
تبرصنعت، بر  ریشه کشاورزی 

 معروف ترین پیام های تبریک 
به رؤسای جمهور

 کدام گوشی
  را
 باید بخرم؟

رکود کشاورزی مساوی است با بیکاری جامعه میلیونی 
  فاطمه معتمدآریا

5 تیرماه در اصفهان 
 ارتش مصر

علی اکبرهای کوچک در هفته 2 پشت مرسی را خالی کرد
جوان هدیه می گیـرند 7

4

در جایگاه مشاور عالی از همه 
رؤسای جمهور، استفاده شود

من فکر می کنم رؤس��ای جمهور گذش��ته، نباید هیچ پست 
اجرایی بگیرند، به هیچ وجه، اما در جایگاه مش��اور عالی باید 
از همه رؤسای جمهور، استفاده ش��ود. من توصیه ام به آقای 
روحانی این اس��ت که از تمام مدیران ارش��د نظام در جایگاه 

خودشان استفاده کند.

ایران برزیلته!

 بدون شک اگر س��رمربی کره بعد از پیروزی تیمش 
در مقابل ازبکس��تان که با گل به خ��ودی تیم حریف 
بدس��ت آمد لحظه ای به این مساله فکر کرده بود که 
حرفهایش می تواند چه بالیی را بر س��ر فوتبال کره 
نازل کند هرگز علیه کی روش و فوتبال ایران موضع 
گیری نمی کرد ولی همین حرفهای نسنجیده امروز 
او و تیمش را در مقابل ایرانی قرار خواهد داد که با یک 

دنیا انگیزه به دنبال این است تا...

س ایمنا[
]عک

2

2

5

30 طرح عمران شهری در شهرکرد  
7

در دست اجراست

طرح واگذاری زمین شهری 
4

موفق تر از مسکن مهر بود

بعد از انتخابات پرحاش��یه و پرسروصدای س��ال 88 که پیام های 
 تبریک رقبا ب��ه یکدیگ��ر در صحنه های آش��وب ه��ای خیابانی 
گم شد، انتخابات این دوره با همه محاسنش، یک سنت حسنه را پایه 
گذاری کرد و آن، تبریک هفت نامزد تأیید صالحیت شده انتخابات 

به نامزد پیروز بود.
 این سنت در انتخابات گذشته رفته رفته چنان به فراموشی سپرده 
شده بود که وقتی میت رامنی رقیب باراک اوباما در انتخابات 2012 
پیروزی را به اوباما تبریک گفت، رس��انه ملی کشورمان با به تصویر 
کش��یدن این رویداد، تیتر »درس��ی که باید از دش��من گرفت« را 

انتخاب کرد.
انتخابات سال76 از همان جنس انتخاباتی بود که رأی مردم تمام 

نظرسنجی ها را زیر سؤال برد. همچنان که در انتخابات 92. در آن 
انتخابات باوجود حمایت تشکیالتی گسترده ای که احزاب و جریان 
راست از علی اکبر ناطق نوری داشتند، س��ید محمد خاتمی با20 
میلیون رأیی که آن سال به دس��ت آورد، منتخب مردم شد.  نتایج 
نهایی ساعت 1۴ شنبه سوم خرداد در حالی از سوی ستاد انتخابات 
وزارت    کشور   اعالم شد که علی اکبر ناطق نوری رقیب اصلی خاتمی، 
ساعتی پیش از آن در پیامی پیروزی خاتمی را در انتخابات تبریک 
گفته بود. در پیام ناطق نوری آمده ب��ود: »هدف همه ما خدمت به 
اسالم و مردم عزیز ایران است و نباید افتخار خدمتگزاری را با هیچ 

چیز دیگری مبادله کنیم...

 به آینده دولت روحانی
 خوش بین هستم

اصولگرایان مشکلی با 
روحانی ندارند

جهان نما  یک پروژه 
شکست خورده است

 10اولویت تولید ،خدمات
 و صادرات اعالم شد

نقاشی های نگارین در 
گالری مهرگان 
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 خداحافظی با 
آخرین مرد مقاوم موسیقی

8

مقایسه تطبیقی چند دوره از ریاست جمهوری 

صعود پرچرب در کره

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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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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فرماندار تهران

به دو كانديدا تذكرداد

ببري
جي

دويچي
بهروشسان

ببري
جي

دويچي
بهروشسان

میراث فرهنگی 

بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

12

12

ت الهی/ زاينده 
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 

را از پا درآوردن

12
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

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

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

چرخ تئاتر اصفهان چرخید

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

س[
س: فار

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

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

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

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

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

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

اصفهان در نظر دارد عمليات پروژه های ذيل را به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. 
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شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

سیاست داخلی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

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

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

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

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

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

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

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

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

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

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

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود
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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
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کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
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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!«
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 ش�ركت س�هامی آب منطقه ای اصفه�ان در نظ�ر دارد باغ 
واقع در منطق�ه قره آقاج س�ميرم خ�ود را از طريق مزايده 

عمومی به فروش برساند. 
لذا از متقاضيان شركت در مزايده دعوت می گردد حداكثر 
ظرف مدت 7 روز پس از انتشار آگهی نسبت به دريافت اسناد 

مزايده مراجعه نمايند.
اصفهان ، پل خواجو، بلوار آئينه خانه ، جنب هالل احمر  

تلفن تماس : 5-6615360)0311( داخلی 144

آگهی مناقصه  آگهی مزایده عمومی فروش خودرو 

آگهی مزایده عمومی  

اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان 

 شرکت آب منطقه ای اصفهان امور بازرگانی 

نوبت  دوم  نوبت  دوم 

نوبت  اول 

شماره آگهی 1455
مورخ 92/3/23
م الف 3167

م ر 1680

مبلغ تضمين شركت مدت قراردادفهرست پايه عنوان پروژه 
در مناقصه

رتبه و رشته مورد 
نوبت مناقصهبرآورد اوليه به ريالنياز

تكميل ) فاز شرقی ( 
نوبت اول14/542/177/267حداقل رتبه 5 ابنيه851/000/000 ماه 1388فرمانداری خور و بيابانک

تكميل مدرسه حسين امين 
حداقل پايه 1 ابنيه 112/000/000 ماه1388ناحيه 2

نوبت اول 1/611/715/665اشخاص حقيقی

متقاضيان می توانند از زمان انتشار به مدت 4 روز كاری جهت دريافت اسناد مناقصه به اين اداره كل واقع 
در بلوار هشت بهشت – مقابل بازار هنر مراجعه نمايند و جهت تكميل و تحويل پيشنهاد ها تا پايان وقت 
اداری تاريخ 92/4/10 نمايند. ضمنا شر كت هايی می توانند نسبت به ارائه پيشنهاد اقدام نمايند كه مدارک 

پرونده ارزيابی آنان تكميل شده باشد. متن اين مناقصه در پايگاه اينترنتی 

دستگاه مزایده گذار :  اداره كل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان 
موضوع مزایده : فروش 5 دستگاه خودرو كاميونت هيوندای كروس

مهلت دریافت اسناد مزایده و بازدید از خودروها: از تاريخ 1392/3/29  لغايت 1392/4/11
مهلت تکمیل و ارسال پیشنهادات : تا ساعت 13:30 روز پنج شنبه مورخ 1392/4/13

مکان دریافت اسناد مزایده : اصفهان – خيابان كارگر – اداره كل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان – طبقه اول اتاق 217 
واحد اموال

مکان بازدید از خودروها: اصفهان – خيابان كارگر- پاركينگ اداره كل آموزشی فنی و حرفه ای استان اصفهان 
تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت 11 روز شنبه مورخ 1392/4/15

سپرده شرکت در مزایده :22000000 ريال بصورت فيش واريزی به حساب س�يبا سپرده جاری به شماره 2171870203001 نزد 
بانک ملی به نام تمركز وجوه سپرده فنی و حرفه ای اصفهان ضمانت بانكی يا ارائه ضمانتنامه بانكی با اعتبار سه ماهه معادل مبلغ 

فوق نيز بال اشكال است.
ساير اطالعات در اسناد مزايده درج گرديده است .

سایت : 
تلفن تماس و نمابر : 0311-6683874

اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان در نظر دارد پروژ ه های مشروحه ذيل كه از محل اعتبارات دولتی 
پيش بينی اعتبار شده را از طريق مناقصه به پيمانكاران واجد شرايط و تشخيص صالحيت شده واگذار نمايد . 

www.nosazimadaresisf.ir
iets.mporg.irقابل روئيت می باشد

  اداره کل
نوسازی مدارس استان اصفهان
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چهره روزیادداشت

 قالیباف با حسن روحانی دیدار کرد
حسام الدین آشنا مش��اور ارشد حس��ن روحانی از دیدار محمدباقر 
قالیباف کاندی��دای یازدهمین دوره انتخابات ریاس��ت جمهوری با 

حجت االسالم حسن روحانی رییس جمهور منتخب ملت خبر داد.
 وی دراین باره گفت: طی این دیدار، قالیباف به منتخب ملت تبریک 

گفته است.

 بشار اسد پیروزی روحانی را
تبریک گفت

خبرگزاری رسمی سوریه )سانا( گزارش داد: بشار اسد رییس جمهور 
سوریه در نامه ای از جانب ملت س��وریه » صمیمانه ترین تبریکات و 
بهترین آروزها« را به حسن روحانی برای »کسب اعتماد میلیون ها 

تن از ملت برادر ایران« تقدیم کرد. 
 اس��د در این پیام بر اراده دولتش ب��رای تقویت رواب��ط دوجانبه و 
همکاری میان دو کشور تأکید کرد. بنابر گزارش شبکه خبری پرس 
تی وی، اسد همچنین بر لزوم »مقابله با توطئه های استیالطلبانه و 
تهاجمی در برابر اس��تقالل حاکمیت ملی در منطقه ما به شکلی که 
بازتابی مثبت بر ملت هر دو کشور دوس��ت و ملت های منطقه و کل 

جهان داشته باشد« تأکید کرد.

 واکنش توهین آمیز کانادا
 به انتخابات ایران

علیرغم واکنش مثبت جامعه جهانی به انتخابات ریاست  جمهوری 
ایران، وزیر خارجه کانادا مدعی شد انتخابات ریاست  جمهوری ایران 

و نتیجه آن، بی معنی بوده است. 
 به گزارش گلوبال پس��ت، »جان برد« وزیر خارجه کانادا در واکنش 
ب��ه پی��روزی »حس��ن روحان��ی« در یازدهمی��ن دور از انتخابات 
ریاس��ت جمهوری ایران اعالم کرد که انتخاب��ات و نتایج آن، کامال 
بی مفهوم و بی معنی اس��ت.   علیرغ��م اذعان رس��انه های جهان به 
مش��ارکت باالی مردم در انتخابات ریاس��ت جمهوری ایران، وی با 
لحن بسیار تندی ضمن محکوم کردن محدودیت های موجود برای 
برگزاری یک انتخابات آزاد مدعی  ش��د: این انتخاب��ات و نتایج آن، 
بی معنی است.   وی دولت ایران را متهم کرد که تمامی بحث های آزاد 
و بامفهوم درباره موضوعات کلیدی که بر شهروندان عادی و ایرانیان 
در زمینه حقوق تجمع صلح آمیز و آزادی ارتب��اط در این انتخابات 

تأثیر می گذارد را ساکت کرده است.  
برد مدعی شد که رییس جمهور ایران تاحدودی قدرت سیاسی دارد، 
اما این نقش با مجلس و همچنین جایگاه رهبر معظم انقالب اسالمی 

ایران محدود شده است. 

