
اوقات بطالت یا اوقات فراغت؟

چگونه با هیوالی 
افسونگر سنگ 
مبارزه کنیم؟

150 نماینده  با امضای متنی، حمایت خود را  از یک کاندیدا  اعالم کردند

تابستان در راه است 

 تور بازدید از 
ساعت های آفتابی اصفهان 3 

100 هزار با 100 میلیون 
فرقی ندارد 68

جمالتی که کودک شما 
5دوست دارد بشنود

 پشت  سرم قدرت و ثروت نبود 
محمدباقر قالیباف با بیان این که پشت سر من نه قدرت بوده و 
نه ثروت، گفت: من روستازاده بودم و بدون قدرت و ثروت و با 

پشتوانه اسالم و انقالب به اینجا رسیدم. 
وی در جمع مردم مازندران در مس��جد جامع س��اری اظهار 
داشت: امروز این نور امیدی که در چشمان نسل سوم و چهارم 

انقالب می بینیم، در چشم هم نسل های خودم هم می دیدم.

نقشه  مشخص 
است،فقط برد

هرچقدر که پیروزی در مقابل قطر به معنای افزایش 
ش��انس صعود مس��تقیم تیم مل��ی فوتب��ال به جام 
جهانی2014 اس��ت، به همان اندازه هم تس��اوی یا 
شکست در مقابل این تیم، بحرانی خودساخته را وارد 
فوتبال ملی ما خواهد کرد و تقریبا می توان گفت که 

ایران با کی روش به جام جهانی نخواهد رسید.
 شکس��ت خانگی در مقابل ازبکستان فعال سرنوشت 

این گروه را در اختیار دو تیم کره و ازبکستان ... 

س: ایمنا[
]عك

2

 بخشی از قوانین حوزه کشاورزی
4

 باید اصالح شود 

اصفهان در دوران مدیریت،
 میدان مین است6

غنی س��ازی اوقات فراغت در ایران متولی مشخصی ندارد، بیش 
از30 دس��تگاه در این زمینه فعالیت می کنند، اما هر دستگاهی 
برنامه ها را به س��لیقه خود اجرا می کند، برهمین اساس بسیاری 
از مواقع برنامه های آنان موازی کاری است. تابستان شروع دوباره 
برای اندوختن تجربیات ناب کودکی و نوجوانی اس��ت، فرصتی 
مجدد برای بهتر دیدن و ش��نیدن حتی برای بهتر شنیده شدن. 
تابس��تان زمانی اس��ت که دانش آموزان فارغ از استرس روزهای 
حضور در مدرس��ه و فارغ از اضطراب امتحان پ��س از پایان یک 
س��ال تحصیلی، یک دوره کوتاه مدت فراغت را پیش روی خود 
می بینن��د. برهمین اس��اس مراکز فرهنگی، هن��ری، تفریحی و 
ورزشی در سطح کشور فعال و تالش دارند برای هر گروه سنی و با 
توجه به نیاز جامعه، سالیق و عالیق کودکان برنامه هایی تدارک 
ببینند. استعدادهای هنری و ش��غلی نیز از تنوع و گوناگونی در 

نوجوانان برخوردار اس��ت. بر این اس��اس می توان زمینه تدارک 
برنامه های فنی و هنری را در قالب کالس های مختلف چون تئاتر، 
خطاطی، نقاشی، هنرهای دستی و... و یا برگزاری جشنواره ها و 

مسابقات در رشته های مختلف هنری و ادبی پیش بینی کرد.
اجرای طرح نشاط معنوی در بقاع متبرکه چهارمحال 

و بختیاری
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه چهارمحال 
و بختی��اری در گفتگو با خبرنگار فارس در ش��هرکرد با اش��اره به 
برنامه ه��ای این س��ازمان در خصوص غنی س��ازی اوقات فراغت 
کودکان و نوجوانان، اظهار  داش��ت: در راستای غنی سازی اوقات 
فراغت کودکان و نوجوانان همانند سنوات گذشته در سال جاری 

نیز در بقاع متبرکه طرح نشاط معنوی اجرا خواهد شد. 

خلق حماسه ای دیگر 
در ۲۴ خردادماه
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موضوع و اعتبار مناقصه: خرید آس��فالت به صورت تنی )019( توپکا با 100درصد شکس��ته کوهی در دو جبهه و تحویل در محل جهت 
شهرداری منطقه یک شهر نجف آباد، بدون تعدیل و مابه التفاوت با اعتبار: 3/500/000/000 ریال

مدت اجرای عملیات: 120 روز 
دستگاه مناقصه گزار: شهرداری نجف آباد

محل تحویل آسفالت: شهرداری منطقه یک شهر نجف آباد
شرایط شرکت در مناقصه: دارا بودن صالحیت متناسب با نوع پروژه و رعایت سقف قرارداد، داشتن شخصیت حقوقی و مطابقت اساسنامه 
شرکت با موضوع مناقصه و ارائه آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی که منقضی نشده باشد )شرکت کنندگان در مناقصه باید رعایت منع 

مداخله کارکنان دولت را بنمایند(
مهلت و محل دریافت و تحویل اس��ناد مناقصه و پیشنهاد قیمت: از شرکت های واجد شرایط دعوت می ش��ود جهت کسب اطالعات بیشتر و 
دریافت اس��ناد مناقصه تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 92/03/18 به امور قراردادهای ش��هرداری نجف آباد مراجعه و پیشنهادات خود را 
حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 92/03/23 به دبیرخانه محرمانه شهرداری نجف آباد تحویل نمایند )دریافت اسناد مناقصه به 

صورت حضوری و با ارائه معرفی نامه کتبی، با مهر و امضاء مجاز و تعهدآور شرکت انجام می گیرد(
برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.
مبلغ فروش اسناد مناقصه: 200/000 ریال طی فیش واریزی به حساب سیبا بانک کلی به شماره 0104544156001 درآمد شهرداری 

نجف آباد 
میزان سپرده: معادل 5 درصد کل اعتبار به مبلغ )175/000/000( ریال را طی فیش واریزی به حساب سپرده شماره 0104544150002 

شهرداری نجف آباد و یا معادل آن را ضمانتنامه معتبر بانکی ارائه نمایند. 
تذکر: شهرداری نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد

آگهی مناقصه 

محسن خندان شهردار نجف آباد

نوبت دوم 

شهرداری دولت آباد در نظر دارد تعدادی از پالک های کارگاهی واقع در 
منطقه صنعتی را  از طریق مزایده و قیمت کارشناسی به فروش برساند.
لذا عالقمندان ش��رکت در مزایده می توانند از تاری��خ درج آگهی همه 
روزه بجز ایام تعطیل جهت دریافت اسناد و مدارک مزایده به شهرداری 
مراجعه و حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه 1392/3/23 جهت 

تسلیم مدارک به دبیرخانه شهرداری اقدام نمایند.

آگهی مزایده 

محمد زارعان – شهردار دولت آباد

چاپ دوم

شماره موضوع مناقصهرديف
مناقصه

تاريخ 
برگزاری 
مناقصه

ساعت 
برگزاری 
مناقصه

مبلغ ضمانتنامه 
)ريال(

1
عمليات محوطه سازی 

انبار بختياردشت شركت 
توزيع برق استان اصفهان

8/30157/000/000 صبح1195/9292/04/01

واگذاری تعميرات 2
9187/000/000  صبح1196/9292/04/01ترانسفورماتور

شركت توزيع برق استان اصفهان در نظر دارد خدمات مورد نياز خود را به شرح ذيل از طريق 
مناقصه عمومی به پيمانكاران واجد صالحيت واگذار نمايد.

متقاضيان شركت در مناقصه می توانند از روز شنبه مورخ 92/03/18 لغايت 92/04/01 در ساعات 
اداری در قبال فيش بانكی به مبلغ يكصد هزار ريال واريز ش�ده بحس�اب جاری سپهر صادرات به 
شماره 0101673314007 بنام شركت توزيع برق استان اصفهان واريز نمايند و مدارک مناقصه را از 
امور تداركات اين شركت واقع در اصفهان خيابان شريعتی دريافت و پيشنهادات خود را با توجه به 
مندرجات دفترچه حداكثر تا يک ساعت قبل از س�اعت بازگشايی به دبيرخانه اين شركت تحويل 

نمايند.
توضیحات:

1- خريدار در رد يا قبول يک يا كليه پيشنهادات مختار است.
2- هزينه درج آگهی مناقصه در صفحات داخلی روزنامه های كار و كارگر و زاينده رود بعهده برنده 

مناقصه می باشد.
3- داوطلبان می توانند جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 13-6273011 داخلی 270 واحد 

مناقصات تماس حاصل نمايند.
 4- اس�ناد و م�دارک كام�ل اي�ن مناقص�ات در س�ايت اينترنت�ی معام�الت تواني�ر ب�ه آدرس

 http://tender.tavanir.org.ir قابل دسترسی می باشد همچنين آگهی اين مناقصات در سايت 
پايگاه ملی مناقصات ايران به آدرس http://iets.mporg.ir و س�ايت شركت توزيع برق استان 

اصفهان به آدرس www.epedc.ir قابل دسترسی می باشد.

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای 

 شرکت توزیع نیروی برق  استان اصفهان
 امور تدارکات و  انبار ها

شرکت توزیع نیروی برق
استان اصفهان 



چهره روزيادداشت

  بالگرد حامل احمدی نژاد
 دچار سانحه شد

بالگرد حامل دکتر احمدي نژاد و جمعي از مس��ئوالن اجرايي همراه وي 
در جريان افتتاح پروژه بزرگ ترين تونل جاده اي کشور در ارتفاعات البرز 

دچار سانحه شد.
در جري��ان اين حادثه که قب��ل از افتتاح پروژه و در نزديک��ي آن رخ داد 
خوشبختانه هيچ گونه آس��يبي به رييس جمهور و همراهانش نرسيد و 
خلبان با مهارت کامل توانس��ت بالگرد را به زمين بنشاند. براساس اين 
گزارش، رييس جمهور بعد از اين واقعه ضم��ن افتتاح بزرگ ترين تونل 
جاده اي کشور، دس��تور آغاز عمليات اجرايي سه پروژه جاده اي کشور را 
صادر کرد و  زميني راهي تهران شد. رييس جمهور و همراهانش هم اکنون 
در س��امت کامل به س��ر مي برند و بالگرد س��انحه ديده نيز براي انجام 

عمليات تعمير و بازسازي، در محل حادثه زمينگير شده است. 

اصالح طلبان، عارف، غرضی و روحانی را 
نامزد خود نمی دانند

نماينده اصاح طلب تبريز در مجلس گفت: اگرچه عنوان می ش��ود که 
عارف، روحانی و غرضی نامزدهای اصاح طلبان هس��تند، اما هيچ يک از 

جريانات اصاح طلب، اين افراد را نامزد خود نمی دانند.
مسعود پزشکيان با اشاره به حضور س��ه نامزد اصاح طلب در انتخابات 
رياس��ت جمهوری گفت: اگرچه اين نامزدها عنوان کرده اند که ما نامزد 
اصاح طلبان هس��تيم، اما هيچ يک از جريانات اصاح طلب، اين افراد را 
نامزد خود نمی دانند و در ميان اين سه نامزد اصاح طلب تنها محمدرضا 
عارف اس��ت که به دفاع از اصاح طلبی می پردازد. وی با ابراز بی اطاعی 
از کنار رفت��ن عارف به نف��ع روحانی در پاس��خ به س��ؤالی در خصوص 
حضور اصاح طلب��ان در عرصه انتخاب��ات اظهار داش��ت: بعيد می دانم 
که اصاح طلب��ان در انتخابات حضور فعال داش��ته باش��ند، وضعيت به 
گونه ايست که تنها يک جناح حرف می زند و حضور جناح ديگر برای خالی 

نبودن عريضه است.

 برقراری ارتباط با آمريکا
فکری شیطانی است

امام جمعه اصفهان با تأکيد بر شيطانی بودن فکر برقراری ارتباط با آمريکا، 
تأکيد کرد که هر کس روی کار بيايد، جرأت برقراری ارتباط با آمريکا را 

ندارد، چرا که ملت چنين اجازه ای به او نمی دهد. 
آيت اهلل سيديوسف طباطبايی نژاد ضمن دعوت نمازگزاران به تقوای الهی 
و ترک معاصی، به روايتی از امام موسی کاظم )ع( اشاره و خاطرنشان کرد: 
حضرت خطاب به شاگرد خود هش��ام فرمودند هر کس که جلوی نفس 
خود را بگيرد و آبروی مردم را نريزد، خداوند در روز قيامت او را اقاله خواهد 
کرد؛ يعنی گناهانش را خواهد بخشيد. آيت اهلل طباطبايی نژاد با تأکيد بر 
اين که طی سال ها به جز حق و حقيقت در گفتار و رفتار معظم له مشاهده 
نشد، افزود: ايشان در وصيتنامه خود فرموده اند با دلی  آرام  و قلبی  مطمئن 
به  سوی  جايگاه  ابدی  سفر می کنم  که قلب  مطمئن و آرام، مختص اولياء 
خداوند است. بايس��تی خصايل آن بزرگوار برای نسل جوان و نسل های 

آينده بازگو شود.« 

مجلس پشت  قالیباف ايستاد
حدود150 تن از نمايندگان مجلس ش��ورای اس��امی با امضای متنی، 

حمايت خود را از محمدباقر قاليباف اعام کردند.
  اين نمايندگان ضمن ادای احترام به ساير نامزدهای حاضر در يازدهمين 
دوره انتخابات رياس��ت جمهوری، قاليباف را به عنوان کانديدای اصلح 
معرفی کردند. حسين مظفر رييس س��تاد قاليباف ضمن اعام اين خبر 
اظهار داشت: اين نمايندگان با اسم و امضای مشخص ضمن اعام حمايت 
از آقای قاليب��اف از مردم ايران ب��رای برگزاری انتخابات پرش��ور و خلق 
حماس��ه سياس��ی دعوت به عمل آوردند. مظفر همچنين اعام کرد: تا 
کنون برای140نفر از نمايندگان حامی قاليباف احکامی به عنوان مشاور 
و ناظر ستادهای انتخاباتی در استان ها و شهرستان ها صادر شده است. 
رييس ستاد قاليباف افزود: اين افراد به عنوان مشاور رييس ستاد مرکزی 
در جهت جلب همکاری نخبگان و نيروهای ارزش مدار و فعال در عرصه 

انتخابات فعاليت خواهند کرد. 

جلب آرا با بیان شعارهای دروغ 
اشکال شرعی دارد

عضو کميسيون اقتصادی مجلس در خصوص بيان شعارهای بی مبنای 
اقتصادی تصريح کرد: بارها گفته شده است که اگر کسی بخواهد با تقلب 
و دروغ، نظر مردم را به خود جلب کند، اش��کال ش��رعی و قانونی به اين 

مسأله وارد است.
س��يد ناصر موس��وی الرگانی گفت: البته مردم از نظر سياسی به حدی 
رس��يده اند که درک می کنند  کدام يک از گفته های کانديداها صحت 
دارد يا صحت ندارد، اما خود کانديداها نيز بايد به دقت از بيان شعارهای 

غيری واقعی بپرهيزند.

نماين��دگان اقتص��ادی 8 کاندي��دای رياس��ت جمهوری چه 
کسانی هستند و چگونه می خواهند در تلويزيون از برنامه های 

اقتصادی نامزدهای خود دفاع کنند؟
با داغ تر شدن تنور تبليغات انتخابات رياست جمهوری، افکار 
عمومی اين س��ؤال را مطرح می کند که چه کسانی قرار است 
برنامه ه��ای اقتصادی کانديداهای رياس��ت جمه��وری را در 
تلويزيون تش��ريح و هر کدام به دفاع از برنامه های نامزدهای 

مورد نظر خود بپردازند؟
نمايندگان اقتص��ادی نامزدها طی 4برنام��ه و در هر برنامه با 
حضور دو اقتصاددان ) يک شنبه و دوشنبه هفته جاری و هفته 
آينده( برگزار می ش��ود. هدف از دعوت نمايندگان اقتصادی 
نامزدها، آشنايی بيشتر مردم با برنامه های نامزدهای رياست 
جمهوری و ارايه پاسخ های آنها به سؤاالت افکار عمومی است.

قرعه کش��ی ترتيب حضور نماينده های اقتصادی نامزدهای 
رياست جمهوری روز پنج ش��نبه گذشته با حضور نمايندگان 
نامزدها و خبرنگاران در سالن جلسات شبکه يک برگزار شد. 
برنام��ه »پايش« ، که دوازدهم خرداد پخش ش��د، دوش��نبه 
 س��يزدهم خرداد نيز س��اعت 23 از ش��بکه يک سيما پخش 
 می شود. نمايندگان اقتصادی سيد محمد غرضی و علی اکبر

واليت��ی در برنامه پاي��ش با تش��ريح برنامه ه��ای اقتصادی 
نامزدهای خود، به سؤاالت اقتصادی پاسخ می دهند. برهمين 
اس��اس، در برنامه يک ش��نبه ش��ب پايش، باب��ک حاجيان 

)اقتص��اددان( به نمايندگی از س��يد محم��د غرضی و محمد 
س��وری )مديرعامل اس��بق ش��رکت ملی نفتکش اي��ران( به 
نمايندگ��ی از علی اکب��ر واليتی، حاضر ش��دند. اي��ن برنامه 
ساعت 23 از ش��بکه اول سيما پخش ش��د. در برنامه دوشنبه 
ش��ب نيز نمايندگان اقتصادی س��عيد جليل��ی و محمد باقر 
 قاليباف برنامه های اقتصادی خود را در برنامه پايش تش��ريح 

می کنند. 
محمدهادی زاهدی وفا)معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی 
و دارايی در دولت نهم( به نمايندگی از سعيد جليلی و ابراهيم 
ياوری )اقتصاددان و عضو هيأت علمی دانشگاه شهيد بهشتی( 
 به نمايندگ��ی از محمد باق��ر قاليباف در اين برنامه ش��رکت 

می کنند.
در برنام��ه يک ش��نبه هفت��ه آينده پاي��ش، الي��اس نادران 
)اقتصاددان و نماينده مردم تهران در مجلس( به نمايندگی از 
حداد عادل و رؤيا طباطبايی ) اقتصاددان و عضو هيأت علمی 
دانش��گاه عامه طباطبايی( به نمايندگی از محسن رضايی و 
در برنامه دوش��نبه پايش، علی طيب ني��ا ) اقتصاددان و عضو 
هيأت علمی دانشکده اقتصاد دانش��گاه تهران( به نمايندگی 
از محمدرضا عارف و محمدباقر نوبخت ) معاون پژوهش های 
اقتصادی مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت 
نظام و دبيرکل حزب اعتدال و توسعه( به نمايندگی از حسن 

روحانی حضور خواهند داشت.

سؤال نظرس��نجی اين برنامه درباره مناظره اقتصادی نامزدها 
در روز جمعه10خرداد است: آيا نش��ان دادن عکس هايی به 
 نامزدها و درخواست از آنها برای ارايه نظرشان درباره عکس ها

 را در مناظ��ره جمعه10خرداد پس��نديديد؟ 1.بل��ه  2.خير. 
عاقه مندان به شرکت در اين نظرس��نجی می توانند يکی از 

عددهای 1 يا 2 را به شماره 30000111 ارسال کنند.
در همين ح��ال، س��ؤاالت برنامه زن��ده تلويزيون��ی پايش از 
نمايندگان اقتصادی نامزدهای رياست جمهوری منتشر شد. 
اکثر اين س��ؤاالت همان پرسش هايی هس��تند که به صورت 
تستی در مناظره روز جمعه از کانديداهای رياست جمهوری 

پرسيده شده بود.
در اين برنامه»س��ه دقيقه برای پاسخ به هر سؤال به عاوه سه 
دقيقه برای جمع بندی« برای نمايندگان اقتصادی نامزدهای 
رياست جمهوری به منظور پاسخ به اين پرسش ها وقت تعيين 

شده است.
به گزارش مهر، اين  برخی از پرسش ها به شرح ذيل است:

1    سياست مالياتی نامزد محترم شما چيست؟ آيا با کاهش 
ماليات برای تحريک توليد و خروج از رکود موافقيد؟ حتی اگر 
 در مرحله اول، به افزايش وابس��تگی بودجه به نفت بينجامد؟

2    نامزد محترم ش��ما برای تنظيم اليحه بودجه سال93، 
کدام بخش ها را در اولويت افزايش بودجه و کدام بخش ها را 

در اولويت کاهش بودجه قرار می دهد؟
3    با توجه به ش��رايط امروز کش��ور، راهبرد نامزد محترم 
شما برای توسعه صنعت و اشتغال چيست؟ اولويت را حمايت 
از بنگاه های کوچک و متوس��ط می دانند يا حمايت از صنايع 

بزرگ و مادر؟ توضيح بفرماييد.
4   در ش��رايط محدوديت منابع هدفمندک��ردن يارانه ها، 
بين سه سياست کاهش تعداد دريافت کنندگان يارانه، کاهش 
رقم يارانه و يا افزايش قيمت حامل های انرژی، اولويت نامزد 

محترم شما، کدام سياست است و چرا؟
5    ش��ب عيد که تقاضای ميوه افزايش می يابد، باغداران 
خواس��تار محدودي��ت واردات مي��وه م��ی ش��وند و برخ��ی 
 کارشناسان دولت، واردات ميوه برای تنظيم بازار و حمايت از 
مصرف کنن��دگان را توصيه می کنند. تصمي��م نامزد محترم 

شما چه خواهد بود؟
6    سازمان محيط زيست خواستار افزايش استانداردهای 
زيس��ت محيطی توسط خودروسازان هس��تند. خودروسازان 
خواستار مهلت بيشتر برای رعايت اين اس��تانداردها هستند 
و ابراز می کنند درش��رايط فعلی با رعايت اين اس��تانداردها، 
 ناچار به کاهش توليد و افزايش بيش��تر قيمت ها خواهند بود. 
نامزد محترم شما با درخواس��ت کدام طرف موافقت می کند 

و چرا؟
7    اگر نامزد محترم ش��ما ناچار باش��د از ميان بنگاه های 
بخش های کش��اورزی يا صنعت، فقط از ي��ک گروه حمايت 
کند، کدام را در اولويت حمايت قرار می دهد؟ درباره دليل آن 

توضيح بفرماييد و...

نمايندگان اقتصادی 8 کانديدای رياست جمهوری 

 درگیری  پلیس ترکیهپول رییس جمهور آینده در جیب کیست؟ 
 و معترضان ادامه دارد

درگيری  ميان نيروهای پليس ترکيه و معترضان در استانبول 
و آنکارا به رغم دعوت به آرامش نخس��ت وزير اين کش��ور، 
همچنان ادامه دارد. باوجود اين که خيابان های استانبول در 
مقايس��ه با روزهای پيش، آرام است، اما معترضان در برخی 
مناطق در اين شهر و آنکارا با پليس درگير هستند. بر اساس 
اين گزارش، تظاهرات کنندگان در منطقه »تونالی« در آنکارا 
با آتش زدن چيزهای مختلف، اعتراض خود را به پليس نشان 
می دهند و پليس ضد شورش نيز با استفاده از گاز اشک آور 
و پودر فلفل تاش می کند تا آنها را متفرق کند و مانع سنگ 
انداختن معترضان به س��وی دفتر »رجب طيب اردوغان« 
نخست وزير ترکيه شود. سازمان عفو بين الملل نيز با صدور 
بيانيه ای ضمن ش��رم آور خواندن اس��تفاده پليس ترکيه از 
خشونت بی رويه عليه تظاهرات کنندگان در استانبول، اعام 
کرد که تاکنون دو نفر کشته و بيش از هزارنفر زخمی شده اند. 

