولیس به مصاف باش��گاه صدر سبحان بابلسر می رود. فوالد 
 ماهان سپاهان از ساعت۱۰:۳۰ با هیأت قایقرانی مرکزی دیدار می کند 
و مسابقه باشگاه مقاومت بسیج و هیأت  قایقرانی آستانه اشرفیه ساعت 
۱۱:۱۵ انجام می شود. هیأت قایقرانی آس��تانه ساعت ۱۲:۴۵ به مصاف 
باشگاه  صدر سبحان می رود و در آخرین مسابقه باشگاه مقاومت بسیج با 
باشگاه پرسپولیس مسابقه خواهد داد.  در جدول رده بندی این رقابت ها، 
فوالد ماهان سپاهان با ۱۱ بازی و ۲۴ امتیاز در صدر قرار دارد، پرسپولیس 
 با   ۹ بازی و ۲۳ امتیاز دوم اس��ت و باشگاه مقاومت بس��یج با ۱۰ بازی و 

۲۳ امتیاز در رده سوم جای گرفته است.  

بازیکن آمریکایی به یاری پترو آمد
تیم بس��کتبال پتروشیمی برای حضور در مس��ابقات غرب  آسیا بازیکن 
آمریکایی جذب کرد. تیم پتروش��یمی بندر امام ک��ه یکی از نمایندگان 
بس��کتبال ایران در رقابت های غرب آسیا محسوب می شود، یک بازیکن 
 آمریکایی به ترکیب خ��ود اضافه کرد. تی��رون برازلت��ون، گارد رأس و 
۱8۵ سانتیمتری است که در اردوی کیش پتروشیمی جذب این تیم شده 
است. وی س��ابقه حضور در لیگ های اوکراین، آلمان، دی لیگ آمریکا و 

لهستان را در کارنامه دارد.
مسابقات غرب آسیا از ۲۱ تا ۲8 اردیبهش��ت ماه در دهوک عراق برگزار 
می شود. کشور عراق در روزهای گذش��ته با نا آرامی های زیادی روبه رو 
بوده که همی��ن موضوع تأثیر زی��ادی بر برگزاری یا ع��دم برگزاری این 

رقابت ها گذاشته است.

گیتی پسند از دیدار مقابل 
مس ورزقان انصراف داد

تیم فوتبال گیتی پس��ند اصفهان از حضور در دیدار رده بندی لیگ 
دسته دوم باشگاه های کشور انصراف داد. 

با توجه به انجام مراسم قرعه کش��ی برای برگزاری دیدار رده بندی 
رقابت های لیگ دس��ته دوم باشگاه های کش��ور بین تیم های مس 
س��ونگون ورزقان و گیتی پس��ند اصفهان دهم اردیبهش��ت ماه به 
میزبانی ورزش��گاه تختی تبریز، تیم گیتی پس��ند اصفهان از حضور 
در دی��دار رده بندی انص��راف داد و با توجه به مفت��وح بودن پرونده 
شکایت در خصوص برگزاری برخی دیدارهای گروه »ب« مسابقات 
لیگ دس��ته دوم، این دیدار برگزار نمی شود و پرونده این بازی برای 

تصمیمات نهایی به کمیته های مربوطه ارسال می شود. 
گفتنی است، تیم فوتبال گیتی پسند اصفهان با غلبه بر فوالد نوین اهواز 

به لیگ دسته اول باشگاه های کشور، جام آزادگان صعود کرده است.

من و فردوسی  پور بی جنبه نیستیم
کفاشیان/رییس فدراسیون فوتبال

عقیلی باید درخواس��ت خود را به کمیته انضباطی بدهد. قصد نداریم 
هیچ بازیکنی را اذیت کنیم، اما وقتی پای منافع تیم ملی در میان است، 
 همه در براب��ر آن باید قانونمدار باش��ند. برنامه۹۰ یک��ی از برنامه های 
پر بیننده تلویزیونی است. من هم به تیکه ها و برخوردهای فردوسی پور 
ع��ادت دارم. این مس��ایل در جامعه فوتب��ال ما هم وج��ود دارد. همه 
هم با ادبیات عادل آش��نا هس��تند. این گونه نیس��ت ک��ه حرف های 
فردوس��ی پور را در تصمیمات فوتبالی 
خود دخیل کنیم و آنها را اثرگذار 
بدانی��م، البت��ه پیش��نهاد و نظر 
همیش��ه خوب است به شرط آن 
که سازنده باشد. هم من کارم را 
بلدم و هم فردوسی پور. هیچ کدام 
هم آدم های بی جنبه ای نیس��تیم 
که بخواهیم از این مسایل ناراحت 

شویم.

کدام تیم در مرحله حذفی 
حریف استقالل می شود؟

با پیچیده ش��دن وضعیت گروه دوم لیگ قهرمانان آسیا، 
حریف استقالل در مرحله حذفی پس از برگزاری دور پایانی 

مرحله گروهی مشخص می شود.
با پایان هفته پنجم مرحله گروهی رقابت های لیگ قهرمانان 
آسیا صعود اس��تقالل به مرحله حذفی و حذف دو نماینده 
دیگر کش��ورمان، یعنی س��پاهان و تراکتورس��ازی از دور 

گروهی این رقابت ها مسجل شد.
در گروه چهارم، اس��تقالل در حالی صع��ود خود را قطعی 
کرده که در صورت برتری این تی��م در هفته پایانی مقابل 
العین یا در صورت ناکامی الهالل در خانه الریان، آبی های 
ایران به عنوان صدرنش��ین راهی مرحله یک هشتم نهایی 

خواهند شد.

کدام تیم حریف استقالل می شود؟
طبق روال سالیان گذشته در مرحله اول حذفی، تیم های 
اول و دوم گروه های زوج و فرد به ص��ورت ضربدری با هم 
دیدار می کنند که بر همین اساس، در صورت صدرنشینی 
استقالل، این تیم در مرحله یک هشتم نهایی باید با تیم دوم 
گروه دوم و در صورت دوم شدن در گروه باید با صدرنشین 

گروه دوم دیدار کند.
از گروه چهارم رقابت ها صعود استقالل و الهالل قطعی است 
اما وضعیتی که در گروه دوم حاکم اس��ت، نشان می دهد 
که هر چهار تی��م حاضر در گروه همچن��ان توانایی صعود 
به مرحله حذفی را دارند تا به این ترتیب ش��اهد بازی های 

جذاب و حساس در روز پایانی این گروه باشیم.
در روز پایانی گروه دوم پاختاکور در ازبکس��تان از الشباب 
پذیرایی می کند و لخویا در قطر با االتفاق دیدار می کند تا به 
این ترتیب در صورتی که بخواهیم شانس تیم های میزبان 
برای برتری را بیشتر بدانیم از حاال شانس لخویا و پاختاکور 
به عنوان تیم های اول و دوم بیشتر از دو تیم دیگر باشد که 
در این صورت استقالل اگر صدرنشین شود باید با پاختاکور 
دیدار کرده و در صورت دومی در گروه به مصاف لخویا برود.

با این حال در فوتبال امکان وقوع هر نتیجه ای وجود دارد و 
تنها احتماالتی که وجود دارد بررسی شده است. 

در ای��ن میان تا به ح��ال فقط صعود تیم های اس��تقالل و 
الهالل از گروه چهارم قطعی ش��ده و س��ایر موارد از جمله 
صعود نماین��ده ایران به عنوان صدرنش��ین ی��ا تیم دوم و 
همچنین صعود تیم های برتر از گروه دوم در حد گمانه زنی 

و احتمال است.

خبر روز
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خداداد عزیزی: چند گالن بنزین روی فوتبال ایران بریزیم و خالص!

خداد عزیزی، بازیکن س��ابق تیم ملی فوتبال می گوید: فوتبال ما روز به روز ضعیف تر می شود و بهترین 
راهکار همان حرفی است که خدابیامرز یحیی زاده گفته بود که در این فوتبال را دو سال تخته کنیم. اگر 

می خواهیم نجات پیدا کنیم، باید چند تا از این گالن های بنزین را برداریم و روی فوتبال بریزیم!

۱۹ سال قبل درست در روزهایی که هنوز 
مسعود 
 کلن��گ به زمی��ن زده ش��ده ورزش��گاه افشاری

نقش جهان به خاطر خواب خرگوش��ی 
مسئوالن ورزش ایران زنگ نزده بود و در سال هایی که چرثقیلی 
برای فرو افتادن بر روی سکوهای نیمه ساخته ورزشگاه افسانه ای 
اصفه��ان برپا نش��ده ب��ود، در جمعه های��ی که دوغ و گوش��فیل 
فروش های چهارباغ تمام امیدشان را به بازی های سه تیم اصفهانی 
در ورزشگاه تختی دوخته بودند، هیچ کس این تصور را نداشت که 
نزدیک به ۲۰ سال بعد گره کور ورزش��گاه نقش چهان تبدیل به 
سوهانی برای کشیده شدن بر روی اعصاب و روان طرفداران فوتبال 

در اصفهان شده باشد. 
باغ تختی ورزش��گاهی که ب��ا وجود ظرفیت هفت- هش��ت هزار 
نفری در بازی های مهم لی��گ آزادگان خجالت زده مردم اصفهان 
می شد تا ایستادن پشت توری های س��یمانی، تبدیل به چاره ای 
برای دیدن فوتبال در این ورزشگاه ش��ود، در آن روزها محلی بود 
برای تخلیه هیجان مردمی که ورزش��گاه پیر و قدیمی شهرشان 
را با س��کوهای فلزی و داغش آبروی فوتبال اصفهان می دانستند 
و مدیر کلی که هر روز صبح در پش��ت پنجره اتاقش می ایستاد و 
در دل آرزوی ساختن ورزش��گاهی را مرور می کرد که سکوهایش 
تاب تحمل فش��ار جمعی��ت فوتبال دوس��ت اصفهانی را داش��ته 
باشد. روزهایی که هنوز پیس��ت دوومیدانی باغ تختی تنش را به 

 الستیک اتومبیل های مدل باال نس��پرده بود و جایگاه خبرنگاران 
پنج متر مربعی اش هنوز خجالت زده رسانه های رنگارنگ ورزشی 
نش��ده بود. روزهایی که هنوز چمن باغ تختی بر و رویی داش��ت 
و زردی روزگار نقابی بر چهره پردرد آن نکش��یده بود. مسافرانی 
که به ش��وق دیدن فوتبال در باغ تختی از مس��ئول پذیرش هتل 
آزادی درخواس��ت اتاق هایی رو به چمن داشتند و راهرویی که در 
پشت سکوهای شرقی ورزشگاه تبدیل به محلی برای گرم کردن 
فوتبالیس��ت های بی ادعای آن دوران می شد و هوادارانی که برای 
دیدن ستاره های محبوبشان حتی خطر سقوط از ارتفاع را به جان 
می خریدند. سکوهایی کم ارتفاع در شمال استادیوم که در سرمای 
زمستان می توانست گرمای آخرین دقیقه های غروب خورشید را بر 
تن تماشاگرانش بریزد.  سکوهایی آهنی و داغ که در تابستان بالی 
جان تماشاگران می شد و اتاق کوچک نگهبانی سالن ۱۷ شهریور 
که با آن تلفن رنگ و رو رفته اش، بعد از سوت پایان بازی جوابگوی 
هوادارانی بود که دور از دنیای اینترنت و تلفن همراه و حتی پخش 
تلویزیونی به دنبال اطالع از نتیجه بازی های تیم محبوبشان بودند 
و پسرکی ۱۲ ساله که در فاصله آماده شدن گزارش بازی توسط پدر 
خبرنگارش با شوقی وصف ناپذیر خبر پیروزی تیم های اصفهانی 
را به همراه جزیی��ات دقیق آن بازی از پش��ت تلفن به اطالع همه 
می رساند.  باغ تختی یا همان باغ حجی س��ابق که با وقف پیرمرد 
رهنانی تبدیل به قدیمی ترین ورزشگاه اصفهان شد، روزهایی را 

به چشم دید که اگر امروز سکوهای سیمانی اش زبان می گشودند 
شاید تاریخ فوتبال اصفهان را می شد از نو نوشت. 

روزهایی که مهدی عرب و حسن س��بیل با عشقی وصف ناشدنی 
 س��کوهای س��یمانی دو س��مت جایگاه را زیر پا می فش��ردند تا 
 حنجره ش��ان را تقدیم به ای��ن دو تیم ک��رده باش��ند. روزی که 
س��ید امین موس��وی با درخشش��ی  غیرقابل پیش بینی مرحوم 
حجازی را بر روی نیمکت سپاهان س��ربلند کرد و با زدن سه گل 
به استقالل جشن پیروزی را در تمام چهارباغ جاری کرد. موسوی 
فردای آن پیروزی دلچس��ب در مصاحبه با اولین روزنامه ورزشی 
ایران در آن روزها حرف هایی جذاب تحویل داد تا روز بعد این تیتر 
بر صفحه اول ابرار ورزش��ی خودنمایی کند: »سه گل به غالمپور 

زدم، کیف ک��ردم!« کیفی که 
از زمین به سکوهای باغ تختی 
هم رسید و تا هفته ها بعد مردم 
از آن پیروزی ب��ه عنوان یکی 
از روزه��ای تاریخ��ی اصفهان 
ی��اد می کردن��د. روزهایی که 
هیچ کس غم خش��ک ش��دن 
زاینده رود را نداش��ت و دیگر 
مادری در اضطراب طی کردن 
مسیر ورزشگاه فوالدشهر برای 
فرزند نوجوانش غصه دار نبود. 
روزهایی که نه خبری از برنامه 
۹۰ بود و نه از دس��تیارانی که 
برای یک امتیاز کمتر یا بیشتر 
الالیی تبانی در گوش بازیکنان 

تیم حریف بخوانند. 
همه این روزها، روزه��ای اصفهان بودند، حتی اگ��ر همان روزی 
باشد که ذوب آهن در آفتاب س��وزان تابستان با شش گل خورده 
 از پرسپولیس��ی ها پذیرای��ی ک��رد. روزهایی که ذوب��ی ها فریاد

 کمال کمال، س��ریال تلویزیون��ی مع��روف آن دوران را تبدیل به 
سوژه ای برای تشویق ستاره تیمشان کرده بودند و سپاهانی ها با 
ستاره ای مثل حمید معماریان فخر فروشی می کردند. روز و هفته 
اصفهان سال هاست که می آید و می رود و این گرد پیری است که 
بر سر و صورت ورزشگاه قدیمی اصفهان نشسته که روزی روزگاری 
تنها دلخوشی فوتبال اصفهان بود و امروز در روزهای پایانی هفته 
 اصفهان باید در آرزوی آن باش��یم تا با ی��ادآوری خاطرات خوش 
باغ تختی یک سال بعد در همین روزها تیتر بزنیم: »قصه پرغصه 

نقش جهان به آخر رسید!«

سه گل به غالمپور زدم کیف کردم!