 روحاني پیروزي را مدیون
 عدم وحدت اصولگرایان است

عضو هیأت رییسه مجلس با اشاره به دالیل پیروزي روحاني در مقابل 
کاندیداه��اي اصولگرا گفت: تفرقه بین اصولگرایان باعث ش��د هیچ 
کدام از کاندیداهای اصولگرا توان مقابله با روحانی را نداشته باشند، 
به همین خاطرمی توان گفت روحانی رأی آوری خود را مدیون عدم 

وحدت بین اصولگرایان است.
 محمد دهقان با اشاره به برگزاري یازدهمین دوره انتخابات ریاست 
جمهوري و چهارمین دوه انتخابات شوراهاي ش��هر و روستا اظهار 
داشت: سالمت انتخابات در نظام جمهوری اسالمی ایران همان طور 

که بارها اتفاق افتاد از میانگین جهانی باالتر است.
وی با اشاره به استحکام نظام انتخابات کشورمان گفت: شاهد هستیم 
که در هر دوره از انتخابات از تک تک آرای مردم محافظت شده و به 
دلیل حضور مردم و معتمدین به عن��وان برگزارکنندگان انتخابات، 
امکان هیچ گونه تقلبی وجود ندارد. عضو هیأت رییسه مجلس اظهار 
داش��ت: برگزاری و نتیجه این دوره از انتخابات ریاست جمهوری و 
مشارکت گس��ترده مردم، دروغ بزرگ و تهمت ناجوانمردانه تقلب 

را رسوا کرد.

اصولگرایان مشکلی با روحانی ندارند
عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس ش��ورای 
اسالمی گفت: همکاری مجلس اصولگرا با آقای روحانی در چارچوب 

قانون با هیچ مشکلی مواجه نخواهد شد.
اس��ماعیل کوثری ضمن انتق��اد به برخ��ی از رویداده��ا در دوران 
 اصالحات، درب��اره این ک��ه روی کار آم��دن آق��ای روحانی باعث

صف آرایی ه��ای جدید سیاس��ی می ش��ود، گفت: این مس��أله به 
 خود آقای روحان��ی و اطرافیان و افرادی که ب��ا وی همکاری دارند،

برمی گردد، البته بعید می دانم که ایش��ان چنی��ن اجازه ای دهند 
مانند زمان اصالحات دوره آقای خاتمی. ما اصالحات و اصالح طلبی 
را قبول داریم که اگر درچارچوب قوانین جمهوری اسالمی و قانون 
اساسی انجام شود و با تدابیر رهبری همس��و باشد، هیچ اشکالی به 

وجود نمی آید چون اصالحات در حال انجام است.

اخبار کوتاه 

در جایگاه مشاور عالی از همه 
رؤسای جمهور، استفاده شود

محمدرضا عارف   
من فکر می کنم رؤسای جمهور گذشته، نباید هیچ پست اجرایی بگیرند، 
به هیچ وجه، اما در جایگاه مشاور عالی باید از همه رؤسای جمهور، استفاده 
شود. من توصیه ام به آقای روحانی این است که از تمام مدیران ارشد نظام 

در جایگاه خودشان استفاده کند.
 حاال هرکس��ی یک ظرفیتی دارد. م��ا باید از تم��ام ظرفیت های موجود 
در کشور برای حل مش��کالت و گرفتاری های مردم اس��تفاده کنیم. جز 
این باشد، به نتیجه نمی رسیم. 
تجربه 8 ساله اصولگرایان نشان 
داد و من بارها در مناظرات هم 
اشاره کردم که یک دست شدن 
کش��ور، جواب نمی دهد. حتی 
اگر اصالح طلبان هم باش��ند، 
همین است و جواب نمی دهد 
ونباید در این مقطع احس��اس 

برد جناحی داشته باشیم.
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خوب شد که روحانی رییس جمهور شد 

 عسگراوالدی دبیر جبهه پیروان خط امام و رهبری گفت : بنده غیر از آقای والیتی که به طور
رسمی از ایشان حمایت کردیم، تأکید کرده بودم که هرکدام از این کاندیداها رییس جمهور 
شوند ما از او حمایت می کنیم، اما باید انصاف داشته باشیم. خوب شد که روحانی انتخاب شد.

 آغازی برای 
تحول مورد نظر مردم

احضار احمدی نژاد 
توسط الریجانی به دادگاه

حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی در حرم مطهر امام خمینی )ره( گفت: 
پس از اعالم نتایج انتخابات و سرور و خوشحالی همه مردم در سراسر کشور، به 
خاطر دستیابی ملت به هدف بلند سیاسی و اجتماعی خودشان و خلق حماسه 
بزرگ در این مقطع تاریخی به محضر رهبر معظم انقالب رفتم و این پیروزی 
و شادمانی ملت را به ایش��ان تبریک گفتم. روحانی با اشاره به حضور خود در 
حرم بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران اظهار داشت: پس از دیدار با رهبر معظم 
انقالب به حرم حضرت امام)ره( آمدم؛ حرمی که همه دل ها به این حرم و به این 
مرقد وابسته است. امام )ره( برای ملت ما سربلندی آوردند و من به خاطر تعظیم 
در برابر این مرقد به عنوان یک وظیفه، خدای را سپاسگزارم. روحانی در پایان 
گفت: انشاءاهلل این حرکت، آغازی برای تغییر و تحول مورد درخواست مردم در 

زمینه مسائل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی باشد.

شعبه 76دادگاه کیفری استان تهران برخالف اصول مصرح قانون اساسی دکتر 
محمود احمدی نژاد رییس جمهوری اسالمی ایران را به دادگاه احضار کرد.

این احضاریه به دنبال شکایت آقای علی الریجانی و همچنین رییس کمیسیون 
اصل90 مجلس شورای اسالمی و نیز یعقوب خلیل نژاد علیه رییس جمهور 

ارسال شده است.
ارسال این احضاریه در حالی انجام شده اس��ت که بر اساس اصل140 قانون 
اساسی: »رسیدگی  به  اتهام  رییس  جمهور و معاونان  او و وزیران  درمورد جرائم  
عادی  با اطالع  مجلس  شورای  اسالمی  در دادگاه های  عمومی  دادگستری  انجام  
می شود.« سؤال اینجاست که در چه زمان و با چه کیفیتی این شکایت به اطالع 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی رسیده است و آیا تشریفات قانونی بر اساس 

قانون اساسی انجام شده است یا خیر؟

س��ید محمد غروی عضو جامعه مدرس��ین  گفت: این که 
اصولگرایان نتوانستند پیروز انتخابات باشند، کاری بود که 
خودش��ان انجام دادند و هیچ یک از آنها به نفع دیگری کنار 
نرفت. وقتی آرای یک جریان متمرکز نباشد، فضای انتخابات 

برای یک فرد فراهم نمی شود.  
 وی در ادامه به اقدامات اخیر دولت احمدی نژاد اشاره کرد 
و افزود: یکی دیگر از نکات موجود اینجاست که 8 سال آقای 
احمدی نژاد مورد حمایت اصولگرایان بود. البته هرچند وی 
خودش را اصولگرا نمی دانست و می خواست بگوید که فوق 
این حرف هاست، اما گلی که احمدی نژاد کاشت باعث شد 
این اتفاق��ات رخ دهد. غروی همچنی��ن تأکید کرد: حضور 
هاشمی نیز در این انتخابات تأثیرگذار بود. هرچند که شورای 
نگهبان او را رد صالحیت کرد، اما آقای هاشمی با کرامت به 
مسأله نگاه کرد و وقتی ایشان از آقای روحانی حمایت کرد، به 
یکباره آرای حسن روحانی باال کشید. تا وقتی هم که هاشمی 
از روحانی حمایت نکرده بود، ایشان پایین تر از خیلی ها بود، 
اما حمایت هاشمی خیلی کمک کرد. عضو جامعه مدرسین 
همچنین ضمن تبریک به حس��ن روحانی تصریح کرد: من 
نظر منفی نس��بت به آقای روحانی ندارم و نسبت به آینده 
دولت ایشان خوش بین هستم. ایشان اصالح طلب نیست، 

اما نوع برخورد ایشان یک برخورد عام و باز است.  

محمدباقر قالیباف نامزد یازدهمین دوره انتخابات ریاست 
جمهوري درجم��ع ه��واداران و برخ��ي از خان��واده هاي 
ش��هدا،جانبازان، ایثارگ��ران، علما و روحانی��ون و اعضاي 

ستادهاي انتخاباتي خود به ایراد سخن پرداخت.
وي گفت: باید خداي منان را شکر کنیم که حماسه سیاسي 
مورد نظر رهبر معظم انقالب به بهترین و ش��کوهمندترین 

شکلي تحقق یافت.
قالیباف افزود:خوشبختانه این حماس��ه که با حضور مردم 
محقق ش��د، موضع نظام جمه��وري اس��المي را در عرصه 
داخلي و خارجي مستحکم تر س��اخت و باعث شور و نشاط 

در جامعه گردید.
وي در ادامه اظهار داشت: امروز تکلیف همه ما بر این است 
که رقابت ها را کنار گذاشته و رفاقت ها را آغاز کنیم و هرکدام 
از ما که دلمان براي س��ربلندي ایران عزیز م��ي تپد باید با 
تمام وجود کار و ت��الش  کنیم که به اه��داف بلند و آرمان 
هاي متعالي انق��الب و همچنین خواس��ته اکثریت جامعه 
جامه عمل بپوشانیم. قالیباف تأکید کرد: اکنون فصل کار و 
همدلي آغاز شده  و وظیفه همه ماست که به دولت منتخب 
مردم کمک کنیم و همان طور که خودمان انتظار داشتیم در 
صورت انتخاب، دیگران این یاري و مدد را برسانند ما نیز باید 

این کمک را به دولت منتخب برسانیم.

اس��امی ۳1 نفر از منتخبان چهارمین دوره شورای اسالمی 
شهر تهران اعالم شد. بر اساس فهرست اعالم شده، فهرست 
اصالح طلبان و نزدی��کان محمدباقر قالیب��اف در مجموع، 
اکثریت را به دست آورده اند و از فهرست دولت، حتی یک نفر 
هم رأی نیاورده است. با این حساب، ابقای قالیباف در سمت 
شهرداری، منوط به همکاری اصالح طلبان است. البته اگر 
 حامیان قالیباف ب��ا طیف پایداری و رضای��ی ائتالف کنند، 
می توانند گزینه خود را ش��هردار کنند و اگر اصالح طلبان 
بخواهند محسن هاشمی را شهردار کنند، نیازمند آرای طیف 
اصولگرا هستند.  دولتی ها نیز که با سرلیستی شیخ االسالمی 
در این رقابت شرکت داشتند و علی نیکزاد، گزینه مورد نظر 
آنها برای شهرداری بود، شکست مطلق خوردند و هیچ کدام 
از اعضای این فهرست وارد شورای شهر نشدند. راه یافتگان به 

شورای شهر تهران به این شرح است:
 1۳ نفر از فهرس��ت اصالح طلبان،12 نفر از  فهرست مورد 
حمایت محمدباقر قالیباف )پیش��رفت و عدالت (، ۳ نفر از 
فهرست مورد حمایت محس��ن رضایی )جبهه ایستادگی( 
و 7 نفر از فهرس��ت مورد حمایت س��عید جلیل��ی )جبهه 
 پایداری(. فهرست ستاد»زنده باد بهار« مورد حمایت محمود 
احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشایی نیز نتوانست هیچ رأیی 

به دست بیاورد.

سردار موس��ی کمالی درباره اظهاراتی که پیرامون توان باال 
و تجهیزات دفاعی خوب کش��ور و ارتباط آن با سربازگیری 
حرفه ای مطرح می شود نیز گفت: تنها بحث تجهیزات برای 
سرباز تخصصی مطرح نیست و در کنار آن باید به تهدیدات و 

بحث های سوق الجیشی یک کشور نیز توجه کرد.
وی گفت: در برخی از کشورها به دلیل وسعت کوچکی که 
دارند، به راحتی می ت��وان س��ربازان را در کوتاه ترین زمان 
ممکن از نقطه ای به نقطه  دیگر منتقل کرد، در حالی که در کشور 
ما به دلیل وسعت زیاد چنین امری ممکن نیست. جانشین 
اداره منابع انسانی ستادکل نیروهای مسلح حضور سربازان 
و ارتش های برخی کش��ورها در کش��ورهای دیگر را نیز از 
مواردی دانست که سبب بحث سربازگیری حرفه ای می شود 
و گفت: به عنوان مثال کشوری مانند آمریکا نمی تواند سرباز 
وظیفه اش را به خلیج فارس بیاورد، بنابراین مجبور اس��ت 
برای حضور نیروهایش در کش��ورهای دیگر از سرباز مزدور 
اس��تفاده کند. کمالی یکی از علت های شکس��ت سنگین 
آمریکا در جنگ ویتنام را وجود سربازان اجباری در این جنگ 
برشمرد و افزود: در آن زمان، سربازان می گفتند اگر هدف از 
سربازگیری اجباری، خدمت به کشور است، پس ما در خاک 
کش��ور دیگر چه می کنیم که همین موضوع سبب شد آنان 

به این نتیجه برسند که سرباز حرفه ای و مزدور اجیر کنند.