 طرح ناکام قطر و ترکیه
 برای انفجار هواپیمای بشار اسد  
روزنامه لبنانی الديار از تاش ناکام برای ترور رييس جمهور 
سوريه توس��ط جبهه النصره با حمايت و برنامه ريزی قطر و 
ترکيه خبر داد.  اين روزنامه خبر داد که اردن از تاش ناکام 
برای ترور  بش��ار اسد رييس جمهور س��وريه پرده برداشته 
است. سفير يکی از کشور های عربی تأکيد کرد که سازمان 
اطاعات اردن از تاش برای حمله به هواپيمای ش��خصی 
رييس جمهور سوريه و منفجر کردن آن در فرودگاه الذقيه و 
ترور وی پرده برداشته و اين خبر را به اطاع سازمان اطاعات 

سوريه رسانده  است.

چین از روابطش با کره شمالی 
دفاع کرد

معاون ستاد مشترک ارتش آزادی بخش خلق چين ضمن 
رد انتقادها به خاطر اقدامات خ��ود در تنش های دريايی با 
همسايگانش، به دفاع از روابط پکن و پيونگ يانگ پرداخت.  
ژنرال»ک��ی جيان گ��و« در کنفران��س س��االنه امنيتی در 
س��نگاپور انتقادها را به خاطر اقدامات خ��ود در تنش های 
دريايی با همسايگانش رد کرد و از روابط خود با کره شمالی 
 دفاع کرد. وی افزد: دولت و ارتش چين تنها به دنبال راه حل 
مس��المت آميز بوده و ديگر کش��ورها نبايد از آن به عنوان 

تهديد ياد کنند.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل

 وام های بالعوض؛ 
مرهمی برای منطقه زلزله زده

رییس مجلس شورای اسالمی 
دکترعلی الریجانی 

من از اولين روزهای زلزله مترصد حض��ور در اين منطقه بودم، اما با 
توجه به حجم کار و بررسی بودجه، اين سفر به تأخير افتاد، اما از تهران 
و در جريان تدوين و تصويب اليحه بودجه، منابع خوبی را برای مردم 

اين منطقه در نظر گرفتيم.
سازمان هال احمر و بنياد انقاب اسامی برآوردهای هزينه ای را در 
منطقه انجام داده اند و انشاءاهلل 
به زودی منابع تخصيص يافته 
در اختيار منطق��ه قرار خواهد 
گرفت. عاقه مردم اين منطقه 
به انقاب و آرمان های امام)ره( 
همواره زبانزد بوده است و ما در 
تهران مردم بشاگرد را به عنوان 
مردمی س��ختکوش و انقابی 

می شناسيم.
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روزنامه ایران توقیف شد

دادگاه کيفری استان تهران پس از محاکمه مديرمسئول روزنامه ايران، حکم به توقيف موقت شش ماهه 
اين روزنامه داد.يک شنبه گذشته مديرمس��ئول روزنامه ايران محاکمه شد. بر اساس کيفرخواست، اتهام 
مديرمسئول روزنامه ايران نشر مطالب خاف واقع بود که در اين پرونده مدعی العموم اعام جرم کرده بود.

قرآن را به پا داريد، وضع 
اقتصاد  درست  می شود

حجت االسام محس��ن قرائتی در چهارمين همايش تجليل از بانوان قرآنی 
خطاب به نامزدهای رياس��ت جمهوری گفت: قرآن در 4 مورد به اقامه دعوت 
 کرده اس��ت؛ اقامه نماز، اقامه دين، اقامه عدالت و اقامه ق��رآن که اگر قرآن را 
به پا داريم بدانيد وضع اقتصادی نيز درس��ت می شود، همان طور که خداوند 

وعده داده است.
وی با انتقاد از بی توجهی به محتوای قرآن در کنار پرداختن به روخوانی و قرائت 
 قرآن يادآور ش��د: در مدارس و دانش��گاه ها با اين که عربی تدريس می شود،

 اما بس��ياری از فارغ التحصيان آن قادر به خواندن قرآن نيس��تند. قرائتی با 
 بيان اين که قرآن مانند دريايی اس��ت که هر کس بر اس��اس توانمندی خود 
می تواند از بطون متعدد آن بهره مند شود، نسبت به مهجوريت قرآن هشدار داد 
و گفت: پيامبر در روز قيامت از امتش به دليل مهجوريت قرآن شکايت می کند. 

محمدباقر قاليباف با بيان اين که پشت سر من نه قدرت بوده و نه ثروت، گفت: 
من روستازاده بودم و بدون قدرت و ثروت و با پشتوانه اسام و انقاب به اينجا 

رسيدم. 
وی در جمع مردم مازندران در مسجد جامع س��اری اظهار داشت: امروز اين 
 نور اميدی که در چش��مان نس��ل س��وم و چهارم انقاب می بينيم، در چشم

هم نسل های خودم هم می ديدم. نامزد برتر رياست جمهوری ادامه داد: با اميد 
به توان شما جوانان عرض می کنم که نه در آينده دور بلکه در آينده ای نزديک، 

اين مردم، حماسه سياسی مورد نظر رهبری را خلق می کنند.
قاليباف تصري��ح کرد: اگر توفي��ق خدمت پيدا کردم با کم��ک همين مردم، 
حماسه اقتصادی در کش��ور ايجاد می کنم که مانند حماسه دفاع مقدس در 

تاريخ کشور بدرخشد.

آيت اهلل مظاهری در ابتدای درس خ��ارج از فقه خود با 
اش��اره به فوت آيت اهلل طاهری امام جمعه س��ابق شهر 
اصفهان، اظهار داشت: مدرس��ه صدر را ايشان جدا احيا 
و آباد کردند. و ح��ق بزرگی به اصفهان، ب��ه روحانيت و 

مخصوصا به مدرسه صدر دارند.
 مرجع عاليق��در حضرت آي��ت اهلل العظم��ی مظاهری

»مد ظله  العالی« در آغاز درس خارج  ازفقه خود با اشاره 
به ارتحال حض��رت آيت اهلل س��يد جال الدين طاهری، 

سخنانی به شرح زير بيان فرمودند:
بنابر آنچه خب��ر دادند، حضرت آي��ت اهلل آقای طاهری 
فوت ش��دند. آقای طاهری به انقاب و به حوزه اصفهان 
و مخصوصا به اين مدرسه علميه حق دارند. ايشان برای 
اصفهان خيل��ی کار کردند. همين مدرس��ی که ما االن 
در آن مباحثه می کنيم مرهون زحمات ايش��ان است و 
باالخره مدرسه صدر را ايش��ان جدا احيا و آباد کردند  و 
حق بزرگی به اصفهان، به روحانيت و مخصوصا به مدرسه 
صدر دارند. خداوند رحمت کند ايشان را و برای اين که 
همه ما هديه ای قبل از دفن ايشان به ايشان تقديم کرده  
باشيم همگی فاتحه ای برای ايشان بخوانيد. قطعا حوزه 
بايد برای ايش��ان ختم و تجليلی منعقد کند و اين ديگر 

انشاءاهلل خبرش برای بعد.

نماينده ولی فقيه در سپاه پاسداران انقاب اسامی گفت: 
 حضور گس��ترده مردم در انتخابات موجب افزايش اقتدار 
مل��ی، حاکميت ملی، تضمي��ن تداوم مش��روعيت نظام و 

تهديد زدايی از ملت ايران می شود.
حجت االسام والمسلمين علی سعيدی در همايش نقش 
پرچمداران بصير در خلق حماسه سياسی در اراک با بيان 
اين که تحريم های امروز ايران از نوع تحريم های استثنايی 
هوشمندانه و غير فيزيکی است، افزود: دشمنان جمهوری 
اسامی ايران با تدوين س��ناريوی سياسی به دنبال ايجاد 
يک چالش در عرصه انتخابات کشور هس��تند. وی افزود: 
انتخابات پيش رو به عنوان مظهر و تجلی حماسه سياسی، 
بسيار با اهميت است و حضور گسترده و پرشور در انتخابات 
و انتخاب اصلح، دو اصل اساسی برای حفظ فضای ثبات و 

آرامش سياسی است. 
وی حضور گس��ترده در انتخابات را موجب عقب نش��ينی 
دش��من عنوان ک��رد و ادام��ه داد: در برابر دو س��ناريوی 
اقتصادی و سياس��ی دش��منان، خلق حماس��ه سياس��ی 
و حماس��ه اقتص��ادی می تواند ب��ه ص��ورت پادزهر عمل 
کند. وی  تأکيد کرد: حضور گس��ترده م��ردم در انتخابات 
موجب افزايش اقتدار ملی، حاکميت ملی، تضمين تداوم 

مشروعيت نظام و تهديد زدايی از ملت ايران می شود.

فرمانده نيروی انتظامی گفت: پليس ازبرگزاری کارناوال، 
لشگرکش��ی و تبليغات انتخاباتی در مراس��م ارتحال امام 

خمينی )ره( ممانعت می کند.
سردار اسماعيل احمدی مقدم در بازديد از قرارگاه روح اهلل و 
تشريح اقدامات پليس در پوشش مراسم ارتحال بنيانگذار 
انقاب اسامی، با بيان اين که در راستای برقراری امنيت و 
تمهيدات ترافيکی اين مراسم، هماهنگی های الزم با تمامی 
دستگاه های امنيتی و خدماتی انجام شده است، گفت: بر 
اساس پيش بينی های صورت گرفته، دو ميليون تن در اين 

مراسم شرکت خواهند کرد.
احمدی مقدم با بيان اين که 6600  واحد گش��ت خودرو و 
پياده وظيفه پوشش مراسم ارتحال امام را بر عهده دارند، در 
پاسخ به اين سؤال ايسنا که تمهيدات پليس برای برخورد با 
کارناوال ها و برنامه های تبليغاتی احتمالی کانديداها در اين 
مراسم چيست، گفت: اين که اين مراسم در آستانه حماسه 
بزرگ سياسی و انتخابات شوراها و رياست جمهوری بوده، 
يک فرصت اس��ت و تمامی زائران صرف نظ��ر از تفکرات 
سياس��ی و تمايل به کانديدا، دل در گرو امام خمينی )ره( 
دارند. وی افزود: پيشگيری های الزم در اين زمينه استفاده 
از ظرفيت ح��رم برای کارن��اوال، لشگرکش��ی و تبليغات 

انتخاباتی اتخاذ خواهد شد.

رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: مسئوالن ذيربط 
به گونه ای عمل کنند ک��ه در روز 24 خرداد ماه، حماس��ه 

سياسی در کشور محقق شود.
آيت اهلل هاشمی رفسنجانی با اشاره به نزديک شدن به ايام 
برگزاری يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوری گفت: 
همان گونه که رهبری در ابتدای سال جاری خواستار خلق 
حماسه سياسی در کشور شدند، الزم است مسئوالن ذيربط 
به گون��ه ای عمل کنند ک��ه در روز 24 خردادماه، حماس��ه 
سياسی در کشور محقق شود تا زمينه حماسه اقتصادی که 
ضرورت همه جانبه برای رفع مشکات کشور است، محقق 
شود. رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، در ابتدای جلسه 
اين مجمع با اشاره به دو واقعه بزرگ سالگرد رحلت حضرت 
امام خمينی)ره( و قيام مردم��ی پانزدهم خرداد، با توصيف 
اين رويدادهای بزرگ به عن��وان وقايعی تأثيرگذار در تاريخ 
انقاب گفت: امام خمينی)ره( به عن��وان رهبر و بنيانگذار 
نظام جمهوری اسامی ايران، به اعتراف همه محافل سياسی 
جهان، اعم از دوست و دشمن، دارای ويژگی های منحصر به 
فردی بودند که نبايد به ويژه مسئوالن و رسانه های همگانی 
اجازه دهند به دليل مرور زمان و گ��رد و غبارهای تحوالت 
سياس��ی، ابعاد و آثار وجودی و دستاوردهای اين شخصيت 

بزرگ در ايران و جهان اسام کمرنگ يا فراموش شود. 

انتخابات انتخاباتدرگذشت 15 خرداد

آيت اهلل طاهری حق بزرگی 
بر اصفهان دارد

 تضمین مشروعیت نظام
 با مشارکت  در انتخابات

مخالفت پلیس با تبلیغات 
انتخاباتی در مراسم  ارتحال 

 نبايد  ابعاد وجودی امام)ره(
 به فراموشی سپرده شود
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 تبیین افق اشتغال
 در حوزه گردشگری

سرپرس��ت اداره میراث فرهنگی،صنایع دس��تی و گردشگری کاشان از 
برگزاری همایش تبیین افق اشتغال در حوزه گردشگری خبر داد.

وی تصری��ح ک��رد: ای��ن همای��ش در تاریخ12خ��رداد ماه92با حضور 
کارشناس��ان و صاحبنظران گردشگری منطقه کاش��ان برگزار شد و به 
چالش ها و وضعی��ت موجود و آینده اش��تغال در این ح��وزه پرداخت. 
یزدانمهر افزود: در این همایش  که به عن��وان چهارمین گرد همایی در 
شهرستان کاشان با موضوع کارآفرینی، اشتغال و گردشگری توسط اداره 
تعاون،کار و امور اجتماعی و مشارکت اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری کاشان برگزار شد، بخشی از نیازهای گردشگری در حوزه 

اشتغال مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

 تور بازديد از 
ساعت های آفتابی اصفهان

تور بازدید از ساعت های آفتابی به مناسبت انقالب تابستانه و به همت 
مرکز نجوم ادیب برگزار می شود. حسین مزروعی رییس مرکز آموزش 
نجوم ادیب در گفتگو با ایمنا با اشاره به برگزاری تور نیم روزه بازدید از 
ساعت های آفتابی شهر اصفهان در تاریخ30 خرداد سال جاری،گفت: 
در این تور یک روزه از ساعت های آفتابی میدان جلفا، کلیسای وانک، 

مسجد جامع عتیق و مسجد حکیم بازدید به عمل خواهد آمد.

گشتی در اخبار

 300 تاکسی در اصفهان
 به تاکسیمتر مجهز شدند

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی اصفهان
 علیرضا تاجمیرریاحی

تاکن��ون300 تاکس��ی در اصفه��ان مجه��ز ب��ه تجهیزات تاکس��یمتر 
ش��دند و یک ه��زار تاکس��ی دیگ��ر نی��ز ب��رای دریافت ای��ن خدمات 
در نوبت ق��رار دارند. با نصب س��امانه هوش��مند بر روی تاکس��ی ها در 
ش��هر، امکان مدیری��ت صحیح توزی��ع ناوگان، متناس��ب ب��ا تقاضای 
 مسافر برای ش��رکت ها و آژانس ها فراهم می ش��ود که همین مسأله در 

خدمت رسانی بهتر به مسافران 
نقش بسزایی دارد.

رانندگان تاکس��ی از این پس 
می توانند از طریق تاکس��یمتر 
درخواست مرخصی و یا تمدید 
پروانه شغلی خود را به صورت 
الکترونیکی داشته باشند که این 
امکان می تواند در صرفه جویی 

در وقت و هزینه مؤثر باشد.
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چهره روز
افزایش ۸۶ درصدی آموزش های همگانی احیا 

مرتضی قادری مسئول آموزش فوریت های پزشکی استان اصفهان گفت: در سال گذشته، بیش از 
2۷هزار نفر از شهروندان استان اصفهان ضمن شرکت در دوره های آموزشی طرح بها با مهارت های 
احیای قلبی ریوی آشنا شدند که این تعداد در مقایسه با سال گذشته ۸۶ درصد افزایش داشته است.
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رییس اداره اوقاف و امور خیری��ه برخوار گفت: 5۸موقوفه در این 
شهرستان شناسایی شده اس��ت که در حال آزادسازی و سند دار 
کردن آنها هستیم. مهدی قربانی در نشست خبری سفیران وقف 
اصفهان که به شهرس��تان برخوار س��فر کرده بودند، با اشاره به 
امامزادگان الزم التعظیم اظهار داشت: شهرستان برخوار دارای 12 
بقعه و امامزاده الزم التعظیم بوده که مورد اقبال آحاد مردم قرار 
گرفته است، همچنین با توجه به سطح فعالیت های شهرستان در 
امور وقفی و امامزادگان، می توان به امامزاده ابراهیم )ع( )امامزاده 
نرمی( اشاره کرد. وی ادامه داد: از نظر توسعه و عمران موقوفات 
می توان امامزاده های شهرستان برخوار را به دو دسته تقسیم بندی 
کرد که در برخی از امامزادگان این شهرستان فعالیت های عمرانی 

به صورت گسترده در دست اقدام است.

چهار امامزاده در دست آزادسازی هستند
رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان برخوار با اشاره به چهار 
امامزاده که در دست آزادسازی است، تصریح کرد: در حال حاضر 
چهار امامزاده در دست اقدام برای آزادس��ازی است و هم اکنون 
بیش از100هزار متر مربع س��قف بنای امامزادگان را بتن ریزی 
کردیم و در بحث نازک کاری و س��فید کاری نیز بنای ساختمانی 
چند امامزاده در دست اقدام است. قربانی با اشاره به این که طرح 
ملی حفظ قرآن و برگزاری مراسم شهادت حضرت زهرا )س( از 
طرح های در حال اجرا در امامزادگان این شهرستان است، ادامه 
داد: برنامه روز عرفه که در حال رقابت با مراس��م های مش��ابه در 

کشور اس��ت را می توان از دیگر طرح های اجرایی در امامزادگان 
این شهرستان نام برد.

شهرستان برخوار دارای 58 موقوفه است
وی با تأکید بر این که شهرستان برخوار دارای 5۸ موقوفه است، 
گفت: موقوفه ملک التجار دارای 4 میلیون متر مربع عرصه از جمله 
موقوفات این شهرستان است که در دست اقدام برای تهیه سند آن 
هستیم. رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان برخوار ادامه 
داد: از دیگر موقوفات این شهرستان می توان به موقوفه حمام سید 
که 3۶هزار متر مربع است اشاره کرد که برای دارو و درمان در نظر 
گرفته شده است. وی افزود: در سال91تقریبا150 هزار متر مربع 
از موقوفات شهرستان احیا و شناسنامه دار شد و امسال نیز قصد 

ایجاد موقوفات جدید را داریم.

توسعه 14 هکتاری امامزاده ابراهیم )ع(
قربانی با اش��اره به این که امام��زاده ابراهیم )ع( و فرزند ایش��ان 
امامزاده اس��ماعیل )ع( یکی از موقوفات شهرستان برخوار واقع 
در شهر دولت آباد هس��تند، گفت: این دو امامزاده دارای کرامت 
بسیاری هستند و در آینده ای نه چندان دور، کتاب زندگینامه و کرامت 
این حضرت چاپ می شود. وی تصریح کرد: این موقوفه دارای دو 
هکتار طرح جامع است که در برنامه ها به 14 هکتار توسعه پیدا 
می کند. وی افزود: شبس��تانی با زیربنای هزار و 250 متر مربع و 

ایوانی ۶00 متری از مزایای بنای امامزاده ابراهیم )ع( است.

شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان اصفهان در آستانه 
فرا رسیدن بیست و چهارمین سالگرد عروج ملکوتی حضرت 
امام خمینی )ره( و پنجاهمین سالروز قیام خونین15خرداد 
بیانی��ه ای صادر ک��رد و از م��ردم موحد و خداجوی اس��تان 
اصفهان دعوت کرد تا با حضور گس��ترده، انقالبی و متعهدانه 
 خود در مراسم ویژه بزرگداشت س��الگرد رحلت حضرت امام 
خمینی )ره( با آرمان های بلند امام راحل و رهبر معظم انقالب 

تجدید میثاق نمایند.
در بخشی از این بیانیه آمده است:

رحمت بیکران پروردگار متعال، ب��ه روح ملکوتی رهبر کبیر 
انقالب اس��المی حضرت امام خمینی )ره( ک��ه عمر پربرکت 
خویش را در راه اعتالی کلمه حق و معرفی چهره اصیل اسالم 
ناب محمدی )ص( به جهانیان سپری کرد. فقیه مجاهدی که 
پرچم مبارزات ملت فداکار و مس��لمان ایران را علیه طاغوت 
زمان بر دوش کش��یده و بع��د از پیروزی ش��کوهمند انقالب 
اسالمی نیز تا پسین روز13 خرداد سال ۶۸ که »با دلی آرام و 
قلبی مطمئن و روحی ش��اد و ضمیری امیدوار به فضل خدا«  
به سوی معبود خویش شتافت، لحظه ای از امر هدایت مردم 
به سوی سرچشمه نور، درنگ نکرد. اکنون که بیست و چهار 
سال از ارتحال جانکاه آن رهبر عظیم الشأن می گذرد، هنوز 
تلخی فقدان آن عزیز گرانمایه در کام شیفتگان حضرتش باقی 
است. ملت شریف و ایثارگر ایران اسالمی در طول این مدت، 
تحت رهبری های مدبرانه و هوش��مندانه جانش��ین شایسته 

آن حضرت، رهبر معظ��م انقالب حضرت آی��ت اهلل العظمی 
خامن��ه ای )مدظله العالی(، همچون زم��ان حیات آن حکیم 
فرزانه با حضور گس��ترده و چش��مگیر در تم��ام صحنه های 
 انقالب و با گام های استوار سعی در تحقق اهداف و آرمان های

امام راحل نموده و امید دشمنان اسالم و انقالب را در منحرف 
س��اختن نهضت اس��المی خود، تبدیل به یأس کرده اس��ت. 
ش��ورای هماهنگی تبلیغات اسالمی اس��تان اصفهان به روح 
بنیانگ��ذار جمهوری اس��المی، حضرت ام��ام خمینی )ره( و 
شهدای گرانقدر حماسه 15خرداد سال42 درود می فرستد 
و م��ردم انقالبی و همیش��ه در صحن��ه اصفه��ان را به تالش 
 در راه زنده نگهداش��تن اف��کار و آرمان های ارزش��مند امام 
خمین��ی )ره( و نیز حضور گس��ترده جهت برگ��زاری هرچه 
ش��کوهمندتر مراس��م س��الگرد آن مرج��ع عالیق��در و نیز 
 بزرگداش��ت پنجاهمین س��الروز قیام خونین پان��زده خرداد 

فرا می خواند.
 به همین مناسبت مراسم س��الگرد آن یگانه دوران در تاریخ 
سه شنبه14خردادماه س��اعت9و30دقیقه صبح با سخنرانی 
حضرت آیت اهلل نم��ازی، عضو مجلس خب��رگان رهبری در 
مسجدسید اصفهان برگزار خواهد شد که از قشرهای مختلف 
مردم برای حض��ور در این مراس��م دعوت به عم��ل می آید. 
 مطمئنا حضور پرشور در برنامه های14و15خردادماه امسال،

زمینه ساز خلق حماسه ای دیگر در 24 خردادماه و انتخابات 
ریاست جمهوری ایران خواهد بود.

