
دولت یازدهم با شگفتی وارد شد 

قدرتمند، پرشور و با حرارت 

 ازدواج و 
شاغل بودن

با کسب بیش از 50 درصد آرا

 بازتاب گسترده انتخابات ایران
 در مطبوعات جهان در چند واژه 

 امنیت روانی 
برای اهالی رسانه  5

اجازه افزایش مددجویان 
کمیته امداد را نداریم  انسجام مردم در انتخابات3

ناکامي دشمنان را به دنبال داشت 7
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ایران دموکرات ترین انتخابات 
دنیا را برگزار کرد

اگر دشللمنان جمهوری اسللامی ایران ذره ای انصاف داشته 
باشند، باید بپذیرند که ایران دموکرات ترین انتخابات دنیا را 

برگزار کرد و هیچ شبهه ای نمی توانند به آن وارد کنند.
مردم وفادار و فهیم و متّدین جمهوری اسللامی ایران در روز 

24 خرداد ماه به دنیا ثابت کردند که...

 همه اقشار و گروه های
 استان شریک حماسه بودند 

مردم اسللتان چهارمحال و بختیاری از ساعات اولیه 
اخذ رای، در پای صندوق های رأی حضوری بی نظیر 
را رقم زدند و مردم سایر شهرستان های این استان نیز 
از جمله عشایر شهرستان کوهرنگ با حضور گسترده 
خود در شعب اخذ رأی در مسیر خلق حماسه سیاسی 
گام برداشللتند. به گزارش خبرنگار مهر، یازدهمین 

انتخابات ریاست جمهوری و...

سنا[
س:ای

]عك

2

2

3

تحقق مدیریت واحد شهری
3

 رمز موفقیت رییس جمهوری است

ظرفیت های فرشچیان 
5

در مسیر شکوفایی 

بازتاب گسللترده انتخابات ایران در مطبوعات جهان همزمان 
با آغاز رأی گیری انتخابات ریاسللت جمهوری در ایران، توجه 
تقریبا همه مطبوعات و رسانه های انگلیسی زبان جهان به ایران 
معطوف شده و انتشار گزارش هایی درباره انتخابات ایران، در 
دسللتور کار همگی آنها قرار گرفته است. در این میان، به ویژه 
حضور گسللترده مردم در پای صندوق های رأی، مورد اشللاره 
این مطبوعات و رسللانه ها قرار گرفته اسللت.روزنامه انگلیسی 
»گاردین« از جمله مطبوعاتی است که توجه ویژه به انتخابات 
ایران نشان داده و گزارش هایی را از روز رأی گیری منتشر کرده 
است. این روزنامه می نویسللد، در پی شور و حرارت با تأخیری 
که در انتخابات ایران پدید آمد، انتظار می رود این انتخابات به 
دور دوم کشیده شود !گاردین اشاره می کند که انتخابات ایران، 

میلیون ها نفر را به پای صندوق های رأی کشانده و این افراد، تا 
آخرین ساعات شب در صف های رأی گیری حضور داشتند. این 
 روزنامه بر این باور است، حمایت یکپارچه اصاح طلبان از نامزد 
میانه رو )روحانی( در آخرین روزهای رقابت های انتخاباتی، از 
جمله مهم ترین دالیلی بوده که با ایجاد شور و انگیزش در میان 
مردم، آنها را به پای صندوق های رأی کشللانده اسللت. در این 
مطلب همچنین اشاره شده که همه نامزدها از طرفداران خود 
خواسته اند ضمن رعایت قانون، به نتایج اعامی احترام بگذارند. 
سایت روزنامه »نیویورک تایمز«، بخش ویژه ای را به انتخابات 
ایران اختصاص داده و خبرنگاران این روزنامه، گزارش هایی را 

  لحظه به لحظه از انتخابات ایران در این بخش منتشر کردند.

 خاورمیانه می تواند
 از ایران درس بگیرد

 شورای آینده نابرابری ها
 را به حداقل برساند

 صاحبان زمین ها از حق
 بیمه کارفرمایی معافند

 طنین آوازافتخاری
در دستگاه اصفهان

مردم را از فوتبال زدگی 
خارج می کنیم
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آگهی مناقصه عمومی 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

نوبت  دوم 

مبلغ تضمين )ريال (نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

خريد لوله چدن داكتيل تايتون پوشش دار به قطر 1000 ميليمتر طرح 92-2-180
320/000/000عمرانیآبرسانی به مناطق مركزی شهر اصفهان )پروژه شهيد فهميده(

خريد لوله چدن داكتيل تايتون پوشش دار در اقطار 300 ،400 و 500 92-2-181
575/250/000عمرانیميليمتر جهت مناطق :خوانسار و مباركه

خريد لوله چدن داكتيل تايتون پوشش دار به قطر 600 ميليمتر جهت 92-2-182
335/500/000جاریآب و فاضالب بهارستان

مهلت تحويل اسناد مناقصه به دبيرخانه كارفرما:تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1392/4/8
گشايش پاكات مناقصه :از ساعت 7:30 صبح روز يكشنبه مورخ 1392/4/9 

محل دريافت اسناد مناقصه :پايگاه اينترنتی
 تلفن:

پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

ش�ركت آب و فاضالب اس�تان اصفهان در نظ�ر دارد از طريق مناقصه خريده�ای ذيل را مطابق ج�دول زير از 
فروشندگان ذيصالح انجام دهد.

www.abfaesfahan.ir

www.iets.mporg.ir
0311-6680030

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
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شماره 
نوع محل اجرامناقصه

تضمين)ريال(برآورد )ريال(بودجه

92-1-154

عمليات بهره برداری از شبكه 
آب و فاضالب و خدمات عمومی 
منطقه خوراسگان )خوراسگان 

– قهجاورستان – گورت(

3/844/790/980149/000/000جاری

92-1-155

عمليات خدمات مشتركين آب 
و فاضالب و خدمات عمومی 

منطقه خوراسگان )خوراسگان 
– قهجاورستان – گورت(

2جاری /554 /107 /000111/000/000

92-1-156
عمليات رسيدگی به حوادث 

شبكه آبرسانی منطقه 
خوراسگان )خوراسگان – 

قهجاورستان – گورت(
2/441/088/000107/000/000جاری

92-1-157
عمليات مديريت بهره برداری 
و خدمات مشتركين و خدمات 

 عمومی منطقه جلگه 
)هرند و اژيه(

2/488/421/864109/000/000جاری

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عمليات اجرايی به شرح زير را از طريق 
مناقصه عمومی به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه به تاریخ 92/3/25
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 7:30 صبح روز یکشنبه به تاریخ 92/3/26

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

شماره تلفن: 0311-6680030

آگهی مناقصه عمومی  )نوبت اول(
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آگهی مزایده عمومی 

کمیسیون معامالت  سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 

نوبت  دوم 

)كدآگهی: ر – 92047(

م الف 2685

شماره نام ملک
پالک كاربریمزايده

ثبتی
عرصه 

)مترمربع(
اعيان 

)مترمربع(
قيمت پايه 
)ماهيانه( 

)ريال(

مبلغ 
سپرده 
)ريال(

توضيحاتنشانی

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

فالورجان  
روبروی 
ترمینال 
مسافربری

 مغازه موصوف 
با کاربری تجاری 

 اجاره داده 
 می شود

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

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

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

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

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

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

عالمه امینی – روبروی خیابان فردوس مراجعه نمایید.

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

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

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

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

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

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه عمومی 
)48352855(

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

ساختمان

20

پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

www. zayanderoud.com

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

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

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

قدس که  می 

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

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
ده در حد عکسی روی

باعث ش

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

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

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

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

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

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

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

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

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

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

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

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

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

 دول

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

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

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

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

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

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

بازار برای واردات4

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

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

 نی

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

آستانه

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

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

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

خبر می دهند، ب

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

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

گفتگوی اختصاصی زاینده رود با 
استاندار چهارمحال و بختیاری: 
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آگهی فراخوان انبوه سازان و سازندگان مسکن
به منظور تکمیل واجرای طرح های مسکن مهر استان چهارمحال و بختیاری

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

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

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

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

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

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

 س��ال 91 تئات��ر اصفه��ان ب��دون  هی��چ اجرایی 
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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 
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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
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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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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
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پایان روز دوم هفته سی ویکم لیگ برتر فوتبال

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«

 آخرین فرصت ذوب آهن
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چهره روزیادداشت

دولت یازدهم با شگفتی وارد شد 
50 درصد آرا به نفع نامزدی در صندوق ها ریخته ش��د که از بین 6 

کاندیدا سربلند بیرون آمد .
حسن روحانی حاال بر مسند ریاس��ت جمهوری ایران تکیه می زند 
تا با تکیه بر قول ها و آنچه در مناظ��ره هایش به مردم وعده داد را به 

منصه ظهور بنشاند .
بعد از روزها تبلیغات انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری باالخره  
کاندیدای اصلح از نظر مردم انتخاب شد تا باری دیگر حماسه ای برای 

پیشرفت و ترقی جامعه رقم زده شود.
روحانی، نایب رئیس مجلس شورای اسالمی در دوره چهارم و دوره 
پنجم و دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی از سال ۱۳6۸ تا ۱۳۸۴ بوده 
است.او در این س��مت، رئیس تیم هس��ته ای و مذاکره کننده ارشد 
ایران با سه کش��ور اروپایی آلمان، فرانس��ه و بریتانیا در مورد برنامه 

هسته ای  ایران بود

حضور حماسی ملت در انتخابات 
مایه آبرو برای نظام بود

امام جمعه موق��ت اصفهان با بیان این که حضور حماس��ی ملت در پای 
صندوق های رأی مایه آبرو برای نظام بود، گفت: حضور گس��ترده مردم 
در انتخابات و توجه به منویات رهبر معظم انقالب شایسته تقدیر و مایه 
آبروی نظام اس��ت. حجت االس��الم محمدتقی رهبر با اشاره به حماسه 
حضور مردم در پای صندوق های رأی، اظهار داشت: آنچه در درجه اول 

حائز اهمیت است، 

 هیچ جرم انتخاباتی
 در اصفهان گزارش نشد

دادستان عمومی و انقالب استان اصفهان گفت: هیچ جرم انتخاباتی در 
اصفهان گزارش نش��د.   محمدرضا حبیبی در حاشیه برگزاری انتخابات 
ریاست جمهوری و شوراهای اسالمی ش��هر در پاسخ به سؤالی در رابطه 
با این که  جرائم انتخاباتی در اصفهان گزارش شده است؟ اظهار داشت: 

در رابطه با تخلفات و جرائم انتخاباتی مورد خاص و مهمی گزارش نشد. 

 خاورمیانه می تواند
 از ایران درس بگیرد

به نظر من با در نظر گرفت��ن فرآیندهاي دموکراتی��ک در خاورمیانه، 
ما مي توانیم از انتخابات ایران درس بگیریم زیرا ایران در سیاس��ت هاي 
خاورمیانه به وی��ژه در تعدادي از مس��ائل کلیدي نظیر بحران س��وریه 

تأثیرگذار است. 
یک تحلیلگر سیاس��ي گفت: نتیجه یازدهمین دوره انتخابات ریاس��ت 
جمهوري ایران تأثیر بسیار چش��مگیري بر فرآیندهاي دموکراتیک در 
خاورمیانه خواهد گذاش��ت. جرج لباکي اس��تاد دانش��گاه نوتره دیم در 
لبنان تأکید کرد :به نظر من با در نظر گرفتن فرأیندهاي دموکراتیک در 
خاورمیانه ما مي توانیم از انتخابات ایران درس بگیریم. لباکي، ایران را یک 
قدرت منطقه اي و بین المللي مهم توصیف کرد و بیان داشت: این کشور 
در سیاست هاي خاورمیانه به ویژه در تعدادي از مسائل کلیدي نظیر بحران 

سوریه تأثیرگذار است.

دوره جبران آسیب های8 سال اخیر 
آغاز شده است

نماینده تهران درمجلس شورای اس��المی با بیان این که همان گونه که 
رهبر انقالب پیش بینی کرده بودند، حماسه دیگری خلق شد که ناظران 
داخلی و خارجی را شگفت زده کرد، ابراز اطمینان کرد که این انتخابات 
 س��رآغاز دوره ای جدید برای جبران آس��یب های ۸ س��ال اخیر خواهد 

بود. 
احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس شورای اسالمی گفت: مشارکت 
گسترده مردم در این انتخابات که تقریبا هیچ مسأله ناگواری در آن پیش 
نیامد و همه با آرامش به اب��راز رأی پرداختند، برگ دیگری بر افتخارات 
نظام جمهوری اسالمی ایران اضافه کرد. وی افزود: آن طور که رهبر معظم 
انقالب پیش بینی فرموده بودند، حماسه دیگری خلق شد، به طوری که 

ناظران خارجی و داخلی را شگفت زده کرد. 

 این حماسه دفاع از نظام
 و لبیک به رهبری بوده است

نایب رییس مجلس ش��ورای اسالمی با اش��اره به حماسه سیاسی مردم 
گفت: باید در مقابل عظمت مردم و فضل الهی س��ر تعظیم فرود آوریم و 
خدا را شاکر باشیم که چنین امام و ملتی داریم و قدردان این ملت باشیم.

محمدرضا باهنر نایب رییس مجلس ش��ورای اسالمی با اشاره به حضور 
چشمگیر مردم در انتخابات ریاست جمهوری گفت: شاهد حرکت عظیم 
و غیر منتظره ای برای تحلیلگران داخلی و خارجی بودیم و  به فضل الهی، 

مردم و رهبری پیروز شدند.

اخبار کوتاه 

 ایران دموکرات ترین
 انتخابات دنیا را برگزار کرد

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی   
اگر دش��منان جمهوری اس��المی ایران ذره ای انصاف داشته باشند، باید 
بپذیرند که ایران، دموکرات ترین انتخابات دنیا را برگزار کرد و هیچ شبهه ای 

نمی توانند به آن وارد کنند.
مردم وفادار و فهیم و متدین جمهوری اسالمی ایران در روز2۴ خردادماه به 
دنیا ثابت کردند که به هیچ وجه تحت تأثیر تبلیغات سوء داخلی و خارجی 
قرار نگرفتند و براس��اس درک و فهم باال، به تکلیف خود عمل کردند. در 
مرحله اول باید از الطاف خداوند 
شکر و سپاس��گزاری کنیم که 
مردم ای��ران را مردمی فهیم و 
هوشیارقرار داد که با رصد کردن 
شرایط کشور و وقوف کامل به 
مسائل روز، با حضور خیره کننده 
و پر شور خود، حماسه سیاسی 
موردنظر رهب��ری را به بهترین 

شکل تحقق بخشیدند.

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1060 | یک شنبه  26 خرداد 1392 | 7 شعبان  1434

2
رییس جمهور منتخب از توان و ظرفیت سایر نامزدها استفاده کند

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به خلق حماسه سیاسی در2۴خرداد، گفت: رییس 
جمهور منتخب از توان و ظرفیت سایر نامزدها برای اداره کشور استفاده کند. عوض حیدرپور گفت: 
برنده این انتخابات، ملت ایران است که باحضور حداکثری، رییس جمهور خود را انتخاب کردند. 

  تبدیل رقابت 
به رفاقت برای خدمت

همدلی؛ رویکرد مجلس 
در قبال دولت جدید

عضو فراکس��یون روحانیون مجلس،  ابراز امیدواری کرد: با پایان انتخابات، 
رقابت ها در بی��ن نامزدها و ه��واداران آنها به رفاقت تبدیل و ش��رایط برای 

خدمتگزاری بیشتر به مردم فراهم شود.
سید علی طاهری از حضور پرشور و گسترده مردم در انتخابات قدردانی کرد 
و گفت: مشارکت مردم توانست خواس��ته رهبر معظم انقالب مبنی بر خلق 
حماسه سیاسی را محقق کند و اعتماد باالی آنها به نظام جمهوری اسالمی 
را باید پاس داشت. نماینده مردم گرگان و آق قال در مجلس شورای اسالمی 
افزود: با پایان انتخابات، رقابت ها در بین نامزدها و هواداران آنها باید به رفاقت 
تبدیل شود تا شرایط برای خدمتگزاری بیشتر به مردمی که پای نظام خود 
ایستاده اند و علیرغم تبلیغات گسترده دشمن برای دلسرد کردن آنها، حماسه 

را شکل دادند، فراهم شود.

رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی کش��ور، خلق حماسه سیاسی در2۴ 
خرداد ۱۳۹2 را پاس��خ ملت ایران به خواس��ته رهبری دانست و تصریح کرد: 

اکنون الزم است مسئوالن، حماسه وحدت و همدلی را شکل دهند.
امیر خجسته با تبریک خلق حماسه باشکوه سیاس��ی ملت ایران در پاسخ به 
خواس��ت رهبر معظم انقالب، گفت: این حماسه س��ازی، جواب محکمی به 
ابرقدرت های اس��تعمارگر بود و ملت ایران بار دیگر رأی خود را به جمهوری 

اسالمی داخل صندوق انداختند.
 نماینده مردم همدان، فامنین و قهاوند در مجلس شورای اسالمی با تأکید بر 
ضرورت همدلی همه طیف ها و گروه ها با فرد منتخب ملت، افزود: از ابتدا قرار 
بود هر کسی رییس جمهور منتخب شود، سایر کاندیداها هم به او یاری رسانند 

و محور تمام بحث ها، همدلی و همگرایی باشد.

 مهدی بابا ربیع - جمع��ه 2۴ خرداد تصمیم گرفتم مثل 
س��ال های قبل، صبح زود به پای صندوق های رأی بروم. 
وقتی روبه روی مسجد محله رسیدم پیش بینی من درست 
بود و قبل از ش��روع رأی گیری، مردم صف کشیده بودند. 
بر خودم م��ی بالیدم که چنی��ن مردم فهی��م و با بصیرتی 
 داریم که با وجود تمام مشکالت، دس��ت از انقالب و نظام 

برنمی دارند.
 همه آمده بودن��د، از پیرزن و پیرمردی که به س��ختی و با 
کمک عصا و با فرزندانش��ان آمده بودند تا جوانان بانشاط 
و حت��ی کودکانی ک��ه هنوز به س��ن رأی دادن نرس��یده 
بودند، ولی آم��ده بودند ک��ه بیاموزند درصحنه حماس��ه 
چگونه بای��د از کیان کشورش��ان دفاع کنن��د. آری، همه 
 آمده بودند به نظام جمهوری اس��المی ایران رأی »آری«

 بدهند. 
همه می گفتند اگر قرار است ایرانی سر بلند داشته باشیم 
باید در انتخابات ش��رکت کنیم. ایران عزیز! یک روز برای 
حفظ از تو حکومت نظامی را شکس��تیم و ب��ه فرمان امام 
خمینی )ره( خ��ون عزیزانمان را پای درخ��ت انقالب نثار 
کردیم، در ادامه با رهنمودهای رهبر کبیر انقالب، جمهوری 

اسالمی ایران را تشکیل دادیم، اگر چه دشمنان از تشکیل 
این انقالب بسیار عصبانی بودند و از مشت های گره کرده 

ما می ترسیدند.
ایران سرافراز! روز دیگری دشمن از لباس خاکی بسیج و 
ارتش و از لباس سبز سپاه پاسداران می ترسید که ۸ سال 
در دفاع مقدس خالصانه و بدن هیچ چشمداشتی از جان 
خود گذشتند و اجازه ندادند که حتی یک وجب از خاک 
تو به دس��ت دش��من متجاوز بیفتد، اگر چه در این راستا 
شهیدان – آزادگان – جانبازان و عزیزان زیادی جانفشانی 
 کردند و دش��من به شدت از ش��جاعت و خون سرخ شما

 می ترسید.
 اکنون نیز وقتی ن��ام آن عزیزانی که از تو دف��اع کردند بر 
زبان ها جاری می شود، دست ادب بر سینه می گذاریم و بر 
آنها سالم و درود می فرستیم، چون آنها بودند که از کلمه 

طیبه اسالم دفاع کردند. 
ایران عزیز! یک روز برا ی حفظ تو و تمامیت ارضی تو از حق 
مسلم هسته ای دفاع می کنیم، اگر چه عزیزان دانشمندی 

نیز در این راه شهید شدند. 
 و اما امروز ای ایران سر افراز!  برای پاسداری از آرمان های

امام راحل، تجدید بیعت با رهبر معظم انقالب، پاس��داری 
از خون ش��هدا و حفظ از تو در انتخابات ش��رکت می کنم 
و به دش��من اعالم می کنم ک��ه این بار با یک انگش��ت به 
 جنگ به تو آم��ده ای��م و از ای��ن رویارویی با مل��ت ایران

 عصبانی باش.
آری امروز دشمن از انگشت من می ترسید و مطمئنا این نیز 
برگ زرین دیگری خواهد بود، در کار نامه جمهوری اسالمی 
ایران و همان گونه که اثر انگش��تان ما با همدیگرمتفاوت 
است، سالیق و عقیده های ما نیز با یکدیگر متفاوت است، 
ولی برای حفظ کش��ور عزیزمان همگی یکصدا می گوییم: 

»ایران« .

 شکس��ت اصولگرایی واجب ب��ود؛ واجب تر از نان ش��ب! 
جریان اصولگرایی باید این نکته را درک کند که نمی تواند 
ناکارآمد بود و انتظار داشت، مردم باز هم فوج فوج به سمت 

آنان حرکت کنند.
 جری��ان اصولگرای��ی بای��د درک کن��د ک��ه بای��د 
مس��ئولیت پذیر باش��د و پاس��خگو. نمی تواند تمام قد به 
حمایت از یک کاندیدای ریاس��ت جمهوری برخاسته و در 

نیمه کار از او اعالم برائت کرد.
جری��ان اصولگرایی بای��د بداند که  از نماین��دگان مجلس 
اصولگرایی در انتخاب��ات اخیر، صد و چهل ت��ن از آنان از 
قالیباف حمای��ت کرده بود و صد و ش��صت ت��ن از آنان از 
والیتی و نزدیک همین تعداد ه��م از جلیلی، در حالی که 
تعداد نمایندگان مجلس فعلی کمتر از2۹0 نفر اس��ت، اما 
حدود پانصد امضا از این مجلس برای حمایت از کاندیداهای 

ریاست جمهوری جمع می شود!
جریان اصولگرای��ی باید درک کند که فق��ط در مونولوگ 
است که می تواند فرمایش های خود را برای مردم بخواند و 
دیکته کند و در یک دیالوگ و گفتگوی دو نفره همیشه کم 
می آورد و قافیه بازی را می بازد و مردم هم خوب می بینند 

که عیار هر کس به چه میزان است!