روزی روزگاری باغ تختی...

باغ تختی که 
با وقف پیرمرد 
رهنانی تبدیل 

به قدیمی ترین 
ورزشگاه اصفهان 
شد، روزهایی را به 

چشم دید که اگر 
امروز سکوهای 

سیمانی اش زبان 
می گشودند
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ساخت زورخانه 
مرکزی در اصفهان

تکذیب مذاکره 
سپاهانی ها با رحمتی

ریی��س هی��أت پهلوان��ی و زورخان��ه ای اس��تان اصفه��ان گفت: با دس��تور 
ش��هرداران هفت منطقه اصفهان، دس��تور س��اخت زورخان��ه در این مناطق 
جزء مصوبه و بودجه س��ال ۹۲ در نظر گرفته ش��ده اس��ت. همچنین با توجه 
به این که اصفهان زورخانه مرکزی ندارد، مقرر ش��د در محوطه ای در پش��ت 
می��دان امام)ره( ک��ه در حال آماده س��ازی اس��ت، زورخانه مرکزی س��اخته 
 ش��ود. س��ید رضا اخروی در گفتگ��و با ایمنا اظهار داش��ت: س��ال گذش��ته 
تفاهم نامه ای با فدراسیون ورزش پهلوانی به امضای طرفین رسید که بر اساس 
آن، اس��تان اصفهان پایتخت فرهنگی و پهلوانی کشور باشد و دبیرخانه دایمی 
برای انجام این کار نیز دایر شد و تا سه هفته آینده اولین جشنواره ورزش باستانی 
اولین خروجی آن خواهد بود. وی ادامه داد: برای احیای این رشته بحث مسابقات 

پهلوانک ها پیش آمد که نوجوانان ۱۰-۱۴ سال هم با این فرهنگ آشنا شوند.

سرپرست تیم فوتبال سپاهان گفت: تا آنجا که من اطالع دارم، هیچ صحبتی 
با رحمتی انجام نشده است. رس��ول خوروش در مورد شرایط سپاهان گفت: 
تمریناتمان را با برنامه و به صورت مداوم پیگیری می کنیم و بازیکنان هم اکنون 
شرایط خوبی دارند. وی در مورد وضعیت مصدومان تیمش، عنوان کرد: پاپی، 
نویدکیا و بولکو مصدومیتی دارند که هر روز فیزیوتراپی را زیر نظر پزش��کان 
انجام می دهند. به احتمال زیاد رس��یدن این بازیکنان به دیدار مقابل الغرافه 
بعید به نظر می رس��د، اما امیدواریم تا دیدار مقابل پرسپولیس در فینال جام 
حذفی این بازیکنان به آمادگی کامل برسند. سرپرست سپاهان در مورد این 
که شکایت این باشگاه از مجیدی به کجا انجامید، اظهار داشت: بعد از مدتی که 
نامه ما گم شده بود، مثل این که نامه تکمیل شده و در اختیار فدراسیون قرار 

گرفته است. امیدواریم هرچه زودتر این مسأله بررسی شود.

بازگشت جان تری به تیم ملی انگلیس
گفته  می ش��ود جان تری بار دیگر ب��ه ترکیب تیم مل��ی انگلیس باز 
می گردد. تری به اتهام توهین نژادپرستانه به انتن فردیناند ترجیح داد 
از تیم ملی کناربرود. اگر او از تصمیم خود مبنی بر خداحافظی از تیم 

ملی بازگردد، می تواند یکی از ارکان »سه شیر« در جام جهانی باشد.

لوواندوفسکی در راه اولدترافور  
فرگوس��ن به تمجید از س��تاره لهس��تانی بروسیا 
دورتموند پرداخته است. این بازیکن در دیدار نیمه 
نهایی لیگ قهرمانان اروپا برابر رئال مادرید چهار 

بار دروازه کهکشانی ها را باز کرد. 

آمادگی فیورنتینا برای جذب تورس
تورس از زمان حضور در تیم چلسی نتوانسته آن طور که 
باید در ترکیب تیم بدرخش��د. دنیله پرد، مدیر ورزشی 
ویوال اعالم کرده تیمش خواهان امضای قرارداد با تورس 

است، ولی چلسی باید مبلغ قرارداد او را کاهش دهد. 04
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مش��هورترین  ج��زء  »آدرنالی��ن« 
گروه 
هورمون های انس��انی اس��ت که هرگاه ورزش

پای��ش در میان اس��ت، باع��ث افزایش 
ضربان قلب، انقباض عروق و انبساط راه های هوایی می شود.

نکته قاب��ل توجه این اس��ت که ای��ن هورمون در اف��راد گاهی 
غیرارادی و براساس مقتضیات مکانی و زمانی بیشتر ترشح می 
 ش��ود، اما گاهی برخی ها با خواسته خود دست به فعالیت هایی

می زنند تا آدرنالین خونش��ان ب��اال رود. آنها افرادی هس��تند 
ماجراجو که دوست دارند به جای آن که خطر به سراغشان بیاید 
خودشان به استقبال اتفاقات غیر معمول بروند. یکی از این افراد 
»مهسا احمدی« است که در آخرین ماجراجویی خود با طنابی 

از بالگرد سقوط کرد.
 مراس��م تجلیل از دس��ت ان��درکاران س��فرهای ن��وروزی روز 
۲۹ فروردین در استادیوم آزادی برگزار شد. در حاشیه این مراسم 
اتفاقی نادر رخ داد و آن، سقوط »مهسا احمدی« با روش بانجی 

از بالگرد سازمان هالل احمر بود.
احمدی، اولین زن در ایران است که با یک طناب و به روش بانجی 
با هلی کوپتر بین زمین و آسمان معلق مانده است، سال گذشته 
هم توانس��ته بود س��قوط از یک هواپیما را برای اولین بار به نام 
خود ثبت کند تا مشخص ش��ود او ورزشکاری است که دست به 

مأموریت های غیرممکن می زند.
او درباره س��قوط آزاد خود از هلی کوپتر می گوی��د: معموالً در 
مانورهای بین المللی از م��ا دعوت می کنند که برنامه داش��ته 
باش��یم و این عملیات چهارمین باری محس��وب می شد که با 
سازمان هالل احمر همکاری داشتیم. در عملیات های گذشته 

هیچ وقت اج��ازه پریدن از بالگرد را به من نم��ی دادند که دلیل 
آن هم میزان خطر چنین کاری بود. با این حال، من این بار هم 
درخواست کردم که بتوانم همچون سایر اعضای گروه از بالگرد 
سقوط آزاد داشته باشم که ابتدا مخالفت شد، اما در نهایت گفتند 
که باید یک تست بدهم و اگر موفق شوم می توانم روز مراسم با 

بانجی از بالگرد بپرم. 
او از س��خت ترین مرحله س��قوط آزاد خود چنین یاد می کند: 
این عملیات خطرن��اک ترین کاری بود که تا کن��ون انجام داده 
بودم؛ چون بیش از همیش��ه نیاز به دقت داشتم و کوچک ترین 
اتفاق، می توانست برایم حادثه آفرین باشد. سخت ترین قسمت 
 کار وقتی بود که باید ک��ش را از پاهایم جدا می کردم و به کمرم 
می بستم تا به صورت ایستاده فرود بیایم. این کار باید در زمان 

کوتاهی انجام می شد تا قبل از فرود بالگرد با جا به جا کردن کش 
ها به شکل ایستاده قرار می گرفتم، در غیر این صورت ممکن بود 

که به پره های بالگرد برخورد کنم. 
احمدی که پیش از این ژیمناس��ت بوده و حت��ی در دوره ای به 
عضویت تیم ملی ووشو بانوان هم در آمده، درباره این که چگونه 
با ورزش آشنا شده است، می گوید: حدود شش سالم بود که به 
ژیمناستیک آمدم و از هفت س��الگی عضو تیم ملی بودم تا این 
که در ۱8 سالگی در این رشته بازنشس��ته شدم؛ چون دختران 
در این رش��ته زود بازنشس��ته می ش��وند. من هم مجبور شدم 
ژیمناستیک را کنار بگذارم و پس از آن رشته های زیادی مانند 
شیرجه، کونگ فو و ووشو را تجربه کردم. برای دوسال هم عضو 
تیم ملی ووشو بودم، اما در نهایت این رشته ها نتوانستند من را 

جذب کنند.
او پ��س از آن که ووش��و را کنار گذاش��ت، دس��ت ب��ه کارهای 
باورنکردنی مثل پریدن از هواپیما و... زد.تابس��تان گذشته بود 
که برای اولین بار سقوط آزاد را از هواپیما تجربه کرد؛ کاری که 

تا آن روز هیچ دختری پس از انقالب در ایران انجام نداده بود.
احمدی در این باره می گوید: تصمیم داشتم از هواپیما بپرم؛ هر 
چند سقوط آزاد در ایران برای همه امکان پذیر نیست، اما من با 
چند نفر دیگر که آنها هم پرنده بودند، به فرودگاه رفتیم و گفتیم 
که می خواهیم ثب��ت نام کنیم، اما خودمان هم امید نداش��تیم 
کسی با ما تماس بگیرد. بر خالف تصورمان، یک روز تلفن کردند 
و گفتند اول شهریور به فرودگاه کالله برویم. وقتی به این منطقه 
رسیدیم، گروه ما سه روز در فرودگاه ماند و در این مدت من چهار 
پرش انجام دادم، البته هواپیما آنقدر که باید، باال نرفت، دلیلش 
هم نداش��تن امکانات موردنیاز بود. برای همین من از ارتفاع دو 

هزار پایی پریدم که سقوطم هشت ثانیه طول کشید.
سقوط آزاد احمدی از سوی هواپیمایی کش��ور به عنوان اولین 
دختری که پس از انقالب از هواپیما پریده، ثبت شده است: پیش 
از این تجربه پاراگالیدر هم داشتم، اما راستش این ورزش برایم 
آنقدر که باید، هیجان انگیز نبود. من سقوط آزاد را خارج از ایران 
آموزش دیدم، سه س��اعت تجربه تونل باد داشتم و بعد تصمیم 
گرفتم که در ایران هم این تجربه را داشته باشم و وقتی قرار بود 
از هواپیما بپرم، حتی خلبان هم فکر می کرد که در آخرین لحظه 
منصرف می شوم، اما تصمیم خودم را گرفته بودم. هر چند زمان 
سقوطم چند ثانیه بیشتر طول نکشید، اما زیباترین مناظر را در 

همین لحظه کوتاه دیدم.

 مأموریت غیرممکن دختر ورزشکار ایرانی

هر چند زمان 
سقوطم چند 
ثانیه بیشتر 

طول نکشید، اما 
زیباترین مناظر 

را در همین لحظه 
کوتاه دیدم



طرح مجتمع مسکونی تجاری اتابکان 
شهرداری شهرکرد تصویب شد

شهردار شهرکرد، از تصویب 
ط��رح مجتمع مس��کونی 
تجاری اتابکان ش��هرداری 
ش��هرکرد به منظور اجرا در 
بافت فرسوده شهری توسط 
هیأت عالی سرمایه گذاری 

شهرداری خبر داد.
نوراهلل غالمیان، در نشست 
هیأت عالی سرمایه گذاری شهرداری شهرکرد و سازمان های وابسته 
اظهار کرد: این پروژه با هزینه ای افزون بر 92 میلیارد و 600 میلیون 

ریال، با مشارکت سرمایه گذار ساخته می شود.
وی افزود: فراخوان انتخاب س��رمایه گذار طرح مجتمع مس��کونی، 
تجاری اتابکان این ش��هر ب��ه زودی منتش��ر می ش��ود. غالمیان با 
بیان اینکه مدت اجرای این طرح 18 ماه از زمان انتخاب سرمایه گذار 
اس��ت، افزود: پروژه اتابکان در زمینی به مس��احت یک هزار و 788 
متربع و زیربنای 9 هزار و 676 متر در 10 طبقه به صورت مسکونی 
و تجاری ب��ا 52 واحد در بل��وار خواجه نصیر احداث می ش��ود. وی 
گفت: هزینه طراحی و تهیه نقشه های اجرایی، هزینه تأمین مصالح، 
تجهیزات و اج��را و همچنین هزینه های نظ��ارت کارگاهی و خرید 

انشعابات، بر عهده ی سرمایه گذار است.

ساختمان اداره ثبت اسناد 
کوهرنگ احداث می شود

سرپرست اداره کل ثبت اسناد و امالک چهارمحال و بختیاری 
گفت: قطعه زمینی از سوی کارشناسان مسکن و شهرسازی 
شهرس��تان کوهرنگ،  برای ساخت س��اختمان اداره ثبت 
اس��ناد و امالک  این شهرس��تان واگذار ش��د. محمدحسن 
بهادر اظهار کرد: کاداستر زیرساخت توس��عه پایدار بوده و 
باید بیشتر کارکنان ثبت اس��ناد و امالک با تثبیت مالکیت 
اشخاص زمینه س��از تحقق شعار امسال باش��ند. وی افزود: 
بهبود سطح زندگی، برنامه ریزی برای ایجاد عدالت اجتماعی 
و کاهش فقر، حرکت به سمت توسعه پایدار با ایجاد بستری 
مناس��ب برای مدیریت مؤثر زمین و منابع مربوطه، به  ویژه 
منابع طبیعی و همچنین ارتقاء و بهبود س��اختارهای مالی 
با اعمال مدیریت مؤثر درآمدهای مالیاتی، از جمله این مزایا 
محسوب می شود. مدیر عامل ش��رکت آب وفاضالب استان 
 چهارمحال وبختیاری  گفت: 5 واحد تصفیه خانه فاضالب در 
شهرس��تان های لردگان، بن وش��هرهای بلداجی، فرادنبه 
و گندمان در دس��ت س��اخت اس��ت و بین 15 تا 35 درصد 
پیش��رفت فیزیکی دارند. اصغر یزدانی افزود: با بهره برداری 
از این  واحدها، مجموع تصفیه خانه های فاضالب در استان 
به 11 واحد می رسد که نسبت به شاخص کشور،  استان در 
این زمینه وضعیت مطلوبی دارد. یزدانی گفت: بیش از نیمی 
از جمعیت شهری استان تحت پوش��ش خدمات بهداشتی 
فاضالب ق��رار دارند و ش��هرهایی مانند ش��هرکرد، بروجن 
فارسان، فرخشهر، کیان، سامان وجونقان، تا 95 درصد تحت 
پوشش خدمات رسانی فاضالب قرار دارند و تاکنون در این 

شهرها 92 هزار انشعاب فاضالب واگذار شده است.