انتخابات  انتخابات انتخابات  نظام وظیفه

 به آینده دولت روحانی
 خوش بین هستم

 فصل کار و همدلي
 آغاز شده است

شورای تهران در اختیار 
اصالح طلبان  و حامیان  قالیباف 

برای سربازی تخصصی، تنها 
بحث تجهیزات مطرح نیست
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بعد از انتخابات پرحاشیه و پرسروصدای سال 88 که پیام های 
 تبریک رقبا ب��ه یکدیگر در صحنه های آش��وب های خیابانی 
گم شد، انتخابات این دوره با همه محاسنش، یک سنت حسنه 
را پایه گذاری کرد و آن، تبریک هف��ت نامزد تأیید صالحیت 

شده انتخابات به نامزد پیروز بود.
 این سنت در انتخابات گذش��ته رفته رفته چنان به فراموشی 
س��پرده ش��ده بود که وقتی میت رامنی رقیب باراک اوباما در 
انتخابات 2012 پیروزی را به اوباما تبریک گفت، رس��انه ملی 
کشورمان با به تصویر کشیدن این رویداد، تیتر »درسی که باید 

از دشمن گرفت« را انتخاب کرد.
انتخابات س��ال76 از همان جنس انتخاباتی بود که رأی مردم 
تمام نظرسنجی ها را زیر سؤال برد. همچنان که در انتخابات 
92. در آن انتخابات باوجود حمایت تشکیالتی گسترده ای که 
احزاب و جریان راس��ت از علی اکبر ناطق نوری داشتند، سید 
محمد خاتمی با20 میلیون رأیی که آن س��ال به دست آورد، 
منتخب مردم ش��د.  نتایج نهایی ساعت 14 شنبه سوم خرداد 
در حالی از سوی س��تاد انتخابات وزارت    کش��ور   اعالم شد که 
علی اکبر ناطق نوری رقیب اصلی خاتمی، ساعتی پیش از آن 
در پیامی پیروزی خاتمی را در انتخابات تبریک گفته بود. در 
پیام ناطق نوری آمده بود: »هدف همه ما خدمت به اس��الم و 
مردم عزیز ایران است و نباید افتخار خدمتگزاری را با هیچ چیز 

دیگری مبادله کنیم. در این راه اینجانب تمام مساعی خود را 
جهت همراهی و همکاری با جنابعالی به کار خواهم گرفت.

در انتخابات بعدی رقبای سید محمدخاتمی، رقیبان سرسختی 
برای وی نبودند. رییس دولت اصالح��ات که موقع ثبت نام با 
چشمانی گریان در وزارت کشور حضور پیدا کرده بود، در سال 
80 هم اکثریت آرای کش��ور را در مرحله اول به دست آورد و 
رقیبانش کس��انی همچون ش��مخانی وزیر دفاعش بودند که 

طبیعی بود پیام تبریک به پیروز انتخابات بفرستند.

پیامی که هاشمی به احمدی نژاد داد
در انتخابات دو قطبی سال84، هاشمی رفسنجانی و محمود 
احمدی نژاد به مرحل��ه دوم راه یافته بودن��د؛ اتفاقی که برای 
اولین بار در انتخابات ریاست جمهوری کشور رخ می داد. رأیی 
که مردم در آن انتخابات و در سوم تیر به محمود احمدی نژاد 
دادند، رأی »نه« به هاشمی رفسنجانی و سیاست های وی در 

8 سال دولت سازندگی بود.
4 س��ال بع��د از ای��ن انتخاب��ات، در س��ال88، محم��ود 
احمدی ن��ژاد ک��ه زمانی اس��تاندار دول��ت س��ازندگی بود، 
اتهامات��ی را متوجه هاش��می رفس��نجانی کرد تا فض��ا را باز 
دوقطب��ی کن��د. او با وج��ودی که هاش��می رفس��نجانی در 
 انتخابات س��ال 88 حضور نداش��ت، رقیب خود را هاش��می

می دانست و به وی حمله می کرد. اینچنین هم بود که بعد از 
آن مناظره معروف بین احمدی نژاد و موسوی، آیت اهلل هاشمی 
رفسنجانی نامه بدون سالمی را برای رهبر معظم انقالب نوشت 
و از اتفاقات پیش آمده گالیه کرد. نکته جالب آن بود که چهارم 
تیرماه سال84 و پس از آن که پیروزی احمدی نژاد در انتخابات 
قطعی شد، هاشمی رفسنجانی  در پیام تبریکی خاطرنشان کرد 
که »بی شک همه باید رییس جمهور منتخب را در راه خدمت 

به مردم یاری دهند.«
او در پیام��ش حضور ش��کوهمند مل��ت ای��ران در دو مرحله 
انتخابات ریاس��ت جمهوری را باعث استحکام نظام اسالمی و 
پاسخی مناسب به تبلیغات مسموم و دلسرد کننده دشمنان 
ای��ران و انقالب اس��المی دانس��ت و گفت: امی��دوارم رییس 
جمهور منتخ��ب جناب آقای دکت��ر احمدی ن��ژاد به خوبی 
 از عه��ده این مس��وئولیت عظیم برآی��د و بتواند ب��ه وعده ها

 عمل کند. در آن س��ال دکت��ر محمدرضا ع��ارف معاون اول 
رییس جمهوری طی پیامی موفقی��ت دکتر محمود احمدی 
نژاد ب��ه عنوان رییس جمه��ور منتخب مردم ای��ران را به وی 

تبریک گفت.

تنها رقیبی که به احمدی نژاد تبریک گفت
سال 88 وقتی صحت انتخابات از سوی نامزدهای انتخابات زیر 
سؤال رفت، طبیعی بود تبریک به نامزد پیروز هم به فراموشی 
سپرده ش��ود. در آن سال از بین میرحس��ین موسوی، مهدی 
کروبی و محسن رضایی، تنها محسن رضایی بود که تلویحا به 
احمدی نژاد تبریک گفت و نوشت: فردی که پس از طی مراحل 
قانونی و تأیید نهادهای نظارتی و تنفی��ذ رهبر معظم انقالب 
به عنوان رییس جمهور اعالم ش��ود، رییس جمهور همه ملت 
ایران بوده و برای جلوگیری از هرگونه وقفه در خدمت رسانی 

به مردم ، وی را حمایت خواهم نمود.
امسال اما فردای روز انتخابات، این سنت به فراموشی سپرده 
نش��د. محمد باقرقالیباف اصلی ترین رقیب حسن روحانی از 
 اولین نفراتی بود که پیروزی را به وی تبریک گفت. علی اکبر

والیتی، محس��ن رضایی، محمدغرضی و س��عید جلیلی هم 
پیروزی را به روحانی تبریک گفتند.

 همین شاید امیدی باش��د برای این که سیاست و پیروزی در 
آن را به فضایی برای انتقام گیری جناح های مختلف بدل نکند 
و قواعد سیاس��ی از این به بعد توس��ط بازنده ها رعایت شود.  
احترام و تبریک به برن��ده انتخابات آرامش سیاس��ی را به بار 

خواهد آورد تا از این به بعد شاهد حوادثی چون 88 نباشیم.

مقایسه تطبیقی چند دوره از ریاست جمهوری 

 ارتش مصرمعروف ترین پیام های تبریک به رؤسای جمهور
 پشت مرسی را خالی کرد

ارتش مصر یک روز پس از اظه��ارات رییس جمهوری این 
کشور درباره ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز سوریه، اعالم 
کرد، هرگز در امور داخلی دیگر کشورها و نیز درگیری های 
منطقه ای دخالت نمی کند. یک منبع نظامی مصری اعالم 
کرد: » ارتش مصر تحت هیچ شرایطی در هیچ جنگ خارجی 
علیه کشور دوس��ت ش��رکت نمی کند و همه ظرفیت ها و 
امکانات ارتش فقط در جهت حمایت از مصر و امنیت ملی آن 
است.«  به گزارش خبرگزاری » الشرق االوسط«، این منبع 
تأکید کرد: » ارتش مصر هرگز در امور داخلی کشورها دخالت 
نمی کند و از ورود به تنش منطقه ای اجتناب خواهد کرد.«  

 پوتین:حل بحران سوریه
 با ابزار سیاسی

سران دو کشور انگلیس و روس��یه در اظهاراتی بر لزوم حل 
بحران سوریه از طریق دیپلماتیک تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری آسوش��یتدپرس، »والدمیر پوتین« 
رییس جمهور روسیه در کنفرانس خبری مشترک با »دیوید 
کامرون« نخس��ت وزیر انگلیس در لندن گفت که دو کشور 
در تالش هستند تا دو طرف درگیر در بحران سوریه به پای 
میز مذاکره آمده و با یکدیگر گفتگو کنند. وی با حمایت از 
ایده برگزاری کنفرانس حل بحران سوریه، افزود: »من با نظر 
آقای کامرون مبنی بر این که برگزاری این کنفرانس راه حلی 
برای حل بحران سوریه است، موافقم. این موضوع می تواند 
از طریق ابزار های دیپلماتیک و سیاسی حل شود.« در سوی 
دیگر، کامرون نیز اعالم کرد که زمینه های مش��ترکی برای 

همکاری نیز وجود دارد.

 همه کشور
 میدان تقسیم نیست

به گزارش شبکه المیادین، رجب طیب اردوغان نخست وزیر 
ترکیه در جمع طرفداران خود در استانبول اعالم کرد: من به 
معترضان پیام داده بودم که صبر من تمام شد و معترضان باید 

میدان گزی استانبول را ترک کنند.
نخست وزیر ترکیه گفت: گروهی از مخالفان دولت هستند 
که قصد تخریب ترکیه را دارند و دوست و دشمن باید بداند 

که کل کشور ترکیه، میدان تقسیم نیست.

اخبار بین الملل



یادداشت

 آغاز دوره آموزشی امداد و نجات
 در تیران و کرون

رییس جمعیت هالل احمر شهرس��تان تیران و ک��رون گفت: دوره 
آموزش��ی امداد و نجات مقدماتی و تکمیلی در شهرس��تان تیران و 

کرون آغاز شده است.
جحت اهلل صالحی در گفتگو با ایسنا اظهار داشت: همه ساله با شروع 
تعطیالت تابستانه، کالس های آموزش��ی امداد و نجات مقدماتی و 
تکمیلی در هالل احمر شهر تیران برگزار می شود. وی افزود: در این 
دوره آموزشی،50 نفر از خواهران و برادران شرکت کردند و همه ساله 

استقبال خوبی از این کالس های آموزشی صورت می گیرد.

 ادامه فعالیت شوراي سوم
 تا اواسط شهریور 

سخنگوی شوراي اسالمي ش��هر اصفهان اعالم کرد: شوراي سوم تا 
اواسط شهریور به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

ابوالفضل قربان��ی با اعالم ای��ن خبر گف��ت: خوش��بختانه مردم با 
حضور حداکثري خود در انتخابات، ش��عار حماسه سیاسي را تحقق 
بخش��یدند. وي افزود: اعضاي فعلي شوراي ش��هر موظف هستند تا 
اواسط ش��هریورماه به وظایف خود عمل کنند و در جلسات علني و 

غیرعلني شوراي شهر حضور پررنگي داشته باشند.

