
اصفهان به تب و لرز افتاد 

آقازاده ها 

 نمایش 
زندگی خصوصی
 در شبکه خانگی

هزینه های درمانی زیاد شد 

کاندیداهای  ریاست جمهوری وفرزندانشان

هدفم از ورود به 
صحنه،خدمت است 233

از 17 عصارخانه اصفهان، 
تنها3 عصاری فعال است

 معاینه فني موتور سيکلت ها
5 به طور جدي پيگيري نمي شود

 اخالق را 
سياست زده کرده ایم

 حرکت متروی اصفهان
 با واگن های تبریز

کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری با بیان این که احساس 
خطر کردم ک��ه وارد صحنه انتخابات ش��دم، گف��ت: در هر 
انتخاباتی نگرانی از تخل��ف و تقلب پیش می آید و باید تالش 
کنیم انتخابات با حداقل نقص برگزار ش��ود.محمدرضا عارف 

کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری...

زندگينامه حجازی 
کتاب می شود  

همسر شادروان ناصر حجازی با اشاره به این که برای 
زنده نگهداشتن نام س��نگربان فقید فوتبال ایران از 
باشگاه استقالل کمکی دریافت نشده است، از انتشار 
کتاب زندگینامه وی از سوی انتش��ارات راویان مهر 
خبر داد. بهناز شفیعی اظهار داشت: برای این که اثری 
زیبنده نام بزرگ حجازی منتش��ر کنیم، با ناش��ران 
متع��ددی وارد مذاکره ش��دیم و در نهایت قرار ش��د 
انتشارات راویان مهر چاپ و توزیع کتاب زندگینامه 

اسطوره فوتبال ایران را بر عهده بگیرد.

س:ایمنا
]عک

2

3

 می خواهم درسپاهان
6

 پیشرفت کنم

استفاده بهینه از منابع آب
 از اولویت های استان است4

دانس��تن نکته های��ی از زندگی خصوصی چهره ها، همیش��ه 
جذاب اس��ت، به ویژه اگر پای رقابتی مثل انتخابات ریاس��ت 
جمهوری هم در میان باشد. از کاندیداهای ریاست جمهوری 
دوره یازدهم، عکس های فراوانی در رس��انه ها منتش��ر شده 
اس��ت، اما تصاویری که گویای زندگی خصوصی و خانوادگی 
آنهاست، زیاد نیست.  ش��اید برایتان جالب باش��د اگر بدانید 
کاندیداهای ریاست جمهوری در قامت یک پدر، چگونه زندگی 
می کنن��د و فرزندان این کاندیداها چقدر همراه پدرش��ان در 

رقابت های انتخاباتی حضور دارند؟

          سعيد جليلی
 جوان ترین کاندیدای این دوره، تنها یک فرزند دارد. از سعید 

جلیلی48س��اله و فرزند نوجوانش تا به ح��ال چندین عکس 
منتشر شده است. عکس هایی که پدر و پس��ر را در مراسمی 
همچون راهپیمایی روز قدس، مراس��م س��الگرد ارتحال امام 

خمینی)ع(  و نماز جمعه تهران شکار کرده است.

        غالمعلی حداد عادل
 رییس 68 س��اله فرهنگس��تان زبان و ادب پارس��ی که برای 
ش��رکت در  انتخابات ریاس��ت جمهوری ثبت نام کرده است، 
پدر چهار فرزند است. تنها پس��ر او »فریدالدین« که البته راه 
پدر را در سیاست هم ادامه می دهد از جمله فعاالن سیاسی و 

مطبوعاتی ایران است. 

 عدم شایسته گزینی
 در آموزش و پرورش

 ایران به نشست ژنو2
 دعوت شد

  فقط 4درصد شاغالن
 ایرانی تکنسین هستند!

  پروژه راه آهن 
هنوز نیمه تمام است

بازسازی قطعات معیوب 
کلیدی در پاالیشگاه اصفهان
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توفان سرخ 
را از پا درآوردن
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آگهی مزایده عمومی 

کمیسیون معامالت  سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 

نوبت  دوم 

)كدآگهی: ر – 92047(

م الف 2685

شماره نام ملک
پالک كاربریمزايده

ثبتی
عرصه 

)مترمربع(
اعيان 

)مترمربع(
قيمت پايه 
)ماهيانه( 

)ريال(

مبلغ 
سپرده 
)ريال(

توضيحاتنشانی

اجاره یک 
6/000/0003/600/000-15/74تجاری92/01باب مغازه

فالورجان  
روبروی 
ترمینال 
مسافربری

 مغازه موصوف 
با کاربری تجاری 

 اجاره داده 
 می شود

  *ضمانتنامه بانکی یا واریز به حس��اب تملک دارائیهای سرمایه ای )سایر منابع به ش��ماره 2164200213001( نزد بانک کشاورزی شعبه جهاد کشاورزی بنام سازمان 
جهادکشاورزی استان اصفهان

1 - داوطلبان شرکت در مزایده می توانند از تاریخ نشر آگهی تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 92/3/16 برای بازدید از محل های فوق و دریافت اسناد مزایده مراجعه 
نمایند.

2- محل دریافت اسناد مزایده: خیابان هزار جریب – سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان – دبیرخانه کمیسیون معامالت – اتاق 250 یا اتاق 251 و یا پایگاه ملی اطالع 
http://iets.pmorg.ri رسانی مناقصات کشور به نشانی

3- مهلت تحویل اسناد: از تاریخ 92/03/18 تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 92/03/28 و زمان بازگشایی روز چهارشنبه مورخ 92/03/29ساعت 9 صبح می باشد.
4- محل تحویل اسناد مزایده: دبیرخانه سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان 

سازمان جهادكشاورزی استان اصفهان در نظر دارد به استناد ماده 43 قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت، مستغالت به شرح 
جدول ذيل را برای مدت يک سال اجاره دهد.

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان در نظر دارد تامین و 
نگهداری سیستم برق و روشنایی سال جاری محل برگزاری خود واقع 
در خیابان مش��تاق دوم – پل تاریخی شهرس��تان را به پیمانکار واجد 
شرایط واگذار نماید. لذا از پیمانکاران متخصص که سابقه فعالیت در این 
زمینه را دارند تقاضا می شود جهت دریافت فرم استعالم قیمت حداکثر 
تا تاریخ 1392/3/18 به دبیرخانه دفتر مرکزی شرکت واقع در خیابان 

عالمه امینی – روبروی خیابان فردوس مراجعه نمایید.

شرکت فوالد مبارکه اصفهان در نظر دارد سیم و پودر جوش مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.
لذا از ش��رکتهای توانمند ک��ه تمایل به هم��کاری دارن��د و توانایی ارائ��ه ضمانتنامه بانکی ش��رکت در مناقص��ه به میزان 
www. 1/000/000/000 ریال را دارند دعوت می ش��ود اس��ناد مناقصه را از طریق سایت ش��رکت فوالدمبارکه به نشانی
mobarakeh-steel.ir تهیه نموده پس از تکمیل آن به همراه فیش بانکی واریزی به مبلغ 80/000 ریال به حساب جاری 
سیبا 0109030903009 نزد بانک ملی حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 92/03/28 به آدرس شرکت فوالدمبارکه اصفهان 

کیلومتر 75 جنوب غربی اصفهان – صندوق پستی 167 خرید مواد مصرفی تحویل نمایند. 
در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با تلفن 3268-0335543 تماس حاصل فرمایید.

دورنگار 0335543-3423
EMAIL ADDRESS: R.AHMADI@MSC.IR

الزم به ذکر است هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
ضمناً متن آگهی در سایت های ذیل درج گردیده است

www.mobarakeh-steel.ir شرکت فوالد مبارکه اصفهان به نشانی اینترنتی
www.ariatender.com مرکز اطالعات مناقصات و مزایدات ایران به نشانی اینترنتی

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه عمومی 
)48352855(

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

ساختمان

20

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

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

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

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

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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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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

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

میزان حیف و میل در کشور 
2

ریاست ایران بر غیرمتعهدها کلید خورداز فساد اقتصادی بیشتر است سال های سرنوشت2

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

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
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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
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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!«

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«

 آخرین فرصت ذوب آهن
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3 هزینه های درمانی افزایش یافته اس��ت و حوزه درمان در بخش های 
خصوصی و دولتی نیز برای خدمت رسانی به مردم، نیازمند بودجه است. در زمان 
افزای��ش تعرفه های درمان، ش��ورای عالی بیمه تش��کیل و وزارت بهداش��ت، 

بیمارستان های دولتی، نظام پزشکی، پزشکان و...



چهره روزیادداشت

 جزئیات پرونده جنجالی
 سفر نیویورک 

مصطفی افضلی فرد سخنگوی کمیس��یون اصل90 مجلس شورای 
اسالمی با اش��اره به جزییات پرونده ش��کایت از سفر رییس جمهور 
و همراهانش به نیویورک اظهار داش��ت: این پرون��ده به دنبال طرح 
ش��کایت یکی از نمایندگان مجلس به جریان افتاد و پس از وصول 
 این شکایت، از سوی کمیسیون به رییس جمهور نامه ای نوشته شد، 
اما متأسفانه ایش��ان جواب نامه را ندادند که این یک تخلف قانونی 

است. 
وی ادامه داد: این پرونده نش��ان می داد که از 84 نفری که با رییس 
جمهور به نیویورک رفتند، حدود 14 نف��ر از خانواده های مدیران و 
معاونین رییس جمهور بودند که سفر آنها هیچ لزومی نداشته، چراکه 
نه جایگاه قانونی داشتند و نه ضرورتی بوده که این افراد به نیویورک 
بروند. آن هم با وج��ود کمبودهایی که در داخ��ل داریم و هزینه ها 
و گرانی  هتل هایی که آنها در نیویورک مس��تقر بودند. س��خنگوی 
کمیسیون اصل90 تصریح کرد: گزارش این پرونده آماده شده و در 
مراحل نهایی تهیه و تنظیم گزارش هستیم و نهایتا طبق روال قانونی 
یا در صحن قرائت می شود و یا به قوه قضاییه ارجاع خواهد شد و یا هر 

دو به موازات هم انجام می شوند. 
افضلی فرد همچنین گفت: از آنجا که این سفر بار مالی داشته است، 
آن هم برای کسانی که ضرورتی به مسافرت آنها وجود نداشته، باید 

این پرونده در دیوان محاسبات هم مورد بررسی قرار گیرد. 

 اصالح طلبان به روحانی
 گرایش بیشتری دارند 

آزادمنش معتقد اس��ت، در بین گزینه های فعل��ی، اصالح طلبان به 
افرادی چون حسن روحانی گرایش بیشتری دارند. 

 آزادی آزادمنش عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با بیان این که
اصالح طلبان در عرصه انتخابات حضور دارند، گفت: ش��رکت مردم 
در انتخابات یک وظیفه اجتماعی و یک تکلیف ش��رعی است. وی با 
بیان این که اصالح طلبان هیچ گاه با نظام قهر نکرده و نخواهند کرد، 
اظهار داشت: مسلما هر فردی که اصل نظام را قبول داشته باشد در 
انتخابات شرکت خواهد کرد. آزاد منش با بیان این که عارف به عنوان 
معاون دولت اصالحات در شرایطی که باید در دفاع از اصالح طلبی در 
عرصه حضور پیدا می کرد، ورود نکرد، گفت: در بین گزینه های فعلی 
به نظر می رس��د اصالح طلبان به افرادی چون آقای روحانی گرایش 

بیشتری دارند.
 عضو ش��ورای مرکزی حزب اعتماد ملی در عین ح��ال با بیان این 
 که آرای اصالح طلبان بین گزینه های مطرح تقس��یم خواهد ش��د، 
گفت که بعید می داند آرای اصالح طلب��ان روی یک گزینه متمرکز 

باشد.

 تفکر بسیجی 
باید در ادارات حاکم شود

جلیلی کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: 
کسی که می خواهد وارد عرصه دولتی شود نگران است که چگونه از 
این هفت خان عبور کند، در حالی که باید دستگاه های دولتی ما به 
سراغ ارباب رجوع رفته و مشکل آنها را حل کنند و باید تفکر بسیجی 

را در ادارات حاکم کنیم.
کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاس��ت جمهوری خاطرنشان 
کرد: کس��ی که در رأس دولت و س��اختار اجرایی کش��ور قرار می 
 گیرد بای��د تمام ظرفی��ت دولت را در ای��ن جهت ب��ه کار گیرد که 
توانمندی های کشور از جمله س��خت افزاری، نرم افزاری و ظرفیت 
هر یک از آحاد مل��ت روز به روز بهتر آزاد ش��ده و از انحالل و انفعال 

مصون بماند.

 رونمایی از موشک ها 
و زیردریایی جدید، در آینده نزدیک

سردار احمد وحیدی وزیر دفاع از رونمایی قریب الوقوع موشک های 
جدید هواپایه و یک زیردریایی بومی و نیز افتتاح مرکز مراقبت فضایی 
خبر داد. وزیر دفاع لغو تحریم تس��لیحاتی تروریست ها در سوریه از 
سوی اتحادیه اروپا را محکوم کرد و گفت: این که اتحادیه اروپا بخواهد 
به تروریست ها در یک کشور سالح برساند تا زیرساخت های یک ملت 

را تخریب کنند، اقدامی زشت و ناپسند است.
وی افزود: توس��عه فعالیت های تروریس��تی مورد قب��ول هیچ کس 
نیست و نشانگر س��قوط اس��ت و برخی می خواهند دیگران را نیز با 
خود به گرداب سقوط ببرند. س��ردار وحیدی متذکر شد که چنین 
اقداماتی ممکن است رویکرد و تصمیمات کشورهای دیگر در منطقه 
را نیز تغییر دهد. وی بر همین اساس خاطرنشان کرد که باید نسبت 
به تحوالت، با هوش��یاری کامل برخورد کرد تا هرچه زودتر بحران 

پایان یابد.

دانس��تن نکته هایی از زندگی خصوصی چهره ها، همیشه جذاب 
است، به ویژه اگر پای رقابتی مثل انتخابات ریاست جمهوری هم 
 در میان باش��د. از کاندیداهای ریاس��ت جمهوری دوره یازدهم، 
عکس های فراوانی در رسانه ها منتشر شده است، اما تصاویری که 

گویای زندگی خصوصی و خانوادگی آنهاست، زیاد نیست. 
 شاید برایتان جالب باشد اگر بدانید کاندیداهای ریاست جمهوری 
در قامت یک پدر، چگونه زندگی می کنند و فرزندان این کاندیداها 

چقدر همراه پدرشان در رقابت های انتخاباتی حضور دارند؟
          سعید جلیلی

 جوان ترین کاندیدای ای��ن دوره، تنها یک فرزند دارد. از س��عید 
جلیلی48ساله و فرزند نوجوانش تا به حال چندین عکس منتشر 
ش��ده اس��ت. عکس هایی که پدر و پس��ر را در مراسمی همچون 
راهپیمایی روز قدس، مراسم س��الگرد ارتحال امام خمینی)ع(  و 

نماز جمعه تهران شکار کرده است.
        غالمعلی حداد عادل

 رییس 68 ساله فرهنگس��تان زبان و ادب پارسی که برای شرکت 
در  انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرده است، پدر چهار فرزند 
است. تنها پسر او »فریدالدین« که البته راه پدر را در سیاست هم 
ادامه می دهد از جمله فعاالن سیاس��ی و مطبوعاتی ایران است. 
فریدالدین حداد عادل که س��ابقه س��ردبیری مجله »همشهری 
جوان« را دارد، االن جانش��ین مدیرمس��ئول هفته نامه »پنجره« 
است و البته س��وابق علمی و سیاس��ی همچون معاونت دانشگاه 

امام صادق)ع( و عضویت در ش��ورای مرک��زی جمعیت رهپویان 
انقالب اسالمی را هم در کارنامه دارد. حداد عادل پسر البته رییس 
مدارس نمونه »فرهنگ« هم اس��ت؛ مدارسی که به دست پدرش 

پایه گذاری شد.
       محسن رضایی

 دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و کاندیدای چهار دوره اخیر 
انتخابات ریاس��ت جمهوری، نام پنج فرزند را در شناسنامه خود 
دارد. محس��ن رضایی البته االن چهار فرزن��د دارد، چون یکی از 
پسرانش)احمد( چند س��ال قبل در یک حادثه مشکوک در هتل 
محل اقامتش در یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس، در گذشته 
است. حاال »علی« رضایی به عنوان تنها پسر محسن رضایی یکی از 
نزدیک ترین افراد به او در رقابت های انتخاباتی است. علی رضایی 
که حضور فعالی در ستادهای پدرش دارد، در هنگام ثبت نام پدرش 
همراه با مادر  و خواهرانش در ستاد انتخابات وزارت کشور حاضر 
شد تا ثبت نام محسن رضایی59 ساله در انتخابات یازدهمین دوره 

ریاست جمهوری، با حضور خانواده اش انجام شود.
       محمدرضا عارف

 کاندیدای یزدی و 62 ساله دوره یازدهم ریاست جمهوری، پدر سه 
فرزند است که هر سه هم پسر هستند. پسران عارف البته زیاد در 
انظار عمومی حاضر نشده اند و تنها تصویری که از عارف، در قامت 
یک پدر منتشر شده است، عکسی است که در حاشیه یک مراسم 
 از عارف همراه با فرزند و عروس��ش گرفته شده است؛ عکسی که 

حجت االس��الم محمدعل��ی ابطح��ی رییس دفتر اس��بق دولت 
اصالحات، آن را گرفته و منتشر کرده است.

       محمد باقر قالیباف
 شهردار مشهدی و52 ساله تهران، سه  فرزند دارد؛ دو پسر و یک 
 دختر. »الیاس« و »اس��حاق« پس��ران قالیب��اف، از اعضای اصلی 
فعالیت های انتخاباتی پدر هستند و نقش مهمی در تصمیم گیری ها 
دارند. این حضور اما بیشتر در سایه انجام می شود و حضور فرزندان 
قالیباف در کنار پدر، کمتر اتفاق افتاده است. این تصویر قدیمی، از 
معدود تصاویری است که عکاسان،  قالیباف پدر را در کنار همسر 
و فرزندش الیاس ش��کار کرده اند، آن هم در حاش��یه یک مراسم 

افطاری در شهرداری تهران.
       علی اکبر والیتی

 عیالوارترین کاندیدای این دوره ریاست جمهوری، شش فرزند دارد. 
 علی اکبر والیتی  68 س��اله این طور درباره زندگی خانوادگی اش

توضیح داده است:»شش فرزند دارم؛ دو دختر و چهارپسر. یکی از 
آنها پزشک است و س��ه تا مهندس و یکی از دخترها هم در رشته 
ریاضی و یکی هم رشته روانشناس��ی تحصیل کرده اند.« در بین 
فرزندان والیتی اما »محمد« و »عل��ی اصغر « حضور پررنگ تری 
در فعالیت های انتخاباتی پدر دارند. پسران والیتی در این عکس، 
 از سمت راس��ت دومین نفر )علی اصغر( و چهارمین نفر)محمد( 

حضور دارند.
      سید محمد غرضی

 بزرگ ترین کاندیدای این دوره از نظر سنی، سیدمحمد غرضی 72 
ساله است. وزیر اسبق پست، تلگراف و تلفن،چهار فرزند دارد که 
البته اطالعات بسیار کمی از زندگی خصوصی و خانوادگی او منتشر 

شده است؛ شاید به خاطر دوری چندین ساله غرضی از سیاست.
 اما عصر جمعه و در مراسم قرعه کش��ی نوبت پخش برنامه های 
کاندیداها در صداوسیما، »سید محمد زهیر غرضی« به نمایندگی 

از پدرش درمراسم حاضر شد و قرعه پدر را انتخاب کرد.
       حجت االسالم حسن روحانی

 کاندی��دای65 س��اله و اهل شهرس��تان »س��رخه« در انتخابات 
یازدهمین دوره ریاست جمهوری هم از جمله رجال سیاسی است 
که اطالعات بسیار کمی از زندگی خصوصی او منتشر شده است. 
تنها اطالعات موجود از زندگی خصوصی»حسن روحانی« حاکی 

از آن است که او  چهار فرزند دارد. 
ش��اید حضور در رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری فرصتی 
ویژه باشد تا »شیخ دیپلمات« به اقتضای شرایط خاص تبلیغاتی 
 این س��ال ها، بیش��تر درباره زندگی خص��وص و خانوادگی خود 

سخن بگوید.

کاندیداهای  ریاست جمهوری وفرزندانشان

 تجدید نظر آقازاده ها
در تحریم صادرات به ایران 

اقدامات جدید دول��ت کانادا علیه ای��ران، از جمله مطالبی 
اس��ت که مورد توجه برخ��ی مطبوعات قرار گرفته اس��ت. 
»هافینگتون پست کانادا« می نویس��د: دولت این کشور هر 
گونه صادرات به ای��ران و واردات از این کش��ور را منع کرده 
و همچنین س��ی فرد حقیقی و82 شرکت را به لیست سیاه 
اقتصادی خود درب��اره ایران افزوده اس��ت. ج��ان برد وزیر 
خارجه کانادا مدعی ش��ده این تحریم های جدید به واسطه 
نگرانی های کانادا از برنامه هسته ای ایران وضع می شود. وی 
ادامه داد: ایران در مذاکرات هسته ای، چیزی به جز وعده های 
محقق نشده و نشانه های توخالی از خود بروز نداده است، با 
این حال، در صورتی که »نیازهای انس��ان دوستانه« ایجاب 
کند، امکان تجدید نظر در تحریم صادرات به ایران وجود دارد.

نخستین محموله اس300 را 
دریافت کردیم

»بشار اس��د« رییس جمهور س��وریه در مصاحبه با شبکه 
تلویزیونی المنار اعالم کرد که ارتش س��وریه بالفاصله به 
هرگونه تجاوز جدید اس��رائیل به خاک این کش��ور، پاسخ 
خواهد داد و دولت س��وریه در مقابل هیچ یک از گروه های 
س��وری که می خواهند برای آزادسازی جوالن وارد جنگ 
ش��وند، نخواهد ایس��تاد. وی در این گفتگو اظهار داشت: 
سوریه نخستین محموله موش��ک های اس300 روسی را 
دریافت کرده است و بقیه این محموله به زودی به دست ما 
می رسد. وی افزود: سوریه و حزب اهلل در محوری واحد قرار 
دارند و گروه هایی از نیروهای این جنبش در مناطق مرزی 
با لبنان مستقر هستند، اما در واقع این ارتش سوریه است 
که می جنگد و نبرد را علیه گروه های مسلح اداره می کند. 

 طرح رژیم صهیونیستی برای
ساخت مسکن در بیت المقدس

یک س��ازمان مردم نهاد از ط��رح جدید ت��ل آویو برای 
ساخت بیش از هزار واحد صهیونیس��ت نشین دیگر در 
بخش فلس��طینی بیت المقدس خبر داد. بر این اساس 
دولت صهیونیستی قرارداد ساخت300 واحد مسکونی 
را در منطقه راموت به امضا رسانده است. همچنین تعداد 
797 واحد مس��کونی که هنوز ساخته نشده، در شهرک 

صهیونیست نشین گیلو پیش فروش شده است.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل 

باید به سوریه مهلت داد
علی الریجانی 

 رییس مجلس 
 رژیم صهیونیستی در پی ایجاد ناآرامی و بی ثباتی در کل منطقه به ویژه
در س��وریه و لبنان اس��ت تا از این رهگذر به مقاومت آس��یب برس��اند.

مسائل جاری در س��وریه، تأثیرگذاری راهبردی بر اوضاع منطقه دارد و 
در صورتی که ثبات و آرامش به این کش��ور بازنگ��ردد خطر انفجار بمب 
افراطی گری در کل منطقه را در پی خواد داش��ت. باید به سوریه مهلت 
داد تا ب��ه اصالحات پایدار سیاس��ی و اقتص��ادی خود بپ��ردازد و صدور 
 دموکراسی به این کشور از بیرون و با زور اسلحه و تروریزم ممکن نیست.