اولین کنگره علمی »خلیج 
فارس« در شهرکرد برگزار شد

اولین کنگره علمی »خلیج فارس گذشته، حال و آینده«در 
ش��هرکرد بع��د از ظهر چهار ش��نبه ب��ا حض��ور مدیر کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری، محققان و 
اندیشمندان، خانواده های شهدای هواپیمای ایرباس و.... در 
سالن مهر اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان شهرکرد 
برگزار ش��د. مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و 
بختیاری  اظهار داشت: وزارت فرهنگ و ارشاد، برای دفاع از 
کیان اعتقادی، فرهنگی و دینی در سال های گذشته دو پایگاه 
بسیار طالیی کشور را مورد توجه قرار داده است و حراست از 

این دو پایگاه را در دستور کار قرار داده است.

خبر ویژه

معاون دانشگاه شهرکرد/ غالمرضا عرب 

در حال حاضر ارتقای کیفیت دغدغه عمده متولیان آموزش عالی است و 
طبق برنامه ریزی انجام شده، کارگاه های آموزشی روش تدریس، اخالق 
آموزش و نقش اساتید در کنترل مشکالت عاطفی دانشجویان و همچنین 
 تجلیل از اس��اتید برتر و س��رآمد آموزش��ی و ایثارگر، در هفته آموزش

 برگزار می شود. از سوی دیگر، برنامه ریزی آموزشی برای غنای فرهنگی 
و اعتالی کیفیت زندگی الزم است و به همین دلیل تالش ما برای ارتقای 
دانشگاه از نظر جنبه های علمی، فرهنگی و آموزشی است، چرا که اساتید 
می توانند با تدریس درس��ت، 
انگیزه تحصیل در سطوح باالتر 
را ب��رای دانش��جویان فراهم 
کنند و هدف اصلی معلمان و 
مدرسان، انسان سازی و کمال 
بخشیدن است و در این راستا 
باید تمام توان خ��ود را به کار 

ببندیم.

اساتید برتر دانشگاه شهرکرد 
تجلیل می شوند

یادداشت

اخبار کوتاه

چهره روز
شناسایی 53 موقوفه در بروجن

رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان بروجن از شناسایی 53 موقوفه در این شهرستان خبر 
داد.حجت االسالم محسن غالمیان اظهار کرد: بنا به تأکیدات مقام معظم رهبری مبتنی بر اینکه 
باید بقاع متبرکه تبدیل به قطب فرهنگی شود، توانسته ایم بخشی از این تأکید را محقق کنیم.
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 استاندار چهارمحال و بختیاری علی اصغر 
گروه 
عنابستانی، در حاش��یه مسابقات نهایی شهرستان

انتخابی تیم ملی فرنگی جوانان ایران در 
شهرکرد گفت: کشتی، ورزش نخست ایران است و جوانان آینده دار 

ایرانی در این رشته ورزشی، حرف های  زیادی برای گفتن دارند.
وی تأکید کرد: استعدادهای رشته ورزشی کشتی در چهارمحال 
و بختیاری در حال شکوفایی است. استاندار چهارمحال و بختیاری 
تصریح کرد: این استان می تواند یکی از قطب های کشتی فرنگی 
در رده های سنی نوجوان و جوانان باشد. وی گفت: چهارمحال و 
بختیاری امسال، مس��یر جدیدی را در ورزش کشتی آغاز کرده و 
ایجاد پایگاه استعدادیابی و خانه کش��تی، از مهم ترین برنامه ها 
برای توسعه رشته کشتی است. این استان با توجه به اقلیم مناسب 
آب و هوایی، ظرفیت های مطلوبی را برای میزبانی رش��ته های 

ورزشی داراست. 

شاید سوریان انگیزه ای برای ادامه کار ندارد
مربی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان با بیان اینکه با درخواست خادم 
به تیم ملی بازگشتم گفت: بدون محمد بنا هم می توان مدال های 
آسیایی و جهانی گرفت. فرهاد اسماعیل نژاد در حاشیه برگزاری 
مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان کشور در شهرکرد 
اظهار کرد: چهارمحال و بختیاری در دوران گذش��ته در رده های 

پایین س��نی نونهاالن و نوجوانان، ورزش��کاران کشتی گیر   خوبی 
داشت. اس��ماعیل نژاد ادامه داد: تیم ملی کش��تی فرنگی جوانان 
نخستین مقطع سنی اس��ت که تکلیف ملی پوشان آن مشخص 
می شود. مربی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان با اشاره به اینکه نفرات 
برتر هشت وزن اصلی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان در شهرکرد 
 انتخاب می ش��وند، افزود: برای نفرات برتر هشت وزن،  سه اردوی

 12 روزه در تهران برگزار می کنیم  و 22 خرداد ماه سال جاری نیز 
این کشتی گیران عازم مسابقات آسیایی تایلند می شوند. اسماعیل 
نژاد تأکید کرد: با ش��ناختی که از فرنگی کاران جوان کشور دارم، 
در مسابقات آسیایی تایلند شگفتی س��از می شوند. وی با اشاره به 
بازگشت دوباره خود به تیم ملی کشتی پس از مدتی دوری از این 
سمت، گفت: من سال ها در کنار تیم  ملی کشتی فرنگی بوده ام، اما 
هیچ وقت از بنده تجلیل نشد. حاال هم با درخواست رسول خادم 
به تیم ملی برگشته ام؛ چرا که ایشان را خوب می شناسم و می دانم 
 کار کردن در کنار خادم افتخار بزرگی است. اسماعیل نژاد درباره 
کناره گیری محمد بنا از س��رمربی تیم ملی بزرگس��االن کشتی 
فرنگی کشور، بیان داش��ت: همه ما با شایس��تگی های محمد بنا 
آشنایی کامل داریم و می دانیم که او برای کشتی زحمات زیادی 
کشیده است، اما بدون بنا هم می شود مدال های آسیای و جهانی 
گرفت. وی در ادامه در پاسخ به این سؤال که آیا فرنگی کاران جوان 
ما می توانند جایگزینان خوبی برای کشتی گیرانی همچون حمید 

سوریان که قصد خداحافظی از تیم ملی کشتی فرنگی بزرگساالن 
را دارد، باشند یا نه، خاطرنشان کرد: من خبر قطعی کناره گیری 
حمید سوریان را نشنیده ام. شاید سوریان انگیزه ای برای ادامه کار 
ندارد؛ چرا که دارنده مدال طالی المپیک و دارنده پنج مدال طالی 
جهانی است. اسماعیل نژاد ادامه داد: سوریان در حال حاضر درگیر 
انتخابات ش��ده اس��ت، اما وظیفه یک مربی خوب این است که از 
یک کشتی گیر جوان دارای استعداد یک قهرمان بسازد، نه اینکه 
کشتی گیر قهرمان بگیرد و قهرمان تحویل دهد. در حال حاضر به 
آینده جوانان فرنگی کار کشور بسیار امیدوار هستم. گفتنی است 
مسابقات انتخابی تیم ملی کش��تی فرنگی در رده سنی جوانان از 

پنجم اردیبهشت ماه در شهرکرد آغاز شد. 

دو مدال طال حاصل کار دو و میدانی کاران استان
داری��وش صمیمی، ازکس��ب 2 مدال ط��ال توس��ط دو و میدانی 
 کاران اس��تان در رقابت های کش��وری خب��ر داد. مربی تیم ملی 
دو و میدانی کشورمان گفت: مسابقات دو و میدانی کشور از پنجم 
اردیبهش��ت ماه آغاز ش��د و محمود صمیمی، محمد صمیمی و 
محمد شیریان در ماده پرتاب دیس��ک و داوود ملکپور در پرتاب 
 وزنه، عازم این رقابت ها شدند. صمیمی افزود: در رقابت های دو، 
 روح اهلل عس��گری)110متر با مانع(، علی اکبر ربیعی )200متر(، 
روح اهلل امانی)300 متر با مانع( و بابک چابک)800متر(، شرکت 
کردند. در این مس��ابقات محمود صمیمی با پرتاب 63.63 متر به 
مدال طالی پرتاب دیس��ک رس��ید و محمد ارزنده نیز با 7متر و 
95 سانتی متر در پرش طول به مقام قهرمانی رسید. به گفته وی 
مسابقات آغاز فصل،  به مدت دو روز در پیست حافظیه شیراز برگزار 

شد و نفرات برتر به اردوی تیم ملی راه یافتند. 

مختارپور به اردوی تیـم ملی ووشو پیوست
مهدی مختارپور با دعوتنامه فدراس��یون ووشو، به مرحله نخست 
 رقابت های تیم ملی ووش��و پیوس��ت. در ادامه مرحله نخس��ت 
رقابت ه��ای انتخابی تیم ملی ووش��وی جوانان ب��رای حضور در 
رقابتهای آس��یایی فیلیپین، 9 ووش��وکار در بخش تالو، سهمیه 
حضور در اردوی تیم ملی جوانان را کس��ب کردند. تالوکارانی که 
در سه رده سنی جواز حضور در اردوی تیم ملی ووشوی جوانان را 
بدست آوردند و مختارپور در رده سنی 15 تا 18 سال، در این اردو 

شرکت می کند.
در بخش ساندا هم 14 نفر جواز حضور در اردوی تیم ملی جوانان 
 را بدس��ت آورده بودند که بدی��ن ترتیب و در پایان دور نخس��ت 

رقابت های انتخابی، جمع اردونشینان به 23 نفر رسید.

استاندار چهارمحال و بختیاری:  

کشتی ایران سرشار از استعدادهای جوان و آینده دار است  
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

حصر وراثت 
503 آقای حس��ن مشتاقیان دارای شناسنامه شماره 1541 به شرح دادخواست 
به کالس��ه 432/92ح10  از این ش��ورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که ش��ادروان حسین مش��تاقیان بشناسنامه 1115 در تاریخ 
1392/1/4 اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اس��ت به: 1- حس��ن مش��تاقیان ش ش 1541 )فرزند(.  2- هوش��نگ 
مش��تاقیان ش ش 1988 )فرزند(.  3- مسعود مشتاقیان ش ش 66991 )فرزند(. 
4- س��عید مش��تاقیان ش ش 927 )فرزن��د(. 5- مهناز مش��تاقیان ش ش 1813 
)فرزند(. 6- منیر مش��تاقیان ش ش 5422 )فرزند(. 7- مژگان مش��تاقیان ش ش 
1270621718 )فرزند(. 8- اقدس شیروانیان ش ش 996 )همسر( و الغیر. اینک 
با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت  
504 آق��ای علی اکبر حاج حیدری ورنوس��فادرانی دارای شناس��نامه ش��ماره 
118 به ش��رح دادخواست به کالس��ه 801/91  از این دادگاه درخواست گواهی 
حص��ر وراثت نم��وده و چنین توضیح داده که ش��ادروان فاطمه عس��کر کرم 
ورنوس��فادرانی بشناس��نامه 4371 در تاریخ 1391/8/25 اقامتگاه دائمی خود 
ب��درود زندگی گفت��ه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- اصغر 
حاج حیدری ورنوس��فادرانی فرزند حس��ن ش ش 9 )فرزند(. 2- علی اکبر حاج 
حیدری ورنوس��فادرانی فرزند حس��ن ش ش 118 )فرزن��د(. 3- طوبی حاجی 
حیدری ورنوس��فادرانی فرزند حسن ش ش 288 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر نخس��تین 
آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. شعبه 

هفتم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر 

ابالغ رای  
پرون��ده:  ش��ماره   .9209973623200059 دادنام��ه:  ش��ماره   505
9209983633200037. ش��ماره بایگان��ی: 920037. خواه��ان: خانم مهش��ید 
عبداللهی به نش��انی اصفهان سپاهانش��هر خ فارابی 2 خ س��پیدار خ کاج اولین 
بن بست س��مت راست پ4. خواندگان: 1- خانم ربابه ش��اهین ورنوسفادرانی 
2- خانم ش��وکت نورائی 3- خانم ماه سلطان نوربخش همگی به نشانی مجهول 

المکان. خواسته: دستور فروش ملک مشاع. دادگاه با بررسی محتویات پرونده 
ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
دادگاه. در خصوص درخواس��ت تقدیمی خانم مهش��ید عبدالله��ی بطرفیت 1- 
خانم ماه س��لطان نوربخش فرزند علی اکبر 2- خانم ش��وکت نورائی 3- خانم 
ربابه ش��اهین ورنوس��فادرانی فرزند محمد علی همگی مجهول المکان مبنی بر 
دس��تور فروش پالک واقع در خمینی ش��هر بخش 14 اصفه��ان دادگاه با توجه 
به درخواس��ت و مستندات واصله و رای شماره 21956-91/7/19 که غیر قابل 
اف��راز بودن پالک موصوفه را تایید نموده و نامه ش��ماره 3012-91/10/19 که 
مالکیت خواهان را دقیق اعالم کرده اس��ت مس��تنداً به مواد 1 و 4 قانون افراز و 
فروش امالک مشاعی مصوب 1357 و آئین نامه اجرائی آن دستور فروش پالک 
فوق الذکر طبق مقررات قانون اجرای احکام مدنی و تقس��یم وجوه حاصله پس 
از کس��ر هزینه عملیات اجرائی به نس��بت سهم شرکاء صادر و اعالم می گردد. 