رس��انه های اصولگرایی و در رأسش��ان صدا و س��یما، باید 
بدانند دوران انحصار رس��انه ای پایان یافت��ه و نمی توان با 
نادیده گرفتن بخش��ی از مردم یا کاندیدای آنان، آنان را به 

شکست رساند.
جریان اصولگرایی باید شکست می خورد تا نسیم تغییر در 
این کشور به وزیدن بگیرد که تداوم اصولگرایی و آن همه 
ناکامی و مسئولیت ناپذیری، روح و روان مردم را آزرده کرده 
بود؛ مردمی که بخش��ی از آنان کامال از جریان اداره کشور 

خارج شده بودند!
مردم ایران به جریان اصولگرایی نه گفتند، چرا که از روند 
اداره کشور ناراحت بوده و از آن نحوه اداره کشور آسیب ها 
دیده بودند. مردم به جریان اصولگرایی نه گفتند تا به آنان 
بفهمانند اصلح بودن ی��ک کاندیدا را مردمن��د که تعیین 
می کنند و ای��ن مردم از یک رییس جمهور اداره کش��ور را 
می خواهن��د؛ اداره ای خوب که تأثیر آن را در زندگیش��ان 

ببینند و لمس کنند.
مردم ن��ه به دنبال اصلحی هس��تند ک��ه در داخل و خارج 
شعار دهند و نه به دنبال اصلحی هستند که هر روز زندگی 
آنان را دچار تغییرات منف��ی بنیادین کند. مردم به جریان 
اصولگرایی ن��ه گفتند، چرا که به دنبال زندگی و س��المی 
دوباره به زندگ��ی بودند. جریان اصولگرای��ی باید بداند 

که مردم بیش از هر چیز دیگری طالب زندگی خوبند!
این که کاندیدای پی��روز انتخابات تا چ��ه اندازه به فکر 
زندگی مردم خواهد بود، قابل پیش بینی نیس��ت، اما او 
هم احتماال می داند که مردم زندگی می خواهند و آرامش 
و اعتبار. با هیاهو و داد و قال و نوسان و شعار، زندگی ها 
سخت می ش��ود. او باید بداند شکست اصولگرایی ناشی 
از این بود که برای زندگی و آرام��ش مردم و همه مردم 
اهمیتی قائل نبود. کاندیدای پیروز باید به زندگی مردم 

عزت و آرامش دهد؛ کار سختی است، اما شدنی است!

انتخابات  انتخابات 

شرکت در انتخابات آیا شکست اصولگرایی الزم بود؟ 

آنچه یک جریان باید بداند و از این پس دنبال کند  رأی آری به نظام جمهوری اسالمی ایران 
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بازتاب گسترده انتخابات ایران در مطبوعات جهان همزمان با آغاز 
رأی گیری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، توجه تقریبا همه 
مطبوعات و رسانه های انگلیسی زبان جهان به ایران معطوف شده 
و انتشار گزارش هایی درباره انتخابات ایران، در دستور کار همگی 
آنها قرار گرفته اس��ت. در این میان، به ویژه حضور گسترده مردم 
در پای صندوق های رأی، مورد اشاره این مطبوعات و رسانه ها قرار 

گرفته است.
روزنامه انگلیس��ی »گاردین« از جمله مطبوعاتی است که توجه 
ویژه به انتخابات ایران نشان داده و گزارش هایی را از روز رأی گیری 
منتشر کرده است. این روزنامه می نویسد، در پی شور و حرارت با 
تأخیری که در انتخابات ایران پدید آمد، انتظار می رود این انتخابات 

به دور دوم کشیده شود !
گاردین اش��اره می کند که انتخاب��ات ایران، میلیون ه��ا نفر را به 
پای صندوق های رأی کش��انده و ای��ن افراد، تا آخرین س��اعات 
ش��ب در صف های رأی گی��ری حضور داش��تند. ای��ن روزنامه بر 
 ای��ن ب��اور اس��ت، حمای��ت یکپارچ��ه اصالح طلب��ان از نام��زد 
میانه رو )روحانی( در آخرین روزهای رقابت های انتخاباتی، از جمله 
مهم ترین دالیلی بوده که با ایجاد شور و انگیزش در میان مردم، آنها 
را به پای صندوق های رأی کشانده است. در این مطلب همچنین 
اشاره ش��ده که همه نامزدها از طرفداران خود خواسته اند ضمن 

رعایت قانون، به نتایج اعالمی احترام بگذارند.
سایت روزنامه »نیویورک تایمز«، بخش ویژه ای را به انتخابات ایران 

اختصاص داده و خبرنگاران این روزنامه، گزارش هایی را   لحظه به 
لحظه از انتخابات ایران در این بخش منتشر کردند.

این روزنامه اشاره می کند  به دلیل حضور گسترده مردم و استقبال 
از انتخابات، زمان رأی گیری چند بار تمدید شده که این تمدید در 

تهران و برخی دیگر از استان ها بیش از بقیه بوده است.
نیویورک تایمز اش��اره می کند که بر پایه برخی گزارش ها، میزان 
مش��ارکت در انتخابات نزدیک75درصد بوده که از نظر جمعیتی 
برابر با ۳7/5 میلیون نفر اس��ت. از جمله دیگر مطالبی که در این 
مجموعه گزارش ها مورد توجه نیویورک تایمز قرار گرفته، شرکت 
برخی چهره ها و شخصیت ها در انتخابات اس��ت، از مقامات نظام 
جمهوری اسالمی گرفته تا ش��ماری از چهره های زندانی و حتی 

برخی خوانندگان موسیقی زیرزمینی!
سایت ش��بکه خبری »ان بی س��ی« نیز تیتر »جمعیت پرشمار 
رأی دهن��دگان در انتخاب��ات ای��ران« را ب��رای مطل��ب خ��ود 
 برگزیده و می نویس��د، ایرانیان روز جمعه ب��ا حضور در صف های

 رأی گی��ری، آرای خ��ود را ب��رای انتخ��اب جانش��ین محم��ود 
احمدی نژاد به صندوق ها انداختند. در گزارش��ی که خبرنگار این 
س��ایت از تهران تهیه کرده، آمده هرچند رأی گیری انتخابات در 
ایران، در س��اعات اولیه صبح آغاز آهسته ای داشت،  به مرور زمان، 
افراد بیشتری برای رأی دادن به حوزه های رأی گیری سرازیر شدند.

این خبرنگار همچنین مشاهدات خود را از روز انتخابات در ایران 
و اقبال بخش های گوناگون ش��هر به هر ی��ک از نامزدها گزارش 

کرده است.
اما در می��ان مطبوع��ات منطقه که ب��ه موضوع انتخاب��ات ایران 
پرداخته اند، می ت��وان به »گالف نیوز« اش��اره کرد ک��ه از حضور 
»قدرتمند« مردم در انتخابات ایران سخن به میان آورده است. این 
روزنامه می نویسد ایرانیان روز جمعه برای انتخاب رییس جمهور 
جدید خود پای صندوق های رأی گرد آمدند و بیش��تر آنها اظهار 
امیدواری می کنند رییس جمهور بعدی بتواند مسائل اقتصادی را 

حل و فصل کرده و روابط با جهان را بهبود ببخشد.
گالف نیوز اشاره می کند که حضور رأی دهندگان، فراتر از  انتظار 
بوده و صف های تش��کیل ش��ده در حوزه های اخذ رأی در تهران، 
تا آس��تانه خیابان ها کشیده ش��ده بود. این روزنامه نیز با اشاره به 
برآوردها و تحلیل های موجود، از احتمال کشیده شدن انتخابات به 

دور دوم سخن گفته است.
حضور گسترده مردم، توجه روزنامه »پاکستان تودی« را نیز به خود 
جلب کرده که نوشته است، شور و حرارت به وجود آمده در انتخابات 
ایران در روزهای پایانی، به حضور ش��مار گسترده  ای از مردم پای 
صندوق های رأی منجر شد. پاکستان تودی، حضور گسترده مردم 
پای صندوق های رأی را یک پیروزی برای رهبری نظام جمهوری 
اس��المی می داند که از مردم درخواست کرده بود به طور گسترده 
در انتخابات ش��رکت کنند. افزون بر این، به اعتق��اد این روزنامه، 
حضور مردم به منزله رد ادعاهای کسانی است که در غرب و به ویژه 
آمریکا، انتخابات ایران را ساختگی و نمایشی می خواندند. در این 
مطلب، رقابت اصلی در انتخابات ایران، رقابت میان »اصالح طلبان 

و محافظه کاران« دانسته شده است.
اما بیانات رهبر معظم انقالب، پس از حضور ایشان در پای صندوق 
رأی، از جمله دیگر اخبار انتخاباتی است که در برخی مطبوعات، از 
جمله »کریستین ساینس مانیتور« بازتاب یافته است. این روزنامه 
می نویسد، آیت اهلل علی خامنه ای رهبر ایران، نخستین فردی بود 
که رأی خود را در انتخابات حساس ریاست جمهوری به صندوق 
انداخت و ضمن درخواس��ت از ایرانیان برای حضور در انتخابات و 
نشان دادن مشروعیت نظام جمهوری اسالمی، از آمریکا به سبب 
زیر سؤال بردن این انتخابات انتقاد کرد. مانیتور اشاره می کند که 
رهبر انقالب پس از به صندوق انداختن رأی خود گفته اند، ایران بر 
تالش های دشمن برای گسترش ناامیدی و بدبینی غلبه می کند و 
اگر ملت ایران می خواست منتظر تأیید کردن یا نکردن  آمریکایی ها 
باشد، بازنده شده بود. در پایان، »دیلی استار« لبنان نیز از درخواست 
همه نامزدها از هوادارانشان برای حفظ آرامش خبر داده است. این 
روزنامه می نویسد شش رقیب انتخابات ریاست جمهوری ایران، با 
انتشار بیانیه مشترکی، خواس��تار حفظ آرامش از سوی هواداران 
خود شده اند. دیلی استار اش��اره می کند، از آنجا که حضور مردم 
پای صندوق های رأی بسیار گسترده بود، زمان رأی گیری حدود 
چهار ساعت بیش از زمان از پیش اعالم شده به طول انجامید. این 
روزنامه در ادامه به بیان آمارهایی از میزان واجدین شرایط شرکت 
در انتخابات و میزان تخمینی مش��ارکت در انتخابات روز گذشته 

اشاره کرده است.

بازتاب گسترده انتخابات ایران در مطبوعات جهان در چند واژه 

من؛ انگشت سبابه و وظیفه قدرتمند، پرشور و با حرارت 
آقای رییس جمهور

جمعه ب��ا هم��ه اس��ترس ها و 
 محمد
نگرانی ها و دلتنگی های ناشی از  بندر عباسی

خلق حماس��ه گذش��ت، اتفاقا 
خیلی آرام و آهس��ته، تا هم��ه آنهایی که خودش��ان را در 
سرنوشت خویش سهیم می دانند وارد شوند و طبق قولی که 
به رهبر انقالب داده بودند با سرانگشتان جوهری »حماسه 
سیاسی« را خلق کنند؛ حماسه ای که در داخل و خارج انصافا 

کمتر کسی انتظارش را داشت. 
کمتر کس��ی انتظار داش��ت، چرا که طی ۸ س��ال گذشته 
باره��ا و بارها مردم ای��ران از زمین و زمان تحت فش��ار قرار 
گرفتن، ولی س��ربزنگاه و آنجایی که ش��رق تا غرب نشسته 
 بود ت��ا ببین��د ایرانی ها پش��ت کش��ور و انق��الب را خالی 

می کنند، نقشه ها نقش برآب شد. 
 حاال ب��دون آن که حت��ی  انتخاب��ات ب��ه دور دوم برود هم 
ایرانی ها رییس جمهورش��ان را می شناسند و هم آن طرف 
آب ها می دانند چه کسی » مستر پرزیدنت« است و چگونه با 
آنها دیالوگ برقرار می کند. ولی آقای رییس جمهور )کسی 
که با ورودش به کورس انتخابات و حمایت هایی که پش��ت 
سرش بود (  باید از همین روزهای آغازین به یاد داشته باشد 
که سر قولش بایستد؛ قولی که رهبر کبیر انقالب به او دیکته 
کرده تا » حماسه اقتصادی« را خلق کند و به استناد آنچه در 
فیلم هایش گفت:» چهره مردم ایران را از عبوس��ی و اخم« 

خارج کند. 
مردم ایران نه تنها این ب��ار، بلکه بارها و باره��ا پیش از این 
هم اثبات کردند » در کشاکش درد، سنگ زیرین آسیاب« 
هس��تند، ولی باید »اعتماد« از دس��ت رفته ش��ان توسط 
کسی ترمیم ش��ود؛ کس��ی که به همه نش��ان داده »کلید 
 امید و س��ازندگی« را در دس��ت و جیب دارد و قرار است با 
اعتدال گرایی و یافتن راه های مسالمت آمیزی که اقتدار و 
عزت ایرانیان را خدشه دار نکند اوضاع داخل و خارج را آرام 

کند تا ایران به روزهای امیدواری نزدیک شود. 

یادداشت



یادداشت

 آغازعمليات اجرایي باغ ژاپني
 در كوهستان صفه 

شهردار منطقه ۵ اصفهان گفت: احداث باغ ژاپني در كوهستان صفه در 
مرحله طراحي بوده و عمليات اجرايي آن تا دو ماه آينده آغاز مي شود.

حميدرضا عصارزادگان با اعالم اين مطلب اظهار داشت: اين طرح اكنون 
در مرحله طراحي بوده و بعد از تعيين پيمانكار ظرف دو ماه آينده عمليات 
اجرايي آن آغاز و تا پايان س��ال جاري به بهره برداري رسيده و در اختيار 
ش��هروندان قرار  می گيرد. گفتنی اس��ت باغ ژاپنی نام سبكی خاص از 
باغس��ازی اس��ت كه در آن از عناصر موجود در طبيعت به نحو شگرفی 

استفاده می شود.

 مرحله سوم مرمت عالی قاپو
 آغاز شد

رييس سازمان ميراث فرهنگی،صنايع دستی و گردشگری اصفهان گفت: 
مرمت كاخ»عالی قاپو« به عنوان بزرگ ترين سازه تاريخی چوبی كشور 
وارد مرحله سوم ش��د. محس��ن مصلحی در گفتگو با ايرنا اظهار داشت: 
مرمت كاخ عالی قاپو در س��ه مرحله و هر مرحله سه بخش برنامه ريزی 
شد. وی بودجه مرحله اول مرمت را دو ميليارد و۵۰۰ ميليون ريال، بودجه 
مرحله دوم را چهار ميليارد و۵۰۰ ميليون ريال و بودجه مرحله سوم را دو 

ميليارد و۵۰۰ ميليون ريال عنوان كرد.

2 هزار نفر شهر را تميز كردند
بيش از دو هزار نيروی حوزه خدمات شهری شهرداری اصفهان بالفاصله 
بعد از به پايان رسيدن رأی گيری انتخابات رياست جمهوری و چهارمين 
دوره شورای اسالمی ش��هر، از س��اعت۲۳ تا ۶ صبح جامه انتخابات را از 
تن نصف جهان درآوردند و چهره ش��هرهمانند روزهای قبل از تبليغات 
انتخاباتی شد.   علی اصغر اسدالهی اظهارداشت: بعد از پايان رأی گيری، 
تبليغات انتخاباتی از سطح ش��هر به نحو مطلوب جمع آوری و پاكسازی 
شد، همچنين معاونان اجرايی  و مس��ئوالن امور شهر مناطق14 گانه به 
عنوان ناظر مقيم و ناظران عاليه سازمان مديريت پسماند و اداره خدمات 

شهری شهرداری از شروع تا پايان پاكسازی شهر حضور داشتند.

 شربت ميوه 
 MS درمان كننده سياتيک و

شربت ميوه بهترين درمان برای مفاصل، سياتيگ وMS  است.
گاهی با وجود دسترسی ما به فرآورده های طبيعی، از اين نعمت خدادادی 
غافل هستيم، درحالی كه همين فرآورده ها می تواند به درمان بسياری از 
بيماری ها كمک كند. از جمله شربت های طبيعی كه در طب سنتی از آن 
ياد شده است. محمد موسوی عضو هيؤت علمی جامع طب ايرانی اسالمی 
در گفتگو با ايمنا به شربت ميوه ای با عنوان شربت ميوه ضد مفاصل اشاره 
كرد و افزود: اين شربت طبيعی برای مفاصل و درمان سياتيک وMS مفيد 

است و درد عضالت پشت و كمر را از بين می برد. 

زن نجف آبادي پس از احياء به 
زندگي بازگشت

گروه شهر -  زن 4۷ ساله  نجف آبادي پس از ايست كامل قلبي تنفسي 
در اقدامي سريع از سوي تكنسين هاي فوريت هاي پزشكي اين شهرستان 
به زندگي دوباره بازگشت. مسئول امور پايگاه هاي شهرستان نجف آباد 
گفت: اين زن 4۷ ساله در ويالش��هر نجف آباد به دليل مشكالت روحي 
عصبي دچار ايست كامل قلبي شده بود. عسگري افزود: در زمان انتقال، 
اين بيمار در آمبوالنس ناگهان دچار كاهش هوشياري و ايست قلبي ريوي 
شد و پرسنل اورژانس عمليات احياي قلبي ريوي CPR را بر روي او انجام 
دادند و پس از ۵۰ دقيقه تالش مستمر، اين زن به زندگي دوباره باز گشت.

گشتی در اخبار 

تحقق مدیریت واحد شهری رمز 
موفقيت ریيس جمهوری است

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان  
عباس حاج رسولیها 

رمز موفقيت هر رييس جمهوری تحقق مديريت واحد شهری است.
بيش از8۰ درصد مردم در انتخابات ش��ركت كردند و با وجود مشكالت 
اقتصادی انتظار چنين حضور پرشوری از مردم در انتخابات وجود داشت.

رييس جمه��ور آينده باي��د آب زاين��ده رود،  متروی اصفه��ان و قطار 
سريع الس��ير اصفهان – تهران را مد نظ��ر قرار دهد،  تحق��ق مديريت 
واحد ش��هری نيز بايد مورد توجه ق��رار گيرد زيرا تحقق اي��ن امر رمز 

 موفقيت ه��ر رييس جمهوری 
است.

نتايج انتخابات شوراهای شهر 
و روس��تا نيز تا ي��ک روز ديگر 
اعالم خواهد ش��د و ت��ا دو ماه 
و 1۵ روز ديگ��ر در ش��ورای 
سوم در خدمت مردم هستيم 
و تش��كر وي��ژه ای از مجموعه 

شهرداری داريم.
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چهره روز
حرکتبرنامهمحورموجبپویاییشوراهامیشود

مهدی جمالی نژاد معاون عمرانی استاندار اصفهان گفت: جلوگيری از محدود شدن شوراها صرفا 
به بحث مديريت ش��هری و ش��هرداری ها و ورود به مباحث اجرايی، اقداماتی است كه شوراها با 
اهميتی كه دارند بايد مدنظر قرار دهند، چرا كه حركت برنامه محور موجب پويايی شوراها می شود.

3

اجازه افزایش مددجویان 
كميته امداد را نداریم

گرمای حضور مردم پای صندوق های رأی، دشمنان را سوزاندوجود مراكز مختص به بانوان باید افزایش یابد

 شورای آینده نابرابری ها
 را به حداقل برساند

مديركل كميته امداد امام خمينی )ره( اس��تان اصفهان با اش��اره به اين 
كه پايان س��ال گذش��ته ش��ش هزار و۲۰۰ خانوار به مددجويان كميته 
 امداد اضافه شده اند، گفت: در حال حاضر تعداد مددجويان كميته امداد 
ثابت اس��ت و دولت اجازه افزايش تعداد مددجوي��ان را به اين نهاد نداده 

است.
مهدی مجلس آرا در گفتگو با ايسنا با بيان اين كه سال گذشته هفت هزار 
نفر به واسطه اشتغال و دو هزار و8۰۰ خانوار نيز از طريق بيمه های تأمين 
اجتماعی از ليس��ت مددجويان كميته امداد خارج شدند، اظهار داشت: 
از سال گذشته تا كنون۷۶ ميليارد تومان وام اشتغال به بيش از14 هزار 

مددجو اعطا شده است.

استاد و جامعه شناس اصفهانی گفت: با توجه به اهداف گسترده ای 
كه زنان در جامعه دارند، بايد وجود مراكز مختص زنان در جامعه 

توسعه يابد. 
محمد رضايی كه با فارس س��خن می گفت،  اظهار داشت: زنان 
در جامعه امروز به دليل دارا بودن روحيات لطيف و آسيب پذير و 
همچنين عهده دار بودن وظايف خطير در جامعه نيازمند امكانی 
مختص به خود برای بازيابی نش��اط و آرامش خاطر هستند. وی 

افزود: بانوان در جامعه به نشاط و انرژی مضاعفی  نسبت به سايرين 
احتياج دارند، در همين راستا وجود مراكز اختصاصی برای بانوان 

خالی از لطف نيست.
اين استاد دانش��گاه در ادامه عنوان كرد: اس��تمرار در برنامه های 
مركز بانوان و نزديكی مس��ائل اجرايی با هدف های تعيين شده 
از جمله نكات مثبتی اس��ت ك��ه در اين مجموعه قاب��ل ارزيابی 
اس��ت. رضايی گفت: زنان بايد از س��طح آگاهی و نش��اط بااليی 
نس��بت به س��ايرين برخوردار باش��ند تا بتوانند از عهده مسائل 
خانواده به راحتی بر آيند. اس��تاد و جامعه شناس اصفهانی ادامه 
 داد: ب��ا برگ��زاری كالس های آموزش��ی و كارگاه ه��ای مختلف 
فن آموزی می توان اقدامات خوبی را در مراكز مختص بانوان رقم 
زد. وی با اشاره به اين كه فرهنگسراهای خانواده و همچنين اماكان 
مربوط به بانوان در اصفهان، به انگشتان دست هم نمی رسد، اذعان 
داشت: برگزاری دوره های مشاوره خانوادگی، شيوه فرزند پروری، 
تغذيه در خان��واده، كتابخوانی، گفتارها و س��مينارهای مذهبی 
و  اردوهای آموزشی،تفريحی و ورزش��ی از جمله اقداماتی است 

كه می توان برای بانوان ترتيب داد و به نتايج مثبتی دست يافت. 

رييس اداره تبليغات اس��المی شهرس��تان تيران و كرون گفت: 
گرمای مشاركت مردم پای صندوق های رأی دشمنان را سوزاند.

حجت االسالم حسن عباسی در گفتگو با مهر اظهار داشت: ملت 
ايران با وجود تمام مش��كالتی كه از جانب توطئه های دشمنان 
تحمل كرده بودند با اس��تقامت پايدار خود در پای صندوق های 
رأی حاضر و با هر رأی خود به نظام و صحت انتخابات رأی داده و 
آن را تأييد كردند. وی افزود: مردم از ساعات اوليه روز حضور خوبی 

با تشكيل صف های طوالنی در ش��عب  اخذ رأی داشتند كه اين 
حضور تا ساعات پايانی كار انتخابات وجود داشت و گرمای حضور 

و مشاركت مردم در پای صندوق های رأی، دشمنان را سوزاند.
وی بيان داش��ت: ملت ايران برای كش��ور و نظام خود احس��اس 
مس��ئوليت می كنند و هميش��ه در صحنه های مهم كشور و در 
بخش های مختلف حاضر می شوند و هيچ دليلی برای عدم حضور 
خود نمی بينند. وی همچنين به تالش برگزاركنندگان انتخابات 
اشاره و تصريح كرد: مجريان، ناظران و بازرسان برگزاری انتخابات 
با كمال دقت و صحت در عمل، كار برگزاری انتخابات را انجام و در 
برابر آراء مردم احساس مسئوليت كردند. حجت االسالم عباسی 
توجه منتخبان شوراهای اسالمی به وعده هايی كه به مردم داده اند 
را مهم دانست و تصريح كرد: منتخبان ارتباط خود را همانند دوران 
تبليغات با مردم حفظ كنند و برای رف��ع نيازهای منطقه خود از 
نظرات ديگران استفاده و به وعده های خود جامه عمل بپوشانند. 
وی ادامه داد: منتخبان بايد از مسائل حاشيه ای كه به ضرر مردم 
و نظام است دوری كنند و اعمال آنها به گونه ای نباشد كه سبب 

تهمت و بدبينی شود و سعی در شفاف سازی امور داشته باشند.