آنچ��ه در صحن��ه تح��والت 
س��وریه مش��هود و محسوس 
است، حس ماجراجویی جدید 
برخی کش��ورها و به ویژه رژیم 
صهیونیستی است که هدف آن 
شکستن خط مقاومت و تضعیف 
فرهنگ مقابله با سیاست های 
مذبوحانه ای��ن رژیم غاصب در 

کل منطقه است.
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رشد وهابیت در کشورهای منطقه با هزینه کردن پول های فراوان

آیت اهلل حسین نوری همدانی با اشاره به فعالیت های تبلیغی وهابیت در کشورهای منطقه اظهار داشت: 
یکی از مصائب، رشد وهابیت در کشورهای منطقه با هزینه کردن پول های فراوان است. وی پاسخ به شبهات 
را کار حافظان قرآن دانست و افزود: کسی که با فرهنگ قرآنی آشنا باشد می تواند پاسخگوی شبهات باشد.

ایران به نشست ژنو 2 
دعوت شد 

 ورود غیرقانونی 
مک کین به سوریه

حسین امیرعبداللهیان معاون وزیر امور خارجه کشورمان در جمع خبرنگاران 
در پاسخ به این که آیا ایران تاکنون برای شرکت در نشست ژنو2 دعوت شده 
است، گفت:  درباره حضور ایران در نشست ژنو از ما دعوت شفاهی به عمل آمده 
است، ولی تا االن دعوتنامه کتبی دریافت نکرده ایم. پس از این که دعوتنامه 
کتبی برس��د، با در نظر گرفتن دس��تور جلسه نشس��ت ژنو2 تصمیم گیری 
می کنیم. وی در پاسخ به سؤال دیگری درباره سفر معاون وزیر خارجه فرانسه 
به ایران گفت: در مذاکرات دیپلماتیکی که با این مقام فرانسوی داشتیم اعالم 
کردیم باید در ژنو2 بر راهکار سیاسی تمرکز شود. در این صورت هر گونه دعوتی 
را با نظر مثبت بررسی می کنیم. وی ادامه داد: گفتگوهای مثبتی با مدیرکل 
سیاسی وزارت خارجه فرانسه داشتیم و به جرأت می توانم بگویم که80 درصد 

دیدگاه های ما و فرانسه درباره تمرکز بر راهکار سیاسی در سوریه بود.

علی اکبر صالحی وزیر امور کشورمان در پاس��خ به سؤال خبرنگار مهر درباره 
 ورود غیرقانونی سناتور مک کین به س��وریه و دیدار با معارضه سوری گفت: 
این که شخصی بدون هیچ اجازه ای وارد خاک کشور دیگری می شود، برخالف 
 کنوانس��یون های بین المللی اس��ت. وی افزود: آنها بدون اجازه وارد سوریه 
 می شوند و مدعی هستند که باید در جهان مقررات برقرار باشد و کنوانسیون ها

 و تمامیت ارضی رعایت شود. صالحی خاطرنش��ان کرد: مک کین با رفتن به 
سوریه تمام این اصول را نقض کرده است. آنها تنها به اعتبار قدرت رسانه ای 
و منطق و قدرت زور و بازوی خود این حرکات را انجام می دهند و می گویند 
قانون، ما هستیم، اگر این طور است این قانون جنگل است. صالحی با تأکید بر 
این که جمهوری اسالمی ایران این رفتار را محکوم می کند، تصریح کرد: این 

رفتار در مسئوالن آمریکایی فراوان دیده می شود.

قالیباف نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت: نقطه دیگری 
که خطری برای انقالب اسالمی محسوب می شود و می تواند 
بهانه ای برای متحجران احمق باشد این است که آنها به دنبال 
آن هستند که دین را یک موضوع فردی معرفی کنند و دین 

را از عالم سیاست دور کنند.
 آنها می خواهن��د برخالف نظر صری��ح امام)ره( و اس��الم 
انقالبی، دین را تعریف کنند. از دیگر سو کسانی هستند که 
تجدیدنظرطلب به شمار می روند؛ به این معنی که از این که 
بتوانند در سایه اس��الم یک زندگی رحمانی را ایجاد کنند 
ناامید هستند. کسانی در جامعه امروز ما هستند که این تفکر 
و اندیشه را دارند و از اسالم انقالبی فاصله می گیرند، آنها از 
این که بتوانیم زندگی مؤمنانه و یک زندگی در سایه قرآن را 
در جامعه ایجاد کنیم ناامید هستند. این آسیب در کجاست؟ در 
جایی که هرچه داریم از انقالب است و در حوزه مدیریت باید 
کارآمدی دین در اداره امور جامعه را عینیت ببخشیم. قالیباف 
ادامه داد: البته یقین داریم مردم برای اقتصاد قیام نکرده اند، 
بلکه برای دین خود قیام کرده اند، اما همان دین نیز این را به 
ما یاد داده است که باید به فکر مردم باشیم. پیامبر اسالم)ص( 
نیز توصیه کرده اند که من از فقر در جامعه نگران نیستم، اما از 
سوءتدبیر در جامعه نگرانم پس باید نسبت به حل مشکالت 

مردم و کارآمدی دین در اداره امور جامعه اقدام کنیم.

نماینده م��ردم تهران با بیان این ک��ه مطالبات رهبر معظم 
انقالب از نماین��دگان مجلس قاب��ل تأمل اس��ت و باید به 
دنبال پاس��خ آن بود، اظهار داش��ت: در دی��دار نمایندگان 
 مجل��س ب��ا رهب��ر معظ��م انق��الب، ایش��ان نس��بت به 
 صندل��ی های خال��ی، گع��ده ه��ای انتهای جلس��ه، رأی 
ندادن ها و بی توجهی نسبت به محتوای پیشنهادهایی که 
داده می ش��ود و برخوردهای غیر اخالقی تذکراتی را بیان 
داشتند که بدون شک این موارد در ش��أن مجلس شورای 
اس��المی نیس��ت. الیاس نادران نماینده مردم تهران گفت: 
ایشان در این دیدار به نمایندگان در خصوص منظم بودن، 
 دقت کردن در طرح ها و لوایحی که در کمیسیون ها مطرح 
می شود و همچنین رعایت اخالق، توصیه هایی را داشتند. 
وی گفت: ایش��ان درب��اره انتخابات ریاس��ت جمهوری نیز 
فرمودند تا به امروز به قانون به خوبی عمل شده است و بنده 
نیز نظر خاصی روی ش��خصی ندارم. ایشان همچنین از رد 
صالحیت شدگانی که نسبت به نظر شورای نگهبان و قانون 
تمکین کردند تشکر کردند. نماینده مردم تهران درمورد این 
که کارنامه مجلس نهم را در یک س��الی که گذشت چگونه 
ارزیابی می کنید گفت: با توجه ب��ه ظرفیت های مجلس و 
مجموعه کارشناسی که دارد رفتار قابل قبولی را از مجلس 

شاهد بودیم.

کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری با بیان این که احساس 
خطر کردم که وارد صحن��ه انتخابات ش��دم، گفت: در هر 
انتخاباتی نگرانی از تخلف و تقلب پیش می آید و باید تالش 

کنیم انتخابات با حداقل نقص برگزار شود.
محمدرضا عارف کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست 
جمهوری در پاسخ به این سؤال که چرا وارد عرصه انتخابات 
شدید گفت: خوشحالم بعد از  چهار سال به عنوان عضوی از 
کابینه اصالح طلبان، صداوسیما این اجازه را داد تا در رسانه 
ملی در خدمت مردم باشم. عارف افزود: برای کمک به انقالب 
و حماسه سیاسی آمده ام و حقیقتا احساس خطر و نگرانی 
کردم. آمدم چ��ون نگران آرمان هایی هس��تم که برای آنها 
انقالب کردیم و در مقابل دانشجویان و فرزندانم نمی توانم 
پاسخگو باش��م. وی افزود: اطمینان رهبری به مردم طوری 
است که در کمتر از دو ماه، نوع حکومت به رفراندوم گذاشته 
شد. در این34 س��ال به طور متوسط هر سال یک انتخابات 
داشتیم که عمدتا با مشارکت باالی مردم همراه بوده است. 
وی ادامه داد: چه اتفاقی در س��ال های اخی��ر افتاد؟ بنا بود 
سیاست اخالقی ش��ود ولی اخالق را سیاس��ت زده کردیم. 
انتخاباتی که به جش��ن ملی ختم می شد متأسفانه به بازی 
باخت – باخت تبدیل ش��د و به جای تشکر از جناح مخالف 
برای حضور در انتخابات، آنها را خس و خاشاک تلقی کردند.

علی اکبر والیتی کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست 
جمهوری با تأکید بر این که دولت ها بای��د با عدم وادادگی 
در برابر فش��ار بیگانگان، عزت ای��ران را حفظ و ب��ر نفوذ و 
تأثیرگذاری ایران در صحنه بین المللی بیفزایند گفت: این 
به معنای خشکی و خشونت در روابط خارجی نیست و دولت 

باید با الفبای روابط بین الملل آشنا باشد.
علی اکبر والیتی با اش��اره به اهداف��ش از کاندیداتوری در 
انتخابات ریاس��ت جمهوری گفت: هدفم از ورود به صحنه 
انتخابات خدمت است.  وی با بیان این که برنامه ام به صورت 
مکتوب به زودی در اختیار مردم ایران قرار می گیرد، گفت: 
امیدوارم این دفترچه در اختیار هموطنان خارج از کشور نیز 
قرار گیرد و این برنامه مبنایی شود برای مطالبات بحق مردم 
ایران. وی همچنین درمورد برنامه هایش در حوزه سیاست 
خارجی تصریح کرد: توسعه و روابط با سایر کشورها بر مبنای 
سه اصل عزت، حکمت و مصلحت در دستور کار دولتم قرار 
دارد.  عضو ائتالف برای پیشرفت با بیان این که در دولتم با 
همه کشورها براساس اصل احترام متقابل رابطه ای دوستانه 
برقرار خواهم کرد گفت: ایران با هیچ کش��وری به جز رژیم 
صهیونیستی مش��کلی ندارد و ما تنها در سایه حفظ حقوق 
متقابل و برابر حاضریم با همه کشورها از جمله آمریکا رابطه 

برقرار کنیم.

مجلس انتخاباتانتخابات  انتخابات

باید کارآمدی دین در 
اداره جامعه را نشان دهیم

انتقادهای رهبری از 
نمایندگان، قابل تأمل بود

 اخالق را 
سیاست زده کرده ایم

هدفم از ورود به صحنه 
خدمت است
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 91کیلوگرم تریاک 
در نایین کشف شد

فرمان��ده انتظام��ی نایی��ن از کش��ف91کیلوگرم تریاک در ایس��تگاه 
شهید ش��رافت وس��ه راهی چوپانان این شهرس��تان خبر داد.سرهنگ 
رجبعلی مخت��اری به ایرنا گف��ت: خ��ودروی ریو با چه��ار کیلو تریاک 
 و خ��ودرو پ��ژو پ��ارس ب��ا 87 کیلوگ��رم تری��اک توقی��ف و رانندگان 

آنها دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند.

 احداث سه زندان جدید 
در استان اصفهان

مدیرکل زندان ه��ا و اقدامات تأمین��ی، تربیتی اس��تان اصفهان گفت: 
درصورت تأمین اعتبار و طرح های مطالعاتی، زندان جدید در شهرستان 

های شهرضا، لنجان و خمینی شهر احداث می شود.
 مدی��رکل برنام��ه ری��زی و بودج��ه اس��تانداری اصفه��ان از زن��دان 
شهرستان های شهرضا، لنجان و خمینی شهر بازدید کرد. رمضان امیری 
مدیرکل زندان ها و اقدامات تأمینی، تربیتی استان اصفهان در این بازدید 
بیان داشت: فضای فیزیکی و اسکان زندانیان در شهرستان های شهرضا، 
لنجان و خمینی شهر به دلیل فرسودگی و کمبود فضا، نیازمند احداث 

ساختمان جدید با امکانات و فضاهای جدید آموزشی و فرهنگی است.

 معاینه فني موتور سیكلت ها
 به طور جدي پیگیري نمي شود

رییس کمیس��یون حم��ل و نقل و محیط زیس��ت ش��وراي اس��امي 
ش��هر اصفهان عنوان کرد: موتور س��یکلت ه��ا در ایج��اد آلودگي هوا 
 نقش بس��یار مهم و قابل توجه��ي دارند، ام��ا با این وج��ود معاینه فني

موتور سیکلت ها هنوز به طور جدي پیگیري نمي شود.
فتح اهلل معین با اش��اره به این که تردد موتور س��یکلت هاي دوزمانه از 
لحاظ قانوني ممنوع اس��ت، افزود: به اعتقاد بس��یاري از کارشناس��ان 
اخت��اط روغن ب��ا بنزی��ن در موتوره��اي دوزمانه موج��ب آالیندگي 
 بس��یار و مصرف باالي س��وخت مي ش��ود که این امر موجب شده طي 

سال هاي گذشته حذف تولید این نوع موتورها در دستور کار قرار گیرد.

 اجرای طرح تفكیک جنسیتی
 در برخی از مراکز پیام نور 

معاونت علمی و فرهنگی دانش��گاه پیام نور استان اصفهان گفت: برخی 
از مراکز و واحد های پیام نور استان در صورت برخورداری از فضای کافی 
نسبت به برگزاری کاس های درس خود و امتحانات پایان ترم دانشجویان 

به صورت تفکیک جنسیتی اقدام می کنند.
رضا مختاری در گفتگو با فارس در پاسخ به این سؤال که شنیده ها حاکی 
از این اس��ت که برگزاری امتحانات در برخی از مراکز پیام نور به صورت 
تفکیک جنسیتی اس��ت و در حال حاضر این طرح در چه تعداد از مراکز 
پیام نور استان اصفهان اجرا می شود، اظهار داشت: اجرای طرح تفکیک 
جنسیتی در دانشگاه های پیام نور با مصوبه شورای امر به معروف و نهی 

از منکر همراه است.

 دستگاه هشداردهنده 
خواب آلودگی رانندگان مجوز ندارد

 ریی��س پلیس راه��ور شهرس��تان اصفه��ان گفت: دس��تگاه هش��دار
خواب آلودگی راننده که برروی گوشی های تلفن همراه تبلیغ می شود، 
مجوز راهنمایی و رانندگی ندارد. چندی پیش بر روی صفحه گوشی های 
تلفن همراه، پیامی مبنی بر فروش دس��تگاه ضد خ��واب آلودگی برای 
رانندگان با مبلغ ده هزار تومان تبلی��غ و در آن اعام کرده بودند که این 

محصول دارای مجوز رسمی از سوی راهنمایی و رانندگی است.

گشتی در اخبار 

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1049 | شنبه 11 خرداد 1392 |21رجب  1434

چهره روز
اصفهان در بخش مطبوعات، پتانسیل های قابل توجهی دارد

عباس حاج رس��ولیها رییس ش��ورای اس��امی ش��هر اصفهان عنوان کرد: اصفهان در بخش 
مطبوعات، پتانس��یل های قابل توجهی دارد که می تواند با تهران رقابت داشته باشد، اما وارد 

شدن در عرصه رقابت نیازمند این است که امکانات مورد نیاز برای اصحاب رسانه فراهم شود.
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عضو کمیس��یون انرژی مجلس با اش��اره به عدم توانمندی وزارت آموزش و 
پرورش در توزیع عادالنه امکانات، گفت: نبود وس��ایل گرمایشی و سرمایشی 
مناس��ب در مدارس، از موضوعاتی اس��ت که معضاتی را در این حوزه ایجاد 

کرده است.
به گزارش ایمنا، سیدمهدی موسوی نژاد با انتقاد از وضعیت استخدام نیروها 
در مجموعه مدیریتی و استانی آموزش و پرورش، بیان داشت: متأسفانه این 
وزارتخانه در جذب نیروها به شایسته گزینی و شایسته ساالری توجه نکرده 
است. وی با اشاره به این که وزارت آموزش وپرورش نیروهایی را منصوب کرد که 
در حوزه های فکری و اجرایی ضعف داشتند، یادآور شد: همچنین این مجموعه 

به عزل برخی افراد توانمند و اثربخش در بدنه وزارتخانه روی آورد.

سارق به عنف که قصد داشت از یک واحد طافروشی در اصفهان 
سرقت کند، ضمن ناکامی در اقدامی هماهنگ و ضربتی توسط 

پلیس شناسایی و دستگیر شد.
سرهنگ حسن یاردوستی فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان 
اظهار داشت: مأموران انتظامی این شهرستان حین گشت زنی 
در سطح حوزه، فردی را مشاهده کردند که قصد داشت به زور و 
استفاده از ساح سرد ضمن درگیری با متصدی طافروشی، وارد 

محل یاد شده شود و طاجات را سرقت کند. این مقام انتظامی 
تصریح کرد: پس از بررس��ی و تحقیقات از محل، مشخص شد 
س��ارق قبل از درگیری قصد داش��ته با ضربه زدن به شیش��ه و 
شکستن آن، طاجات مغازه را به سرقت ببرد که به دلیل تجهیز 
واحد صنفی به سیستم ضد س��رقت و شیشه های نشکن موفق 
نش��ده و با ایجاد درگیری با متصدی مربوطه قصد وارد شدن به 
محل را داش��ته که با حضور به موقع پلی��س و همکاری مردم، 
شناسایی و دستگیر شد. این مقام مسئول با اشاره به این که در 
بازرسی از متهم یک تیغه ساح سرد و مقادیری طاجات بدل و 
غیر واقعی کشف وضبط شد، خاطر نشان کرد: متهم با تشکیل 
پرونده جهت س��یر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی ش��د. 
رییس پلیس مرکز استان با اش��اره به این که تجهیزات ایمنی 
واحد طافروشی یکی از عوامل مؤثر در ناکامی سارق دستگیر 
شده بود به متصدیان واحدهای تجاری توصیه کرد حتما واحد 
و محل کسب خود را به تجهیرات ایمنی و ضد سرقت چون قفل، 

دزدگیر و دوربین های مداربسته مجهز کنند.

یک پژوهشگر با اشاره به این که متأسفانه عصارخانه ها این بناهای 
زیبا و اعجاب انگیز، امروزه در گوش��ه و کنار ش��هرها و روستاها 
مهجور مانده اس��ت گفت: امروزه عصارخانه ها بیش از پیش در 

حال نابودی است.
سید جواد رحمتی در نشست »مستند سازی ارزش های هنری 
در معم��اری عصارخانه های اصفهان« که در محل پژوهش��کده 
هنرهای سنتی – اسامی برگزار ش��د، اظهار داشت: عملکرد و 

جایگاه عصارخانه ها برای بسیاری ناشناخته مانده است، در حالی 
که حرفه عصاری، روزگاری نقشی پررنگ در زندگی بشر و جامعه 
اسامی ایران داشته است. رحمتی افزود: در تیرخانه این بناها از 
تکنیک های سازه ای خاصی استفاده شده و دیوار اسپر در این فضا 
تیرهای عظیم و بزرگ تیرخانه را به راحتی در خود جای می دهد 
بدون این که س��اختمان عصارخانه دچار مشکل شود. وی ادامه 
داد: در حال حاضر در استان اصفهان تعداد 17عصارخانه موجود 
است که متأسفانه عدم توجه و حمایت از این حرفه، باعث شده 
تعداد سه عصاری، آن هم  به صورت فصلی فعالیت کنند و مابقی 
در حال تخریب هستند. این پژوهشگر در ادامه به دالیل رکود و 
تعطیلی این صنعت نیز اشاره کرد و گفت: کشف و استخراج  نفت 
و استفاده از آن برای روشنایی از جمله دالیل رکود صنعت عصاری 
بوده است. رحمتی ادامه داد: گس��ترش و تعریض خیابان ها در 
توسعه شهرسازی یکی دیگر از دالیل تخریب عصارخانه ها بود که 
بزرگ ترین آنها در شهر اصفهان به نام عصاری میرزا عباس واقع 

در میدان عتیق ابتدای بازارچه غاز به همین سبب تخریب شد.

چهارمین گردهمایی کارشناس��ان پیش��گیری بهزیستی اس��تان اصفهان، 
با حضور فرش��اد معاون پیش��گیری س��ازمان بهزیس��تی، س��لطان الکتابی 
کارش��ناس مس��ئول دفتر پیش��گیری از آس��یب ه��ای حوزه پیش��گیری 
 اداره کل بهزیس��تی اس��تان اصفه��ان و جمعی از کارشناس��ان بهزیس��تی 
 شهرس��تان ها در محل بهزیس��تی شهرس��تان مبارک��ه با عنوان » س��واد 
رسانه ای« برگزار شد. در این گردهمایی، مباحثی پیرامون محورهای اصلی 
ناهنجاری در فضای مجازی، مهارت های مهم در سواد رسانه ای، شهروند آگاه 
نسبت به رسانه و پیشگیری از آسیب ها ارایه شد. شایان ذکر است در این گرد 
همایی ش��یوه های کمی و کیفی، تنگناها، موانع، وضعیت موجود و وضعیت 

مطلوب تمامی شهرستان ها مورد بررسی قرار گرفت.

 حرکت متروی اصفهان
 با واگن های تبریز 

شهردار اصفهان
 سید مرتضی سقاییان نژاد

شرکت مادر تخصصی، واگن های متروی اصفهان را بر اساس متروی تبریز 
خریداری می کند.

امروز12کیلومتر ریل مترو منتظر واگن است، اما چه کنیم که شرکت مادر 
تخصصی مسئول خرید واگن ها، پنج سال است این واگن ها را خریداری 
نکرده است. مردم در این موقعیت زجر می کشند، چرا که شهرداری یک 

رکن اس��ت و در این مسیر پنج 
رکن دیگر هم وجود دارد. برای 
احداث مترو، ش��هرداری یک 
رکن است و خرید واگن، بودجه 
و مدیری��ت در دس��ت دیگران 
است. شهرداری تنها یک عضو 
معمولی اس��ت، ولی بر اساس 
قانون ش��هرداری باید جوابگو 

باشد.

زیر پوست شهر/ عزیمت کاروان دانشجویان دانشگاه امیرالمومنین اصفهان به سمت حرم امام راحل)ره(

س:حمیدرضا نیكومرام/ زاینده رود[
]عك

 هزینه های درمان��ی افزایش یافته 
 گروه 
است و حوزه درمان در بخش های شهر

 خصوص��ی و دولت��ی نی��ز ب��رای
خدمت رسانی به مردم، نیازمند بودجه است.