 مراسم سالگرد آن 
 يگانه دوران
 در تاريخ سه شنبه
14خردادماه 
ساعت۹و30دقیقه 
صبح با سخنرانی 
 حضرت 
 آيت اهلل نمازی
  در مسجدسید 
برگزار خواهد شد

 طرح ملی 
حفظ قرآن و 
برگزاری مراسم 
 شهادت 
 حضرت زهرا )س(
 از طرح های 
در حال اجرا 
در امامزادگان 
شهرستان برخوار 
است

با حضور پرشور در برنامه های14و15خردادماهريیس اداره اوقاف و امور خیريه شهرستان برخوار خبر داد:

خلق حماسه ای دیگر در ۲۴ خردادماهشناسایی 5۸موقوفه در شهرستان برخوار
فرماندار تهران

به دو كانديدا تذكرداد
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شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

 سالم بر طاليه دار عشق و جوانمردی، اماما در غم 
نبودنت زخمهايمان هيچوقت التيام نخواهد يافت

 سالروز شهادت امام موسی کاظم  )ع( و رحلت جانگداز 
 رهبر کبیر انقالب بر ملت شهید پرور ایران اسالمی
  به خصوص بر خانواده محترم شهدا و ایثارگران

 تسلیت باد.
اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان 

شرکت مدیریت تولید برق اصفهان در نظر دارد نسبت به واگذاری ساختمان آمادگی و مهدکودک 
واقع در شهرک عباس�پور با کلیه امکانات موجود جهت فعالیت در سال 93-92 به پیمانکار واجد 
شرایط اقدام نماید لذا از کلیه افراد واجد شرایط که دارای پروانه فعالیت معتبر )مجوز مدیریت( 
از سازمان بهزیستی می باشند دعوت می گردد ضمن هماهنگی با اداره تدارکات این شرکت جهت 
دریافت اس�ناد مزایده از تاریخ چاپ آگهی به مدت 7 روز به نشانی اصفهان ، ابتدای اتوبان ذوب 
آهن، انتهای بلوار شفق، نیروگاه اصفهان، اداره تدارکات شرکت مدیریت تولید برق اصفهان مراجعه 
فرمایند. ضمنًا جهت اطالع بیشتر می توانند به سایت www.isfahanps.ir )بخش مزایده( مراجعه 

نمایند. تلفن تماس7895083 )اداره تدارکات(

آگهی مزایده عمومی شماره 
15-92/1

شرکت مدیریت تولید برق اصفهان
م الف: 2845

خرداد، ماه اشک است، ماه ماتم



چهره روزيادداشت

 بخشی از قوانین حوزه کشاورزی 
بايد اصالح شود 

مدیرعامل کانون خبرگان کش��اورزی اس��تان اصفهان به فارس گفت: 
برخی از قوانین حوزه کشاورزی به حدود 50 سال گذشته اختصاص دارد 
و این قوانین باید متناسب با نیاز های امروز حوزه کشاورزی اصالح شوند؛ 
چرا که این قوانین متناسب با کشاورزی امروز نیست. اسفندیار امینی با 
اش��اره به این که بازگرداندن حق آبه و رسیدگی به وضعیت بیمه تأمین 
اجتماعی کشاورزان از مهم ترین خواس��ته های جامعه کشاورزی استان 
است، افزود: تمام خواسته های کش��اورزان را از مجرای قانونی پیگیری 
می کنیم و دس��تگاه های اجرایی نیز باید به مطالبات کش��اورزان پاسخ 
بدهند. وی با بیان این که جامعه کشاورزی استان از شش سال گذشته 
تاکنون به دلیل نبود آب و خشکسالی های مداوم در وضعیت نا مناسبی 
قرار دارند، افزود: مس��ئوالن و دس��تگاه های اجرایی نبای��د با بی قانونی 
نسبت به وضعیت کشاورزان، بی تفاوت و بی توجه باشند و دستگاه های 
اجرایی برای رسیدگی به مطالبات کشاورزان باید از قانون تبعیت کنند. 
مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان تأکید کرد در صورت 
عدم تمکین دس��تگاه های اجرایی از قانون برای رس��یدگی به مطالبات 
کشاورزان با مراجعه به مراجع قضایی با این مجموعه ها برخورد می کنیم.

وی با تأکید بر این که ساماندهی وضعیت کشاورزی در استان به مدیریت 
آب در حوزه زاینده رود نیاز دارد، افزود: در صورتی که آب مدیریت نشود، 
جامعه کش��اورزی اس��تان نیز با بحران ها و چالش های بسیاری مواجه 
می شوند و به این دلیل جریان آب در رودخانه زاینده رود نباید متوقف شود.

 ارايه مقاالت علمی
از سوی پرسنل آبفای استان

دومین همایش اقلیم، س��اختمان و بهینه سازی مصرف 
انرژی در محل س��الن های گسترش دانش��گاه اصفهان 
برگزارشد. در این همایش تعدادی از شرکت ها، ادارات 
و ارگان های خدماتی من جمله ش��رکت آبفای اس��تان 
اصفهان حامیان مالی برگ��زاری این همایش ملی بودند 
و نیز جمع کثی��ری از متخصصین در ح��وزه های نظام 
مهندسی، ساختمان، تأسیسات، صنعت آب، برق، گاز و 
محیط زیست طی دو روز آخرین تحقیقات علمی و عملی 
در زمینه موضوع همایش را بررس��ی ک��رده و به تبادل 

اطالعات پرداختند .
در همایش اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی، 
سه نفر از همکاران شاغل در شرکت آبفای استان اصفهان 
در جمع ارایه دهندگان مقاالت علمی همایش بودند که 
 نش��ان از دقت نظر و حمیت کارکنان و حض��ور آنها در 
عرصه های مختلف علمی بوده اس��ت. مقاالتی از جانب 
قبادیان معاون به��ره برداری آبفای اس��تان، مصطفوی 
مدیر امور انرژی آبفای استان و جواهری کارشناس ارشد 

معاونت مهندسی و توسعه ارایه گردید.
همچنین در حاش��یه برگزاری همایش، کارگاهی تحت 
عنوان»آش��نایی با لوازم کاهنده مصرف آب« برگزار شد 
که با استقبال ثبت نام کنندگان مواجه شد. از دیگر نکات 
جالب توج��ه در کارگاه های جنبی همای��ش، برگزاری 
کارگاه»سیستم های مدیریت با رویکرد استاندارد سازی 
مطابق با استاندارد بین المللی ISO50001 « بوده است 

که مورد استقبال واقع شد.

استقرار سیستم مديريت 
نگهداری و تعمیرات)نت( 

 سیس��تم مدیری��ت نگه��داری و تعمیرات)ن��ت( در 
تصفیه خانه فاضالب جنوب، راه اندازی شد و اکنون کلیه 
فعالیت های )نت( با استفاده از این سیستم در حال انجام 
است. باتوجه به دید سیس��تمی و یکپارچه نگری در این 
حوزه سیستم نت طراحی شده که شامل کلیه بخش های 
آب و فاضالب و انشعابات و ش��بکه توزیع و انتقال آب و 
جمع آوری فاضالب نیز بوده که تنها بخش کوچکی از آن 
در تأسیسات تصفیه خانه فاضالب جنوب ورود اطالعات 

شده و در نظر است به سایر تأسیسات تسری یابد .

خبر ويژه

اخبار آبفا

4
آغاز توزیع 300 هزار تن شکر

علی پورکاوه، مدیر کل تأمین و توزیع کاالی وزارت صنعت، مع��دن و تجارت در گفتگو با خبرنگار 
خبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا(، از توزیع 300 هزار تن شکر به واحد های صنفی و صنعتی خبر 

داد و اظهار داشت: از این میزان تا کنون نزدیک به 220 هزار تن توزیع شده است. انکار مشکالت بازار مسکن 
تب داغ اجاره را پايین نمی آورد

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
حمیدرضا فوالدگر 

امروز در حالی نرخ اجاره بهای مسکن با افزایش سرسام آور مواجه بوده 
که متأس��فانه مس��کن مهر به دلیل داش��تن معضالت فراوان نتوانست 
نیازهای افراد فاقد مسکن را برطرف کند. اکثر پروژه های مسکن مهر با 
مشکالتی از قبیل طوالنی شدن روند ساخت و سازها، عدم برخورداری 
از زیرس��اخت های مناس��ب و از همه مهمتر داش��تن مس��افت زیاد با 
شهرهای بزرگ روبرو بوده، که 
این عوامل را باید از دالیل اصلی 
عدم استقبال مردم از این طرح 
دانس��ت. هیچ فردی از اعمال 
نظارت و تعزیرات بر بازار مسکن 
ناراضی نیس��ت، اما باید اذعان 
کرد این گونه اعمال، طرح های 
زودگذر و موقتی بوده که در بلند 

مدت جواب نخواهد داد.
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رییس انجمن صنایع لبنی معتقد اس��ت در 
گروه
صورت تخصیص ارز مرج��ع نیز باید منتظر اقتصاد

افزایش قیمت  بود. زیرا به هر میزان کره دپو   
شده در گمرک دیر، ترخیص شود جریمه می خورد )دموراژ یا 
هزینه نگهداری( و طبیعتا قیمت کره در بازار را افزایش خواهد 

داد.
اگر تا همین چندی پیش دغدغه» چاقی« به واس��طه مصرف 
»چربی« دغدغه بسیاری از شهروندان به شمار می آمد، در حال 
حاضر گرانی دو گانه» روغن و کره« س��بب شده تا بسیاری از 
شهروندان این خوردنی های چرب را از سبد مصرفی شان کنار 

بگذارند یا حداقل مصرف آن را کاهش دهند. 
داس��تان گرانی کره در حالی اتفاق افتاده ک��ه زمان زیادی از 
گرانی قیمت روغن نگذشته است. بر این اساس یخچال های 
ایرانی در حالی جای کره را در دل خود کم رنگ تر خواهند دید 
که واحد های صنفی نیز به نظاره کاهش روزانه این محصول از 

سوی شرکت های توزیع کننده هستند. 
 دلیل��ی هم که ب��رای کم رنگ ش��دن اث��ر چربی ب��ر زندگی 
 روزمره مان عنوان ش��ده به ع��دم تخصی��ص ارز ارتباط پیدا 
می کند. حتی نشس��ت بان��ک مرکزی ه��م خروجی چندان 
قابل ستایشی برای بازار نداشته اس��ت؛ چرا که بانک مرکزی 
با اس��تدالل های خود به نامه  نگاری هایی که از سوی وزارت 

صنعت، معدن و تجارت می ش��ود چندان روی خوشی نشان 
نداده است. 

 » تخصی��ص ارز مرج��ع« چ��ه از ن��وع مرجع و چه از ش��کل 
مبادله ای این روزها به اصلی ترین دغدغه مس��ئوالن تنظیم 
بازار کشور تبدیل شده است. به طوری که بر اساس گفته های 
رییس انجمن صنایع لبنی بیش از پنج ماه اس��ت که 18 هزار 
تن کره در گمرک های کشور انبار شده است و مسئوالن بانک 
 مرکزی از تخصیص ارز به این محصول خ��ودداری می کنند. 
اش��اره رییس انجمن صنای��ع لبنی به برگزاری نشس��ت غیر 
علنی هفته گذش��ته مجلس ش��ورای اس��المی اس��ت که در 
آن رییس کل بان��ک مرکزی و وزیر اقتصاد حضور داش��تند و 
خبری منتشر ش��د مبنی بر این که مسئوالن اقتصادی دولت 
 از تأمین ارز تمام کاالهای اساس��ی و مواد اولی��ه خبر دادند.

 از س��وی دیگ��ر مدی��ر اداره نظ��ارت ارز بان��ک مرک��زی 
از افزای��ش 25 درص��دی تأمی��ن ارز کاالهای اساس��ی، مواد 
 اولی��ه داروی��ی و تجهی��زات پزش��کی خب��ر داده اس��ت. 
این اظهارات در حالی اس��ت که رییس انجمن روغن نباتی در 
گفتگ��و با»روزنامه بهار« با بیان این مطل��ب که بانک مرکزی 
در تأمین ارز روغن خام و واردات روغن با مش��کل مواجه شده 
اس��ت، گفت: در حال حاضر روغن مورد نیاز خود را از ذخایر 
اس��تراتژیک وزارت صنعت دریافت می کنیم ت��ا ارز مورد نیاز 

تخصیص داده شود. 
همچنین رضا باکری، دبیر انجمن صنایع لبنی، نیز با بیان این 
مطلب که بعضی آمارها از وجود 22 ه��زار تن کره در گمرک 
حکایت دارد، گفت: » واردات کره با مشکل مواجه شده است و 
با گذش��ت پنج ماه هنوز موفق به دریافت ارز مورد نیاز از بانک 

مرکزی نشده ایم«.
 وی در ادامه با تأکید بر آثار منفی این اتفاق در قیمت کره در 

ب��ازار ادام��ه داد: »هم اکنون 
بعض��ی ش��رکت هایی ک��ه 
کاالیش��ان در گمرک است، 
پیگیر دریاف��ت ارز مرجع از 

بانک مرکزی هستند. 
اما تاکنون ابالغیه ای از سوی 
بانک مرکزی درباره تخصیص 
ارز مرجع ب��رای کره دریافت 

نشده است. « 
رییس انجم��ن صنایع لبنی 
معتق��د اس��ت در ص��ورت 
تخصی��ص ارز مرجع نیز باید 
منتظر افزای��ش قیمت های 
ای��ن کاال باش��یم زی��را ب��ه 
گفته وی، به ه��ر میزان کره 
دپ��و   ش��ده در گم��رک دیر، 
ترخی��ص ش��ود، جریم��ه 

می خ��ورد )دم��وراژ ی��ا هزین��ه نگه��داری( و طبیعت��ا 
داد.  خواه��د  افزای��ش  را  ب��ازار  در  ک��ره   قیم��ت 
وی ادام��ه داد:» تاریخ مصرف کره وارداتی یک س��ال اس��ت 
که هم اکنون نیز این کاال در س��ردخانه های منهای 45درجه 

گمرک شهید رضایی بندرعباس نگهداری می شود.« 
به گفته باکری، بخش عمده کره وارداتی به ایران از کشورهای 

نیوزیلند، استرالیا، آلمان و هلند تأمین می شود. 
باکری در واکنش به این ادعای بان��ک مرکزی که اعالم کرده 
اس��ت، عدم ترخیص 18 هزار ت��ن کره از گم��رک ارتباطی با 
موضوع تخصیص ارز ندارد، گفت: »موضوع کامال مرتبط با عدم 
تخصیص ارز است و هیچ دلیلی غیر از تخصیص ارز به واردات 

برای ترخیص نشدن کره وجود ندارد.«
 به هر حال به نظر می رس��د ب��ازار همچنان آبس��تن اتفاقات 
تلخ و شیرین خواهد بود و واردکنندگان کاالهای اساسی و مواد 

اولیه روزهای دشواری را در پیش روی خواهند داشت.  

اندر حکايت گرانی کره

وقتی باید برای چاقی پول بیشتری پرداخت کرد      

 به هر میزان کره 
 دپو   شده در 
گمرک دير، 

ترخیص شود، 
جريمه می خورد 
)دموراژ ياهزينه 

نگهداری(و طبیعتا 
 قیمت کره در 

 بازار را افزايش 
خواهد داد

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

 ابالغ اجرائیه
241 شماره پرونده: 9204002004000013/1. شماره ابالغیه: 139205102004000559. 
ش��ماره بایگانی پرونده: 9200023/2. بدینوس��یله به پوران دوستدار ساکن اصفهان 
خ بی س��یم کوچه پارس پالک 24 بدهکار پرونده کالس��ه 9204002004000013/1 
که برابر گزارش اداره پس��ت شناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر سند رهنی 
شماره 13005-1388/7/5 دفترخانه 183 اصفهان بین شما و موسسه مهر بسیجیان 
مبلغ 258/000/000 ریال و حق الوکاله بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه 
بس��تانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و 
به کالس��ه فوق در این اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد 
اسناد رسمی بش��ما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه 
محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر می 
گردد ظرف مدت ده روز نس��بت به پرداخت بدهی خ��ود اقدام و در غیر این صورت 
بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرایی در خصوص مورد وثیقه ششدانگ آپارتمان 
756 فرعی و انباری 707 فرعی از 309 بخش 16 ثبت اصفهان طبق مقررات علیه شما 
 تعقیب خواهد ش��د. م الف: 2614 اس��دی – رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان

 ابالغ رأی
328 کالس��ه: 865/91. مرجع رس��یدگی: ش��عبه 17 ش��ورای حل اختالف اصفهان. 
خواهان: جواد الماس��ی نشانی اصفهان – خ پروین دوم – جنب بانک انصار. خوانده: 
مهدی محمدی نش��انی مجهول المکان. خواس��ته: مطالبه. شورا با عنایت به محتویات 
پرون��ده ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح آتی مبادرت به ص��دور رای می نماید: 
رای قاضی ش��ورای حل اختالف. در خصوص دعوی جواد الماسی به طرفیت مهدی 
محمدی به خواسته مطالبه مبلغ بیست و پنج میلیون ریال وجه سفته شماره 460508 
مورخ 91/7/25 به انضمام مطلق خسارات قانونی – با توجه به بقای اصول مستندات 
در ی��د خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از س��وی بان��ک محال علیه که ظهور 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده 
با توجه به وصف ابالغ قانونی در جلس��ه رس��یدگی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه 
ای به این ش��عبه ارایه ننموده دعوی بر ش��ورا ثابت اس��ت لذا به استناد مواد 309 و 
307 قان��ون تج��ارت 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرس��ی مدنی حکم بر 
محکومی��ت خوانده به پرداخت مبلغ بیس��ت و پنج میلیون ریال بابت اصل خواس��ته 
هزینه نش��ر آگهی و سی و شش هزار ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت 
تاخیر و تادیه از تاریخ تقدیم دادخواس��ت 91/10/3 تا تاریخ وصول که محاس��به آن 
براس��اس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد در حق 
خواه��ان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیس��ت روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه می باش��د و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف 

 بیس��ت روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باش��د.
موسوی – قاضی شعبه 17 شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ اجرائیه
349 شماره پرونده: 9100400200301146/1. شماره ابالغیه: 139205102003000685. 
ش��ماره بایگانی پرونده: 9101902/1. بدینوسیله به آقای علی صابری فرزند حسین 
بدهکار پرونده به ش��ماره بایگانی فوق به نشانی: اصفهان صدا و سیما خیابان شهید 
موحدیان بن بس��ت بهرام پالک 276 ک��ه برابر گواهی مامور ابالغ مربوطه نش��انی 
مذکور مورد شناس��ایی واقع نگردیده است، ابالغ می گردد که به موجب گواهی عدم 
پرداخت چک شماره 1011-22471800-91/8/9 صادره از بانک ملت شعبه فردوسی 
اصفهان که در وجه موسس��ه قوامین امضاء گردیده است مبلغ 18/000/000 ریال به 
بانک قوامین شعبه ش��ریف واقفی اصفهان بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت 
وجه بس��تانکار درخواس��ت صدور اجرائیه نموده پس از تش��ریفات قانونی اجرائیه 
صادر و به کالس��ه فوق در این اجراء مطرح می باش��د لذا طبق م��اده 18 آئین نامه 
اجرائی مفاد اس��ناد رسمی بش��ما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ 
ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج 
و منتش��ر می گردد ظرف مدت ده روز نس��بت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر 
این صورت بدون انتش��ار آگهی دیگری عملیات اجرایی طبق مقررات علیه شما تعقیب 

خواهد شد. م الف: 2698 اسدی – رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان

 ابالغ رأی
376 کالس��ه پرون��ده: 432/91ش14ح. ش��ماره دادنام��ه:91/11/14-1913. مرجع 

رسیدگی: ش��عبه 14 ش��ورای حل اختالف اصفهان. خواهان: سمیه محمدی کیچی 
فرزند مرتضی به نشانی اصفهان – خ عالمه امینی)باغ غدیر(- خ فردوس – مجتمع نقش 
جهان- طبقه 7- واحد 77. وکیل: محمد خدادادی به نش��انی خ شریعتی – مقابل درب 
اورژانس بیمارس��تان شریعتی – پ34- ط همکف – واحد2. خواندگان: 1- عوضعلی 
دیانی فرد 2- رضا انصاری نش��انی هر دو مجهول المکان. خواسته: 1- صدور حکم 
به ابطال س��ند مالکیت آقای عوضعلی دیانی فرد. 2- الزام خواندگان محترم به انتقال 
رسمی و تحویل سهم موکل از پالک ثبتی 2186/3 مقوم به 3/100/000 ریال 3- الزام 
خواندگان به پرداخت مطلق خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل. شورا با عنایت به 
محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح آتی مبادرت به صدور رأی می 
نماید: رای قاضی ش��ورای حل اختالف. در خص��وص دعوی خواهان فوق با وکالت 
آقای محمد خدادادی بطرفیت 1- عوضعلی دیانی فرد و 2- رضا انصاری به خواسته 
حکم بر ابطال س��ند مالکیت خوانده ردیف اول، 2- الزام خواندگان به انتقال رسمی و 
تحویل س��هم خواهان ها از پالک ثبتی 2186/3 و پرداخت مطلق خسارات دادرسی 

بش��رح دادخواست تقدیمی اس��ت که خواهان اعالم نمود مورث وی با خوانده ردیف 
اول طب��ق قولنامه مورخه 1367/12/13 و س��ه نفر دیگر پ��الک ثبتی فوق الذکر را از 
خوانده ردیف دوم خریداری و خوانده ردیف اول کل پالک را به نام خود انتقال داده 
است خواستار ابطال سند سهم خواهان و انتقال آن گردیده است خواندگان از طریق 
نش��ر آگهی دعوت به رسیدگی ش��ده و در جلسه رسیدگی 1391/9/19 حاضر نشده 
اند و الیحه ای نیز تقدیم ننموده اند. حس��ب ضرورت قرار اس��تماع ش��هادت شهود 
صادر و کارش��ناس منتخب بش��رح اعالم نظریه 1200 مورخ��ه 1391/10/4 ضمن 
انطباق زمین مذکور با پالک ثبتی مساحت کل پالک 252483 متر اعالم و سهم مورث 
خواه��ان را 12624/15 مت��ر اعالم نموده اس��ت و نظریه مص��ون از ایراد و تعرض 
مانده اس��ت نظر به اینکه گواهی انحصار وراثت به ش��ماره 82/10/11-5241 ورثه 
آقای مرتضی محمدی را پنج نفر اعالم کرده اس��ت و نظر به استعالم واصله از اداره 
ثبت و نظریه کارش��ناس رسمی دادگستری مالکیت خوانده ردیف اول را اعالم نموده 
اس��ت لذا شورا دعوی خواهان را نسبت به سهم االرث خود وارد دانسته و به استناد 
م��واد 10و140و231و301و303و304 قانون مدنی و مواد 198 و 515و 519 ق.آ.د.م 
دع��وی را نس��بت به خوانده ردیف اول وارد و نس��بت به خوان��ده ردیف دوم وارد 
ندانسته و به استناد بند 4 ماده 84 ق.آ.د.م قرار رد دعوی خواهان صادر و اعالم می 
گردد و در خصوص خوانده ردیف اول دعوی خواهان وارد و ضمن ابطال س��ند به 
میزان 12624/15 س��هم مورث خواهان حکم به محکومیت آقای عوضعلی دیانی فرد 
فرزند رضا قلی به حضور در دفترخانه اس��ناد رسمی و انتقال رسمی به نسبت سهم 
االرث خواه��ان از مقدار 12624/15 متر و پرداخت مبل��غ هفتاد هزار ریال 70/000 

ریال هزینه دادرس��ی و مبلغ 1/600/000 یک میلیون و شش��صد ه��زار ریال هزینه 
کارشناس��ی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و 
اع��الم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در 

این شعبه می باشد. شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
 

ابالغ رأی
377 کالسه پرونده: 2150/91. شماره دادنامه:92/2/30-276. مرجع رسیدگی: شعبه 
14 ش��ورای حل اختالف اصفهان. خواهان ها: 1- س��میرا محم��دی کیچی 2- داود 
محمدی کیچی 3- پروین دهباش��ی به نش��انی خیابان ب��اغ غدیر – عالمه امینی- خ 
فردوس – مجتمع نقش جهان- طبقه 7- واحد 77. وکیل: محمد خدادادی به نشانی خ 

شریعتی – مقابل درب اورژانس – پ34. خواندگان: 1- عوضعلی دیانی فرد 2- رضا 
انصاری نش��انی هر دو مجهول المکان. خواس��ته: صدور حکم به ابطال سند مالکیت 
آقای عوضعلی دیانی فر. ش��ورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم 
و به ش��رح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید: رای قاضی ش��ورای حل اختالف. 
در خص��وص دعوی خواهان با وکالت آقای محمد خدادادی بطرفیت عوضعلی دیانی 
فرد و رضا انصاری به خواس��ته حکم بر ابطال سند مالکیت خوانده ردیف اول، الزام 
خواندگان به انتقال رسمی و تحویل سهم خواهان ها از پالک ثبتی 2186/3 و پرداخت 
مطلق خسارات دادرسی بشرح دادخواست تقدیمی است که خواهان اعالم نمود مورث 
وی ب��ا خوانده ردی��ف اول طبق قولنامه مورخه 1367/12/13 و س��ه نفر دیگر پالک 
ثبت��ی فوق الذکر را از خوان��ده ردیف دوم خریداری و خوانده ردیف اول کل پالک را 

به نام خود انتقال داده اس��ت خواس��تار ابطال سند سهم خواهان و انتقال آن گردیده 
اس��ت خواندگان از طریق نش��ر آگهی دعوت به رسیدگی ش��د و در جلسه رسیدگی 
1391/9/19 حاضر نشده اند و الیحه ای نیز تقدیم ننموده است. حسب ضرورت قرار 
استماع شهادت ش��هود صادر و کارشناس منتخب بشرح اعالم نظریه 1200 مورخه 
1391/10/4 ضمن انطباق زمین مذکور با پالک ثبتی مس��احت کل پالک 252483 متر 
اعالم و سهم مورث خواهان را 12624/15 متر اعالم نموده است و نظر به مصون از 
ایراد و تعرض مانده نظر به اینکه گواهی انحصار وراثت به شماره 5241-82/10/11 
ورثه آقای مرتضی محمدی را پنج نفر اعالم کرده اس��ت و نظر به استعالم واصله از 
اداره ثبت و نظر به کارش��ناس رسمی دادگستری مالکیت خوانده ردیف اول را اعالم 
نموده اس��ت لذا شورا دعوی خواهان را نسبت به سهم االرث خود وارد دانسته و به 
اس��تناد مواد 10و140و231و301و303و304 قانون مدنی و مواد 198 و 515و 519 
ق.آ.د.م دعوی را نس��بت به خوانده ردیف اول وارد و نس��بت به خوانده ردیف دوم 
وارد ندانس��ته و به اس��تناد بند 4 ماده 84 ق.آ.د.م ق��رار رد دعوی خواهان صادر و 
اعالم می گردد و در خص��وص خوانده ردیف اول دعوی خواهان وارد ضمن ابطال 
سند به میزان 12624/15 متر سهم مورث خواهان حکم به محکومیت آقای عوضعلی 
دیانی فرد فرزند رضا قلی به حضور در دفترخانه اس��ناد رس��می و انتقال رسمی به 
نس��بت س��هم االرث خواهان از مقدار 12624/15 متر و پرداخت مبلغ 70/000 هزینه 
دادرس��ی و مبلغ 1/600/000 یک میلیون و شش��صد هزار ریال هزینه کارشناسی و 
پرداخت حق الوکاله طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای 
 صادره غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه می باشد. 

شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
 

حصر وراثت 
378 آقای سید احمدرضا چاوشی دارای شناسنامه شماره 1054 به شرح دادخواست 
ب��ه کالس��ه 1216/92ح/10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حص��ر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که ش��ادروان س��ید محمد چاوشی بشناس��نامه 576 در تاریخ 
1391/7/18 اقامت��گاه دائمی خ��ود بدرود زندگی گفته ورثه حی��ن الفوت آن مرحوم 
منحصر اس��ت به یک پس��ر و دو دختر و همس��ر: 1- س��ید احمدرضا چاوشی ش 
ش 1054 )فرزند متوفی(. 2- ش��هال چاوش��ی ش ش 156 )فرزن��د متوفی(. 3- لیال 
چاوش��ی ش ش 185 )فرزن��د متوفی(. 4- رضوان پارس��ایی ش ش 443 )همس��ر 
متوفی( والغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از 
 تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
 

مزایده اموال غیر منقول
379 ش��ماره نامه: 9210110372400049. ش��ماره پرونده: 9109980351400355. 
ش��ماره بایگانی شعبه: 910242. اجرای احکام ش��عبه 14 دادگاه حقوقی اصفهان در 
نظر دارد در پرونده کالس��ه 910242ج ح14 له لیال یاربخت و علیه فروش��گاه بزرگ 
سیسمونی پروانه ها )حسن کالنی( به نشانی اصفهان – خ عبدالرزاق – مقابل خ حکیم 
به خواس��ته مطالبه مبل��غ 72/710/910 ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ 250/000 
ریال بابت حق االجرای دولتی جلس��ه مزایده ای در روز س��ه شنبه مورخ 92/4/11 
س��اعت 11-10 در محل اجرای احکام ش��عبه 14 دادگاه حقوقی اصفهان واقع در خ 
ش��هید نیکبخت – س��اختمان دادگستری – طبقه س��وم – اتاق 324 برگزار نماید که 
در ای��ن خصوص مال مورد مزایده عبارت اس��ت از مقدار 1/49 حبه مش��اع از یک 
دان��گ مش��اع از 6 دانگ پالک ثبتی 899 بخش 3 ثبت اصفه��ان واقع در اصفهان – خ 
عبدالرزاق – نزدیک س��اختمان گز کرمانی ملکی محکوم علیه که طبق نظر کارشناس 
رس��می دادگس��تری ملک فوق به صورت یک باب مغازه تجاری بمساحت حدود 25 
مترمربع با دیوارهای باربر و س��قف تیرآهن و آجر و درب شیشه سکوریت و حفاظ 
کرکره ای نقره ای و دارای انشعاب برق و تلفن می باشد. ملک فوق در حال حاضر در 
تصرف مس��تاجر می باشد که با توجه به موقعیت محل و بافت منطقه و نوع کاربری 
ارزش یک دانگ مش��اع از پالک فوق مبلغ 583/000/000 ریال ارزیابی گردیده که با 
توج��ه به مبلغ مورد مطالبه خواهان ارزش مقدار 1/49 حبه از پالک فوق معادل مبلغ 
72/389/166 ریال می باش��د. طالبین خرید م��ی توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده از 
ملک فوق در آدرس اعالمی بازدید نمایند. کس��انی حق شرکت در مزایده را دارند که 
حداقل 10 درصد از مبلغ فروش را به همراه داش��ته باشند. برنده مزایده فردی است 

که باالترین قیمت را ارائه دهد. شعبه 14 دادگاه حقوقی اصفهان 

اخطار اجرائی 
380 ش��ماره: 1744/91ش11- 2125/91ش11. به موجب رای ش��ماره 2138 تاریخ 
92/12/23 حوزه 11 ش��ورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است 
محک��وم علیه محمداس��ماعیل فاطمی سرش��ت فرزند رحمت اله نش��انی محل اقامت 
مجهول المکان محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ 22/800/000 ریال بابت اصل خواسته 
و 54/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی طبق تعرفه قانونی و خس��ارت تاخیر تادیه از 
تاریخ سررس��ید چک 90/8/20 و 89/9/6 تا تاریخ اجرای حکم و هزینه نش��ر آگهی 
طب��ق تعرفه در حق خواهان صاحب امتیاز و مدیرمس��ئول کان��ون آگهی و تبلیغاتی 
اصفهان آگهی اصغر بنی نجاریان فرزند محمود به نش��انی خ ش��یخ صدوق شمالی 
– هفت دس��ت ش��رقی – س��اختمان ایلیا – طبقه دوم. ماده 34 قانون اجرای احکام: 
همی��ن که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز 
مف��اد آن را به موقع اجرا بگذارد ی��ا ترتیبی برای پرداخت محک��وم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میس��ر باش��د ودر صورتی 
ک��ه خود را قادر به اجرای مف��اد اجرائیه نداند یا ظرف مهل��ت مزبور صورت جامع 
 دارایی خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کن��د و اگر مالی ندارد صریح��ا اعالم نماید. 

شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
 

حصر وراثت 
381 آقای اکبر آریان دارای شناس��نامه شماره 41186 به شرح دادخواست به کالسه 
1217/92ح/10 از این ش��ورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان اصغر مؤمن بکاء بشناسنامه 76296 در تاریخ 1391/9/15 اقامتگاه 
دائم��ی خود بدرود زندگی گفت��ه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به یک 
پس��ر: 1- اکبر آریان ش ش 41186 )فرزند متوفی(  والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
 

حصر وراثت 
382 آقای مهران ری شهری دارای شناسنامه شماره 9 به شرح دادخواست به کالسه 
1218/92ح/10 از این ش��ورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که ش��ادروان مهین بندرعباسی بشناسنامه 3 در تاریخ 91/12/7 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به هفت پس��ر به 
نام های ذیل: 1- مس��عود ریش��هری ش ش 180. 2- منوچهر ریش��هری ش ش 90. 
3- مهران ریش��هری ش ش 9. 4- مهیار ریشهری ش ش 4765. 5- عبدالرسول ری 
ش��هری ش ش 901. 6- مجتبی ریش��هری ش ش 54491. 7- مهراب ریش��هری ش 
ش 97 والغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از 
 تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت 
383 خانم ناهید خسروی سرشت دارای شناسنامه شماره 2062 به شرح دادخواست 
به کالسه 1212/92ح/10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که ش��ادروان اکبر باطنی راد بشناس��نامه 1769 در تاریخ 1392/2/17 
اقامت��گاه دائمی خ��ود بدرود زندگ��ی گفته ورثه حی��ن الفوت آن مرح��وم منحصر 
اس��ت به دو پس��ر و همس��ر و پدر و مادر به ش��رح ذیل: 1- علی باطنی راد ش ش 
10884 )فرزند متوف��ی(. 2- امین باطنی راد ش ش 0-236441-127 )فرزند متوفی(. 
3- ناهید خس��روی سرش��ت ش ش 2062 )همس��ر متوفی(. 4- زینت سرجویی ش 
ش 25609 )م��ادر متوفی(. 5- مه��دی باطنی راد ش ش 874 )پ��در متوفی( والغیر. 
این��ک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزب��ور را در یک نوب��ت آگهی می 
نمای��د تا هر کس��ی اعتراضی دارد و ی��ا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ 
 نش��ر آگهی ظرف یک م��اه به ش��ورا تقدی��م دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د.

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
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کافه کتاب یادداشت

هفت

شانس برای نامزدهای انتخاباتی
فرج ا.. سلحشور درباره ساخت فیلم انتخاباتی میگوید: فیلم هیچ کدام از کاندیداها را نمی سازم، 
زیرا هیچ پیشنهادی به من نشده است. پس این که گفته اند فیلم سعید جلیلی را خواهم ساخت 

کذب محض است. برای بعضی ها این شانس را قائلم که فیلمشان را بسازم و برای بعضی ها، نه.

5

تئاتر در دست کودکان
مجید کیمیایی پور از اعض��ای اصلی انجمن 
تئاتر ک��ودک و نوجوان اصفهان، اس��تعفای 
خود را از این انجمن ب��ه دلیل آنچه  وی از آن 
به عنوان تک روی و کاری پیش نرفتن نام می 
برد، اعالم کرد. درقس��متی از مت��ن این نامه 
آمده است: افس��وس ماه ها گذشت و سالی را 
پشت س��ر گذراندیم و به گپ و گفتمان های 
کمی دوستانه گذش��ت و نتوانستیم یا نخواستیم پاس��خگوی ارزنده ای 
باشیم. کبر و غرور، خودخواهی و قهر و آش��تی ها نه تنها ما را از یکدیگر 
بلکه از هدفمان دور کرد. تئاتر کودک ونوجوان، همدلی می خواهد. آشتی 
و تقبل می خواهد نه تحملی از سر اجبار. چشمانی منتظر و خیره به درگاه 
خروجی انجمن نظاره گر بودند و هرلحظه با خود می گفتند:  اکنون کسی، 
چیزی، یاری از این درگاه بیرون می آید پاپوش ها را برای یاری و دویدن 
به پا کرده بودند. پای این دل واپسان خشکید و اتفاق خاصی نیفتاد. بنده 
از ادامه همکاری در آن انجمن استعفا می دهم و شرمندگی خود را به تمام 
کسانی که این مدت چشم انتظار بودند و اینجانب را انتخاب کردند اعالم 
می دارم. به امید پویندگی و بالندگی تئاتر به دس��تان نیرومند و سترگ 

کودکان و نوجوانان. 

انتخابات در شبکه اصفهان
صدا و س��یمای مرکز اصفهان در کنار پخش 
زنده انتخابات با 27 هزار دقیقه برنامه سازی، 
در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 
و چهارمین دوره انتخابات ش��ورای اسالمی 
حضور خواهد داشت.کلباسی مدیرکل مرکز 
اصفهان با اع��الم این مطلب گفت: ش��بکه 
تلویزیونی اصفهان از اردیبهش��ت ماه س��ال 
جاری با 27 هزار دقیقه برنامه انتخابات��ی مانند ویژه برنامه فصل حضور، 
برنامه های صبح اصفهان، زنده رود، هشت بهشت، زیر یک سقف، نگاه پنج، 
نوجوانی و... به انتخابات ریاست جمهوری شوراها و اهمیت آن می پردازد. 
وی در ادامه افزود: این شبکه همچنین در روز بیست و چهارم خرداد ماه به 
صورت زنده و مستقیم با تهیه ویژه برنامه هایی شور وحال انتخابات را از 
ساعت 7 صبح تا س��اعت 22 با گزارش های انتخاباتی از سراسر استان به 
تصویر خواهد کشید. کلباسی تصریح نمود:  حضور اکیپ های مستقر واحد 
سیار جهت ارتباط مستقیم با شبکه های سراسری همچون شبکه های 
یک، دو، شما، جام جم، خبر، العالم، پرس تی وی و استانی پخش مستقیم 
 مناطق رأی گیری، اعزام گروه های پرتابل در سراس��ر اس��تان، از جمله 

برنامه های شبکه اصفهان برای حماسه سیاسی 24 خردادماه است.

ساکن خانه چوبی درانتظار
حسن علیمردانی تهیه کننده فیلم ساکن خانه 
چوبی گفت: پروانه نمای��ش فیلم را دریافت 
کرده ایم ام��ا برای اک��ران عموم��ی، باید تا 
جشنواره بین المللی کودک و نوجوان اصفهان 
صبر کنیم. وی گف��ت: پروانه نمایش فیلم را 
دریافت کرده ایم اما برای اکران عمومی، باید 
تا جشنواره بین المللی کودک و نوجوان صبر 
کنیم. او با ذکر این نکته که بعد از جش��نواره، زمان مناسبی برای اکران 
نیست ادامه داد: سرمایه گذار فیلم، مرکز گس��ترش سینمای مستند و 
تجربی است که می خواهد اولین اکران فیلم در جشنواره کودک و نوجوان 
باش��د. وی گفت: این فیلم در اکران عمومی ۹۰دقیقه ای بوده و قصه ی 
کودک شش ساله ای است که به دایی خود بسیار عالقه مند است. دایی 
قولی به خواهر زاده اش داده که همزمان با رفتنش به جبهه می شود و  بعد 
از بازگشت، جانباز شده و نمی تواند به قولش عمل کند. امیر حسین آرمان، 
داریوش اسد زاده، فردوس کاویانی و کیمیا حسینی از بازیگران این فیلم 

هستند.

چگونه با هیوالی افسونگر سنگ 
مبارزه کنیم؟

رمان کودک»سولترا، افسونگر سنگ« نوشته آدام بلید با ترجمه محمد 
قصاع در قالب یکی دیگر از کتاب های»نبرد هیوالها« توسط انتشارات 

قدیانی منتشر شد. 
این کتاب عنوان دیگری از مجموع��ه»6 گانه زره طالیی« به قلم آدام 
بلید و همچنین عن��وان دیگری از مجموعه رمان ه��ای کودک»نبرد 
هیوالها« است. انتش��ارات قدیانی منتشر می کند و داستان آن، مانند 

دیگر کتاب های زره طالیی، درباره پسر 
نوجوانی به نام تام است که با ماجراهای 
شگفت انگیز و خطرناکی روبرو می شود.

ط��رح کل��ی داس��تان های مجموعه 6 
گانه »زره طالیی«  از این قرار اس��ت که 
مالول جادوگ��ر ش��یطانی، زره طالیی 
س��حرآمیز را دزدیده و در سراسر کشور 
 آوانتی��ا پخ��ش و پراکنده کرده اس��ت. 
ای��ن کت��اب ب��ا 112 صفح��ه مصور، 
شمارگان هزار و 65۰ نسخه چاپ شده  
و  قیمت آن 2 هزار و 5۰۰ تومان در نظر 

گرفته شده است. 
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 سینما
 بسته شد

تقدیم تندیس 
انسانیت به مشایخی

باتوجه به فرا رس��یدن 14 خرداد، س��الروز ارتحال بنیان گذار کبیر انقالب 
اسالمی و همچنین 15 خرداد س��الروز قیام خونین مردم علیه دولت رژیم 
ستم شاهی، تمامی سینماهای کشور از صبح روز 14 خرداد تا پایان روز 15 

خرداد تعطیل رسمی هستند.
سینماهای کشور روزهای 14 و 15 خرداد تعطیل هستند.  

رییس انجمن سینماداران، با اعالم این مطلب افزود: با توجه به فرارسیدن 14 
خرداد، سالروز ارتحال بنیان گذار کبیر انقالب اسالمی و همچنین 15 خرداد 
سالروز قیام خونین مردم علیه دولت رژیم س��تم شاهی تمامی سینماهای 
کشور از صبح روز 14 خرداد تا پایان روز 15 خرداد تعطیل رسمی هستند.  
 وی ادام��ه داد: ط��ی ای��ن م��دت هی��چ س��الن س��ینمایی ح��ق نمایش

 فیلم ندارد.  

تندیس انسانیت ازسوی باشگاه ورزش��ی هنرمندان به جمشیدمشایخی و 
پوران درخشنده، دو هنرمند پیشکسوت سینما و تئاتر ایران اهدا شد.

جمشید مش��ایخی و  پوران درخشنده درجش��ن یازدهمین سال تأسیس 
باشگاه فرهنگی- ورزشی هنرمندان درروز 1۰اسفندماه سال گذشته، برای 
دریافت این تندیس ها برگزیده شده بودند که به دلیل غیبت در آن مراسم، 

این تندیس ها امسال به آنان اهدا شد. 
در مراسم 1۰اسفندماه با انتخاب کمیته داوران، جمشید مشایخی، عزت اهلل 
انتظامی، رضا عطاران، پوران درخشنده، رویا تیموریان، حمید سوریان، علی 
کریمی، کریم باقری، مهدی مهدوی کیا و سید مهدی رحمتی برای دریافت 
تندیس انسانیت برگزیده شده بودند که جمشید مشایخی،عزت اهلل انتظامی، 

پوران درخشنده، علی کریمی و حمید سوریان غایب بودند. 

تولد آلن رنه )1922( کارگردان فرانسوی

الماس ها ابدی اند 

گروه فرهنگ – آلن رنه متولد 3 ژوئن 1۹22 در فرانسه است. آلن رنه فیلمسازی 
است که بین منتقدان اروپایی دیدگاه های متفاوت و بسیار متنوعی درباره او وجود 

دارد.
 مثال»گرگ��ور ژوزف« منتقد »لوپاریزین« معتقد اس��ت: رنه نس��خه مس��تعمل و 
دست چندم کن لوچ است و»آنتون س��یمونه« منتقد برجسته »کایه دو سینما« در 
ستایش او می نویسد:»خون تازه در رگ سینما.« رنه فیلمسازی است جسور، صریح 
و تلخ اندیش که آثارش عمدتا به مقوله نقد رفتارهای انسانی در قالب ریزداستان های 
مینی مالیس��تی می پردازد و فضای آثارش به ش��دت تحت تأثیر نویسندگانی مثل 
»اومبرتو اکو« و »ریموند کارور« اس��ت. فیلمس��ازی که توانای��ی خلق فیلم های 
شگفت انگیزی مثل»علف وحشی« یا »ترس شخصی در مکان های عمومی« را دارد، 

قطعا از بهترین های تمام ادوار است. 

رنه که در کارنامه خود عالوه بر ساخت فیلم های سینمایی، سابقه نگارش فیلمنامه 
فیلم »پنهان« اثر »میشاییل هانکه« را هم به صورت مشترک دارد، اولین بار با ساخت 
یک سریال مستند جنجالی و غریب به نام »ش��هر خوک ها« مطرح شد. مستند او 
درباره رفتار مردم فرانسه با مهاجران بود و این س��ریال بعد از پخش سه قسمت به 

سبب اعتراض های مردمی توقیف شد، ولی نام رنه را بلندآوازه کرد. 
او س��پس بدون توجه ب��ه قواعد و قوانی��ن معمول، وارد عرصه فیلمس��ازی ش��د 
و ب��ه زودی بدل به چه��ره ای معتبر و خاص در س��ینمای فرانس��ه  و س��پس دنیا  
ش��د. رنه دیوانه وار مج��ذوب دنیای آث��ار وودی آلن اس��ت و وقتی در جش��نواره 
 نیویورک با او روبه رو ش��د، در برابر او چنان تعظیم تمام و کمالی کرد که همه را به

 تعجب واداشت. 
او در گفتگویی در حاشیه همین جشنواره گفت، تنها تماشای مکرر فیلم های وودی 

آلن بوده که او را از یک دوره افسردگی حاد نجات داده و برای همین تا آخر عمر، خود 
را مدیون او خواهد دانست. 

رنه در آخرین دوره جشنواره کن، جایزه دستاورد فعالیت هنری را برای فیلم عجیب 
و خاص »علف وحشی« گرفت، فیلمی پرپیچ و خم و اندوهگین که »ژان رنو« بازیگر 

بزرگ فرانسوی یکی از تهیه کنندگان آن بود.
 او عالوه  بر فرانس��ه، تاکنون در بلژیک، ایتالیا و س��وئد هم فیلم ساخته و به تازگی 
اعالم کرده مایل اس��ت فیلم س��اختن در دنیای هالیوود را هم تجربه کند، گرچه 
»لوک بس��ون« در مصاحبه ای تلویزیونی از او خواس��ت از ای��ن کار بپرهیزد! آلن 
رنه که مادرش الجزایری اس��ت، در آش��وب های خیابانی س��ال 2۰۰7 پاریس، به 
 میان معترضان رفت  و یکی از کس��انی بود که کوشید آتش خشم جوانان مهاجر را 

خاموش کند.