يک استاد جامعه شناسی با بيان اين كه توسعه شهری بايد در حول محور 
خانواده انجام گي��رد گفت: توزيع عادالنه خدم��ات، ادغام اجتماعی و به 
حداقل رساندن نابرابری ها و توسعه فرهنگ شهروندی از مقوالتی است 

كه بايد در شورای آتی بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد.
دكتر رضا اسماعيلی اظهار داشت: فضای چند بعدی و پيچيده، كار شهری 
را دشوار كرده است. وی افزود: حوزه كالبدی و عنوانی،  زيست محيطی، 
فرهنگی و اجتماعی، ترافيک و حمل و نقل از بخش های يک شهر هستند 
و برای اين كه يک شهر بتواند ش��هروندان برجسته و خوبی داشته باشد 
بايد به تمامی حوزه های شهری توجه شود و اين مطلب در شهر اصفهان به 

دليل مهاجرپذير بودن آن، شرايط خاصی را به وجود آورده است.

زیر پوست شهر/ شهر گنبد های فیروزه ای ارغوانی شد

س: مهر[
]عک
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شايد در وهله اول ويترين 
گروه 
شهر

مغازه ها در نگاه خيلی از 
افراد جلب نظر نكند، اما 
اكثر كارشناس��ان بر اين باورند كه ن��وع چيدمان 
اجناس يا حتی رنگ هايشان ناخودآگاه در مخاطب، 
تأثيرات خود را گذاشته و گاه او را تا رسيدن به يک 
انتخاب نهايی پا به پا می  ب��رد. در اين ميان، برخی 
مغازه دارها مدعی اند كه جهت انتخاب افراد و سليقه 
خريد آنها، توسط رس��انه های جمعی يا برنامه های 
ماهواره ای و حتی نوع سريال های غربی پخش شده 
در آنه��ا تأمين می  ش��ود و ربطی به ن��وع چيدمان 
اجناس و چگونگی آنها ندارد. ويترين مغازه ها به نظر 
بسياری همانند رسانه ای است كه به طور مستقيم و 
بی واس��طه انتقال دهنده ن��وع خاص��ی از تفكر در 

بيننده است.
برخی از كارشناس��ان، ويترين ها را صحنه ای برای 
ترويج فرهنگ بيگانه كشورهای ديگر و برخی ديگر، 

آن را مجالی برای تغيير ذائقه مردم می  دانند. شايد 
بتوان گفت حضور كمرنگ اس��تفاده از رس��انه ای 
به نام ويتري��ن در نمايش��گاه های پرمخاطب نظير 
نمايشگاه های عرضه مس��تقيم پوشاك بهاره و... يا 
نمايش��گاه های مد و لباس، ظرفيت های موجود در 
اين عرصه را ب��رای انتقال مفاهي��م بومی و داخلی 
تا حد زيادی كاهش داده اس��ت. در اين ميان با دو 
كارشناس ارتباطات و آسيب ش��ناس اجتماعی به 

گفتگو نشستيم كه در ادامه آن را می  خوانيد.
ایدئولوژی مصرف گرایی ویترین مغازه ها

    دكتر عباس اسدی استاد دانشگاه و عضو هيأت 
علمی گروه ارتباطات دانش��گاه عالمه طباطبايی، 
ويترين مغازه ها را مروج »ايدئولوژی مصرف گرايی« 
می  داند و می  گويد: نبايد ويترين ها را تنها با عالئم و 

شواهد ظاهری بررسی كرد. 
    ويترين ه��ا ب��ه ط��ور غيرمس��تقيم م��روج 
مصرف گرايی هستند، نه به معنای استفاده، بلكه به 

معنای ايدئولوژی مصرف؛ يعنی يک كمپانی به طور 
مستقيم ايدئولوژی مصرف خاص خود را در جامعه 
طرح می  كند. بايد ويترين ها را محلی فراتر از محل 
جوالن آرم ها و مارك ها ديد، چراكه وسيله ای برای 
عرضه ايدئولوژی سرمايه داری هستند و اين مسأله 
را هم بايد ديد و مدنظر قرار داد. چيدمان ويترين ها 
و اجناس ارايه ش��ده در آنها نوعی فرهنگ خاص را 

القا می  كند.
     مهم ترين فرهنگی كه نش��ان داده می  ش��ود 
فرهن��گ مصرف گراي��ی اس��ت؛ يعن��ی از طرفی 
 س��عی می  ش��ود فرهنگ مصرفی يا همان فرهنگ 
مصرف گرايی غربی را در ميان قش��ر جوان ترويج 

دهند.
    اين اس��تاد دانش��گاه درباره اي��ن مطلب كه 
برخی در ميان بازار و ويتري��ن به دنبال مدی برای 
پوشاك خود می  گردند، ادامه می  دهد: دليل اين كه 
مخاطبانی به دنبال جنس و مارك خاص بوده و در 

ميان ويترين ها، مد خود را جس��تجو می  كنند اين 
است كه از لحاظ س��طح تحليلی در سطح پايينی 
هس��تند و نوعی كمبود س��واد ايدئولوژيک دارند. 
فردی كه مطالعه بااليی داش��ته و پش��ت پرده اين 
جريانات را بداند، فكر نمی كنم از جريان ويترين ها 
برای خود م��دی انتخاب كند. در واقع، كس��ی كه 
چشم بس��ته محصولی را می  خرد، بدون آن كه به 
پشت پرده مس��ائل ايدئولوژی آن، سابقه آرم روی 
جنس، پش��ت پرده كمپانی و ايدئولوژی ش��ركت 
سازنده آن توجهی نش��ان دهد، دچارعدم شناخت 
از توليدكنن��دگان محصوالت اس��ت. افرادی كه از 
لحاظ ش��ناخت ايدئولوژی پايين باش��ند، فرهنگ 

سرمايه داری را نمی شناسند.
    اس��دی درباره حضور برخ��ی رنگ ها و عالئم 
خ��اص در ويترين ها هم نظر جال��ب توجهی دارد. 
لباس هايی كه گاه ب��رای عرضه و تروي��ج انتخاب 
می  ش��وند، حتی نوع رنگ آنها می  تواند نوعی سياه 
نمايی و نااميدی را در ميان مردم ترويج دهد. برخی 
عالئ��م مانند عقرب يا س��تاره داوود صهيونيس��م، 
ايدئولوژی های خاص خودش��ان را دارن��د. افراد به 
خصوص جوان ها، باي��د درباره لب��اس و رنگی كه 
انتخاب می  كنند دقت كنند و لباس هايی را بپوشند 

كه رنگ شادی در آن ديده شود.
    توليدكننده ه��ای داخل��ی باي��د لباس ه��ا و 
رنگ آميزی آنها را متناس��ب با روانشناس��ی مردم 
جامعه خودمان توليد ك��رده و به بازار عرضه كنند. 
حرف من اين نيس��ت كه فرهنگ خ��ود را ناديده 
بگيري��م، ولی بايد س��عی كنيم با دس��ت خودمان 
روانشناسی و شادمانی جمعی را در جامعه خود به 
وجود بياوريم. وقتی لباس ها از خارج به داخل كشور 
می  آيد، نوعی مطالعات روانشناسی روی آنها صورت 
گرفته و نبايد چشم بسته رنگ هايی را انتخاب كنيم 
كه توليدكننده عمدا آن را تولي��د كرده تا ما دچار 

نوعی افسردگی پنهان شويم.
    اين عضو هيأت علمی گروه ارتباطات دانشگاه 
عالمه طباطبايی در آخر اش��اره ای ب��ه »مخاطب 
فريبی« برخ��ی ويترين ها هم دارد: گاهی پش��ت 
ويترين جنسی را می  پس��نديد، ولی در زمان خريد 
می  بينيد جنس خريداری شده، جنسی نبوده كه در 
پش��ت ويترين ديده ايد. گاهی هم ويترين ها نوعی 
»خطای ديد« به مخاطب می  دهند. لباسی را روی 
مانكن می  بينيد، احس��اس می  كنيد چقدر قشنگ 
اس��ت، ولی وقتی می  خريد و می  پوشيد، می  بينيد 
پول گزافی داده ايد، اما به تنتان برازنده نيست. در 
ايران، متأسفانه گاهی با حقه بازی سعی می  شود با 

نشان دادن جنس��ی خاص مخاطب را داخل مغازه 
كشانده و جنسی با كيفيت كمتر به فرد عرضه كنند 

كه نوعی غش در معامله است.
كمبود امکان�ات تفریح�ی یعنی خرید 

بيشتر!
    مصطفی اقليما رييس انجمن علمی مددكاران 
اجتماعی اي��ران و مددكار اجتماعی ه��م خريد را 
بهترين و پاك ترين لذت عنوان می  كند و عقيده دارد 
خريد جنسی كه از آن لذت ببريم و احساس خوبی 
داشته باشيم نوعی تفريح پاك است و ادامه می  دهد: 
گاهی از لحاظ اقتصادی برای ش��خص، جنسی آن 
قدر مطلوبيت دارد كه حاضر اس��ت تمام موجودی 
خود را بدهد و آن جنس را بخرد. هر كس با توجه به 
امكاناتش خريد می  كند، گاهی يک فرد يک لباس 
خريده و احس��اس آرامش می  كند و گاهی فردی با 
پول بيشتر، چند دس��ت لباس را انتخاب می  كند. 
پولی كه در زندگی از طريق كار كسب می  كنيد برای 
زندگی كردن است نه زندگی كردن برای پول. بايد 
از پولی كه برای آن خستگی كشيديد، لذت ببريد. 

حاال بايد ديد چه چيزی فرد را آرام می كند.
او عقيده دارد در جامعه امكانات برای تفريح كردن 
و خوش��حال ش��دن كم داريم، پس فرد برای اين 
كه خود را به گونه ای خوش��حال كند، حاضر است 
مبلغ بيشتری از خرجی خود بكاهد و جنسی را كه 
دوس��ت دارد خريداری كند. رييس انجمن علمی 
مددكاران اجتماعی اي��ران تصريح می  كند: برخی 
با حداقل چيزی كه دارند س��عی می  كنند احساس 
لذت و آرامش داشته باش��ند. ممكن است برخی از 
اين كارها خريد لباس يا رفتن به رستوران يا خوردن 

غذای خاص باشد.
   ممكن است جنس��ی را در يک مغازه معمولی 
ببينيد و بگوييد به درد نمی خورد، اما وقتی آن را در 
يک مركز خريد بزرگ مشاهده كنيد، همان جنس 
را حتی با قيمت بيشتر انتخاب كرده و بخريد. حتی 
در جامعه امروز مردم به يک فرد با پوشش مرتب تر 
و ش��يک تر گرايش و كش��ش بيش��تری دارند و به 

طرفش می  روند.
  اقليما در پاس��خ به اين س��ؤال كه آيا برخی از 
ويترين ه��ا پدي��ده مانكنيس��م را رواج نمی دهند، 
 می  گويد: برخ��ی لباس ه��ا و رنگ هايش��ان افراد 
 را افسرده تر و خش��مگين تر می  كند و رنگ هايشان 
 در ما اث��ر می  گ��ذارد. برخ��ی می  گوين��د زن ها با 
پوشيدن برخی لباس ها مانكن ش��ده اند، در حالی 
 كه برخی مردها ص��د برابر از لحاظ پوش��ش بدتر 

هستند.

  رواج مدگرایی در پشت قاب های شيشه ای

فریبویترینهارانخورید



چهره روزیادداشت

 صاحبان زمین ها
از حق بیمه کارفرمایی معافند

با تصویب مجلس، زمین های کشاورزی به عنوان کارگاه تولیدی محسوب 
می شود و کارفرمایانی که کمتر از پنج کارگر دارند، از پرداخت حق بیمه 

کارفرمایی معافند.
عباس پاپی زاده اظهار داشت: مجلس ش��ورای اسالمی تصویب کرد که 
کارگاه های تولیدی کشاورزی و زمین های کشاورزی که کمتر از 5 نفر کار 
می کنند، مشمول معافیت حق بیمه کارفرمایی باشند. عضو کمیسیون 
کشاورزی مجلس افزود: در مصوبه مجلس، مزارع و زمین های کشاورزی 
نیز جزءکارگاه های تولیدی محسوب شده و صاحبان زمین ها نیز کارفرما 
هستند و بر اساس قانون از پرداخت حق بیمه کارفرمایی معاف هستند. 
وی ادامه داد: در سال 61 قانونی مصوب شد تا کارفرمایان کارگاه هایی که 
کمتر از 5 نفر هستند، از پرداخت حق بیمه معاف باشند و این تشویقی بود 
برای کارفرماها تا کارگران خود را بیمه کنند. وی ادامه داد: این موضوع 
در کارگاه های کشاورزی و زمین های کش��اورزی اجرایی نمی شد، زیرا 
اینها را به عنوان کارگاه های تولیدی محسوب نمی کردند. پاپی زاده گفت: 
با تصویب این قانون، از این به بعد تمام کارگاه های کش��اورزی و مزارعی 
که کمتر از 5 نفر بر روی آنها کار می کنند، کارفرمای آن از پرداخت حق 
بیمه کارفرمایی معاف خواهد شد. عضو کمیس��یون کشاورزی مجلس 
خاطر نشان کرد: کشاورزان امروزه حتی در سن90 سالگی هم در زمین 
کشاورزی فعالیت می کنند، زیرا نسل امروزی تمایل به حضور در روستاها 

ندارند و به همین دلیل بیمه کشاورزان باید جدی گرفته شود.

خبر ویژه

4
پرداخت یارانه به انرژی برق و خورشیدی در کشاورزی

بر اساس قانون بودجه92 کل کشور،  دولت موظف است در ازای برقی کردن چاه های کشاورزی با منابع 
انرژی نوین )از جمله انرژی خورشیدی( به جای استفاده از سوخت های فسیلی )نفت گاز( مبلغ معادل 
پرداختی بابت یارانه سوخت را به شرکت های تولیدی سیستم برق از جمله خورشیدی پرداخت نماید.

 بخشی نگری دولت
 درکاهش بهره وری بی تأثیر نبود

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس
حمیدرضا فوالدگر

ریش��ه بس��یاری از مش��کالت اقتصادی، تولیدی، صنعتی و... درنحوه 
مدیریت نهادهای دولتی اس��ت، به این دلیل که به بهره وری به عنوان 
یک اصل بی توجه هس��تند. دربرنامه ه��ای چهارم و پنج��م بر ارتقای 
سطح بهره وری تأکید شده اس��ت و قرار بود یک سوم از رشد اقتصادی 
۸ درصدی کش��ور از محل ارتقای بهره وری به دست آید و یا اختصاص  
یک درصد  از بودجه سازمان ها به افزایش بهره وری موکول شود، اما این 
احکام به خوبی اجرا نشد. بهره 
وری دربخش به دلیل تنظیم 
هزینه و فایده بیشتر از بخش 
دولتی است و در بخش دولتی 
مورد ب��ی توجهی واقع ش��ده 
است و مادامی که اعتماد و عزم 
و نهضت اصل به��ره وری قرار 
نگیرد، برنامه ها درحد کلیات 

دربرنامه می ماند.
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کمبود نقدینگی عامل اصلی رکود بنگاه ها

سهم اندک بازار سرمایه در تأمین مالی تولید

ریی��س ات��اق بازرگان��ی و صنایع و مع��ادن ایران 
گفت: فشار نقدینگی واحدهای تولیدی حدود1۳ 
برابر ش��ده و کمبود نقدینگی از عل��ل اصلی رکود 

واحدهای تولیدی است.
محمد نهاوندی��ان رییس اتاق بازرگان��ی، صنایع، 
معادن و کشاورزی ایران در میزگرد »هم اندیشی 
پیرامون سیاس��ت های پولی با ه��دف تأمین مالی 
تولید« اظهارداشت: آنچه در سیمای اقتصاد کشور، 

بیش از هر چیز دیگری تجلی دارد، تورم است.
وی افزود: متأس��فانه از سال گذش��ته، ایران رتبه 
سوم یا چهارم را در شدت تورم در کل اقتصادهای 
تحت مطالعه بانک جهانی و س��ازمان ملل، به خود 
اختصاص داده است، برای امسال نیز همین وضعیت 
ادامه دارد و برای، به طوری که در سال های2011 و 
2012 رتبه چهارم و در سال 201۳رتبه سوم را در 

کل دنیا داشته است.
وی با بی��ان این ک��ه در تحلیل ت��ورم، یک منظر، 

نگاه به بخ��ش واقعی اقتصاد اس��ت و ریش��ه یابی 
تورم در رکود، گف��ت: به عبارت دیگر در ش��رایط 
موجود کشور که رکود تورمی است، یک جنبه آن 
اثری اس��ت که کاهش تولید در باال رفتن قیمت ها 

می گذارد و جنبه دیگر آن پولی است.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادت ایران ادامه 
داد: وضعیتی که ما در بازار پول در سال های اخیر 
داشته ایم، پدیده به ظاهر متناقض را به نمایش می 
گذارد، در ظاهر رش��د نقدینگی فاحشی داریم که 
نرخ رشد نقدینگی ما تقریبا با نرخ رشد تورم  معادل 
است، یک همبستگی دوسویه ای هم وجود دارد، اما 
همزمان در بخش تولید، در بخ��ش واقعی اقتصاد 
یک انقباض شدید در نقدینگی مورد نیاز واحدهای 
تولیدی مشاهده می شود که البته خود این پدیده 

شایسته بررسی است.
نهاوندیان تصریح کرد: اص��وال ارقامی که به عنوان 
نقدینگ��ی مورد بررس��ی قرار می گی��رد، از بعضی 

نظرها قابلیت تردید و مالحظه دارند. این که ما در 
سیستم بانکی، در محاسبه بدهی با روش متعارف، 
بدهی بر اساس نرخ ثابت را به طور مرتب به بدهی 
دریافت کنندگان تس��هیالت اضافه می کنیم، این 
ظاهرا نقدینگی را بزرگ تر از آنچه که واقعی است 
نش��ان می دهد، در حالی که در واقعیت اقتصادی 
چنی��ن اتفاق��ی رخ ن��داده و این در حس��اب های 

اقتصادی کشور نکته قابل تأملی وجود دارد.
وی اظهارداش��ت: از آن طرف اتفاقی که در بخش 
واقعی اقتصاد افتاده، این است که به دلیل مشکالت 
در مناسبات بین المللی بانکی، فشار به واحدهای 
تولیدی برای گشایش اعتبار که سابقا با10 درصد 
می توانستند، یک خط اعتباری اسنادی LC را باز 
کنند، حاال در مواردی که هن��وز می توانند اعتبار 
اس��نادی گش��ایش کنند، چی��زی در حدود1۳0 

درصد باید بپردازند.
به گفته وی فش��ار به نقدینگی واحدهای تولیدی 

ش��اید در برخی موارد حدود1۳برابر ش��ده باشد 
و یکی از عل��ل اصلی رکود در واحده��ای تولیدی 
واقعیت؛ یعنی کمبود دسترسی به منابع مالی است.

رییس اتاق ایران بازرگانی و صنایع و معادن ایران 
با طرح این س��ؤال که پس ای��ن افزایش نقدینگی 
کجاها رفته اس��ت، گفت: بخش های مش��خصی با 
یک سیاس��ت های ویژه دولت مورد اعتنای خاص 
قرار گرفته است، پروژه مس��کن مهر، ارقام کالنی 
از ش��بکه بانکی را به خود اختصاص داده و طبعا به 
سبب این که از طرف کسر بودجه و از طرف افزایش 
بدهی دولت هم ورود کرده، آثار تورمی مضاعفی را 

ایجاد کرده است.
وی تصریح کرد: اث��ری که پرداخت نق��دی یارانه 
در اقتصاد ای��ران ایجاد کرده و فش��ارهای تورمی 
مضاع��ف را دامن زده نیز ش��بیه این اس��ت، یکی 
از نکات بس��یار مهم این اس��ت که با کمال تأسف 
تأمی��ن مال��ی در اقتص��اد ما ب��ه ش��دت »بانک 
 محور« اس��ت، در حالی ک��ه اگر بازار س��رمایه ما 
توسعه یافتگی الزم را کس��ب کرده بود، این مقدار 
تکیه بر بانک ه��ا برای تأمین مال��ی بخش تولید و 

بخش واقعی ضروری نبود.
این اقتصاددان با بیان این ک��ه مدیریت بازار پول 
در ایران کام��ال با بح��ث مدیریت بازار س��رمایه، 
ارتباط وثیق و جدی پیدا می کند، افزود: ش��اید در 
مدیریت آینده اقتصاد کشور این یکی از اصلی ترین 
محوره��ای راهبردی باش��د ک��ه ما ایج��اد توازن 
در بازار پ��ول را با مدیری��ت بهینه مناب��ع در بازار 
س��رمایه می توانی��م تقویت کنی��م و همچنین در 
 تخصیص منابع بانک��ی می باید، حتما عالمت های

اعتمادبخش��ی مبتنی بر اس��تراتژی تولید ملی به 
سیس��تم بانکی داده ش��ود و از ابزارهای تشویقی 
و راهنمایی الزم استفاده بش��ود تا سیستم بانکی 
در تخصیص و تش��خیص خ��ودش، منطبق با آن 
اولویت ه��ا نه ب��ا اک��راه و انگیزه های گری��ز از آن 
محورهای اولوی��ت دار، بلکه با ابزارهای متناس��ب 

تشویقی عمل کند.
ب��ه گفت��ه وی انطباق بین سیس��تم تش��خیص و 
تخصیص سیس��تم بانکی با اولویت های استراتژی 
ملی توس��عه، نکته بس��یار مهم و مغفولی است که 
در گذش��ته، ما کارنامه خیلی موفقی در این رابطه 

نداشته ایم.
عضو شورای پول و اعتبار با اظهار امیدواری نسبت 
به این که آین��ده اقتصادمان را با ی��ک نگاه جدید 
در تعامل بی��ن فعاالن اقتصادی و سیاس��تگذاران 
کالن اقتص��ادی ش��کل بدهیم، گفت: ای��ن که ما 

سیاست های پولی مان در یک جاهایی باکم ترین 
توجه ب��ه اقتضائات و نظ��رات فع��االن اقتصادی 
ش��کل بگیرد، حاصلش همین وضعیتی اس��ت که 
 داریم. به عنوان تحول س��اختاری در اقتصاد ایران

می ت��وان توصی��ه کرد که فض��ای تعام��ل را بین 
سیاس��تگذاران اقتص��ادی از ی��ک س��و و فعاالن 
اقتصادی از سوی دیگر و دانش��وران اقتصادی در 
ضلع سوم این مثلث ایجاد کنیم. اگر چنین مثلث 
طالیی در فرآیند تصمیم س��ازی و تصمیم گیری 
کشور شکل بگیرد، می توانیم آینده روشنی را برای 

اقتصاد  ایران پیش بینی کنیم.
وی در تش��ریح پیوند می��ان بازار پول و س��رمایه 
با بیان این ک��ه تاکنون برای ش��رکت های بخش 
خصوصی، فرصت این که به طور مستقیم در بازار 
ب��ورس بتوانند به م��ردم  مراجعه و س��هام عرضه 
کنند، به دو دلیل خیلی کم بوده است، گفت: اوال، 
ما مقررات بسیار پیچیده ای داریم و در بازار بورس 
راه برای شرکت های خصوصی بسیار مشکل بوده و 
دستگاه های دولتی و وزارتخانه ها، عمال آن پدیده 
جانش��ینی جبری را روی مراجعه بخش خصوصی 
و صنعت به طور مس��تقیم به بازار ب��ورس اعمال 

می کند.
نهاوندیان تصری��ح کرد: به همی��ن جهت مدیران 
بنگاه های تولی��دی، در محیط اقتص��ادی ایران، 
عمده ترین جایی ک��ه می توانند تأمین مالی کنند، 
استفاده از تسهیالت بانکی است در حالتی که شاید 
اولین آموزه بانکداری اسالمی این است که رویکرد 
 مش��ارکتی می باید ب��ر رویکرد تس��هیالت با نرخ 
 ثابت تقدم داش��ته باش��د. این راه عمال  باز نش��ده

 است.
رییس اتاق ای��ران اف��زود: رابطه مس��تقیم واحد 
 تولیدی با پس اندازهای جامع��ه خیلی ضعیف تر

بوده با روشی که از طریق بانک می باید هدایت شود. 
اگر در خصوص تأمین مال��ی واحدهای تولیدی با 
اقتصادهای دیگر مقایسه شود، در آنها بازار سرمایه 
نس��بت به بانک ها و مدل تس��هیالت بانکی سهم 

خیلی باالتری دارد.
نهاوندیان ادامه داد: بازار سرمایه اقتصاد ایران حتما 
به تناسب بازار پول توسعه پیدا نکرده است، یعنی 
اگر بازار س��رمایه بدون اتکا  ب��ه بنگاه های دولتی 
و ش��به دولتی رش��د کافی کرده بود، بازار سرمایه 
می توانست دست تولید را بگیرد، البته چند عامل 
دست به دست هم داده اند، اما مطمئنا بازار سرمایه 
ما به اندازه متناسب با بازار پول رشد نکرده و در این 

وضع موجود نقدینگی هم سهم دارد.