 در زمان افزایش تعرفه های درمان، شورای عالی بیمه 
تشکیل و وزارت بهداش��ت، بیمارستان های دولتی، 
نظام پزشکی، پزشکان و بیمارستان های خصوصی و 
سازما ن های بیمه گر، سنگ خود را به سینه می زنند 
در این میان  کسانی که س��نگی برای به سینه زدن 
ندارند، بیمارانی هس��تند که به گفته رییس انجمن 
داروسازان اصفهان اگر بیش از40 درصد درآمدشان 
را برای درم��ان بپردازند، دچار هزینه کمرش��کنی 
ش��ده  و به زیر خط فقر هم می رون��د. در لحظه ای 
که وزیر بهداش��ت، افزایش18درصدی تعرفه ها در 
 بخش دولتی و 29 درص��دی در بخش خصوصی را

اطاع رسانی می کرد، بر این نکته نیز پای فشرد که 
بیمه ها باید سهم خود را افزایش دهند تا پرداخت از 
جیب بیماران که این روزها باالتر از70 درصد است، 

کاهش یابد، اما وقتی که دستورالعمل افزایش تعرفه ها 
اباغ شد، تبصره ای زیر آن به چشم می خورد که جای 
بسی تعجب داش��ت. مطابق این تبصره، بیمه ها70 
درصد از تعرفه دولتی را بر عه��ده گرفته اند؛ به بیان 
دیگر اگر بیم��اری به بخش خصوصی )س��رپایی یا 
بس��تری( مراجعه کرد، بیمه ها، مع��ادل70 درصد 
از تعرفه خدمت ارایه ش��ده در بخش دولتی را به او 
می پردازند و مابقی باید توس��ط بیم��اری پرداخت 
شود که چندین س��ال برای روزهای مبادا حق بیمه 
می پرداخته است. معاون نظارت و برنامه ریزی نظام 
پزشکی اصفهان این ش��یوه پرداخت را غیرمنطقی 
می داند و می گوید: »در جلسه ای که میزان افزایش 
تعرفه تعیین می شود، هرچند نماینده نظام پزشکی 
حضور دارد، اما در نهایت نظ��ر دولت و بیمه ها مورد 
نظر قرار می گیرد و مش��کل اصلی، ع��دم پرداخت 
هزینه های بخش خصوصی توسط بیمه هاست. این 
غیرمنطقی اس��ت که بیمه ه��ا تنها70درصد تعرفه 
دولتی را متقبل   شوند و این در صورتی است که باید 

سهم پرداختی بیمار کاهش یابد.«
 ICU مطابق تعرفه های جدید، هزینه یک شب تخت
در بخش خصوصی، حداقل700 هزارتومان است که 
بنابر اعام بخش خصوصی خواسته آنها تأمین نشده 
و به ج��ای افزایش29درصدی بای��د تعرفه های این 
بخش،43درصد افزایش می یافت! دکتر جوانبخت 
می گوید: »رش��د هزینه ها در بخش س��رپایی قابل 
تحمل بوده، ولی در بخش بستری باید بیمه ها حمایت 
بیش��تری انجام می دادند. در ح��ال حاضر یک فرد، 
دارای سه نوع بیمه پایه، تکمیلی و طایی است، اما باز 

هم درصد زیادی از هزینه ها را از جیب می پردازد.«
این عضو نظام پزش��کی اصفهان از عدم اباغ رسمی 
تعرفه ه��ای درمان خب��ر داده و اع��ام می کند که 
تعرفه های سال92را از طریق سایت وزارت بهداشت 
ماحظه کرده و این در حالیس��ت که هنوز معاونت 
درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان علیرغم اعام 
معاون اول رییس جمهور، تعرفه ها را به حوزه درمان 
اصفهان اباغ رسمی نکرده اس��ت. نتیجه این اعام 

دیرهن��گام، هرج و م��رج در بازار اقتص��ادی درمان 
اصفهان بوده که ب��ه گواه دکت��ر جوانبخت به علت 
افزایش هزینه ها، اقدام به دریاف��ت ویزیت، بیش از 
مقدار اعام شده کرده اند. البته او تأکید هم می کند 
 که میزان این تخلف��ات در اصفهان کمتر از س��ایر 
کان شهرها بوده است. در حالی تعرفه درمان اعام 
ش��ده که بودجه در پیچ و خم مجلس گرفتار ش��ده 
و از میزان س��رانه درمان، خبری در دست نیست تا 
بیمه ها و مردم تکلیف خود را بدانند. به راس��تی این 
همه بی تدبیری را چه کس��ی پاسخگوس��ت؟ مگر 
این بی نظمی ها به غیر از بیم��ار، کس دیگری را نیز 
آزرده خاطر می کند؟ در حالی بخش��ی خصوصی از 
افزایش29درصدی تعرفه ها گایه دارد که وضعیت 
سرانه درمان مشخص نبوده و میزان11هزار و700 
تومانی س��ال گذش��ته نیز نه تنهادر س��ال 91 که 
امروز نی��ز از کارایی الزم برخوردار نیس��ت. با وجود 
رشد29درصدی تعرفه ها در بخش خصوصی، سرانه 
درمان حداقل بای��د بیش از20ه��زار تومان تعیین 
ش��ود که با توجه به وضعیت بودجه، بعید است که 
چنی��ن رقمی به حوزه س��امت اختص��اص یابد. با 
چنین وضعیت��ی باید در انتظار ف��رار مردم از بخش 
خصوصی به بخ��ش دولتی درمان بود؛ بخش��ی که 
 ICU وCCU ،از اورژانس ت��ا تخت های بس��تری
و حتی حوزه های س��رپایی با کمبودهای متعددی 
دست به گریبان است و مشخص نیست چگونه قرار 
اس��ت جمعیت بیماران فراری از بخش خصوصی را 
بپذیرد. از س��وی دیگر بخش خصوص��ی نیز تهدید 
کرده است که با این میزان افزایش تعرفه و به خصوص 
بی اعتنایی به حوزه جراحی نمی توان انتظار داشت 
که زیر میزی ناپدید شود! چرا که پزشکان نمی توانند 
کمبودهای یارانه ای حوزه درمان را از جیب بپردازند. 
جالب اینجاست که در طول همه این سال ها تمامی 
کمبودهای سرانه درمان، دیرکرد و کم کاری بیمه ها 
از جیب مردم پرداخت شده اس��ت. در زمان تعیین 
تعرفه های درمان92، وزیر بهداش��ت، عجیب ترین 
جمله تاریخ را اعام کرده و گفته اس��ت: »تا زمانی 
که بتوانیم در بخش دولتی دین خود را درس��ت به 
مردم ادا کنیم، اختالی در روند کاری بخش دولتی 
و خصوصی رخ نمی ده��د، چنانچه بخ��ش دولتی 
خدمت رسانی درس��تی نداشته باش��د، تقاضاها به 
س��مت بخش خصوصی می رود که نبای��د این گونه 
باش��د.« در خصوص این جمله، قضاوت را به مردم 
 واگذار می کنیم. رییس انجمن داروسازان اصفهان و 
نظریه  پرداز حوزه س��امت، اعتقاد دارد که درمورد 
ارتقای س��امت جامعه باید در اولین گام به اقتصاد 

سامت نیز توجه داش��ت. به گفته فرش��اد اکبری 
عدالت در درمان زمانی محقق می شود که کسانی که 
نیاز برابر دارند، دسترسی برابر به درمان داشته باشند 
و افرادی که نیاز بیشتری به درمان دارند، دسترسی 
بیشتری داش��ته و هزینه کمتری بپردازند که هیچ 
نظام ایده آلی که بتواند این شیوه را اجرا کند در دنیا 
وجود ندارد. حتی در کانادا و انگلیس که بهترین ها در 
حوزه سامت دنیا هستند، مردم برای یک جراحی 
س��اده و یا MRI غیر اورژانسی ممکن است تا 6 ماه 
در لیس��ت انتظار باقی بمانند، چرا ک��ه هزینه های 
بخش درمان به ش��دت کنترل ش��ده است و بیشتر 
از آن پرداخت نخواهد ش��د. به گفت��ه اکبری، نظام 
پرداخت سامت در ایران براساس هزینه هاست؛ بدین 
معنا که هر چقدر هزینه توس��ط بیمار ایجاد شود به 
همان میزان خدمات ارایه می شود. این نظام هرچند 
محاسن زیادی مانند در نوبت بودن بیمار دارد، اما با 
توجه به کمبود منابع و ارایه خدمات توس��ط طیف 
گسترده ای از بخش های دولتی و خصوصی، هزینه ها 
اثر بخش نبوده و ادامه این مس��یر نی��ز امکان پذیر 
نیست. وی برای تشخیص بیماری سیستم درمانی 
ایران، به نظر س��ازمان جهانی بهداشت تکیه کرده و 
می گوید: »ایران دچار س��ندروم راداری است؛ بدین 
معنا که در سیستم درمان ایران، یک نفر به خدمات 
درمانی احتیاج پی��دا می کند، اما از هر س��متی که 
دوست داشت )مستقیم به پزشک متخصص مراجعه 
می کند، بدون آن که نوع تخصص را درست انتخاب 
کرده باشد( وارد شده، به چند پزشک مراجعه کرده و 
داروهای مختلفی دریافت می کند. چند نوع عکس و 
MRI برای او درخواست می شود، همه هزینه ها نیز 
توسط بیمه ها و بیمار پرداخت شده و نظام سامت هم 
بابت تجهیزات و استهاک دستگاه ها هزینه متقبل 
می شود، بدون آن که بدانیم چه اتفاقی برای بیمار رخ 

داده و سوابقش کجا ثبت شده است.«
اکبری به پزشک خانواده اشاره می کند که می تواند مسیر 
ورود بیمار به سیس��تم درمان را منطقی و مشخص 
کرده و سپس برای تشخیص کامل بیماری به سطوح 
باالتر ارجاع دهد که در نهایت تمامی مراجعه ها در قالب 
پرونده الکترونیک ثبت می شود. این یک نظام ایده آل 
است که براساس شاخص های عدالت، بهترین درمان 
با کمترین هزینه برای بیمار انجام شده است. او نظام 
بیمه ای ایران را نیز زیر سؤال می برد و معتقد است که 
در یک نظام ایده آل سامت، نباید بیش از10درصد 
هزینه ها را بیمار بپردازد. به گفته او فردی که در زمان 
سامتی از قبل هزینه را پرداخته است، نباید در زمان 

بیماری در پرداخت هزینه ها دچار مشکل شود.

هزینه های درمانی زیاد شد

اصفهان به تب و لرز افتاد

 عدم شایسته گزینی
 در آموزش و پرورش

در پی اقدام ضربتی پلیس:

سارق طال فروشی اصفهان ناکام ماند
یک پژوهشگر:

از 17 عصارخانه اصفهان، تنها 3 عصاری فعال است

 گردهمایی کارشناسان 
پیشگیری بهزیستی

SMS



چهره روزیادداشت

بازسازی قطعات معیوب کلیدی در 
پاالیشگاه اصفهان 

تالش برای خودکفایی و رفع مش��کل کمبود قطعات یدکی و حرکت 
در راس��تای بی تأثیر نمودن تحریم ها، موجب ش��د شرکت پاالیش 
نفت اصفهان برای استفاده مجدد، تمام قطعات معیوب کلیدی خود 
را بازس��ازی نماید. رییس نگهداری و تعمیرات شرکت پاالیش نفت 
اصفهان اظهار داش��ت: پیش تر و طی 33 س��ال فعالیت این شرکت، 
اغلب قطعات آسیب دیده با توجه به موجودی انبار تعویض می شدند 
که به تبع، هزینه باالیی را به ش��رکت تحمیل می ک��رد. اما با تدبیر 
اندیشیده شده و جمع آوری این قطعات و دسته بندی آنها که به مدد 
متخصصان توانمند داخلی کارگاه مرکزی این واحد صنعتی صورت 
 گرفت، بازسازی ها به طور کامل انجام ش��د و خوشبختانه توانستیم 
گام های موثری در این مسیر برداریم. ناصر خیری افزود: در شرایطی 
که امکان س��اخت برخی قطعات در داخل فراهم نیست و در صورت 
تأمین از سوی سازندگان و فروش��ندگان، هزینه های هنگفت ارزی 
زیادی در بر دارد. این ش��رکت موفق ش��د با کمک اداره بازرسی فنی 
خود بس��یاری از قطعاتی را که برای ادامه عملیات پاالیشگاه ضروری 
است بازسازی نماید. وی گفت: انواع شیرآالت آلیاژی و خاص در فشار 
و کالس باال اتصاالت لوله های آلیاژی با ارزش در فش��ارهای باال، آب 
بندهای کامل انواع پمپ ها و ... از قطعاتی است که مورد نیاز صنعت 
نفت اس��ت. وی تصریح کرد: در این مدت موفق ش��دیم از خروج ارز 

معادل 2/5 میلیون دالر جلوگیری نماییم.

کسب رتبه اول وب گاه های 
شرکت های دولتی آبفا

در دومی��ن جش��نواره ارزیاب��ی وب گاه دس��تگاه ه��ای 
اجرایی اس��تان اصفهان در سال 91 ش��رکت آب و فاضالب 
 اس��تان اصفهان موفق ب��ه کس��ب رتب��ه اول وب گاه های 

شرکت ها گردید .
در این مراسم پرتال سازماني شرکت آب و فاضالب شهري 
استان اصفهان موفق به احراز  رتبه اول وب گاههاي استان 
گردید و دکتر ذاکر، اس��تاندار اس��تان و دکتر زیویار معاون 
توس��عه و منابع انس��اني اس��تانداري طي اهداي لوح هاي 
تقدیر از مهندس امیني مدیر عامل ش��رکت و س��ایر دست 
اندرکاران پرتال به لحاظ تالش هاي ارزنده انجام ش��ده در 
این زمینه، تش��کر وقدرداني نمودند. ش��ایان ذکر است در 
 ارزیابي مذکور که در پاییز و زمستان 1391 انجام شده است. 
تعداد یکصد و پنجاه وب گاه متعلق به دستگاه هاي اجرایي 
استان بر اس��اس 79 ش��اخص ارزیابي در 6 محور )محتوا، 
ارایه خدم��ات الکترونی��ک، ویژگي ها ومش��خصات فني، 
کاربر پس��ندي، س��امانه هاي اختصاصي و  امنی��ت( انجام 
 گردیده وپرتال شرکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان بین 
وب گاه های شرکت های استان موفق به احراز رتبه اول این 

جشنواره گردید. 
ای��ن جش��نواره باه��دف اط��الع رس��انی و خدم��ات 
رس��انی الکترونی��ک، ارتق��ای س��طح رضای��ت من��دی 
ش��هروندان و حض��ور مؤث��ر وکارآم��د دس��تگاه ه��ای 
 اجرای��ی اس��تان در فض��ای مج��ازی برگ��زار گردی��د .

 آنچه مس��لم اس��ت عرصه اطالعات و خدمات ب��ه مردم از 
طریق پایگاه های اطالع رس��انی یک��ی از گام های مهم در 
راه رس��یدن به عدالت وپیش��رفت می باش��د. شرکت آب 
و فاضالب اس��تان اصفه��ان در س��ال های اخیر ب��ا اعمال 
تدابیری همچ��ون انعکاس فعالی��ت های ش��رکت، اعم از 
اجرای پروژه ها در بخ��ش های آب و فاض��الب و نیز اعالم 
خدماتی که این شرکت به متقاضیان در اقصی نقاط استان 
 ارایه می ده��د ،توجه ویژه ای به اطالع رس��انی گس��ترده 
فعالیت ها و خدمات رسانی در فضای الکترونیکی و مجازی 
دارد. همچنین برخی از خدمات مورد نیاز مشترکین از جمله 
تقاضای انش��عاب، پرداخت قبوض و ... به روش الکترونیک 
که در اختیار متقاضیان قرار گرفته گام مهمی در راس��تای 
خدمات رسانی الکترونیک به مردم شده است و این تدابیر و 
فعالیت های انجام شده در حوزه اینترنت و خدمات رسانی 
آنالین کسب رتبه اول  وب گاه های شرکت های دولتی برای 

آبفای استان را به همراه داشته است.

خبر ویژه

اخبار آبفا 

4
افزایش ۴۰ درصدی نرخ آرد نانوایان صنعتی 

مدیراجرایی اتحادیه نانوایان اس��تان اصفهان گف��ت: قیمت آرد نان فانتزی صنعت��ي در اصفهان بیش از 
۴۰درصد افزایش یافت. خواجه با بیان این که پیش از این قیمت هر کیسه آرد 2۸۰هزار ریال بود، اظهار 
داشت: هم اکنون واحدهای نان فانتزی، آرد مورد نیاز خود را کیسه ای 35۰ هزار ریال خریداری می کنند. استفاده بهینه از منابع آب از 

اولویت های استان اصفهان است
معاون برنامه ریزی و اشتغال 

استانداری اصفهان / علیرضاهمدانیان
به دلیل ظرفیت موجود در بخش های مختلف، استفاده بهینه از منابع 
آب از اولویت های استان اصفهان است و  مدیریت واحد و متمرکز در 
حوزه آب و اجرای  طرح های انتقال آب از داخل و خارج استان در کنار 
مصرف معقول تنها راه برون رفت از شرایط فعلی است. دستگاه های 
مرتبط با مقوله آب در حوزه کش��اورزی، صنعت و شرب باید مسائل 
رارصد کنن��د و تصمیم گیر و 
پاسخگو باشند. ش��هروندان 
نیز بای��د در مصرف آب صرفه 
جویی کنند. به همه این دالیل 
در پایان نشست کارگروه ماده 
11 مقرر ش��د هیأت سه نفره 
نسبت به تسریع، تعیین حقابه 
و ص��دور پروانه معق��ول آب 

کشاورزی اقدام کنند.
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امروز یکی از دالیل اصلی بیکاری جوانان 15 تا 29 ساله در کشور 
و همچنین علت های پُرش��مار بودن بیکاران در این گروه سنی 
به فقدان مهارت عملی انج��ام کار در این بخش برمی گردد. این 
موضوع باعث شده تا بیشتر کارفرمایان از جذب نیروهای جوان 
و متقاضی کار به دلیل ناتوانی در پذیرش تصدی مشاغل مختلف 

امتناع کنند.
امتناع کارفرمایان از جذب کارجویان بدون مهارت با وجود روشن 
بودن و وضوح این نقص در نیروهای متقاضی کار کشور، سیستم 
آموزشی تالش چندانی برای رفع این نقیصه در سال های حضور 
افراد در آموزش نکرده و این مس��أله همچنان ب��ه عنوان یکی از 

چالش های بازار کار کشور باقی مانده است.
هم اکنون عموما دانشگاه ها به ارایه مباحث نظری در رشته های 
مختلف علمی می پردازند و پذیرش س��االنه دانش��جو نیز بدون 

کمترین توجهی به نیاز بازارکار کش��ور در رش��ته های مختلف 
صورت می گیرد. اینگونه تصور می شود که نظام آموزشی و بازار 
کار کش��ور هیچ گونه امکان ارتباطی با یکدیگر ندارند و درحالی 
که یکی مش��غول صدور مدارک رنگارنگ نظری ب��رای جوانان 
اس��ت، آن یکی به دنبال افرادی می گردد که بتوانند کارها را بر 

عهده بگیرند.
جالب اس��ت بدانیم با وجود 3 میلیون بیکار در کش��ور و افرادی 
که با وجود داشتن مدارک علمی معتبر در مقاطع کارشناسی و 
حتی دکترا بیکار مانده اند، بازار کار در برخی رش��ته ها به دنبال 
جذب نیروی متخصص و ماهر است و درحوزه هایی به دلیل نبود 
مهارت انجام کار؛ برخی بنگاه ها ب��ا چالش تأمین نیروی کار نیز 

مواجه هستند!
سال ها اس��ت در این زمینه که باید بین دانش��گاه ها و بازار کار 

ارتباط مستقیمی برقرار شود، سخن گفته می شود. اما تا به امروز 
چنین نش��ده و اگر هم کارهایی صورت گرفته باشد، ناچیز بوده 
و نمی تواند جواب مناس��بی برای حل معضل بیکاری جوانان در 
بعد مهارت آموزی باشد. هرچند در ایران سازمان فنی و حرفه ای 
به عنوان متولی آموزش های غیررسمی مهارت در کشور فعالیت 
دارد، اما عمال ظرفیت ایجاد پوش��ش مناسب برای رفع نیازهای 
آموزش��ی همه متقاضیان کار وجود ندارد. اما نکته مهم تر از این 
که در حال حاض��ر چه میزان ظرفیت پذی��رش نیروی متقاضی 
دریافت مهارت و تخصص انجام کار در کشور وجود دارد این است 
که اغلب کارجویان تمایل چندانی به گذراندن دوره های مهارتی 
برای ورود مطمئن به بازار کار را ندارند و این سؤالی است که خود 

آنان باید به آن پاسخ بگویند.
این گزارش م��ی خواهد با تأکید بر مقوله مه��م مهارت آموزی و 
لزوم تقویت داشته های کارجویان برای ورود به بازار کار و عرصه 
واقعی تولید این مسأله را یادآوری کند که شاخص سهم تکنسین 
)دوره کاردانی فنی( در نیروی کار، شاخص مناسبی جهت احراز 
رشد فناوری در سطح جهانی اس��ت و باید در کشور ما نیزمورد 

توجه قرار گیرد.
هرچه میزان حضور و فعالیت تکنسین و افراد مهارت دیده در بازار 
کار کشورافزایش یابد، عالوه بر فراهم شدن امکان کار برای بیشتر 
بیکاران، امکان اشتغال زایی به دلیل ارتقای سطح تولید و بهبود 
بهره وری نیروی کار نیز به  وجود خواهد آمد. با این که تأکید این 
گزارش بر مقوله مهارت آموزی اس��ت؛ اما نمی توان سهم بزرگ 
دولت ها در فراهم کردن زمینه ها و بستر ایجاد اشتغال در کشور 
را از یاد برد. در واقع این دولت اس��ت که بای��د از طریق منابع و 
امکاناتی که در اختیار دارد، فضای اشتغال کارجویان را در کشور 
فراهم نماید. حال که این فضا به صورت مناس��بی فراهم نیست، 
کارجویان نیز در رقابت با یکدیگر برای ورود به عرصه کار و تولید، 
 تالش چندانی غی��ر از گذران��دن دوره های نظری دانش��گاهی 
نمی کنند و عمال عموما در زمان تقاضا برای کار دارای ش��رایط 
یکسانی هستند و تنها درصد کمی از کارجویان هستند که خود را 
مجهز به مهارت های دیگری می کنند و آنها از سوی کارفرمایان 

به آسانی شناسایی و جذب کار می شوند.
طبق گزارش سازمان جهانی کار، متوسط سهم تکنسین در بازار 
کار حوزه یورو حدود 2۰ درصد و در ایران تنها ۴/۴6 درصد است. 
آمارها نش��ان دهنده این واقعیت اس��ت که کشورهای پیشرفته 
و صنعتی اروپا که از تولی��د ناخالص داخلی باالت��ری برخوردار 
هستند از س��هم نیروی کار تکنسین بیش��تری نیز در بازار کار 

برخوردار هستند.

  جدول مقایسه ای مهارت انجام کار در 60 کشور

 فقط ۴درصد شاغالن ایرانی تکنسین هستند!