SMS

روبان قرمز 

واقعا این رقابت داغ ش��بکه های تلویزیونی در تهیه و تولید انواع 
س��ریال ها چه نتایجی در پی دارد. صاحب نظران ارتباطات یکی 
از کارهای مهم رس��انه ها به ویژه تلویزیون را سرگرم کنندگی آن 
دانستنه اند و آنچه در تصور عموم مخاطبان نیز از این جعبه جادو  
وجود دارد ایجاد سرگرمی و لحضات مفرح است و چه بسا در میان 
آیتم های گوناگون تلویزیونی، فیلم و س��ریال به عنوان مهمترین 
مصداق این سرگرمی شناخته می شود  و  در کنار اخبار و برنامه های 
ورزشی طرفداران زیادی دارد. به عبارت بهتر اگر سه آیتم خبری، 
 ورزش��ی و س��ینمایی را به عنوان مهم ترین و مخاطب پذیرترین 
برنامه های تلویزیون بدانیم سهم فیلم و سریال ها بیش از دو آیتم 
دیگر اس��ت چرا که اخبار و برنامه های ورزش��ی، طیف زیادی از 
مخاطبان خانم را که پای س��ریال های تلویزیون می نشینند را به 
همراه ندارد و از این حیث می توان گفت فیلم و سریال هم از تعداد 
بیشتری مخاطب برخوردار است و هم از تنوع مخاطب.  بنابراین » 
سریال سازی« به دلیل طیف وسیع و متنوع مخاطبانش و هم به 
خاطر تأثیری که می تواند بر آنها بگذارد،  جایگاه و اهمیت مضاعفی 

در تلویزیون دارد و توجه و سرمایه گذاری بیشتری را می طلبد.  
در دو دهه اخیر متناسب با توسعه شبکه های تلویزونی و افزایش 

 مطالبات مخاطبان از این رس��انه، ش��اهد س��اخت و پخش انواع 
س��ریال های تلویزونی بودیم که برخی از آنان جایگاه ویژه ای در 
میان مخاطبان پیدا کردند و در حافظه تصویری آنان تثبیت شدند. 
 اگر نگاهی به سنت س��ریال سازی در دو دهه گذش��ته بیاندازیم 
می توانیم آنها را در یک طبقه بندی کلی به لحاظ مضمون به سه 
گروه عمده سریال های تاریخی، مذهبی، خانوادگی و سریالهای 
مناس��بتی تقس��یم کنیم که آن نیز خود به لحاظ فرم و ساختار 
روایی به انواع مختلفی چ��ون طنز، ملودرام ، حماس��ی و...  قابل 
تقسیم است. جالب اس��ت که توسعه سریال س��ازی در این سال 
ها در ن��وع پخش آنها نی��ز تنوع ایجاد ک��رده و آن را ب��ه ژانرهای 
مختلف ب��دل کرده اس��ت که پخش س��ه روز در هفته ی��ا روزانه 
همچنین مجموعه های ۹۰ شبی از نتایج آن است. به این مسأله 
باید اضافه ش��دن س��وژه ها و مضامین جدید را ه��م اضافه کرد. 
موضوعات��ی که در گذش��ته کمتر دس��ت مایه س��ریال س��ازی 
قرار م��ی گرفت مثل رح��م اجاره ای ی��ا دختران فراری. س��نت 
س��ریال س��ازی در ای��ن فرایند ت��ا جای��ی گس��ترش یافت که

برنامه های اجتماعی و خانوادگی نیز سریال های مخصوی خود را 
تولید کردند که مهمترین آن سریال های برنامه خانواده است که 

در نیم روز پخش می ش��ود. این جریان پر شتاب جنبه های دیگر 
هم داشت مثل تکرار پخش س��ریال ها در روز بعد که در گذشته، 
 سابقه نداشته اس��ت. در واقع سنت سریال س��ازی با خود خرده 
فرهنگ های نمایش را ه��م آورده و به مخاط��ب، امکان و اختیار 
بیش��تری در نحوه تماش��ای اثر داده اس��ت. یعنی ما شاهد تنوع 
و تعدد درمیزان تولید و ش��یوه پخش س��ریال به ش��کل توأمان 
بوده ایم. جریان س��ریال س��ازی در تلویزیون ب��ه همین جا ختم 
نش��د و طی س��ال های اخیر بعد از پایان برخ��ی مجموعه های 
پرطرف��دار، برنامه ه��ای نقد و بررس��ی آنها نیزتهیه می ش��ود تا 
ش��ناخت و درک بیش��تری از س��ریال به مخاطبنش ارایه دهد. 
بدین طریق سریال سازی های تلویزون عالوه بر این که مخاطبان 

را سرگرم کرد و به اوقات فراقت 
آنان غنای بیشتری بخشید به 
ارتق��ای فرهنگ فیل��م دیدن 
نی��ز کم��ک ک��رد و ب��ر درک 
س��ینمایی آن اف��زود. هرچند 
نباید از آسیب های این مسأله 
 نی��ز غافل نب��ود ک��ه برخی از 
مجموع��ه ه��ای ضعی��ف و 
س��خیف، باع��ث دوری و قهر 
برخی از مخاطبان با تلویزیون 
ش��د یا دست کم س��طح درک 
فیلم آن��ان را کاه��ش داد که 
 ای��ن خ��ود بح��ث مفصل��ی 
می طلب��د و به مجالی بیش��تر 
از این یاداش��ت نیازمند است . 
ب��ا  ک��ه  اس��ت  بدیه��ی 
توج��ه ب��ه تقاض��ا و نی��از 

 مخاطبان به س��رگرمی و ل��ذت ب��ردن از برنامه ه��ای تلویزیون 
 نمی توان مانع از تولید این مجموعه ها ش��د و با آن مخالفت کرد. 
 ام��ا نکت��ه مهم��ی ک��ه در این می��ان بای��د م��ورد توج��ه قرار 
بگی��رد و از آن غفل��ت نش��ود پرهی��ز از ش��تاب زدگ��ی در 
تولی��د ای��ن مجموع��ه هاس��ت که گاه��ی دق��ت و کیفی��ت را 
 به پای س��رعت و کمی��ت  قربانی می کن��د. تولید س��ریع و انبوه 
سریال های تلویزیونی این خطر را هم در پی دارد که آثاری ضعیف 
و شتاب زده تولید شود؛ چرا که این فرایند در طول زمان به ریزش 
و کاهش مخاطب منجر خواهد شد و فیلم یا سریال بدون مخاطب 
آن هم در مدیوم تلویزیون به معنای تلف کردن س��رمایه مادی و 

انسانی است.

تکرار دوباره سر لوحه تلوزیون قرار گرفت 

بازار داغ سریال های تلویزیونی در تابستان آموزش هنری
گروه فرهنگ - چند س��الی اس��ت وقتی می خواهند 
به هر کاری جلوه خاص بدهند از پیش��وند هنر برای آن 
استفاده می شود؛ همانند هنر خیاطی، هنر آشپزی، هنر 
آرایشگری، هنر رانندگی و تقریبا هر کار و حرفه و شغلی 

را با عنوان هنر یاد می کنند تا اعتبار خاصی پیدا کند.
به طور کلی هر کس��ی که سودای وارد ش��دن به عرصه 
 هنر را دارد، باید از اس��تعداد برخوردار باش��د. استعداد 
مجموعه ای از توانایی ها و کش��ش های ذاتی افراد است 
که با آنها متولد می ش��وند و این توانایی در جایی شکوفا 
می شود و به مرحله جلب توجه می رسد، اما باید به این 
موضوع بسیار مهم توجه ش��ود که هر استعدادی نیاز به 
بستری مناسب برای شکوفا شدن دارد. تربیت و هدایت 
استعداد نکته مهمی است که توسط اس��اتید با تجربه و 

کارآموخته انجام می شود.
موضوع بس��یار مهم دیگر این که آموزش، کار هر کسی 
نیست؛ یعنی ممکن است فردی در شغل، حرفه یا هنری 
از توانایی های زیادی برخوردار باشد، ولی مفهومش این 
نیست که می تواند آموزش دهنده بسیار خوبی نیز باشد. 
چون شخصی که قرار است موضوعی را آموزش دهد در 
وهله نخس��ت باید دانش این کار را داشته باشد. یعنی از 

آگاهی های الزم در موضوع مورد نظر برخوردار باشد.
دنیای امروز از نظر مسائل علمی به قدری گسترش یافته 
است که حتی برای آموختن زیر ش��اخه های یک رشته 
باید س��ال ها وقت صرف کرد. چه برسد به این که کسی 
بخواهد در رشته، دانش الزم را داش��ته باشد. علم امروز 
 برای بسیاری از امور و مش��اغل چارچوب های مشخص،  
ش��اخصه ها، الگوها، ویژگی ها و سایر مش��خصات را به 

صورت علمی و روشن تعیین کرده است.
هر کس که بخواهد در رش��ته ی��ا موضوعی دانش��ی را 
 کس��ب کند باید گام به گام در این زمینه قدم بردارد و با 
بهره گیری از کتاب ها و اس��تادانی که وجود دارد، بتواند 
در زمینه ای که به آن عالقه مند است به دانش و آگاهی 
الزم برسد. البته اگر کس��ی در زمینه ای از دانش و توان 
علمی خوبی نیز برخوردار ش��د، مفهومش این نیست که 
بتواند معلم خوبی باش��د و این علم را به دیگران خوب و 

مناسب ارایه دهد.
معلمی کاری سخت و ظریف است که از عهده هر کسی 
برنمی آید. به خصوص اگر ش��خصی به صورت تجربی و 
همان استعداد و قریحه ذاتی که داش��ته است، به نقطه 
خوب و قابل اعتنایی در عرصه هنر یا هر رش��ته و ش��غل 

دیگری رسیده باشد!

با فرارسیدن فصل تابستان و هنگام اوقات فراغت بار دیگر انواع سریال های تلویزیونی در راه است که  جمال 
قرار گرفتن ماه رمضان در این فصل نیزموجب می شود تا بازار سریال های تلویزیونی در تابستان امسال نوروز باقری 

گرم تر شود.

 برخی از 
مجموعه های 

ضعیف و سخیف، 
 باعث دوری و 

قهر برخی 
از مخاطبان 
با تلویزیون 

شدیا دست کم
 سطح درک 

 فیلم 
آنان را 

کاهش داد

فرشچیان میزبان »یک زندگی معمولی«دعوت مدیر کل ارشاد اصفهان برای بازدید

مدیرکل ارشاد اصفهان گفت:  برگزاری نمایشگاه گونتر اوکر مبدا 
تعامالت سازنده میان هنرمندان ایران و آلمان است.

حجت االسالم محمد قطبی اظهار کرد: آثار مفهومی و هنرمندانه 
اوکر به مدت یک م��اه در اصفهان میزبان مردم هنردوس��ت این 

شهر است.
وی افزود: هس��ته مرکزی و مفهوم اصلی نمایشگاه آثار اوکر پیام 
صلح و   آرامش در بین جامعه جهانی است؛ به همین دلیل آثار وی 
به عنوان یک نماد برجسته جهانی در شهری که مهد صلح جهان 

است به نمایش گذاشته شده است.
 رییس ارش��اد اصفهان اوکر هنرمندانه در آثارشان نشان داد که 
می توان به راحتی دنی��ا را به صلح و آرامش دع��وت کرد، اوکر با 
اس��تفاده از عناصر طبیعی که به ظاهر زخم آور و زجرآور است، 
نشان داد می توان از این عناصر به نحوی استفاده کرد که موجب 

پیوند، آرامش و معنویت در آرامش انسان شود.
وی با بیان اینکه اوکر از ساده ترین عناصر پیچیده ترین مفاهیم را 
به مخاطب منتقل کرده است، ادامه داد: آخرین تابلو و آخرین اثری 
که اوکر ارائه کرده برگرفته از یکی از آیات قرآن است که خداوند در 

آن انسان را به سمت عبادت دعوت می کند.
قطبی گفت: انتظار داریم هنرمندان اصفهان از نمایشگاه وی بازدید 
کنند تا این نمایشگاه مبدأ تعامالت سازنده میان هنرمندان ایران 

و آلمان باشد.
وی تصریح کرد: اوکر هنرمندی است که بیش از 5۰ سال در عرصه 
هنر فعالیت دارد و تاکنون در 8۰ کش��ور جهان نمایشگاه برگزار 
کرده است، اوکر پس از ورود به اصفهان این شهر را به عنوان نگین 

انگشتر هنر ایران معرفی گردد،

نشست پرسش و پاسخ نمایش هنرمندان تئاتر اصفهان با عوامل 
گروه تئاتر فرایبورگ آلمان پس از اج��رای نمایش آلمانی »یک 
زندگی معمولی« در مجتمع فرهنگی هنری اس��تاد فرش��چیان 
اصفهان برگزار شد.کارگردان آلمانی نمایش یک زندگی معمولی 
در این نشست گفت: گروه تئاتر ما در شهر فرایبورگ روی کودکان 
و نوجوانان تمرکز دارد که با آن ها ارتباط برق��رار کردن در قالب 
نمایش جذاب است. قهن بخر بیان کرد: این بدان معنا نیست که 
به بزرگساالن توجه نمی ش��ود، آن ها مخاطب ما در سطح باالتر 

هستند. اما برای کودکان و نوجوانان نمایش کار کردن و به تصویر 
کشیدن اتفاقاتی که آن ها تجربه نکرده اند نیز جذابیتی خاص دارد. 
این یک نمایش روایی اس��ت و به بچه ها آموزش داده می شود از 

مسائل زندگی درس بگیرند.
 وی با اش��اره به این که ای��ن نمایش برای گروه س��نی کودکان 
و نوجوان��ان و بزرگس��االن اس��ت، اف��زود: خیل��ی خوش��حالم 
نمایش��ی که در فرایب��ورگ اجرا ش��ده در یک کش��ور دیگر و با 
 فرهن��گ و زب��ان متف��اوت اج��را و از آن اس��تقبال می ش��ود. 
بخر گفت: خوش��حال می ش��ویم در آینده نیز این تعامل تداوم 
داشته باشد و از اصفهان در فرایبورگ نمایش اجرا شود. تعامل با 
هنرمندان ایرانی باعث می شود به آثار و کارهای نمایشی خود نگاه 

تازه ای داشته باشیم که خیلی جذاب است.
این کارگردان تئاتر آلمانی افزود: نمایش یک زندگی معمولی با 
طراحی صحنه اندک و امکانات کم با کمک گرفتن از توانایی بازیگر 
اجرا ش��د. نمایش می خواهد بگوید وقتی بچه ها به دنیا می آیند 
نیازهای جدیدی نیز به وجود می آید. هاینسل اشپاگل بازیگر این 

نمایش نیز گفت: خوشحال هستم در ایران نمایش اجرا کردم.
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چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

همه انتخابات بعد از انتخابات
مجام��ع انتخاباتی هیأت های ورزش��ی اس��تان اصفهان با دس��تور 

استانداری به بعد از انتخابات ریاست جمهوری موکول شد.
با دستور اس��تانداری اصفهان، مجامع انتخاباتی هیأت های ورزشی 
 که قرار بود پیش از۲۴خرداد برگزار ش��ود ب��ه زمان دیگری موکول 

شد.
 طبق برنامه ریزی اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان، مجامع 
انتخاباتی هیأت های اسکی و گلف قرار بود در روزهای دوازدهم و ۲۲ 
خرداد برگزار شود که هر دو به زمان دیگری موکول شد. مجمع هیأت 
اسکی استان اصفهان البته به دلیل س��فر عیسی شاوه شمشکی، به 
دوم تیر موکول ش��ده بود، گویا این زمان بار دیگ��ر تغییر کرده و به 
دوازدهم تیر موکول شده است. مجمع هیأت گلف استان اصفهان نیز 
که به دلیل نزدیک بودن به زمان انتخابات ریاست جمهوری به تعویق 
افتاد، زمان دیگری برگزار می شود. سایر مجامع انتخاباتی هیأت های 
ورزشی پس از انتخابات ریاست جهوری برگزار می شود. مجمع هیأت 
وزنه برداری طبق اعالم قبلی در روز۲6تیر و مجمع هیأت کشتی در 

روز چهارم تیر برگزار می شود.

 نصر آزادانی
 کاپیتان تیم ملی تکواندو شد

با تصمیم مدیریت تیم های ملی تکواندوی ایران، علیرضا نصرآزادانی 
ملی پوش اصفهانی، به عنوان کاپیت��ان تیم ملی تکواندوی ایران در 

مسابقات قهرمانی جهان انتخاب شد.
تیم ملی تکواندوی ای��ران که آخرین مراحل تمرین��ی خود را برای 
حضور در مس��ابقات قهرمانی جهان در مکزیک پشت سر می گذارد 
کاپیتان خود را شناخت. با تصمیم مدیریت تیم های ملی تکواندوی 
 ایران، علیرضا نصرآزادانی قهرمان دوره گذش��ته مس��ابقات جهانی

 به عنوان کاپیتان تی��م ملی ایران در مس��ابقات قهرمانی جهان در 
مکزیک انتخاب ش��د. همچنین ب��ا تصمیم کادر فن��ی، نصر در این 
مسابقات حضور در وزن چهارم را تجربه می کند. این تصمیم در حالی 
اتخاذ شده است که این ملی پوش امیدوار بود کادر فنی تیم ملی برای 
حضور وی در وزن پنجم که سابقه کسب عنوان قهرمانی جهان را در 
آن دارد، نظر مثبت بدهند. دلیل حضور نصر در وزن چهارم، حضور 
 مس��عود حجی زواره دیگر ملی پوش وزن پنجم ب��ود که کادرفنی 
جا به جایی وزن ها را ب��ه حذف یکی از ای��ن دو تکواندوکار ترجیح 
 دادند. مسابقات تکواندوی قهرمانی جهان۲۴تیر ماه در مکزیک آغاز 
می شود. تیم ملی تکواندوی ایران قهرمانی دوره قبل این مسابقات 

را در کارنامه دارد.

 سلمانی از تیم ملی بسکتبال
 اخراج شد

عماد سلمانی ملی پوش اصفهانی بسکتبال ایران به دلیل غیبت غیرموجه 
در تمرینات، فرصت حضور در تیم ملی بزرگساالن را از دست داد.

در خبری که فدراسیون بسکتبال روی خروجی خود قرار داده، این طور 
آمده است: عماد سلمانی بعد از دعوت به تیم ملی بزرگساالن، در شروع 
اردو بدون هماهنگی با کادر فنی در تمرینات حاضر نش��د. از آنجایی که 
تمام غایبان تیم ملی با کس��ب اجازه از کادر فنی و با دالیل موجه نظیر 
حضور در اردوی تیم مل��ی جوانان و یا خدمت مقدس س��ربازی قادر به 
شرکت در تمرینات تیم ملی نیس��تند، عماد سلمانی با غیبت غیرموجه 
خود در تمرینات، با صالحدید کادر فنی به دلیل بی انضباطی از تیم ملی 

کنار گذاشته شد.

 مذاکره جمشیدیان
 با مسئوالن استقالل

هافبک فصل گذشته سپاهان با مسئوالن استقالل وارد مذاکره شد. 
احمد جمشیدیان بازیکن فصل گذش��ته تیم سپاهان که با دریافت 
رضایتنامه از این تیم جدا شد، با مسئوالن تیم استقالل مذاکره کرد. 
این بازیکن که گفته می شد به تیم تراکتورسازی پیوسته است هنوز 

قراردادی با باشگاه تبریزی منعقد نکرده است.

  برخی اصول من
 زیر پا گذاشته شد

مهدی جعفرپور/ هافبک تیم سپاهان

به نظر من مدیران سپاهان توجه چندانی به بومی گرایی نداشتند و بیش از 
بومی گرایی به نتیجه فکر می کردند، هرچند که فوتبال حرفه ایست و شاید 
آنها حق داشتند این گونه فکر کنند. من نیم فصل دوم سال گذشته نیم فصل 
خوبی نداشتم و ترجیح دادم مدتی از سپاهان دور باشم تا به تیم دیگری 
بروم که عملکردم بهتر باشد. اصال دوست نداشتم که از سپاهان جدا شوم. 
راستش را بخواهید خیلی دوست 
داشتم در سپاهان بمانم، اما در این 
تیم برخی اصول من زیر پا گذاشته 
ش��د. من سال گذش��ته کاپیتان 
دوم این تیم بودم، اما امسال چیز 
دیگری اتفاق افتاد و من حتی در 
این زمینه هم حرفی ن��زدم. اگر 
بخواهید به سابقه نگاه کنید، بعد 
از محرم، کاپیتان دوم من می شوم.

6
ستاره سرطانی با بارسا وداع کرد

آبیدال هافبک فرانسوی بارس��لونا، آخرین بازی خود را با پیراهن بارسا مقابل اوساسونا انجام داد و با این 
تیم وداع کرد. وی در میان بازیکنان بارسا که روی پیراهنشان نوشته شده بود »مرسی آبیدال« قرار گرفت 
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اسکی اصفهان 
تعطیل شده است

۱۰۰ هزار با ۱۰۰ میلیون 
فرقی ندارد

رییس سابق هیأت اسکی استان اصفهان که در دوره گذشته با حکم مدیرکل 
ورزش و جوانان اس��تان اصفهان جای خود را به سلیمی فرماندار فریدونشهر 

داد برای حضور در انتخابات هیأت اسکی استان اصفهان ثبت نام کرده است.
  رس��ول داوری افزود: فکر می کردم اگر نباش��م فردی توانمندت��ر وارد گود 
می شود، اما آنچه که مورد انتظار ورزشکاران این رشته بود به دست نیامد و با 
توجه به درخواست اهالی اسکی برای حضور در انتخابات ثبت نام کردم. داوری 
ادامه داد: در ماه های اخیر هیچ اتفاق جدیدی در اسکی استان رخ نداده است. 
زمانی اسکی استان اصفهان هیچ ورزشکاری نداشت و ما۷۰۰، ۸۰۰  ورزشکار 
را جذب این رشته کردیم. پیست نداشتیم، پیست فریدونشهر، سمیرم  و صفه 

را دایر کردیم که آقایان به دنبال سایر اقدامات نرفتند و بی استفاده ماند.

رییس هیأت مدیره مجمع خیران ورزش یار استان اصفهان گفت: دست هر 
خیری که ما را در س��اخت و سازهای ورزش��ی یاری کند می بوسیم. برای ما 
۱۰۰هزار تومان با ۱۰۰ میلیون تومان تفاوتی ندارد و هر دو قابل احترام است.