اسماعیلی – رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خمینی شهر 

ابالغ 
507 ش��ماره: 911316ک103 ب��ه آقای��ان 1- محمد هارون الرش��یدی 2- فتاح 
هارون الرش��یدی که مجهول المکان اعالم ش��ده اس��ت. حسب ش��کایت آقای 
علی اکبر مختاری و به موجب کیفرخواس��ت صادره از سوی دادستان محترم 
دادس��رای عمومی و انقالب خمینی شهر شما متهم هستید به ایراد جرح با چاقو 

که جلس��ه رسیدگی به اتهام شما س��اعت 10 صبح مورخ 92/5/27 تعیین شده 
اس��ت. لذا به این وس��یله به ش��ما ابالغ می گردد که جهت ش��رکت در جلسه 
رس��یدگی در وقت مقرر در این دادگاه حاضر یا نسبت به معرفی وکیل اقدام 

و یا اینکه دفاعیات خود را بصورت کتبی قبل ار حلول وقت رسیدگی به دادگاه 
ارائه نمایند در صورت عدم حضور یا عدم معرفی وکیل بصورت کتبی دادگاه 
بصورت غیابی اقدام به رسیدگی خواهد نمود. این آگهی وفق ماده 180 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری برای یک نوبت در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار درج می گردد. شعبه 103 دادگاه عمومی 

جزایی شهرستان خمینی شهر 

ابالغ وقت رسیدگی
508 در خصوص پرونده کالس��ه 1582/91 خواه��ان علی مختاری با وکالت 
امیرحس��ین امراللهی و ابراهیم رحیمی دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 
غالم رضا جعفری زاده صوفیان تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای روز 
یکش��نبه مورخ 92/2/29 س��اعت 8  صبح تعیین گردیده اس��ت. با توجه به 

مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آیین 
دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع شماره 2 شورای حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
 عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 

شعبه 9 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
509 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 1913/91 خواهان علی اش��تهاردیها با 
وکالت آقای حس��ن امراللهی دادخواستی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت طیبه 
پاکدامنیان فرزند غالمحس��ین تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز 
س��ه ش��نبه مورخ 17 /92/2 س��اعت 9/30  تعیین گردیده اس��ت. با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آیین 
دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع شماره 2 شورای حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
 عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
510 در خصوص پرونده کالسه 1649/91 خواهان غزال نقوی زاده با وکالت 
 آقایان امیرحسین مهرداد امداللهی و ابراهیم رجبی دادخواستی مبنی بر مطالبه چک

به طرفیت ش��ریف منتظری فرزند علی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای 
 روز ش��نبه م��ورخ 92/2/28 س��اعت 8/30  تعیین گردیده اس��ت. با توجه به
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آیین 
دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل 

اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 

شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
511 در خصوص پرونده کالس��ه 4/91ش33 خواهان حسن قربانی با وکالت 
امیرحسین مهرداد امراللهی دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه یک فقره سفته به 
شماره 992470 به مبلغ 10/000/000 ریال به انضمام مطالبه مطلق خسارات 
به طرفیت قاس��م برات فریدنی تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز 
شنبه مورخ 92/3/4 ساعت 12 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان 

بودن خوانده حس��ب تقاض��ای خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرس��ی 
مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
 حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود.

شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
512 در خصوص پرونده کالسه 5/92ش5 خواهان حسن قربانی دادخواستی 
مبن��ی بر مطالبه وج��ه حواله به مبل��غ 11/500/000 ریال ب��ه انضمام مطلق 
خسارات دادرسی و تاخیر در تادیه به طرفیت محمد ابوطالب پور تقدیم نموده 
است. وقت رس��یدگی برای مورخ 92/2/30 ساعت 8/30 تعیین گردیده است. 
ب��ا توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آیین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 
شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلق��ی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
513 در خصوص پرونده کالسه 2147/90 خواهان جهانگیر ساعدی با وکالت 
آقایان امیرحس��ین مهرداد امرالله��ی و ابراهیم رجبی دادخواس��تی مبنی بر 
مطالبه خس��ارت به طرفیت رضا ش��فیعی تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی 
برای روز یکش��نبه مورخ 92/2/22 ساعت 10 تعیین گردیده است. با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آیین 
دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع شماره 2 شورای حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 

شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
514 در خص��وص پرونده کالس��ه 67/92ش11 خواهان عل��ی اصغر رفیعی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت حمیدرض��ا مذنبی و احمد معصومی 
تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 92/3/8 ساعت 
8/30 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاض��ای خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید 
منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتش��گاه مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی 
ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. شعبه 11 حقوقی مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
515 در خص��وص پرونده کالس��ه 1601/90 خواهان مرتضی س��رجوقیان 
 دادخواس��تی مبن��ی ب��ر ال��زام خوانده نس��بت ب��ه اتم��ام تعهد ب��ه طرفیت

نصرا... میرزایی تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز یکشنبه مورخ 
92/3/5 س��اعت 10/40 صبح تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و 
نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 

رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 8 حقوقی 
مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
517 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 1827/91ش11 خواهان مریم قاس��می 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت محمد صادق ملک فدیان تقدیم نموده 
است. وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 92/3/11 ساعت 10 تعیین گردیده 
اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر 
م��اده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل 
از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واق��ع در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه 
مجتمع ش��ماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت 
و ضمائ��م را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده 
 تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. ش��عبه 11 حقوقی مجتمع ش��ماره 2 

شورای حل اختالف اصفهان 

آگهی افراز پالک 1009 و 1008 و 16/1007
516 شماره 92/2/3-9/92/257/31. بموجب رای افراز شماره 92/207/31 و 
مورخه 92/01/21 اداره ثبت اسناد و امالک زواره، مالکیت خانم اشرف تقوی 
زواره فرزند عباس میزان     1حبه مش��اع از 72 حبه ششدانگ پالک 1007 و 
1008 و 1009 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهس��تان گرمسیر بخش هفده 
ثبت اصفهان که فعال بصورت ششدانگ یکباب خانه درآمده افراز و قطعه واقع 
در س��مت شرق به مس��احت 262/47 مترمربع در س��هم خانه اشرف تقوی 
زواره قرار گرفت که حدود آن بدین نحو می باش��د: شمااًل: درب و دیواریست 
به کوچه احداثی بطول 12/02 متر ش��رقًا: دیواریست به دیوار پالک 1007 و 
1008 و 1009 باقیمان��ده بطول 21/92 متر جنوبًا: دیواریس��ت به پالک 3013 
بط��ول 12/06 متر غربا دیواریس��ت به دیوار پ��الک 4419 بطول 21/73 متر 
حقوق ارتفاقی ندارد و حدود و حقوق س��همیه خواندگان که قبال        16 حبه 
شش��دانگ قطعه ملک 1007/1008/1009 فرع��ی باقیمانده واقع در زواره 16 
اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان بوده و بصورت سه قطعه واقع 
در ش��مال کوچه و جنوب غربی کوچه و جنوب کوچه و شرق مورد افراز به 
مساحتهای 1422/80 مترمربع و 508/95 مترمربع و 489/70 مترمربع درآمده 
و نسبت به سهام مشاعی مالکین در سهمیه خواندگان قرار می گیرد الف: قطعه 
واقع در س��مت شمال کوچه بمساحت 1422/80 مترمربع شماال دیواریست به 
پالک 1074 بطول 71/40 متر ش��رقا: دیواریس��ت به دیوار پالک 4084 بطول 
19/90 متر جنوبا درب و دیواریس��ت به کوچه احداثی بطول 71/27 متر غربا: 
 درب و دیواریس��ت به کوچه عمومی بطول 20 متر حقوق ارتفاقی معرفی نشد
ب: قطعه واقع در س��مت جنوب غربی کوچه بمساحت 508/95 مترمربع شماال 
در سه قسمت اول دیواریس��ت دوم درب و دیواریست سوم جای پی و جای 
درب اس��ت به کوچه احداث��ی بترتیب بطول های 0/35 مت��ر و 12/30 متر و 
12/52 متر )قس��مت اول بصورت پخ است( شرقا: به دیوار پالک 4084 بطول 
20/45 متر جنوبا دیواریس��ت به پالک 3013 بط��ول 25/12 متر غربا درب و 
دیواریس��ت به کوچه عمومی بطول 19/79 متر حقوق ارتفاقی: معرفی نشد ج: 
قطعه واقع در س��مت جنوب شرقی کوچه به مساحت 489/70 مترمربع شماال 
در دو قس��مت درب و دیواریس��ت به کوچه احداثی بترتیب بطولهای 19/75 
متر و 2/81 متر )قس��مت دوم بصورت پخ است( شرقا: درب و دیواریست به 
کوچه عمومی بطول 20/41 متر جنوبا دیواریست به پالک 3013 بطول 22/71 
متر غربا دیواریس��ت به دیوار باقیمانده پالک )سهمیه خواهان اشرف تقوی( 
بطول 21/92 حقوق ارتفاقی ندارد. این رای براس��اس قانون و آیین نامه افراز 
و فروش امالک مش��اع مصوب آذرماه س��ال 1357 صادر گردیده و از تاریخ 
 آگهی بمدت ده روز قابل اعتراض در دادگستری شهرستان اردستان می باشد.

م الف: 34 ذبیح اله فدایی – رئیس ثبت اسناد و امالک زواره 
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رسول اکرم )ص( :  :
هر که از آبروی برادر مس��لمان خود دفاع کند مطمئناً بهشت 

بر او واجب می شود.

همین حاال به پا خیزید!
اگر طعم شکست را چشیده اید، هرگز نا امید نشوید و هیچ وقت افسوس 
اتفاقاتی را که در زندگیتان افتاده اس��ت، نخورید. از پس��تی و بلندی ها 
و ناخوش��ایندی های دور گردون، مفری نیس��ت. پس باید آنان را چون 
موهبتی بدانید که در عین غیر قابل تغییر بودن، می توانند سکوی پرشی 
برای شما باشند. برای فکر کردن به زندگی تان چقدر وقت گذاشته اید؟ به 
راستی برای خطر کردن، عشق ورزیدن، خندیدن، گریه کردن، یاد گرفتن، 

بخشیدن، کار کردن و... چه مدت از عمرتان را صرف کرده اید؟

زندگی کردن در لحظه
زندگی کوتاه تر از آن است که معموالً خیالش را می کنیم. بی گمان زمانی 
به خود می آییم که خیلی زود دیر شده اس��ت و افسوس هزاران آرزوی 
 نکرده و نرس��یده  دامن گیرمان می ش��ود.  بی دریغ گذر زمان است که 
 فغان مان را بلند می کند و آه نهادمان را به فلک  می رساند. دست هایی 
که به آرزوها نرسیده اند، فکرهایی که برمال نشده اند، روزهای بی هدفی 
 که گذشته و تمام شده اند، همه و همه گریبان درد مان را می فشارد و با

 ناله ای از حنجره،  با جمله آشنا اما غریب »چطور اینقدر زود دیر شد؟«  
معنا می ش��وند. الجرم این زمان اس��ت که  از فراموش��ی و بهانه تراشی 

ناگزیریم و  صد البته هیچ هم نمی توان کرد.
اما اگر هم اکن��ون به خودتان بیایید و وقت بگذاری��د تا بفهمید واقعاً چه 
می خواهید و به چه چیزهایی نیاز دارید، قطعاً از نیمه راه ضرر برگشته اید 
و از منفعت مابقی راه نرفته، چونان استفاده خواهید کرد که جبران مکافات 
هم خواهید نمود. در این یادداشت نکاتی را قبل از آن که خیلی دیر شود 
متذکر می ش��ویم تا با فراگیری آن، بتوانید با توش��ه ای غنی در مسیر 

ناهموار زندگی موفق و شاد گام بردارید. 

در همین لحظه زندگی کنید!
همین حاال و همین جا، بین اکنون و نفس بعدی، زندگی شماست. لحظات 
گذرانی ک��ه از تولد تا دم مرگ، پی در پی ه��م می آیند و می روند، تنها 
چیزی است که زندگی به شما داده است. پس عقل سلیم حکم می کند 
لحظات عمربه ویژه لحظه حال را دریابی��د و از لحظه لحظه زندگی تان 
بیشترین بهره را بگیرید. با مهربانی، بدون ترس و پشیمانی و با تمام وجود 
لحظه اکنون را در آغوش بفشارید و با هر آنچه در توان دارید، بهترینی را 
که می توانید، انجام دهید. به طور حتم این تنها رفتار مناسبی است که 

می توان از شما انتظار داشت. چون این لحظه، لحظه زندگی شماست.

فردا دیر است!
شما فرصت زندگی کردن دارید و این از خوش شانسی شماست. پس به 
پاس این نعمت، لحظه ای مکث کنید و بیندیشید! زندگی طوالنی نیست 
از همین امروز باید شروع کنید. بدون هیچ تعللی به پا خیزید و هر کاری 
را که برای بهینه کردن زندگیتان الزم است، انجام دهید. شما باید برای 
دستیابی به موفقیت، کمر همت ببنید و برای آنچه درست است، تالش 
کنید. یادتان باشد فردا همیشه دیر اس��ت. این روزهای گذران بخشی از 
زندگی امروز شماست و هرگز تکرار نمی شود. پس باید برای آن بجنگید، 

برای اعتقاداتتان، برای کسانی که دوستشان دارید و...

بر مرکب خوش آهنگ آینده سوارشوید! 
شنیده اید که می گویند:  نابرده رنج، گنج میسر نمی شود؟

برای کس��ب هر منفعتی در آینده، الزم اس��ت حال امروزت��ان را اندکی 
 ناخوش کنید؛ باید چش��م ب��ر کامیابی ه��ا و خوش��ایندی ها موقت و

 زود گذر ببنید تا روزی که چشمانت را باز می کنید، گلستانی از گل هایی 
را ببینید که تک تک بذرهایشان را به دست خود کاشته اید. هدفتان هر 
چه باشد، شروع کار جدید، گرفتن مدرک تحصیلی و...  باید برای رسیدن 
به آن  تالش کنید. خودتان را آماده کنید تا چندسالی بر خالف دیگر افراد 
زندگی کنید تا بتوانید باقیمانده عمرتان را طوری زندگی کنید که دیگران 
نمی توانند. یقین داشته باشد فداکاری هایی که امروز می کنید، در آینده 
برایتان سودآور است. یقین داشته باشید شکست،  فقط درسی برای عبرت 
گرفتن است. با آن که ضربه خورده اید، امید داشته باشید که اتفاقات خوب 
در راهند و این شمایید که با عبرت های خود از شکست های گذشته و 

استفاده بهینه از آنها، می توانید آینده ای موفق را رقم بزنید.