با وجود این که بازار کار کش�ور از فقدان مهارت و کمبود نیروهای متخصص رنج می برد، مقایس�ه   گروه 
وضعیت سهم تکنسین و نیروی کار ماهر در 60 کشور جهان نشان می دهد که حضور نیروهای ماهر اقتصاد

در برخی کشورها تا 5 برابر بازار کار ایران است. به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مهم ترین ابزارها و 
در عین حال اولویت های مورد نیاز در بازار کار کشور این است که افراد جوان و نیروهای تازه نفس دارای مهارت و 
تخصص، تصدی مشاغل گوناگون را بر عهده بگیرند. کمبود نیروی متخصص و تکنسین در بازار کار کشور در شرایط 
 فعلی یکی از مهم ترین ضعف ها محس�وب می ش�ود که نه تنها بی توجهی اغلب کارجویان را به این مقوله نشان 

می دهد، بلکه نواقص و ضعف های نظام آموزشی کشور را نیز خطاب قرار می دهد.
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

تاسیس شرکت 
288 ش��ماره: 512/ث92/103. آگهی تاس��یس ش��رکت آیریک صنعت پردیس��ان با 
مس��ئولیت محدود. ش��رکت ف��وق در تاری��خ 1392/02/23 تحت ش��ماره 49821 و 
شناس��ه ملی 10260682347 در این اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1392/02/23 
از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه ش��رکتنامه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عمومی در روزنامه رس��می آگهی می ش��ود. 1- موضوع ش��رکت: 1- انجام 
کلی��ه فعالیتهای بازرگان��ی از قبیل صادرات و واردات – خری��د و فروش – تولید و 
تهی��ه و توزیع کلی��ه کاالهای مجاز بازرگان��ی. 2- اخذ وام و تس��هیالت از بانکهای 
دولتی و خصوصی صرفا جهت تحقق اهداف ش��رکت. 3- انج��ام کلیه امور مربوط 
ب��ه ترخیص کاال از گمرکات کش��ور. 4- امور خدماتی از قبی��ل طراحی – نظارت و 
اجرا در زمینه امور س��اختمانی – برق ساختمان – مکانیک – تاسیسات و کامپیوتر. 
5- ش��رکت در مناقصات و مزایدات خصوصی و دولتی. 6- اخذ و اعطای نمایندگی 
از ش��رکتهای دولتی و خصوصی. 7- کلیه امور مربوط به زیباس��ازی شهر. پس از 
کس��ب مجوز از مراجع ذیصالح. 2- مدت ش��رکت: از تاریخ ثب��ت به مدت نامحدود. 
3- مرکز اصلی ش��رکت: 1-3- استان اصفهان – ش��هر اصفهان – خیابان عسگریه 
– خیابان فرس��ان شمالی – کوی شمش��اد – پالک5- کدپستی 8199755776- تلفن: 
03112299031. 4- س��رمایه ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ریال می باش��د. 5- اولین 
مدیران ش��رکت: 1-5- خانم نعیمه مشتاقیان به سمت رئیس هیات مدیره. 2-5- آقای 
علی اکبر زمین دار به س��مت عضو هیئت مدیره. 3-5- آق��ای علی اکبر زمین دار به 
س��مت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6- دارن��دگان حق امضاء: کلیه 
اوراق و اس��ناد مالی و تعهدات ش��رکت با امضای مدیرعام��ل و رئیس هیئت مدیره 
هم��راه با مهر ش��رکت و اوراق ع��ادی و اداری با امضای مدیرعام��ل همراه با مهر 
 ش��رکت معتبر می باش��د. 7- اختیارات مدیرعامل: طبق اساس��نامه. م الف: 2182/1 

منصور آذری – رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان  

تغییرات 
289 شماره: 527/ت92/103. آگهی تغییرات شرکت نوآوران پدیده سبز با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 47616 و شناسه ملی 10260657333. به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی شرکا مورخ 1391/12/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- شرکت مذکور در 
تاریخ فوق منحل اعالم گردید و مسعود صباغ نیل فروش برای مدت دو سال به سمت 
مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه اصفهان – خانه اصفهان – مجتمع رز 
زرد – طبقه اول – کدپستی 81944636193 می باشد. در تاریخ 1392/02/23 ذیل دفتر 
ثبت ش��رکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. م الف: 
2182/2 منصور آذری – رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان
 

تاسیس شرکت 
290 شماره: 518/ث92/103. آگهی تاسیس شرکت فنی و مهندسی ثابت سازه آیریک 
اسپانه س��هامی خاص. ش��رکت فوق در تاریخ 1392/02/23 تحت شماره 49826 و 
شناس��ه ملی 10260682390 در این اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1392/02/23 
از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر جهت 
اطالع عموم در روزنامه های رس��می و کثیراالنتش��ار زاینده رود آگهی می ش��ود. 
1- موضوع ش��رکت: انجام امور خدمات��ی از قبیل طراحی – نظارت – اجرا در زمینه 
امور س��اختمانی – راه سازی و ابنیه – ش��رکت در مناقصات و مزایدات خصوصی 
و دولتی – مش��ارکت و س��رمایه گذاری در ش��رکتهای دولتی و خصوصی – اخذ و 
اعطای نمایندگی از ش��رکتهای دولتی و خصوصی – اخذ تسهیالت از بانکهای دولتی 
و خصوصی صرفًا جهت تحقق اهداف شرکت. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود. 3- مرکز اصلی ش��رکت: 1-3- اس��تان اصفهان – شهر اصفهان – شاهین 
ش��هر – چهار راه عطار– ابتدای بلوار ش��هید ش��ریفی – جنب مسجد فاطمیه)س( – 
کدپستی 8313613155 – تلفن: 03125223037. 4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 
ریال منقس��م به یک هزار س��هم 1/000 ریالی که تعداد یک هزار سهم با نام می باشد 
که مبلغ 350/000 ریال توس��ط موسس��ین طی گواهی بانکی شماره 1737/1 مورخ 
1392/02/16 نزد بانک صادرات ش��عبه عطار شاهین شهر پرداخت گردیده و الباقی 
سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقای احمد 
ثابت قدم به سمت رئیس هیئت مدیره. 2-5- خانم زهرا ثابت قدم به سمت نائب رئیس 

هیئ��ت مدیره. 3-5- آقای ابراهیم ثابت قدم به س��مت عضو هیئت مدیره. 4-5- آقای 
ابراهیم ثابت قدم به س��مت مدیرعامل به مدت 2 س��ال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان 

حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل همراه 
با مهر ش��رکت و اوراق ع��ادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر ش��رکت 
معتبر می باش��د. 7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مج��ری مصوبات هیئت مدیره 
می باش��د. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- خانم مهری پورش��اکری به عنوان 
 بازرس اصلی. 2-8- آقای حسین گالوی به عنوان بازرس علی البدل.  م الف: 2182/3 

منصور آذری – رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان  

تاسیس شرکت 
291 شماره: 571/ث92/103. آگهی تاسیس شرکت رادنقش سریر پاسارگاد سهامی 
خاص. ش��رکت ف��وق در تاریخ 1392/02/28 تحت ش��ماره 49870 و شناس��ه ملی 
10260682843 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1392/02/28 از لحاظ امضاء 
ذی��ل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زی��ر جهت اطالع عموم 
در روزنامه های رس��می و کثیراالنتش��ار زاینده رود آگهی می ش��ود. 1- موضوع 

ش��رکت: حفظ و نگهداری فضای سبز – زیباس��ازی معابر – ابنیه و محوطه سازی 
– دکوراس��یون داخلی و نمای خارجی – تنظیفات اماک��ن عمومی – تولید و توزیع و 
خری��د و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی – تحصیل وام و 
اعتبارات بانکهای داخلی و خارجی صرفا جهت تحقق موضوع شرکت – عقد قرارداد 
با اشخاص حقیقی و حقوقی – شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی – 
اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کش��ور و هر آنچه که با موضوع شرکت 
مرتبط باش��د در صورت نیاز با کسب مجوز از مراجع ذیصالح. 2- مدت شرکت: از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی ش��رکت: 1-3- اس��تان اصفهان – شهر 
اصفهان – خیابان بزرگمهر – خیابان آراس��ته – کوچه فردوس – پالک 1- کدپستی 
8154886553- تلفن: 09133012685. 4- س��رمایه ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ریال 
منقس��م به یک س��هم 10/000 ریالی که تعداد یکصد س��هم با نام می باش��د که مبلغ 
1/000/000 ریال توس��ط موسس��ین طی گواه��ی بانکی ش��ماره 95083/46 مورخ 
1392/02/22 نزد بانک ملت شعبه فالورجان اصفهان پرداخت گردیده است. 5- اولین 
مدیران ش��رکت: 1-5- خانم مهناز رشیدیان به سمت رئیس هیئت مدیره. 2-5- آقای 
اسماعیل یزدی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. 3-5- آقای علیرضا رشیدیان درچه 
به س��مت عضو هیئت مدیره. 4-5- آقای علیرضا رشیدیان درچه به سمت مدیرعامل 
به مدت 2 س��ال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی 
تعهدآور ش��رکت ب��ا امضای مدیرعامل همراه با مهر ش��رکت معتبر می باش��د. 7- 
اختی��ارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باش��د. 8- بازرس 
اصلی و علی البدل: 1-8- آقای محمد حاجی رس��تم هندی به عنوان بازرس اصلی. 

 2-8- آق��ای علی حاجی رس��تم هندی به عنوان بازرس عل��ی البدل.  م الف: 2411/1 
منصور آذری – رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان  

تغییرات 
292 ش��ماره: 633/ت92/103. آگهی تغییرات ش��رکت برش فوالد بیس��تون سهامی 
خاص به ش��ماره ثبت 42540 و شناسه ملی 10260603512. به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ 1392/01/30 تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش��د: 1- آقای منصور پور س��عید اصفهانی به عنوان بازرس اصلی، آقای حس��ین 
حیدرپور به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیند. 2- روزنامه 

کثیراالنتش��ار زاینده رود جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3- اعضاء هیئت 
مدیره به قرار ذیل می باش��ند: آقای مهدی نوذری و آقای علیرضا سلیمانی اصفهانی 
و خانم فاطمه هاش��می تا تاریخ 1394/01/30. 4- س��مت اعضاء هیئت مدیره به قرار 
ذیل تعیین گردیدند: آقای مهدی نوذری به س��مت رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا 
س��لیمانی اصفهانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم فاطمه هاشمی به سمت 
عضو هیئت مدیره و آقای مهدی نوذری به س��مت مدیرعامل. 5- کلیه اوراق و اسناد 
مالی و تعهدات ش��رکت با امضای رئیس هیات مدیره و با مهر ش��رکت معتبر اس��ت 
مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می باش��د. در تاریخ 1392/02/29 ذیل دفتر 
ثبت ش��رکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. م الف: 
2411/2 منصور آذری – رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تاسیس شرکت 
293 ش��ماره: 594/ث92/103. آگهی تاسیس ش��رکت هیراد گستر افق آسیا سهامی 
خاص. ش��رکت ف��وق در تاریخ 1392/02/29 تحت ش��ماره 49885 و شناس��ه ملی 
10260683027 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1392/02/29 از لحاظ امضاء 
ذی��ل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زی��ر جهت اطالع عموم 
در روزنامه های رس��می و کثیراالنتش��ار زاینده رود آگهی می ش��ود. 1- موضوع 
ش��رکت: حفظ و نگهداری فضای سبز – زیباس��ازی معابر – ابنیه و محوطه سازی 
– دکوراس��یون داخلی و نمای خارجی – تنظیفات اماک��ن عمومی – تولید و توزیع و 
خری��د و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی – تحصیل وام و 
اعتبارات بانکهای داخلی و خارجی صرفا جهت تحقق موضوع شرکت – عقد قرارداد 
با اش��خاص حقیقی و حقوقی – شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی 
– اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کش��ور و هر آنچه با موضوع ش��رکت 
مرتبط باش��د در صورت نیاز با کسب مجوز از مراجع ذیصالح. 2- مدت شرکت: از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی ش��رکت: 1-3- استان اصفهان – شهر 
اصفهان – خیابان بزرگمهر – خیابان آراس��ته – کوچه فردوس – پالک 1- کدپستی 
8154886553- تلفن: 09133012685. 4- س��رمایه ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ریال 
منقس��م به یک س��هم 10/000 ریالی که تعداد یکصد س��هم با نام می باش��د که مبلغ 
1/000/000 ریال توس��ط موسس��ین طی گواه��ی بانکی ش��ماره 95083/47 مورخ 
1392/02/22 نزد بانک ملت شعبه فالورجان اصفهان پرداخت گردیده است. 5- اولین 
مدیران ش��رکت: 1-5- آقای محمد حاجی رس��تم هندی به سمت رئیس هیئت مدیره. 
2-5- آقای مهدی حاجی رس��تم هندی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. 3-5- آقای 
معین حاجی رستم هندی به سمت عضو هیئت مدیره. 4-5- آقای معین حاجی رستم 
هندی به س��مت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: 
کلیه اوراق و اس��ناد مالی تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت 
معتبر اس��ت. 7- اختی��ارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوب��ات هیئت مدیره می 
باش��د. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- آقای علیرضا رشیدیان درچه به عنوان 
ب��ازرس اصل��ی. 2-8- خانم مهناز رش��یدیان به عنوان بازرس عل��ی البدل.  م الف: 
2411/3 منصور آذری – رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان  

تغییرات 
294 ش��ماره: 562/ت92/103. آگه��ی تغیی��رات ش��رکت آرمی��ن س��ما س��پاهان 
س��هامی خاص به ش��ماره ثبت 47667 و شناس��ه ملی 10260657960 به اس��تناد 
صورتجلس��ه مجم��ع عمومی ف��وق الع��اده م��ورخ 1392/02/16 تصمیم��ات ذیل 
اتخاذ ش��د: 1- نام ش��رکت به »آس��ا بهس��ا س��پاهان« تغییر یافت و ماده مربوطه 
در اساس��نامه اص��الح گردی��د. در تاری��خ 1392/02/24 ذی��ل دفتر ثبت ش��رکتها 
 و موسس��ات غیرتج��اری ثبت و م��ورد تایید و امضاء قرار گرف��ت. م الف: 2363/1 

منصور آذری – رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تغییرات 
295 ش��ماره: 579/ت92/103. آگه��ی تغیی��رات ش��رکت م��وژان س��ما پارس��یان 
س��هامی خاص به ش��ماره ثبت 47056 و شناس��ه ملی 10260651644 به اس��تناد 
صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق الع��اده م��ورخ 1392/02/20 تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش��د: 1- آدرس ش��عبه ش��رکت در تهران تغییر یافت. 2- ش��عبه به نش��انی استان 
ته��ران – ش��هر تهران – بع��د از چه��ارراه جهان ک��ودک – اول ج��ردن – انتهای 
خیابان پدیدار – پالک2- طبقه 2- کدپس��تی 1518846117 و به مدیریت آقای س��ید 
حمیدرضا تس��لیمی تاس��یس گردید. در تاریخ 1392/02/25 ذیل دفتر ثبت ش��رکتها 
 و موسس��ات غیرتج��اری ثبت و م��ورد تایید و امضاء قرار گرف��ت. م الف: 2363/2 

منصور آذری – رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 
 

تغییرات 
296 ش��ماره: 559/ت92/103. آگهی تغییرات ش��رکت خدمات بیم��ه ای حامی نیکان 
س��هامی خاص به ش��ماره ثبت 46262 و شناس��ه ملی 10260643150 به اس��تناد 
صورتجلس��ه هیئت مدی��ره مورخ 1392/02/08 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 1- بنا به 

تفوی��ض اختیار حاصل��ه از مجمع عمومی فوق العاده م��ورخ 1392/02/01 به هیئت 
مدیره در خصوص افزایش س��رمایه ضمن رعایت کلیه تش��ریفات قانونی س��رمایه 
ش��رکت از محل پرداخت نقدی و از طریق صدور سهام جدید از مبلغ 550/000/000 
ریال ب��ه مبلغ 1/050/000/000 ریال منقس��م به یکصد و پنج هزار س��هم با نام، به 
ارزش هر سهم 10/000 ریال که مبلغ 500/000/000 ریال بموجب گواهی شماره 26 
مورخ 1392/02/078 بانک ملی ش��عبه خیابان مدرس اصفهان پرداخت گردیده است 
افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. در تاریخ 1392/02/24 ذیل 
دفتر ثبت ش��رکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. م 
الف: 23 منصور آذری – رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

مزایده 
297 اج��رای اح��کام ش��عبه 2 دادگاه عموم��ی حقوق��ی اصفهان در نظ��ر دارد در 
پرون��ده کالس��ه 910520 ج2 اصالتا به وکال��ت از اجرای ثب��ت اصفهان طی مجوز 
9100490200304594 همچنین ش��عبه اول اجرای احکام ش��ورای حل اختالف طی 
نامه 568/91 و شعبه 2 اجرای احکام حقوقی شورای حل اختالف طی نامه 1319/91 
مربوط به خواهان ها 1- حسن پایاب اورگانی 2- اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
3- بهزاد چله گانی 4- حس��ن پای��اب و خوانده محمودرضا خلیل��ی بروجنی فرزند 
رضاقل��ی اقدام ب��ه برگزاری مزایده جهت فروش 7/34894 حب��ه از 14/4 حبه از 72 
حبه شش دانگ پالک ثبتی 1346 فرعی از 4 اصلی بخش 14 ثبت اصفهان سهم آقای 
محمودرضا خلیلی بروجنی در روز یکش��نبه 92/4/9 س��اعت 8 تا 9 صبح در محل خ 
نیکبخت – دادگستری کل استان اصفهان – طبقه سوم – اتاق 302 نماید. طالبین خرید 
م��ی توانند 5 روز قبل از مزایده از محل مل��ک واقع در اصفهان – خ خیام – نبش بن 
بس��ت امالک صدف بازدید نمایند. مزایده از قیمت پایه آغاز و برنده کسی است که 
حداقل 10% مبلغ ارزیابی ش��ده را به حساب سپرده 2171290210008 واریز کرده، 
باالترین قیمت را پیش��نهاد نماید. نظر کارش��ناس: پالک ثبتی فوق به مساحت عرصه 
حدود 577 مترمربع و دارای پروانه س��اخت و در حد سه طبقه مسکونی و تجاری به 
مس��احت اعیانی طبق متراژهای قید شده در اس��تعالم ماخوذه، مسکونی به مساحت 
نهصد و هفتاد و چهار مترمربع و مس��احت تجاری برابر بیس��ت مترمربع و خوانده 
مال��ک یک دانگ و یک پنجم دانگ مش��اع از کل ش��ش دانگ ملک مذکور می باش��د. 
دارای مش��خصات س��اختمانی: س��قف ها تیرچه و بلوک، کفها موزاییک و سرامیک 
فرش، دربهای مغازه ها شیش��ه س��کوریت با پروفیل فلزی جمع ش��و و مسکونی با 
آلومینیوم و شیش��ه، دیوارها اندود نقاشی، آشپزخانه ها کاشی و سرامیک با کابینت 
فلزی، دارای حیاط س��ازی و نمای آجری و مشترکات آب و فاضالب و برق و گاز و 
قدمت س��اخت حدود 30 سال می باشد. طبق معاینه و اندازه گیری، میزان تجاری در 
حال بهره برداری ملک مذکور که به صورت س��ه باب مغازه جدا از هم با ش��غلهای 
امالک، س��وپر موادغذایی، دفتر کار می باش��د از متراژ اعالمی ش��هرداری بیش��تر 
اس��ت. لذا جهت ارزیابی به نس��بت متراژ مجاز 20 مترمربع محاس��بات و اقدام می 
گردد. ش��ش دانگ ملک یاد شده 17/310/000/000 ریال که به نسبت یک دانگ و یک 
پنجم دانگ مش��اع س��هم خوانده از ملک مبلغ 3/462/000/000 ریال اعالم می گردد. 
 ضمنا قیمت پایه جهت ش��رکت در مزایده مبلغ 1/766/808/073 ریال اعالم می گردد. 

مدیر اجرای احکام شعبه 2 دادگاه حقوقی اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
299 در خصوص پرونده کالس��ه 92-131 خواهان حسن هاشمی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت محمود ش��مس الکتابی تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای 
مورخ 92/4/12 س��اعت 4/30 عصر تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رس��یدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد – اول ارباب- روبه روی مدرسه نیلی 
پور – جنب س��اختمان صبا – پالک 57- کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف 
اصفهان – ش��عبه ش��ورای 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 20 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

%



اعالن  یادداشت

هفت

در چشم انتخابات
مسعود جعفری جوزانی فیلم انتخاباتی اول حجت االسالم حسن روحانی از کاندیداهای انتخابات 
ریاست جمهوری را ساخت، در حالی که وی پیش از این در نامه ای خطاب به رسانه ها نوشته بود:  

من تا کنون سه بار اعالم کرده ام که فیلم تبلیغاتی برای هیچ یک از نامزدها نمی سازم.
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کرایه تاالر 
یک کارگردان تئات��ر گفت: هنرمندان 
اصفهان با این وضعیت تئات��ر و پایین 
بودن مخاطب، توانایی پرداخت کرایه 
تاالر فرشچیان را ندارند و با این وضعیت 
کمبود سالن، بیشتر گروه ها امکان اجرا 

ندارند.
رادمه��ر کش��انی گف��ت: اصفه��ان 
تنه��ا دو س��الن مناس��ب ب��رای تئاتر 
داش��ت که در حال حاضر یکی از آنه��ا؛ یعنی تاالر فرش��چیان به بخش 
خصوصی واگذار ش��ده اس��ت. وی در ادامه افزود: بخش خصوصی قرار 
اس��ت این س��الن را به هنرمندان تئاتر اجاره بدهد، اما مگ��ر تئاتری ها 
 چقدر از فروش بلی��ت نمایش درآمد دارند که بخواهن��د کرایه بپردازند.
 این کارگ��ردان تئات��ر تصریح ک��رد: درح��ال حاضر نمای��ش »قصه ها

غصه شدند« نوشته مسعود جعفری جوزانی را آماده اجرا دارم، اما به دلیل 
این که ماه گذشته در تاالرهنر اجرا داشتم، در این سالن امکان اجرا ندارم، 
در تاالر فرشچیان هم که باید کرایه بپردازم که در توان گروهم نیست. وی 
خاطرنشان کرد: با این شرایط باز هم ناامید نیستیم و پیگیر تغییر شرایط 
اجرا در تاال فرشچیان هستیم که با رایزنی با اداره ارشاد اصفهان امیدوارم 

مشکل به وجود آمده برای تئاتری های اصفهان به زودی حل بشود.  

اندر فواید دیر شناختن
جهانبخش سلطانی در حاشیه مراسم 
افتت��اح مجتمع فرهنگ��ی مطبوعاتی 
اصفهان با اش��اره ب��ه دی��دگاه عمیق 
فرهنگی مجموعه شهرداری اصفهان، 
اظهار داش��ت:  به عن��وان یک هنرمند 
اصفهانی دکتر س��قاییان ن��ژاد را دیر 
شناختم. وی افزود: هنرمندان اصفهان 
باید به حال خود افس��وس بخورند که 
مرد دانشمندی با این سطح آگاهی و فهم را نشناخته و از وجودش برای 
اعتالی هنر اصفهان بهره نبرده اند. بازیگر تئاتر و سینمای اصفهان با بیان 
این که هیچ گاه در هیچ دسته و گروه سیاسی نبوده و نخواهد بود، گفت: 
هنوز هیچ مس��ئولی را ندیدم که تا این اندازه س��ترگ در خاستگاه های 
اجتماعی، اقتصادی و فرنگی مردم مانند ش��یر قدم بردارد. این هنرمند 
اصفهانی تأیید کرد: شهردار اصفهان هر گامی که برداشته با آگاهی و دانش 
برای خدمت صادقانه بوده و افسوس می خورم چرا در این مدت ایشان را 
نشناختم و با خود عهد بس��ته ام در این مدت باقی مانده هر کاری برای 

تفهیم شخصیت دکتر سقاییان نژاد به هنرمندان خواهم کرد. 

کارگروه تئاتر کودک 
مدی��ر اجرای��ی انجمن تئات��ر کودک 
ونوج��وان اصفهان گف��ت: دو کارگروه 
کارگردان��ی و بازیگری انجم��ن تئاتر 
کودک ونوج��وان اصفهان در این هفته 
تش��کیل ش��د که فعالیت آنها از هفته 

آینده آغاز می شود.
احم��د رضای��ی مدی��ر انجم��ن تئاتر 
ک��ودک ونوج��وان اصفه��ان اظه��ار 
داش��ت: اولویت نخس��ت انجمن در س��ال جدید تش��کیل کمیته های 
چندگانه اس��ت و پس از آن، تولید آثار نمایش��ی آغاز خواهد ش��د. وی 
در ادامه اف��زود: در همی��ن راس��تا دو کمیت��ه کارگردان��ی و بازیگری 
انجمن این هفته تش��کیل ش��د و بهمن گرامی رییس کارگروه بازیگری 
 و  مهدی فدای��ی به عن��وان ریی��س کارگ��روه بازیگری انتخاب ش��د.

مدیر اجرایی انجمن تئاتر کودک ونوجوان اصفهان اظهار داشت: در هفته 
آینده نیز دو کارگروه پژوهش نش��ریه  و آموزش، کار خ��ود را با انتصاب 

مدیرانشان آغاز خواهند کرد.