محمد سالمتیان در نشست خبری هیأت مدیره مجمع خیران ورزش یار استان 
اصفهان که در خانه کشتی اصفهان برگزار ش��د اظهار داشت: اصحاب رسانه 
 سفرای خیران هستند و تشویق جامعه به ورود در این کار خیر از سوی رسانه ها

به اشاعه فرهنگ ورزش کمک می کند. وی افزود: انسان موجودی دو بعدی 
است، یک بعد جسمانی و یک بعد روحانی.  حمایت از ورزش برای تقویت هر 
دو بعد الزم است که مجمع خیران ورزش یار نیز با همین هدف شکل گرفت و 

بحث ساخت و ساز ورزشی را در اولویت خود قرار داده است.
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هرچقدر که پی��روزی در مقابل قطر به 
مسعود 
افشاری

معنای افزایش ش��انس صعود مستقیم 
تیم ملی فوتبال ب��ه جام جهانی۲۰۱۴ 
است، به همان اندازه هم تساوی یا شکس��ت در مقابل این تیم، 
بحرانی خودساخته را وارد فوتبال ملی ما خواهد کرد و تقریبا می 

توان گفت که ایران با کی روش به جام جهانی نخواهد رسید.
 شکس��ت خانگی در مقابل ازبکس��تان فعال سرنوشت این گروه 
را در اختیار دو تیم کره و ازبکس��تان قرار داده و ش��اگردان کی 
روش باید عالوه بر کس��ب امتیازات کامل، در انتظار نتایج بقیه 
بازی ها باشند تا ش��اید بر پایه همین بازی ها بتوانند خودشان 
را به صدر جدول گروه نزدیک کنند. لجبازی کی روش با عقیلی 
و رحمتی در اصرار ب��رای امضای نامه عذرخواه��ی، مهم ترین 
حاش��یه این روزهای تیم کی روش اس��ت ک��ه در آخرین بازی 
دوس��تانه اش در مقابل عمان که به نوعی ماکت فوتبال قطر هم 
بود با سه گل شکس��ت خورده و باید امیدوار باشیم که آن بازی 
نمایش��ی برای فریب دادن قطری ها بوده باش��د وگرنه اگر قرار 
باش��د باز هم فوتبالیس��ت های ایرانی نمایش ضعیف خودشان 
را در مقابل قطر هم اجرا کنند، ش��اید کی روش مجبور شود به 
همراه وینگادای هموطنش که برای کمک به فوتبال ما فراخوانده 
 از همان قطر راهی پرتغال ش��ود. ای��ران با هفت امتی��از و تنها

به خاط��ر تفاض��ل گل بهتر نس��بت به قط��ر، تیم س��وم گروه 
 اس��ت و باید در خرداد م��اه به غی��ر از قطر دوبازی حس��اس و 
سرنوش��ت س��از دیگر را هم در مقابل لبنان در تهران و کره در 

سئول برگزار کند و اگر کی روش بخواهد در بازی آخر این گروه 
در مقابل کره فقط به یک تس��اوی احتیاج داشته باشد باید هر 
شش امتیاز دو بازی آینده اش در مقابل قطر و لبنان را به دست 
آورد. البته در س��وی مقابل قطری ها هم به عنوان میزبان جام 
جهانی۲۰۲۲سعی دارند تا به هر طریق ممکن در دو جام جهانی 
آینده حضور داشته باش��ند تا الاقل فوتبال خودشان را به جهان 
معرفی کنند و طبیعی است که در بازی مقابل ایران به آب و آتش 
بزنند و همین مس��أله می تواند فرصت را در اختیار خط حمله 
ایران قرار دهد تا با استفاده از شتابزدگی قطری ها، راه رسیدن به 

پیروزی را هموار کند.
حضور بازیکنان دو ملیتی در ترکیب قطر به اندازه کافی نش��ان 
از ضعف فوتبال این کشور دارد، ولی نتایج تیم ملی در سه بازی 
گذشته اش در مقابل قطر، چه در مرحله قبلی و چه در بازی رفت 
نشان می دهد که قطری ها ش��یوه بازی با ایران را به خوبی یاد 
گرفته اند. در بازی فردا ش��ب فرصتی برای تکرار تساوی نیست 
و فقط سه امتیاز اس��ت که می تواند سرنوشت فوتبال ملی ما را 
رقم بزند. نکته اینجاست که حاشیه های این بازی هم در جایی 
رقم می خورد که بعد از تساوی دور رفت شایعات زیادی درمورد 
پرداخت رشوه قطری ها به کی روش برای راه دادن به این کشور 
مطرح شد و برای مدتی س��رمربی پرتغالی تیم ملی را مجبور به 
پاسخگویی به رسانه های ایران کرد و به همین خاطر باید امیدوار 
بود که کی روش برای پاک کردن این خاطرات تلخ، تیمی آماده 

و با برنامه را روانه مسابقه با قطر کند تا از این اتهام مبرا شود.

رییس سابق اداره ورزش و جوانان که این 
گروه 
روزها سخت مشغول فعالیت در پست ورزش

جدید است و تنوع و گستردگی در امور 
اجتماعی و فرهنگی استانداری، وقت و انرژی زیادی از او گرفته، 
هنوز که هنوز است اخبار ورزش استان را دنبال می کند، بنابراین 
دانس��تن نقطه نظرات او درمورد این اتفاقات، جالب به نظر می 
رسد؛ اتفاقاتی که  خیلی ها را نسبت به آینده بیمناک کرده است.

او در ابتدای صحبت، از تفاوت ها در مدیریت اس��تان اصفهان با 
دیگر شهرها می گوید و دوران مدیریتی در این شهر را به میدان 
مین تشبیه می کند: با توجه به تجارب چهارساله ام این حرف را 
می زنم. مدیریت در اصفهان سخت و متفاوت است و اصفهان در 
دوران مدیریت حالت میدان مین را دارد و کوچک ترین اشتباه 
در تصمیم گیری، مدیر را دچار چالش می کند. احمد جمشیدی 
همچنین معتقد است: کسی که مسئولیتی در ورزش می گیرد 
باید از حاشیه ها دوری کند، چرا که این حواشی به ورزش استان 
لطمه می زند. اتفاقات و کش��مکش های اخیر می��ان اداره کل 
ورزش و جوان��ان و برخی هیأت ها، خیلی فض��ای ورزش را آرام 
و بی تنش نگذاش��ته اس��ت. جمش��یدی در این باره می گوید:  
 یک مدیر با تعاملی که با کارشناس��ان و ورزش��کاران و رؤسای

هی��أت های خ��ود برقرار م��ی کند، ش��ناخت خوب و نس��بی 
 نس��بت به ورزش یک اس��تان پیدا می کن��د، بنابرای��ن باید از 
ظرفیت های این افراد، در راه صالح و خیر ورزش استان استفاده 
کند و چنانچه برخی تغییرات این آرامش و سالمت را از ورزش 

می گیرد، بنا به مصلحت، دس��ت از این تغییرات  ب��ردارد، چرا 
 که بازتاب منفی این رخدادها بس��یار بیشتر از تبعات مثبت آن 

است.
 وی علت عمده این نوع برخوردها در ورزش اس��تان را این طور

توضیح می دهد: چهار س��ال و اندی حضور من در اداره ورزش و 
جوانان شهرستان اصفهان به من یاد داد که استان اصفهان را نباید 
با سایر استان ها مقایسه کرد و چالش ها و تنش های موجود در آن 
را نمی توان مانند استان های دیگر رفع و رجوع کرد. دراینجا باید 
با تعامل کارها را از پیش برد و با شناخت سریع و به موقع و دقیق 
از اطرافیان، جنبه و ظرفیت های مثبت این افراد را در نظر گرفت.

نکته جالب در صحبت های جمشیدی تمایل او برای دراختیار 
ق��راردادن تجربیات خود به مس��ئوالن ورزش اس��تان اس��ت. 
 هنوز خیلی ها اتفاقات چن��د وقت اخیر و ن��وع برخوردها برای 
کناره گیری او از این سمت را فراموش نکرده اند، اما با این حال 
او ابای��ی از در اختیار قرار دادن تجربیات خود به کارشناس��ان و 
مسئوالن امر در ورزش ندارد. او معتقد است به ورزش این شهر 
مدیون است و این تجربیات حاصل حضور چندساله در ورزش به 

دست آمده است.
از رفتن جمشیدی از اداره ورزش و جوانان شهرستان بیش از یک 
ماه  نگذشته است، اما در همین مدت کوتاه دو رییس به جای او 
وارد این اداره شده اند که اولی بیش از دو هفته دوران مدیریتش 
تداوم نداشت و دیگری حکایت همان هندوانه در بسته را در ذهن 

تداعی  می کند که ماندن و نماندنش خیلی روشن نیست.

یک مدیر با تعاملی 
که با کارشناسان 
و ورزشکاران و 
رؤسای هیأت های 
 خود برقرار 
می کند، شناخت 
خوبی نسبت به 
ورزش یک استان 
پیدا می کند

در بازی فردا شب 
 فرصتی برای 
تکرار تساوی 
 نیست و فقط 
 سه امتیاز است
 که می تواند 
 سرنوشت 
فوتبال ملی ما را 
رقم بزند

رییس سابق اداره ورزش و جوانان شهرستان اصفهان:ایران- قطر؛ روز سرنوشت

اصفهان در دوران مدیریت، میدان مین استنقشه مشخص است،فقط برد

مس��ئوالن فدراس��یون کش��تی ایران قصد دارند از تیم فوالد 
ماهان سپاهان اصفهان به خاطر آنچه تخلف در زمینه تبلیغات 
محیطی فینال لیگ برتر کش��تی فرنگی در اصفهان می دانند 

شکایت و از این تیم امتیاز کم کنند.
به گزارش ایسنا، رقابت های روز پایانی لیگ برتر کشتی فرنگی 
ایران، جمعه )۱۰ خرداد( در اصفهان به صورت متمرکز برگزار و 
تیم فوالد ماهان اصفهان قهرمان این رقابت ها شد، اما داستان 
تبلیغات داخل سالن و کنار تشک این رقابت ها به موضوع مورد 
مناقشه مسئوالن فدراسیون کشتی و فوالد ماهان بدل شد تا 

جایی که رنگ��رز و توپچی به حالت قهر س��الن را ترک کرده و 
در مراسم اهدای جام ش��رکت نکردند. دبیر فدراسیون کشتی 
 در این زمینه به ایس��نا گفت: س��اکت و ف��والد ماهان تخلف 

کرده اند. 
نباید اقدام به پخش تبلیغات خود در این مسابقه ها می کردند، 
چون فدراسیون کش��تی تا پایان س��ال 9۲ با یک حامی مالی 
قرارداد دارد و اجازه ندارد تبلیغاتی غیر از این اسپانس��ر انجام 
دهد. این در حالی اس��ت ک��ه مدیرعامل ف��والد ماهان اظهار 
می دارد که ماهان بر اساس صورتجلسه ای که با سازمان لیگ 
داشته اقدام به انجام تبلیغات کرده است. البته توپچی از وجود 
چنین صورتجلس��ه ای اظهار بی اطالعی می کن��د و می گوید: 
فکر کنم س��اکت همین جوری این ح��رف را زده. ما از طریق 
فدراس��یون این تخلف ماهان را پیگیری می کنیم تا در کمیته 

انضباطی بررسی شود.
 همچنین فردی که به عنوان رییس کمیته اقتصادی فدراسیون 
کشتی از سرپرست فدراسیون حکم گرفته معتقد است که ترک 
سالن توسط نمایندگان فدراس��یون به خاطر بحث تبلیغات و 
برخورد بد ماهانی ها با اعضای فدراسیون بوده است. او می گوید: 
ما با اسپانس��ر فدراس��یون قرارداد یک میلیاردی بس��ته ایم و 

موظفیم که در مسابقه های خود از تبلیغات آنها استفاده کنیم، 
ولی ماهانی ه��ا در این زمینه تخلف کرده ان��د. تا جایی که من 
اطالع دارم، صورتجلس��ه ای که به آن اس��تناد می کنند وجود 
ندارد. ما این قضیه را پیگیری خواهیم کرد و احتمال کسر امتیاز 

از ماهان و ندادن میزبانی به آنها وجود دارد. 
بحث کس��ر امتیاز و ندادن میزبانی به ماه��ان در حالی مطرح 
می شود که اصفهانی ها روز پایانی لیگ برتر را به خوبی برگزار 
کردند و آن گونه که س��اکت می گوید توق��ع دارند وقتی همه 
هزینه ها را متقبل ش��ده اند، درآمدی هم در این زمینه داشته 

باشند. 
سرپرست س��ازمان لیگ کش��تی ایران درباره صورتجلسه ای 
که ساکت به آن اس��تناد و مسئوالن فدراس��یون از آن اظهار 
بی اطالعی می کنند، می گوید: صورتجلسه ای در زمینه برگزاری 
 رقابت ها تنظیم ش��د ک��ه ماهانی ها به بهترین ش��کل ممکن، 
بند بن��د آن را انجام دادن��د، ولی مواردی که در آن قید ش��ده 
اساسنامه را نقض نمی کند. در اساسنامه صراحتا ذکر شده که 
اسپانسر طرف قرارداد باید با سازمان لیگ و فدراسیون کشتی 

هماهنگ باشد.
امامی ادامه داد: اگر رقابت ها از طریق ش��بکه اس��تانی پخش 
شود، تبلیغات داخل سالن و اطراف تش��ک می تواند از طریق 
اس��تان میزبان صورت گیرد، ولی اگر با پخش سراسری سیما 
 باش��د اسپانس��ری بر عهده س��ازمان لیگ خواهد بود، ضمن 
این که در اساس��نامه قید شده که فدراس��یون می تواند در هر 
شرایطی تبلیغات داشته باشد. چون در صورتجلسه به صورت 

مستند اشاره نشده که تبلیغات به عهده میزبان است. استناد ما 
در این زمینه به اساسنامه خواهد بود.

وی درباره بحث کس��ر امتیاز از ماهان اظهار م��ی دارد: ماهان 
با قاطعیت قهرمان لیگ برتر9۱ش��ده و فک��ر نمی کنم بحث 
اسپانس��ری و دعواهای مالی ارتباطی با سازمان لیگ و یا کسر 
امتیاز از این تیم داشته باش��د. به نظرم باید با تعامل بیشتری 
اجازه بروز چنین مش��کلی را نمی دادیم، ولی اگر فدراس��یون 
می خواهد این قضیه را دنبال کند خارج از قضیه کسر امتیاز و 

سازمان لیگ خواهد بود.
البته ن��وع برخ��ورد ماهانی ه��ا ب��ا حلوایی – ریی��س هیأت 
 کش��تی قم و مس��ئول تیم صبای ق��م – هم م��ورد اعتراض 
فدراس��یونی هاس��ت و توپچی یکی از دالیل قهر مس��ئوالن 
فدراسیون را برخورد بد با حلوایی می داند. ضمن این که رییس 
کمیته اقتصادی فدراس��یون هم نوع برخورد با حسن رنگرز را 
در شأن نایب رییس فدراسیون کشتی و یکی از قهرمانان سابق 
 دنیا نمی داند. هرچند ساکت معتقد است که نوع برخورد رنگرز 
هم با این موض��وع غیر حرف��ه ای و از روی اطالعات غلط بوده 

است.
با باال گرفتن بحث بین مس��ئوالن فدراس��یون کشتی و فوالد 
ماهان اصفه��ان بای��د منتظر ماند و دی��د  آیا فدراس��یونی ها 
می توانند آن طور که خودشان ادعا می کنند دست ماهان را از 
زیاده خواهی کوتاه کنند یا ماهانی ها به گفته س��اکت با رایزنی 
با وزارت ورزش خواهند توانس��ت وضع نابسامان و ناهماهنگ 

فدراسیون کشتی را روبه راه کنند.

به بهانه اتفاقات فینال لیگ برتر کشتی در اصفهان
دعوا بر سر تبلیغات در آشفته بازار کشتی!
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به دو كانديدا تذكرداد
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 آگهی مناقصه عمومی خرید و نصب تابلوی اتوماتیک جهت دو فیدر نمودن
 پست برق مرکز آموزشی درمانی آیت ا... کاشانی 

 متقاضی�ان ش�رکت در مناقص�ه م�ی توانن�د جهت کس�ب اطالع�ات بیش�تر به س�ایت دانش�گاه عل�وم پزش�کی اصفهان 

به آدرس  www.mui.ae.ir یا سایت مدیریت خدمات پشتیبانی دانشگاه به آدرس www.afa.mui.ac.ir/khadamat مراجعه 

و یا با شماره تلفن 7922191-0311 واحد کمیسیون مناقصات تماس حاصل فرمایند.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و  خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان 
م الف: 2855

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

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

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

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
باعث شده در حد عکسی روی

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

به دو كانديدا تذكردادفرماندار تهران

بهروشساندويچيجيببري

بهروشساندويچيجيببري

بازیچه اختالفات و فرصت طلبی هامیراث فرهنگی 

12

12

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن

12  

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

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

12

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

12

12

12BBC
بازيگردان اختالفات

+4 Pages
تعقيب قرارمي گيرندكودكان متكدي تحت سركردگان تعقيب قرارمي گيرندكودكان متكدي تحت سركردگان

مهرزاد 
دانش

Society,Cultural Newspaper  ISSN:
 2012-2129

اجتماعی روزنامه فرهنگی، 

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

No. 732, Feb 23,20128Pages| 1000 Rls

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.
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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

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی

نوبت دوم

ود[
ه ر

ند
 زای

م/
مرا

کو
ا نی

رض
ید

حم
س: 

عک
[

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!«
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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

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

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

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
باعث شده در حد عکسی روی

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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توفان سرخ 
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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

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

به دو كانديدا تذكردادفرماندار تهران

بهروشساندويچيجيببري

بهروشساندويچيجيببري

بازیچه اختالفات و فرصت طلبی هامیراث فرهنگی 

12

12

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن

12  

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

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

12

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

12

12

12BBC
بازيگردان اختالفات

+4 Pages
تعقيب قرارمي گيرندكودكان متكدي تحت سركردگان تعقيب قرارمي گيرندكودكان متكدي تحت سركردگان

مهرزاد 
دانش

Society,Cultural Newspaper  ISSN:
 2012-2129

اجتماعی روزنامه فرهنگی، 

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

No. 732, Feb 23,20128Pages| 1000 Rls

آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

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

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

WWW.iets.mporg.ir تلفن: 6680030-0311پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
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شاهين شهر را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكار دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار 
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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
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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

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی

نوبت دوم

ود[
ه ر

ند
 زای

م/
مرا

کو
ا نی

رض
ید

حم
س: 

عک
[

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!«
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یادداشت

 شناسایی 30 گونه گیاهی
 منحصر به فرد در استان

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری گفت: در 
حال حاضر30 گونه گیاهی منحصر به فرد در این اس��تان شناسایی 

شده است. 
خس��رو عبداللهی اظهار داش��ت: در حال حاضر افزون بر350 گونه 
گیاهی در این استان شناس��ایی شده اس��ت. وی افزود: از مجموع 
گونه های شناسایی شده در این استان30 گونه منحصر به فرد در این 
استان وجود دارد. عبداللهی خاطرنشان کرد: برخی از این گونه هایی 
گیاهی تنها خاص این استان است و هیچ کجای کشور وجود ندارد.

مدیرکل منابع طبیع��ی و آبخی��زداری چهارمح��ال و بختیاری بر 
ضرورت برنامه ریزی جامع در حفظ طبیعت و منابع طبیعی استان 
تأکید کرد و گفت: چ��رای بیش از حد دام ها در این اس��تان موجب 
تخریب مراتع استان شده اس��ت که الزم است جلوی این مسأله نیز 
گرفته شود. وی در ادامه از کاهش  آتش سوزی در عرصه های منابع 
طبیعی استان در سال گذشته خبر داد و افزود: در سال گذشته تعداد 
19مورد حریق در جنگل ها و مراتع اس��تان صورت پذیرفت که در 

مقایسه با سال پیش از آن حدود5/91 درصد کاهش داشته است.
عبداللهی خاطرنشان کرد: همکاری و مش��ارکت مردم و شوراهای 
اس��امی و دهیاران و وجود آموزش های همگانی توسط مروجین و 
رعایت اصول ایمنی و وجود بارش های بهاره در سال گذشته، کاهش 

آتش سوزی در عرصه های جنگلی و مرتعی استان را موجب شد. 

خبر ویژه

ریيس شورای هماهنگی تبليغات 
اسالمی/ علی گرجی

کاهش تحریم های اس��تکبار جهانی، افزایش اعتبار و اقتدار سیاس��ی 
ایران اسامی در سطح منطقه ای و فرامنطقه ای و افزایش ضریب امنیت 
 ایران در منطقه از مهم ترین پیامدهای مشارکت حداکثری در انتخابات 

است.
 هرچند زمینه برای برگزاری این دوره از انتخابات فراهم است، اما برای 
ایجاد نشاط سیاسی در راستای خلق حماسه باید با جدیت تاش شود. 
مخدوش کردن نشانه های امید در جامعه، تبدیل نقاط قوت به نقاط ضعف 
و بزرگنمایی آنه��ا و همچنین 
القای به بن بست رسیدن نظام، 
از مهم ترین ترفندهای دشمنان 
در فص��ل انتخابات برای تحقق 
اهداف خود است. حال می طلبد 
ب��ا مش��ارکت حداکث��ری در 
راستای خنثی شدن توطئه های 

دشمنان نظام اقدام کرد.

حضور حداكثري در انتخابات 
موجب اقتدار سیاسي كشور

چهره روزیادداشت
جريان های سياسی قيام 15خرداد تبيين  شود

مدیر حوزه های علمیه چهارمحال و بختیاری، انقاب  اسامی را تبلور جنبش  ضداستعماری  
15خرداد 42 دانس��ت و بر ضرورت تبیین جریان های سیاس��ی این روز تاریخی برای طاب 

تأکید کرد. 

7
روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1052 | دوشنبه 13 خرداد  1392 | 23 رجب  1434

اخبار كوتاه

ادامه از صفحه یک :       حجت االس��ام فیض اهلل اس��دپور 
افزود: این طرح که به منظور غنی س��ازی اوقات فراغت کودکان 
و نوجوانان در نظر گرفته ش��ده است ش��امل برگزاری برنامه های 
قرآنی وکاس های آموزشی و فرهنگی اس��ت. وی از اجرای طرح 
نش��اط معنوی در 15 بقعه از بقاع متبرکه استان خبر داد و گفت: 
این طرح از هش��تم تیرماه آغاز و تا 25 مردادماه سال جاری تداوم 

خواهد داشت. 
اس��دپور ب��ا اش��اره ب��ه می��زان ش��هریه کاس ه��ای ط��رح 
اوقات فراغ��ت این س��ازمان در بق��اع متبرکه اس��تان، گفت: در 
 س��ال جاری میزان ش��هریه تعیین ش��ده ب��رای عاق��ه مندان
شرکت کننده در این طرح،10هزار تومان در نظر گرفته شده است.

اج�رای ط�رح ضیاف�ت اله�ی در 30 بقع�ه متبركه   
چهارمحال و بختیاری

مع��اون فرهنگ��ی و اجتماع��ی س��ازمان اوق��اف و ام��ور خیریه 
چهارمحال و بختیاری از اجرای طرح ملی حفظ قرآن در تابستان 
س��ال جاری خبر داد و اف��زود: طرح حفظ جزء30 ق��رآن و حفظ 
 موضوعی س��وره های قرآن ب��رای دومین بار در اس��تان پیگیری

 خواهد شد. 
وی با اشاره به شرکت20 هزار نوجوان در برنامه های اوقات فراغت 
سال گذشته این سازمان، گفت: بارگاه متبرکه امامزادگان استان با 

قرار گرفتن در مکان های گردشگری، هر سال افراد بسیاری را برای 
زیارت و گردش به سمت خود جذب می کنند. اسدپور خاطرنشان 
کرد: پیش بینی می شود امسال نیز ش��اهد حضور چشمگیری از 
مردم در این طرح باشیم. این مسئول با اشاره به همزمانی ماه مبارک 
رمضان با برنامه های اوقات فراغت، گفت: طرح ضیافت الهی در30 
بقعه اس��تان با حضور مبلغین اعزامی از قم در جوار بقاع متبرکه 

مناطق محروم استان اجرا خواهد شد.
وی افزود: برگزاری اردوهای یک روزه، برگ��زاری کاس احکام و 
قرآن و همچنین برپایی طرح خیمه های معرفت برای رفع شبهات و 
پاسخگویی به سؤاالت احکام نوجوانان و جوانان از جمله برنامه های 

طرح ضیافت الهی محسوب می شود.

 فعالیت 34 كانون فرهنگی در چهارمحال و بختیاری
معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش چهارمحال 
و بختیاری نیز در ادامه این گفتگو با اشاره به برنامه های آموزش و 
پرورش در تابستان امسال، اظهار داشت: اوقات فراغت باید به عنوان 
یک بخش اصلی در جامعه و بین خانواده ها جای بگیرد. افش��ین 
امیریان افزود: با توج��ه به این که در اوق��ات فراغت دانش آموزان 
ممکن است زمان بسیاری به بطالت هدر رود، الزم است تا اوقات 
فراغت کودکان و نوجوان��ان برنامه ریزی و مدیریت ش��ود. وی از 
فعالیت34کانون فرهنگی در استان خبر داد و گفت: در حال حاضر 

افزون بر11اردوگاه دانش آموزی در سطح استان برای دانش آموزان 
در نظر گرفته شده است که تنها سه اردوگاه در طول دوران فراغت 
دانش آموزان فعال خواهد بود. معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل 
آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری اف��زود: البته تعدادی از 
پایگاه های اوقات فراغ��ت دانش آموزان نیز به عن��وان پایگاه های 

اقماری در نظر گرفته شده است.