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

آگهی حصر وراثت 

1574خانم زری تفنگ سازی دارای شناسنامه شماره 43539 به شرح دادخواست 
و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از  1384/92م/1  کالسه  به 
چنین توضیح داده که شادروان ملک مومنی بشناسنامه 182 در تاریخ 82/9/29 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به 5 فرزند بنام ذیل :1- اکبر تفنگ سازی ش ش 645 فرزند 2-حمید  تفنگ سازی 
ش ش 41888 فرزند 3- کریم تفنگ سازی ش ش 43539 فرزند 4- سیما تفنگ 
سازی ش ش 41092 فرزند 5- زری تفنگ سازی ش ش 41887 فرزند 6- عبد 
الخالق تفنگ سازی ش ش 247 همسر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یکمرتبه 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 واال 
گواهی صادر خواهد شد . رئیس شعبه دهم دادگاه شورای حل اختالف اصفهان 

آگهی حصر وراثت 

1575آقای محسن کریمی دارای شناسنامه شماره 2803 به شرح دادخواست به 
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از   1434/92 کالسه 
توضیح داده که شادروان عبداله کریمی بشناسنامه 80 در تاریخ 92/2/12اقامتگاه 
 -1: است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  دائمی خود 
محسن کریمی ش ش 2803 فرزند 2- مریم کریمی ش ش 8427 فرزند3- مرضیه 
کریمی ش ش 7017 فرزند 4- طیبه علیزاده طالخونچه ش ش 37 همسر 5- صدیقه 
فرهادی ش ش 35 مادر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یکمرتبه 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 واال گواهی صادر 

خواهد شد . رئیس شعبه دهم  دادگاه شورای حل اختالف اصفهان 

آگهی حصر وراثت 

به   3131 شماره  شناسنامه  دارای  منابادی  آذر  رنجکش  فرهاد  آقای   1576
گواهی  درخواست  شورا  این  از  1433/92ح10  کالسه  به  دادخواست  شرح 
آذر  رنجکش  مصطفی  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر 
بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   1392/1/13 تاریخ  در   45282 بشناسنامه  منابادی  
فرهادرنجکش   -1 به:  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی 
ش  منابادی  آور  رنجکش  فرزاد   -2 )فرزند(.   3131 ش  ش  منابادی  آور 
ش  ش  قهجاورستانی  قریشی  السادات  فخر   3 )فرزند(.  ش1270889001 

یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  (اینک  )همسر   1475
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

آگهی حصر وراثت 

شرح  به   313 شماره  شناسنامه  دارای  بروجنی  برین  مصطفی  آقای   1577
دادخواست به کالسه 1432/92ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان زینب برجیان بشناسنامه 1001 در تاریخ 
 1390/9/11 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
)فرزند(2-  313 ش  ش  بروجنی   برین  مصطفی   -1 به:  است  منحصر 
بروجنی  ش  برین  تاج  زرین   -3 )فرزند(  بروجنی  ش ش 249  برین  مرتضی  
برین  )فرزند(-5مهین   51 ش  ش  بروجنی   برین  صدیقه  )فرزند(4-   70 ش 
درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  )فرزند(.   5 ش  ش  بروجنی  
یا  و  دارد  اعتراضی  کسی  هر  تا  نماید  می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور 
شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه 
حل شورای  حقوقی  دهم  شعبه  شد.  خواهد  صادر  گواهی  اال  و  دارد   تقدیم 

 اختالف اصفهان

آگهی حصر وراثت 

به  دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره 755  اکبر منشئی  آقای   1579
کالسه 1435/92ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان اصغر منشئی  بشناسنامه 3256 در تاریخ 1381/4/10 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به: 1- احمد منشئی  ش ش 1178 )فرزند(2-اکبر منشئی  ش ش 755 )فرزند(3- 
عذرامنشئی  ش ش 38197 )فرزند(4-فخری منشئی  ش ش 38198 )فرزند(5- 
بدری منشئی  ش ش 813 )فرزند( 5- بتول صالح ش ش 34184 )همسر ( 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

ابالغ وقت رسیدگی

1580در خصوص پرونده کالسه 187/92خواهان امین الیاسیان دادخواستی مبنی 
بر مطالبه چک  به طرفیت غالمحسین چلمقانی فرزند لطفعلی  تقدیم نموده است. 
وقت رسیدگی برای  روز سه شنبه مورخ 92/4/25 ساعت 9:30 تعیین گردیده، با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل  این شعبه واقع در اصفهان 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود.مدیر دفتر  شعبه 12مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی

1581 در خصوص پرونده کالسه 2125/91خواهان آقای حسین شمس با وکالت 
آقای نریمانی دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه  به طرفیت آقای رسول دهقانی 
ساعت   92/4/31 مورخ  شنبه  دو  روز  برای   رسیدگی  وقت  است.  نموده  تقدیم 
10 صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
تا  منتشر،  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه 
مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 

دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید.در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.مدیر دفتر  شعبه 14 مجتمع شماره 2 

شورای حل اختالف اصفهان

تحدید حدود اختصاصی

1583چون تحدید حدود ششدانگ قطعه ملک مزروعی باقیمانده پالک شماره 1180 
فرعی  واقع در زواره شانزده اصلی دهستان گرمسیر بخش هنده ثبت اصفهان که 
طبق پرونده بنام خانم راضیه ربی رسواره فرزند علی اکبر در جریان ثبت است، 
به دستور قسمت  بنا  اینک  نیامده است،  بعمل  ثبت  بعلت عدم حضور متقاضی 

اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده، تحدید حدود ملک مرقوم در 
روز دوشنبه مورخه 1392/4/17 از ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد 
این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در  لذا به موجب  آمد. 
روز و ساعت مقرر در این آگهی، در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و 
صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی 
تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
پرونده های معترضی ثبت، معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم 
دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. م الف: 97 تاریخ انتشار: 1392/3/25 

ذبیح اله فدایی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره

ابالغ

پرونده  شماره   911046035600020: درخواست  1431شماره 
:9109980350601267  شماره بایگانی 911299خواهان آقای علی قادر پناه جزی 
فرزند حسن با وکالت آقای امیر بهار به طرفیت خواندگان 1- شهرداری اصفهان 
2- عباس کدخوائی فرزند علی 3- محمود کد خدائی فرزند علی دادخواستی به 
خواسته الزام به انتقال رسمی 6 دانگ پالک  14915/122 بخش 5 ثبت اصفهان 
نموده که جهت  دادگاه  تقدیم  الوکاله وکیل  و مطالبه هزینه های دادرسی و حق 
در  واقع  اصفهان  شهرستان  )حقوقی(  عمومی  دادگاه  ششم  شعبه  به  رسیدگی 
اصفهان خ چهار باغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
اتاق شماره 310 ارجاع و به کالسه پرونده 9109980350601267 ثبت  طبقه 3 
گردیده و وقت رسیدگی آن بتاریخ 1392/4/29 ساعت 10:30 تعیین شده است که 
به علت مجهول المکان بودن خواندگان ردیفهای دوم و سوم و درخواست وکیل 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار 
آگهی می شود تا خواندگان موصوف پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد .شعبه ششم دادگاه 

عمومی حقوقی شهرستان اصفهان

 تعییرات

1573آگهی تغییرات در شرکت ساختمانی خاکپی )با مسئولیت محدود( ثبت شده به 
شماره 257 شناسنامه ملی 108404110319 برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی 
و هئیت مدیره مورخ 1392/3/20 تصمیمات ذیل در شرکت نامبرده به عمل آمده است 
: به موجب سند صلح شماره 37746-92/3/16 دفتر خانه 14 میمه آقای مهدی سلطانی 
تهرانی و خانم مهتاب سلطانی تهرانی در ردیف شرکاء شرکت قرار گرقتند. ابتدا نسبت 
به انتخاب اعضاء هیئت مدیره شرکت اتخاذ تصمیم گردید در نتیجه آقایان محمد رضا 
مزروعی سبدانی و مهدی سلطانی تهرانی و خانم مهتاب سلطانی تهرانی به سمت اعضاء 
هئیت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. هئیت مدیره از بین خود آقیا 
محمد رضا مزروعی سبدانی به شماره ملی 1290117179 به سمت رئیس هیئت مدیره 
و خانم مهتاب سلطانی تهرانی به شماره ملی 1289169004 به سمت نائب رئیس هئیت 
مدیره و آقای مهدی سلطانی تهرانی به شماره ملی 1288992408 به سمت مدیر عامل 
شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت 
با امضاء آقیا محمد رضا مزروعی سبدانی ) رئیس هیئت مدیره ( منفردا و با مهر شرکت 

معتبر است .رئیس شعبه میمه – حسین نوروز

آگهی مزایده مال غیر منقول

به  یکبابخانه  تمامیت ششدانگ  اجرائی کالسه 13/2183/ر/87  پرونده  اساس  بر 
شماره یازده هزارودویست وشصت وهشت فرعی ازدواصلی واقع درفضل آباد 
بخش یک ثبتی شهرضا  مورد ثبت صفحات 503 و220 دفاتر129و419مساحت 
سی  طول  به  ذیل:شمااًل  اربعه  حدود  با  (مترمربع   447( وهفت  چهارصدوچهل 
متروسی سانتیمتر)30/30( دیوار به دیوارخانه هشتصدوچهل ونه) 2/849(شرقًا 
بطول پانزده متروده سانتیمتر)15/10( دیواربه دیوار خانه هشتصدوپنجاه)2/850(
باقیمانده جنوبًا بطول بیست ونه متروبیست سانتیمتر) 29/20 (دیواربه دیوارخانه 
) متروده سانتیمتر)15/10  پانزده  به طول  غربًا  هشتصدوپنجاه)2/850(باقیمانده 
خاقان  قدرت  نام  به  ندارد.  ارتفاقی  .حقوق  عمومی  کوچه  به  ودیواریست  درب 
پورشاهرضا ونصرت انصاریپوربالسویه ثبت و سند صادر شده است وبه موجب 
سند رهنی شماره10551 مورخ 85/12/21 دفترشماره5 شهرضا از طرف نامبردگان 
در رهن بانک ملت شعبه مرکزی شهرضا قرار گرفته وبه علت عدم پرداخت بدهی 
درخواست  به  اجرائیه  ابالغ  از  پس  و  نموده  اجرائیه  صدور  تقاضای  بستانکار 
بستانکار باستناد قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون وحذف ماده 34 مکرر و 

آئین نامه اصالحی مربوطه پالک مذکور مورد ارزیابی قرارگرفته وبرابر صورت 
دادگستری  رسمی  کارشناسان  ارزیابی  وبرگ  اجرا  مامور  توسط  تنظیمی  مجلس 
بدین شرح توصیف وارزیابی گردید: ملک  دارای عرصه به مساحت 447 متر مربع 
و اعیانی به مساحت 340 متر مربع شامل زیر زمین انباری ، همکف مسکونی و نیم 
طبقه اول مسکونی بوده که دارای دیوارهای آجری باربر، سقف تیرآهن طاق ضربی ، 
بدنه داخلی 1/10متر سنگ و الباقی سفید کاری ، دربهای داخلی چوبی با چهار چوب 
فلزی ، دربهای خارجی فلزی و آلومینیومی،کف سرامیکی بام ایزوگام و دارای جانپناه 
1/20 متری،آشپزخانه بدنه کاشی و کف سرامیک و کابینت آلومینیومی ،حیاط دارای 
ازاره 1/10 متری سنگ گرانیت و الباقی نمای آجری کف موزائیک طرح گرانیت ،تراس 
سنگ فرش گرانیتی ، نمای ساختمان آجر نمای سه سانتی ، دارای انشعابات آب ،برق، 
گاز میباشد  الزم به ذکر است که از 447 متر مربع عرصه در حدود 3 متر مربع آن 
در طرح تعریض مسیر قرار دارد به مبلغ  یک میلیارد و نهصد و هشتاد میلیون ریال  
)1980000000(ریال ارزیابی گردیده است. در ضمن طبق اعالم بستانکار مورد رهن 
الی 12 روز  دوشنبه مورخ  فاقد بیمه میباشد در جلسه مزایده که ازساعت 9 صبح 
1392/04/31در شعبه اجرای ثبت اسناد شهرضا تشکیل میگردد.از طریق مزایده به 
ای مواجه گردد روز  بینی نشده  پیش  تعطیل  با  .چنانچه روز مزایده  فروش میرسد 
از مبلغ کارشناسی مبلغ  یک میلیارد  بعد از آن جلسه مزایده تشکیل میگردد.مزایده 
و نهصد و هشتاد میلیون ریال  )1980000000( ریال کارشناسی شروع وبه باالتربن 
قیمت پیشنهادی به هر کس که خریدار باشد فروخته میشود طالبین میتوانند قبل از 
تشکیل جلسه از مورد مزایده به آدرس: شهرضا- خیابان حافظ غربی –کوچه شهید 
بهمنی-پالک81 بازدید بعمل آورند  الزم به ذکر است که کلیه هزینه های قانونی اعم 
ازمالیات دارائی وعوارض شهرداری وبدهی  های مربوطه به حق انشعاب وآبونمان 
،آب و برق وگاز تاتاریخ مزایده و کلیه هزینه های مربوط به انتقال سند وسایر هزینه 
های متعلقه بر عهده برنده مزایده میباشد این آگهی یکنوبت در روزنامه زاینده رود 
-   مسئول  یوسفیان  مهدی  میشود.   محمد  ومنتشر  1392/03/25چاپ  تاریخ   در 
اجرای  ثبت اسناد  شهرضا            تاریخ انتشار 25 / 3 / 92                                                                                                                      

                                                                                                                                                      
حصر وراثت

1587 آقای رضا امیر یوسفی ورنو سفادرانی  دارای شناسنامه شماره 310 به شرح 
دادخواست به کالسه 225/92 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان شهرت اخوان  بشناسنامه 9817 در تاریخ 1390/4/20 
است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه 
امیر  )فرزند(. 2-رضا   167 محمد حسین  ش ش  فرزند  یوسفی  امیر  عبداله   -1 به: 
یوسفی ورنوسفادرانی فرزند محمد حسین  ش ش 310 )فرزند(3- شهنازامیر یوسفی 
یوسفی  امیر  احترام  )فرزند(4-   12215 حسین  ش ش  محمد  فرزند  ورنوسفادرانی 
امیر یوسفی ورنو  ایران  ورنوسفادرانی  فرزند محمد حسین  ش ش 59 )فرزند(5- 
مقدماتی  تشریفات  انجام  با  )فرزند(.اینک  فرزند محمد حسین  ش ش 73  سفادرانی 
یا  و  دارد  اعتراضی  هر کسی  تا  نماید  می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه 7 شورای حل اختالف شهرستان خمین شهر

تغییرات

1600 آگهی تغییرات شرکت خدماتی تاسیساتی شعله اردستان با مسئولیت محدود به 
شماره ثبت 507 و شناسنامه 14003443194 به استناد صورت جلسه تغییر موضوع 
و الحاق مواردی به موضوع شزکت مورخه 1392/3/5 و مجوز پلیس راهور فرماندهی 
انتظامی شهرستان اردستان به شماره 63-92-13-1392/3/1450 تغییراتی در ماده 
4 اساسنامه موضوع شرکت فوق الذکر به شرح زیر به عمل آمد: اجرای کلیه عملیاتی 
ایمنی راهها ) عملیات خط کشی – اجرای سرعت گیر های مختلف – اجرای چراغهای 
راهنمائی – اجرای چشم گربه ائی و نصب کلیه اجناس ترافیکی- نصب و اجرای 
برج نوری – جدا کننده های ترافیکی ( و موارد فوق به موضوع شر کت اضافه و 

الحاق گردید . خیراله عصاری رئیس ثبت و اسناد و امالک اردستان  
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اعالنیادداشت

هفت

جکی چان  در»اشک ها ولبخند ها« 
»جکی جان«اعالم کرد در حال نوشتن نمایشنامه ای با اقتباس از کتاب پرفروش زندگینامه اش 
است. او گفت به دنبال کارگردانی است که این نمایش موزیکال را به صحنه ببرد. او قصد دارد این 

کتاب را در قالب یک اثر موزیکال چون »اشک ها و لبخندها« به نمایش درآورد.

5

افشاگری حوزه هنری 
مدیر امور سینمایی حوزه هنری اصفهان 
گفت: پیش از عید ن��وروز حوزه هنری 
اصفهان در پاسخ به نامه اداره کل ارشاد 
اصفهان، آمادگی کامل خ��ود را برای 
اجاره س��ینما ایران اعالم ک��رد، اما در 
نهایت این اتفاق رخ نداد.سید مصطفی 
حس��ینی  در خصوص چگونگی اجاره 
س��ینما ای��ران توس��ط ح��وزه هنری 
اصفهان اظهار داش��ت: اداره کل ارشاد 
اس��المی پیش از عید طی نامه ای برای اجاره س��ینما ایران به اداره 
مرکزی حوزه هنری اطالع رسانی کرده بود که با موافقت حوزه هنری 
مواجه ش��د. وی افزود: حوزه هنری اصفهان برای اجاره سینما ایران 
اعالم آمادگی کرده بود، اما بعد از آن، مالکان ای��ن مکان از اجاره آن 
سرباز زدند.  مدیر امور سینمایی حوزه هنری اصفهان تصریح کرد: بعد 
از فروخته شدن س��ینما به بانک دی، اداره کل ارشاد به حوزه هنری 
پیش��نهاد اجاره کردن س��ینما را داد که حوزه پذیرفت، اما در نهایت 
سینما تعطیل شد. گفتنی است سینما ایران اصفهان توسط بانک دی 

خریداری شده و هنوز سرنوشت آن به طور دقیق معلوم نیست. 

فراخوان توليد آثار 
تاالر هنر وابسته به س��ازمان فرهنگی- 
تفریحی شهرداری اصفهان طی فراخوانی 
از کلیه گروه های نمایشی استان اصفهان 
دعوت به تولید آثار نمایشی در۶ ماهه دوم 
سال جاري می کند. مرکز تخصصی تئاتر 
و سینماي ش��هرداري اصفهان به جهت 
اس��تفاده از ظرفیت گروه های نمایشی 
اصفهان و حمایت بیش��تر از هنرمندان 
عرصه هنرهای نمایشی طی فراخوانی از گروه های نمایشی دعوت مي نماید 
تا با ارسال نمایشنامه هاي پیشنهادي خود به تاالر هنر آمادگی خود را برای 
تولید نمایش در نیمه دوم سال جاري اعالم نمایند. میثم بکتاشیان رییس 
تاالر هنر اصفهان در این خصوص گفت: متون دریافتي توس��ط شوراي 
بازخوان مورد بررسي قرار گرفته و در صورت تأیید شوراي بازخوان وارد 
مرحله تولید مي شود. وي افزود: نمایش هاي تولید شده سپس در شوراي 
بازبین مورد بررسي قرار گرفته و در صورت تأیید نهایي این شورا از نظر فني 
و محتوایي در نیمه دوم سال جاري به نمایش درخواهند آمد. گفتنی است 
گروه ه��اي عالقه مند حداکثر تا پای��ان خردادماه فرص��ت دارند به امور 
آفرینش و اجرای تاالر هنر اصفهان مراجعه و متن نمایشنامه هاي خود را 

تحویل دهند. 

داستان های کوتاه نویسندگان جهان 
به روایت احمد اخوت

احمد اخوت از ترجمه  آثار ترجمه نشده ای 
از نویسندگان مش��هور دنیا خبر داد. این 
مترجم در این باره گف��ت: اخیرا ترجمه 
مجموع��ه ای از داس��تان های کوتاه  ۲۵ 
نویس��نده  مختلف جه��ان را ب��ه همراه 
بازخوانی و نقد آنها شروع کرده ام. تعداد 
این داستان ها حدود۴۵داستان می شود 
ک��ه س��هم برخ��ی از نویس��ندگان این 
داستان ها دو یا سه داستان کوتاه است. وی افزود: از جمله نویسندگانی که 
داستان هایش��ان در این مجموعه ب��رای اولین بار به فارس��ی برگردانده 
می شود، عبارتند از مارس��ل پروس��ت، ویلیام فاکنر، ویرجینیا وولف و... 
هستند. اخوت گفت: هنوز ترجمه  این داس��تان ها به طور کامل به پایان 

نرسیده است.

سه س��ال پس از انتش��ار آخرین آلبوم حمید حامی، به زودی آلبوم 
جدید این خواننده پاپ منتشر می شود.

جدید ترین آلبوم حمید حامی با نام »یک لحظه عاشق شو« با دریافت 
مجوز از وزارت ارشاد آماده انتش��ار شده است و ظرف چند روزآینده 

به بازار می آید.
این آلبوم شامل۱۲ قطعه است و  قطعه »همچون سرو« که طی چند 
روز اخیر با همکاری مرکز موس��یقی وزارت فرهنگ ساخته شده، به 

آلبوم جدید حامی اضافه  شده است.
نکت��ه جال��ب توج��ه ای��ن قطع��ه، 
همکاری بیژن بیرن��گ در مقام ترانه 
س��را و فرزندش علی بیرنگ در مقام 
آهنگس��از اس��ت. حامی اولین آلبوم 
خود با نام »حامی« را در سال ۱۳۷۹ 
روانه بازار کرد. این خواننده موسیقی 
پاپ تاکنون چهار آلبوم به بازار عرضه 
کرده و همچنین آثاری را در فیلم های 
سینمایی چون »سام و نرگس« و «گل 
یخ« خوانده است. آخرین آلبوم حامی 
با نام »آخدا« در س��ال ۱۳۸۹ منتشر 

شده بود.
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 طنين آوازافتخاری
در دستگاه اصفهان

 اختاپوس ها
 در تئاتر اصفهان 

مهران مراد صفوی با اش��اره به آثار تولید ش��ده درخص��وص اصفهان، اظهار 
داشت: از س��ال۱۳۸۵ تاکنون آثار فاخری در زمینه اصفهان حول موضوعات 
 مختل��ف مذهب��ی، فرهنگ��ی، اجتماع��ی ،تاریخی و... تولید ش��ده اس��ت. 
وی در ادامه افزود:  بیش از ۱۵ قطعه موسیقی مرتبط با شهر اصفهان تولید شده 

که۱۰ اثر آن با صدای علیرضا افتخاری به اجرا در آمده است. 
مدیر واحد شعر و موسیقی مرکز صدا و س��یمای اصفهان گفت: از زمانی که 
اصفهان به عنوان پایتخت فرهنگ و هنر جهان اسالم معرفی شد، واحد شعر 
و موس��یقی صدا و س��یمای  اصفهان به تولید آثار فراوانی با موضوع اصفهان 
پرداخت. وی تصریح نمود: »گنبدهای سبز و آبی« با صدای علیرضا افتخاری 
اثر فاخری است که به گنبد سبز مس��جد پیامبر و گنبدهای فیروزه ای شهر 

اصفهان اشاره دارد. 