فیلم س��ینمایی »خصوصی« با ن��ام قبلی »زندگی خصوصی« س��اخته 
محمدحسین فرح بخش پس از گذشت 14 ماه از زمان اکران، در سراسر 
کشور توزیع شد. »خصوصی« پس از »عطش« )1381( دومین ساخته 
سینمایی محمدحس��ین فرح بخش تهیه کننده سینمای ایران در مقام 

کارگردان است.
ش��ایان ذکر اس��ت ممیزی اعمال ش��ده بر روی این فیلم ب��ه دو صحنه 

صحبت فرهاد اصالنی و هانیه توسلی 
برمی گردد که در حدود 5 دقیقه است. 
بازیگران عبارتند از فرهاد اصالنی، هانیه 

توسلی، لعیا زنگنه، آتیال پسیانی و... . 
خالصه داس��تان: در زندگی خصوصی 
ابراهیم کیان��ی رازهایی وج��ود دارند 
که تالش برای مکتوم نگهداشتن آنها 
 او را گرفت��ار برزخی غری��ب می کند.

»خصوصی« در س��ی امین جشنواره 
فیلم فجر توانس��ت س��یمرغ بلورین 
بهتری��ن بازیگ��ر نق��ش اول م��رد را 
 برای فره��اد اصالنی  به ارمغ��ان آورد.
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زندگینامه حجازی 
کتاب می شود  

 فصل الخطاب
 به رییس جمهور

همسر ش��ادروان ناصر حجازی با اش��اره به این که برای زنده نگهداشتن نام 
سنگربان فقید فوتبال ایران از باشگاه استقالل کمکی دریافت نشده است، از 

انتشار کتاب زندگینامه وی از سوی انتشارات راویان مهر خبر داد.
بهناز شفیعی اظهار داشت: برای این که اثری زیبنده نام بزرگ حجازی منتشر 
کنیم، با ناشران متعددی وارد مذاکره شدیم و در نهایت قرار شد انتشارات راویان 
 مهر چاپ و توزیع کتاب زندگینامه اس��طوره فوتبال ایران را بر عهده بگیرد. 
ش��فیعی افزود: این اثر در مراحل پایانی انتش��ار قرار دارد، اما هنوز اس��می 
برای��ش انتخاب نش��ده اس��ت. ق��رار ب��ود زندگینام��ه حجازی در بیس��ت 
و شش��مین نمایش��گاه بین الملل��ی کت��اب رونمایی ش��ود که متأس��فانه 
 به دلیل مش��کالتی که ناش��ر ب��ا آنها مواجه ش��د، چنی��ن اتفاق��ی نیفتاد. 

هیأت مدی��ره خانه  س��ینما در نام��ه ای خطاب ب��ه محمود احم��دی نژاد 
رییس جمه��ور، از آمادگی جه��ت برگزاری مجمع عموم��ی فوق العاده پس 
 از انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری جهت بازگش��ایی خانه س��ینما خب��ر داد.
 در قسمتی از متن این نامه آمده است: جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد،

هیأت مدیره خانه س��ینما هر چند ترجیح می دهد که هفته های آخر تصدی 
مدیران س��ینمایی را در فضایی بدون تنش طی کند، اما تصدیق می فرمایید 
که این هیأت مدیره ناگزیر اس��ت فق��ط بر مبنای موازی��ن قانونی عمل کند 
و در برابر اقدامات س��ازمان س��ینمایی در نادیده گرفتن حقوق قانونی خانه 
سینما و دعوت و تشویق اعضا به ارتکاب اقدامات غیرقانونی ازجمله تشکیل 
جلسه ای تحت عنوان مجمع عمومی خانه س��ینما - بدون رعایت تشریفات 
 قانونی - بایس��تد و در صورت ل��زوم از طری��ق مراجع ذیصالح اق��دام کند.

سیاه پوست دوست داشتنی هالیوود 
الماس ها ابدی اند 

»مورگان فریمن« در اول ژوئن سال1۹3۷در شهر ممفیس ایالت تنسی آمریکا به 
دنیا آمد. این بازیگر بلند قد و س��یه چرده سینما با س��ابقه ای طوالنی در نقش های 
مکمل و دوم توانس��ته به عنوان یکی از قطب های کاراکتره��ای فرعی در هالیوود 
خ��ودش را تثبیت کند. پس از مدت ها کس��ب تجربه در صحن��ه نمایش و صفحه 
کوچک تلویزیون، فریمن با اولین حض��ور خود در اثری به ن��ام »زبل خیابانگرد« 
تماشاگران را ش��وکه کرد و به خاطر همین نقش، نامزد اسکار بهترین بازیگر نقش 

مکمل سال 1۹8۷ شد.
پس از آن نقش های کوچکی در فیلم هایی چون »بربیکر«1۹8۰، »چش��م شاهد« 
1۹81، »معلمین« 1۹84و »ماری« 1۹85 ایفا کرد. فریمن از آن پس کوش��ید تا 
به جایگاه یک ستاره واقعی سینما برسد. فیلم هایی چون »شیک و پیک « 1۹88، 
»آتش خودپرس��تی« و »رابین هود و ش��اهزاده دزدان «1۹۹1 در راستای همین 

هدف بودند، اما آنچه باعث شد فریمن در نقش منتقدان نیز بدرخشد بازی اش در 
نقش شوفر یک خانم پیر در فیلم »رانندگی برای خانم دیزی« بود که به خاطر آن 

برنده اسکار شد.
او با نقش یک پلیس فاسد در فیلم جانی خوش تیپ مسیر جدیدی را در بازیگری 
آغاز کرد. پس از آن به خاستگاه دیرینش نمایش بازگشت و کمتر در آثار هالیوودی 
ظاهر شد تا این که سرانجام با »نابخشوده « در سال1۹۹۲ساخته کلینت ایستوود 
به پرده نقره ای بازگشت. او یک نامزدی اسکار دیگر نیز به خاطر جان بخشیدن به 
یک زندانی در فیلم تحسین شده »رستگاری در شاوشنگ« به دست آورد.  از جمله 

نقش های به یاد ماندنی او می توان به کاراکتر پیر فیلم »هفت« اشاره کرد.
فریمن در سال۲۰۰5 دوباره با تیم فیلمسازی کلینت ایستوود همراه شد و در فیلم 
»دختر میلیون دالری« بازی کرد. او در نقش ادی اسکرپ که وظیفه آموزش بوکس 

را بر عهده دارد بازی تأثیر گذاری از خود نشان داد. بازی او سبب شد که برنده اسکار 
بازیگر نقش مکمل مرد برای بازی در این فیلم شود.

صدای مناسب فریمن باعث شد تا او در چندین برنامه وظیفه گویندگی نیز داشته 
باش��د. او در برنامه هایی چون »جنگ داخلی آمریکایی«، »مؤسس��ه فیلمس��ازی 
آمریکایی«، »کاخ س��فید« و بس��یاری دیگ��ر از برنامه ها ک��ه در بردارنده صنعت 

فیلمسازی آمریکا بود، گویندگی کرده است.
 برخی از آثار فریمن:

» فهرس��ت آرزوه��ا« ۲۰۰۷،» رفته عزی��زم رفت��ه« ۲۰۰۷، » اوان توانا« ۲۰۰۷، 
»قرارداد« ۲۰۰۶، »عدد شانس اسلوین« ۲۰۰۶، »ادیسون« ۲۰۰5، »یک زندگی 
تمام نشدنی« ۲۰۰5، »جنگ دنیاها« ۲۰۰5، »آغاز بتمن« ۲۰۰5، » دنی سگه« 

۲۰۰5،  »دختر میلیون دالری« ۲۰۰4 و امتیاز بزرگ ۲۰۰4.

مهدی بابا ربیع در حاشیه آیین بهره برداری از مجتمع فرهنگی و 
مطبوعاتی اصفهان، اظهار داشت: مطبوعات کشور همواره با مشکل 
توزیع و تولید جراید مواجه بوده اس��ت که اح��داث این مجتمع بر 

روی هر دوجنبه می تواند اثرگذار باشد. وی افزود: امکانات تعریف 
 ش��ده در این مجتمع مانند کتابخانه، موزه و کالس های آموزشی 
می تواند بر تولید بهتر وکیفی تر شدن مطبوعات استان کمک کند. 

رییس اداره مطبوعات اداره کل فرهنگ و ارش��اد اس��المی استان 
اصفهان با بیان ای��ن که مهم ترین حلقه ارتباط��ی بین مخاطب و 
مطبوعات، نظام توزیع جراید اس��ت، گفت: مجتم��ع مطبوعاتی 
اصفهان می تواند در جهت رفع مش��کالت توزیع که سال هاست 
 اهالی رسانه آن را درجلس��ات متعدد مطرح می کنند گام بر دارد. 
وی خاطرنشان س��اخت: امیدواریم قدم بعدی در حوزه مطبوعات 
س��اماندهی دکه های مطبوعاتی باش��د که هرچه مطبوعات بهتر 
عرضه شود تأثیر بیشتری بر مردم خواهد داشت.  مصطفی بهبهانی 
در حاشیه آیین بهره برداری از مجتمع فرهنگی، مطبوعاتی شهر 
اصفهان خاطر نش��ان کرد: به نظر می رس��د امکانات پیش بینی 
شده در این مجتمع بس��یاری از نیازهای اصحاب رسانه را برطرف 
خواهد کرد. وی افزود: آنچه که مهم اس��ت نیاز و مطالبه اصحاب 
 رس��انه طی س��ال های گذش��ته برای احداث چنین مجموعه ای

بود که ب��ه همت مجموع��ه مدیریت ش��هری این اتف��اق رخ داد. 
 عضو شورای اس��المی ش��هر اصفهان با بیان این که مجموعه ای

درشأن اصحاب رسانه و پایتخت فرهنگ وتمدن ایران اسالمی نیاز 
بوده است، گفت: به طور قطع اصفهان باید نسبت به سایر شهرها در 
زمینه های فرهنگی، رسانه ای و موضوعاتی که به تمدن و فرهنگ 
ارتباط دارد، کوشاتر باشد. بهبهانی با اشاره به این که مطبوعات با 
احداث این مجتمع، مشکلی از بابت محل مناسب نخواهند داشت، 

 اظهار داشت: رس��انه ها باید به سمت پرداختن به محتوای غنی تر
حرکت کرده و انتظاراتی را که مردم از اصحاب رس��انه این ش��هر 
فرهنگی دارند برآورده ش��ود. وی در خصوص ن��وع مدیریت این 
مجتمع گفت: مدیریت این مجموع��ه باید به صورت هیأت امنایی 
و توس��ط اصحاب رسانه صورت گیرد. عضو ش��ورای اسالمی شهر 
اصفهان، خاطرنشان ساخت: دس��تگاه های فرهنگی و ذیربط باید 
نقش نظارتی بر روند مدیریت این مجتمع داش��ته و بخش اجرای 
دیریت را به اصحاب رس��انه واگ��ذار کنند. علی ح��اج زکی  نیزدر 
حاش��یه مراس��م افتتاح مجتمع فرهنگی و مطبوعاتی اصفهان در 
خصوص اهمیت احداث این مجتمع برای اهالی رسانه اظهار داشت: 
 احداث این مجموعه آرزوی چند ساله اهالی رسانه بود که امروز با 
تالش های شهرداری اصفهان این امر محقق شد. وی افزود: اتفاق 
عمده ای که در این مجتمع رخ خواهد داد بحث توزیع مطبوعات 
است که در سال های گذش��ته از وضعیت نامناسبی برخوردار بود. 
باباربیع با بیان این که ارب��اب جراید خواس��تار تغییر در وضعیت 
نامناس��ب انبار توزیع بودند، گفت: احداث این مجتمع در کمتر از 
دوسال به همت مجموعه شهرداری به پایان رسید که فراتر از حد 
انتظار بود. وی اقدام شهرداری در س��اخت این مجتمع را ناباورانه 
دانست و تصریح کرد: امیدواریم این حرکت منشأ خیر و برکت برای 

رشد و اعتالی مطبوعات ورسانه ها شود. 

در آیین افتتاح مجتمع مطبوعات عنوان شد:

حلقه ارتباطی بین مخاطب ومطبوعات، توزیع است

SMS

نمایش زندگی خصوصی
 در شبکه خانگی

رسانه ها باید به 
سمت پرداختن به 

 محتوای غنی تر
حرکت کرده و 

انتظارات مردم 
از اصحاب رسانه 

این شهر فرهنگی 
برآورده شود

 واژه های بازاری
 در دوبله کودک

این موضوع برای همه روشن است که یکی از مهم ترین عوامل 
انتقال فرهنگ و حتی اص��الح خرده فرهنگ ها یا پندارهای 
نادرس��ت در کودکان، پخش برنامه های تلویزیونی جذاب و 
مناسب و به خصوص انیمیشن های مناسب است تا تأثیر الزم 
بر کودکان و نوجوانان گذاشته شود، اما طی چند سال اخیر 
که دوبله انیمیشن گسترش کّمی بسیار زیادی داشته است، 

متأسفانه روی کیفیت این آثار توجهی صورت نمی گیرد
بیان کلمات سخیف، تلفظ های اش��تباه، رواج اصطالحات 
نادرست و کوچه بازاری، ترویج عوام زدگی، استفاده از توهین، 
بیان غیرفرهنگی و... متأس��فانه طی چند س��ال اخیر جزء 
جدایی ناپذیر دوبله های انیمیش��ن در کشور ما شده است و 
در برخی از انیمیشن ها میزان این نوع کلمات به قدری زیاد 
است که در عمل، فهم آن را برای کودکان و نوجوانان ناممکن 
می سازد. به نظر می رسد صداپیشگان یا همان دوبلورهای 
نسل جدید به دنبال راهی هستند تا پیوندی میان کودکان و 
نوجوانان و بزرگ ترها برقرار کنند تا هر دوی آنها از تماشای 
یک انیمیشن لذت ببرند و از طرف دیگر فروش باالی این آثار 
را تضمین کنند؛ راهی که به بدترین ش��کل ممکن یعنی از 
طریق ارایه کالمی که بتواند مورد توجه بزرگساالن نیز قرار 
بگیرد، آن را دنبال می کنند. همواره بزرگس��االن نیز از آثار 
ش��اخص و قابل توجه کودکان در دوره ها و سنین مختلف 
استقبال کرده اند. به خصوص بزرگساالنی که برای بچه های 
خود فیلم های انیمیشن می خرند یا مجبور به همراهی آنها 
برای دیدن برنامه های تلویزیون هس��تند، بیش از سایرین 
این آثار انیمیشنی را تماش��ا کرده اند و نسبت به آن واکنش 
داشته اند. با وجود این که گروه سنی بزرگساالن مورد توجه 
انیمیشن س��ازان قرار دارد، اما همواره تعداد آثاری که برای 
کودکان و نوجوانان س��اخته می شود، بس��یار زیاد است که 
دلیل این موضوع تاکنون از جنبه های مختلف مورد بررسی 
قرار گرفته است. نکته مهم این است که در چنین شرایطی 
دوبله کنندگان آثار انیمیش��نی به دنبال راهی می گردند تا 
بزرگساالن نیز به تماشای آثار انیمیشنی بپزدازند. در دوبله 
آثار، از لغات، کلمات، اصطالحات، ضرب المثل ها و حتی گاه 
گفته هایی استفاده می کنند که به گوش مخاطب بزرگسال 
آش��نا باش��د یا حتی باعث ایجاد خنده برای آنها شود. این 
موضوع در شرایطی انجام می شود که مخاطب اصلی این نوع 
آثار از شنیدن این کلمات نه تنها لذت نمی برند، بلکه کلمات و 
جمالتی را می آموزند که گفتن آنها برایشان بد است و تأثیرات 

نامطلوب دیگری نیز بر ذهن آنها می گذارد.

روبان قرمز

اکنون چند سالی است که حجم آثار و 
 جمال
س��ریال های تاریخی در تلویزیون ما  نوروز باقری

 افزای��ش یافت��ه و ج��دای از برخ��ی 
 س��ریال های فاخ��ر و عظی��م، مجموع��ه های ک��م حجم و 
کم هزینه تری که با محوریت وقایع تاریخی ساخته می شوند 
نیز در حال افزایش اس��ت، به ویژه س��ریال هایی که وقایع و 
 رخداده��ای تاری��خ معاص��ر را دس��تمایه کار خ��ود ق��رار 

می دهند.
 واقعیت این اس��ت که یکی از ژانرهایی که بع��د از انقالب در 
تلویزیون ایران مورد توجه جدی س��ریال س��ازان قرار گرفت 
وقایع و حوادث مه��م تاریخی ب��ود، به ویژه تاری��خ معاصر و 
ش��خصیت های تاریخی اثرگذاری که در کس��وت قهرمان و 

اسطوره ملی و مذهبی شناخته می شدند.
توجه و رویکرد جدی صدا و س��یما به س��اخت آثار تاریخی، 
چه تاریخ کهن و چ��ه تاریخ معاصر، بهانه ای اس��ت تا به یکی 
از جدی ترین و چالش برانگیز ترین مس��ائلی ک��ه در ارتباط 
با این مجموعه ها وجود دارد بپردازیم. واقعیت این اس��ت که 
ساخت سریال های تاریخی عالوه بر تولید دشوار و هزینه های 
باال و عوامل متعدد و مس��ائل ریز و درشت دیگر مثل طراحی 
لباس و دکور و چهره پردازی و گریم، به دلیل وجوه رئالیستی 
اش و این که داس��تان آن تخیلی نیست و ریش��ه در واقعیت 

 دارد س��ازندگان این ژانر را ب��ا چالش های بیش��تری مواجه 
می کند.

 در یک سریال تاریخی قرار نیست که مخاطب، صرفا تخیالت 
و زایش ذهنی نویس��نده و کارگردان را به نظاره بنشیند بلکه 
قرار است یک واقعیت تاریخی که در گذشته رخ داده و خیالی 
و وهم آلود نیس��ت به تصویر کشیده ش��ود، لذا چگونگی این 
بازنمایی و نزدیکی و انطباق آن با واقعیت، مسأله مهمی است و 
این سؤال را برجسته تر می کند که یک اثر تاریخی تا چه اندازه 
به واقعیت تاریخی وفادار و پایبند بوده یا از آن تخطی کرده و 
 به جای تعریف به تحریف تاریخی دست زده است؟ این که در 
مجموعه های تاریخی، س��هم و حجم تخیل و واقعیت کجا و 

چقدر است؟ 
یکی از این چالش ها تعدد منابع و تفاس��یر تاریخی است که 
کارگ��ردان را در گزینش روای��ت معتبر به تردی��د می اندازد 
ضمن این که بین وجوه دراماتیکی و وجه رئالیس��تی قصه نیز 
تضادهای درمی گیرد و در واقع گاه��ی آب آنها در یک جوی 
نمی رود، از یک س��و ما با پدیده عینی و ثابتی ب��ه نام رخداد 
تاریخی مواجه نیس��تیم بلکه این تفس��یر و نوع نگاه به تاریخ 
اس��ت که به این رخدادها جان می دهد و اینج��ا دقیقا همان 
 نقطه ای است که احتمال مناقشه میان مؤلف و مخاطب، وجود 

دارد.

  غالب مناقش��ات و انتقاداتی که بر س��ر آث��ار تاریخی صورت
 می گیرد برخاس��ته از همین تناقض و دوگانگی اس��ت. این 
مسأله به ویژه در ارتباط با تاریخ معاصر دامنه و عمق بیشتری 
پیدا می کند، چرا که مخاطب میان وضعیت روز و تفس��یری 
که از تاریخ به تصویر کشیده می شود ارتباط نمادین و نهادین 
برقرار می کند. در واقع نقطه عطف این مناقشات قرار گرفتن 
اثر تاریخی میان تعریف و تحریف تاریخی است؛ تحریفی که یا 
ناشی از ذهنیت جهت دار و حب و بغض های کارگردان است 
یا برخی محدودیت ها و مقتضیات سینمایی که درام را بر فراز 

واقعیت می نشاند و تصرف می کند.
 با این حال نباید از وجوه دراماتیکی اثر تاریخی نیز غافل بود، 

چرا که وف��اداری و تعهد به 
تاریخ ب��دون جذابیت های 
بصری و زیبایی شناس��ی اثر 
به دل نمی نشیند و مخاطب 

را جذب خود نمی کند.
 گاه��ی فیلمس��از مجب��ور 
بی��ت  جذا ب��رای  اس��ت 
بخش��یدن ب��ه قص��ه خود 
 از تخی��ل و خالقی��ت های

ذهن��ی اش به��ره بب��رد و 
با ات��کای صرف ب��ه واقعیت 
و منابع تاریخ��ی نمی تواند 
داس��تانی ج��ذاب را ب��رای 
تماش��اگر به تصویر بکش��د، 
اما مرز این خیال پردازی در 
آثار تاریخی است که اهمیت 

دارد. اگر این خیال پردازی های س��ینمایی به گونه ای پیش 
برود که واقعیت های تاریخی را تحت الش��عاع خود قرار نداده 
و ماهیت و هویت آن را تغییر نده��د، دامنه و مجال این خیال 
پردازی باز است، اما مشکل آنجایی است که تخیل کارگردان به 

تغییر یا تخریب یک حقیقت تاریخی منجر می شود.
  گاه��ی نی��ز توال��ی و بازنمای��ی وقای��ع تاریخ��ی مطاب��ق 
 با اس��ناد و م��دارک تاریخی اس��ت، ام��ا تأویل و تفس��یری 
 ک��ه ب��ه واس��طه تدوی��ن و روای��ت بص��ری کارگ��ردان از 
 وقای��ع تاریخ��ی ارای��ه م��ی ش��ود مبین ی��ک تع��ارض یا 
تغلب تاریخی اس��ت. با این حال تولید و س��اخت یک سریال 
تاریخی را  نمی توان مانند نگارش ی��ک کتاب تاریخی فرض 

کرد.

درباره سریال های تاریخی در تلویزیون

تعریف یا تحریف؟

ساخت سریال های 
تاریخی به دلیل 

وجوه رئالیستی اش 
و این که داستان آن 

 تخیلی نیست
سازندگان این ژانر 

را با چالش های 
 بیشتری 

 مواجه 
می کند



چهره روزیادداشت

اخبار کوتاه

 تماس مسئوالن تراکتورسازی
 با اشجاری

مسئوالن تیم تراکتورسازی تبریز با مدافع استقالل تماس گرفتند. 
مسئوالن تراکتورسازی طی تماسی با حسن اشجاری از این بازیکن 
خواستند تا برای فصل آینده به این تیم بپیوندد. این در حالی است 

که اشجاری مذاکره با تراکتوری ها را به آینده موکول کرده است. 

 بازگشت رحمان احمدی
به خانه طالیی پوشان

رحمان احمدی دروازه بان فصل گذشته سایپای کرج به فوالدمبارکه 
سپاهان پیوس��ت. رس��ول خوروش مدیر تیم فوتبال فوالدمبارکه 
سپاهان با تأیید این خبر گفت: با تأیید هیأت مدیره باشگاه سپاهان، 
رحمان احمدی با عقد قراردادی  دو س��اله به جمع طالیی پوش��ان 
اصفهان پیوست ودر رقابت های پیش رو سنگربان سپاهان خواهد 

بود. 

 پیشنهاد میلیاردی عقیلی
 به استقالل

مدافع ایرانی تیم القطر به باش��گاه استقالل پیش��نهاد قرارداد یک 
میلیارد و 300 میلیون تومانی کرده است.