 شركت65 هزار دانش آموز در طرح تابستانی اوقات 
فراغت

امیریان از فعالی��ت310 پایگاه اوق��ات فراغت در این اس��تان در 
سال گذش��ته خبر داد و خاطرنشان کرد: در س��ال گذشته افزون 
بر 34پایگاه اوقات فراغت تابستانی،40 کانون فرهنگی، 27 کانون 
ورزشی،30 هنرستان فنی و حرفه ای،121پایگاه طرح هجرت،21 
آموزشگاه آزاد علمی و پنج مدرسه غیر دولتی و شش پژوهش سرا 
در اس��تان فعال بود. وی با بیان این که از اول تیرماه س��ال جاری 
فعالیت پایگاه ه��ای اوقات فراغت آغاز ب��ه کار خواهد کرد، گفت: 
این کاس ها تا24مردادماه به طور مستمر فعال خواهند بود. این 
مسئول خاطرنشان کرد: پیش بینی می شود که امسال افزون بر 65 

هزار دانش آموز در طرح تابستانی آموزش و پرورش شرکت کنند.

ش�ركت بیش از 18 هزار نفر از جوان�ان چهارمحال و   
بختیاری در طرح اوقات فراغت

معاون فرهنگی اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری نیز 
با بیان این که سازمان ورزش و جوانان وظیفه دبیری اوقات فراغت 
استان را برعهده دارد، اظهار داشت: تمامی دستگاه هایی که به نوعی 
با موضوع فرهنگ و جوانان مرتبط هستند الزم است تا برنامه های 
 دستگاه خود را به این سازمان ارسال کنند تا پس از جمع بندی برای
غنی س��ازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان برنامه ریزی  ش��ود.

علیرضا تش��نیزی از ش��رکت بیش از 18ه��زار نف��ر از جمعیت 
جوان استان در طرح اوقات فراغت امس��ال خبر داد و گفت: برای 
س��ال جاری، این س��ازمان در قالب 49 هیأت اس��تانی در تمامی 
رشته های ورزشی آماده خدمت رس��انی به تمامی جوانان استان 
است. وی ادامه داد: عاوه بر این400هیأت تابع نیز در بیش از101 

مکان ورزشی استان کاس  های ورزشی دایر خواهند کرد.
این مس��ئول تش��کیل هیأت های قرآنی را یکی از شاخص ترین 
برنامه های فرهنگی در حوزه جوانان دانست و یادآور شد: برنامه های 
فرهنگی مکمل برنامه های ورزشی است و امسال تشکیل هیأت های 
قرآنی از شاخص ترین برنامه های فرهنگی است که برای جوانان در 

نظر گرفته شده است.

تابستان در راه است 

اوقات بطالت يا اوقات فراغت؟  تلفات غرق شدگی
 66درصد افزایش داشت

مدیرکل پزش��کی قانونی چهارمح��ال وبختیاری گفت: 
 تلفات ناش��ی از غرق ش��دگی از ابتدای امس��ال تاکنون 

66 درصد افزایش یافته است. 
منصور فیروز بخت افزود: در این مدت در اس��تان، شش 
مورد مرگ ناشی از غرق شدگی ثبت شده که این تعداد 
درمدت مشابه پارس��ال چهار مورد بوده است. وی گفت: 
از این تعداد دو نفر زن و چهار نفر مرد بوده اند، اما درسال 
گذشته چهار مورد تلفات ناشی از غرق شدگی مرد بودند.

فیروز بخت آمار غرق شدگی درسال گذشته در استان را 
20مورد عنوان کرد و گفت: از این تعداد تلفات، دو مورد 

زن بوده اند.

رتبه 14 چهارمحال و بختیاری 
در بخش صنعت

معاون وزی��ر صنع��ت، معدن و تج��ارت گفت: اس��تان 
چهارمحال و بختیاری در بخش صنع��ت، رتبه 14را در 

بین استان های کشور دارد.
محس��ن صالح نیا در جمع مدیران اس��تان چهارمحال و 
بختیاری اظهار داش��ت: تحوالت انجام ش��ده، استان را 
از جایگاه س��وم به جایگاه دوم کشانده است. وي با اشاره 
به این که واحدهاي صنعتي در این اس��تان دوبرابر رشد 
داش��ته، تصریح کرد:480 واحد صنعتي در طي هش��ت 
سال گذشته در این استان بوده که در حال حاضر به920 
 واحد صنعتي رس��یده اس��ت. صالح نیا ادامه داد: ارزش

سرمایه گذاري طرح هاي در دست اجرا در این استان سه 
هزار و500 میلیارد تومان است.

 بیداری اسالمی
ثمره انقالب امام خمینی)ره(

فرمانده سپاه ناحیه ش��هرکرد گفت: بیداری اسامی ثمره 
انقاب امام خمینی)ره( اس��ت و برای رس��یدن به فاح و 
رستگاری و نیر ناکام گذاشتن دشمن باید در مسیر مؤسس 

انقاب اسامی حرکت کرده و مدافع والیت فقیه بود.
سرهنگ مهران مرادی در جمع فرماندهان و مدیران سپاه 
ناحیه ش��هرکرد افزود: وفاداری این است که عینا در همان 
خط و هدف امام خمین��ی )ره( حرکت کنی��م و به بیراهه 

نرویم.
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

 حصر وراثت 
384 آق��ای اس��فندیار عرب لودریچه دارای شناس��نامه ش��ماره 66235 به ش��رح 
دادخواس��ت به کالسه 1211/92ح/10 از این ش��ورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نم��وده و چنین توضیح داده که ش��ادروان قدم علی عرب لودریچه بشناس��نامه 24 
در تاری��خ 1391/2/25 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگ��ی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اس��ت به ش��ش پسر و دو دختر و همس��ر به شرح ذیل: 1- محسن 
ع��رب لودریچ��ه ش ش 1840 )فرزند متوفی(. 2- اس��فندیار ع��رب لودریچه ش ش 
66235 )فرزن��د متوف��ی(. 3- محمد عرب لودریچ��ه ش ش1465 )فرزند متوفی(. 4- 
یوس��ف عرب لودریچه ش ش 69896 )فرزند متوف��ی(. 5- مهدی عرب لودریچه ش 
ش 1162 )فرزن��د متوف��ی(. 6- مجتبی عرب لودریچ��ه ش ش 3333 )فرزند متوفی(. 
7- زه��را عرب لودریچ��ه ش ش 60551 )فرزند متوف��ی(. 8- لیال عرب لودریچه ش 
ش 4106 )فرزن��د متوفی(. 9- صدیقه صادقیان لودریچه ش ش 24 )همس��ر متوفی( 
والغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزب��ور را در یک نوبت آگهی 
م��ی نماید تا هر کس��ی اعتراض��ی دارد و یا وصیتنام��ه از متوفی نزد او باش��د از 
 تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

قرار تامین خواسته
385 کالسه پرونده: 9209980352600326. شماره دادنامه: 9209970352600367-92/3/5. 
ش��ماره بایگانی پرونده: 920068ج ح/26. مرجع رس��یدگی: شعبه 26 دادگاه حقوقی 
اصفهان. خواهان: پریا نجفی به نش��انی اصفهان خ طیب – کوچه ش��ماره 28- پالک 
40- واحد2. خوانده: مازیار میرزارضی دهقی نشانی مجهول المکان. خواسته: تامین 
خواس��ته. گردش��کار: دادگاه با بررس��ی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را 
اعالم و به ش��رح ذی��ل مبادرت به ص��دور رأی می نماید: قرار تامین خواس��ته. در 
خصوص تقاضای پریا نجفی بطرفیت مازیار میرزارضی دهقی به خواس��ته صدور 
قرار تامین خواس��ته از بابت مهریه با توجه به تصویر مصدق س��ند نکاحیه رسمی 
ش��ماره دفترخانه 179 حوزه ثبت اصفهان و فراهم بودن ش��رایط درخواست دادگاه 
مس��تندا به بند الف ماده 108 آیین دادرس��ی مدنی قرار تامین و توقیف معادل پنجاه 
مثقال طالی هجده عیار – یکهزار عدد سکه تمام کامل بهارآزادی و مبلغ 7/137/689 
ری��ال از اموال بالمعارض خوانده را صادر و اعالم می نماید. قرار صادره وفق ماده 
116-117 قان��ون آیین دادرس��ی مدنی قبل/پس از ابالغ اج��را و ظرف ده روز قابل 

اعتراض در این دادگاه می باشد. شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

اجرائیه
386 شماره اجرائیه: 9210420351200076. شماره پرونده: 9109980351200190. 

شماره بایگانی شعبه: 910193. به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 
و ش��ماره دادنامه مربوط��ه 9109970351200983 محکوم علیهم 1- روح اله معمار 
به نش��انی خ هاتف – روبروی پمپ بنزین – جنب مدرسه سالمت. 2- مهدی محمدی 
نشانی مجهول المکان محکوم اند به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 330/000/000 
ریال بابت اصل خواس��ته و 15/929/000 ریال بابت مجموع خس��ارات دادرس��ی و 
همچنین خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ سررس��ید تا تاریخ وصول که محاس��به آن 
براس��اس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد در حق 
محکوم له شرکت حایر تهران به مدیریت محسن کهندل و علیرضا شیرانی به نشانی 
ش��هرک صنعتی مورچه خورت – خ س��وم – س��اختمان فدک و نیم عشر اجرایی به 
مبل��غ 16/500/000 ری��ال در حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف اس��ت از تاریخ 
اب��الغ اجرائیه: 1- پس از اب��الغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن��را بموقع اجرا گذارد. 
2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میس��ر باش��د و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. 
اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور 
معلوم ش��ود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم ب��ه بوده اید لیکن برای فرار 
در پرداخ��ت اموال خود را معرف��ی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید 
بنحوی که اجرای تمام یا قس��متی از مفاد اجرائیه متعس��ر باشد به مجازات حبس از 

61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید ش��د. 4- عالوه بر موارد باال که قس��متی از ماده 34 
اجرای احکام مدنی می باشد به قانون اجرای احکام مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی 

مص��وب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 
10 آبان 1377 توجه نمائید. شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ رأی
387 شماره دادنامه: 9209970352700274. شماره پرونده: 9109980364900589. 
شماره بایگانی شعبه: 910848. شاکی: آقای دولت عطایی به نشانی بزرگمهر – مقابل 
مسجدالکریم – ک موس��فید- پ47. متهمین: 1- آقای علی محوری 2- رضا صالحی 
3- آقای اکبر ش��کل آبادی همگی به نش��انی مجهول المکان. اتهام: ایراد صدمه بدنی 
غیرعمدی. گردش��کار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رس��یدگی اعالم و به 
ش��رح زیر مبادرت به اصدار رأی می نماید. رأی دادگاه. در خصوص ش��کایت آقای 
دولت عطایی فرزند علی مدد علیه آقایان 1- اکبر شکل آبادی 2- رضا صالحی 3- علی 
محوری )که مشخصات بیشتری از آنان در دست نیست( و هر سه دائر بر مشارکت در 
عدم رعایت نظامات و مقررات قانونی حین کار منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی 

دادگاه با توجه و بررس��ی مجموع اوراق پرونده تحقیقات انجام ش��ده شکایت شاکی 
گواهی پزشکی قانونی نظریه کارشناس در پرونده و نحوه شهادت شهود تعرفه شده 
در پرونده و مفاد کیفرخواس��ت صادره پیوس��تی و عدم حضور متهمین در جلس��ه 
دادگاه و در نهایت عدم دفاع موثر از خویش و سایر محتویات پرونده در مجموع اتهام 
انتسابی را ثابت و محرز دانس��ته مستندا به مواد 485-304-302-297-295-294-
495-367-442-418-42-2-16-15 از قانون مجازات اس��المی و مواد 176 ناظر به 
م��اده 91 قانون کار هر یک از متهمین موصوف الذکر را باالش��تراک و التثلیث جهت 
  4
5 خردشدگی )کوبیدگی( استخوان زنداعلی چپ که بدون عیب التیام یافته به پرداخت

چهار پنجم ثلث دیه یک دس��ت و جهت آسیب نسج استخوانی زند اسفل ساعد دست 
چپ و نیز محدودیت حرکتی مچ دست که دچار نقص عضو گردیده جمعا به پرداخت 
6 ش��ش صدم دیه کامله بعنوان ارش و از نوع انتخابی در حق شاکی و نیز جهت 

100
لحاظ جنبه عمومی بزه یاد ش��ده هر یک از متهمین را به پرداخت 200 دویست برابر 
م��زد روزانه یک کارگر در حق صندوق دولت محکوم می نماید مهلت پرداخت دیه از 
زمان وقوع حادثه )1390/6/8( به مدت دو سال می باشد. رای صادره غیابی و ظرف 
ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس از 
 ابالغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر مرکز اس��تان )اصفهان( می باشد.

م الف: 2724 ذبیحی – رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

ابالغ رأی
388 شماره دادنامه: 9209970353600183. شماره پرونده: 9109980365801252. 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 911343. ش��اکی: خانم اعظم باقری به نشانی اصفهان ملک 
ش��هر ش��هرک نگین برلیان 4 برلی��ان 6 ش��رقی پ430. متهم: آقای ب��رزو پرتو به 
نش��انی مجه��ول المکان. اتهام: ترک انفاق. گردش��کار: دادگاه ب��ا توجه به محتویات 
پرون��ده ختم رس��یدگی اعالم و به ش��رح ذیل مب��ادرت به صدور رأی م��ی نماید. 
رأی دادگاه. در خص��وص اته��ام برزو پرتو فرزند ابوالقاس��م فاقد مش��خصات در 
کیفرخواس��ت دائ��ر بر ترک انفاق موضوع ش��کایت خانم اعظم باق��ری به محتویات 
پرون��ده و مت��واری بودن متهم دادگاه جرم انتس��ابی را محرز دانس��ته به اس��تناد 
م��اده 642 ق.م.ا نامب��رده را ب��ه 4 م��اه حب��س تعزی��ری محکوم م��ی نماید رای 

ص��ادره غیاب��ی و ظرف 10 روز پ��س از ابالغ قابل واخواه��ی و 20 روز پس از آن 
 قاب��ل تجدی��د نظر در محاکم محت��رم تجدید نظ��ر اصفهان می باش��د.م الف: 2725 

حسین مومنی – رئیس شعبه 110 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

اجرائیه
389 شماره اجرائیه: 9210420350800119. شماره پرونده: 9009980350801052. 
ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 901060. به موجب درخواس��ت اجرای حک��م مربوطه به 
ش��ماره 9210090350800804 و ش��ماره دادنامه مربوطه 9109970350800814 
محکوم علیه محس��ن شفیعی فرزند امین اله نش��انی مجهول المکان محکوم است به 
 پرداخت مبلغ 300/000/000 ریال بابت اصل خواسته و با احتساب خسارت دادرسی

)هزینه دادرس��ی )6023000 ری��ال( و حق الوکال��ه )8400000 ری��ال(( به انضمام 
خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ سررس��ید چک 90/07/27 لغایت زمان تادیه در حق 
محکوم له تعاونی اعتبار ثامن االئمه به نش��انی اصفهان – خ جی – روبروی تاالر – 
تعاونی ثامن االئمه. وکیل: افس��انه حبیبی به نش��انی اصفهان خ شیخ صدوق شمالی 
باالتر از چهار راه نیکبخبت جنب دفترخانه85. رای صادره نسبت به خوانده غیابی و 
15/000/000 ریال می باش��د که بر عهده محکوم علیه است. محکوم علیه مکلف است 
از تاری��خ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ اجرائیه ظ��رف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا 
گ��ذارد. 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم ب��ه بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائی��ه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمع دارایی خود را به قس��مت اجرا 
تس��لیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف س��ه سال بعد از انقضاء 
مهلت مذکور معلوم ش��ود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن 
ب��رای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنی��د یا صورت خالف واقع از دارایی 
خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات 
حب��س از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید ش��د. 4- عالوه بر موارد باال که قس��متی 
از ماده 34 اجرای احکام مدنی می باش��د به قانون اجرای احکام مدنی و قانون آیین 
دادرس��ی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های 
مالی مصوب 10 آبان 1377 توجه نمائید. شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ 
390 نظر به اینکه از س��وی رضا افسوس. نسبت به دادنامه شماره 91/6/8-910615 
در پرون��ده کالس��ه 900016 ح12 تجدید نظر خواهی گردی��ده و با توجه به مجهول 
المکان بودن تجدید نظر خوانده عباس دهداری. مراتب در اجرای ماده 73 قانون آیین 
دادرس��ی مدنی یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار اصفهان درج و آگهی و به 
تجدید نظرخوانده ابالغ می گردد ظرف ده روز از تاریخ نشر آگهی با مراجعه به دفتر 
ش��عبه و دریافت نسخه دوم دادخواست تجدید نظر و ضمائم آن پاسخ کتبی خود را 

ارایه نماید. شعبه دوازدهم دادگاه حقوقی اصفهان 

حصر وراثت 
391 آقای ابراهیم محمدی خش��ویی دارای شناس��نامه شماره 5 به شرح دادخواست 
به کالس��ه 1221/92 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضی��ح داده که ش��ادروان عل��ی پناه محمدی خش��ویی بشناس��نامه 63 در تاریخ 
89/10/9 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
 اس��ت به 4 پس��ر و 1 دختر و یک عیال به نام های ذیل: 1- ابراهیم محمدی خشویی
ش ش 5 )پسر متوفی(. 2- کامران محمدی ش ش 901 )پسر متوفی(. 3- محمد محمدی 
 خشویی ش ش 999 )پسر متوفی(. 4- اسماعیل محمدی خشویی ش ش 27 )پسر متوفی(.

5- ای��ران محم��دی خش��ویی ش ش 72363 )دختر متوف��ی(. 6- پ��وران لعل گانی 
بزنجگانی ش ش 9 )عیال متوفی( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد. شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت 
392 آقای ولی اله نعمت اللهی دارای شناس��نامه ش��ماره 4 به ش��رح دادخواست به 
کالس��ه 993/92 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که ش��ادروان مریم نعمت اللهی بشناس��نامه 1274436321 در تاریخ 89/7/19 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
 1- ولی اله نعمت اللهی ش ش 4 )پدر متوفی(. 2- مهناز نفر ش ش 2876 )مادر متوفی(
والغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزب��ور را در یک نوبت آگهی 
م��ی نماید تا هر کس��ی اعتراض��ی دارد و یا وصیتنام��ه از متوفی نزد او باش��د از 
 تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت 
393 خانم نصرت مصلحی بهارانچی با وکالت ندا حیدری دارای شناسنامه شماره 8 
به شرح دادخواست به کالس��ه 1236/92ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر 
 وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مجید ابراهیمی زهرانی بشناسنامه 29 
در تاری��خ 1391/6/12 اقامت��گاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته ورث��ه حین الفوت 
 آن مرح��وم منحصر اس��ت ب��ه: 1- مهدی ابراهیم��ی زهران��ی ش ش 204 )فرزند(.
 2- محسن ابراهیمی زهرانی ش ش 3834 )فرزند(. 3- مصطفی ابراهیمی زهرانی ش ش

1271492040 )فرزن��د(. 4- مه��رداد ابراهیمی زهران��ی ش ش 64789 )فرزند(. 5- 
نصرت مصلحی بهارانچی ش ش 8 )همسر( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

اخطار اجرائی 
394 ش��ماره: 2077/91ش33- 731/91ش33. به موجب رای ش��ماره اصلی 1398-

91/8/27 و رای اصالحی 2040-91/12/20 شعبه 33 شورای حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه محمدرضا جلیل وند نشانی محل اقامت 
مجهول المکان محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ س��ه میلیون و چهارصد و پنجاه هزار 
ریال بابت اصل خواس��ته و س��ی و ش��ش هزار ریال بابت هزینه های دادرس��ی و 
همچنی��ن خس��ارت تاخیر تادی��ه از تاریخ سررس��ید )90/9/5( لغای��ت اجرای حکم 
و همچنی��ن پرداخت هزینه های نش��ر آگه��ی طبق تعرفه در حق محکوم له احس��ان 
تاجمیر ریاحی به نش��انی اصفهان – خ ارتش – نرس��یده به خ مسجد اعظم – جنب 
ایران خودرو – فروش��گاه پایت اسپرت تا اجرای حکم. ماده 34 قانون اجرای احکام: 
همی��ن که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز 
مف��اد آن را به موقع اجرا بگذارد ی��ا ترتیبی برای پرداخت محک��وم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میس��ر باش��د ودر صورتی 
ک��ه خود را قادر به اجرای مف��اد اجرائیه نداند یا ظرف مهل��ت مزبور صورت جامع 
 دارایی خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کن��د و اگر مالی ندارد صریح��ا اعالم نماید. 

شعبه 33 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

تاسیس 
414 خالصه اساس��نامه و تقاضانامه ش��رکت تعاونی کش��اورزان طالی سرخ ازان 
که در تاریخ 1392/03/01 تحت ش��ماره 322 و شناس��ه ملی 14003433605 در این 
واحد به ثبت رس��یده برای اطالع عموم در روزنامه رس��می کشور و یکی از جراید 
کثیراالنتش��ار محل��ی آگهی می گردد. 1- موضوع ش��رکت: پ��رورش زعفران و گل 
محمدی و محصوالت کشاورزی. 2- مرکز اصلی شرکت: اصفهان – میمه – روستای 
ازان – خیابان امام خمینی – جنب مس��جد حضرت علی)ع( – پالک 940- کدپس��تی 
8351753756. 3- س��رمایه ش��رکت: مبلغ ده میلیون و پانصد هزار ریال است که به 
بیس��ت و یک س��هم پانصد هزار ریالی تقسیم شده اس��ت. 4- مدت شرکت: از تاریخ 
1392/03/01 ب��ه مدت نامح��دود. 5- مدیران و صاحبان امض��اء: آقای محمود علی 
اکبری به ش��ماره ملی 6229887223 به س��مت رئیس هیئت مدیره و آقای عباسعلی 
جعفری ازان به ش��ماره ملی 6229813378 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم 
صغری جعفری ازان به ش��ماره ملی 6229887193 به س��مت منشی برای مدت سه 
سال انتخاب گردیدند و خانم صغری جعفری ازان نامبرده به سمت مدیرعامل شرکت 
برای مدت دو س��ال انتخاب گردید. کلیه قراردادها و اس��ناد رسمی و تعهدآور بانکی 
از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضاء خانم صغری جعفری ازان و آقای 
محم��ود علی اکبری و در غیاب محمود علی اکبری با امضاء عباس��علی جعفری ازان 
و با مهر تعاونی دارای اعتبار اس��ت و اوراق عادی و نامه ها با امضاء خانم صغری 
جعف��ری ازان و مه��ر تعاونی معتبر اس��ت. 6- آقایان مهدی اس��حاقی و حمیدرضا 
اس��المی به ترتیب به سمت بازرس��ان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال 

انتخاب شدند. حسین نوروز – رئیس ثبت میمه

%



جالب

۴ قانون برای آرام کردن ذهن

عکس نوشت

مسابقات دوچرخه سواری 
تور ایتالیا

اخبار ویژه

ناس��ا در نظر دارد قدرتمندترین 
موشک تاریخ را با هدف تفحص در 

اعماق فضا، پرتاب کند.
مهندس��ان به تازگی بخش هایی 
از موش��ک Saturn را ب��رای 
طراحی»سیستم پرتاب فضایی« 
)SLS( ناس��ا مطالعه کرده اند؛ اما 
سامانه جدید، علی رغم استفاده از 
اطالعات گذشته، ابرقدرت خواهد 
بود. موش��ک های Saturn تنها 
فناوری نیس��تند که دانشمندان 
ب��رای طراح��ی SLS بررس��ی 
کرده اند. ش��یوه های تولید ابزار و 
سخت افزار آزمایش شده برنامه های تفحصی شاتل فضایی نیز، برای طراحی سیستم پرتابی 
جدید مطالعه شده اند. سامانه SLS که برای انعطاف پذیری طراحی شده، از پیکربندی های 
پرتاب متعدد بهره می برد و قادر به تکامل، س��ازگاری و انجام طیفی از مأموریت ها و سایر 
مستلزمات خواهد بود. ناسا سیس��تم جدید را قدرتمندترین وسیله پرتابی در طول تاریخ 
نامیده است. اس��تیج هس��ته SLS بیش از 61 متر ارتفاع دارد و هیدروژن مایع برودتی و 
اکسیژن مایع را برای نیرودهی موتورهای نیروی محرکه RS-25 حمل خواهد کرد. این 
موتورها برای پرتاب موفقیت آمیز 135 مأموریت شاتل فضایی در گذشته به کار رفته اند؛ 
اما برای سیستم جدید قدرتمندتر خواهند بود. تعداد و نوع موتورهای RS-25 به کاررفته، 
به پیکربندی پرتاب طراحی شده بستگی خواهد داشت. حدود 15 موتور از این دست، در 
برنامه SLS وجود خواهد داشت و بر خالف موتورهای شاتل فضایی که قابل استفاده دوباره 
بودند، پس از تمام فرایند نمایش، موتورهای س��امانه جدید همراه با هسته، دور انداخته 
خواهند شد. در هر طرف استیج هس��ته، دو بوستر موشک جامد وجود خواهد داشت. این 
بوسترها نیروی پرتاب ارایه شده توسط موتور را در طول دو دقیقه اول مرحله پرواز اولیه، 

افزایش خواهند داد. تعداد بخش ها نیز بسته به پیکربندی SLS، متغیر خواهد بود.