همه ما می دانیم که تمام میوه ها و س��بزیجات سرشار 
از ویتامین ها و مواد معدنی هس��تند و آنه��ا را باید جزء 
ضروری و ثابت س��فره خود قرار دهیم، اما جالب است 
بدانید که برخی میوه ها برای بانوان فواید بیشتری دارند 

و برخی دیگر برای آقایان.

 میوه های ویژه آقایان
   مرکبات:

به دلیل اینکه بیماری های قلبی در آقایان بیشتر است، 
خوردن میوه های دارای رنگ روش��ن به نفع آنها است. 
محققان، ترکیبات آنتی اکسیدانی را در پرتقال و در سایر 
میوه های زرد رنگ یافته اند که در مبارزه با بیماری هایی 

مانند بیماری های قلبی و آرتریت سودمندهستند.
   انار:

به دلیل داشتن مواد آنتی اکسیدانی و نیز االژیک اسید از 
بروز سرطان جلوگیری و رشد تومورهای سرطانی مانند 

سرطان پوست و پروستات را کند می کند.
   هندوانه:

ماده قوی ضدس��رطان لیکوپین دارد که برای سالمت 
چشم و پروستات مفید اس��ت. مصرف منظم هندوانه و 

زردآلو، مانع از بروز سرطان پروستات می شود.
   انجیر:

برای س��المت قلب مفید اس��ت و تری گلیسیرید خون 
را کاهش می دهد. پتاس��یم موجود در آن فش��ارخون 
را کنترل کرده و از ب��دن در براب��ر بیماری های قلبی و 

فشارخون محافظت می کند.
   آووکادو:

فیتونیتریت های متعدد آن نه تنها مانع از بروز سرطان 
پروستات می شود، بلکه سلول های آسیب دیده قلبی را 

نیز ترمیم می کند.
   نارگیل:

این میوه عالئم مربوط به بزرگ شدن پروستات را کاهش 
می دهد. از بروز بیماری تصلب شرائین و بیماری قلبی را 

در مردان نیز جلوگیری می کند.

 میوه های ویژه بانوان
   سیب:

برای شادابی پوست به خانم ها توصیه می شود که روزی 
یک سیب بخورند. سیب منبع غنی از ویتامین C، فیبر و 

آنتی اکسیدان هاست.
   زغال اخته:

در افزای��ش کلس��ترول مفی��د خ��ون و همچنی��ن 
آنتی اکسیدان ها موثر است و به شادابی پوست خانم ها 

کمک می کند.
   پرتقال:

بهترین منبع ویتامین C و اسیدفولیک است و مصرف 
آن به خانم های باردار برای تقویت سیستم ایمنی بدن و 
رفع کم خونی توصیه می شود. پرتقال حاوی 70میلی گرم 
ویتامین C اس��ت که این مقدار 90درصد از نیاز روزانه 

خانم ها به این ویتامین را تامین می کند.
   آلبالو:

دارای نوعی آنتی اکس��یدان به نام مالتونین است. این 
ماده به حفظ الگوی طبیعی خواب انسان کمک کرده، از 
ضعف حافظه جلوگیری می کند، کاهش دهنده التهابات 

است و از سرطان های زنانه و دیابت جلوگیری می کند.
   آووکادو:

برای خانم های باردار مفید اس��ت. یک فنجان آووکادو، 
 یک چه��ارم نی��از روزان��ه ب��دن به ف��والت ی��ا همان 
اسید فولیک را تامین می کند. این ویتامین خطر ابتال به 
ناهنجاری های مادرزادی جنین را کاهش می دهد. اگر 
باردار هستید یا قصد بچه دار ش��دن دارید، از این میوه 

میل کنید تا فرزندی سالم به دنیا بیاورید.

میوه های مردانه و زنانه 
را بشناسید
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اخبار کوتاه

عکس نوشت

طراحي به نام اریک س��الیگومبا، کفش ورزشي 
سبک و قابل بازیافتي را ساخته است.

این کفش از جنس فوم هاي س��بک اس��ت که 
عالوه بر سبکي بیش از حد ، قابلیت بازیافت پس 
از مستهلک ش��دن را نیز داراست و قرار است تا 

به زودي با قیمت 40 پوند به بازار عرضه شود.
نام این کفش »کراکز« ب��وده و تنها عیبي که به 
آن وارد مي ش��ود، چهره نه چندان زیباي آن از 
دید برخي کارشناس��ان کفش است، اما در باره 
کارایي آن هیچگونه نقدي بر آن وارد نمي شود.

درون این کفش، سوراخ هایي براي گردش آب و 
هوا نیز تعبیه شده است تا در زمان مرطوب بودن 

شرایط جوي نیز بتوان از این کفش ورزشي استفاده اي مفید کرد.
این کفش 100 درصد قاب��ل بازیافت بوده و در صورت اینکه ش��ما بخواهید آن را بازیافت 
کنید، با گرفتن 15 درصد قیمت وتمام شده این کفش مي توانید آن را به نمایندگي هاي 
این مدل کفش ها تحویل دهید. قرار است درصورت موفقیت جذب بازار در نمایشگاه هاي 

فروش، این کفش به زودي به صورت عمده وارد بازار فروش شود.

تحقیقات نشان مي دهد بو کردن گیاه رزماری 
می تواند باعث افزایش قدرت حافظه گردد.

ب��ه گ��زارش وب ام دی، دانش��مندان پس از 
 بررسی گیاه رزماری دریافته اند که بو کردن آن

 می تواند باعث افزایش حافظه شود.
 پژوهشگران امیدوارند با اس��تفاده از این یافته 
بتوانند بیم��اری های ناش��ی از کاهش قدرت 

حافظه را در آینده درمان کنند.
پیش از این طبق گفته های دانشمندان یونانی، 
 گی��اه رزماری ب��رای افزایش حافظه اس��تفاده

 می ش��ده که این گفته با بررس��ی های علمی 
اثبات شده اس��ت.گیاه رزماری در طبخ غذا نیز 

کاربرد دارد.
بررسی های انجام شده  روی روغن این گیاه نشان مي دهد که بو کردن آن باعث افزایش 
قدرت حافظه شده است. این تحقیق روی 66 نفر انجام شده و نتایج آن نشان داده افرادی 
که بوی رزماری را استشمام کرده اند، قدرت حافظه بیشتری نسبت به سایرین دارند. البته 

این تحقیقات هنوز در فازهای اولیه است.

100 لیتر از این باکتری، یک قاش��ق چایخوری سوخت تولید 
می کند.

دانش��مندان موفق به تولید نوعی باکتری شده اند که می تواند 
سوخت زیست دیزلی تولید کند. محققان، باکتری E. coli را با 
تغییرات ژنتیکی به شکلی ارائه کرده اند که می تواند شکر را به 

نفتی تبدیل کند که تقریباً شبیه سوخت دیزلی متعارف است.
این گروه تحقیقاتی اظهار داش��تند که اگر بتوان این فرآیند را 
توسعه داد، این س��وخت مصنوعی می تواند جایگزین بادوامی 
برای سوخت فسیلی باشد. نتایج این تحقیقات در مجله مقاالت 

آکادمی ملی علوم منتشر شده است.
جان الو، زیست ش��ناس مواد مصنوعی از دانشگاه اکستر اظهار 
 داش��ت: به جای تولید یک س��وخت جایگزین چ��ون برخی از 
 سوخت های زیس��تی، جایگزینی برای س��وخت های فسیلی

 یافته ایم. ایده اصلی این تحقیقات این اس��ت که شرکت های 
اتومبیل سازی، مصرف کنندگان و فروشندگان سوخت، به این 
تغییر توجه نکنند و این باکتری به بخش دیگری از چرخه تولید 
سوخت تبدیل ش��ود. درحال حاضر کش��ورهای سراسر جهان 
فشاری را برای استفاده از سوخت های زیستی احساس می کنند.

در اتحادیه اروپا، استفاده از سوخت های زیستی که از محصوالت 
 کش��اورزی و دانه ها تهیه ش��ده اند، تا س��ال 2020  به عنوان

 ده درصد از س��وخت بخش حمل و نقل به ی��ک هدف تبدیل 
شده است، اما بیشتر انواع بیودیزل و بیواتانول که درحال حاضر 
استفاده می شود، به طور کامل با موتورهای مدرن قابل انطباق 

نیست.
بخش هایی از این مواد ) بین 5 تا 10 درصد( باید پیش از استفاده 
دربیشتر موتورها با نفت خام مخلوط شود. این درحالی است که 
سوخت تولید شده از باکتری تغییر یافته E. coli، متفاوت است.

الو توضیح داده اس��ت که آنچه این تیم تحقیقات��ی انجام داده، 
تولید سوختی است که دارای همان طول چرخه مورد نیاز برای 

موتورهای مدرن بوده و از سازگاری الزم نیز برخوردار است.
محققان با حمایت شرکت نفتی شل و ش��ورای زیست فناوری 
و علوم زیست شناسی بریتانیا، برای تولید این سوخت از تغییر 
باکتری E. coli استفاده کردند که معموالً شکر جذب می کند 
و به چربی تبدیل می ش��ود. این گروه با استفاده از این بیولوژی 
مصنوعی مکانیسم سلولی این باکتری را تغییر دادند تا شکر به 

ملکول های سوخت مصنوعی تبدیل شود.
آنها با تغییر ژن های این باکتری توانستند آن را به کارخانه تولید 

سوخت تغییر دهند.
جان الو یادآور ش��د که 100 لیت��ر از این باکتری یک قاش��ق 
چایخوری سوخت تولید می کند. چالش اصلی این است که زمینه 
را افزایش دهیم تا بتوانیم وارد هرشکلی از سوخت صنعتی شویم. 
اکنون یک دوره زمانی سه تا پنج سال برای تحقق این هدف در 
نظر گرفته ایم. این تیم تحقیقاتی به دنبال بررسی این موضوع 
است که آیا این باکتری می تواند سایر محصوالت را چون ضایعات 

انسانی و حیوانی، به سوخت تبدیل کند یا خیر.

افزایش قدرت حافظه با بو کردن!کفش قابل بازیافت 

 تبدیل شکر به نفت توسط نوعی باکتری !

جمع آوری ماهی های 
مرده در لوشان چین.
 10 تن ماهی در اثر زلزله 
تلف شدند.

يادداشتيادداشت

؟؟؟

پيگيرى

برخى رؤساى بهزيستى قانون 
حمايت از معلوالن را بلد نيستند

رييس سازمان بهزيستى كشور
همايون هاشمى

يادداشت ياددا يشتيادداشتادداشتاددا ياددا يادداشتاددا اددا اددا ادداشت اددايادداشتيشتيشت ادداشت ادداشتيشت چهره روزشت
؟؟؟
؟؟
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؟؟؟

؟؟؟

؟؟؟ مهرزاد 
دانش

3

پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

www. zayanderoud.com

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

بررسی گرایش خانواده ها  به  تدریس  خصوصی فرزندانشان  به مناسبت روز معلم 

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

مرتضی مطهری از آن اسم هایی است که همه شنیده ایم. هرسال

شود. چندسالی هم هست 
شود، چند عکس و سخنرانی اش پخش می 

قدس که  می 

ها، او را نمی شناسیم. او آشنای 
شود. با همه این

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

ه در چند عکس خالصه شده و این عکس ها آن قدر تکرار شده که 
غریبه ای است ک

ب و تعریف هم به نامش اضافه شده و 
همه فکر می کنند او را می شناسند. چند لق

 دیوار باقی بماند. 
ده در حد عکسی روی

باعث ش

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

دیر نیس��ت روز هایی که پایتخ��ت فرهنگ و تمدن 

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

و همه کس��انی که می خواستند نمایشگاه بگذراند، 

ر درفت��ه دولتی مراجعه 
یا باید ب��ه گالری های زهوا

می کردند یا به کتابخانه ُمعظ��م مرکزی شهر و بعد 

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

در حالی که اج��رای مرحل��ه دوم هدفمندس��ازی یارانه ها با 

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

��ر زمزمه هایی مبنی ب��ر اجرای آن از 
است، طی روزهای اخی

خردادماه به گوش می رسد. انجام ای��ن مرحله در حالی که به 

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

 ف��از دوم هدفمندسازی 
ت از ماه ها پی��ش وعده اج��رای

 دول

ه��ا را داده بود، ولی ب��ه دالیل مختل��ف کارشناسی آن 
یارانه 

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

ح از ابت��دای خرداد را 
 وجود دارد  که احتمال ش��روع این طر

 تقوی��ت م��ی کن��د؛ از جمل��ه ای��ن ک��ه دول��ت ای��ن روزها 

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

شاره کرد. 
2 میلیارد دالر ک��االی اساسی ا

بازار برای واردات4

ر ف��از اول هدفمندی یارانه ها 
 ذخیره سازی کاالهای اساسی د

ویژه دولت ب��وده که ب��ه نظر می رس��د دولت در 
ز برنام��ه 

 نی

ه بازار و 
 ف��از دوم هدفمندی برای اطمینان بخش��ی ب��

آستانه

ی آورده است. افزون بر این، مسئوالن 
 مردم، به این سیاست رو

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

ی  وزیر صنعت، معدن و 
ه ویژه این که به تازگ

خبر می دهند، ب

تجارت وعده ارزان شدن مواد غذای��ی و کاالهای اساسی را از 

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

اول به شماره 27427 مورخ 1390/11/20 و به استناد مصوبه 

تاريخ 1390/11/08 شورای اسالمی شهر آران  شماره 1479 

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

حدوداً 510 م.م با قيمت پايه كارشناسی از قرار متری 600/000 

ريال با شرايط خاص از طريق مزايده عمومی اقدام نمايد. لذا 

از كليه واجدين شرايط دعوت بعمل می آيد تا جهت اطالع از 

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

10 روز از تاريخ انتشار نوبت دوم اين آگهی به شهرداری آران 

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

مناقصه  طریق  از  را  ذیل  های  عملیات  اجرای  دارد  نظر  در  اصفهان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 

به  جمهور  رئیس  راهبردی  نظارت  و  ریزی  برنامه  معاونت   1388 سال  بهای  فهرست  با  و  عمومی 

پیمانکار دارای رتبه بندی و واجد صالحیت واگذار نماید و خرید لوله PEX و اتصال ماده پوش فیت p.p را 

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

با استعانت از درگاه قادر متعال در مورخه 91/2/8 انتخابات هيئت مديره شهرک مسكونی گلستان ارم 

واقع در خيابان امام خمينی جنب بانک ملی شعبه رسالت با حضور ساكنين محترم تشكيل گرديد و 

ضمن عرض تشكر و قدردانی از ساكنين محترم در خصوص مشاركت حداكثری خود تعداد پنج نفر از 

ب با قاطعيت آراء ساكنين محترم به شرح اسامی ذيل برگزيده شدند.
ميان يازده نفر نامزدهای داوطل

1- خانم بنفشه مردانيان )افشار( فرزند منوچهر با تعداد 36 رأی از 55 رأی مأخوذه

2- آقای علی ابراهيمی دستگردی فرزند اكبر با تعداد 34 رأی از 55 رأی مأخوذه

3- آقای منصور رضائی فرزند يوسف با تعداد 32 رأی از 55 رأی مأخوذه

4- آقای حمزه حمزه ای فرزند غالمرضا با تعداد 31 رأی از 55 رأی مأخوذه همگی بعنوان اعضاء هيئت 
مديره.