ظاهرا باشگاه استقالل خواهان جذب هادی عقیلی است اما شنیدیم 
که این مدافع برای حضور در استقالل پیشنهاد یک میلیارد و 300 
میلیون تومانی  داده و گفته حاضر است  200 میلیون تومان هم به 
اس��تقالل تخفیف بدهد. اما در حال حاضر باشگاه استقالل پولی در 
بساط ندارد که بتواند با عقیلی قرارداد امضا کند. زیرا ظاهرا عقیلی 
 تنها درصورتی حاض��ر به عقد قرارداد اس��ت ک��ه 50 در صد مبلغ 

قرار دادش را به طور نقدی دریافت کند. 
هادی عقیلی فصل گذشته در تیم القطر توپ می زد و ظاهرا دوست 
دارد به فوتبال ایران برگردد. اگر عقیلی با باشگاه استقالل به توافق 
نرس��د، احتمال دارد که این بازیکن به تیم س��ابقش یعنی سپاهان 

برگردد. 

 بازی های بومی محلی
 ویژه جام رسانه 

مس��ابقات بازی های بومی محلی جام رس��انه  روز سیزدهم تیرماه 
برگزار خواهد ش��د. هی��أت ورزش روس��تایی و بازی ه��ای بومی 
محلی اس��تان اصفهان در نظر دارد در راس��تای قدردانی از اصحاب 
رس��انه، برای نخس��تین بار در کش��ور مس��ابقات بازی های بومی 
محلی جام رس��انه ها را برگزار کن��د. این رقابت ه��ای جذاب و به 
 یادماندنی روز س��یزدهم تیرماه در مجموعه ورزشی تختی اصفهان

 انجام خواهد شد.  
اصحاب رس��انه اصفهان در همه برنامه ها و مسابقات هیأت ورزش 
روستایی و بازی های بومی محلی اس��تان اصفهان حضوری پرشور 
داشته  و به طور مطلوب در ترویج ورزشهای سنتی و بازی های بومی 
محلی گام های مؤثری برداشته اند. جام رسانه ها در سه رشته هفت 
س��نگ، دال پالن و لی لی در دو بخش آقایان و بانوان برگزار خواهد 
شد. به  شرکت کنندگا که بتوانند با پوشش محلی در این مسابقات 
حضور یابند جوایزی به رسم یادبود از طرف هیأت ورزش روستایی و 

بازیهای بومی محلی استان اصفهان اهدا می گردد. 

 تراکتورسازی 
مشتری جدید علی کریمی

مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی از تمایل باشگاهش برای جذب علی 
کریمی خبر داد. حمیدی زینی زاده از تمایل باشگاهش برای جذب 
علی کریمی خبر داد و گفت: تبریز خانه کریمی است و اگر بپذیرد که 

به تراکتورسازی بپیوندد، باعث افتخار ما خواهد بود. 

ایران شبیه فرانسه و آرژانتین 
بازی می کند

سرمربی جدید تیم ملی والیبال بلغارستان
کامیلو پالسی

 س��بک بازی تیم ایران ش��بیه فرانسه و آرژانتین اس��ت و به همین 
دلیل با آنها بازی کردیم. انتخاب ایران به دلیل شبیه بودن بازی اش 
با تیم های فرانسه و آرژانتین بود.تیم ملی ایران، تیمی با برنامه است. 
تیم ایران برخوردار اس��ت، ضمن این که تنوع حمله ای آن هم عالی 
اس��ت.در بازی نخست تالش 
کردیم ت��ا10 بازیک��ن جوان 
خود را محک بزنیم. در3 بازی 
دیگرمان حداکثر اس��تفاده را 
از حضور تیم ای��ران در صوفیه 
می کنیم تا با شبیه سازی بازی 
با فرانسه و آرژانتین خودمان را 

آماده بازی با آنان کنیم.

خط و نشان شیرینی برای سپاهان: 

 نمک خوردید
نمکدان را شکستید

س��پاهان دو بازیک��ن مدنظ��ر پرس��پولیس را ج��ذب 
 کرده و این اصال خوش��ایند س��عید ش��یرینی نیس��ت. 
دهنوی و یعقوب کریمی را باید س��پاهانی دانست. حاال 
سرپرس��ت فصل قبل پرس��پولیس ناراحت��ی اش را به 
گون��ه ای دیگر، بیان می کند. س��عید ش��یرینی اظهار 
داش��ت: ما از باش��گاه س��پاهان گالیه داریم.زمانی که 
س��پاهانی ها خواهان جذب ش��هاب گردان در نیم فصل 
شدند، باشگاه پرسپولیس بدون هیچ گونه سنگ اندازی، 
این دروازه بان را به ش��رط دادن مبلغی پول برای صدور 
 رضایت نام��ه در اختی��ار باش��گاه اصفهان��ی ق��رار داد.

 ش��یرینی ادامه داد: ولی متأسفانه س��پاهانی ها تاکنون 
با بدقول��ی  یک ریال هم ب��ه ما پرداخ��ت نکرده اند. وی 
خاطرنشان کرد: از آنجایی که ریشه سپاهان را از باشگاه 
شاهین و بالطبع پرسپولیس می دانس��تیم؛ برای نشان 
دادن حسن  نیت خود و نشان دادن حسن نیت رویانیان 
حتی رضا چلنگر را هم که کارمند باشگاه بود، به اصفهان 
فرستادیم تا مش��کل ترجمه کرانچار حل شوداما ظاهراً 
دست پرسپولیس نمک ندارد. سرپرست قرمزپوشان در 
خصوص شکایت علیه سپاهان نیز گفت: ما مدارکی کافی 
در اختیار داریم و مبلغی را از این باش��گاه می خواهیم و 
برای دریافت مطالبات خود قطعا علیه سپاهان نزد کمیته 
انضباطی ش��کایت خواهیم کرد. همچنین چلنگر را نیز 
به باش��گاه فرا می خوانیم تا دوس��تان یاد بگیرند پس از 
خوردن نمک، نمکدان نشکنند.صحبت های سرپرست 
تیم پرس��پولیس در حالی این چنین مطرح می شود که 
مدیران عامل دو باش��گاه سپاهان و پرس��پولیس، هیچ 
گونه مش��کلی در تعامالت و مراودات خود نداشته اندو 
قرار است این دو برای جلوگیری از التهاب در بازار نقل و 
انتقاالت و ارقام نجومی بازیکنان با یکدیگر متحد شده و 

از فضاسازی و تنش در این فصل، جلوگیری کنند. 

خبر روز
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افزایش احتمال پیوستن لوئیس سوارس به رئال مادرید

باشگاه مرسی سایدی دو جلسه با پره گواردیوال، مدیر برنامه های سوارس و برادر پپ گواردیوال، برگزار 
کرد تا از ماندن این بازیکن در آنفیلد مطمئن شوند. لوئیس سوارس، مهاجم لیورپول، به مدیران این 
باشگاه اطمینان نداد که حتما در آنفیلد خواهد ماند تا احتمال پیوستن او به رئال مادرید قوت بگیرد. 

اگر ماج��رای دو اخطاره بودن��ش در بازی مقابل الس��د قطر در 
مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آس��یا و حذف سپاهان 
را فاکتور بگیری��م حضور رحمان در س��پاهان و رابطه خوب او با 
هواداران سپاهان این حسن را دارد که علیرضا رحیمی در میانه 
های نیم فصل مجبور نیست که به دنبال جذب دروازه بان جدید 

برای تیمش باشد. 

قرارداد یک شبه و ناگهانی 
رحمان فصل گذش��ته هم تمای��ل زیادی به مان��دن در اصفهان 
داشت اما قرارداد یک شبه و ناگهانی سپاهان با محمد باقر صادقی 
باعث شد تا احمدی به نوعی از سپاهانی ها و به خصوص علیرضا 
مرزبان دلخور شود و به س��ایپا بپیوندد که البته روزهای خوبی 
در این تیم نداشت و با 33 گل خورده در میانه های جدول لیگ 
قرار گرفت. به هر حال رحمان در غیاب سید مهدی رحمتی که 
هنوز نامه معذرت خواهی خودش از کی روش را امضا نکرده فعال 
دروازه بان اول تیم ملی است و این یعنی اینکه سپاهان برای فصل 

آینده می تواند بر روی حضور دروازه بان��ش در اردوی تیم ملی 
و استفاده از اعتبار این مسأله استفاده کند. البته روز چهارشنبه 
شایع شده بود که احمدی با پرسپولیسی ها هم صحبت کرده و 
قرار است که جانشین نیلسون در پرسپولیس شود ولی فعال که 
سپاهانی ها زرنگی کردند و یکی از خریدهای خوب پیش از اغاز 
لیگ س��یزدهم را انجام دادند تا آماده حض��وری قدرتمندانه در 

لیگ سیزدهم شوند.

معمای دستکش ها
اما اینها فقط یک روی س��که اس��ت و باید دید که سیاست کادر 
فنی و باشگاه س��پاهان در قبال دو دروازه بان فصل گذشته اش 

چگونه است. 
زرده��ا در حال��ی فص��ل گذش��ته را ب��ا دو دروازه ب��ان ب��ه 
پای��ان بردن��د ک��ه نی��م فص��ل اول محمد باق��ر صادق��ی و در 
 مقاطع��ی هم رضا محم��دی گلره��ای فیکس کرانچ��ار بودند.

 در نیم فصل دوم هم با اضافه ش��دن گردان و رفتن محمدی به 

پرسپولیس این وظیفه به عهده دروازه بان سابق ذوبی ها گذاشته 
ش��د که به جز در چند بازی ابتدایی نیم فصل دوم در بقیه بازی 
های ش��هاب گردان عملکردی نس��بتا قابل قبول ارایه داد و سه 
نمایش امیدوار کننده و درخش��ان او در دو ب��ازی لیگ و حذفی 
در مقابل اس��تقالل و فینال جام حذفی در مقابل پرس��پولیس 
راه رس��یدن س��پاهان به قهرمانی جام حذفی را هموار کرد. اما 
مسأله اصلی این جاست که با حضور دوباره رحمان در اصفهان، 
سپاهان صاحب سه دروازه بان مدعی ش��ده که اتفاقا هر سه نفر 
سابقه حضور در اردوی تیم ملی را هم دارند و طبیعی است که به 
نیمکت نشینی رضایت ندهند و اگر این مسأله قبل از آغاز بازی 
های لیگ سیزدهم حل نشود بدون شک مشکالت زیادی را برای 

زردها ایجاد خواهد کرد.

حل کردن معمای دروازه بانی 
هنوز از ش��رایط قرارداد رحمان احمدی و دیدگاه او در قبال دو 
دروازه بان فصل گذشته سپاهان چیزی منتشر نشده ولی چیزی 
که از ظاهر امر پیداس��ت می گوید که رحمان برای فیکس بازی 
کردن به اصفهان آمده تا از این طریق هم جایگاه خودش را در تیم 
ملی حفظ کند و هم از طرف دیگر خاطره حذف از لیگ قهرمانان 
آسیا را پاک کند؛ ولی در حالت طبیعی سپاهان فقط به دو دروازه 
بان همطراز احتیاج دارد که یکی از آنها رحمان احمدی اس��ت و 
نفر دوم هم باید از بین گردان و صادقی انتخاب ش��ود که به نظر 
نمی رسد نفر اول با توجه به سابقه اش راضی به نشستن در پست 
ذخیره رحمان ش��ود و این جاس��ت که باید به دنبال حل کردن 

معمای دروازه بانی سپاهان در لیگ سیزدهم بود.

سپاهان حق خودش را بگیرد 
محمد باقرصادق��ی همان طور ک��ه در مصاحب��ه دو هفته قبل 
خودش اعالم ک��رده بود، م��ی خواهد  در س��پاهان بماند و حق 

خودش را بگیرد. 
این مس��أله تا قبل از حضور رحمان در اصفهان مطرح شده بود 
و باید موضع جدید دروازه بان اصفهان��ی زردها را طی چند روز 
آینده نس��بت به این مس��أله دید. وجود دو دروازه ب��ان آماده و 
مدعی در لیست س��پاهان اوال باعث می ش��ود که نفر اول هیچ 
گاه حاشیه امنیت نداشته باشد و همین مسأله می تواند از لحاظ 
فنی اشتباهات دروازه بانی مثل رحمان را به حداقل برساند و از 
طرف دیگر با توجه به بازی های سنگین سپاهان در فصل آینده 
که ممکن اس��ت به حدود 45 بازی هم برسد، خطر محرومیت و 
مصدومیت های ناگهانی می تواند مش��کالت زیادی رابرای خط 
دروازه س��پاهان ایجاد کند که وجود یک جانشین مناسب برای 
رحمان احمدی این مس��آله را حل خواهد ک��رد و از طرف دیگر 
 گردان هم می توان��د نیم نگاهی به تیم س��رمربی س��ابقش در 
 راه آهن داش��ته باش��د که این روزها به ش��دت به دنبال جذب 
دروازه بان اس��ت و این یعنی این که ش��هاب گردان شانس قرار 

گرفتن بر در دروازه تیم منصور ابراهیم زاده را دارد.

  بازگشت رحمان دست طالیی

دروازه سپاهان و معمای دستکش ها!

    رحمان احمدی هم به سپاهان پیوست تا در بازار داغ نقل و انتقاالت دروازه بانان ایرانی، زردها 
هم سودی برده باش�ند و بعد از یک فصل دوری، دوباره پای رحمان دست طالیی را به اصفهان 
باز کنند. احمدی در حالی راهی اصفهان شده که بر خالف سال های حضورش در پرسپولیس و 

سایپا، خاطرات خوشی با سپاهانی ها دارد. 
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می خواهم درسپاهان 
پیشرفت کنم

 توهین به برهانی 
در برنامه زنده تلویزیونی

هافبک تیم نفت تهران که فصل گذشته با منصور ابراهیم زاده فصلی طالیی 
را پشت سر گذاش��ت  به صورت قرضی و با قرارداد یک س��اله به تیم سپاهان 
پیوست. یعقوب کریمی پس از عقد قرارداد با س��پاهانی ها در این باره گفت: 
شرایط سپاهان را دوست داشتم و با توجه به قراردادم با باشگاه نفت، مسئوالن 
 دو باشگاه توافقاتی انجام دادند و سپاهانی ها در نهایت توانستند رضایتنامه ام

را بگیرند. وی ادامه داد: س��پاهان یکی از بهترین تیم های ایران است. وی در 
پاسخ به این سؤال که آیا دوست نداشته به پرسپولیس برود، گفت: من با باشگاه 
قرارداد داش��تم و آنها برایم تصمیم گرفتند. البته می خواهم در تیم سپاهان 
پیش��رفت کنم. او درباره این که آیا نگران نیس��ت در س��پاهان به سرنوشت 
بازیکنانی مثل زنیدپور، اش��جاری، جمش��یدیان و... دچار شود، گفت: من با 
نظر مستقیم کرانچار به سپاهان آمده ام و مشکلی از این بابت پیش نمی آید. 

دوشنبه هفته گذشته آرش برهانی، میثم بائو و س��یاوش خیرابی میهمانان 
 ویژه برنامه ش��بکه س��ه بودند. وی��ژه برنام��ه ای که محمدرضا حس��ینیان 

مجری آن بود.
 هواداران فوتبالی که برنامه را تماش��ا می کردند، در همان دقیقه اول پخش 
برنامه با اتفاق عجیبی روبرو ش��دند. در ابتدای برنامه درحالی که حسینیان، 
مجری برنامه در حال احوالپرسی با میهمانان بود، گویا میکروفن دیگر عوامل 
برنامه در پشت صحنه باز بود و صدای آنها به وضوح روی تصویر اصلی شنیده 
می شد. در این دیالوگ کوتاه که مشخص نیس��ت چه کسی در آن صحبت 
می کند، جمله ای درباره آرش برهانی گفته ش��د که بیندگان تلویزیونی به 
وضوح آن را شنیدند. جمله ای زشت که حتی نمی توان آن را جایی نقل کرد و 

البته توهین بزرگی به آرش برهانی ستاره استقاللی هاست.

بازنشستگی ریبری در بایرن 
فرانک ریبری هافبک 30 ساله بایرن  در گفتگو با رادیو مونت کارلوی 
اسپانیا از تمدید قرارداد خود با بایرن مونیخ به مدت دو سال دیگر خبر 
داد و گفت: امیدوار هس��تم که بتوانم تا پایان دوره بازیگری  خود در 

بایرن  مونیخ بمانم. 

مسی رؤیای همتای عراقی را برآورده کرد
ستاره آرژانتینی بارسا آرزوی کودک عراقی را برای 
گرفتن عکس ی��ادگاری با او در قطر ب��رآورده کرد. 
کودکی عراقی که ستاره فیلم »مسی بغداد«بود، از 
این که رؤیایش برآورده شده، بسیار خوشحال است. 

عالقه مانچینی به مربیگری در رم
هر چن��د روبرتو مانچین��ی بازیکن س��ابق التزیو بوده 
ولی مانعی برای پیوس��تن به تیم رم به عنوان سرمربی 
نمی بیند. دو تی��م التزیو و رم سال هاس��ت که رقیب و 

دشمن سنتی هم در فوتبال ایتالیا به شمار می آیند.  10
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»گنگنام استایل« در فینال جام حذفی ایتالیا رویانیان در اتومبیل دایینیلسون رسماً در پرسپولیس ماندنی شدزالتان به آنچلوتی: نرو!

ورزش به روایت تصویر

کش��تی، اس��کواش و بیس��بال با پیروزی در انتخابات هیأت 
 اجرایی کمیت��ه  بین الملل��ی المپیک، یک قدم ب��ه حضور در 

بازی های المپیک 2020 نزدیک شدند.
کمیته  اجرایی IOC برای انتخاب از بین هشت رشته ورزشی 
ب��رای بازی های المپیک 2020، در س��ن پترزبورگ روس��یه 
تشکیل جلسه داد.  در نهایت رأی به انتخاب کشتی، اسکواش 

و بیس بال)سافت بال( داد.
   این سه رش��ته حاال باید به کنگره شهریور ماه بوئنوس آیرس 

بروند تا در انتخابات نهایی یک رش��ته ب��رای المپیک 2020 
برگزیده شود.

در زمستان گذشته کمیته  بین المللی المپیک کشتی را از بین 
ورزش های اصلی بازی های المپیک 2020 خارج کرد و اعالم 
کرد که این رشته برای بازگشت مجدد به المپیک باید با هفت 
رشته ورزش��ی دیگر رقابت کند که حاال در مرحله نخست این 
انتخابات، کش��تی به همراه رشته های اس��کواش و بیسبال از 
IOC چراغ سبز گرفته  و این سه رشته باید در کنگره بوئنوس 
آیرس در ش��هریور ماه رقابت نهایی خود را برگ��زار کنند تا در 
نهایت، یکی از آنها به جمع 25 ورزش اصلی بازی های المپیک 

2020 اضافه شود.
سران فدراسیون جهانی کشتی در کنار کاراته، ووشو، اسکواش، 

سافتبال و بیسبال، ورزش های صعودی و صخره نوردی، ویک 
بردینگ و ورزش های اسکیتی برای راهیابی به المپیک 2020 
در مقابل اعضای هیأت اجرایی IOC از رشته خود دفاع کردند 

که کاراته از شکست خوردگان بزرگ بود.
از س��وی فدراس��یون جهان��ی کش��تی نن��اد اللووی��چ 
ریی��س فی��ال، دانی��ل ایگال��ی قهرم��ان نیجری��ه ای االصل 
 کان��ادا در المپی��ک 2000 س��یدنی انتخ��اب ش��ده ب��ود.

 جیم شر عضو پیشین کمیته  ملی المپیک آمریکا، کارول هاین 
برنده م��دال برنز وزن 48 کیلوگرم کش��تی زن��ان در المپیک 
لندن و الیز لگراند، نایب رییس فدراس��یون کش��تی فرانس��ه 
 برای دفاع از این رشته د ر مقابل هیأت اجرایی IOC انتخاب

 شده بودند. 

پیروزی»گوش شکسته ها« در نشست سن پترزبورگ
 اسکواش و بیسبال رقیب کشتی برای المپیک 2020

مسعود 
افشاری 



یادداشت

  نصب دستگاه تردد شمار
 در جاده های چهارمحال و بختیاری

مدیرکل حمل و نق��ل و پایانه های چهارمح��ال و بختیاری از نصب 
17 دستگاه ترددش��مار در جاده های استان چهارمحال و بختیاری 
خبر داد. فریبرز کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نصب17 
دستگاه تردد شمار در جاده های چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: 
هم اکنون با اقدامات انجام ش��ده توسط راه و شهرسازی، بسیاری از 

نقاط حادثه خیز جاده های چهارمحال و بختیاری رفع شده است.
 وی گفت: دس��تگاه تردد ش��مار برای مدیریت بهتر راه ها استفاده

می شود و با آمار درست می توان بس��یاری از مشکالت را در حوزه 
جاده ای رفع کرد.

وی تصریح کرد: با داش��تن آماره��ا و گزارش های مرب��وط به تردد 
 خ��ودرو در جاده ه��ای این اس��تان، می ت��وان  در تمام ح��وزه ها

برنام��ه ریزی ک��رد و س��ازمان م��ی تواند آم��ار را برای بررس��ی و 
 برنامه ری��زی در اختیار س��ازمان ها و نهاده��ای تخصصی و علمی

 قرار دهد.
مدی��رکل حم��ل و نق��ل و پایانه ه��ای چهارمح��ال و بختی��اری 
یادآور ش��د: س��امانه ت��ردد ش��مار م��ی توان��د اطالعات��ی مانند 
تع��داد خودروه��ای عب��وری، میانگین،بیش��ترین و کمتری��ن 
س��رعت وس��ایل نقلیه، فواص��ل می��ان خودروه��ا و در حالت های 
 خاص دس��ته بن��دی وس��ایل نقلی��ه ب��ه کالس ه��ای مختلف را

 ارایه دهد.

خبر ویژه

رییس سازمان جهادکشاورزی چهارمحال 
و بختیاري/مهندس صفدر نیازی

همایش مشترک س��رمایه گذاری کش��اورزی بین ایران و ترکیه برگزار 
ش��د و طی آن دکتر صادق خلیلی��ان وزیرجهادکش��اورزی در دیدار با 
دکتر محمدمهدی اکر وزیرغذا، کش��اورزی و دامپروری ترکیه پیرامون 
 مهم ترین زمینه های همکاری دوکش��ور در بخش کشاورزی تبادل نظر 
کردند. طرفین ب��ر اج��رای پروژه های مش��ترک در زمینه ه��ای بیو و 
نانوتکنولوژی، تولید، فناوری و تحقیق��ات، تجارت محصوالت غذایی و 
کشاورزی، مکانیزاسیون، شیالت واصالح نژاد دام تأکید کردند.تشویق 
ب��رای هم��کاری بخش های 
غیردولتی و تعاونی دو کشور 
در زمین��ه کش��اورزی، مورد 
تواف��ق طرفین ق��رار گرفت و 
مقررش��د همایش مش��ترک 
س��رمایه گذاری کش��اورزی  
بین دو کش��ور در سال جاری 

در تهران یا آنکارا برگزار شود.