گروهی از دانش آموزان آمریکایی 
خودرویی س��اخته اند که سوخت 
آن با پیام های شبکه های اجتماعی 

تأمین می شود.
ایده این خودرو توس��ط ش��رکت 
Minddrive بوده که از آموزش 
تجربی نوجوان��ان در معرض خطر 

استفاده می کند.
این ب��ار ای��ن دانش آم��وزان یک 
فولکس واگن کارمان غیای 1967 
را بازس��ازی ک��رده و آن را به یک 
 خ��ودروی برق��ی تبدی��ل کردند.

 آنها موت��ور این خ��ودرو را با یک 
بس��ته باتری لیتیوم یونی و موتور برقی تعویض کردند.این دانش آم��وزان پس از آن یک 
رایانه ش��خصی تبلت را در صفحه مدار خودرو نصب کردند که بر واتهای اجتماعی حاصل 
از حسابهای سایتهای اجتماعی شرکت Minddrive نظارت کرده و بر اساس آن جریان 

نیرو را کنترل می کند.
ابتدا ی��ک رس��انه اجتماعی ب��ه روزرس��انی ش��ده و عالمتی را ب��ه جعب��ه کوچکی در 
خ��ودرو می فرس��تد و آنرا از س��وخت اجتماعی ب��رای حرک��ت آگاه می کند.ب��ه عبارت 
دیگر ای��ن خودرو ب��ا تعام��الت رس��انه های اجتماع��ی مانند هش��تگ ک��ردن عبارت 
Minddrive در توئیتر، پس��ندیدن )الیک ک��ردن( صفحه این ش��رکت در فیس بوک 
 یا پیام گذاش��تن ب��ر روی تصاویر آن در اینس��تاگرام نی��روی خود را به دس��ت می آورد. 
برای مثال یک پیرو در توئیتر پنج وات و الیک کردن در فیس بوک، یک وات انرژی تأمین 

می کند.
از این طریق، کاربران تشویق می ش��وند که با حسابهای کاربری رسانه های اجتماعی این 
شرکت تعامل داشته باشند تا سوخت خودرو تأمین شود.پس از تکمیل ساخت این خودرو، 

سازندگان قصد دارند آنرا در یک سفر از کانزاس سیتی تا واشنگتن آزمایش کنند.

پرتاب قدرتمندترین موشک به فضا

نوشابه مانند مواد مخدر برای دندانها خطرناک است

حرکت خودرو با الیک در »فیس بوک«

1    چیزی ک�ه واقعا منظورتان اس�ت را بگویید. به 
چیزی که می گویید واقعا اعتقاد داشته باشید.

قسمت اول: چیزی که واقعا منظورتان است را بگویید.
 آی��ا ب��رای جلوگی��ری از برخورد کام��ل با ی��ک موقعیت 
ناراحت کننده می فهمید که مشغول بهانه آوردن هستید؟ به 
عنوان مثال، دوستتان از شما می خواهد که در یک مهمانی 
ش��رکت کنید. واقعا دوس��ت ندارید به آنجا بروی��د اما بهانه 
می آوری��د که»نمی توانم ج��ور کنم بیام« یا »خیلی س��رم 
ش��لوغه«، تا بتوانید به آرامی از چیزی یا کس��ی یا فعالیتی 
جلوگیری کنید. نمونه دیگر می تواند این باش��د که کسی از 
ش��ما می خواهد، کاری برای او انجام دهید که شما خیلی به 
آن راغب نیستید، اما احساس گناه می کنید و نمی توانید به 
او »نه« بگویید، به همین دلیل از برخورد با آن فرد جلوگیری 
می کنید )تلفن ها ی��ا ایمیل های او را ج��واب نمی دهید( یا 
بهانه ای می تراشید که حقیقت ندارد. دلیلش این نیست که 
نمی توانید کاری انجام دهید. واقعیت این اس��ت که تصمیم 
گرفته اید آن کار را انجام ندهید اما عمل بهانه آوردن یا اجتناب 
از آن، جنبشی در فضای درونیتان آغاز می کند که برای حفظ 
آن نیاز به انرژی دارید. به جای سکون و آرامش، حاال خود را 
مشغول فکر کردن به این »دروغ« می کنید. وقتی می خواهید 
چیزی بگویید، تصمیمی آگاهانه بگیرید که حقیقت محض 
یا آنچه واقعا منظورتان است را بگویید. حقیقت محض الزم 
نیست خشن یا ناراحت کننده باش��د، می توانید این کار را با 
مهربانی اما قاطعانه انجام دهید. وقتی چیزی که می گویید 
حرف خودتان باشد، هیچ کس نمی تواند آن را رد کند، حتی 
اگر آنچه می شنوند را دوست نداشته باشند؛ چون حقیقت را 

گفته اید و دقیقا به آن اعتقاد داشته اید.
2   به چیزی که می گویید واقعا اعتقاد داشته باشید.

گاهی اوقات برای رد کردن مسئولیت از سرمان یا از سر عادت 
چیزی می گوییم که واقعا به آن اعتقاد نداریم. بعنوان مثال، به 
والدین یا نزدیکانمان پشت تلفن می گوییم »دوستت دارم«، 
نه به این دلیل که واقعا منظورمان این است، بلکه از سر عادت. 
این کلمات به طور خودکار از دهانمان خارج می شوند، طوری 
که معنای واقعی خود را از دس��ت می دهند. در مثالی دیگر 
می گوییم»زود بهت زنگ می زنم« یا »فردا بهت زنگ می زنم«. 
یا به دوستی پیشنهاد کمک می دهیم اما چندان تمایلی برای 
انجام حرفمان نداریم و فقط به این دلیل به زبانش می آوریم 

که ساده بوده و باعث خوشحال شدن فرد مقابل می شود.
ممکن است تصور کنیم که این نظرات عادی بی ضرر هستند 
اما در عمق درونمان می دانیم که درست نیستند. اینها شروع 
دروغ های کوچک ما هستند و به مرور زمان به افکار گناه آلود 
تبدیل می شوند که حواس شما را از  این لحظه پرت می کنند. 
به خودتان متعهد شوید که به هر چه که به زبان می آورید واقعا 
اعتقاد داشته باشید و وعده توخالی که قدرت یا قصد انجام آن 

را ندارید به کسی ندهید.
3      چیزی را به کسی نگویید مگراین که بتوانید آن 

را به همه بگویید.
قبول کنیم یا نه، بیشتر ما نوعی غیبت کردن را دوست داریم. 
همچنین خیلی سریع اشکاالت دیگران را پیدا می کنیم و با 
دوس��تانمان درمورد آن حرف می زنیم. یا بیچارگی کسی را 
می فهمیم و دوست داریم به دیگران هم اطالع دهیم. مطمئنا 
نمونه های زیادی از این را در زندگی خودتان داشته اید اما برای 

برای نمونه به یک مورد اشاره می کنیم: 
علی از کار خود اخراج شده است و وقتی درمورد آن می شنویم 
چون از او خوشمان نمی آید حتی درموردش جوک هم درست 
می کنیم. در دو هر نمونه، نمی توانیم همان چیز را برای همه 
بازگو کنیم، مخصوصا خود علی. و اگر واقعا فضای درونیمان 
را موقع و بع��د از گفتن این کلمات مش��اهده می کردیم، ته 
دلمان احساس خوشحالی زیادی نمی کردیم. وقتی آگاهانه 
چنین گفتگویی را مشاهده می کنیم، یاد می گیریم که هیچ 
کاری برای غذا دادن به روحمان انجام نداده ایم، همه کاری 
که کردیم ایجاد انرژی منفی و تعارض درونی بوده است که 
فضای درونی ما را آلوده کرده است. به خودتان متعهد شوید 
که هیچ چیزی را به کسی نگویید مگراین که بتوانید آن را به 
همه دنیا اعالم کنید. برای پراکنده نک��ردن انرژی منفی به 

خودتان متعهد شوید.
4      چیزی را که نمی توانید بی�رون بگویید، درون 

نگویید.
بیش��تر ما منتقد خودمان هس��تیم. چون چیزهایی که به 
خودمان، در حریم شخصی ذهنمان می گوییم را نمی توانیم 
به دنیا اعالم کنیم، باور داریم که تنها کس��انی هستیم که از 
این گفتگو های شخصی منفی، اعتمادبه نفس کم و اضطراب 
آس��یب می بینیم. وقتی چیزی خوب پیش نمی رود، اولین 
کسی که مقصر می دانیم خودمان هس��تیم و اشتباهاتمان 
را نقد می کنیم. همه ما با خودم��ان حرف می زنیم اما زمانی 
مشکل ایجاد می شود که به این گفتگو با خود، ایمان می آوریم، 
طوری که باورهای اش��تباهی درباره خودمان در ما ش��کل 
می گیرد. ای��ن باورهای اش��تباه برای روحمان و س��المت 
آینده مان حیاتی می ش��ود مگراینکه ب��رای فراموش کردن 
این باورها کاری بکنیم. دفعه بعدی که این صدا را در سرتان 
شنیدید که »من احمقم« یا »من به اندازه کافی خوب نیستم« 
یا »من موفق نیستم« یا هر فکر منفی دیگری، بفهمید که این 
خودتان نیس��تید. می توانید با صدای بلند بگویید»این من 
نیست. این درست نیس��ت!« و این فکر را در سرتان پرورش 
دهید»از امروز به بعد، من انتخاب می کنم که فراموشت کنم، 
چون دیگر در خدمت من نیس��تی. تو واقعی نیستی و از 
امروز به بعد از دس��ت تو آزاد می ش��وم.« فرض اصلی در 
قانون سوم برای پاکسازی درون این است که هر فکری را 
که نمی توانید با صدای بلند برای بقیه )هر کسی( عنوان 
کنید، اصاًل به درون سرتان راه ندهید. فضای درونیتان را 

تمیز نگه دارید.

یک ش��رکت ژاپنی، نوعی لباس آبی الکتریکی را از ابریش��م 
مصنوعی عنکبوت تولید کرده اس��ت. ش��رکت Spiber این 
لباس را ب��رای اثبات ای��ن واقعیت خلق کرده ک��ه می توان از 
ابریشم عنکبوت بسیار س��بک و محکم در شیوه های متعدد 
اس��تفاده کرد. لباس جدید ساخته ش��ده از ابریشم عنکبوت، 
Qmonos نام دارد ک��ه از لغت ژاپن��ی kumonosu، به 

معنای »تار عنکبوت« گرفته شده است.
 ابریش��م مصنوعی، پنج برابر محکم تر از فوالد بوده و از نایلون 
ارتجاع پذیرتر اس��ت. اگر از ابریش��م برای س��اخت سپر بدن 
اس��تفاده ش��ود، محصول تولیدشده بس��ته به نوع عنکبوت، 
دست کم سه برابر محکم تر ازKevlar خواهد بود. فرایند تولید 
ابریشم در غده نخ ریسی به عنوان مارپیچی از پروتئین ها و پیش 
از عبور از خالل مجراهایی در شرایط دقیق اسیدی، محتوای 
آب و تراکم شیمیایی، آغاز می شود. این ماده سپس از طریق 
زگیل نخ ریسی از بدن عنکبوت خارج می شود. فیبر تولیدشده 
در مقابل آب مقاوم بوده، نس��بتا بلوری��ن و تا حدی مارپیچی 
است. این نوع ابریشم به دلیل مشخصه های آنتی بیوتیکی اش 
در پانسمان های زخم به کار می رود. لباس جدید در نمایشگاه 

Roppongi Hills توکیو به نمایش گذاش��ته ش��ده است. 
از این ابریش��م می توان برای تولید هر م��اده ای از طناب های 
چتربازی گرفته تا شریان های خونی مصنوعی استفاده کرد. با 
این حال، ماهیت قلمروگونه عنکبوت ها دستیابی به آن ها را در 

مقایسه با کرم های ابریشم، دشوارتر می کند. 
این حش��رات همچنین مقادیری اندک و تنها به میزان مورد 
نیازش��ان ابریش��م تولید و مقادیر اضافی را مصرف می کنند. 
در طبیعت، ابریش��م عنکبوت به تار تبدیل می ش��ود، اما در 

محیط آزمایشگاهی پروتئین های آن به کره، فیلم های نازک 
و کپسول بازآرایی می ش��وند. تیمی از دانشمندان امریکایی 
نیز در ت��الش برای تولید نوعی ابریش��م مصنوع��ی از طریق 
 اصالح ژنتیکی بزها ب��رای تولید پروتئین ابریش��م عنکبوت

 در شیرشان، هستند. 
ش��رکت ژاپنی Spiber نسخه دست س��از این نوع ابریشم را 
با اس��تفاده از ژن های مصنوعی، تولید کرده  است. این ژن ها ، 
باکتری ه��ا را برای تولی��د fibroin تحری��ک می کنند. این 
شرکت س��پس از این فناوری برای کشتن میکروب ها به طور 
کارآمد و تنی��دن fibroin به پارچه اس��تفاده کرده اس��ت. 
شرکت مزبور همچنین در حال همکاری با صنایع تولیدکننده 
قطعات خ��ودرو Kojima برای س��اخت کارخانه ای اس��ت 
 که ح��دود 99/97 کیلوگرم ابریش��م مصنوع��ی را در هر ماه

 تولید کند.
ش��رکت Spiber امیدوار اس��ت به تولید انبوه اولیه 10 تن 
ابریشم عنکبوت در س��ال 2015 برسد. گفته می شود، پارچه 
تولیدشده در صنایع مختلف از قبیل خودروسازی و پزشکی 

به کار می رود.

تولید لباسی محکم تر از فوالد با ابریشم مصنوعی عنکبوت

پژوهشگران نشان داده اند نوشیدن نوش��ابه های شیرین و 
گازدار به اندازه مصرف مواد مخدر کراک، کوکایین و شیشه 

برای دندان ها خطرناک و مضر است.
به گزارش خبرگ��زاری مهر، انجمن دندانپزش��کی انگلیس 
دریافته است، زنانی که به مدت سه تا پنج سال، روزانه دو لیتر 
نوشابه های گاز دار می نوش��یدند، به طور مشابه با معتادان 
به متامفتامین، شیش��ه، کوکایین و کراک، دچار پوسیدگی 

دندان شدند.
به گفت��ه این دانش پژوه��ان، مصرف مداوم شیش��ه، کراک 
و نوش��ابه های گازدار می تواند مشکالت مش��ابهی را برای 
دندان ها ایجاد کند که رایج ترین آن فرسودگی و پوسیدگی 

دندان است.

شیشه و کراک به ش��دت دهان مصرف کننده را تحت تأثیر 
قرار می دهند، در حالی که مصرف مداوم نوشابه های شیرین 

خطر پوسیدگی دندان را افزایش می دهد.

عالوه بر این که این مواد غیر قانونی دن��دان ها را در معرض 
اسید مضر و آس��یب رس��ان قرار می دهند، میزان بزاق را در 
دهان نیزکاهش داده و فرصت را برای شستن و از بین بردن 

اسید کاهش می دهد.
 تحقیق��ات پیش��ین ارتب��اط شیش��ه را ب��ه تع��دادی از 
بیماری هایی که به طور فزاینده ای با سالمت دهانی ضعیف، 

مرتبط هستند، نشان داده بود.
این دانش��مندان می گویند هر بار که فرد هر گونه نوشیدنی 
شیرینی را مصرف می کند، دندان هایش به مدت یک ساعت 
تحت حمله اسیدی قرار دارند. بزاق نقش مهمی را در خنثی 
س��ازی اس��ید در دهان ایفا می کند و این عمل یک ساعت 

طول می کشد.

جمالتی که کودک شما دوست 
دارد بشنود

»هیچ وقت همه تو را دوست نخواهند داشت«. دخترها همیشه دوست 
دارند بدانند چقدر خاص و مورد توجه هستند؛ اما برخی مردم از این مسأله 

خوششان نمی آید.
گفتن جمله»دوستت دارم« به کودکان بسیار خوب است و به او آرامش 
می دهد. اما فقط همین یک جمله برایش��ان کافی نیس��ت. کودک شما 
جمالتی همچون»دوس��تت دارم، تو زیبا هس��تی، تو ه��ر کاری را اراده 
کنی می توانی انجام دهی« را بس��یار ش��نیده اند. این جمالت بس��یار 
مفید و خوب هستند و ش��ما برای بیان آنها به هیچ نوع یادآوری کننده 
ای نیاز ندارید. ام��ا جمالت دیگری نیز وج��ود دارند که م��ی توانند به 
افزایش اعتماد به نفس کودکان و تقویت مه��ارت های آنها کمک کند. 
در ادامه چند مطلب را نام برده ایم که کودکان به شنیدن آنها نیاز دارند.

1      اشتباه پیش می آید
»اوه! ظرف غذایت ریخت. برو و دو تا دس��تمال از آشپزخانه بیاور. من به 
تو کمک می کنم تا آن را تمیز کنی.« ب��ه کودکان خود – حتی کودکان 
شلخته - بیاموزید اشتباه کردن برای هر کس��ی پیش می آید و اشکالی 
ندارد. هنگام خطای کودکان به او نشان دهید که: »مامان عصبانی نیست 
. . . این مسأله حل می شود. دنیا که تمام نشده است. همه آدم های بزرگ 

نیز اشتباه می کنند.«
2      هیچ کس کامل نیست

»هیچ وقت همه تو را دوست نخواهند داشت«. دخترها همیشه دوست 
دارند بدانند چقدر خاص و مورد توجه هستند اما برخی مردم از این مساله 
خوششان نمی آید، اش��کالی هم ندارد. الزم نیست آنها تغییر کنند یا به 
سختی خود را با دیگران تطبیق دهند. اگر ما به دختران خود این مسأله را 
بیاموزیم، به آنها کمک کرده ایم تا در آینده کمتر دلشان بشکند و از مردم 
آزرده خاطر شوند. »مهم نیست که چقدر تالش می کنیم تا خوب، زیبا 
و کامل به نظر برسیم، گاهی پیش می آید که فردی از ما خوشش نیاید. 
این مسأله ای شخصی نیست. تو هم هر کسی را دوست نخواهی داشت و 

دیگران نیز تو را دوست ندارند. این کامال طبیعی است.«
3     خودت را دوست داشته باش

»بلند شو و کمی در اطراف قدم بزن. اگر کمی با هم نرمش کنیم و دست 
و پاهایمان را ورزش دهیم، روز خیل��ی خوبی در انتظارمان خواهد بود.« 
 این کامال به مادر بس��تگی دارد که از همان ابتدا ب��ه فرزند خود اهمیت 
ورزش های روزانه را بیاموزد. اگر ما به فرزندان خود بیاموزیم تا بدن خود را 
با ورزش های مفرح حرکت دهند، مثل فوتبال، باال رفتن از درخت و ...  آنها 
نحوه ارتباط با بدن خود را خواهند آموخت. این مسأله به خصوص برای 

دختر بچه ها مهم است که اندامشان برایشان اهمیت دارد.
4     تعریف کردن از آنها

»تو خیلی خوب پازل حل می کنی. تو تکه های پازل را خیلی سریع کنار 
هم چیدی«. همین تعاریف بسیار کوچک تأثیر مثبتی روی فکر کودک 
می گذارد. به طور مداوم به آنها یادآوری کنید تا چه اندازه با اس��تعداد و 
باهوش هستند. این کار باعث می شود تا کودکان برای خود ارزش باالیی 

قائل شوند.
5      شانس دوم

»بیا، این اس��باب بازی ای اس��ت که دیروز از تو گرفتم. می توانی امروز 
با آن بازی کنی. به قواعد بازی توجه کن.« دادن ش��انس دوم به کودک 
بسیار عالیس��ت. حتی اگر کودک ش��ما یک روز قوانین را رعایت نکند و 
به اخطارهای ش��ما گوش ندهد، در روز بعد به او این فرصت را بدهید تا 
دوباره شانس خود را امتحان کند. به این ترتیب به او نشان می دهید که 
مطمئن هستید او از عهده انجام آن بر می آید. این مسأله، حس اعتماد را 

در کودکان پرورش می دهد.
6     مسئولیت پذیر بودن

»درست است، تو حق داری. من اشتباه کردم. اجازه بده تا خطای خود را 
جبران کنم.« گاهی پیش می آید مثال در بازی، توپ از دست شما می افتد، 
این گونه خطاها این فرصت را به شما می دهد تا مسائلی همچون پذیرفتن 
کارهای خود و درست کردن شرایط را به کودک خود بیاموزید. این کار، 
اعتماد به نفس کودک را نیز افزایش می دهد. والدین با این کار احساس 

خویشتن پذیری را به کودک القا می کنند .
7      اعتماد به کودک خود

»می توان��ی وقتی دارم ظرف ها را می ش��ویم، مراق��ب خواهر کوچکت 
باشی؟« اگر به فرزند بزرگ تر خود مسئولیت های این چنینی بدهید و به 
او بگویید: »من به کسی مثل تو نیاز دارم تا مراقب او باشد«، در واقع حس 
اعتماد به نفس او را افزایش داده اید. در این حالت فرزندان بزرگتر به خواهر 
یا بردار کوچک خود آسیب نمی رسانند. می توانید فرزند کوچک را داخل 
گهواره یا روی پتویی روی زمین بگذارید و اج��ازه دهید فرزند بزرگتر با 
اسباب بازی یا نوازش فرزند کوچکتر، او را سرگرم کند. به این ترتیب، عالوه 
بر افزایش اعتماد به نفس متوجه می شود که والدینش به او اعتماد دارند.

8      توضیح بیشتر
»ممنون که عذرخواهی می کنی. می توانی بگویی برای چه عذرخواهی 
می کنی؟« گاهی کودکان کوچک از روی عادت عذرخواهی می کنند. آنها 

باید بدانند»چرا« عذرخواهی می کنند. 
به کودک خود بگویید: »صحبت کردن راحت است و عذرخواهی کردن از 
آن راحت تر، این که برای شکستن دل کسی از او عذرخواهی کنید بسیار 
مهم است اما چیزی که باعث از بین رفتن ناراحتی می شود این است که 
بدانی واقعا برای چه پشیمان هستی.« به او بگویید چقدر رفتار او به دیگران 

آسیب می رساند.  
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