مرتضی ریحانی گفت: از این که از محیط تئاتر اصفهان دور ش��ده ا، بس��یار 
خوشحالم چون متأسفانه وضعیت تئاتر ش��هر ما بسیار آشفته است. در حال 
حاضر تئاتر در چنبره چند اختاپوس نما گرفتار شده که فرصت کار به گروه های 
جوان و مستعد را  نمی دهند. درواقع باید گفت که به صراحت به هنرمندانی که 

با اشتیاق در حال فعالیتند ظلم می شود.
این بازیگر تئاتر درباره تجربه بازی در کنار ایرج راد و همکاری با هادی مرزبان 
تصریح نمود: زمانی همین چندکارگردان مرا بازیگر جنگ خطاب می کردند، 
اما خدا را شکر که بازی من دیده ش��د و نمایش »پلکان« واقعا برای من پر از 
تجربه های به یادماندنی است. او اظهار داشت: مسئوالن فرهنگی شهر  بودجه 
خوبی در چند سال اخیر برای تئاتراختصاص داده ان، اما  تا زمانی که زیر سلطه 

چندکارگردان گرفتار شده، نمی توان امید به بهبود وضعیت داشت.

الماس ها ابدی اند 

یک لحظه عاشق شو

آماردر دسترس نيست
گروه فرهنگ - یک��ی از بزرگ ترین دس��تاوردهای قرن 
بیستم، با توجه به نزدیک شدن به جامعه جهانی و شکستن 
مرزهای جغرافیایی، طرح جامعه آماری بر اس��اس نیاز روز 
جوامع بود. این دس��تاورد علمی از این جهت مهم جلوه می 
کرد که خواسته ها، داشته ها، برنامه ها و نیاز های جوامع را با 
نگاهی علمی و دقیق برای سیاستگذاران و برنامه ریزان خرد 
و کالن مش��خص می کرد تا نیازها رصد و برای آنها تعریفی 
مشخص ارایه شود. این مسأله در قرن بیستم توانست بسیاری 
از کش��ورهای جه��ان را در جهت نیل به خواسته هایش��ان 

کمک کند. 
همین نگاه آماری حتی بعدها به عنوان ابزار جنگ سرد قرار 
گرفت و واژگانی همچ��ون تهاجم فرهنگ��ی زاییده همین 
موضوع است. حال با این تعریف نگاهی به وضعیت نگاه آماری 
در کش��ور و مقوالت فرهنگی و هنری می کنیم. در پیش و 
پس از انقالب اس��المی ایران، جدا از موضوع سرانه مطالعه 
که آن هم در مس��ائل اجتماعی دیده شده اس��ت، تاکنون 
ش��اهد جامعه آماری در مقوالت فرهنگ و هن��ر نبوده ایم. 
همین موضوع باعث ش��ده ت��ا هرگ��ز در برنامه های کالن 
دولت ها، مقوله فرهنگ و هنر به عنوان یکی از شاخص های 
اصلی در برنامه ری��زی کالن جامعه قرار نگی��رد. امروز نیاز 
جامعه ایرانی از لحاظ تولید آث��ار هنری اعم از فیلم، نمایش 
موسیقی، هنرهای تجسمی و... مش��خص نیست، از طرفی 
دیگر کمبودهایی همچون نبود مکان نمایش��گاهی، تعداد 
صندلی س��ینما، تئاتر و موس��یقی،تیراژ کت��اب و مجالت 
نیز پوش��یده مانده اس��ت. همین موضوع امروزه بیانگر این 
مس��أله اس��ت که مدیران مقطعی حوزه فرهنگ و هنر چرا 
نتوانسته اند با برنامه ریزی کالن، افق مشخصی برای فرهنگ 
و هنر ترسیم کنند. اگر در نظر بگیریم وقتی که از جمعیت 
س��ینما رو جامعه، آماری وجود نداش��ته باشد، چگونه یک 
مدیر سینمایی می تواند برای زیرساخت ها، تهیه تجهیزات، 
تولید، اکران و... برنامه ریزی کالن داشته باشد، از سویی دیگر 
 وقتی آماری از خود جامعه س��ینمایی اعم نیروهای بالقوه و

فارغ التحصیل وجود نداش��ته باش��د، این مدیر س��ینمایی 
 چگونه م��ی توان��د ب��رای آنه��ا در زمین��ه اش��تغال زایی 
برنامه ریزی کند؟ این موضوع حتی در سطح میانی جامعه 
سینمایی هم دچار اش��کال خواهد بود و سینماگر به عنوان 
کسی که اثری هنری برای ارتقای س��طح فرهنگی و حتی 
شکل تفننی آن برای جامعه تولید می کند، نمی داند برای 
چگونه مخاطبی و با توجه به کدام نیاز باید اثر تولید کند. ذکر 
این مثال می تواند در دیگر حوزه ها نیز قابل تس��ری باشد و 

نشانگر عمق فاجعه ای است که تاکنون رفته است.

 روبان قرمز

  تئاتر از رشته های هنری بسیار مهمی 
گروه 
اس��ت که بارها بر رسالت خطیر آن در فرهنگ

جامعه و نقش بس��زایی ک��ه می تواند 
حت��ی در ح��ل معضالت بش��ری با نگ��رش مطالب��ه گرانه و 

روشنگرانه داشته باشد، بحث و بررسی شده است.
 به دنبال همین رسالت خطیر، تئاتراصفهان سال هاست که با 
مشکالت متعددی دست و پنجه نرم می کند که از مهم ترین 
این مش��کالت کمبود س��الن و نواقص مربوط به آن است که 

ریشه در عوامل بسیار دارد.
 اما یکی از معضالت تئاتر که ش��اید از دالیل موجه و یا ناموجه 
کم توجهی برخی دست اندرکاران به آن باشد، نداشتن مخاطب 
کافی و یا ناتوانی جذب مخاطب عام در جامعه است؛ مشکلی که 
انگشت اتهام را نه تنها به سوی مدیران و دست اندرکاران این 
حرفه روانه می کند بلکه می توان بخش عمده ای از هنرمندان 
این عرصه را به دلیل کم کاری و عدم توجه کافی به مخاطب و 
یا به طور کلی تر عدم مخاطب شناسی، به عنوان متهم ردیف 

اول نام برد.
نگاهی اجمال��ی  به آمار تماش��اگران تئاتر در طول س��الیان 
گذش��ته به وضوح معرف این مسأله اس��ت که تئاتر برخالف 
شعارش مبنی بر »تئاتر برای همه« به »تئاتر برای اهل تئاتر« 
تبدیل ش��ده اس��ت. این آمار نش��ان می دهد که مخاطبانش 

در ط��ول چند س��ال گذش��ته افزای��ش قابل توجه��ی پیدا 
 نکرده اس��ت و این نقطه ضعف جدی تئاتر به ش��مار می آید.

این ضعف ش��اید ریش��ه در آن دارد که  اغلب کارگردان های 
اس��تان عادت کرده اند هنگام تولید یک اثر، اهالی تئاتر را به 
عنوان مخاطب اصل��ی در نظر بگیرند و ب��دون در نظر گرفتن 
مؤلفه های الزم برای جذب مخاطب عام و افزایش قابل توجه 

مخاطبانش اقدام به خلق اثر کنند!
 اما همین مح��دود بودن تع��داد مخاطبان تئات��ر را می توان 
 از جمله دالیلی دانس��ت که منجر به کم توجهی مس��ئولین 
 به ای��ن عرصه م��ی ش��ود، تا ب��ه قولی تع��داد س��الن های 
نمایش را برای این تعداد محدود تماشاگر کافی دانسته و اقدام 
قابل توجهی برای افزایش این سالن ها و به دنبال آن حساسیت 
الزم و کافی برای انتخاب یک مدیر شایس��ته و درنظر گرفتن 
 بودجه کافی برای این عرص��ه و... انجام نگی��رد و گاهی این 
کم توجهی باعث شده تا برخی از س��الن های نمایش موجود 
تغییر کاربری داده و به س��الن های چند منظ��وره هم تبدیل 

شود.
هرچند اهال��ی تئاتر باره��ا داد کم بودن س��الن های نمایش 
را س��ر داده اند، ولی یک اش��کال در این گله مندی ها وجود 
دارد و آن، ای��ن که این اعتراض��ات نه به ای��ن منظور که این 
تعداد س��الن جوابگوی تع��داد مخاطبان تئاتر نیس��ت، بلکه 

گفته می شود این تعداد س��الن جوابگوی خیل عظیم اهالی 
 تئاتر که روز به روز بر تعدادش��ان افزوده می ش��ود نیس��ت!

همین کم بودن تعداد مخاطبان تئاتر منجر می شود به از رونق 
خارج شدن گیشه تئاتر و آن گاه گران شدن بلیت تئاتر و عدم 
تمایل مردم به دیدن نمایشی که توان برقرای ارتباط با آن را 
ندارن��د و در نهایت ثابت ماندن تعداد تماش��اگران، آن هم در 

خوشبینانه ترین حالت!
 ه��ر چن��د از این نکت��ه نبای��د غافل ش��د ک��ه اس��تقبال از 
 تئاتر م��ی تواند در پوش��ش تبلیغات از س��وی رس��انه های

 فراگیری همچون صدا و س��یما و بیلبوردهای س��طح ش��هر 
 اتفاق بیفتد و همکاری ب��ی چون و چرای ای��ن مراکز را نیاز 

دارد، اما این هنرمندان و تولیدات آنهاس��ت که بایس��تی این 
حساس��یت الزم و ضرورت حمایت از تئاتر را در سطح جامعه 
 و برای مس��ئولین ایجاد کند تا نگاه ها به سمت تئاتر کشیده 

شود.
باید هنرمندان در نظر داشته باش��ند که نیاز است تا ضرورت 
وجود تئاتر در جامعه برای همگان روش��ن ش��ود که این مهم 
نیز نیازمند رفتن تئاتر ب��ه دل جامعه، آن هم با تولیدات فاخر 
و مورد نیاز مخاطب امروز است؛ آثاری که تأمین کننده ذائقه 
تماشاگر عام هم باش��د. آن گاه می توان در مقابل خیل عظیم 
استقبال مخاطب از تئاتر، افزایش سالن نمایش را مطالبه کرد، 

افزایش قابل توجه بودجه را مطالبه کرد و... .
اما مس��ئولین قطعا از رس��الت خطیر تئاتر در جامعه بی خبر 
نیستند و می دانند که تئاتر و اهالی آن، زمانی می توانند به این 
مهم دست پیدا کنند که مورد توجه جدی مسئولین قرار گرفته 
و با حل معضالت اساسی و بعضا ریشه دار که گاهی به ناتوانی 
برخی در امرار معاش منتهی شده اس��ت، انگیزه الزم را برای 
 حل معضالت و گره های انسانی بش��ر که قطعا از طریق تئاتر 

می تواند جدی تر اتفاق بیفتد را فراهم نمایند.
در پایان باید اذعان کرد که فقط ظاهر تئاتر را در استان داریم و 
تنها با وجود کلنگ تئاتر شهر و شورای ساماندهی نمی توانیم 
ادعای وجود تئاتر حرفه ای در استان را داشته باشیم. ارتقای 
هر حرفه ای در جامعه نیازمند آس��یب شناس��ی در خصوص 
آن حرفه اس��ت که با توجه به این که این آس��یب شناسی در 
خصوص تئاتر صورت نگرفته نمی ت��وان انتظار ارتقای کیفی 

این هنر را داشت.
متأسفانه آسیب شناسی مخاطب هم در متون نمایشی لحاظ 
نشده و در حال حاضر متن هایی که نوشته می شو، نمی تواند 

با مخاطب ارتباط برقرار کند.

تئاتری ها وسط ميدان بایستند 

کمبود سالن یا تئاتر برای اهالی تئاتر؛ مسئله این نیست....

امنيت روانی برای اهالی رسانه ظرفيت های فرشچيان در مسير شکوفایی 

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اس��تان در خصوص مجموعه 
فرهنگی- هنری فرشچیان گفت: ظرف۱۰ سال گذشته هیچ کدام 
از ظرفیت های این مجموعه به کار گرفته نشد که این امر به دلیل 

شیوه مدیریت کارمندی و دولتی بوده است.
حجت االس��الم محمد قطب��ی در خصوص واگ��ذاری مدیریت 
مجموعه فرش��چیان به بخش خصوص��ی اظهار داش��ت: قانون 
اج��ازه مدیریت مس��تقیم دولت��ی مجموعه فرش��چیان را به ما 
 نم��ی ده��د، درنتیجه ای��ن واگذاری بای��د صورت م��ی گرفت. 

وی افزود: اگر حتی یکی از قبوض مجموعه فرش��چیان توس��ط 
 اداره ارش��اد پرداخ��ت ش��ود، دی��وان عدال��ت اداری آن را ب��از 
می گرداند، بنابرای��ن پیمان مدیریت با بخ��ش خصوصی انجام 
گرفت. مدیرکل اداره ارشاد اصفهان با بیان این که اجاره ساختمان 
مجموعه فرشچیان می توانست کاربری فرهنگی آن را زیر سؤال 
ببرد، گفت: واگذاری مجموعه فرشچیان تحت شرایط و ضوابط 
خاص و منحصر به واگذاری مدیریت آن اس��ت ک��ه این اقدام به 
پویایی بیشتر این مجموعه کمک خواهد کرد.  وی تصریح کرد: 
ظرف۱۰ سال گذش��ته هیچ کدام از ظرفیت های این مجموعه 
به کار گرفته نشد که این امر به دلیل شیوه مدیریت کارمندی و 
دولتی بوده است. قطبی با اشاره به فضاهای در اختیار گرفته نشده 
مجموعه فرشچیان طی۱۰ سال اخیر بیان داشت: سینما، گالری 
و سالن های تئاتر این مجموعه آن طور که باید به کار گرفته نشد، 
 بنابراین با اصل واگذاری مدیریت مجموعه های فرهنگی به مردم

می توان به پویایی این مجموعه نی��ز امیدوار بود. وی تأکید کرد: 
 ش��رایط تعیین ش��ده برای مدیریت جدید به گونه ای است که 
شاخه های فرهنگی به طور فعال می توانند حضور داشته باشند. 

دبیر خانه مطبوعات اصفهان گفت: ای��ن مجموعه باعث کاهش 
هزینه ها و ایجاد امنیت روانی و شغلی اهالی رسانه می شود.

منصور گلناری با اشاره به احداث مجتمع مطبوعاتی در اصفهان، 
اظهار داشت: این طرح توسط خانه مطبوعات در سال۱۳۷۴مطرح 
ش��د و تا به امروز که دکتر س��قائیان نژاد به آن پرداختند به این 
طرح وقعی گذاشته نش��د. وی افزود: هدف از ارایه این طرح، رفع 
مشکالتی بود که گریبان رسانه های اصفهان را می گرفت، از جمله 
مکان های استیجاری که در پایان قرارداد باید تحویل داده می شد. 

دبیر خان��ه مطبوعات اصفه��ان با بیان ای��ن که با اح��داث این 
مجموعه، توزیع مطبوعات به خوب��ی انجام خواهد گرفت، گفت: 
این مجتمع می تواند برای اهالی رس��انه و مطبوع��ات امکاناتی 
مانن��د کتابخانه، فض��ای کار مناس��ب، یک کلینی��ک مختصر، 
مهمانسرا، س��الن اجتماعات، موزه مطبوعات، مرکز آموزش و ... 
 را فراهم آورد.  وی احداث این مجموعه را باعث کاهش هزینه ها

 و ایجاد امنیت روانی و ش��غلی دانست و تصریح کرد: این طرح به 
همه استانداران و ش��هرداران دوره های مختلف داده شد و تنها 
دو سال پیش ش��هردار فعلی برای این کار پیشقدم شد. گلناری 
در خصوص انتقاداتی که نسبت به تغییر محل توزیع مطبوعات 
از مرکز شهر به خیابان الله می ش��ود، اظهار داشت: فضای قبلی 
علیرغم تعمیراتی که برای آن صورت گرفته چه از لحاظ بهداشتی 
و چه امنیت جانی فضای مناس��بی ندارد و مکان جدید تمام این 
کمبودها را جبران می کند.  وی با اش��اره به مرکزیت انبارفعلی 
توزیع مطبوعات دراصفهان، گفت: این طبیعی است که این مکان 
موجود از نظر مکانی در مرکز شهر قرار گرفته، اما مکان جدید در 
کنار رینگ سوم واقع شده و مشکل رفت و آمد را حل خواهد کرد. 

بامزه ترین و بهترین کمدین دوران ها 
گروه فرهنگ -- ش��انزدهم ژوئن مصادف با ۲۶ خرداد ماه  سالروز تولد »استنلی 
لورل« زوج معروف ه��اردی کمدین آمریکایی است؛کس��ی که به عقی��ده خیلی از 
کمدین ها و منتقدین با چه��ره کودکانه و معصومش بهتری��ن و بامزه ترین کمدین 

تاریخ سینماست!
نام واقعی اس��تن لورل»آرتور اس��تنلی جفرس��ن« ب��ود. وی در ۱۶ ژوئن ۱۸۹۰ در 
یولورستون در لنکاشیر انگلیس به دنیا آمد. پدرش بازیگر ونمایشنامه نویس ومدیر 
تئاتری مشهور بودکه طبعا استن نیز به این راه کشیده ش��د. او از نوجوانی استعداد 
چشمگیری در بازی تئاتر داشت، به طوری که اولین نقش تئاتری خود را در سن ۱۶ 
سالگی در موزه پیکارد گالسکو بازی کرد. در همان سن مدرسه را ترک کرد و با پدرش 
در تئاتر مشغول کار شد. او در س��ال۱۹۱۰و بار دیگر در سال۱۹۱۳همراه با کمپانی 
»فرد کارنو وادویل« به آمریکا رفت. همراه آن شرکت، به صورت عضو علی البدل نقش 

چارلی چاپلین مشغول به فعالیت بود و از چاپلین تقلید می کرد. استن لورل در سال 
۱۹۱۸ با مای لورل آشنا ش��د و با هم ازدواج کردند، ولی در س��ال ۱۹۲۵ از هم جدا 
شدند. در سفر بعدی به آمریکا در سال ۱۹۱۷، در یک فیلم کمدی صامت دوحلقه ای 
به نام »سگ خوشبخت« با الیور هاردی همبازی شد که تا سال۱۹۲۱ پخش نشد. او 

در سال ۱۹۲۴ با تئاتر خداحافظی کرد و به سینما و دنیای فیلم روی آورد.
وی چندی��ن فیلم کوتاه برای ش��رکت مت��رو و بعد اس��تودیو »هال روچ«، س��پس 
»یونیورس��ال« بازی کرد و مجددا به »هال روچ« بازگشت. لورل قبل از تشکیل زوج 
با هاردی در۷۶ فیلم بازی کرده بود و برای خود کمدین موفقی به حساب می آمد. او 
پس از آن، نام سینمایی» لورل« را برای خود انتخاب کرد و ایفای نقش این دو کمدین 
بزرگ در کنار یکدیگر با پرداخت دستمزد ۷۵ دالر در هفته آغاز شد. اولین فیلم آنها 
برای مؤسسه »ام جی ام« فیلم »بابای قندی« در سال ۱۹۲۶ بود و اولین فیلم آنها به 

عنوان ستاره فیلم »ازسوپ تا دسر« یا »س��وپ اردک« در سال ۱۹۲۸بود. نخستین 
فیلم بلند آنها نیز فیلم »مارا ببخشید« در سال ۱۹۳۱ بود. کارهای آنان بیشتر تولید 
 ش��د، ولی در س��ال های اولیه آنچنان محبوب نبود به خصوص از زمانی که مؤسسه

 ام جی ام و هال روچ را به قصد مؤسسه قرن بیستم-فاکس ترک کردند.
آنها به خندادن مردم چنان ادامه می دادند که فیلم »جعبه موس��یقی« آنان در سال 
۱۹۳۲ موفق به دریافت اسکار بهترین فیلم کوتاه شد. البته باید اذعان کرد فیلم هایی 
که در جریان جنگ جهانی دوم از این دو بازیگر ساخته شد چندان موفقیت آمیز نبوده 
و در یک دوره زمانی محدود به دلیل بیماری دیابت لورل-یا به گفته بعضی اختالف 
مقطعی با هادری- الیور مجبور شد دو فیلم را بدون حضور او بازی کند.  باستر کیتون 
کمدین بزرگ سینمای صامت در باره لورل گفت: نه چاپلین و نه من، بهترین نبودیم، 

لورل بامزه ترین و بهترین بود.

SMS



چهره روزیادداشت

اخبار کوتاه 

 نویدکیا فصل جدید
 به میدان می رود؟!

هنوز مشخص نیس��ت کاپیتان تیم فوتبال سپاهان بتواند امسال در 
مسابقات برای تیمش به میدان برود.

محرم نویدکیا ب��ا توجه به مصدومیتی که دارد هنوز معلوم نیس��ت 
بتواند فصل آینده برای تیمش به میدان برود. در همین راس��تا این 
بازیکن این روزها فیزیوتراپی انجام می دهد تا شرایط آمادگی خود 
را پیدا کند. نویدکی��ا از مصدومیتی کهنه رنج م��ی برد. طبق اخبار 
رسیده حضور محرم نویدکیا در فصل بعد در هاله ای از ابهام قراردارد 
و معلوم نیس��ت این بازیکن بتواند فصل آینده ب��رای این تیم بازی 
کند و پزشکان هنوز نظر قطعی خود را در این ارتباط اعالم نکردند. 

 مس به جای شجاعی،
فرهادی و مسلمان را می خواهد!

 مس��ئوالن ذوب آهن مذاکراتی با مصطفی شجاعی مهاجم تیم مس 
کرمان داشته اند و در صدد هستند که این بازیکن را برای فصل آینده 

به ذوب آهن بیاورند.
مصطفی شجاعی مهاجم ۱۴ گله تیم فوتبال مس کرمان که از باشگاه 
ذوب آهن پیشنهاد دارد، طی روزهای گذشته در صدد راضی کردن 

مسئوالن باشگاه مس برای جدایی و صدور رضایتنامه اش است.
ش��جاعی که از باش��گاه ذوب آهن برای فصل آینده پیشنهاد دارد، 
با مس��ئوالن ذوب آهن صحبت کرده، اما با توجه ب��ه اینکه قرارداد 
مشروطی با تیم مس کرمان دارد، هنوز مشخص نیست که می تواند 

با ذوب آهن قرارداد امضا کند یا خیر.
شجاعی که با مسئوالن باش��گاه مس کرمان به مش��کل برخورده، 
هنوز نتوانسته رضایتنامه خود را از باشگاه مس دریافت کند و گفته 
می شود مسئوالن مس اعالم کرده اند که حاضر نیستند رضایتنامه 

این بازیکن را صادر کنند.
به هر حال فکس باشگاه ذوب آهن برای رضایتنامه مصطفی شجاعی 
پنج شنبه به باشگاه مس ارسال شد، اما گفته می شود مسی ها درصدد 
هستند با پیشنهادهای عجیب، مانع این شوند که ذوبی ها این مهاجم 
را جذب کنند. گویا مس��ئوالن مس حتی اعالم کرده اند در صورتی 
رضایتنامه شجاعی را صادر می کنند که ذوب آهن، محسن مسلمان 

و اسماعیل فرهادی را به مس بدهد!