5- آقای علی بردبار يزدی فرزند غالمرضا با تعداد 32 رأی از 55 رأی مأخوذه به عنوان رئيس هيئت 
مديره

الزم به توضیح است آئین نامه داخلی و سایر تصمیمات متخذه هیئت مدیره شهرک از 

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه کارفرما: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 91/2/23

گشایش پاکات مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز يكشنبه مورخ 91/2/24

 ،www.abfaesfahan.ir  محل دریافت اسناد مناقصه: پايگاه اينترنتی

  WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

اگر ذوب آهن ما را برد، خودمان 
به آنها پاداش مي دهیم 93

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

متروی اصفهان تبرئه شد
نشست  فاضالب در خیابان های اصفهان تقصیر مترو  نیست

درست بعد از یک سال فعالیت، پروسه زمانبر انتخابات که از حساسیت 
باالیی برخوردار است به اتمام رسید و تکلیف سه نماینده باقیمانده که 
سه کرسی از مجلس را به خود اختصاص  دادند مشخص شد. فوالدگر 
از شهرستان اصفهان، منصوری از شهرس��تان لنجان و سکینه عمرانی 
از شهرستان سمیرم، سه نماینده ای بودند که در دور دوم بعد از روزها 

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

بعد از هفته ه��ا انتظار، زمان برگزاری ش��هرآورد اصفهان فرارس��ید و  9
 س��رخابی های پایتخت و هواداران این دو تیم به ویژه هواداران تراکتورس��ازی 
بی صبرانه منتظر نتیجه این دیدار هستند. بی شک هواداران پرسپولیس منتظر 
خبر برد طالیی پوشان و هواداران استقالل و تراختور تحت یک ائتالف سرخابی...

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

خسرو ثقفیان چهاردهه در تئاتر اصفهان مشغول به کار 
بوده است، چه در زمینه بازیگری، چه در زمینه کارگردانی 
و چه در زمینه  نویسندگی. فعالیت های دائم او با مرحوم 
ابراهیم کریمی در دهه 60 ج��زو بهترین  حرکت های 
گروهی آن سال ها بود. ثقفیان در سال های اخیر  بیشتر 
به عنوان عضو ش��ورای تاالر هنر اصفه��ان و داوری  در 
جشنواره های مختلف فعالیت های خود را ادامه داده و ...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

8

نابودی
4۳۰۳۰  ۳۰

آغاز کار پلیس اصفهان در پرونده  ای بین المللی
فرودین ماه سال جاری مأموران پلیس آگاهی استان اصفهان 
با شکایت یکی از ش��هروندان، پیگیر پرونده ای می شوند که 
 در نهایت س��بب به دام انداختن اعضای باند بزرگ س��ارقان 
بین المللی می شود. سرهنگ حس��ین زاده در این باره اظهار 
داشت: رسیدگی به این پرونده زمانی در دستور کار پلیس قرار 
گرفت که فروردین ماه امسال شهروندی با مراجعه به پلیس از 
سرقت اموالش توسط متهمانی خبر داد که خود را مأمور پلیس 
معرفی کرده بودند. با بررسی اظهارات مالباخته، مشخص شد 
متهمان که س��وار یک خودرو مدل باال بوده ان��د، مالباخته را 

در یکی از  جاده های ش��هری متوقف کرده و از آنجا که لباس 
مأموران انتظامی را به تن داشتند، بدون هیچ گونه مقاومتی، 
موفق به س��رقت اموال راننده خودرو س��واری شدند. به گفته 
سرهنگ حسین زاده، بررس��ی عملکرد متهمان حکایت از آن 
داشت که این گروه دارای س��ابقه مجرمانه بوده اند، به طوری 
که شیوه آنها برای ارتکاب س��رقت، شبیه گروهی باسابقه بود. 
بدین ترتیب با تحقیقات گسترده و انجام عملیات چهره نگاری 
بر روی متهمان، تصاویر آنها در آرشیو پلیس کشور کشف شد.

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

گفتگوی اختصاصی زاینده رود با 
استاندار چهارمحال و بختیاری: 
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ادامه در صفحه 3

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده 
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
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آگهی فراخوان انبوه سازان و سازندگان مسکن
به منظور تکمیل واجرای طرح های مسکن مهر استان چهارمحال و بختیاری

اداره كل راه و شهرسازی در نظر دارد نسبت به تكميل پروژه های 
انبوه سازی نيمه تمام واقع در شهر فارسان تعداد 176 واحد از طريق 
واگذاری به انبوه سازان و سازندگان واجد شرايط و صالحيت دار و 
نامه سه جانبه  تفاهم  براساس  و شهرسازی  راه  وزارت  تأييد  مورد 
ابالغی از سوی وزارت مذكور به اتمام رساند لذا بدينوسيله از كليه 
اين  با  همكاری  به  مايل  كه  ساختمانی  های  و شركت  سازان  انبوه 
اداره كل می باشند دعوت می شود حداكثر ظرف 15 روز از تاريخ 
درج آگهی جهت دريافت دستور العمل ها، شيوه نامه های مربوطه 
و شرايط اجرای پروژه و همچنين كسب اطالعات الزم به اداره كل 
راه و شهرسازی استان واقع در شهركرد بلوار آيت اله كاشانی جنب 
مراجعه  رسيدگی  و  پيمان  واحد  مسكن،  معاونت  حوزه  استانداری 

فرمائيد.

توليد  سامانه  در  درخواستی  اطالعات  كليه  تكميل  و  درج  ضمناً 
WWW.maskan.ir كنندگان مسكن و ساختمان به نشانی

كد شناسايی جهت فعاليت در پروژه های مشروحه فوق الذكر ضروری 
www.chaharmahal-maskan.ir .می باشد

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

آگهی مزایده
موضوع مزایده: واگذاری اجاره آغل های دامی كشتارگاه نجف آباد

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

شرایط شرکت در مزایده: شركت برای عموم آزاد می باشد كه بايستی دارای كپی شناسنامه 
)شركت  باشند  تغييرات  آخرين  با  شركت  اساسنامه  معتبر  ملی  كارت  كپی  يا  و  عكسدار 

كنندگان در مزايده بايد رعايت منع مداخله كاركنان دولت را بنمايند.(

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

مهلت دریافت و ارسال اسناد مزایده و پیشنهاد قیمت: از افراد واجد شرايط دعوت می شود 
جهت كسب اطالعات بيشتر و دريافت اسناد مزايده تا پايان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 
1391/02/20 به امور قراردادهای شهرداری نجف آباد مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر 
تا پايان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1391/02/27 به دبيرخانه محرمانه شهرداری نجف 

آباد تحويل نمايند.

قیمت پایه ماهیانه برای اجاره آغل های دامی کشتارگاه نجف آباد: مبلغ 80/000/000 ريال

به  ملی  بانک  به حساب سيبا  واريزی  فيش  ريال طی   200/000 مزایده:  اسناد  مبلغ فروش 
شماره 0104544156001 درآمد شهرداری نجف آباد

میزان سپرده: معادل 5 درصد كل اجاره بهای يكسال را طی فيش واريزی به حساب سپرده 
شماره 0104544150002 شهرداری نجف آباد و يا معادل آن را ضمانتنامه بانكی ارائه نمايند.

هرگاه برنده يا برندگان اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع 
شهرداری ضبط خواهد شد.

تذکر 1: هزينه انتشار اين آگهی و ساير هزينه های برگزاری مزايده به عهده برنده مزايده 
خواهد بود.

تذکر 2: شهرداری نجف آباد در رد يا قبول يک يا كليه پيشنهادات مختار می باشد.

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

یخچال فریزر

درست بعد از یک سال فعالیت، پروسه زمانبر انتخابات که از حساسیت 
باالیی برخوردار است به اتمام رسید و تکلیف سه نماینده باقیمانده که 
سه کرسی از مجلس را به خود اختصاص  دادند مشخص شد. فوالدگر 
از شهرستان اصفهان، منصوری از شهرس��تان لنجان و سکینه عمرانی 

بی صبرانه منتظر نتیجه این دیدار هستند. بی شک هواداران پرسپولیس منتظر 
خبر برد طالیی پوشان و هواداران استقالل و تراختور تحت یک ائتالف سرخابی...

 گرانی امان  اصفهانی
برید 3

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

جمع آوری 200هزارخودرو فرسوده شهرفقط در دو ماهاز حقیقت تا رویا 

 اگر نگاهی به سبقه تاریخی مصرف قلیان در ایران بیندازیم و گفته های شیرین 

مادربزرگ و پدر بزرگ هایمان را بش��نویم، به راحتی به این امر می رس��یم که 

قلیان کشیدن در بین عامه مردم ایران بیشتر یک حالت سنتی گرفته و به طور 

معمول، بزرگان فامیل به آن یک پکی می زدند. قلیان فی نفسه بد است، حتی 

اگر یک نفر در ایران و در طول زندگی یک بار از قلیان استفاده کند، خطر ناک 

آن به مرز باالیی برسد ...و هشدار دهنده است و هیچگاه نمی توان گفت که اگر تعداد مصرف کنندگان 

فردا عصر فوتبال اصفهان وارد فاز جدیدی از موفقیت های خود خواهد شد که بر مبنای  9

آن، سپاهان با رسیدن به چهارمین عنوان قهرمانی لیگ برتر فوتبال ایران، آقایی فوتبال اصفهان در 

سطح کشور را به اثبات می رساند. اما مهم ترین مسأله تا قبل از این بازی، باید دست کم نگرفتن تیم 

حریف باشد که اوایل همین هفته، تراکتورسازی پرمهره را متوقف کرد و اگر قرار باشد که بازیکنان 
سپاهان ساده انگارانه با این موضوع برخورد کنند...

چرخ تئاتر اصفهان چرخید

 س��ال 91 تئات��ر اصفه��ان ب��دون  هی��چ اجرایی 
ش��روع ش��د وتا ای��ن روزه��ا ه��م ادامه داش��ت، 
لبت��ه ای��ن ام��ر ش��اید ب��ه دلی��ل روزه��ای   ا
پر اجرایی باش��د که در حال ش��کل گیری اس��ت. 
جالب این که اصفهان پتانس��یل اجراهای بسیاری 
را در تم��ام مدت س��ال دارد  و این ک��ه در فواصلی 
 از س��ال نمایشی در ش��هر اجرا نمی ش��ود، شاید از  
انتظار گذاشته اند.بی برنامگی  این صنف است که مخاطبان خود را  در 

س[
س: فار

]عك

8

3

ریاست ایران بر غیرمتعهدها کلید خورد

رشد یکباره قیمت ها در س��ال جاری، شکاف بین درآمد و 
هزینه خانوار کارگری را افزایش داده است، به طوری که 
40درصد درآمد ماهیانه کارگران فقط به مسکن اختصاص 
می یابد. هر ساله در ماه های پایانی س��ال از سوی جامعه 
 کارگری کش��ور س��بد جدید معیش��ت خانوار که حدود 
35 قلم کاالی مهم را درب��ر می گیرد، اس��تخراج و برای 
طرح در مباح��ث تعیین حداقل دس��تمزد س��ال جدید 
تحوی��ل ش��ورای عال��ی کار می ش��ود، البت��ه در برخی 
م��وارد مقامات کارگ��ری از تدوی��ن س��بد 60 قلمی نیز 
س��خن می گویند، اما اقالم اصلی س��بد معیش��ت خانوار 
که بیش��ترین تأثی��ر و س��هم را در ج��دول هزینه های 
 ماهیانه کارگران دارد، مس��کن )هزینه اج��اره و خرید(، 

حوادث غیرمترقبه است.خوراکی ها، حمل و نقل، بهداش��ت و درم��ان، تحصیل و 
به صورت کلی، طی سال های گذشته هزینه های مربوط به 
مسکن در دو بخش خرید و اجاره، بیشترین سهم را در سبد 
معیشت خانوار داشته اس��ت، به نحوی که به دلیل پایین 
بودن میزان دریافتی و حقوق کارگران، حداقل 30 تا 40 
درصد درآمد ماهیانه آنها به این موضوع اختصاص می یابد. 
هرچند طبق گزارشات و بررسی های بانک مرکزی و مرکز 
254 درصد است... آمار ایران سهم مسکن در سبد هزینه های خانوار معمواًل تا 

 را بر پرده ببینید   هوگو و اين جا بدون من
باز هم در حد حرف ماند  ساخت دانشکده خبر 

سقوط تاريخی قیمت طال
نصیب چه کسانی شد؟ استخدام های اصفهان 

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

محترم اسالمی شهر دستگرد در نظر دارد نسبت به فروش تعداد 4 

غرفه از غرفه های ميدان ميوه تربار هر كدام به متراژ 600 مترمربع 

با كاربری خدماتی و بدون پروانه اقدام نمايد لذا كسانی كه مايل به 

خريد باشند جهت اخذ اسناد مزايده در ساعت اداری به واحد امور 

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

تحويل نمائيد.وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 91/2/27 به دبيرخانه شهرداری 

بدينوسيله شهرداری دستگرد به استناد موافقت نامه معاونت محترم برنامه ريزی استان 

اصفهان در نظر دارد عمليات پروژه های ذيل را به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. 

لذا متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر و اخذ اوراق مناقصه در ساعات اداری به واحد 

امور مالی شهرداری دستگرد برخوار مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت 

اداری روز يكشنبه 91/2/31 به دبيرخانه شهرداری تحويل نمايند.