  برگزار ی همایش   سرمایه گذاری
 کشاورزی بین ایران و ترکیه

چهره روزیادداشت
کتابخانهتخصصینمازدرشهرکردفعالمیشود

دبیر ستاد اقامه نماز چهارمحال و بختیاری گفت: به زودی کتابخانه تخصصی نماز در پارک بانوان 
شهرکرد فعال می شود. حجت االسالم محمد کریمی اظهار داشت: اجرای12برنامه فرهنگی و 17 

برنامه آموزشی از مهم ترین برنامه های ستاد اقامه نماز استان در سال جاری است.
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نب��ود راه ه��ا و محورهای 
گروه 
و  شهرستان مناس��ب  ارتباط��ی 

اس��تاندارد، چهارمح��ال و 
بختیاری را با چالش��ی جدی روبه رو ک��رده و مانع 
بزرگی در مسیر توس��عه یافتگی این استان به شمار 

می رود.
توس��عه راه ه��ا و ایج��اد محوره��ای مواصالت��ی، 
اساسی ترین حوزه پیش��رفت جوامع در حوزه  های 
مختلف به ش��مار می رود که توجه روز افزون به این 
مقوله مهم نقش بسزایی در تسهیل و ارایه خدمات 

متعدد دارد.
صاحبنظ��ران اقتص��ادی معتقدن��د که بازس��ازی 
جاده ها  باعث می شود سرمایه گذاری رونق گرفته، 
روند انتقال مواد غذایی با هزینه کمتر انجام  ش��ده 
 و درروند مب��ادالت بازرگان��ی نیز رونق بیش��تری

 ایجاد شود.
در واقع محورهای مواصالتی به عنوان ش��ریان های 
حیاتی یک جامعه، نقش حساس و انکارناپذیری در 

توسعه هر منطقه دارند. احداث راه های مواصالتی اعم 
از آزادراه ها، بزرگراه ها، راه آهن و... یکی از مهم ترین 
شاخصه های توسعه یافتگی به شمار می رود، به طوری 
که به گفته بسیاری از کارشناسان تأثیر این عامل بر 
رشد و گسترش سایر عوامل توسعه انکارناپذیر است 
و زمین��ه آبادانی هر منطق��ه ای را از جهات مختلف 

فراهم می آورد.
برهمین اس��اس می توان گفت راه ها در امر توسعه 
اقتصادی هر منطقه سهمی کلیدی بر عهده دارند، 
چرا که توس��عه بخش کش��اورزی، بخش صنعت، 
گردشگری و س��ایر مؤلفه های توس��عه و شکوفایی 
منطقه مرهون پیش��رفت در زمینه راه سازی است و 
این در صورتی خواهد بود که این حوزه حالت پویا و 

فعالی به خود گیرد.
بر همین اساس راه های ارتباطی یکی از اجزای مهم 
اقتصاد ملی بوده و به دلیل ایفای نقش زیربنایی در 
این پروسه حائز اهمیت است، هر چند توسعه راه های 
ارتباطی به تنهایی عامل توسعه یک جامعه نیست، اما 

نباید از خاطر دور داشت که یکی از عناصر کلیدی در 
توسعه اقتصادی، وجود محور مناسب برای سهولت 

در امر حمل و نقل است.
درهمین راس��تا جوامعی که نس��بت به این مقوله 
 غفلت کنند اندک اندک از قافله پیش��رفت و توسعه 
باز می مانن��د. در ای��ن می��ان اس��تان چهارمحال 
و بختیاری از جمله اس��تان هایی اس��ت که از نبود 
راه های ارتباطی اس��تاندارد محروم اس��ت و همین 
 عامل مان��ع بزرگی بر توس��عه یافتگی این اس��تان

 به شمار می رود.
در واقع عدم برخ��ورداری از جاده ه��ا و محورهای 
مواصالتی اس��تاندارد و امن، مش��کالت و مس��ائل 
متع��ددی برای مردم این اس��تان به دنبال داش��ته 
و این ام��ر می طلبد تا مس��ئوالن مربوط��ه اجرای 
پروژه ه��ای جاده س��ازی و بهس��ازی محوره��ای 
مواصالتی این اس��تان را س��رعت بخش��ند و یکی 
 از موان��ع ب��زرگ محرومی��ت ای��ن اس��تان را از

 میان بردارند.

چهارمح�ال و بختی�اری  دارای کمترین 
میزان توسعه یافتگی در راه هاست

امیر عباس سلطانی نماینده مردم بروجن در مجلس 
شورای اسالمی در همین رابطه با اشاره به وضعیت 
راه ه��ا و جاده های اس��تان به خبرن��گار مهر گفت: 
چهارمحال و بختیاری از معدود اس��تان های کشور 
اس��ت که در حوزه راه ه��ا دارای کمتری��ن میزان 

توسعه یافتگی است.
وی با بیان این که چهارمح��ال و بختیاری در حوزه 
راه های ارتباطی دارای معضالت بس��یاری اس��ت، 
افزود: بس��یاری از جاده های این استان از استاندارد 
الزم برخوردار نبوده و س��االنه تلفات بس��یاری را به 

بار می آورد.
س��لطانی بر ضرورت چهارخطه ک��ردن محورهای 
مواصالت��ی این اس��تان تأکی��د و تصریح ک��رد: با 
چهارخطه کردن محورهای ارتباطی استان نه تنها 
امنیت و ایمنی مسافران را می توان موجب شد بلکه 
بستر الزم برای رشد و پیشرفت استان را نیز می توان 

فراهم کرد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی ادامه 
داد: جاده یکی از زیرس��اخت های توس��عه به شمار 
می رود، چراکه اگر جاده ای وجود نداش��ته باش��د، 
صنعت، گردشگری و کشاورزی آن منطقه نیز اهمیت 

خود را از دست می  دهد.

استاندارد نبودن جاده بروجن - لردگان   
خوزستان

مجید جلی��ل  نماینده م��ردم ل��ردگان در مجلس 
ش��ورای اس��المی هم ب��ه خبرن��گار مه��ر گفت: 
 جاده های استان به ویژه در محور لردگان - بروجن

از اس��تاندارد الزم برخ��وردار نیس��ت و روزان��ه 
 ش��اهد تلف��ات جان��ی و مال��ی بس��یاری در ای��ن

 محور هستیم.وی با بیان این که جاده های شهرستان 
لردگان از حادثه خیزترین جاده های اس��تان است، 
افزود: هر س��اله تعداد زیادی از رانندگان و مسافران 
جان خود را در این محورها از دست می دهند لذا این 
امر می طلبد تا مسئوالن استان و کشور به این مسأله 

توجه بیشتری داشته باشند.
جلیل ادامه داد: ترافیک باال، نبود ظرفیت در جاده، 
پیچ های تند و عدم ایمن س��ازی نق��اط حادثه خیز 
از مهم ترین مشکالتی اس��ت که در محورهای این 

شهرستان ایجاد معضل و حادثه می کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس ش��ورای اسالمی با 
اش��اره به حوادث اخیر در جاده لردگان - خوزستان 
تصری��ح کرد: ای��ن جاده ی��ک مح��ور مواصالتی و 

ترانزیتی اس��ت که جنوب را به مرکز کشور متصل 
می کند.

جلی��ل تصریح ک��رد: همچنی��ن این جاده بس��یار 
پرترافیک ب��وده و جوابگوی این همه تردد وس��یله 
نقلیه نیست. تاکنون چندین بار وزیر راه و شهرسازی 
را به مجلس فراخوانده و از وی در این رابطه س��ؤال 

شده است.

توجه به راه آهن نیز از دیگر اقدامات الزم 
در راستای توسعه یافتگی است

جدای از حمل و نقل ج��اده ای، توجه به راه آهن نیز 
از دیگر اقدامات الزم در راستای توسعه یافتگی است. 
راه آهن ویژگی هایی از جمله ایمنی باال، هزینه کمتر، 
اقتصادی بودن و کاهش آلودگی زیس��ت محیطی 
را دارد که مطمئنا راه آهن ب��ه تنهایی نمی تواند بار 

توسعه منطقه را به دوش بکشد.
این در حالی اس��ت ک��ه چهارمح��ال و بختیاری از 
این فرصت بس��یار خوب نیز محروم است و با وجود 
پیگیری ها و مطالبات مردمی هنوز پ��روژه  راه آهن 
اس��تان نیمه تمام است و با س��رعت کندی که دارد 
تا چندین س��ال آینده امیدی به بهره ب��رداری از آن 

نیست.
نماینده مردم شهرستان ش��هرکرد، سامان و بن در 
مجلس ش��ورای اس��المی در این رابط��ه در گفتگو 
 با خبرن��گار مهرگفت: پ��روژه خط راه آهن اس��تان 
کلنگ زنی ش��ده و باید ظرف مدت دو سال تکمیل 
شده و به بهره برداری برسد که در این صورت می توان 
شاهد تحول چشمگیری در رشد و آبادانی استان بود.

سیدسعید زمانیان افزود: نمایندگان استان تاکنون 
پیگیری های بسیاری مبنی بر تسریع در روند تکمیل 
پروژه راه آهن استان انجام داده اند و امید می رود این 

مهم به زودی محقق شود.
به نظر می رسد با وجود تمام پیگیری ها و تالش های 
نماین��دگان اس��تان در مجلس ش��ورای اس��المی 
 هنوز در رابط��ه با تخصی��ص اعتب��ارات الزم برای

 توسعه و بهسازی راه ها و محورهای ارتباطی استان 
اقدامات الزم از سوی مسئوالن کشوری انجام نگرفته 
و راه های ای��ن اس��تان روزانه تلفات جان��ی و مالی 
بسیاری برای مردم این استان در پی داشته که این 
امر می طلبد مسئوالن مربوطه در وزارت و اداره کل 
راه و شهرسازی توجه و تالش مجدانه و ویژه ای داشته 
باش��ند، چراکه نبود راه های ارتباطی مناس��ب، این 
استان را با چالش های بسیاری روبه رو کرده و به ویژه 
 حوزه اقتصادی و معیشتی مردم را تحت الشعاع خود

 قرار داده است.

نبود راه  مناسب؛  مانع بزرگ در مسیر توسعه چهارمحال و بختیاری

پروژهراهآهنهنوزنیمهتماماست

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

ابالغ
51 شماره ابالغنامه: 9110100353203098. شماره پرونده: 9109980359800043. 
ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 910882. مش��خصات اب��الغ ش��ونده حقیقی: ش��اهرخ 
حی��دری – حس��ین رفیع��ی – محمد ثابت ق��دم به نش��انی مجهول الم��کان. تاریخ 
حضور: 1392/04/18 س��ه ش��نبه س��اعت 10:30 محل حضور: اصفهان خ چهارباغ 
ب��اال خ ش��هید نیکبخ��ت س��اختمان دادگس��تری کل اس��تان اصفهان طبق��ه 1 اتاق 
ش��ماره 123. علت حضور: در خصوص ش��کایت حبیب زائرین علیه ش��ما به اتهام 
 ل��واط تنفی��ذی در وق��ت مقرر فوق جه��ت رس��یدگی در این دادگاه حاضر ش��وید. 

م الف: 18859 مریم معتمدی – منشی شعبه 106 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

وقت دادرسی
56 اب��الغ وق��ت دادرس��ی به آق��ای رضا ن��وری فرزن��د نوراله موضوع ش��کایت 
خان��م س��عیده میری مبنی بر ایراد ض��رب و جرح عمدی که تحت کالس��ه 910331 
ثبت ش��عبه 117 کیفری ش��ده اس��ت به به علت نامعلوم بودن مح��ل اقامت خوانده 
درخواس��ت ابالغ بوس��یله نشر آگهی ش��ده اس��ت که مراتب طبق ماده 180 قانون 
آیین دادرس��ی کیف��ری برای یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی 
درج و منتش��ر می گردد بدینوس��یله به نامبرده ابالغ می شود که در تاریخ 92/4/17 
ساعت 9 صبح جهت رس��یدگی در شعبه 117 دادگاه عمومی جزائی اصفهان حاضر 
ش��ود در صورت ع��دم حضور و یا عدم ارس��ال الیح��ه دفاعیه و یا ع��دم معرفی 
 وکی��ل دادگاه غیابًا رس��یدگی و رأی مقتضی ص��ادر خواهد نم��ود. م الف: 16267 

جمشید فرخنده خودی - مدیر دفتر شعبه 117 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

ابالغ
59 ش��ماره ابالغیه: 9110100354003341. شماره پرونده: 9109980354000161. 
ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 910956. خواهان امیرحس��ین س��تاری دادخواس��تی به 
طرفی��ت خوانده داود عبداهلل خانی به خواس��ته مطالبه وجه چ��ک تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به ش��عبه 114 دادگاه عمومی 
)کیفری( شهرس��تان اصفه��ان واقع در اصفه��ان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت 
س��اختمان دادگس��تری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 ات��اق 347 ارجاع و به کالس��ه 
9109980354000161 ثب��ت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1392/04/12 و س��اعت 
10:00 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 

کامل خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رس��یدگی حاضر گردد. م الف: 18864 ش��عبه 114 دادگاه عموم��ی جزایی اصفهان 
 

وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به 
65 کالس��ه پرونده: 9109980350300992. وقت رس��یدگی: 92/4/17 س��اعت 9/5 
صبح. خواهان: قدرت اله خس��روی. خواندگان: 1- س��ید محم��د کمال الدین محرمی 
فرزند سید محمود. 2- منوچهر معصومی فرزند محمدعلی. خواسته: مطالبه. خواهان 
دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه سوم حقوقی 
ارجاع گردیده و وقت رس��یدگی تعیین ش��ده به علت مجهول المکان بودن خوانده به 
درخواس��ت خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار محلی آگهی می ش��ود تا خوانده از 
تاریخ نش��ر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت 

رسیدگی حضور به هم رساند. شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
 

وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به 
66 کالس��ه پرونده: 9209980350300134. وقت رسیدگی: 92/4/16 ساعت 8 صبح. 
خواهان: مس��لم مهدوی سدهی. خوانده: محمود نقیان فشارکی فرزند یداله. خواسته: 
مطالبه. خواهان دادخواستی تس��لیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به 

شعبه سوم حقوقی ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان 
بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین 

دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می شود تا 
خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر 
 باال جهت رس��یدگی حضور به هم رساند. شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

 ابالغ وقت رسیدگی
113 در خصوص پرونده کالس��ه 91-2144 خواهان خانم اعظم وهاب دادخواس��تی 
مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت آقای حسین زارعان تقدیم نموده است. وقت رسیدگی 
برای روز چهارش��نبه مورخ 92/4/12 س��اعت 10/30 صبح تعیین گردیده اس��ت. با 
توج��ه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آیین دادرس��ی مدن��ی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به 
این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 ش��ورای حل 
اخت��الف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخ��ذ نمایید. در صورت 

 ع��دم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلق��ی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. 
شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

 
مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(

154 شماره آگهی: 139203902123000001. شماره پرونده: 1/9004002123000024. 
به موجب پرونده اجرائی کالس��ه 1093-90/54 به شماره بایگانی 9000025 اجرای 
ثبت س��میرم ششدانگ یک باب خانه پالک شماره 2994 فرعی از یک اصلی مفروز و 
مجزی شده از پالک 2251 واقع در سمیرم به مساحت 320 مترمربع به آدرس: سمیرم 
خیابان قدس کوچه شهید مفتح کدپستی 8661855771 که سند مالکیت آن در صفحه 
286 دفتر جلد 3 امالک با شماره چاپی 478875 به نام آقای علی حسین شیخی فرزند 
باباخان ثبت و صادر ش��ده است محدود به حدود: ش��مااًل بطول 18/6 متر جای پی 
است به زمین 3056 شرقًا بطول 17/40 متر بدیوار خانه 1/2251 جنوبًا بطول 18/20 
مت��ر بدیوارخانه 1/2994 غربًا بطول 17/40 متر دیواریس��ت به کوچه، پالک مذکور 
در قبال اخذ تس��هیالتی طبق سند رهنی شماره 30620-1388/7/14 دفترخانه اسناد 
رسمی 6 سمیرم در رهن بانک ملی مرکزی سمیرم قرار گرفته و طبق نظر کارشناس 
رس��می به مبلغ 820/000/000 ریال )هشتصد و بیست میلیون ریال( ارزیابی شده و 
پالک فوق دارای 205 مترمربع اعیانی در یک طبقه می باش��د که اس��کلت باربر آن از 
نوع دیوارهای باربر آجری و سقفها از نوع تیرآهن و طاق ضربی، پوشش کف اتاقها 
از نوع موزاییک و پوشش بدنه دیوارها در اتاقها از نوع اندود گچ و رنگ، دیوارهای 

حیاط فاقد هرگونه پوش��ش نما، کف حیاط موزائیک و پوش��ش نمای س��اختمان بر 
کوچه از نوع اندود تخته ماله ای س��فید می باش��د و ساختمان دارای انشعابات آب و 
فاضالب، برق و گاز می باش��د ضمنًا ملک م��ورد رهن از تاریخ 1392/2/21 به مدت 
یکسال بیمه می باشد پالک فوق از ساعت 9 الی 12 روز چهارشنبه مورخ 1392/3/29 
در اداره ثبت اس��ناد و امالک س��میرم از طریق مزایده به فروش می رسد مزایده از 
مبلغ هشتصد و بیست میلیون ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته 
می ش��ود الزم به ذکر اس��ت پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق 
انش��عاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و 
نیز بدهی های مالیاتی و عوارض ش��هرداری و غیره تا تاریخ مزایده از اعم از اینکه 

رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت 
وج��ود مازاد، وج��وه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل م��ازاد به برنده مزایده 
مس��ترد خواهد شد ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری 
بعد از تعطیلی در همان س��اعت و مکان مقرر برگزار خواهد ش��د این آگهی یک نوبت 
 در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخه 1392/3/11 چاپ و منتش��ر می گردد. 

م الف: 59 سید اسداله موسوی – رئیس ثبت اسناد و امالک سمیرم
 

وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به 
179 کالس��ه پرونده: 911685ح/26. وقت رس��یدگی: 92/4/25 ساعت 10/30 صبح. 
خواهان: ش��هربانو خس��روی فرزند حاجی. خوانده: ام البنین خسروی فرزند حاجی. 

خواس��ته: مطالبه. خواهان دادخواس��تی تس��لیم دادگاه های عمومی نموده که جهت 
رس��یدگی به ش��عبه 26 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین ش��ده به علت مجهول 
الم��کان ب��ودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و ب��ه تجویز ماده 
73 قان��ون آیین دادرس��ی مدن��ی مراتب یک نوب��ت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار 
محل��ی آگه��ی می ش��ود تا خوان��ده از تاریخ نش��ر آخرین آگهی ظرف ی��ک ماه به 
دفت��ر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و 
 ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رس��یدگی حضور به هم رس��اند.

 ارژندی - مدیر دفتر شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
 

تحدید حدود اختصاصی
180 چون تحدید حدود شش��دانگ یک باب مس��تراح و کود انداز معروف خانه جعفر 
بش��ماره پالک 1959 فرعی از 25- اصلی واقع در چیم��ه جزء بخش 10 حوزه ثبتی 
نطنز بنام آقای محمود غالمی چیمه فرزند حس��ین و غیره جریان ثبت می باشد بعلت 
عدم حضور مالک در آگهی قبلی بایس��تی تجدید گردد اینک به موجب دس��تور اخیر 
ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده، تحدید حدود پالک مرقوم در ساعت 10 صبح 
روز 1392/5/6 در محل ش��روع و بعمل خواهد آمد. ل��ذا به موجب این آگهی به کلیه 
مالکی��ن و مجاورین صاحبان امالک اخطار می گردد که در س��اعت و روز مقرر در 
این آگهی، در محل حضور بهم رسانند. ضمنا اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته 

خواهد شد. م الف: 13 مجتبی شادمان- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نطنز

تامین خواسته 
181 بتاریخ 92/1/29 در وقت فوق العاده جلس��ه ش��عبه پنجم بازپرس��ی دادسرای 
عمومی و انقالب اصفهان به تصدی امضاء کننده ذیل تش��کیل اس��ت پرونده شماره 
920043 تح��ت نظر اس��ت با عنایت ب��ه محتویات پرونده و نظر به تقاضای ش��اکی 
خصوصی به تبع امر کیفری دائر بر تامین خواس��ته بش��رح ذیل مبادرت به صدور 
قرار می نماید. قرار دادس��را. در خصوص تقاضای علی رضا ابراهیمی علیه خداداد 
صالحی دوست دائر بر صدور قرار تامین خواسته به تبع امر کیفری موضوع پرونده 
)مش��ارکت در کالهبرداری( از اموال متهم بالمع��ارض با توجه به محتویات پرونده، 
مالحظه ش��کایت شاکی خصوصی، تقاضای تامین خواس��ته نامبرده به شرح اموال 
بالمع��ارض و با عنایت به دالیل موجود در پرون��ده بر علیه متهم دال بر توجه اتهام 
مذکور به نامبرده قرار قبولی تامین خواسته از اموال بالمعارض متهم مستنداً به ماده 
74 قانون آئین دادرس��ی کیفری دادگاههای عمومی و انقالب مصوب 1378 صادر و 
اع��الم می نماید. قرار صادره پ��س از موافقت بالفاصله قابل اجرا و س��پس ابالغ و 
ظ��رف مدت ده روز پس از ابالغ قابل اعتراض در دادگاه عمومی جزایی شهرس��تان 
 اصفه��ان می باش��د. ضمنًا میزان قرار تامین خواس��ته یک میلیارد ریال می باش��د. 

م الف: 2476 بازپرس شعبه 5 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

احضار 
182 چون آقای محمدرضا صفری ش��کایتی علیه آقای علی س��ال مه مبنی بر مطالبه 
وجه چ��ک مطرح نموده که پرون��ده آن به کالس��ه 920243 و 9111262ک121 این 
دادگاه ثب��ت، وقت رس��یدگی برای روز 92/4/23 س��اعت 12 ظهر تعیین ش��ده نظر 
به اینکه متهم مجهول المکان می باش��د، لذا حس��ب ماده 180 قانون آیین دادرس��ی 
کیف��ری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر 
می ش��ود و از مته��م مذکور دعوت به عم��ل می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر 
حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصمیم 
مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف: 2462 ش��عبه 121 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

ابالغ
184 شماره ابالغیه: 9210100352900891. شماره پرونده: 9109980364600865. 
ش��ماره بایگانی شعبه: 920188. چون آقای حسین انصاری فرزند مرادعلی شکایتی 
علیه آقای حجت حس��ین زاده مبنی ب��ر مزاحمت تلفنی و توهی��ن تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به ش��عبه 103 دادگاه عمومی 

)کیفری( شهرس��تان اصفه��ان واقع در اصفه��ان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت 
س��اختمان دادگس��تری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 ات��اق 337 ارجاع و به کالس��ه 
9109980364600865 ثب��ت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1392/05/05 و س��اعت 
11:00 تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن متهم، لذا حس��ب ماده 180 
قان��ون آیین دادرس��ی کیفری و دس��تور دادگاه مراتب یک نوب��ت در یکی از جراید 
کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود ت��ا متهم پس از نش��ر آگهی و اط��الع از مفاد آن به 
دادگاه مراجع��ه و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. در صورت عدم 
 حض��ور احضاریه ابالغ ش��ده تلق��ی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخ��اذ خواهد نمود. 