گشتی در اخبار 

 رییس جمهور 
خدمتگزار مردم و انقالب باشد

امام جمعه اصفهان  
آیت اهلل سید یوسف طباطبایی نژاد 

امیدواریم رییس جمهور منتخب مردم بتواند منویات امام و شهدا را با 
رهبری های رهبر معظم انقالب به منصه ظهور برس��اند و بیش از پیش 

خدمتگزار مردم و انقالب باشد.
از مردم شریف و با بصیرت کش��ور و به ویژه مردم اصفهان برای حضور 

گسترده در24خردادماه و خلق حماسه سیاسی تشکر می کنم.
مردم اصفهان همانند مردم تمام کشور به زیبایی به خواسته رهبر معظم 

انق��الب لبی��ک گفتند.رهبر 
معظم انقالب همواره بر حضور 
مردم تأکید داشتند وبه لطف 
خدا مردم نیز ب��ا لبیک به این 
خواسته رهبر فرزانه با حضور 
گس��ترده خود این حماس��ه 
سیاس��ی را رقم زدن��د. مردم، 
ف��رد الیق��ی را برای ریاس��ت 

جمهوری انتخاب کردند.
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چهره روز
90 درصد بازارهای میدان امام علی )ع( مرمت شده است

حسین جعفری مدیرعامل سازمان نوسازی وبهسازی شهرداری اصفهان با اشاره به این که 
طرح احیای میدان امام علی )ع( بر وسعت۱00 هکتار تأثیر مستقیم دارد، اظهارداشت: بیش 

از۹0 درصد بازارهای پیرامونی این میدان مرمت و احیا شده است.
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 تالش ها براي ارایه خدمات مكانیزه
 به شهروندان ادامه دارد

 جهان نما 
یک پروژه شكست خورده است

معاون اداري مالي ش��هرداري اصفهان گفت: تالش ها براي ارایه خدمات مکانیزه 
 به ش��هروندان جهت کاهش رفت و آمد به ش��هرداري و خدم��ات غیر حضوري

 ادامه دارد. به گزارش موج، مرتضي حسام نژاد اظهار داشت: در این معاونت یکي از 
پرهزینه ترین و پر کارترین اقدامات شهرداري، انجام آزادسازي ها و توافقات است 
که از سه طریق پرداخت ریالي، امتیازات و معاوضه ملکي صورت مي گیرد. معاون 
اداري مالي شهرداري اصفهان بیان داشت: بیش��ترین رویکرد بودجه در سال۹2 
مربوط به حمل و نقل عمومي و موارد تفریحي-فرهنگي و رفاه شهروندان بوده و 
همچنین گام برداشتن به سوي کاهش ترافیک خصوصي و تشویق به استفاده از 

ترافیک حمل و نقل و هزینه کردن در این زمینه است.

یک باستان شناس گفت: برج جهان نما یک پروژه صد درصد ناموفق تجاری است 
که مثل یک لکه چرکین در بافت تاریخی اصفهان باقی مانده است.

علیرضا جعفری زند در گفتگو با ایسنا اظهار داش��ت: اگرچه جهان نما تا اندازه ای 
تعدیل شده است، اما این تعدیل به نظر کافی نیست و ما باید پیام یونسکو را جدی 
بگیریم و در مسیر آن حرکت کنیم. وی گفت: ارتفاع جهان نما تغییری نکرده  و تنها 
برج کوچکی که باالی این ساختمان قرار داشت تا اندازه ای کوتاه شده است، اما کل 
 مجموعه بدون تغییر باقی مانده است. این کارشناس میراث تاریخی با بیان این که

جهان نما یک پروژه شکست خورده اس��ت،  تأکید کرد: برج جهان نما نه از لحاظ 
معماری زیبا موفق بوده است و نه از نظر تجاری.

SMS

معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان نتایج انتخابات  گروه
شورای شهر اصفهان را تشریح کرد. شهر

وی با سپاس��گزاری از حضور مردم ش��هید پرور استان 
اصفهان در انتخابات24 خرداد، این حماسه آفرینی را به ملت ایران تبریک گفت.
متن زیر مشروح سخنان محمد مهدی اسماعیلی است که از نظرتان می گذرد:

     مردم در 24خرداد حماس��ه آفرینی کردند و با حض��ور حداکثری خود در 
پای صندوق های رأی برگ زرین دیگری در کارنامه ایران اسالمی ثبت کردند.

    میزان مشارکت مردم استان در انتخابات شوراها 63 درصد اعالم شده و این 
باالترین میزان مشارکت در مقایسه با سه انتخابات قبلی بود.

     در ۱05 ش��هر، ۹05 روستا و بیش از 35 شعبه عش��ایری انتخابات شهر و 
روستا برگزار و نتایج آن نیز اعالم شد.

     میزان حضور مردم شهر اصفهان در انتخابات چهارمین دوره شورای شهر 
در مقایسه با انتخابات ریاست جمهوری با کاهش روبه رو بود که از جمله دالیل 
آن عدم رأی گیری از مناطق و اقامتگاه های خارج از مناطق شهری و و عدم الزام 
مردم به شرکت در هر دو انتخابات بود. از این رو بخشی از مردم که در انتخابات 

ریاست جمهوری شرکت کردند، برای شوراها رأی نمی دادند.
     شمارش آرای شورای شهر در اصفهان در مقایسه با شمارش آرای ریاست 
جمهوری نیازمند فرصت بیشتری است. ش��مارش آرای شورای شهر به سبب 

تعداد باالی کاندیداها و این که باید تعداد افراد بیش��تری انتخاب شوند، دشوار 
است و در کالن شهرها نیازمند فرصت زیادی است.

     از همه مس��ئولین اجرایی و نظارتی به ویژه اعضای زحمتکش شعب که با 
سختکوشی و وظیفه شناسی مأموریت مهم انتخابات را با سالمت کامل به پایان 

بردند، صمیمانه تشکر می کنم.
     آراء و نتیجه انتخابات2۱ نفر راه یافته به ش��ورای شهر اصفهان عبارتند از: 
عباس حاج رس��ولیها با۹0 هزار و ۱۹7 رأی، مهدی باقربیگی با کسب66 هزار 
و 7۹۹ رأی،کریم نصراصفهانی با6۱ ه��زار و ۱62 رأی، رضا امینی با 48 هزار و 
۱7۹ رأی، رسول جهانگیری با 47 هزار و ۹۱7 رأی، محمدرضا فالح با 46 هزار 
و 84۹ رأی، ندا واشیانی پور با 46 هزار و 545 رأی،سید احمدعلی عاملی  با 45 
هزار و3۱0 رأی، س��ید کریم داوودی با40 هزار و 6۹6 رأی، وحید فوالدگر 3۹ 
هزار و ۹۱۱ رأی، عدنان زادهوش با 38 هزار و 5۱3 رأی، علیرضا نصراصفهانی 
با 37 ه��زار و ۹66 رأی، غالمحس��ین صادقیان رنانی با 34 ه��زار و ۹۹3 رأی، 
عبدالرس��ول جان نثاری با 34 هزار و 544 رأی، رسول جزینی درچه با 33 هزار 
و 746 رأی،نوراهلل صلواتی با 32 هزار و 32۱ رأی، ابوالفضل قربانی با30 هزار و 
728 رأی، احمد شریعتی با30هزار و 7۱7 رأی، اصغر آذربایجانی با 2۹ هزار و 
36۱ رأی، فتح اهلل معین نجف آبادی با2۹ هزار و ۹۱ رأی و غالمرضا ش��یران با 

28 هزار و 836 رأی.

اعضای شورای شهر اصفهان مشخص شدند
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برخ��ی اوق��ات ب��ه نظر 
گروه
 شهر

می رس��د تفریح، معنای 
واقعی خ��ود را گم کرده 
است و وقتی اس��می از تفریح و رفتن به طبیعت و یا 
بوس��تان های خ��وش آب و ه��وا به می��ان می آید، 
نخستین وسیله ای که همگان برای همراه داشتن در 
این تفریح به سراغ آن می روند قلیان است. قلیان دیگر 
جوان و پیر نمی شناسد و بسیاری به سراغ آن می رود.

بوس��تان ها که باید نیاز مردم را در استفاده از فضای 
س��بز و لذت بردن از طبیعت و چند س��اعتی نفس 
کش��یدن در هوای پاك برطرف سازد و مأمنی برای 
بازی کودکان و تخلیه انرژی های ناتمامشان باشد، در 
سال های اخیر اغلب تبدیل به پاتوق برخی از جوانان 
برای کشیدن قلیان ش��ده است و این در حالی است 
که نتایج آخرین مطالعات در کش��ور نشان می دهد 
شیوع مصرف قلیان طی سال های82 تا 86 در بین 
پس��ران۱3 تا ۱5س��اله  از ۱6 به32 درصد و در بین 

دختران همین رده سنی از 8/۹ به ۱۹ درصد افزایش 
پیدا کرده است.

با کمی زغ��ال و تنباکو می تواند بس��اط تفریح یکی 
دو ساعت جوانانی باش��د که ساده ترین تفریحشان، 
 دود کردن لحظه های عمرشان است. می توان گفت 
غیر ممکن است شهری در کشور وجود داشته باشد 
که عده ای ج��وان را در بوس��تان های آن نبینیم که 
بساط قلیانشان پهن باش��د و هوا را به دود غلیظ آن 
آلوده نکنند و اصفهان  نیز از این قضیه مستثنا نیست.

بسیاری از جوانان و خانواده ها تصور می کنند قلیان 
ضرر ندارد و در حقیقت کشیدن قلیان از سیگار بهتر 

است؛ این درست آغاز اشتباه است.
انس��ان ها در ط��ول زمان هم��واره در ه��ر دوره ای 
عادت های متفاوتی از خود بروز داده اند؛ عادت هایی 
ک��ه گاه در قالب م��د عرض��ه ش��دند. از عادت ها و 
تفریح های پدرانمان که تنها یک یا دو نسل با جوانان 
امروزی فاصله دارند می توان ب��ه جمع آوری تمبر، 

کفتربازی و یا گذاش��تن دندان طال، دبرنا بازی و ... 
اشاره کرد که هر کدام بنا به دالیلی متفاوت، اکنون 

مورد پسند ما جوانان نیستند.
دانستن عادت های پدرانمان و تطبیق آن با شرایط 
امروز، اغلب برای جوانان خنده دار و گاه مضحک به 
نظر می رسد، پس باید پیش بینی کرد که عادت های 
ما جوانان نیز شاید برای فرزندان آینده خنده دار باشد 

و یا باعث قضاوت آنان نسبت به ما شود.
یکی از این عادت ها که امروزه ب��ه یکی از تفریحات 
اکثر جوانان تبدیل شده است، حضور در قهوه خانه ها، 
کافی شاپ ها و کافه های سنتی اس��ت که منشأ آن 
را بای��د مورد نقد و بررس��ی ق��رار داد. ای��ن گونه از 
ناهنجاری ها در ش��رایطی ش��کل گرفته است که از 
یک سو جوانان بسیاری به دلیل مشکالت گوناگون از 
جمله بیکاری، نداشتن هدف و  مهارت برای ارتباط 
مؤثر با اعضای خانواده، دچار س��ردرگمی شده اند و 
از طرف دیگر متولیان امر این روزها سرگرم مسائل 

سیاس��ی بوده و حتی برای جذب جوانان، آنان را به 
کافی شاپ ها، قلیان سراها و کافه های سنتی دعوت 
می کنند. متأس��فانه در بعضی از اس��تان ها، چه در 
گذش��ته و چه در حال حاضر مردان روس��تاها پس 
از پایان فصل کشت و کار و در کوچک ترین فرصت 
بیکاری طبق رس��می قدیمی عادت دارن��د اوقات 

بیکاریشان را در قهوه خانه های روستا سپری کنند.
این رسم قدیمی که منشأ آن عدم امکانات تفریحی 
و سرگرمی در منازل و روس��تاها بوده است، مردان 
بی سواد و زحمتکش روستاها را به قهوه خانه کشانده 
و افراد سودجو با ایجاد فضاهای سرگرمی که معموال 
یک پای این تفریحات مصرف س��یگار و قلیان بوده 
است، تالش می کردند تا با پهن کردن این تور، راهی 