مبلغ  به  اعتباری  با  فرعی  و  اصلی  معابر  فرش  بلوک  و  گذاری  جدول  و  زيرسازی  820/000/000 ريال.1- 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 91/2/25تاریخ انتشار نوبت اول: 291/2/21- سنگ چينی ديوار مسيل شهر با اعتباری به مبلغ 400/000/000 ريال 

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

خريد، نصب و راه اندازی پوشش ژئوممبران الگون بی هوازی تصفيه خانه فاضالب نايين 

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه کارفرما: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 91/2/30

گشایش پاکات مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز يكشنبه مورخ 91/2/31

 www.abfaesfahan.ir محل دریافت اسناد مناقصه: پايگاه اينترنتی

WWW.iets.mporg.ir تلفن: 6680030-0311پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

پياده سازی شبكه فاضالب  شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد اجرای عمليات 

شاهين شهر را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكار دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار 

به منظور  نايين  ژئوممبران الگون بی هوازی تصفيه خانه فاضالب  اندازی پوشش  راه  و  نمايد. و خريد، نصب 

كاهش بو را مطابق جدول زير از فروشنده ذيصالح تهيه نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

به دو كانديدا تذكردادفرماندار تهران
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

محترم اسالمی شهر دستگرد در نظر دارد نسبت به فروش تعداد 4 

غرفه از غرفه های ميدان ميوه تربار هر كدام به متراژ 600 مترمربع 

با كاربری خدماتی و بدون پروانه اقدام نمايد لذا كسانی كه مايل به 

خريد باشند جهت اخذ اسناد مزايده در ساعت اداری به واحد امور 

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

تحويل نمائيد.وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 91/2/27 به دبيرخانه شهرداری 

بدينوسيله شهرداری دستگرد به استناد موافقت نامه معاونت محترم برنامه ريزی استان 

اصفهان در نظر دارد عمليات پروژه های ذيل را به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. 

لذا متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر و اخذ اوراق مناقصه در ساعات اداری به واحد 

امور مالی شهرداری دستگرد برخوار مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت 

اداری روز يكشنبه 91/2/31 به دبيرخانه شهرداری تحويل نمايند.

مبلغ  به  اعتباری  با  فرعی  و  اصلی  معابر  فرش  بلوک  و  گذاری  جدول  و  زيرسازی  820/000/000 ريال.1- 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 91/2/25تاریخ انتشار نوبت اول: 291/2/21- سنگ چينی ديوار مسيل شهر با اعتباری به مبلغ 400/000/000 ريال 

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

خريد، نصب و راه اندازی پوشش ژئوممبران الگون بی هوازی تصفيه خانه فاضالب نايين 

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه کارفرما: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 91/2/30

گشایش پاکات مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز يكشنبه مورخ 91/2/31

 www.abfaesfahan.ir محل دریافت اسناد مناقصه: پايگاه اينترنتی

WWW.iets.mporg.ir تلفن: 6680030-0311پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

پياده سازی شبكه فاضالب  شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد اجرای عمليات 

شاهين شهر را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكار دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار 

به منظور  نايين  ژئوممبران الگون بی هوازی تصفيه خانه فاضالب  اندازی پوشش  راه  و  نمايد. و خريد، نصب 

كاهش بو را مطابق جدول زير از فروشنده ذيصالح تهيه نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

سیاست داخلی 

 رییس س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور گفت: این س��ازمان خواس��تار ارایه مطالعات طرح 

دولت ب��رای انتقال آب خ��زر اس��ت و دولت مجموعه مس��تندات خ��ود را ارای��ه دهد تا 

م��ردم بدانند. به گ��زارش خبرآنالین، حجت االس��الم مصطفی پورمحمدی روزگذش��ته  

در هجدهمی��ن گردهمایی مدی��ران بخ��ش آب وزارت نی��رو گفت: این که دش��ت های 

 ما به آب نیاز دارن��د قبول داریم، ام��ا خواهش می کن��م مطالعات، پیش بین��ی،  راهکار و  

اولویت بندی های این طرح برای سازمان بازرسی کل کشور ارسال شود. سازمان بازرسی کل 

کشور می خواهد بداند که این طرح کجا مطالعه شده و چه مسیری برای اجرای آن انتخاب 

شده است؟ قرار است آب صنعتی ارایه شود یا کش��اورزی؟ قرار است با چه قیمتی این آب 

تحویل داده شود و چقدر از قیمت این آب توسط دولت ارایه می شود و چقدر توسط مردم؟ قرار 

است چقدر از بودجه ملی هزینه شود و مجوز قانونی و مصوبه مجلس و نهادهای تصمیم گیری 

تان کجاست؟ خواهش می کنم مجموعه مستندات خود را ارایه دهید تا مردم بدانند.  رییس 

سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: این کارها خوب است و باید بشود، ولی به هر حال حوزه 

آب نیاز به دقت ویژه دارد. صدها سد،  کانال دسترسی و طرح های تکمیلی ناتمام داریم. اگر 

پول زیاد دارید، طرح های نیمه تمامتان را زودتر تکمیل کنید. برخی از این طرح ها خسارت 

می خورد. طبق برآوردهای انجام شده، برخی از طرح های وزارت نیرو 28 الی 29 سال به طول 

می انجامد تا تکمیل شود. قرار اس��ت این پروژه ها به کدام نسل برسد؟ سازمان بازرسی کل 

مدیران با برنامه را بهتر می توان نظارت کردکشور می خواهد به شما کمک کند. باید وضع روشن باشد و بدانیم اولویت های ما کجاست.

ریی��س س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور   ب��ا بی��ان این ک��ه آب مای��ه حی��ات، 

  نش��اط و زندگ��ی اس��ت، گف��ت: ب��ه رغ��م این ک��ه کش��ور در ش��رایط خش��ک و 

نیمه خش��ک قرار دارد، اما با زحمات و تالش ه��ای فراوانی که در بخش آب انجام ش��ده، 

ش��اهد وضعیت خوبی در ای��ن زمینه هس��تیم. وی ادامه داد: وظیفه س��ازمان بازرس��ی 

کل کش��ور حمایت و  پش��تیبانی در راس��تای ح��ل مش��کالت و معضالت ای��ن بخش از 

وزارت نیرو اس��ت تا بتوانی��م وضعی��ت را ارتقا دهی��م. وی با بی��ان این ک��ه مدیرانی که 

 صاحب برنامه هس��تند را الزام��ا بهتر می ت��وان نظارت کرد، خاطرنش��ان ک��رد: مدیران 

برنامه محور ناچار هستند برای نظارت، اهمیت بیشتری قائل باشند تا برنامه های خود را به 

نحو احسن پیش ببرند. هر چه نظارت قوی تر صورت بگیرد، نشان می دهد این مجموعه نظام 

پذیر تر و در اجرای برنامه ها جدی تر و در اجرای مسئولیت ها هدف دار تر است.پورمحمدی با 

تأکید بر فرهنگ نظارت پذیری و خودکنترلی گفت: یکی از شاخص های رشد و بلوغ مدیریتی، 

 شاخص نظارت پذیری است. در مدیریت ها هر چه فرهنگ نظارت تشدید شود، نشان می دهد 

آن حوزه از بلوغ بیشتری برخوردار است. وی با اشاره به اهمیت بخش آب در کشور گفت: همه 

کشور باید یک نگاه هماهنگ،  همراه با مطالعه و کارشناسی در مقوله آب پیدا کند، چرا که 
آمارها نشان می دهد در شرایط بسیار خطیری قرار گرفته ایم.

 اگر پول زیاد دارید، طرح های نیمه تمامتان را زودتر تكمیل کنید

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

حدود دو سال اس��ت که اصفهان با آلودگی ش��دید هوا مواجه شده و از 
این زمان بود که طرح زوج و ف��رد در رینگ اول  ترافی��ک اصفهان اجرا 
ش��د. مش��کالت ترافیکی و به دنبال آن افزایش آلودگی هوا از مهم ترین 

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

صادر نش��دن پروانه مرمت و احیای عمارت تاریخی 
پیش��ه و هنر از طرف ش��هرداری اصفهان، باعث شد 
مشکالتی برای این بنای تاریخی و فرهنگی ارزشمند 

ایجاد شود. 
پس از تعیی��ن محدوده طرح ویژه چهارباغ عباس��ی 
که محوریت آن احی��ای خیابان چهارباغ و تبدیل آن 
به یک محور ویژه با اولویت پی��اده رو و حفظ عناصر 

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحتالشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

حکایت برگزاری کنس��رت در اصفهان، قصه غریبی شده 
اس��ت.گویی برای تحلیل وقایع آن هی��چ منطق خاصی 
وجود ندارد و همه چیز س��لیقه ای انجام می ش��ود. با این 
حال، روز های گرمی در سالن های غیر استاندارد اصفهان 

برای موسیقی در جریان است. 
از میان همه، هنرسرای خورش��ید فعال تر است. هنر سرا 
پنجشنبه گذش��ته با کنس��رت همنوازی آرش خطیبی و 
کیوان قاضی، کنسرت های خود را درسال جاری آغاز کرد 
و آن طور که به نظر می رس��د، باید منتظر کنس��رت های 
بسیاری از این مرکز موسیقی وابسته به شهرداری اصفهان 
باش��یم، به طوری که فق��ط در همین هفته دوکنس��رت 

موسیقی، یکی کنسرت موس��یقی کردی گروه سیاوتک 
در 26 اردیبهشت و دیگری کنس��رتویلن و پیانو هامیک 
الکس��اندریان و س��عید همایون��ی در تاری��خ 28 و 29 

اردیبهشت ماه دراین هنر سرا برگزار می شود.
از ویژگی کنس��رت های هنرسرای خورش��ید می توان به 

هنری بودن آنها اشاره کرد.
 از این کنس��رت ها نباید انتظ��ار تعداد زی��اد مخاطب یا 
حتی پر شدن سالن را داش��ت، اما حداقل این مجال برای 
شنوندگان حرفه ای موس��یقی و هنرمندان وجود دارد که 
حس موسیقی دوس��تی خود را در جایی ارضا کنند و این 

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود

زاون قوکاسیان:  
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ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  

Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E RZ A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R

12

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

12 12 12

BBC
بازيگردان اختالفات

+4 Pages سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

مهرزاد 
دانش

Society,Cultural 
Newspaper

 ISSN:
 2012-2129

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

پنجشنبه 4بهمن 1390 | 1  ربیع الثانی 1433 
شماره 732 / 8  صفحه | قیمت:100 تومان

No. 732, Feb 23,2012
8Pages| 1000 Rls

آگهی مناقصه

شماره 
برآورد )ریال(تضمین )ریال(نوع بودجهمحل اجرامناقصه

77/000/0001/618/568/367جاریخط انتقال فاضالب ايمانشهر )منطقه مينادشت(91-1-73

23/000/000448/298/349جاریاجرای عمليات توسعه شبكه فاضالب شاهين شهر91-1-74

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1391/3/6
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز يكشنبه 1391/3/7

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

شماره تلفن: 0311-6680030

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذيل را از طريق 
مناقصه عمومی با فهرست بهای سال 1388 سازمان مديريت و برنامه ريزی به پيمانكار 

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

حدود دو سال اس��ت که اصفهان با آلودگی ش��دید هوا مواجه شده و از 
این زمان بود که طرح زوج و ف��رد در رینگ اول  ترافی��ک اصفهان اجرا 
ترین 

سعید مرتضوي به اظهارات احمد توکلي مبني بر اتیان »قول شرف« در زمان مطرح 
شدن استیضاح وزیر کار پاسخ داد.

در جوابیه ارسالي به رسانه ها از سوي محمد اصالني، وکیل مدافع مرتضوي به نقل 
از وي، با اشاره به این که مطلب مذکور توسط چهار دستگاه صوتي ضبط شده، آمده 
است: »اینجانب از طریق یکي از وکالي دادگستري شکایتي را علیه ایشان به عنوان 
نشر اکاذیب به قصد تش��ویش اذهان عمومي تنظیم و از مرجع قضایي خواسته ام 
که آقاي توکلي نوار مورد ادعاي خ��ود را ارائه کنند. این پرونده از تاریخ 30/ 1/ 91 
تحت کالسه 910025 در شعبه 9 بازپرسي دادسراي فرهنگ و رسانه تهران مطرح 

رسیدگي است که تا به امروز خبري از نتیجه آن ندارم. 

قول شرف نداده ام
مرتضوي در این جوابیه، بحث »قول شرف« را سوژه اي جهت تخریب و انتقام گیري 
از خدمات گذشته اش و همچنین تدارك جنگ رواني و تبلیغاتي علیه خود دانسته 

است.
وي مي گوید: اینجانب خداوند س��بحان را ش��اهد مي گیرم که چنین لفظي )قول 
شرف( را نه در جلسه با جناب آقاي حداد عادل و نه در جلسه با آقاي توکلي به کار 

نبرده ام.
 لفظ »قول شرف« ساخته و پرداخته آقاي توکلي است که از ایشان در این خصوص 
شکایت کرده ام و درخواست دارم نوار مورد ادعاي خودش��ان را براي اطالع عموم 
ارائه کنند و متأسفانه این دروغ و انتساب ناروا مورد اس��تقبال رسانه هاي بیگانه و 
معاندیني قرار گرفته است که از »شرف«  و »شرافت انساني« بویي نبرده اند و تنها 
این الفاظ را براي تخریب رقیبان مي پسندند و از محتواي آن بي خبرند و با درست 
قلمداد کردن دروغ »قول شرف«، درصدد هس��تند با ایراد تهمت و افترا و انتساب 
مطالب کذب، به اهداف شوم انتقام جویانه خود برس��ند و آن را مستمسک جنگ 

تبلیغاتي خود قرار داده اند.
بدیهي است مفاهیم اخالقي داراي ارزش ویژه اي هستند که نباید آن را در منازعات 

سیاس��ي قرباني کرد. تنها قولي که من داده ام و همان روز نیز به آن عمل کرده ام، 
اعالم آمادگي براي استعفا بوده است و الغیر.

جناب آقاي حداد عادل نیز همان ش��ب اس��تیضاح، مراتب را طي نامه اي کتبي به 
نمایندگان اس��تیضاح کننده اعالم می کنند و حتي متن نامه را به صورت کامل در 
نیمه شب منتشر کردند و نمایندگان محترم نیز بر همان اساس امضاي خود را پس 
گرفتند. در این نامه، ذکر هیچ گونه قولي به میان نیامده و مبناي اس��ترداد امضاها 
نیز که این نامه اس��ت، به هیچ گونه قولي اش��اره ندارد و اینجانب نیز همان نامه را 
که محتویاتش منطبق با واقعیت است و مبناي عمل نمایندگان بوده، قبول دارم. 