م الف: 2479 سلیمانی – مدیر شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

احضار 
195 چ��ون خانمها فریبا کورنگ بهش��تی فرزند عبداله و طن��از قهرمانی فرزند رضا 
ش��کایتی علیه آقای منوچهر هادیان مبنی ب��ر توهین و تهدید و مزاحمت تلفنی مطرح 
نموده که پرونده آن به کالس��ه 920207ک102 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای 
روز یکشنبه 92/4/23 ساعت 9/5 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان 
می باش��د، لذا حس��ب ماده 180 قانون آیین دادرس��ی کیفری مرات��ب یک نوبت در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر می ش��ود و از متهم مذکور 
دع��وت به عمل م��ی آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت 
 عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 

م الف: 2468 شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

ابالغ
212 شماره ابالغیه:9110100351106074. شماره پرونده: 9109980351100942. 
شماره بایگانی ش��عبه: 910943. خواهان ها سعید/حسین/سعادت/بانو سیمین دخت 
کهن��دل و مهین دخت دانش ورثه مرحوم کهندل دادخواس��تی ب��ه طرفیت خواندگان 
اج��رای ثبت اس��ناد اصفهان و ملیحه محمدی به خواس��ته ابط��ال اجرائیه )موضوع 
اجرایی��ه مالی اس��ت( تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت 
رس��یدگی به ش��عبه یازدهم دادگاه عموم��ی )حقوقی( شهرس��تان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگس��تری کل استان اصفهان 
طبق��ه 3 اتاق 318 ارجاع و به کالس��ه 9109980351100942 ثب��ت گردیده که وقت 
رس��یدگی آن 1392/04/19 و ساعت 12:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
ه��ای عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مرات��ب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگه��ی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و 
 ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. م الف: 15478 

علی اکبر خزایی – مدیر دفتر شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ
216 شماره ابالغیه: 9210100351000631. شماره پرونده: 9009980351001436. 
ش��ماره بایگانی شعبه: 901436. خواهان شرکت مهندس��ی نیک اندیش دادخواستی 
ب��ه طرفیت خواندگان محمد متش��ابهی و عباس س��طوت به خواس��ته مطالبه تقدیم 
دادگاه ه��ای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه دهم 
دادگاه عموم��ی )حقوقی( شهرس��تان اصفه��ان واقع در اصفه��ان خ چهارباغ باال خ 
شهید نیکبخت س��اختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 2 اتاق 223 ارجاع و 
به کالس��ه 9009980351001436 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1392/04/17 و 
س��اعت 11:30 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواه��ان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی 
می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریاف��ت و در وقت 
 مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. اطهری بروجنی – منشی شعبه دهم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان

%



غلبه بر شکاکی و بی اعتمادی 

در این افراد نشانی از بخشش و مهربانی وجود ندارد، دائم رفتار و گفتار 
دیگران را تعبیر س��وء می کنند، به هیچ کس اعتماد ندارند، هر مطلب 
ساده ای در نظر آنان یک توطئه بزرگ است، با همه درگیرند، صمیمیت 
و شادمانی را نمی شناسند، دوست و همراهی ندارند و خدا نکند صاحب 

پست و مقام هم بشوند.
ش��ک، نوعی اختالل وسواس��ی اس��ت که گاه فرد را گرفتار رفتارهای 
غیرعادی و جنون آمیز می کند. فرد ش��کاک همواره خود را در معرض 
خطر می بیند و حالت فرد تحت تعقیب را دارد و عاش��ق تعبیر »همه از 

پشت، خنجر می زنند« است!
بیماری شک از آن بالهای خانمان سوزی است که فرد مبتال را محکوم به 
زندگی در جهنمی دائمی می کند. شک از رذائلی است که دنیا و آخرت 
انس��ان را با هم به باد می دهد، فرد را گرفتار نوعی س��یاهی و بدبختی 
طاقت فرسا می کند، روابط را ویران می سازد و خانواده ها را به باد می دهد.

انسان شکاک در جامعه جایی ندارد و محکوم به تنهایی ابدی است. شک، 
نوعی اختالل وسواسی اس��ت که گاه فرد را گرفتار رفتارهای غیرعادی 

و جنون آمیز می کند. 
فرد ش��کاک همواره خ��ود را در معرض خط��ر می بین��د و حالت فرد 
تحت تعقیب را دارد و عاش��ق تعبیر »همه از پش��ت، خنجر می زنند« 
 اس��ت! معاش��رت ب��ا ف��رد ش��کاک و بی اعتم��اد، حقیقت��ا غیرقابل 
تحمل و آزاردهنده اس��ت، زیرا این اف��راد بی عاطفه ان��د و نمی توانند 
 با دیگران رابط��ه عاطفی پای��داری را برق��رار کنند. ای��ن اختالل گاه 
ش��دت می یابد و ش��خص، کج خیال و بدبی��ن و به اصط��الح پارانوئید 

می شود.
این افراد دائم مانند خانم مارپل دنبال قاتل یا قاتلین می گردند و ذره بینی 
به اندازه کره زمین در دست گرفته اند تا موارد مشکوک را کشف کنند، 
پرده از خیانت و بی وفایی این و آن بردارند و به هر کس��ی که دستشان 
می رس��د، تهمت بزنند. در نگاه آنها هر حرکت کوچکی مدرک خیانت 

است و دنیا پر از گرگ هایی است که هر لحظه درصددند آنها را بدرند!
در این افراد نشانی از بخشش و مهربانی وجود ندارد، دائم رفتار و گفتار 
دیگران را تعبیر س��وء می کنند، به هیچ کس اعتماد ندارند، هر مطلب 
ساده ای در نظر آنان یک توطئه بزرگ است، با همه درگیرند، صمیمیت 
و شادمانی را نمی شناسند، دوست و همراهی ندارند و خدا نکند صاحب 
پست و مقام هم بشوند، آن وقت اس��ت که روز زیردستان خود را سیاه 
می کنند. همواره دیواری از ترس بین این اف��راد و دیگران وجود دارد، 

هیچ  کس را دوست ندارند و دیگران هم نمی توانند آنها را تحمل کنند.
 به عل��ت تهمت زدن ه��ای ناروا ب��ه دیگران، پیوس��ته با هم��ه درگیر 
می شوند. عاشق شکایت و کالنتری و دادگاه هستند و بیشتر عمرشان 
را در محاکم مختلف س��پری می کنن��د. بیماری ش��ک در میان زنان 
شایع تر است، در هر حرف ساده ای دنبال سرزنش و توهین می گردند، 
اش��تباهات دیگران را هرگز فراموش نمی کنند، مسائلی را که می توان 
 به س��ادگی نادیده گرف��ت، ب��زرگ می کنن��د و دنبال تالف��ی کردن 

هستند.
 این افراد غالب��ا هنگامی ب��رای درمان مراجعه می کنن��د که اضطراب 
و افس��ردگی آنها ش��دت پیدا کرده اس��ت و معموال هم به علت همان 

بی اعتمادی و شک، درمان را نصفه نیمه رها می کنند.

روان درمانی راه حل غلبه بر شکاکی
اطرافیان بیمار از آنجا که کالفه و خس��ته می ش��وند، س��عی می کنند 
داروهای آنها را به شکلی به خوردش��ان بدهند، اما این شیوه قابل ادامه 
نیست و در صورتی که بیمار متوجه شود، شک و بی اعتمادی او بیشتر 
می شود. یگانه راه درمان شک و سوءظن، درمان تخصصی روان درمانی 
است تا ریشه های بدبینی، احساس حقارت، احساس ناامنی و بی کفایتی 

بیمار شناسایی و با حوصله و در زمانی نسبتا طوالنی درمان شود.
 در این فرآیند ممکن اس��ت اس��تفاده از دارو هم الزم باشد. از آنجا که 
افراد شکاک عالقه ای به ارتباط با دیگران ندارند، در صورت ایجاد رابطه، 
ش��ور و احساسی از خود نش��ان نمی دهند و بیش��تر به دنبال تنهایی و 

گوشه نشینی هستند.
 راه حل های درمان بی اعتمادی ش��اید یکی از راه های اولیه برای شروع 
درمان، تشویق آنها به نوشتن، موسیقی، نقاشی یا هر هنر دیگری باشد 
که در ابتدای امر نیازی به تماس مستقیم با دیگران ندارند. بیمار از این 
طریق می تواند احساسات، ترس ها، نگرانی ها و عقده های خود را بیرون 

بریزد، بی آن  که به کسی صدمه بزند.
از س��وی دیگر این نوع روان درمانی فردی معموال یگانه روشی است که 
این نوع بیماران می توانند تحمل کنند. هنر قادر است احساسات بیمار 
را برانگیزد و به تدریج در او شور و شوق پدید بیاورد. مرحله دوم آگاهی 
اعضای خانواده بیمار از مشکل اوس��ت که موجب می شود بهتر بتوانند 

او را تحمل کنند.
توقع تحم��ل چنین بیم��اری آزاردهنده ای از س��وی دیگرانی که خبر 
 از وضع بیم��ار ندارند، توقع بیجایی اس��ت، ام��ا اگر اعض��ای خانواده 
 به درس��تی توجیه ش��وند و در جری��ان این بیم��اری و عواقب ش��وم 
 آن قرار بگیرن��د و حقیقت��ا باور کنن��د که ف��رد ش��کاک و بی اعتماد 
 به دیگ��ران، بیمار اس��ت، به ط��ور قطع بهت��ر می توانند ب��ه او کمک 
کنند. پس از آن  که بیمار به تدریج ارتباط با خود و جهان پیرامون خود 
را درک کرد و به مرحله ای رسید که می شود او را کم و بیش تحمل کرد، 
می توان با حوصله و کم کم، مهارت های اجتماعی از قبیل ارتباط سالم 

با دیگران را شروع کرد.

خواندنی

دانستنی

عکس نوشت

مواد اولیه غذایی 
رستورانی در نیویورک

اخبار ویژه

معموالگفته می ش��ود پول، شادی 
نمی آورد، اما تحقیقات جدید نشان 
می دهد اگر پول خردمندانه هزینه 

شود، قطعا شادی آور است. 
»مای��کل نورت��ون« اس��تادیادر 
دانشکده تجارت دانش��گاه هاروارد 
و نویس��نده پژوهش»پول شاد: علم 
هزینه کرد هوش��مند« م��ی گوید: 
خری��د وس��ایلی مانن��د تلویزیون، 
پوش��اک و قه��وه س��از نم��ی تواند 
 خیلی شادی آفرین باشد، اما خرید 
می تواند ش��ادی را به باالترین حد 
برساند. محققان نش��ان داده اند که 
افرادی برای خرید بلیت کنس��رت، کتاب های آموزش��ی قالب دوزی و س��رگرمی و یا خوردن 
ش��ام آخر هفته در بیرون از خانه، هزینه می کنند، بیش از آنهایی که پول خود را برای کاالهای 
محس��وس و مادی خرج می کنند، ش��ادند. یک دلیل این امر این اس��ت که بش��ر از ارتباطات 
اجتماعی بیش��ترین لذت و نش��اط را می برد. با این حال این پاداش پی��ش از این که فرد خانه 
را ترک کند آغاز می ش��ود. به گفته نورتون شادی آفرینی مش��ارکت در یک تجربه می تواند از 
خود آن تجربه  ارزشمندتر باش��د و تا ماه ها بعد، یادآوری یک رویداد خوب به ادامه شادی فرد 
کمک می کند.  به گفته محققان، افراد خواهان اولویت بندی مسائلی هستند که واقعا برایشان 
لذت بخش و ش��ادی آفرین اس��ت. این کارها می تواند باغبانی در روزه��ای تعطیل آخر هفته 
باش��د یا یک بازی گروهی هفتگی با دوستان. ویلیبالد راش اس��تاد روانشناسی دانشگاه زوریخ 
که قدرت شخصیت و ش��ادی را مورد مطالعه قرار داده اس��ت، گفت: برخوردار شدن از چیزی 
که برای شما بیش��ترین ارزش را دارد و در دسترس اس��ت مؤثرترین راه برای لذت بردن است. 
تحقیقاتی که در س��ال2012بر روی800 نفر در اورگان آمریکا انجام ش��د، نش��ان داد  افرادی 
که از خانه ت��ا محل کار را پی��اده روی یا دوچرخه س��واری می کنند از آنهایی ک��ه از اتوبوس و 
 دیگر وسایل نقلیه استفاده می کنند شادترند، دلیل این امر این اس��ت که افراد دوچرخه سوار
یا پیاده بر زمان خود کنترل دارند و ورزش موجب ترشح هورمون شادی آفرین اندروفین در آنها می شود.

دانشمندان دریافتند که آنتوسیانین 
فرآین��د رس��یدن بی��ش از ح��د 
گوجه فرنگی را کندت��ر کرده و منجر 
به نمونه های با زمان نگهداری بیشتر و 

طعم کامل می شود.
 پژوهش جدید محقق��ان مرکز جان 
این��س در نوروی��چ نش��ان داده که 
می توان با افزودن یک ترکیب جدید، 
 گوج��ه فرنگی ه��ای طعم دارت��ر که

دو برابر زمان کنونی ت��ازه می مانند، 
به دس��ت آورد. به گفته دانشمندان، 
افزودن ترکیبی از آنتی اکس��یدان ها 
و آنتوس��یانین به گوجه فرنگی های 

مهندسی ش��ده بنفش می تواند تا بیش از دو برابر عمر آن را افزایش داده و از21 روز به48روز برساند. 
رنگدانه طبیعی این گوجه فرنگی فرآیند بیش از حد رسیده شدن آن را که منجر به پوسیدگی و نرم 
شدن آن شده، کندتر می کند که طعم بهتری را ارایه می کند. پژوهش های قبلی بر روی گوجه فرنگی 
های مهندسی شده نش��ان داده که نمونه های غنی از آنتوسیانین باعث افزایش طول عمر موش 
 های مستعد سرطان می شوند.  به گفته محققان، یکی از راه های ارتقای زمان نگهداری، چیدن 
زود هنگام گوجه فرنگی در زمانی که هنوز سبز هستند و تحریک آنها برای رسیدن با اتیلن به شکل 
مصنوعی است، اما این کار باعث کاهش طعم آن می شود. شیوه دیگر، پرورش نمونه های مختلف 
بوده که هیچ گاه به طور کامل نمی رسند، اما آنها نیز هیچ گاه طعم کامل ندارند. در این پژوهش که 
نتایج آن در مجله Current Biology منتشر شده، دانشمندان دریافتند که آنتوسیانین ها فرآیند 
رسیدن بیش از حد گوجه فرنگی را کندتر کرده و منجر به نمونه های با زمان نگهداری بیشتر و طعم کامل 
می شوند. آنها همچنین دریافتند که گوجه فرنگی های بنفش کمتر مستعد ابتال به یکی از مهم ترین 
بیماری های پس از برداشت هستند که کپک خاکستری ناشی از قارچ Botrytis cinerea است. 
به گفته محققان، گوجه فرنگی های رایج، اکنون می توانند برای ظرفیت آنتی اکسیدانی خود مورد 
بررسی قرار گرفته و نمونه هایی که از باالترین ترکیبات آنتی اکسیدانی برخوردارند به عنوان خطوط 

والد برای تولیدمثل مورد استفاده قرار بگیرند.

از خرید تا مشارکت در تجربیات شیرین

 چند گام ساده برای شاد بودن
با زمان نگهداری دو برابر و طعم بهتر 

 گوجه فرنگی بنفش میل کنید! 

پژوهشگران دانشگاه آلبرتا در کانادا در حین بررسی مناطقی 
که پیش از این یخچال  های طبیعی بوده واکنون گرم شدن 
زمین موجب آب شدن یخ های آنها ش��ده است، دریافتند 
گیاهانی که قرن ها زی��ر یخ مدفون بوده اند، بیدار ش��ده و 

دوباره رشد کرده اند.
کاترین الفارژ پژوهشگر و مجری این طرح در دانشکده علوم 
دانشگه آلبرتا با کش��ف خود بر این نظریه که تمامی بقایای 
گیاهی مدفون در یخ های قطبی مرده اند، خط بطالن کشید.
 پیش از ای��ن، هر نوع رش��د گیاه��ی در نزدیکی حاش��یه

یخچال ها، نتیجه کلونی س��ریع گیاهان م��درن در اطراف 
یخچال ها تلقی می شد.

این پژوهشگران با استفاده از رادیو کربن تأیید کردند که عمر 
این گیاهان که» برایوفیت« نام دارند از400تا600 سال است 
و در طول عصر یخبندان کوچک که بین1550و1850 روی 

داد، در زیر یخ مدفون شده اند.
الفارژ در ای��ن زمینه خاطر نش��ان می کند ک��ه گونه های 
مدفون در زیر یخچال های قطبی نه تنها دست نخورده باقی 
مانده اند، بلکه در شرایط تر و تازه ای هستند و امکان رویش 

دوباره آنها وجود دارد.
وی و همکارانش در آزمایش��گاه، 24 نمون��ه مدفون در زیر 
یخچال ها را برای کش��ت انتخاب کردند. هفت مورد از این 
نمونه ها11کش��ت را تولید کردند که به طور موفقیت آمیز 

چهار گونه را از مواد والد اصلی رشد دادند.
الفارژ م��ی گوید: رش��د دوب��اره ای��ن گونه ه��ای گیاهی 
متعلق به عصر یخبن��دان کوچک مانند خزه، ش��ناخت ما 
را از اکو سیس��تم یخچال ه��ای طبیعی به عن��وان مخازن 
 زیس��ت ش��ناختی که ب��ه ط��ور روز اف��زون با آب ش��دن

 یخ های جهانی مهم می شوند، افزایش می دهد.
وی افزود: م��ی دانیم ک��ه برایوفیت ها می توانند س��الیان 
س��ال مثال در بیابان مدف��ون بمانند و س��پس دوباره فعال 
ش��وند، اما هیچ کس انتظار نداش��ت که ای��ن گونه پس از 
 حدود400 س��ال در زی��ر یخچال ه��ای طبیع��ی، دوباره

 فعال شود.
این گیاهان س��اده و مؤثر ک��ه بیش از400 میلیون س��ال 
در زمی��ن بوده اند، زیس��ت شناس��ی منحصر ب��ه فردی را 
برای انعطاف پذیری مناس��ب و بهینه تکام��ل داده اند. هر 
گونه س��لول برایوفی��ت می تواند خ��ود را برای آغاز رش��د 
یک گی��اه کامال جدی��د دوب��اره برنام��ه ریزی کن��د. این 
 ت��وان، مع��ادل توانایی س��لول ه��ای بنیادی در سیس��تم

 جانوری اس��ت. الفارژ می گوید این یافته ها حاکی از نقش 
حیاتی برایوفیت ها در محیط های قطبی اس��ت و می تواند 

درمورد تمامی الیه های منجمد اعماق زمین صدق کند.
 Proceedings of the نتایج این تحقیق��ات درنش��ریه
"National Academy of science   منتش��ر ش��ده 

است.

گیاهان عصر یخبندان بیدار می شوند

نگهداشتن یک لیوان آب خنک برای مدت بیش از سی دقیقه 
کار مشکلی است، چرا که هوای اطراف آن به شدت دمای آب 
را پایین می آورند، اما با لیوان ه��ای جدید این مدت به یک 

روز هم افزایش یافته است.
 برای ش��ما هم حتما اتفاق افتاده اس��ت که ی��ک لیوان آب 
خنک یا چای داغ بریزید و آن را روی میز بگذارید تا بنوشید، 
 اما به خاطر مش��غله های کاری فراموش کرده باشید، سپس 
مجبور می ش��وید محتویات آن لیوان را به ط��ور کامل دور 

بریزید. 
  »فن وو« ط��راح چینی به تازگ��ی با ای��ده ای جالب آمده و 

لیوان هایی را اختراع کرده است که دیگر دست به دمای مایع 
داخل آن نمی زند.

 این لیوان ها با دیواره های ضد اشعه خورشید پر شده اند که 
می تواند گرما را به خود جذب کند.  این دیواره ها می توانند 
اشعه های خورشید را به خود گرفته و گرما را در خود حفظ   
کنند. این باعث می ش��ود تا دمای داخل لیوان  بدون تغییر 
 باقی بماند، سپس ش��ما هر زمان که دوس��ت داشته باشید 

می توانید آب درون آن را بنوشید. 
این لیوان ها ایده ای بس��یار جالب هس��تند ک��ه در صورت 
گسترش، می توانند در وسایل دیگر نیز به کار گرفته شوند. 
البته این باعث می ش��ود تا روزانه میزان زیادی از هدر رفتن 

آب نیز جلوگیری شود.

لیوانی با محافظ خورشیدی 
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پیامبر اعظم )ع( :
یك بار تسبیح گفتِن خدا در روز جمعه ، فضیلتش از هزار تسبیح 

در غیر روز جمعه ، بیشتر است 

27

برای به ثبت رسیدن یک رکورد، مسئولین گینس باید در 
محل حضور داشته باشند، اما برخی مواقع مسئولین نیز 
از یک سری رکوردها حیرت زده می شوند، چرا که در نوع 

خود واقعا تکرار ناپذیرند.
کتاب گینس هرساله منتشر می شود و رکوردهای مختلف 
دنیا را در خود جای می دهد. این رکوردها در رشته های 
مختلف هستند، به طوری که شاید برخی از آنها را واقعا 
نشنیده باشید. رکوردهای عجیب در کتاب گینس تعداد 
کمی ندارند و برخی از این رکوردهای عجیب را شاید قبال 
شنیده باشید. امروز  چند رکورد که تا به حال حرفی از آنها 

نبوده است را بررسی می کنیم: 

بیشترین قاشق روی صورت 
یکی از رکوردهای کتاب   
گینس که نمی دانید، 
بیشترین تعداد قاشق 
روی صورت است.  این 
رکورد با تعداد16 قاشق 
برای»جو الیسون« پسر 
بچه 9 ساله انگلیسی به 
ثبت رسیده است. او در 
سال 2008 این رکورد 
را به ثبت رساند، به این 
صورت که پنج قاشق روی پیشانی، چهار عدد بر روی گونه 
ها، یکی بر روی بینی، دو قاشق بر باالی لب، یکی برای هر 

گوش و دو قاشق آخر به چانه او چسبیده بود. 

 بیشترین تعداد خوردن سوسک 
ای��ن رکورد در س��ال   
2001 ب��ه اس��م»کن 
ادواردس« ب��ه ثب��ت 

رسیده است.
گی��ر   م��وش  ای��ن 

در  بازنشس��ته 
لگی  3س��ا 9 سن
توانس��ت در برنامه ای 
تلویزیو،36 سوس��ک را در یک دقیقه ببلع��د و در پی آن 
نامش وارد کت��اب رکوردهای گینس گش��ت.  این مرد 
انگلیس��ی می گوید همیش��ه کارهای عجیب انجام می 
دهد، به طوری که وقتی یک کار عادی انجام می دهد همه 

تعجب می کنند. 

 رکورد تایپ برعکس 
»میش��ل س��انتلیا« از 
ایتالیا پس از یک هفته 
تالش، توانست رکورد 
تایپ برعکس کتاب را 
به نام خ��ودش به ثبت 

برساند. 
او بدون آن که به صفحه 
مانیتور ن��گاه کند67 
کتاب ش��امل23 هزار صفح��ه را برعکس تای��پ کرد. او 
توانست با برگه های تایپ شده از کتاب ها یک برج چهار 
متری ایجاد کند. این رکورد برای سانتالیا در سال 2008 

به ثبت رسیده است. 

 بلندترین جیغ دنیا 
یک��ی از پ��ر س��ر و     
صدا ترین رکوردهای 
گین��س در دس��ت 
خانمی از انگلس��تان 

است.
او در س��ال2000  

در یکی از مس��ابقات 
جی��غ زدن ش��رکت 
ک��رد ک��ه توانس��ت در هم��ان می��ان، رک��ورد گینس 
 را نیز جابه جا کند. ص��دای این خان��م، نزدیک به 129 
 دس��ی ب��ل ش��دت دارد. صدای»ج��ل درک« تنها 10 

دسی بل از صدای موتور یک جت جنگی کمتر  است. 

دوچرخه سواری برعکس با ویلون 
»کریستین آدام« اهل 
آلم��ان در س��ن چهار 
توانس��ت  س��الگی 
دوچرخه سواری را یاد 
بگیرد، پ��س از آن در 
س��ال1970 ویل��ون 
نوازی را نیز فراگرفت و 
س��پس تصمیم گرفت 

این دو حرفه را با روشی خاص به هم پیوند بزند.
 او از دهه هفتاد تا به حال رکورد دوچرخه سواری برعکس 
با ویلون را در اختیار  دارد. او در مدت پنج ساعت و 9 دقیقه 
توانست 60 کیلومتر را دوچرخه سواری برعکس کند، در 

حالی که ویلون می نواخت.

پهن ترین دهان
فرانسیس��کو دومینگو 
ژاکیوم20 س��اله اهل 
آنگ��وال توانس��ت در 
مس��ابقه په��ن ترین 
دهان جه��ان در رم با 
گذاش��تن یک قوطی 
ک��وکا ک��وال در دهان 
خود با 17 س��انتیمتر 

پهنا، رکورد پهن ترین دهان جهان را بشکند.
 در این مسابقه هیچ کس نتوانست مانند فرانسیسکو یک 

بطری کوکا کوال را در دهان خود جای دهد.

 رکوردی که 
هرگز نشنیده اید
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