گیتی پسند در گروه مرگ قرار گرفت
مراسم قرعه کشی چهارمین دوره رقابت های جام باشگاه های فوتسال 
آسیا روز جمعه در هتل هیلتون شهر کواالالمپور مالزی برگزار شد 
و تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان که به عنوان قهرمان دوره قبل به 
صورت مستقیم به این مسابقات صعود کرده حریفانش را شناخت. 
گیتی پسند در گروه B با اردوس ازبکس��تان، جی. اچ. بانک تایلند و 

السد قطر همگروه شد.
محمدحسین عراقی زاده قائم مقام باشگاه گیتی پسند که برای حضور 
در مراسم قرعه کشی به مالزی س��فر کرده، درباره گروه گیتی پسند 
در این مس��ابقات بیان کرد: به اعتقادم در گروه مرگ قرار گرفتیم. 
تیم های قهرمان و نایب قهرمان دوره قبل در یک گروه هستند و این 
می تواند کار را کمی پیچیده کند. این در حالی است که در گروه دیگر 
مسابقات تیم های ویتنام و لبنان حرفی برای گفتن ندارند. اردوس 
ازبکستان که در دوره قبل با شکست مقابل ما نایب قهرمان شد، تیم 

بسیار فیزیکی بوده که فوتسال شرق اروپا را قلدرانه بازی می کند.
وی همچنین درباره تیم ج��ی. اچ. بانک تایلند اف��زود: این تیم نیز 
یکی از مطرح ترین تیم های حاضر در مسابقات است. فوتسال تایلند 
در سال های اخیر رشد بس��یاری داش��ته و تیم ملی اش نیز در جام 

ملت های آسیا ایران را شکست داد.
 السد قطر نیز سه بازیکن برزیلی را به خدمت گرفته و ما در دوره قبل 
با این تیم بازی کرده ایم. در مجموع در گروه سختی قرار داریم اما با 
توجه به برنامه ریزی های انجام شده برای دفاع از عنوان قهرمانی پای 

به مسابقات می گذاریم.

 کی روش ماساژورها را 
دنبال جاسوس می فرستد جنگل!

 تیم ملی از روز پنج شنبه به اولسان رسیده و تمریناتش را در شهر محل 
مسابقه با کره انجام می دهد؛ تمریناتی که کارلوس کی روش تحت تدابیر 

شدید انضباطی و در سکوت کامل برگزار می کند.
کمپی که تیم ملی در آن حضور دارد کمپی است که در جام جهانی 2002 
به تیم ملی ترکیه اختصاص داش��ت و شاگردان ش��نول گونش در آنجا 
تمرین می کردند. این کمپ در نزدیک اقیانوس آرام واقع شده و یک سوی 
آن به کوهستانی جنگلی مشرف است. در این کمپ افراد زیادی رفت و 
آمد نمی کنند، اما از آنجایی که کی روش تمرینات را بسته تقریبا در زمان 
تمرین هیچ راهی به داخل کمپ نمی توان پیدا کرد. اما جالب تر آنجاست 
که کی روش برخی ماساژورها و اعضای کادر پزش��کی و دور و بری های 
کاروان تیم ملی که کار زیادی در جریان تمرین ندارند را در زمان برگزاری 
تمرین به جنگل مشرف به کمپ می فرستد تا دنبال جاسوس های کره ای 

و وابسته به کادر فنی تیم ملی میزبان بگردند! 

  کره ای ها بیش از ما
 استرس دارند

منصورابراهیمزاده
سرمربیتیمفوتبالراهآهن

در همه بازی ها برابر کره جنوبی خوب کار کرده ایم و به نظرم اس��ترس 
حریف، بیش از ماس��ت. درست اس��ت که کره جنوبی از ما یک مساوی 
می خواهد، اما عدم نتیجه گیری در خانه برای آنها مشکل ساز می شود. 
اگر صبورانه بازی کنیم و مراقب ضربات ایستگاهی و شروع مجدد باشیم 
می توانیم پیروز شویم و به عقیده من ضربات 
ایستگاهی و شروع مجدد ما در بازی ما و 
کره جنوبی بسیار تعیین کننده هستند. 
س��رمربی کره جنوب��ی با ای��ن حرف ها 
شخصیت خود را نشان داده است و ما می 
توانیم در زمین نشان دهیم که 
از کره برتر هستیم و به این 
شکل پاسخ حرف هایش را 

بدهیم.

دیدار دوستانه پرسپولیس با » الزوراء« عراق در بغداد6
پرسپولیس در دیداری دوستانه در بیست و س��وم جون)دوم تیر ماه(  در ورزش��گاه »الشعب« به مصاف 
»الزوراء« عراق می رود.  این باشگاه عراقی اعالم کرد که وزارت ورزش و جوانان این کشور دعوت رسمی را 

برای پرسپولیس فرستاده است تا دیدار دوستانه ای را با این تیم در بغداد برگزار کند.  روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1060 | یک شنبه 26  خرداد 1392 | 7 شعبان  1434 

عقیلی به سپاهان 
نزدیک شد

احتمال بازگشت 
تیموریان به استقالل

مسئوالن باشگاه استقالل بعد از جلس��ه هیأت مدیره با بازیکنان مد نظر 
خود مذاکره می کنند. 

 مس��ئوالن باش��گاه اس��تقالل که در دو هفته گذش��ته مذاکرات��ی را با 
 بازیکن��ان مد نظ��ر خود انج��ام داده اس��ت، قص��د دارند ب��ا آندرانیک 
 تیموریان مذاکره ک��رده و این بازیک��ن را برای فصل آین��ده به خدمت 

بگیرند.
 قرار است بعد از نشس��ت هیأت مدیره باشگاه اس��تقالل، مسئوالن این 
باش��گاه با س��رژیک تیموریان برادر آندرانیک تیموریان صحبت کرده و 

مذاکرات خود را رسمی کنند.
 این در حالی اس��ت که آندو تیموریان به همراه تیم ملی در کشور کره به 

سر می برد. 

مدافع فصل گذش��ته تیم فوتبال القطر مذاکرات خود با باشگاه سپاهان 
را نهایی می کند.

 س��یدهادی عقیلی که از قطر به تهران بازگشته اس��ت به احتمال زیاد 
مذاکرات خود با باشگاه سپاهان را نهایی می کند.

 عقیلی به صورت ش��فاهی با مس��ئوالن س��پاهان به توافق رسیده و قرار 
 است در جلسه ای که با مسئوالن این باش��گاه در تهران دار، تکلیف خود 
 را نهای��ی کند. عقیلی پی��ش از حض��ور در لیگ قطر در س��پاهان بازی 

می کرد.
 البته باش��گاه اس��تقالل هم ب��ه دنبال جذب ه��ادی عقیلی اس��ت، اما 
 به نظر می رس��د عقیلی تصمیم خود را برای حضور در س��پاهان گرفته 

است. 

پیغام پی اس جی به تاتنهام
پاریس��ی ها اکنون ب��ا خریدهای��ی که موناک��و انجام 
 داده، قصد دارند بار دیگر حس��ابی خرج کنند. باش��گاه

پاری س��ن ژرمن به تاتنهام خبر داده که حاضرند برای 
خرید گرت بیل، پیشنهادی باالتر از رئال بدهند. 

جریمه رم به ۵۰ هزار یورو افزایش یافت
باش��گاه رم به دلیل توهین های نژادپرس��تانه، عالوه بر محرومیت 
گذشته،۵0 هزار یورو نیز جریمه نقدی ش��د. در پیروزی رم مقابل 
میالن، هواداران جالوروسی به بالوتلی مهاجم این تیم توهین های 

نژاد پرستانه ای کردند که موجب محرومیت این باشگاه شد. 

پیگرینی  جانشین قطعی مانچینی 

سرمربی شیلیایی سابق ماالگا، در نهایت با این تیم 
به توافق نهایی رس��ید و با امضای قرارداد سه ساله 
به عنوان جانشینی روبرتو مانچینی، سکان هدایت 
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هافبک تیم ملی ایران می گوید سرنوشت صعود به جام جهانی 
در دستان ملی پوشان ایران است و حرف های مربی کره، انگیزه 

بازیکنان تیم ملی را بیشتر می کند.
محس��ن مس��لمان درباره آخرین وضعیت بازیکنان تیم ملی 
پیش از دیدار با کره جنوبی در چهارچوب رقابت های مقدماتی 
جام جهانی گفت: در حال حاضر همه2۵ نفر بازیکن داخل اردو 
همدل شده اند و دلش��ان برای تیم ملی می تپد. حتما متوجه 
شده اید که وقتی تیم ملی گل می زند همه از روی نیمکت بلند 
می ش��وند و در تیم بزرگ و کوچک وجود ندارن��د و بازیکنان 
تیم ملی همقسم شده اند تا با پیروزی برابر کره به جام جهانی 

صعود کنیم.
هافب��ک تیم ملی اظه��ار داش��ت: ک��ی روش کاری کرده که 
بازیکنان از دل و جان مایه  می گذارند و برای مساوی به میدان 
نخواهیم رفت. ما می خواهیم با برد برابر کره، مردم را از فوتبال 
زدگی خارج کنیم و می دانیم با رفتن به جام جهانی حداقل دو 

سال فوتبال کشور را جلو انداخته ایم.
او در ادامه افزود: درست است که سن کمی دارم، ولی در این 
شش، هفت ساله  در تیم ملی حضور داشته ام و چنین جوی را 
تاکنون ندیده بودم. در اینجا از خانزاده و من که از لحاظ سنی 
کم سن و سال تر از همه هس��تیم تا جواد نکونام که بزرگ تیم 
حساب می ش��ود، همه و همه همدل ش��دیم تا به جام جهانی 
 به صورت مس��تقیم راه پیدا کنیم و این آرزوی همه ماس��ت. 

ای کاش کنار تیم باشید و ببینید چقدر جو تیم مثبت است تا 
متوجه شوید دلیل نتیجه گیری ما چیست.

مس��لمان افزود: تیم ملی خدا را شکر ترکیب اصلی اش را پیدا 
کرده و برای همه  دقایق بازی برنامه دارد. دیدید برابر قطر نیاز 
به دفاع داش��تیم و حضور صادقی چقدر به تیم کمک کرد، اما 
برابر لبنان که به گل نیاز داشتیم، با آمدن خلعتبری تیم ما بر 
بازی سوار ش��ده بود. من امیدوارم همدلی و تعصبی که برابر 

لبنان و قطر داشتیم را برابر کره هم نشان دهیم.
هافبک تیم ملی ایران درباره  اظهارات اخیر سرمربی کره درباره 
تیم ملی، اظهار داشت: اگر او دوست دارد که ازبکستان به جام 
جهانی برود، پس چرا این تیم را شکست داد؟ ما ایران هستیم 
و کی روش هم به خاطر همین جو س��ازی ها خواسته که ما را 
زودتر به کره ببرد. حرف های سرمربی کره به ما انگیزه بیشتری 
می دهد و البته این را هم بگویم که همه چیز دس��ت خودمان 
است. مسلمان ادامه داد: ما با یک برد به جام جهانی می رویم 
و با پیروزی برابر کره، جواب خوب و محکمی به سرمربی کره 
خواهیم داد. برای ما مهم نیست که او از ما خوشش می آید یا 
خیر. ما اگر از لبنان نمی باختیم کار به اینجا نمی رسید و خیلی 
زودتر صعود کرده بودیم، اما هنوز هم دیر نشده و قسمت این 
شده که با سه پیروزی متوالی به جام جهانی برویم تا شیرینی 
کار بیشتر ش��ود. او در ادامه در پاس��خ به این سؤال که به نظر 
می رسد کی روش به او اعتقاد ویژه ای دارد، به ایسنا گفت: من 

فکر می کنم کی روش به همه 2۵ بازیکن حاضر در اردو اعتقاد 
دارد. او از من خواس��ت برابر لبنان به عنوان بازیکن تعویضی 
به میدان ب��روم و من هم این کار را انج��ام دادم، هرچند که از 
عملکردم راضی نبودم، ولی اگر به م��ن برابر کره فرصت داده 
شود، تالش می کنم مثمرثمرتر بازی کنم. من برابر لبنان برای 
بار نخس��ت بود که برابر صدهزار نفر به می��دان می رفتم و کار 

برایم کمی دشوار بود.
مس��لمان درباره بازی ایران 
و لبن��ان هم صحب��ت کرد و 
اف��زود: ب��ازی خوب��ی بود و 
مردم به خوب��ی ما را حمایت 
کردن��د. لبنانی ه��ا ب��ا ترس 
در می��دان حاض��ر ش��دند و 
متأس��فانه با وج��ود حمالت 
زیاد، توپ هایمان وارد دروازه 
نشد و تنها با چهار گل لبنان 
را شکست دادیم. بازی ای که 
می ش��د با 7 گل پیروز شویم 
را از دس��ت دادی��م، ب��ا این 
حال خدا را ش��کر ک��ه مردم 
خوشحال از استادیوم خارج 
ش��دند و ما بع��د از مدت ها 

توانستیم دو برد پیاپی به دست آوریم.
بازیکن تیم ملی گفت: ما پاداش های��ی را هم که بعد از بازی با 
قطر به دست آوردیم را بخشیدیم، چراکه به آن پول احتیاجی 
نداش��تیم و همه تالش��مان را روی صعود گذاش��ته ایم. همه 
می دانیم اگر به جام جهانی برویم، پیش��نهادات بسیار خوبی 
را از خارج پیدا می کنیم و از س��ویی می خواهیم با برتری برابر 
 کره، کاری کنیم که کسی نگوید با بخت و اقبال به جام جهانی 

راه  یافتیم. ما می خواهیم خوشحالی مردم را ببینیم.
مهاجم  هافبک ذوب آهن اصفهان در پایان و در پاسخ به سؤالی 
درباره وضعیت ذوب آهن اصفهان، گفت: به هرحال شرایط به 
گونه ای ش��د که آقای کاظمی جایش را به آق��ای یاوری داده 
اس��ت. آقای یاوری از ب��زرگان فوتبال ما هس��تند و پدر همه 
فوتبالیست ها شمرده می شوند. جدا از این تعویض، هر مربی ای 
که بر سر ذوب آهن باش��د، ما باید در پلی آف پیروز شویم. در 
شأن ذوب آهن نیس��ت که راهی لیگ یک شود و زشت است 
تیمی که نایب قهرمان آسیا شده به لیگ یک برود و باید با حفظ 
تیم در لیگ برتر، خریدهای مناسبی را انجام دهیم تا فصل بعد 

ذوب آهن را بار دیگر در کورس قهرمانی ببینیم.

محسن مسلمان: 

محمد ابراهیمی تمدید کردمردمراازفوتبالزدگیخارجمیکنیم
محمد ابراهیم��ی مهاجم تیم تراکتورس��ازی با توافق با 
مدیرعامل باش��گاه، قرارداد خود را ب��ه مدت یک فصل 
تمدید کرد تا فصل بعد را نیز در تبریز بازی کند. محمد 
ابراهیمی از س��ال89 در تیم تراکتورسازی حضور دارد 
و امس��ال فصل چهارم حضور خود را در تبریز س��پری 

می کند.

مهرداد اوالدي شاید مس
مه��رداد اوالدي از مس��ئوالن مل��وان ق��ول گرفته که 
رضایتنامه اش را صادر کنند. به همین دلیل است که او 
مذاکره با تیم هایي چون نفت تهران و مس کرمان را آغاز 
کرده تا براي فصل جدید به عضوی��ت یکي از این تیم ها 
دربیاید. گفته مي شود شانس مس کرمان بیشتر از نفت 

تهران است و شاید اوالدي شاگرد تقوي شود.

حمودی دودل شده است
علي حمودي را س��پاهان مي خواس��ت، البته او را حاال هم 
مي خواهد، اما به نظر مي رس��د دل کندن از استقالل براي 
حمودي کمي سخت است. این مدافع راست که فصل گذشته 
عملکرد فوق العاده اي از خود به نمایش گذاشت حاضر است 
پیشنهاد میلیاردي سپاهان را رد کند و دوباره براي استقالل 
بازي کند. به همین خاطر هم هست که به عنوان نخستین 
بازیکن، به دفتر فت��ح ا...  زاده رفت و براي تمدی��د قرارداد، 
مذاکره کرد. گفته مي ش��ود حمودي عالقه اي به جدایي از 
استقالل ندارد، هر چند پیشنهاد سپاهان و بازي در این تیم 
پرامکانات هم مي تواند او را دودل کند. باید منتظر ماند و دید 

تکلیف حمودي چه مي شود؟

 حیدري و هوتن
 با صبا تمدید کردند

مجید حی��دری و مجید هوت��ن دو بازیک��ن صباي قم  
قرارداد خود را با این باشگاه برای همراهی در فصل آینده 
تمدید کردند. قبل از آنها کریم اسالمي و اکبر صادقي هم 

قراردادهایشان را با صبا تمدید کرده بودند.

صغیري به نفت تهران پیوست
اکبر صغیری با عقد قراردادی یک ساله به تیم نفت تهران 
پیوست.صغیري که سه سال پیش عضو تیم پرسپولیس 
بود، در این تیم فرصت بازي پیدا نکرد،  اما در لیگ دسته 

اول جزء بهترین گلزنان بود.

نقل و انتقاالت

 رییس سابق فدراسیون دوچرخه سواری گفت: به جای این که
برای راه انداختن تیم دانش��گاه آزاد پیگیری الزم را داش��ته 
باش��ند، به خاطر اغراض ش��خصی با رییس باش��گاه تماس 

می گیرند تا تیم را منحل کند.
علی زنگی آب��ادی در خص��وص این که چرا با وجود س��پری 
شدن یک سال از برکناری اش از فدراسیون دوچرخه سواری 
همچنان نام وی به عنوان رییس فدارس��یون ایران در سایت 
فدراس��یون جهانی ثبت ش��ده اس��ت، گفت: درست است و 
همچنان نام من در سایت این فدراسیون وجود دارد. در این 
خصوص خیلی مطلع نیستم و افش��ارزاده به دنبال این گونه 

اقدام هاست.
وی ادامه داد: سال گذشته من را برکنار کردند و بعدها از من 

خواستند که این برکناری را در نامه ای به فدراسیون جهانی، 
اعالم کنم تا دچار تعلیق نشویم که آنها هم چنین استعفایی 

را قبول نکردند.
زنگی آبادی درخصوص عملکرد فدراسیون دوچرخه سواری 
طی یک س��ال گذش��ته گفت: آینده، عملکرد دوس��تان را 
مش��خص می  کند. در حال حاضر تعداد تیم ها و باشگاه ها و 
کاهش آنها و ورزشکاران بدون باشگاه، نشان دهنده بسیاری 
از مسائل اس��ت، البته اثرات این برنامه ها در آینده مشخص 
می ش��ود و دو س��ال آینده می بینید که دوچرخه سواری ما 
به کجا می رس��د، ضمن این که امروز هیأت ها هم بالتکلیف 
هستند. رییس سابق فدراسیون دوچرخه سواری افزود: کاری 
در این یک سال انجام نشده اس��ت. برنامه ای که در زمان من 
پیش می رفت، متأس��فانه متوقف ش��د. در زمان من بهترین 
مربیان در رش��ته های مختلف در رأس کار بودن��د، اما امروز 
افرادی روی کار هس��تند که به هیچ وجه س��ابقه مربیگری 
ندارند و کار مربیگری نکرده  اند که ب��ه طور مثال می توان به 
مربی تیم سرعت اشاره کرد. وی یادآور شد: از خود ملی پوشان 
سؤال کنید  تا پی ببرید که دیگر هیچ چیز برایشان باقی نمانده 
است. در زمان ما همواره مس��ابقات برگزار می شد و همیشه 

ملی پوشان در اردو بودند.
زنگی آبادی در خصوص منحل شدن تیم دانشگاه آزاد گفت: 
خود آقایان به جای این که برای راه انداختن این تیم پیگیری 
الزم را داشته باشند، به خاطر اغراض شخصی با رییس باشگاه 

تماس می گیرند تا تیم را منحل کند.

27 خردادماه س��ال ۱388 دو تیم کره جنوبی و ایران در آخرین 
دیدار مرحله گروهی دور مقدماتی ج��ام جهانی20۱0 افریقای 
جنوبی با هم روبه رو شدند و حاال بعد از ۴ سال و یک روز؛ یعنی 28 
خرداد ماه ۱392 قرار است تا دوباره در این مرحله با هم مصاف دهند. 
شاید مقایسه  بین شرایط آن موقع و حاال در نوع خود جالب باشد.

   شرایط جدولی
قبل از بازی۴ سال قبل، تیم کره جنوبی با ۱۵امتیاز درصدر جدول 
بود و ایران با۱0 امتیاز پایین تر از دو تیم۱۱ امتیازی کره شمالی و 
عربستان در رده چهارم حضور داشت. البته اگر می بردیم با توجه 
به تساوی کره شمالی و عربستان به طور مستقیم به جام جهانی 
صعود می کردیم، ولی گل دقیقه ۵2 مسعود شجاعی، در دقیقه82 
توسط پارک جی سونگ بی ثمر شد تا تیم ایران۱۱ امتیازی شود و 

حتی به مرحله Play off هم نرسد.در این ناکامی البته ، همزمان 
نبودن دو بازی سرنوشت ساز روز آخر در کره و عربستان بسیار مؤثر 
بود. در آن روزها ، کوتاهی دس��تگاه دیپلماسی فوتبال ایران این 
فرصت رابه عربستان و کره شمالی داد تا در مسابقه ای مشکوک با 

تساوی، جام جهانی و پلی اف را بین خود تقسیم کنند.
   بازیکنان و مربیان

هدایت تیم ملی ایران در آن بازی برعهده افش��ین قطبی بود و از 
جمع بازیکنان آن دوره، سیدجالل حسینی، آندرانیک تیموریان، 
جواد نکونام، محمد نصرتی و مسعود ش��جاعی و از بین نیمکت 
نشینان آن بازی هم خسرو حیدری و محمدرضا خلعتبری هنوز در 
تیم ملی هستند. هدایت تیم ایران را هم کارلوس کی روش برعهده 
دارد. در تیم کره جنوبی چ��وی کانگ هی روی نیمکت به عنوان 
سرمربی جایگزین هوجونگ مو شده است و بین بازیکنان هم 6 
بازیکن از آن سال باقی مانده اند که کیم نام ایل سرشناس ترین 
آنهاست. در آن تیم مهدی رحمتی دروازه بان بود و هادی عقیلی 
در قلب دفاع برای تیم ملی بازی می کرد. همین طور علی کریمی و 
مهدی ومهدوی کیا که البته در این بازی درخشش خاصی نداشتند .

   شرایط سیاسی
بازی۴ سال قبل درس��ت۵ روز بعد از انتخابات ریاست جمهوری 
ایران برگزار ش��ود. جو ملتهب بعد از انتخابات باعث ش��د که ۵ 
بازیکن تیم ملی با مچ بندهای سبز در بازی حاضر شوند؛ اتفاقی 
که به سرعت تبدیل به خبر یک جهان شد. این حرکت سیاسی، با 
دخالت مقامات در نیمه دوم نیمه کاره ماند، اما تأثیر خود را روی 

تمرکز بازیکنان تیم ملی گذاشت. 

انتقاد تند زنگی آبادی از فدراسیون دوچرخه سواری:

 تیم ها را به خاطر اغراض شخصی منحل می کنند
کره – ایران 

 4 سال و یک روز بعد بدون مچ بند!