جناب آقاي حداد عادل نیز در ازاي این اعالم آمادگي براي استعفا، چندین قول به 
من دادند که در این متن قابل ذکر نیست و در آخرین جلسه مشترك نیز فرمودند، 
پیگیر آن هستم و با وجود تالش جناب آقاي حداد عادل، هیچ یک از آنها تا به حال 

عملي نشده است.

حداد عادل از من توقع استعفا نداشت
جناب آقاي حداد عادل حتي در آخرین تماسي که با هم داشتیم، توقع ترك پست 
و خدمت از اینجانب نداشته و ندارند و تدبیر ایشان این بود که به گونه اي اقدام شود 

که موجب تحریک برخي نمایندگان نشود.«
 مرتضوي، توق��ع توکلي را ت��رك محل خدم��ت و تم��رد از دس��تور و مأموریت 
مافوق دانس��ته و مي افزاید: »این امر جرم بوده و کس��ي که از مأموریت و دس��تور 
و امر قانوني مق��ام مافوق تم��رد کند، بر اس��اس قوانین مص��وب مجلس محترم 
ش��وراي اس��المي مرتکب جرم ش��ده و مس��توجب تعقیب و مجازات اس��ت؛ لذا 
این گونه توقع��ات از جای��گاه نمایندگي مجلس ش��وراي اس��المي با ه��ر انگیزه 
و نیت��ي، پذیرفته نیس��ت و فتح بابي ب��راي قانون ش��کني و نقض نظ��م و امنیت 
اداري به ش��مار مي رود؛ ل��ذا ترجیح مي ده��م قوه قضائیه نس��بت ب��ه این جرم 
 رس��یدگي و اعالم نظر کند تا افکار عمومي ب��ا این مطالب بي ارزش و س��اختگي

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

توزیع 800 سکه ثبت نامی در استان
عزرائیل این مرد را در 

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

4 آنها که امروز به بانک ها رفته بودند تا به خیال خودشان طعم 
خوش سود را مزه مزه کنند، آنچنان از کاهش نرخ سکه بی رمق بودند 
که گاهی می شنیدید به هم می گویند: یه وقت سکته نکنی ها !حتی 

گاهی به هم امید می دادند که نفروشید، گران می شود.

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

جلس��ه صبح دی��روز مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام اگر 
چه بنا به دس��تور جلس��ه و س��یاق معمول نکت��ه ای خبری 
به همراه نداش��ت، اما حضور یکی از اعضای آن در نشس��ت 
دیروز، به ش��دت مورد توجه رس��انه ها ق��رار گرفت. حضور 
 محمود احمدی نژاد در مجمع تش��خیص پ��س از مدت ها، 
نکته ای نبود ک��ه از دید خبرن��گاران دور بماند. آخرین باري 
که محمود احمدي ن��ژاد، رییس جمهور در جلس��ات مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام ش��رکت کرد، به  اوایل سال 1388 
 برمي گردد. پ��س از آن و به وی��ژه پس از انتخابات ریاس��ت 
جمهوري دوره دهم،  محمود احمدي نژاد که به لحاظ جایگاه 
ریاس��ت جمهوري یکي از اعض��اي حقوق��ي و ثابت مجمع 
تشخیص مصلحت نظام اس��ت، در تمام جلسات این مجمع 

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

همزمان با هفته بزرگداش��ت اصفه��ان نصب المان های صنایع دس��تی 
شاخص شهر در میادین و معابر اصلی، برگزاری مسابقه اصفهان شناسی 
با عنوان »شهر من، اسطوره ترین ش��هرجهان«، برپایی فضاسازی شهر با 
هدف تقویت و تعالي مباني دیني و ارزش هاي اس��امي متناس��ب با این 

ایام انجام شده است. 

روزی روزگاری اصفهان 52

Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E RZ A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R

اصفهان در خطر آتش و باران 
هشدار جدی اعضای شورای شهر به مسئوالن

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

 این هفته در تاالر شورای اسامی شهر اصفهان، اعضای شورای اسامی 
شهر گرد هم آمدند تا در جلسه علنی به مش��کات مردم بپردازند و با 
ارائه راهکار و پیشنهاد از سوی این اعضا، مشکات هم مورد بررسی قرار 
گیرد.موضوع مهمی که در جلسه شورای شهر این هفته  به میان آمد، 
حمایت از تولید ملی و عمل به ش��عار مقام معظم رهبری بود که کلیه 
افراد شورا در نطق های خود به آن اشاره ای داشتند و آن را در محورهای 
مختلف مورد بررس��ی قرار دادند. یکی از این محورها، ارتباط شورای 
اسامی شهر اصفهان با نهادهای دولتی و سازمان ها بود. در این رابطه 
 عباس حاج رسولیها، رییس شورای اسامی شهر اصفهان گفت: یکی از 

مه��م تری��ن اهداف��ی ک��ه ش��ورای اس��امی ش��هر اصفه��ان در 
ابتدای س��ال جاری بایس��تی مدنظر ق��رار دهد، عمل به ش��عار مقام 
معظم رهب��ری در رابطه ب��ا تولی��د ملی، حمای��ت از کار و س��رمایه 
ایرانی اس��ت که در این راس��تا باید با برقراری ارتباطی مس��تحکم با 
 نهاده��ای دولت��ی و س��ازمان ه��ا ب��رای محقق ش��دن این ش��عار 
گام ه��ای اساس��ی در اصفهان برداش��ت. وی در ادام��ه صحبت خود 
کاهش ن��رخ بی��کاری را یکی از محس��نات این ش��عار و عم��ل به آن 
 دانس��ت و بی��ان داش��ت: از محس��نات ای��ن ش��عار در س��ال جاری 

می توان به کاهش نرخ بیکار ی با افزایش تولید ملی اشاره کرد ...
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سازمان رفاهی تفريحی شهرداری شاهين شهر به استناد مجوز شماره 3204/ش مورخ 91/1/20 
شورای اسالمی شهر در نظر دارد اجاره بهره برداری از موارد ذيل را به مدت يكسال واگذار نمايد:
1- سالن تيراندازی ورزشگاه تختی واقع در خيابان شهيد بهشتی )مخابرات( فرعی 11 شرقی

2- بوفه بوستان مادر )باغ بانوان( واقع در بلوار منتظری ابتدای خيابان جانبازان
3- پيست دوچرخه س�واری بوس�تان مادر )باغ بانوان( واقع در بلوار منتظری ابتدای خيابان 

جانبازان
متقاضيان می بايستی تا روز سه شنبه مورخ 91/2/12 جهت دريافت اسناد مزايده به امور قراردادها 
واقع در فرعی 2 بهداری يا به سايت سازمان به آدرس www.refahi.shaahinshahr.com و 
تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 91/2/13 جهت تحويل اسناد مزايده به دبيرخانه سازمان 

مراجعه نمايند.
سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

آگهی مزایده عمومی

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی
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پایان روز دوم هفته سی ویکم لیگ برتر فوتبال

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

تیم سقوط  کننده مس سرچشمه در هفته سی ویکم لیگ برتر به پیروزی رسید، اما تیم های 
صبا و ملوان در خانه مقابل حریفان خود متوقف شدند. در ادامه رقابت های لیگ برتر در هفته 
سی و یکم  چهاربازی برگزار شد که در مهم ترین آنها پرسپولیس در آزادی شکست تحقیر 

آمیزی خورد. در این بازی ها نتایج زیر به دست آمد: 
مس سرچشمه یک -  فجر سپاسی صفر: گل: مسلم فیروز آبادی)57(

فجرسپاسی با این شکست 38 امتیازی باقی ماند و تیم مس سرچشمه 22 امتیازی شد، اما 
این سه امتیاز تأثیری در وضعیت مس نداشت، چرا که این تیم پیش از این سقوط کرده است.
صبای قم صفر - نفت تهران صفر: صبا با این تس��اوی 47 امتیازی شد و در همان رده 
چهارم باقی ماند و تیم نفت تهران نیز 46 امتیازی شد تا رقابت این دو تیم برای آسیایی شدن 

ادامه پیدا کند.
ملوان انزلی صفر - مس کرمان صفر: اخراج: هادی عزیزی)28( 

 ملوان با این تساوی 35 امتیازی و مس کرمان 36 امتیازی شدند. این دو تیم همچنان در 
منطقه خطر قرار دارند.

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 
تیم فوتبال پرسپولیس برابر سایپا شکست خورد تا سه هفته متوالی در لیگ برتر نتواند به 
پیروزی برسد. دیدار دو تیم پرسپولیس و سایپا از س��اعت 19:05 و با پنج دقیقه تأخیر در 
ورزشگاه آزادی و در حضور حدود چهار هزار تماشاگر برگزار شد که بازی با نتیجه 4 بر 2 به 
سود سایپا به پایان رسید.کریم انصاری فرد در دقیقه پنج، امین منوچهری در دقیقه هفت،  
مجید غام نژاد در دقیقه 58  و میاد غریبی در دقیقه 78 برای سایپا گلزنی کردند. ابراهیم 
شکوری در دقیقه 73 و علیرضا نورمحمدی در دقیقه 87  برای پرسپولیس گل زدند.ترکیب 
پرسپولیس در این بازی تغییرات زیادی نس��بت به دیدار با الغرافه قطر داشت و بازیکنانی 
مثل علی کریمی، محمد نوری، ایمون زاید و محمد نصرت��ی در ترکیب اولیه غایب بودند. 
سرخپوش��ان در نیمه اول، بازی پرانتقادی انجام  دادند تا دنیزلی در ابتدای نیمه دوم سه 

تعویض همزمان انجام دهد.
دنیزلی هفته گذش��ته به دلیل تولد نوه  دختری اش به ترکیه رفت و بامداد دیروز به تهران 
برگشت و سرخپوشان نتوانستند به دنیزلی پدربزرگ، هدیه خوبی بدهند. پرسپولیس در سه 
هفته متوالی لیگ برتر نتوانسته پیروز شود. آنها برابر داماش و سایپا شکست خوردند و برابر 
سپاهان هم به تساوی رسیدند. سعید مظفری زاده، داور مسابقه به محمد نوری از پرسپولیس 
و کریم انصاری فرد، اسحاق سبحانی و مجید غام نژاد از سایپا کارت زرد نشان داد. سامان 
آقازمانی در دقیقه 44 با دریافت کارت زرد دوم از میدان اخراج شد تا پرسپولیس 10 نفره 

شود. انصاری فرد با گلی که  زد 18 گله شد و در کنار فونیکه سی و رضا عنایتی در صدر گلزنان 
لیگ برتر قرار گرفت. با این شکست  پرسپولیس 39 امتیازی باقی ماند و به رده نهم سقوط 

کرد و سایپا 40 امتیازی شد و به رده هشتم صعود کرد.
ترکیب پرسپولیس

حس��ین هوش��یار، علیرضا نورمحمدی، ممدوتال، ابراهیم ش��کوری، س��امان آقازمانی، 
 امیرحسین فش��نگچی) از دقیقه 46 علی کریمی(، حس��ین بادامکی، مهدی مهدوی کیا
 ) از دقیق��ه 46 محمد نصرت��ی(، غامرض��ا رضایی، ج��واد کاظمیان و وحید هاش��میان

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

وحید مهدی خانی، مجید ایوبی، پیروز قربانی، مجید غام نژاد، مرتضی ابراهیمی، اسحاق 
سبحانی، روزبه  شاه علیدوست، سجاد ش��هباز زاده، میاد غریبی، امین منوچهری و کریم 

انصاری فرد)از دقیقه 76 علی زینالی(
تشویق کریمی در روز شکست سرخ ها 

هواداران پرسپولیس کاپیتان نیمکت نش��ین تیم را تش��ویق کردند و به بازیکنان دیگر با 
شعارهایشان کنایه زدند.

 کریمی وقتی روی نیمکت بود توپ را به بازیکنان می داد و عکس العمل های جالبی از 
خود نشان داد.

 پیش از آغاز مسابقه، کادر فنی سایپا به سمت نیمکت پرسپولیس رفت.
مراسم تجلیل از جانبازان ارتش که به مناسبت روز ارتش پیش از بازی برگزار شد، بسیار 

بی نظم و نابسامان بود، به طوری که اعتراض تماشاگران را به همراه داشت.
 روزبه شاه علی دوست از سایپا به سمت نیمکت پرسپولیس رفت و غامرضا رضایی، 
سامان آقازمانی، جواد کاظمیان و امیرحسین فشنچگی پیش از آغاز بازی به سمت نیمکت 

سایپا رفتند.
  جمشید زارع، قائم مقام باشگاه پرسپولیس، سیموئز و مارکار آقاجانیان از مربیان تیم 

ملی از جمله تماشاگران ویژه این مسابقه بودند.
 در دقیقه 18 وقتی داور به سود پرسپولیس خطا نگرفت، تماشاگران شعار دادند »داور 

عزیزم، دقت کن!«
 اثری از دوربین عنکبوتی ورزشگاه آزادی نبود.

 در پایان نیمه اول که پرسپولیس دو بر صفر از سایپا شکست خورد، هواداران با کنایه 
به بازیکنان پرسپولیس، شعار دادند: »بچه ها متشکریم!«
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 آخرین فرصت ذوب آهن
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نوبت دوم

شركت آب و فاضالب استان اصفهان  

مناقصه          
شركت آب و فاضالب اسـتان اصفهان در نظر دارد پروژه هاى زير را از طريق مناقصه عمومى با فهرست بهاى سال 1388 

معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور به پيمانكار داراى رتبه بندى و واجد صالحيت واگذار نمايد.

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1392/2/21
تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 08:30 صبح روز يكشنبه مورخ 1392/2/22

www.iets.mporg.ir پايگاه ملى اطالع رسانى مناقصات www.abfaesfahan.ir دريافت اسناد: سايت اينترنتى
شماره تلفن: 0311-6680030

برآورد (ريال)مبلغ تضمين (ريال)نوع بودجهمحل اجراشماره مناقصه

لوله گذارى شبكه فاضالب منطقه سه شهر 92-1-46
اصفهان (قرارداد دوم)

26/000/000504/895/362جارى

اصالح خط انتقال فاضالب نظر- مير با ارزيابى 92-1-47
كيفى

62/000/0001/234/835/230جارى
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