برای کسب درآمدهای اقتصادی بیشتر پیدا کنند.
اما گاه��ی تنها افراد ناآگاه و بی س��واد نیس��تند که 
فریب لذت های زود گ��ذر را می خورند، بلکه جوانان 
آگاه و تحصیلک��رده ک��ه ام��روز خ��ود را در تمامی 
زمینه ها صاحبنظ��ر و آگاه می دانند نی��ز با حضور 
در کافه های سنتی یا کافی ش��اپ ها برای گذراندن 
وقت و در اصطالح دور هم بودن با قرار گذاشتن های 
گروهی، دوستان خود را به کشیدن قلیان و یا یک پک 
 س��یگار میهمان می کنند و کافی شاپ ها هم پس از 
قلیان س��راها و قهوه خانه ها به محلی برای استعمال 
مواد دخانی و پاتوقی برای آشنایی و ارتباط دختران 
و پسران تبدیل شده اند. اما کاش تمام ماجرا به همین 
سادگی باشد و عواقب دیگِر قلیان سراها، کافی شاپ ها 
و کافه های سنتی گریبانگیر جوانان نشود، هرچند 
که بعید به نظر می رس��د و نباید فرام��وش کرد که 
قهوه خانه ها، قلیان س��راها و کافی شاپ ها می توانند 
مکان های مناسبی برای بس��یاری از بزه ها از جمله 
اعتیاد باش��ند و نیز در صورت رعایت نکردن اصول 

بهداشتی، عامل شیوع برخی بیماری ها هم هستند.
عالوه بر این، بسیاری از کافی شاپ ها فضای خود را به 
اینترنت پرسرعت مجهز کرده اند تا جوانان به راحتی 
و به دور از خانواده بتوانند هم سیگار و قلیان کشیده 
و هم به راحتی چت کنند. در گذش��ته مادربزرگ ها 
و پدربزرگ ها برای گ��ذران اوقات فراغت خود، پس 
از کار روزانه دقایقی از عصر خ��ود را پای درختی در 
حیاط خانه می نشستند و قلیانی با تنباکوی خوانسار 
می کش��یدند، اما دیگر اثری از آثار ای��ن تنباکو در 

بازار نیست، بلکه تنباکوهای شیمیایی و رنگارنگ با 
طعم های دلپذیر لیمو، پرتقال، نعناع و ... بازار را اشباع 
کرده است. سیگار در چند دقیقه کشیده می شود، در 
حالی که قلیان در زمانی معادل یک ساعت مصرف 
می ش��ود و طی همین مدت تقریب��ا۱50 برابر دود 
س��یگار به مصرف کننده نیکوتین داده می شود که 
در درازمدت بر روی سالمت فرد تأثیر منفی به جای 
می گذارد. متأسفانه این تنباکوها به شدت سرطان زا 
و خطرناك تشخیص داده ش��ده اند و این درست آن 
چیزی است که کمتر کسی از مصرف کنندگان به آن 
توجه می کنند و با دل بس��تن به یک لذت زودگذر، 

لذت یک زندگی سالم را از خود می گیرند.
بسیاری از جوانان و خانواده ها تصور می کنند قلیان 
ضرر ندارد و در حقیقت کشیدن قلیان از سیگار بهتر 
است؛ این درست آغاز اشتباه است، زیرا برخی تصور 
می کنند که قلیان نیکوتین ندارد، اما باید این سؤال 
را مطرح کرد که چرا مصرف کننده حرفه ای قلیان در 
صورت عدم مصرف دچار سر درد می شود؟ آیا غیر از 
این است که عامل این سردرد دقیقا نیکوتین بسیار 

زیادی است که در دود قلیان وجود دارد.
بسیاری از باورها در زمینه مصرف قلیان اشتباه است؛ 
مثال برخی فکر می کنند که اگ��ر دود قلیان را فقط 
در دهان نگه دارند و وارد ریه نکنن��د ضرری ندارد، 
اما نکته قابل توجه این اس��ت که این نوع اس��تفاده 
احتمال ابتال  به بیماری س��رطان دهان را به شدت 
افزایش می دهد. عفونت های ریوی، هپاتیت و انواع 
بیماری های مسری و عفونی از دیگر مضرات قلیان 
است و خانواده ها باید به صورت جدی از مصرف قلیان 
توسط جوانان جلوگیری کنند. تحقیقات اخیر نشان 
داده که کشت مواد داخل لوله قلیان حاوی صدها نوع 
قارچ و میکروب بوده و ای��ن میکروب ها و قارچ ها به 
راحتی توسط دود، وارد دستگاه تنفس شده و ایجاد 
عفونت های مزمن می کند. در ابتدا ش��خص متوجه 
بیماری خود نمی شود، ولی س��ال های بعد به دلیل 
نفوذ این قارچ ها و میکروب ه��ا در الیه های مختلف 
ریه، بیماری هایی مثل برونش��یت،  برونش��کتازی،  
آمفیزم ریه و در نهایت آس��م ایجاد می شود. این در 
حالی است که ش��خص هنگامی به بیماری خود پی 
می برد که متأسفانه چاره ای جز تحمل بیماری تا آخر 

عمر نخواهد داشت.

عادت  قهوه خانه نشینی پدرانمان، تفریح اکثر جوانان شد!

دود قلیان اصفهانی ها، زاینده رود را مست می کند 
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نوبت اول

اداره كل ميراث فرهنگی صنايع دستی و گردشگری استان چهار محال و  بختياری در نظر دارد پروژه 

مشروح زيرا از طريق مناقصه عمومی و بر اساس بخشنامه فهرست بهای تجميع شده راه ، باند فرودگاه 

و زير سازی راه آهن ش�ماره 100/65637 مورخ 1391/8/14 به ش�ركت های پيمانكاری واجد شرايط 

دارای رتبه حداقل 5 راه و ترابری از معاونت برنامه ريزی و نظارت  راهبردی رئيس جمهور واگذار نمايد.

دارای حداقل يک مورد كار مشابه )جاده سازی ( با ارائه رضايت نامه از كار فرمای قبلی 

تضمین در مناقصه : ضمانتنامه بانكی معتبر چک تضمين ش�ده بانكی به مبلغ 80000000 ريال در وجه 

اداره كل ميراث فرهنگی 

مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه : در ساعات اداری از روز پنج ش�نبه تاريخ 92/3/30 لغايت روز 

شنبه  92/4/1 به نشانی ش�هر كرد خيابان سعدی غربی ، كوچه 85 ش�ركت مهندسين مشاوران ديد 

بيكران 

 مهلت و محل تحویل پیشنهادها: پايان وقت اداری روز سه ش�نبه 92/4/11 به نشانی شهر كرد انتهای 

بلوار فارابی شمالی روبروی هتل آزادی دبير خانه اداره كل ميراث فرهنگی صنايع دستی و گردشگری 

استان 

تاریخ و محل گشایش پاکتها: س�اعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 92/4/12 در محل اداره كل ميراث 

فرهنگی صنايع دستی و گردشگری استان 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 922/127/1292 تاریخ 1392/3/27 زیر ساختهای مورد نیاز 

منطقه نمونه گردشگری دشت الله دیمه  )جاده ورودی و دور برگردان( 

 اداره کل میراث فرهنگی 
صنایع دستی و گردشگری استان چهار محال و  بختیاری

مدت انجاممبلغ )ريال(نوع اعتباركد طرحنام پروژه 

ايجاد زير ساختهای مورد نياز منطقه نمونه 
3 ماه شمسی1/200/000/000ملی30238005گردشگری دشت الله ديمه 



چهره روزیادداشت

10اولویت تولید ،خدمات و صادرات 
اعالم شد

10 اولویت حوزه های تولید ، خدمات و صادرات با ارزش افزوده باال 
بر اساس برنامه راهبردی صنعت ، معدن و تجارت مشخص شد.

بر اساس این سند که در آستانه گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن 
از س��وی وزیر صنعت ، معدن و تجارت ابالغ ش��ده است، تجهیزات 
الکترونیکی و الکتریکی، تجهیزات و ماشین آالت صنعت، تجهیزات 
حمل و نقل ، محصوالت شیمیایی، تولید حامل های انرژی و خدمات 
فنی و مهندسی از اولویت هاست. همچنین خدمات فناوری اطالعات 
و ارتباطات، خدمات آموزش��ی و س��رگرمی، خدمات گردشگری و 
خدمات بیمه ای و مالی از جمله اولویهایی اس��ت که در این برنامه 
تأکید شده است. برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت همچنین 
در برگیرنده اه��داف کالن بخش های صنعت، مع��دن و تجارت در 
راس��تای چش��م انداز 1404 و با توجه به جایگاه ای��ن بخش ها در 
اقتصاد کشور است. بر این اس��اس ارزش افزوده بخش، متوسط نرخ 
رشد ارزش افزوده بخش، حداکثر نرخ تورم مصرف کننده، حداکثر 
نرخ تورم تولی��د کننده، ارزش ص��ادرات بخش ، نس��بت صادرات 
 بخش، نسبت صادرات به واردات بخش ، تعداد اشتغال بخش و سهم 
بهره وری از رش��د ارزش افزوده بخش ، اهداف کالن تعیین ش��ده 
هستند. وزیر صنعت ، معدن و تجارت در ابالغیه خود بر اجرای این 
برنامه با مشارکت بنگاه های خصوصی و تعاونی و به ویژه تشکل های 

آنها تأکید کرده است.

خبر ویژه

4
نظارتدقیقبربازارمرغ،گرانیراکنترلمیکند

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: قیمت گذاری مرغ برای ماه رمضان به تنهایی 
نمی تواند از نوسان قیمت ها در بازار جلوگیری کند و باید با نظارت بیشتری همراه باشد.علی  ایرانپور اظهار 

داشت: افزایش قیمت ها بیش از این که با قیمت گذاری مهار شود با تشدید نظارت ها کنترل می شود.
طرح واگذاری زمین شهری 

موفق تر از مسکن مهر بود
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس

س�ید ناصر موس�وی الرگانی

در حالی به فصل نقل و انتقاالت مسکن نزدیک می شویم که دولت 
و مسئولین وزارت راه و شهرسازی هیچ گونه کنترل و نظارتی بر این 
بخش ندارند، لذا یکی از دالیل اصلی افزایش نرخ اجاره بها در کشور 

عدم نظارت دولت بر بازار مسکن است.
هرچند راه اندازی طرح مس��کن مهر توس��ط دول��ت احمدی نژاد 
باع��ث صاحب خانه ش��دن 
بسیاری از افراد فاقد مسکن 
ش��د، اما مش��اهده می شود 
تمام واحدهای مس��کن مهر 
امروز با افزایش قیمت مواجه 
ش��ده اند، لذا باید اذعان کرد 
طرح واگذاری زمین شهری 
به مراتب موفق تر از مس��کن 

مهر بوده است. 
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  سایه آالینده های صنعتی بر سر اصفهان 
 داوود
جایگزین ابرهای بارانی شد که دوای درد  شیخ جبلی

کشاورزی بودند.س��ال هاست که دیگر 
خاک اصفهان سیراب  نشده است.

 س��ال هاس��ت که دانه ه��ا جوانه نم��ی زنند و ش��اخه ه��ا میوه 
نمی دهند. فرزندان این خاک به جای خوابیدن در زیر سایه های 
 درختان ناژوان، سقف سیاهی از فلز را سایبان روزهای آفتابی خود

م��ی بینند. ح��ال بماند که ای��ن دیو نیز ای��ن روزها ح��ال و روز 
خوش��ی ندارد. صنعتی که کش��اورزی را برای صعود خود زیر پا 
 گذاشت امروز خود در گرداب نابسامانی های اقتصادی دست و پا 
می زند. زمین سیاهپوش باران سیاهی که صنعت سال هاست بر 

سر آن می ریزد.
 چ��راغ تولی��د صنای��ع س��نگین اصفه��ان را از هویت��ش که در 
کش��اورزی ریش��ه داش��ت دور کرد و س��ال های متمادی است  
 که این ش��اخصه بر وس��عت خود می افزاید و پهنه بر این پیکره 

بی جان می گستراند. 
وقتی کلنگ اولی��ن کارخانه صنعتی عظیم ای��ران در اصفهان به 
زمین خورد گویی این شهر قبول کرد که باید کم کم این دیار از آب 
و آبادانی که حاصل س��ال ها زحمت کشاورزان و علمای این شهر 
از جمله شیخ بهایی بود خداحافظی کند و جای خود را به اقتصاد 

مدرن بسپارد. 