ما اگر از لبنان 
نمی باختیم کار به 
اینجا نمی رسید و 

خیلی زودتر صعود 
کرده بودیم، اما 

هنوز هم دیر نشده 
و قسمت این شده 

که با سه پیروزی 
 متوالی به 

جام جهانی برویم



 انسجام مردم در انتخابات
ناكامي دشمنان را به دنبال داشت

نماينده ولي فقيه در چهارمحال و بختياري و امام جمعه ش��هركرد 
گف��ت: كانديداها بايد تس��ليم قانون باش��ند و حتی اگر نس��بت به 

انتخابات اعتراض دارند، از طريق قانون اقدام كنند.
حجت االسالم والمسلمين محمدعلی نکونام افزود: حضور حماسی 
و ارزشمند مردم در جای جای كش��ور كه تصاوير آن از طريق صدا 
 و سيما به صورت زنده پخش شد، نش��ان از قانونمداری مردم دارد، 
چرا كه مردم آمده اند تا از نظام جمهوری اس��المی ايران پاس��داری 

كنند.
وی ادامه داد: ملت ايران با حضور خود در انتخابات يکصدا گفتند بايد 
قانون و ارزش های اسالمی در كشور حکمفرما شود، در حالی كه بايد 

به نتايج اين انتخابات احترام بگذارند.
همچنين كانديداها نيز بايد تس��ليم قانون باشند و حتی اگر نسبت 
به انتخابات اعتراض دارند، از طريق قانون اقدام كنند. حجت االسالم 
نکونام تصريح كرد: امروز مردم در جايگاهی قرار دارند كه نيازی به 

توصيه نيست. 
 ما ش��اهد حضور پرش��ور مردم در انتخاب��ات بودي��م، در حالی كه 
 اين حضور، دش��من را مأي��وس و ناامي��د می كند، كش��ور را نيز از 
 آف��ات و خط��رات مص��ون م��ی دارد، پايه ه��ای نظ��ام را محک��م 
می كن��د و حركت نظام را به س��مت آرمان های انق��الب بهتر پيش 

می برد.

خبر ویژه

فرمانده سپاه قمربني هاشم)ع( 
سردار رضا محمدسليماني

حضور گسترده مردم در انتخابات، نشان دهنده فهم و درک عميق مردم 
نسبت به شرايط پيرامون محيطی و توجه به بيانات رهبر معظم انقالب 
است و با توجه به وضعيت و شرايط فعلی و تأكيدات رهبر معظم انقالب 
الحمداهلل مشاركت خوبی رقم خورد. با توجه به بازديدهای به عمل آمده 
از شعب، شاهد مشاركت باالی مردم بوديم و می توان گفت منويات رهبر 
معظم انقالب تحقق يافته اس��ت. حضور گس��ترده مردم در انتخابات، 
نشان دهنده فهم و درک عميق مردم نسبت به شرايط پيرامون محيطی 
و توجه به بيانات رهبر معظم 
انقالب است. عليرغم تبليغات 
وسيع دشمنان، هر رأی باعث 
يأس دش��منان و رسانه های 
مختلف داخلی و خارجی معاند 
انق��الب و خوش��حالی مردم، 
خان��واده ش��هدا، رهبر معظم 

انقالب و دوستان نظام است.

 هر رأی؛ تیری در 
چشم  دشمنان  نظام

چهره روزیادداشت
340 طرح صنعتی در دست اجراست

رييس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختياری از اج��رای340 طرح صنعتی با 
پيشرفت فيزيکی دو درصدی در اين استان خبر داد. رحمان كرمی اظهار داشت: در حال حاضر 948 

طرح صنعتی و توليدی با سرمايه گذاری 78 هزار ميليارد ريال در اين استان در دست اجراست.
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دادگاه بخش در چهارمحال 
وبختیاری فعال شده است

 معاون اداری و مالی دادگستری چهارمحال وبختياری گفت: 
تاكنون10 دادگاه بخش در استان فعال شده است.

يوس��ف باقری روز ش��نبه در آيي��ن افتت��اح دادگاه بخش 
 الران ب��ا اع��الم اي��ن خب��ر محرومي��ت زداي��ی را يکی از 
سياست های انقالب اسالمی ايران دانست و افزود: تأسيس 
وراه ان��دازی حوزه های قضايی در اس��تان يک��ی از اولويت 
هاست. وی اظهار داشت: در س��ال1380 با عنايات آيت اهلل 
ش��اهرودی رييس وقت قوه قضائيه، اولين دادگاه بخش در 
استان افتتاح ش��د. معاون اداری و مالی دادگستری استان 
همچنين  از واگذاری زمين س��اختمان دادگاه بخش الران 

توسط خيران خبرداد. 

 حضور مردم در انتخابات
به نظام مصونیت مي دهد

رييس كل دادگستري چهار محال و بختياري گفت: حضور 
مردم در انتخابات به نظام مصونيت مي دهد.

سيد عبداهلل موسوي، پيش از ظهر جمعه در جريان حضور در 
انتخابات در شعبه مدرسه الهام شهركرد در جمع خبرنگاران 
اظهار داشت: حضور مردم ش��هركرد پای صندوق هايأی از 
ابتدای شروع انتخابات بسيار چشمگير بوده است. وي تصريح 
كرد: مردم چهارمحال و بختياری با مش��اركت خود به پاي 
صندوق ها نشان داده اند كه در همه عرصه ها حضور پررنگي 
خواهند داشت. موسوي ادامه داد: حضور مردم در انتخابات 
به نظام مصونيت مي دهد و مردم كش��ور ما نس��بت به اين 
 موضوع توجه ويژه اي دارند. وي اذعان داشت: دشمن تالش 
مي كند كه به نظام ما آسيب وارد كند، اما حضور مردم در همه 

صحنه ها باعث سركوب كردن دشمن مي شود. 

نگاه ویژه جشنواره بام ایران به 
مؤلفه های بومی

استاندار چهارمحال و بختياری تأكيد كرد:جشنواره بام ايران 
نگاه ويژه ای به مؤلفه های بومی و آداب و رسوم مردم داشته 
باشد. علی اصغر عنابستانی روز شنبه در پيامی به جشنواره 
بام ايران تصريح كرد: بی ش��ک برگزاری جشنواره فيلم بام 
ايران با بهره گيری از عناصر بومی در نمايش هويت و ماهيت 
ايران اسالمی به فرجامی نيکو خواهد رسيد، چرا كه می تواند 

جايگاهی تعيين كننده و تأثير گذار داشته باشد.

اخبار كوتاه

مردم اس��تان چهارمحال و بختياری از ساعات اوليه اخذ رای، 
در پای صندوق های رأی حضوری بی نظير را رقم زدند و مردم 
ساير شهرستان های اين استان نيز از جمله عشاير شهرستان 
كوهرنگ با حضور گسترده خود در ش��عب اخذ رأی در مسير 

خلق حماسه سياسی گام برداشتند.
به گزارش خبرنگار مهر، يازدهمين انتخابات رياست جمهوری 
و شوراهای شهر و روستا از ابتدای صبح روز جمعه همزمان با 
سراسر كشور  در اين استان آغاز ش��د و مردم از همان ابتدای 
صبح در شهرستان های مختلف استان چهارمحال و بختياری 
حضوری پر شور و پررنگ داش��تند و لحظه به لحظه بر حضور 

مردم در انتخابات افزوده می شد.
در شهرستان ش��هركرد بيشتر ش��عبه های اخذ رأی مملو از 
حضور پر شور مردم شهركرد بود و ثانيه به ثانيه به جمع مردم 
رأی دهنده افزوده می شد. حضور مردم  در شعب مدرسه الهام 
شهركرد، امامزاده دو معصوم شهركرد، مسجد جامع شهركرد 
و... بيشتر از ديگر شعبه ها بود. در فرخشهر نيز شعبه های اخذ 
رأی دبيرستان شهيد مظلوم، دبيرستان الزهرا و مسجد جامع 
اين شهر نيز از شعبه های شلوغ اين شهر به شمار می رفتند و در 
شهر بروجن شعبه مدرسه راهنمايی فارابی و راهنمای دخترانه 
تربيت از شلوغ ترين مراكز اخذ رأی در اين شهر گزارش شده 
بود. يکی از رأی دهندگان ش��هركردی در حاشيه حضور خود 

در شعبه الهام شهركرد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشته 
است: شرايط كشور شرايط خاصی است و كشور دچار مشکالت 
اقتصادی شده است و دش��منان اين كشور می خواهند از اين 
فرصت استفاده كنند و ضربه های س��نگينی به كشور بزنند و 
رأی دادن مردم در اين مقطع زمانی فرصت خوبی برای هشدار 
به دشمنان اين كشور است كه هيچ گاه پشتيبانی كشورشان 

را رها نمی كنند و هميشه گوش به فرمان رهبرشان هستند.
شاهرخ تأكيد كرد: حضور پر شور مردم پای صندوق های رأی 
پشتوانه محکمی برای كش��ور است و كشور در آينده می تواند 
با پشتوانه عظيم مردم مش��کالت را حل كرده و در اين مسير 

گام های بلندی را بردارد.
وی تصريح كرد: دش��منان هميش��ه در ط��ول تاريخ انقالب 
خواسته اند ضربه های سنگينی به اين كشور بزنند، اما هميشه 

حضور مردم نقشه ها و اقدامات آنها را ناكام گذاشته است.
در شهرس��تان كوهرنگ اس��تان چهارمح��ال و بختياری كه  
شهرس��تان عشايری اس��تان اس��ت، حضور مردم عش��اير با 
لباس های يکپارچه محلی جلوه ويژه ای به اين دوره از انتخابات 
داد و مردان عش��اير با لباس های محلی چوق��ا و زنان با لباس 

محلی رنگی اين ديار در انتخابات حضور يافتند.
مردم اين ديار تاكنون در تاريخ ايران رش��ادت های خاصی از 
خود نشان داده اند و هم اكنون نيز بار ديگر وارد عرصه شده  و 

در خلق حماسه سياسی گام برداشتند.
معاون فرماندار كوهرنگ در اين خصوص در گفتگو با خبرنگار 
مهر تأكيد كرد: مردم عشايری شهرس��تان كوهرنگ از همان 
ابتدای صبح جمعه، حض��ور پررنگی پ��ای صندوق های رأی 
داش��تند و از جلوه های ويژه حضور حماس��ی م��ردم در اين 

شهرستان، حضور مردم عشاير با لباس های محلی بود.
اسکندر كريمی تصريح كرد: حضور حماسی مردم در اين دوره 
از انتخابات بسيار حائز اهميت اس��ت و حضور حماسی مردم 
می تواند كشور را در مسير تازه ای از رشد و پيشرفت قرار دهد.

حضور گردش�گران   
در شعب اخذ رأی سامان

شهرستان سامان روز جمعه 
ش��اهد حضور گسترده ورود 
 مس��افران و گردش��گران 
اس��تان های اصفه��ان بود 
و  تع��داد بس��يار زي��ادی از 
گردشگران استان اصفهان و 
استان های همسايه از جمله 
خوزستان در اين شهرستان  

رأی دادند.
در مرك��ز تفرجگاه س��امان 
كنار پ��ل تاريخی زمان خان 
يک شعبه ثابت بر پا شده بود 
كه گردشگران در صف رأی 
دادن در اين منطقه توريستی  

ايستادند. بيشتر گردشگرانی كه وارد اين منطقه شدند از استان 
اصفهان بودند و با در دست داش��تن شناسنامه در اين منطقه  
رأی دادند. فرماندار شهرستان سامان نيز در اين خصوص در 
گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: يک شعبه ثابت در منطقه 
توريستی س��امان در نظر گرفته ش��ده بود تا گردشگران اين 
منطقه به راحتی بتوانن��د رأی خود را به صن��دوق بياندازند. 
اسفنديار قربانی با اشاره حضور پر شور و يکپارچه گردشگران 
در اين شعبه اخذ رأی، گفت: مردم شهرستان سامان از همان 
ابتدای ساعات آغاز رأی ريزی حضور پرش��ور و با شکوهی در 
انتخابات داش��تند. قرباني با اش��اره به اين كه يک شعبه سيار 
براي شهرک هاي صنعتي زير نظر شهرس��تان سامان در نظر 
گرفته ش��د، بيان داش��ت:750 نفر عوامل اجراي��ي، نظارت و 

خدماتي در روز 24 خرداد ماه فعاليت خواهند داشت. 

استان چهارمحال و بختیاری با نشاط پای صندوق ها 

همه اقشار و گروه های استان شریک حماسه بودند 

در شهرستان 
كوهرنگ كه 

شهرستان 
عشایری استان 

است، حضور مردم 
عشایر با لباس های 

یکپارچه محلی 
 جلوه ویژه ای 
به این دوره از 

انتخابات داد
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ابالغ

پرونده  شماره   9210100361500435: ابالغیه  1433شماره 
نعمت  رحیمی   پوران  :920304خواهان  بایگانی  شماره   9209980361500297:
و  اصفهان  ستان  شهر  احوال  ثبت  اداره  خوانده  طرفیت  به  آبادیدادخواستی 
شهر  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  نسبت  اثبات  خواسته  به  مقدم  جعفری  حمید 
ستان اصفهان  نموده که جهت رسیدگی به شعبه بیست و هفتم  دادگاه عمومی 
حقوقی)خانواده ( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهار باغ باال خ شهید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 4 اتاق شماره 448 ارجاع 
و به کالسه 9209980361500297 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1392/4/29 
ساعت 9:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست و 
به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود 
تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد .مدیر دفترشعبه بیست و هفتم  دادگاه عمومی 

حقوقی)خانواده (دادگستری  شهرستان اصفهان- حسن منصور

تحدید حدود اختصاصی

1586چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی تقریبا سه قفیزی به 
شماره 533 فرعی از شماره 34 اصلی  واقع درمزرعه خطیر جز بخش 9 حوزه 
نام  در  اشتباه  بعلت  است،  ثبت  جریان  در  خطیری   آذر  خانم  بنام  نطنز  ثبتی 
دستور  به  بنا  اینک  گردد  آگهی  تجدید  بایستی  قبلی  آگهی  در  مالک  خانوادگی 
نامبرده، تحدید حدود ملک  قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای 
مرقوم در ساعت 10 صبح روز1392/4/19 در محل شروع و بعمل خواهد آمد. 
لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و 
ساعت مقرر در این آگهی، در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان 
امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 
روز پذیرفته خواهد شد . م الف: 104 تاریخ انتشار: 1392/3/25 رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک نطنزمجتبی

تغییرات   

شماره  به  اردستان  نور  راه  سیاحتی  زیارتی  شرکت  تغییرات  1588آگهی 
مجمع  جلسه  صورت   92/3/7 92/1153/33تاریخ  شناسنامه  و   239 ثبت 
به  در شرکت  تغییراتی   1392/3/7 مورخه  مذکور  العاده شرکت  فوق  عمومی 

شرح زیر به عمل آمد. محل شرکت از آدرس قبلی به نشانی –اردستان – خیابان 
دکتر شریعتی – جنب ساختمان سینما با کد پستی 8381955374 تغییر و انتقال 
یافته و ماده 4 اساسنامه به شرح مذکور اصالح گردید .خیر اله عصاری رئیس 

ثبت اسناد و امالک اردستان

فقدان سند مالکیت

1599 ورثه میمنت فقیه زاده باستناد دو برگ اشتهادیه محلی که هویت و امضاء 
از  مشاع  دودانگ  مالکیت  سند  که  شده  مدعی  و  شده  گواهی  رسما  مشهود 
ششدانگ باغ 75/643 واقع در دهستان سفلی اردستان بخش هفده ثبت اصفهان 
که درصفحه 519 دفتر 2 امالک ذیل  ثبت 194 بنام نامبرده فوق و صادر گردیده 
و در اثر جابجایی مفقود گردیده و معامله دیگری انجام نشده چون درخواست 
صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت  به ملک مزبور  یا 
وجود سند مالکیت نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا مدت 10 روز به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا با مدارک مثبت تسلیم نمایددر صورت 
انقضا مدت مذکور و عدم واخواهی و یا وصول واخواهی بدون ارائه سند مالکیت 
 . شد  خواهد  اقدام  مقرران  طبق  المثنی  مالکیت  سند  صورت  در  معامله  سند  یا 

خیراله عصاری رئیس ادراه ثبت و اسناد و امالک اردستان

حصر وراثت

1597آقای فرهاد شاه زیدی دارای شناسنامه شماره 1704 به شرح دادخواست 
نموده و  این شورا درخواست گواهی حصر وراثت  از  به کالسه 1362/92ح10 
تاریخ  در   44 بشناسنامه  زیدی   شاه  حسین  شادروان  که  داده  توضیح  چنین 
1392/2/15 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
: 1- ساسان شاه  ذیل  بهشرح  و همسر  یک دختر  و  پسر  دو  به  است  منحصر 
زیدی  ش ش 152 )فرزند(2- فرهاد شاه زیدی  ش ش 1704 )فرزند( 3- سهیال 
شاه زیدی  ش ش 563 )فرزند(4- بتول ترکشی اصفهانی ش ش 136 )همسر( 
ینک 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

ابالغ وقت رسیدگی

1596 در خصوص پرونده کالسه 143/92ش33 خواهان محمد مهرابی کوشکی 
به  مقوم  ثبت  دفاتر  از  یکی  در  سندرسمی  انتقال  به  الزام  بر  مبنی  دادخواستی 
50000000 ریال به انضمام ضررو زیان و خسارات وارده و هزینه دادرسی  به 
طرفیت مازیار رامین- ریحانه وفاخواه  تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای 
مجهول  به  توجه  با  گردیده،  تعیین   11:30 92/4/31 ساعت  مورخ  دوشنبه  روز 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در  اصفهان خیابان آتشگاه مجتمع شماره 
2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضوروقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می 

شود. مدیر دفتر شعبه 33  مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی

1598 در خصوص پرونده کالسه 332/92 خواهان مجید انصاری دادخواستی 
مبنی بر الزام به انتقال سندموتور سیکلت به طرفیت امید معصومی تقدیم نموده 
است. وقت رسیدگی برای روز ... مورخ 92/4/29 ساعت 9 تعیین گردیده، با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در ابتدای  خیابان آتشگاه مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضوروقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 

اتخاذ می شود. دفتر شعبه 5  مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی

1595 در خصوص پرونده کالسه 343/92/ش11 خواهان یداله جعفری نهوجی 
دادخواستی مبنی بر الزام به دفتر خانه اسناد رسمی به طرفیت روح اله یخچالی 
تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 92/4/29 ساعت 9 تعیین 

برابر  تقاضای خواهان  المکان بودن خوانده حسب  به مجهول  با توجه  گردیده، 
ماده 73 قانون آئیندادرسی مدنی  مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در ابتدای  خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای 
حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضوروقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. دفتر 

شعبه 11  مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی

اقتصادبه  مهر  بانک  خواهان  187/92/ش11  کالسه  پرونده  در خصوص   1594
نمایندگی حمید نوری  با وکالت رضوان عاملی دادخواستی مبنی مطالبه به طرفیت 

علی اصغر نصر آبادی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز 5شنبه مورخ 
92/4/27 ساعت 9 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر، 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در ابتدای  خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضوروقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 

اتخاذ می شود. دفتر شعبه 11  مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

اخطاریه

1592 نام اخطار شونده : محمد رضا درخشانی زاده فرزند: عبدالعلی شغل :آزاد 
حوزه: اول خمینی شهر نشانی: مجهول المکان محل حضور دادگاه اول شورای 
 92/5/12 شنبه  وقت حضور  بهشتی  شهید  خ  قدس-  میدانم  شعبه  خمینی شهر 
رضایی  اله  نعمت  آقای  دعوی  خصوص  در   : حضور  عصرعلت   15:5 ساعت 
دریافت  جهت  ضمن  در  شوید  شوراحاضر  در  برمطالبه  مبنی  شما  طرفیت  به 
حقوقی  اول  نمائید.شعبه  مراجعه  شورا  به  مدارک  و  دادخواست  ثانی   نسخه 

خمینی شهر 

ابالغ رأی

اختالف  حل  23 شورای  رسیدگی: شعبه  مرجع   1170/91 پرونده:  1601کالسه 
اصفهان. خواهان: آقای رضا ریاحی به نشانی اصفهان- چهار باغ باال- .... کوچه 
بابک شکر  پاساژ مهدی مسنوجات شهرزاد  طبقه همکف  خوانده:   - کازرونی 
الهی گردشکار:به تاریخ 92/1/17 شعبه 23 شورای حل اختالف به تصدی امضا 
 . کننده زیر تشکیل است، پرونده کالسه 1170/91 مفتوح و تحت نظر می باشد 
شورا با مالحظه اوراق پرونده و با استعانت از خداوند متعال به شرح اتی مبادرت 
به طرفیت  نماید.رای شورادر خصوص دعوی رضا ریاحی  به صدور رای می 
بابک شکر الهی به خواسته مطالبه مبلغ چهل و نه میلیون و هشتصد و پنج هزار 
و یکصد و پنجاه ریال که در جلسه اول رسیدگی .... خود را به مبلغ چهل و دو 
میلیون و چهار صد و دوازده هزارو پانصد ریال کاهش داده دو فقره فاکتور که 
ذیل آن توسط خوانده امضا گردیده است لذا با عنایت به اظهارات خواهان فاکتور 
های ارائه شده از طرف خواهان و همچنین با توجه به اینکه خوانده با وصف ابالغ 
قانونی نشر آگهی در جلسه رسیدگی حاضر گردیده است و از خاوسته خواهان  
مقرون به صحت تشخیص داده شده و به استناد شورا 198 و 519 قانون آئین 
دادرسی به محکومیت خوانده و به پرداخت مبلغ چهل و دو میلیون و چهار صد 
و دوازده هزارو پانصد  ریال بابت وجه دو فقره فاکتور به شماره های 69. 27 و 
همچنین پرداخت میبلغ سی هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر 
و اعالم می گردد. رای صادره غیابیو ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی 
در همین شعبه و سپس ظرف 20 روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 
عمومی و حقوقی اصفهان می باشد.رئیس شعبه 23 شورای حل اختالف اصفهان 

تحدید حدود اختصاصی

شماره  پالک  باقیمانده  مزروعی  ملک  قطعه  حدود ششدانگ  تحدید  چون   1591
ثبت  هنده  بخش  گرمسیر  دهستان  اصلی  شانزده  زواره  در  واقع  فرعی    1180
در  اکبر  علی  رسوارهفرزند  ربی  راضیه  خانم  بنام  پرونده  طبق  که  اصفهان 
بنا  اینک  است،  نیامده  بعمل  ثبت  متقاضی  عدم حضور  بعلت  است،  ثبت  جریان 
تحدید  نامبرده،  تقاضای  بر طبق  و  ثبت  قانون   15 ماده  اخیر  به دستور قسمت 
حدود ملک مرقوم در روز دوشنبه مورخه 1392/4/17 از ساعت 9 صبح در محل 
و مجاورین  مالکین  کلیه  به  آگهی  این  به موجب  لذا  آمد.  بعمل خواهد  و  شروع 
اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی، در محل حضور یابند. 
تاریخ از  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  امالک  صاحبان  و  مجاورین   اعتراضات 

تبصره  طبق  و  شد  خواهد  پذیرفته  روز   30 تا  تحدیدی  مجلس  صورت  تنظیم   
ظرف معترض  ثبت،  معترضی  های  پرونده  تکلیف  تعیین  قانون  واحده  ماده   2 
 مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست 

اداره  این  به  و  اخذ  را  دادخواست  تقدیم  گواهی  قضایی  ذیصالح  مراجع   به 
 تسلیم نماید. م الف: 22 تاریخ انتشار: 1392/3/25 ذبیح اله فدایی- رئیس اداره ثبت اسناد و