طناِب دار صنعت بر گردن کشاورزی
تفکر جایگزینی صنعت فوالد، خودرو و ... برای امرار معاش مسیری 
بود که مایلها دورتر از کشورهای اروپایی از جمله ایتالیا وارد ایران 
بخصوص اصفهان شد و این باور را به صنعت مردان و مسئوالن ما 
القا کرد که این سرزمین می تواند شکوفایی اقتصاد خود را در بارور 
کردن صنعتی غیر از کشاورزی داشته باشد، اما غافل از آنکه صنایع 
آمده بودند تا طناِبِ داری بر گردن کشاورزی در ایران بیافکنند و 

آن را ریشه کن کنند.
وقتی عبدالوهاب سهل آبادی رییس خانه صنعت و معدن استان 
اصفهان بر ای��ن باور اس��ت:» اصفهان صنعت، تم��دن و فرهنگ 
خود را به زاین��ده رود مدیون اس��ت و اگر در این ش��هر رودخانه 
 زاینده رود بمیرد دیگر اقتصاد ش��کوفایی نخواهد داش��ت «، آب 
زاینده رود دیگر سهم صنایع اس��ت و کشاورزی نمی تواند در این 

سهم نقشی داشته باشد. 

 28 درصد از جمعیت اصفهان بیکار هستند
اعالم بیکاری 28 درصدی جمعیت اصفهان می تواند عالمت سؤالی 
را در ذهن مخاطب ایجاد کند که از این درصد چه مقدار ش��امل 
کشاورزانی می شود که سال های متمادی است به دلیل نبود آب 
و دالیل عدیده دیگر دست از کار کشیده و در گوشه ای نشسته تا 

شاید روزی دوباره به شغل خود مشغول شود.

پیوند ناگسستنی زاینده رود با کش��اورزی سابقه ای 4 هزار ساله 
را یدک می کش��د. عرصه 350 کلیومتری بس��تر زاین��ده رود از 
سرچشمه تا باتالق گاوخونی خود گواه این مطلب است که سال 
های سال است معیش��ت مردم اصفهان با آب و خاک گره خورده 

است.

کمتر از20 درص�د زمینهای زراعی زیر کش�ت رفته 
است 

»آمدن آب به معناي ایجاد درآمد براي کش��اورزان پایین دست 
زاینده رود نیست.« این صحبتی است که اسفندیار امینی رییس 
کانون خبرگان کشاورزی به آن اشاره کرد و در ادامه می گوید: »اگر 
این کشت به ثمر نرسد نه فقط درآمدي براي کشاورزان ندارد بلکه 
هزینه سربار جدیدي نیز به دیونش��ان اضافه خواهد کرد و همان 
گونه که قبال اعالم کرده ایم در ش��رق اصفهان، کمتر از 20 درصد 
زمین هاي زراعي زیر کشت رفته و بقیه همچنان به حال خود رها 

شده است، چرا که درآمدي براي زارعان ندارد.«

رکود کش�اورزی مس�اوی اس�ت با بی�کاری جامعه 
میلیونی 

امینی اعتقاد دارد:»کش��اورزانی که در اصفهان مش��غول به کار 
بودند جامعه میلیونی را تشکیل می دهند که اشتغال را به صورت 
مستقیم و غیر مسقیم در بخش��های مختلف کشور رواج دادند.« 
 برخی بر این باور هس��تند که حقابه کش��اورزان ب��ا افزایش های 
بی رویه و اشتراک های بی مورد پایمال شده است. منابع، خبر از 
برداشت600 میلیون مترمکعبی آب توسط مشترکان اصفهان و 
یزد می دهند که نسبت به برداشت50 میلیون متر مکعب آب در 
اوایل انقالب رقم باالیی را شامل می شود. این برداشت بی رویه آب 
در مقایسه با جامعه صنعتي قابل مقایسه نیست. به گفته محققین و 
کشاورزان بخش شرق اصفهان، این منطقه سال های سال بود گوی 
سبقت را در بخش کشاورزی از دست دیگر رقبای استانی و کشوری 
ربوده و بخش عمده صدور محصوالت کشاورزی را در داخل و خارج 
از مرزهای ایران به خود اختصاص می داد. با خش��ک شدن بستر 
زاینده رود، این پروس��ه نیز به کار خود پایان داد و کشاورزانی که 
روزی وقت استراحت در زمین کشاورزی نداشتند را مدت 7 سال 
همراه با ادوات کشاورزی در گوشه ای از خانه زمین گیر کرده است.

پاک شدن طومار ش��یخ بهایی از ذهن ها و سرازیر شدن مقطعی 
آب در بستر زاینده رود، سوگنامه ای است از مرگ زاینده رود که با 
عدم رعایت مدیریت صحیح آب، مرگ زمین را در گوشه ای از این 

سرزمین حاصلخیز رقم زدند. 

رکود کشاورزی مساوی است با بیکاری جامعه میلیونی 

دستیابي به دانش فني و  بومي تبرصنعت،برریشهکشاورزی
 گروه اقتصاد - حیدر مش��ایخي کارش��ناس برنامه ریزي

و قطعات یدکي واحد گندله س��ازي شرکت فوالد مبارکه از 
دستیابي به دانش فني و بومي سازي پمپ روغن گیربکس 
آس��یاب هاي واحد گندله س��ازي خبر داد و گفت: به یاري 
خداوند و با همت، تالش و پیگیري مس��تمر مس��ئولین و 
 پرسنل دفتر برنامه ریزي و قطعات یدکي واحد گندله سازي 
فوالد مبارکه موفق شدیم یکي از تجهیزات مهم و استراتژیک 

خط تولید واحد گندله سازي را بومي سازي نماییم.
وی اف��زود: آس��یاب ه��اي واح��د گندل��ه س��ازي یکي از 
تجهیزات حیاتي واحد گندله س��ازي بوده که روزانه بیش 
از ده هزار تن سنگ آهن ارس��الي از معادن را آسیاب نموده 
 و نقش اساس��ي در تولید گندله خام در وا حد گندله سازي

دارد، به طوري ک��ه ه��ر آس��یاب داراي دو گیربکس بوده 
که ظرفیت هر گیربک��س1500 لیتر روغن و ه��ر کدام از 
گیربکس ه��ا داراي دو الکترو پمپ روغن اس��ت که نقش 
 ای��ن پم��پ ه��ا روان کاري و رس��اندن روغن ب��ه تمامي 
قسمت هاي دوار گیربکس مي باشد. مشایخی تصریح نمود: 
عدم دسترسي به این پمپ ها باعث توقف آسیاب هاي واحد 
گندله سازي مي گردید. این تجهیزات پیش از این، به طور 
مستقیم از خارج  از کشور تهیه مي شد و با توجه به تحریم ها 
در تهیه آنها با مشکل مواجه شده بودیم، بنابراین با تصمیم 
 واحد و با همکاري ش��رکت هاي س��ازنده داخل��ي اقدام به 
بومي س��ازي آنهاش��د و براي اولین بار واحد گندله سازي 
موفق به س��اخت این تجهیز در داخل کشور شد، ضمن این 
که تست هاي انجام شده نشان دهنده برابري عملکرد آن با 

نمونه خارجي است.

 تأمین سیستم مناسب
براي شستشوي خط تمپر

گروه اقتص�اد - با انجام ی��ک پروژه بهبود ک��ه به صورت 
گروه��ي در واحد اس��کین پ��اس و تمپرمیل ناحی��ه نورد 
س��رد انجام گرفت، عالوه بر تأمین سیستم مناسب جهت 
شستشوي خط و پیش��گیري از آلودگي هواي سایت، بالغ 
بر 125میلیون تومان صرفه جویي در واحد تمپرمیل نورد 
سرد صورت پذیرفت. مهدي شفیعي مسئول شیفت واحد 
تمپرمیل ناحیه نورد سرد با تأیید این مطلب افزود: با انجام 
این پروژه و استفاده از قطعات مس��تعمل، عالوه بر افزایش 
دانش فني پرسنل در زمینه تأمین قطعات، بدون وارد آمدن 
هرگونه هزینه اضافي به شرکت، براي خطوط مجاور نیز آب 

صنعتي گرم شده جهت شستشوي خطوط  فراهم گردید.

اخبار کوتاه

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

ابالغ 
1633 آگهی ابالغ وقت دادرسی و ضمائم به موسی وکیل دادخواستی به خواسته ..... 
تقدیم که به کالسه 75/92 ش  به طرفیت شما در شورای حل اختالف شاهین شهر 
توجه  با   . است  تعیین وقت گردیده  برای مورخ 92/5/2 ساعت 5 عصر  و  ثبت  ح   8
 به مجهول المکان بودن  خوانده به درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز

 ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار 
 درج و به شما ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر

 شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف شاهین شهر مراجعه و در تاریخ مذکور جهت 
 رسیدگی در این شورا حاضر شوید واال وفق مقررات اقدام خواهد شد.مدیر دفتر شعبه هشتم 

حقوقی شورای حل اختالف شاهین شهر 

فقدان سند

هویت که  محلی  اشتهاد  برگ  دو  باستناد  اعظم  فرزند  طائی  اله  ذبیح   1460آقای 
از  خود  مالکیت  سند  شدن   مفقود  مدعی  و  شده  گواهی  رسما  شهود  امضاء  و    
در  که  سمیرم  یک  بخش  سمیرم  در  1/5099واقع  پالک  خانه  یکباب   ششدانگ 
فرزند زاده  منصور  علی  آقای  بنام   2844 ثبت  ذیل  امالک    15 دفتر   325  صفحه 
73/4/12-7486 شماره  رسمی  سند  بموجب  بعدا  و  گردیده  وصادر  اکبرثبت     
 دفتر خانه 6 سمیرم باو انتقال قطعی یافته و معامله دیگری انجام نشده / بموجب سند 
 ... دفتر ... نزد بانک ... رهن است میباشدچون درخواست صدور سند مالکیت المثنی
که شود  می  آگهی  مراتب  ثبت  قانون  نامه  آئین  اصالحی   120 ماده  طبق  نموده    

 هر کس مدعی انجام معامله نسبت بملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا 10 روز باین اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا 
 با مدارک مثبت تسلیم نماید در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول واخواهی
المثنی صدور  در  معامله  سند  یا  مالکیت  سند  ارائه  بدون  واخواهی  وصول  یا  و    

 سند مالکیت طبق مقررات اقدام خواهد شد.سید اسد اله موسوی رئیس ثبت و اسناد 
و امالک سمیرم 

ابالغ 
1653 کالسه پرونده :1089/91 شماره دادنامه : 135تاریخ 92/1/31 مرجع رسیدگی : 
 شعبه 12 شورای حل اختالف اصفهان خواهان سعید کشاورز نشانی : خ پروین – خ 
المکان  مجهول  وازنانی  شجاعی  اهلل  شکر   / خوانده   110 پ  کاشانی   سپیده 
خواسته : مطالبه  گردش کار:  با عنایت به محتویات و اخذ نظریه مشورتی اعضای 

محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت 
بصدور رای می نماید::رای قاضی شورا : .در خصوص دادخواست سعید کشاورز به 
طرفیت شکر اهلل وازنانی  به خواسته مطالبه مبلغ 26000000 ریال وجه یک فقره چک به 
شماره 1- 2609040 بتاریخ 91/1/15 عهده بانک پست بانک ایران به انضمام خسارات 
دادرسی و تاخیر و تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی 
و اینکه خوانده با ابالغ قانون وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و دقبال 
دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی 
 نیز حکایت از اشتغال ذمه ی خوانده به خواهان را حکایت می کند . علی هذا ضمن ثابت

 دانستن دعوی به استناد مواد 198و519و522 قانو آئین دادرسی مدنی و مواد 313 
و310قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست و شش میلیون ریال 
به عنوان اصل خواسته و پرداخت سی هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی و پرداخت 
 خسارت تاخیر و. تادیه از تاریخ 91/1/15 لغیات زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ 
صادره  رای  گردد.  می  اعالم  و  صادر  خواهان  حق  در  مرکزی  بانک   شاخص 
و بود.  خواهد  شعبه  این  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز   20 ظرف  و   غیابی 

 پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در دادگاه عمومی اصفهان می باشد .قاضی 
شعبه 12 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ

1654 کالسه پرونده :1091/91 شماره دادنامه : 134تاریخ 92/1/31 مرجع رسیدگی 
خ   : نشانی  کشاورزپور  سعید  خواهان  اصفهان  اختالف  حل  شورای   12 شعبه   :

: پروین – خ سپیده کاشانی پ 110 خوانده / مسعود ایرانپور مجهول المکان خواسته 
مطالبه  گردش کار:  با عنایت به محتویات و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا 
ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت بصدور رای 
می نماید::رای قاضی شورا : .در خصوص دادخواست سعید کشاورزپور به طرفیت 
مسعود ایرانپور  به خواسته مطالبه مبلغ 4000000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 
0685804 بتاریخ 90/12/15 عهده بانک پست بانک به انضمام هزینه دادرسی و تاخیر و 
تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با 
ابالغ قانون وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و درقبال دعوی و مستندات 
ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال 
ذمه ی خوانده به خواهان را حکایت می کند . علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به 
استناد مواد 198و519و522 قانو آئین دادرسی مدنی و مواد 313 و310قانون تجارت 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ  چهار میلیون ریال به عنوان اصل خواسته 

و پرداخت سی هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر و تادیه 
از تاریخ 91/12/15 لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی 
در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد بود. و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدید 
نظر در دادگاه عمومی اصفهان می باشد .قاضی شعبه 12 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ
1655کالسه پرونده :1170/91 شماره دادنامه : 133تاریخ 92/1/31 مرجع رسیدگی : 
شعبه 12 شورای حل اختالف اصفهان خواهان سعید کشاورز پورنشانی : خ پروین – خ 
سپیده کاشانی پ 110 خوانده / مسعود ایرانپور مجهول المکان خواسته : مطالبه  گردش 
کار:  با عنایت به محتویات و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم 
رسیدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید::رای 
قاضی شورا : .در خصوص دادخواست سعید کشاورز پوربه طرفیت مسعود ایرانپور  
به خواسته مطالبه مبلغ 4000000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 06825806 بتاریخ 
90/12/25 عهده بانک پست بانک به انضمام هزینه دادرسی و تاخیر و تادیه با توجه 
به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانون 
وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و دقبال دعوی و مستندات ابرازی 
اشتغال  از  نیز حکایت  ابرازی  نیاورده و مستندات  به عمل  تکذیبی  و  ایراد  خواهان 
 ذمه ی خوانده به خواهان را حکایت می کند . علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به
و310قانون   313 مواد  و  مدنی  دادرسی  آئین  قانو  198و519و522  مواد  استناد    
عنوان به  ریال  میلیون  چهار  مبلغ   پرداخت  به  خوانده  محکومیت  به  حکم   تجارت 
به عنوان هزینه دادرسی در حق خواهان   اصل خواسته و پرداخت سی هزار ریال 
قابل ابالغ  از  پس  روز   20 ظرف  و  غیابی  صادره  رای  گردد.  می  اعالم  و  صادر    
تجدید قابل  روز  بیست  ظرف  آن  از  پس  و  بود.  خواهد  شعبه  این  در   واخواهی 
 نظر در دادگاه عمومی اصفهان می باشد .قاضی شعبه 12 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ
 : 1652کالسه پرونده :2063/91 شماره دادنامه : 253تاریخ92/3/11 مرجع رسیدگی 
 شعبه 13 شورای حل اختالف اصفهان خواهان : مهری نوری نشانی : اصفهان خیابان

چهار  اصفهان   : نشانی  ارشدی  محمد  وکیل  آراسته  خیابان  بزرگمهر 
مهدی  -1 گان:  خوانده    303 پالک  اول  ورودی  آزادی  بازار  عباسی   باغ 
  گزدرازی 2- امیر حسین عنایتی هر دومجهول المکان خواسته : الزام به انتقال سند
  رسمی خودرو:  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم
مبادرت  آتی  بشرح  متعال  خداوند  از  استعانت  با  رسیدگی  ختم  اعالم   شورا ضمن 
به  خواهان  دعوی  خصوص  .در   : شورا  قاضی  نماید::رای  می  رای   بصدور 
تویوتا  خودرو  رسمی  سند  انتقال  به  الزام  خواسته  به  باال  شده  یاد  خوانده  طرفیت 

به شماره انتظامی 176824 ایران 53 به انضمام مطلق خسارات وارده ، با عنایت به 
محتویات پرونده استعالم به عمل آمده از مرجع انتظامی در خصوص آخرین مالک 
را  از طرف خواهان شورا دعوای مطروحه  ارائه شده  قولنامه های  خودرو مالحظه 
آئین دادرسی دادگاههای  قانون  به استناد ماده 198  لذا  داده  ثابت تشخیص  وارد و 
عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 10و219و220 و221و 223225 قانون مدنی 
حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول آقای مهدی گزدرازی به حضور در دفتر خانه 
اسناد رسمی و انتقال رسمی سند خودرو به نام خواهان و پرداخت مبلغ 34000ریال 
بابت هزینه  دادرسی و نیز حق الوکاله وکیل بر مبنای تعرفه قانونی و هزینه نشر آگهی 
80000 در حق خواهان صادر و اعالم می نماید.رای صادره حضوری و ظرف بیست 
روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای عمومی و حقوقی اصفهان می 
باشد ضمنا نسبت به خوانده ردیف دوم دعوای مطروحه متوجه شخص خوانده دوم 
نمیباشد لذا باستناد بند 4 ماده 84 ق . آ.د .م در رد دعوی صادر و اعالم می نماید. 

شورای حل اختالف شعبه 13 حقوقی استان اصفهان  

ابالغ 
1656شماره دادنامه : 9209970351800333 شماره پرونده : 9109980351801707 
شماره بایگانی : 911765 تاریخ تنظیم 1392/3/13خواهان : خانم صابره نبی زاده به 
نشانی اصفهان کنگاز شهرک اریسون ک چمران ک الله پ 12 خوانده : آقای مختار 
به درخواست زوجه  : صدور حکم طالق  المکان خواسته  نشانی مجهول  به  علیزاده 
اعالم و بشرح زیر  را  پرونده ختم رسیدگی  با بررسی محتویات  دادگاه   : گردشکار 
نبی  صابره  خانم  دادخواست  خصوص  در  دادگاه  میناید.رای  رای  بصدور  مبادرت 
زاده فرزند حسینعلی بطرفیت آقای مختار علیزاده فرزند غالم هر دو اهل افغانستان 
المکان بودن خوانده و  و بخواسته صدور حکم طالق بلحاظ ترک زندگی و مجهول 
عسر و حرج رای خواهان بدین توضیح که خواهان اظهار داشته بتاریخ 1389/3/7 با 
خوانده ازدواج کرده ام و مهریه من پنجاه سکه بهار آزادی میباشد و برنامه عروسی 
برگزار نشد و بعد از دو هفته بعد از ازدواج خوانده رفت و دیگر مراجعت نکرده و 
مجهول المکان میباشد ده سکه از مهریه ام بذل می کنم و بلحاظ ترک زندگی از ناحیه 
خوانده و مجهول المکان بودن او و سر گردانی و عسر و حرج من درخواست صدور 
حکم طالق دارم علیهذا دادگاه با توجه به محتویات پرونده اظهارات خواهان استشهادیه 
محلی شهادت شهود قرائن و شواهد موجود و با عنایت به اینکه خوانده از طریق 
نیاورده  بعمل  دفاعی  هیچگونه  و  نکرده  پیدا  حضور  و  شده  دعوت  آگهی  نشر 
خواهان  دعوی  آزادی  بهار  سکه  پنجاه  مهریه  با  طرفین  زوجیت  احراز  ضمن 
مساعی  اینکه  به  عنایت  با  و  تلقی  صحت  بر  محمول  را  حرج  و  عسر  بر  مبنی 
دادگاه و داوران منتخب برای طرفین در جهت سازش و اصالح ذات البین موثر 
بند 1 تبصره ماده  افغانستان و  قانون مدنی  به ماده 183  نگردیده مستندا  واقع 
1130 و مواد 1145و1146 قانون مدنی جمهوری اسالمی ایران خوانده را ضمن 
قبول ما بذل به مطلقه نمودن خواهان بنوع طالق خلع بائن با توکیل غیر محکوم 
 مینمایدو در صورت عدم حضور خوانده وفق مقررات قانونی با اجازه این دادگاه
4498/م شماره  به  قانونی  پزشکی  گواهی  و  شد  خواهد  جاری  طالق  صیغه    
 1392/2/11/2 مبنی بر بکارت و غیر مدخوله بودن زوجه ضمیمه پرونده میباشد
 رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه
  و پس از آن ظرف همین مدت قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر میباشد

.محمد حسین توکلی – رئیس شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

اخطار اجرایی

شعبه   91/11/21 2022تاریخ  شماره  رأی  موجب  به   1366/92 شماره:   1651
محکوم  است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای   11 
پوررج مرضیه   2  – بنگاهدار  عباسقلی شغل   : پدر  نام  نیا  خیام  مهدی   -1  علیه 
است محکوم  المکان  مجهول   : دو  هر  نشانی  راننده  شغل  اکبر  پدر  نام     
  به: خواندگان به نحو تضامنی محکومند به پرداخت مبلغ ---/37000 ریال بابت

 اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سر رسید چک 91/7/15 
هزینه بابت  ریال   50/000/--- مبلغ  و  خواهان  حق  در  حکم  اجرای  زمان   تا 

 کارشناسی در حق خواهان در حق محکوم له مسعود پیراسته  نام پدر: ابراهیم  
شهید  کوچه  خلجا  کوچه  بهائی  شیخ  اصفهان-  اقامت:  محل  نشانی  دبیر  شغل: 
که  همین  احکام:  اجرای  قانون   34 ماده   .  10 هاشمی پ  بست صدر  بن  اساکی 
مفاده  ده روز  است ظرف  علیه مکلف  ابالغ شد محکوم  علیه  به محکوم  اجرائیه 
مالی  یا  بدهد  به  محکوم  پرداخت  برای  ترتیبی  یا  بگذارد  اجرا  موقع  به  را   آن 
در و  باشد  میسر  آن  از  به  محکوم  استیفاء  و  حکم  اجرای  که  کند   معرفی 
مهلت ظرف  باید  نداند  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  خود  که   صورتی 

مالی  اگر  و  کند  تسلیم  اجرا  قسمت  به  را  خود  دارائی  جامع  صورت   مزبور 
 ندارد صریحًا اعالم نماید. شعبه 11 حقوقی مجتمع مرکزی اصفهان 

حصر وراثت 
شرح  15719به  شماره  شناسنامه  دارای  فروشانی   پیمانی  علیرضا  1657آقای 
وراثت حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  241/92از  کالسه  به   دادخواست 

فروشانی  پیمانی  محمود  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده    
زندگی بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   1391/12/3 تاریخ  در   218 بشناسنامه    
پیمانی امیر   -1 به:  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته    
ش ش  فروشانی   پیمانی  محسن    2 )فرزند(.   1396 ش  ش  فروشانی     
عبدالرضا  4 22628)فرزند(  فروشانی  ش ش  پیمانی  مژگان   3 )فرزند(   2122   
ش  ش  فروشانی   پیمانی  علیرضا   5 )فرزند(   2121 ش  ش  فروشانی   پیمانی   
رضوان  7 )فرزند(   1504 ش  ش  فروشانی   پیمانی  زهرا   6 )فرزند(   15719 

 پیمانی فروشانی  ش ش 816 )فرزند( و ال غیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی  
دارد  اعتراضی  کسی  هر  تا  نماید  می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست 
ماه یک  ظرف  آگهی  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا   و 
 به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه 7 شورای حل اختالف  

خمینی شهر

حصر وراثت 

به کالسه دادخواست  39به شرح  شماره  شناسنامه  دارای  رضائی    1658آقای حمیدرضا 
توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از   259/92   
 1392/2/25 تاریخ  436در  بشناسنامه  ورنوسفادرانی    رضائی  محمد  شادروان  که  داده 
به:  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی   اقامتگاه 
(2- حمید رضا رضائی  اله    ش ش 48808 )همسر  فرزند عزیز  آقا دوستی  زینب   -
 فرزند محمد ش ش 39 )فرزند(3 سعید  رضائی ورنوسفادرانی  فرزند محمد ش ش 539