 امالک زواره

ابالغ

1603 تاریخ رسیدگی : 92/3/4 شماره دادنامه : 92/3/13/356 کالسه : 92-39مرجع 
رسیدگی : شعبه شورا ی حل اختالف اصفهان خواهان /حمیده نصیری ده سرخی 
به نشانی اصفهان خیابان سجاد خیابان شهید خلیلی سه راه شهید عابدی پ 1171 
خوانده / علیرضا عباس پور به نشانی : مجهول المکان  خواسته : الزام خوانده 
به شماره 09131175651شورا  تلفن همراه  انتقال سند رسمی سند یک خط  به 
مبادرت  آتی  شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  پرونده  محتویات  به  عنایت  با 
.در خصوص دعوای  اختالف  نماید:رای قاضی شورای حل  به صدور رای می 
خواهان به طرفیت خوانده یاد شده باال به خواسته الزام به انتقال سند رسمی یک 
خط تلفن همراه به شماره 09131175651 با عنایت محتویات پرونده و استعالم به 
عمل آمده از شرکت مخابرات استان اصفهان در خصوص احراز مالکیت خط فوق 
و مالحظه قولنامه ارائه شده از طرف خواهان و شورا دعوای مطروحه را وارد 
و ثابت تشخیص داده و لذا به استناد ماده 198 قانون آئین دادرسی دادگاههای 
انقالب در امور مدنی و مواد 10و219و220 و 221و222و223 قانون مدنی  عمومی و 
حکم بر محکومیت خوانده آقتای علیرضا عباس پور به حضور در یکی از دفتر های پیشخوان 
صاد خواهان  نام  به   09131175651 شماره  به  موبایل  خط  سند  رسمی  انتقال  و   دولت 
ر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
نظر  قابل تجدید  ابالغ  از  اتمام مدت واخواهی ظرف بیست روز پس  از  این شعبه و پس 
خواهی در دادگاههای عمومی و حقوقی اصفهان می باشد.قاضی شعبه هفتم شورای حل 

اختالف رفیعی

ابالغ

نام  و  نام  اصفهان  حقوقی  دوم  شعبه   : رسیدگی  مرجع  پرونده:920156ح2  کالسه   1602
 : با وکالت حسین محمدیان خوانده  احمدی فرزند مرتضی  : محمد علی  خانوادگی خواهان 
فرشید نباتی مجهول المکان خواسته: صدور قرار تامین خواسته  گردش کار : خواهان به 
شرح باال و به طرفیت خوانده ، درخواست صدور قرار تامین خواسته رابه استنادمدارک 
موجود در پرونده نموده است که پس از قبول درخواست و ثبت آن به کالسه فوق 
/ خوانده  / غیاب خواهان  / خوانده  العاده در حضور خواهان  دادگاه در وقت فوق   ،
تشکیل است و با بررسی اوراق پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور قرار می شود 
: نظر به اینکه خواهان ضمن دادخواست تقاضای صدور قرار تامین خواسته نموده 
است چون ارکان و شرایط درخواست فراهم می باشد لذا دادگاه به استناد ماده 108 
آئیندادرسی مدنی قرار تامین خواسته معادل مبلغ شصت و نه میلیون و هفتصد و سی 
 هزار ریال از اموال خوانده با رعایت احتساب دین و بال عوض پرونده اموال تا پایان 
رسیدگی صادر و اعالم می داردهزینه اجریا قرار به عهده خواهان است . قرار بهمراه ابالغ 
 اجراء و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل اعتراض در این دادگاه میباشد رئیس شعبه دوم

 دادگاه اصفهان

حصر وراثت

به  دادخواست  شرح  به   313 شماره  شناسنامه  دارای  بروجنی  برین  مصطفی  آقای   1578
کالسه 1431/92ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
اقامتگاه  تاریخ 1373/11/17  در  بشناسنامه 22481/6819  بروجنی   برین  اسداله  که شادروان 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- مصطفی برین 
تاج  زرین   -3 )فرزند(   249 ش  ش  بروجنی   برین  )فرزند(2-مرتضی    313 ش  ش  بروجنی  
برین  )فرزند(-5مهین   51 بروجنی  ش ش  برین  )فرزند(4- صدیقه   70 بروجنی  ش ش   برین 
بروجنی  ش ش 5 )فرزند(6- زینب برجیان ش ش 1001 )....(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
یا وصیتنامه و  دارد  اعتراضی  تا هر کسی  نماید  آگهی می  نوبت  را در یک   درخواست مزبور 
  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



دانستنی 

ازدواج و شاغل بودن

اخبار ویژه

هتل یکی از مکان هایی است که در روزهای مسافرت از آن برای داشتن اقامتی آرام استفاده 
می کنیم، اما هتل»تعطیالت ترسناک« لندن نظری دیگر درمورد اقامت مسافرانش دارد.

 افراد برای داشتن آرامش در سفرها همیش��ه از هتل اس��تفاده می کنند و غالبا به دنبال 
بهترین هتل می گردند تا چند روز سفر را در بهترین ش��رایط و در راحتی بگذرانند. هتل 
»تعطیالت ترسناک« در ش��مال لندن این روزها به تازگی گشایش یافته است، ولی هنوز 
کسی جرأت نمی کند شبی را درون اتاق های این هتل بگذراند و معموال صبح ها همه، اتاق 

را کرایه و در نزدیکی غروب آن را ترک می کنند.
این هتل از پایه برای ترساندن مسافرین ساخته شده و به همین علت به ترسناک ترین هتل 
انگلستان و دنیا تبدیل شده است. در این هتل هیچ س��رویس درستی وجود ندارد و تمام 
کارها را مسافرین باید خودشان انجام دهند، همچنین س��کوتی وهم انگیز در راهروهای 

این هتل همیشه وجود دارد.
اتاق ها در این هتل با نهایت دقت از روی ترسناک ترین فیلم ها ساخته شده است و به همین 
علت هر بخشی از آن دارای سبک خاص خود است. دیوارهای آن نیز پر شده با نقاشی های 
عجیب و وجود عروس��ک های ترس��ناک. در این هتل حتی تلویزیون نی��ز تنها فیلم های 

ترسناک پخش می کند.

دانشمندان به تازگی دریافته اند که ارتباط مس��تقیمی بین آلودگی مسواک و بروز انواع 
بیماری های عفونی در انسان ها وجود دارد.

پزشکان با بررسی بر روی بیمارانی که اغلب دچار بیماری هایی مانند عفونت های گوش، 
حلق و یا بینی بوده اند دریافته اند که بیش��تر این افراد خوب از دندان های خود نگهداری 

نمی کرده اند.
گفتنی اس��ت علت رخداد چنین عارضه ای به ارتباط بین دهان، گوش و بینی است. این 

ارتباط به سبب وجود راه هایی بین آنهاست.
  بدین س��بب آلودگی مس��واک و وجود انواع میکروب ها و باکتری ها و ق��ارچ ها بر روی 
 آن می توان��د از طریق بزاق ده��ان وارد گ��وش و یا بینی ش��ود و باعث عفون��ت در آنها 

گردد.
بررسی ها نش��ان می دهند، دندان های کثیف و دچار کرم زده گی نیز می تواند عالوه بر 

ایجاد بیماری های قلبی- عروقی سبب عفونت در مغز و نیز سینوس ها شود.
پزشکان ضمن توصیه اکید به افراد در رفتن به نزد دندانپزشکان و انجام معاینات دوره ای، 
به صورت مرتب مسواک های خود را تعویض نموده و آنها را در مکان های تمییز و خشک 

نگهداری نمایند.

ارتباط گوش درد و مسواکترسناک ترین هتل دنیا 

 از آنجای��ی ک��ه روحیه خانم ها بس��یار حس��اس و
آسیب پذیر اس��ت، س��عی کنید در کاری متناسب 
با روحیه و ش��خصیتتان مش��غول به فعالیت شوید. 
کارهای سخت و طاقت فرسا تنها باعث تحلیل روحی 

و روانی شما می گردد.
دختر خانم های شاغل همیش��ه دغدغه انجام امور 
مهمی مثل فعالیت ه��ای منزل و ی��ا تحصیل پس 
 از ازدواج را دارن��د و مدام با خود م��ی گویند که آیا 
می توانند پس از ازدواج از پس این همه کار برآیند؟ 
با خس��تگی بیش از حد و خمودگی و افسردگی چه 

خواهند کرد؟ و...
همه این افکار و دغدغه ها باعث ترس بیش از حد از 
ازدواج و در نتیجه فرار از آن در بس��یاری از دختران 
ش��اغل می گردد، درحالی که این افراد می توانند با 
مدیریت امور و توجه به برخی نکات حساس، از این 

مشکالت و معضالت اجتناب نمایند.

1     نحوه نگرش فرد مقابل به زن و وظایف او
معموال افراد متناس��ب با نوع فرهنگ خانوادگیشان 
 نس��بت ب��ه زن و وظای��ف وی در خانه و خ��ارج آن 
نگرش ه��ای متفاوت��ی دارن��د. برخ��ی کار خانه و 
مس��ئولیت های س��خت آن را جز الینفک وظایف 
زنان م��ی دانند و برخ��ی دیگر نه تنها قائ��ل به این 
حرف نیستند، بلکه انجام امور منزل را لطف زنان به 

همسران و فرزندانشان می دانند.
یقینا زندگی زن ش��اغل با گروه اول بسیار سخت و 
طاقت فرس��ا و گاه غیرممکن اس��ت، اما توجه زنان 
به نحوه نگرش ف��رد مقابل ب��ه این ام��ر در جریان 
خواستگاری و آش��نایی طرفین، بسیار راهگشا بوده 

و از برخی مشکالت جلوگیری می نماید.

2     درک متقابل زن و مرد از یكدیگر
یکی از مه��م ترین اص��ول زندگی مش��ترک درک 
متقابلی اس��ت که زن و مرد باید از یکدیگر داش��ته 

باشند.
 همین امر باعث می شود تا طرفین شرایط و وضعیت 
یکدیگر را به خوبی درک کرده و با توجه به آنها از فرد 
مقابل توقع داشته باشد، کاستی هایش را ببخشند و 

قدردان الطافش باشد.

3     همكاری و هماهنگی در انجام مسئولیت ها
اگر زن و م��رد یکدیگر را به خوب��ی درک کنند قادر 
خواهند بود بسیاری از سختی ها و مشکالت زندگی 

را پشت سر بگذارند.
 همین درک متقابل باعث می شود مردی که شرایط 
همسر شاغلش و دغدغه های بی نهایت او را می بیند، 
خود را مکلف به تقس��یم امور منزل و انجام برخی از 
کارها به جهت رفع نیازهای خانواده و کم ش��دن بار 

مسئولیت همسرش نماید.
در واقع تقسیم وظایف و امور منزل میان زن و مرد، 
هم سنگینی وظایف را از دوش یک نفر کم می کند،  
هم به قول معروف زندگی لنگ نم��ی ماند و بر وفق 
 مراد پیش م��ی رود و ه��م زن قادر خواه��د بود به 
فعالیت های مورد عالقه خود چ��ون کار در خارج از 

منزل،  تحصیل و ... بپردازد.
 فرام��وش نکنی��د ک��ه ب��ه دوش کش��یدن کل 
مس��ئولیت های زندگی و کار خ��ارج از خانه نه تنها 
قهرمان بودن ش��ما را نش��ان نمی ده��د بلکه باعث 
تحلی��ل بیش از حد روحی،  روانی و جس��می ش��ما 
شده و زیبایی های زندگی مش��ترک را از شما دریغ 

می دارد.

4     درگوشی با خانم های مجرد شاغل
     از آنجایی که روحیه خانم ها بس��یار حس��اس 
و آسیب پذیر است، س��عی کنید در کاری متناسب 
با روحیه و ش��خصیتتان مش��غول به فعالیت شوید. 
کارهای سخت و طاقت فرسا تنها باعث تحلیل روحی 

و روانی شما می گردد.
     در دوران آش��نایی حتما به دی��دگاه فرد مقابل 
درباره انجام وظایف منزل و تربی��ت فرزندان توجه 

نمایید و در این زمینه او را ارزیابی نمایید.
     در صورت رسیدن به تفاهم در تقسیم امور منزل، 
خود را جهت اشتباه کردن همسرتان در آینده آماده 
نمایید. توجه داشته باشید که او ش��اید برای اولین 
 بار امور من��زل را انجام می دهد و یقینا مانند ش��ما 

نکته بین و حساس نخواهد بود.
  ب��ه همی��ن دلی��ل خ��ود را آم��اده اش��تباهات و 
کوتاهی های او در انجام امور منزل نموده تا ناراحت 

و عصبانی نشوید و راهنمایی اش کنید.
      فرام��وش نکنی��د که ب��ه دوش کش��یدن کل 
مس��ئولیت های زندگی و کار خ��ارج از خانه نه تنها 
قهرمان بودن ش��ما را نش��ان نمی دهد، بلکه باعث 
تحلی��ل بیش از حد روحی،  روانی و جس��می ش��ما 
 شده و زیبایی های زندگی مش��ترک را از شما دریغ 

می دارد.
     همچنی��ن نکته مهم��ی که باید به ای��ن بانوان 
 یادآور ش��د این اس��ت که زن ها آنقدر توانا هستند 
 که می توانند در کن��ار وظایف مادری و همس��ری 
 در مس��ائل اقتص��ادی خان��واده نیز کم��ک کنند و 
ش��اهد آن، زنانی هس��تند که در کنار کار در بیرون 
از خان��ه، وظایف مادری را  نیز به نحو احس��ن انجام 

داده اند.

متخصص و دانش��یار آسیب شناسی دانش��گاه علوم پزشکی 
 ش��هید بهش��تی گفت: بیمار دیابتی به هیچ عنوان نباید از 
چ��ای س��بز و س��یاه اس��تفاده کن��د و در مقاب��ل، مصرف 
جوشانده های س��نتی مانند گل گاوزبان، زعفران و دارچین 

توصیه می شود.
حس��ن اکبری درمورد مص��رف چای ب��رای اف��راد دیابتی 
 افزود: چای از نوع سبز و س��یاه یک گیاه دارویی با طبع سرد 
 و خشک اس��ت و به علت داشتن طبع س��رد و خشک، تمام 
فعل و انفعاالت س��لولی را کاهش می دهد و از جمله بر روی 
مولکولNADH و پمپ های س��دیم و پتاسیم اثر مهاری 

دارد.
وی ادامه داد: چای به این دلیل خاصیت آرام بخشی و تخدیر 
دارد، چون خاصیت مهاری روی عملکرد سلول ها دارد. این 
 خاصیت تخدیری روی س��لول ها باعث کاه��ش انتقال پیام 
می شود یا در سلول های مغزی باعث کاهش قدرت ادراک، 

تصمیم گیری و اراده می شود.
این متخصص و دانشیار آسیب شناسی دانشگاه علوم پزشکی 
ش��هید بهش��تی گفت: چای به علت مهار عملکرد سلولی از 
این طریق می تواند موجب بروز بیماری دیابت و بدتر ش��دن 

آن شود.

اکبری درمورد مکانیزم ه��ای دیابتی چای افزود: چای باعث 
 افزای��ش مقاومت ب��ه انس��ولین از طریق کاه��ش عملکرد 
مکانیسم های سلولی و دیواره سلول ها شده و موجب کاهش 

انرژی سلولی می شود.
وی ادامه داد: چای موجب حبس شدن سدیم در داخل سلول  
و به دنبال آن باعث ورم سلولی و کاهش متابولیسم قندها در 

داخل سلول شده و در نتیجه قند خون باال می رود.
این دانشیار آس��یب شناسی دانش��گاه علوم پزشکی شهید 
بهش��تی گفت: بنابراین بیمار دیابتی به هیچ عنوان نباید از 
چای سبز و سیاه اس��تفاده کند و در کنار ترک چای، مصرف 
جوشانده های س��نتی مانند گل گاوزبان، زعفران و دارچین 

توصیه می شود.
اکبری گف��ت: همچنین بیمار دیابت��ی می تواند به جای آب 
سرد از آب جوشیده تازه اس��تفاده کند که حرارت آن باالی 

37درجه یا در حد چای باشد.

دیابتی ها چای ننوشند
عجیب ترین دزدی های دنیا 

دزدی های بسیاری در طول تاریخ وجود داش��ته است، اما برخی از 
آنها به گونه ای نامتعارف هستند. در این دزدی ها یا وسیله عجیبی 

سرقت شده است یا این که دزدی به صورت عجیبی بوده است.
سرقت و دزدی یکی از کارهایی اس��ت که از زمان انسان های اولیه 
نیز وجود داشته است، اما درهر دوره ای به گونه خودش این موضوع 
وجود داشته و سبک و اشیای به سرقت رفته نیز متفاوت بوده اند. در 
تمام طول تاریخ، دزدی هایی بودند که پلیس ها را بیش از باقی موارد 

درگیر کرده اند، چرا که خیلی عجیب یا غیر عادی بوده اند. 

 10 ها تن شن ساحل
چند سال پیش پلیس جامائیکا 
درگی��ر پرون��ده س��رقتی از 
سواحل این کش��ور شد که در 
حال ضرب��ه زدن به سیس��تم 
توریستی آنها بود. این در حالی 
است که ش��بانه ده ها کامیون 
شن های ساحل را برای ساخت 
خانه س��رقت م��ی کردند. این 
پرونده مدت ها پلیس را درگیر 
کرده بود تا این که آنها توانس��تند عوامل اصلی این پروژه را دستگیر 
کنند، اما همیشه این دزدی غیر عادی در تاریخ این کشور باقی ماند. 

 سرقت مجسمه 150 کیلویی 
سرقت مجسمه های مختلف، 
کار جدیدی نیست و گاها دیده 
ش��ده اس��ت ک��ه در مناطق 
مختلف برخی از مجسمه ها به 
س��رقت رفت��ه ان��د ام��ا در 
س��ال2011 یکی از نمایشگاه 
ه��ای خ��ودروی کالیفرنی��ا 
گزارش عجیبی به پلیس داد. 
صاح��ب این نمایش��گاه گفته 
است که شبانه مجسمه150 کیلویی آنها را که نزدیک به10 متر نیز 
ارتفاع داشته اس��ت را از باالی پشت بام س��اختمان دزدیده اند. این 
مجس��مه گوریل البته هیچ گاه پیدا نشد و پلیس هنوز هم نمی داند 

کجا سرنخی از یک گوریل150 کیلویی پیدا کند. 

 کوسه زنده 
در سال 2008 یک کوسه زنده 
 و بس��یار نای��اب در یک��ی از 
ماهی فروشی های انگلستان به 
سرقت رفت. این کوسه که تنها 
نمون��ه در انگلس��تان ب��ود از 
اندونزی به این کشور وارد شده 
بود و ارزش آن نزدیک به2500 
پوند ب��وده اس��ت. صاحب این 
آکواریوم می گوید سارقین این 
کوسه، واقعا بسیار حرفه ای بوده اند، چرا که برای دزدیدن این کوسه 
باید از جانش��ان سیر ش��ده و همچنین نردبانی بزرگ داشته باشند. 
سارقین باید در طول روز با یک نردبان بلند وارد مغازه شده و با ماهی 
بسیار وحشی درگیر می شدند تا آن را سرقت کنند. این دزدی عجیب 
هیچ گاه به سرنخ های درستی نرس��ید و پلیس نتوانست این کوسه 

نایاب را پیدا کند. 

بزرگ ترین کاله تخم مرغی دنیا
»گ��رگ داس��یلوا« یک��ی از 
رکوردداران گینس اس��ت که 
بزرگ تری��ن کاله تخم مرغی 
دنیا را س��اخته و روی س��رش 
گذاش��ته اس��ت. این کاله که 
از1000 تخم مرغ ساخته شده 
بود، دارای ارزش بسیاری بوده 
است و البته حمل و نقل آن نیز 
کار هر کسی نیست. او در یکی 
از برنامه هایش در آلمان دچار گرمازدگی می شود و به کما می رود، 
اما وقتی بیدار می ش��ود کاله غیب شده است. این در حالی است که 
کاله به همراه او در بیمارستان بوده اس��ت و کسی نمی داند چگونه 
کالهی به این شکنندگی و بزرگی از بیمارستان سرقت شده است. او 
اعتقاد دارد از آفریقای جنوبی افرادی به دنبال دزدیدن این کاله بوده 

اند. 

 باغچه خانگی 
»دنی��س تامپس��ون« خان��م 
انگلیس��ی اس��ت ک��ه عالقه 
بسیاری به باغ و باغچه اطراف 
خان��ه اش داش��ت. ب��ه گفته 
خ��ودش همیش��ه از ای��ن باغ 
نگهداری می کرده است و البته 
محلی نیز برای بازی فرزندانش 

بوده است.
او م��ی گوید یک ش��ب قبل از  

خواب باغچ��ه را آبیاری ک��ردم، ولی صب��ح پس از بیدار ش��دن در 
اطراف خان��ه ام تنها زمین خاک��ی و البته گل و الی دیده می ش��د. 
این باغچه با بررسی های پلیس ش��بانه دزدیده شده بود، به طوری 
 که هیچ اثری از درختان و چمن و بس��یاری موارد دیگر در آن دیده

 نمی شد.

خواندنی 
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امام علی )ع( :
گشاده رویی عامل دوستی است

عکس نوشت

فستیوال برنگنز
در اتریش

 اتحادی��ه اروپ��ا در جریان مراس��م معرف��ی مخترع��ان برتر 
اروپای��ی در س��ال2013، از مخت��رع USB، تقدی��ر کرد. در 
 این مراس��م که در آمستردام برگزار شد، ش��اهزاده بئاتریس و 
مای��کل بارنی��ه -کمیس��ر ب��ازار و خدم��ات داخل��ی 
ی��ک   ،USB داش��تند.مخترع  حض��ور  اروپ��ا- 
اس��ت.  ب��ات«  ِیِج��ی  »ا ن��ام  ب��ه  هن��دی   م��رد 
او رهبری گروهی را به عهده داش��ت که تالش هایش��ان منجر 
 به اختراع USB و رها ش��دن صدها میلیون نفر از سردرگمی 
در جریان اتصال تجهیزات جانبی مختلف به کامپیوترهایشان 
شد. ایجی بات به عنوان مخترع برتر کش��ورهای غیر اروپایی 
 در این مراس��م ک��ه پانص��د میهمان داش��ت، ش��رکت کرده 
بود.ایجی بات هم اینک5۶ ساله است. او عالوه برUSB انبوهی 
از اختراعات دیگر را هم دارد و در آمریکا31 پتنت به نامش ثبت 

شده است. او تحصیالت خود را تا دوره متوسطه در »وادودارا«ی 
هند انجام داد و لیسانس��ش را در ش��هر نیوی��ورک گرفت و از 

سال1۹۹0 به اینتل پیوست.سال1۹۹۴، هفت شرکت بزرگ 
که سردرگمی کاربران را برای اتصال تجهیرات جانبی مختلف 
با پورت ها و اتص��االت مختلف دیده بودن��د، در صدد برآمدند 
که به این مس��أله خاتمه بدهند، این هفت ش��رکت اینها بود: 
Compaq – DEC – IBM – اینت��ل – مایکروس��افت 
– نورت��ل و NEC. رهبری گروه ب��ه ایجی بات داده ش��د که 
سرانجام در ژانویه سال 1۹۹۶، نس��خه USB 1/0 که مخفف 
Universal Serial Bus معرفی ش��د که می توانست با دو 
س��رعت 1/5 و 12 مگابیت اطالعات را جابه جا کند. در آوریل 
سال2000، نس��خه 2/0  از USB هم معرفی ش��د که ۴0 بار 

سریع تر نسبت به نسخه 1/0 و 1/1 اطالعات را انتقال می داد.
 در نوامبر س��ال 2008 هم USB 3/0 عرضه ش��د که سرعت 

تبادل را تا پنج گیگابیت در ثانیه باال می برد.

فكر می کنید چه کسی USB را اختراع کرد؟
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