 -5 470)فرزند(   ش  ش  محمد  فرزند  سفادرانی   ورنو  رضائی  مهری   -4  )فرزند( 
راضیه    –  6 )فرزند(   718 ش  ش  محمد  فرزند  ورنوسفادرانی  رضائی  مرضیه    
ورنو رضائی  نسرین   -7 )فرزند(    14580 ش  ش  محمد  فرزند  ورنوسفادرانی   رضائی 
 سفادرانی  فرزند محمد ش ش 159 )فرزند( و ال غیر  اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
یا و  دارد  اعتراضی  کسی  هر  تا  نماید  می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور   درخواست 
تقدیم شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه    

 دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه 7 شورای حل اختالف  خمینی شهر 

حصر وراثت 
1659 خانم عزت درودی  دارای شناسنامه شماره 47436به شرح دادخواست به کالسه 
توضیح چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  10از  ح   1408/92 
 1389/12/8 تاریخ  39446در  بشناسنامه  باش   باف  ریز  علی  شادروان  که  داده    
منحصر مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی   اقامتگاه 
باش ریزباف  رضوان   -2 فرزند   2588 ش  ش  باشی  باف  ریز  احمد   -1 به:  است    
درودی عزت   -4 فرزند   506 ش  ش  باش  ریزباف  نسرین   -3 فرزند   1614 ش  ش    
  ش ش 47436 همسر و ال غیر  ینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک
او نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراضی  کسی  هر  تا  نماید  می  آگهی  نوبت    

صادر  گواهی  اال  و  دارد  تقدیم  شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نشر  تاریخ  از  باشد    
خواهد شد. رئیس شعبه دهم دادگاه شورا ی حل اختالف اصفهان 



کافه کتاب یادداشت

هفت

»گذشته« فرهادی را ایرانی ها خواهند دید
علی سرتیپی پخش کننده تازه ترین فیلم اصغر فرهادی گفت: بحث هایی مطرح شد مبنی بر این که 
فیلم »گذشته« در ایران اکران نخواهد شد، اما من قول صد در صد می دهم که »گذشته« چهارشنبه 

این هفته )29 خرداد( در سینماهای ایران اکران می شود.

5

 فاطمه معتمدآریا تیرماه در اصفهان 
کارگاه آموزشی بازیگری فاطمه معتمد 
آریا تیرماه در مؤسسه نماآوای جام جم 

اصفهان آغاز  می شود.
ورک شاپ آموزش��ی بازیگری فاطمه 
معتمدآریا تابستان به مدت یک هفته 

در اصفهان برگزار خواهد شد.
همچنین صدرالدین ش��جره در رشته 
گویندگی وبیان، سعید اسدی در رشته 
بازیگری و کارگردانی و فریدون فرهودی در رش��ته فیلمنامه نویسی به 
آموزش عالقه مندان سینما خواهند پرداخت. عالقه مندان به شرکت در 
ورک شاپ فاطمه معتمدآریا باید دوره های مقدماتی بازیگری را گذرانده 
و یا در رشته سینما فعالیت داشته باشند. مهلت ثبت نام در این ورک شاپ 

آموزشی تا پایان خردادماه است. 

داستان نویسی در قلمستان
مرک��ز  تابس��تانه  ه��ای  کالس 
آفرینش های ادبی قلمستان برای گروه 
سنی نوجوان و بزرگسال از اول تیرماه 

آغاز می شود.
مرک��ز  آموزش��ی  ه��ای   کالس 
 آفرینش ه��ای ادب��ی قلمس��تان در 
رش��ته های داستان نویس��ی، شعر و 
فیلمنام��ه نویس��ی از اول تیرماه آغاز 
خواهد شد. این کالس ها در طول تابستان و در ده جلسه برای دو مقطع 
سنی نوجوان و بزرگسال برگزار می شود. استادان کالس داستان نویسی 
بزرگساالن عبارتند از رهبری، تدین و قائدی و اساتید فیلمنامه نویسی و 
شعر به ترتیب عبارتند از آقایان محسنی و کیقبادی.  برای ثبت نام در این 
کالس ها می توانید به مرکز آفرینش های ادبی قلمستان واقع در خیابان 
22بهمن، خیابان عالمه امینی، باغ غدیر، ساختمان الغدیر مراجعه نمایید. 

وقتی ماهی ها حرف می زنند 
خانه کاریکاتور اصفهان از انتشار کتاب 
مجموعه کاریکاتورهای مسعود ضیایی 
زردخش��ویی با عنوان »وقتی ماهی ها 
حرف می زنند« در آینده نزدیک خبر داد.

ای��ن کتاب دومی��ن کت��اب ازکارتون 
ه��ای ای��ن هنرمن��د به حس��اب می 
آید ک��ه هم��ان ط��ور ک��ه از عنوان 
آن پیداس��ت مخاط��ب را دع��وت 
 به ش��نیدن حرف ه��ای ماهی ه��ا می کن��د؛ ح��رف هایی که ش��اید 
انسان ها، تشنه شنیدنش��ان هس��تند. کتاب »وقتی ماهی ها حرف می 
زنند« که مطالب آن در پایان سال 89 آماده چاپ شده بود هم اکنون در 

حال انتشار است و به زودی در دسترس عالقه مندان قرار خواهد گرفت.

نقاشی های نگارین در گالری مهرگان 
گروه فرهنگ - نمایشگاه گروهی آثار 
نقاشی اس��تاد محمد علی مسعودی و 
جمعی از هنرجویانش از 2۴ خرداد در 

گالری مهرگان افتتاح گردید.
در ای��ن نمایش��گاه ح��دود ۳۷ اث��ر 
ب��ا تکنی��ک م��داد رن��گ، پاس��تل و 
رن��گ و روغن ب��ه نمای��ش در می آید. 
 س��بک آثار بیشتر رئالیس��تی است و 
سوژه های مختلفی از جمله طبیعت را به تصویر می کشد. عالقه مندان به 
بازدید از این نمایشگاه می توانند از 2۴ تا 29 خرداد  از ساعت 1۷ تا 21 به 

گالری مهرگان اصفهان مراجعه کنند .

کتاب »سالم؛ صبح بخیر همراه« در واقع گردآوری پیامک های تلفنی 
نویسنده به بیش از۳000 دوست خود در کشور است که صبح های 

جمعه آنها را ارسال می کرده و توسط همسرش جمع آوری شده اند.
پرویز درگی مدرس دانشگاه، مشاور و محقق بازاریابی در پیشگفتار 
کتاب خود آورده اس��ت: در تمام روزهای خوب خدا، همراهان عالم 
در گروه TMBAهر روز صبح پیامکی از م��ن دریافت می کنند که 
انتهای آن آمده است »س��الم؛ صبح بخیر همراه«. همسر عزیزم این 

پیامک ها را جمع آوری کرد و همین 
دلیلی شد برای چاپ این کتاب. شاید 
ارایه این کتاب از معل��م بازاریابی که 
قبال کتاب هایی چون مدیریت فروش 
و فروش حضوری با نگرش بازار ایران و 
مباحث و موضوعات مدیریت بازاریابی 
را تألیف کرده است، تعجب آور باشد، 
اما این را هم به حس��اب بازاریابی دل 

بگذارید.
کتاب2۳2 صفحه ای در قطع جیبی 
از سوی انتش��ارات بازاریابی منتشر 

شده است.
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تحلیل نمکین ده نمکی 
از انتخابات 

خداحافظی با آخرین 
مرد مقاوم موسیقی

مسعود ده نمکی با نگارش یادداشتی در وبالگ خود به تحلیل نتیجه انتخابات 
یازدهمین دوره ریاست جمهوری پرداخت.

متن یادداش��ت این کارگردان س��ینما که با تیتر »اصولگراها به غضنفرهای 
خودش��ان باختند، نه به مارادونا« منتشر شده، بدین ش��رح است: لطیفه ای 
است که می گوید در یک مسابقه فوتبال به دلیل دوستی خاله خرسه یکی از 
بازیکنان در گل زدن به دروازه خودی، مرب��ی از روی نیمکت فریاد می زد که 
احتیاجی به دفاع نیست، ماردونا را   رها کنید، غضنفر را بگیرید. حاال حکایت 
آرایش سیاسی و توهمات عجیب دوستان اصولگرا در انتخابات اخیر است که 
با دست خودشان، خودشان را بازنده کردند و جالب آن که هر کدام خود را از 
قبل پیروز میدان می دانستند. از این بد تر خرج کردن همه چیز پای یک رقابت 

در درون ساختار نظام است.

شهرام ناظری در س��وگ جلیل ش��هناز گفت: آخرین فرد از نسل غول های 
موسیقی از دست رفت.

ایسنا دقایقی پس از درگذشت جلیل شهناز با شوالیه آواز ایران تماس گرفت 
و از استاد خواست درباره جلیل شهناز چیزی بگوید، اما شهرام ناظری از فرط 
اندوه نتوانست چیزی بیش این بگوید:»آخرین فرد از نسل غول های موسیقی 
از دست رفت«. جلیل شهناز، استاد برجسته تار بر اثر بیماری طوالنی و کهولت 
سن، صبح  دیروز در سن 92 سالگی درگذشت. جلیل شهناز در سال های پایانی 
عمر خود با بیماری دس��ت و پنجه نرم می کرد و بسیاری از هنرمندان، دست 
اندرکاران و مسئوالن فرهنگی هر ازگاهی به عیادت او رفته و از نزدیک پیگیر 
وضعیت جسمانی این هنرمند بودند. الزم به توضیح است، زمان و مکان مراسم 

تشییع و یادبود این هنرمند برجسته متعاقبا اعالم می شود. 

الماس ها ابدی اند 

سالم صبح بخیر همراه

صرفا جهت یاد آوری
گروه فرهنگ - »دکت��ر حس��ن روحانی،رییس جمهور 
منتخب مردم ایران شد.« این تیتر نه فقط لفظ عامه وخاص 
مردم در این چند روز است، بلکه واژه ای خواهد شد آشنا برای 
تمام مردم ایران در چهار سال که شاهد خواهند بودآیا او به 

حرف زده و وعده داده شده، عمل خواهد کرد؟!
دکتر حس��ن روحانی رییس جمهور منتخب مردم ایران در 
برنامه های انتخاباتی خود به شرح و تفضیل دیدگاه های خود 
درباره فرهنگ و هنر پرداخت و نگاه ویژه ای به مقوله سینما 
داشت. حال او کمتر از سه ماه دیگر دولت را تحویل می گیرد 
و دولت یازدهم شروع به کار خواهد کرد. یادمان باشد اخالق با 
زبان سینما بهتر در دل ها جامی گیرد. یادمان باشد که ایمان 
با سینما بهتر در دل جوان های ما جایگزین می شود. یادمان 
 باشد که وطن دوستی از طریق هنر و سینما بهتر جایگزین 
م��ی ش��ود در اذه��ان م��ردم م��ا. یادم��ان مان��د ک��ه تو 
ای��ن حرف ه��ا را ن��ه فق��ط ب��رای تبلی��غ و جم��ع آوری 
رأی ب��رای خ��ود، بلک��ه ب��رای احس��اس وظیف��ه گفتی، 
 ام��ا جن��اب آق��ای روحان��ی! ی��ادت بمان��د ک��ه ای��ن 

حرف ها در یادمان ماند!
او گفت: »س��ینما را به مل��ت واگذار کنیم، م��ردم بهترین 
انتخ��اب را خواهند ک��رد. افرادی هس��تند ک��ه در بیرون 
 باید جای��زه ببرند، ام��ا در داخل به آنها توجه نش��ود. حتی 
بعضی ها ناچار ش��وند بروند بیرون فیلم بس��ازند. فضا را باز 
کنیم جوان ه��ا را بگذاری��م بیایند در صحنه، دلس��وزان را 
بگذاریم فعالیت کنند. به س��ینما اهمی��ت بدهیم، بگذاریم 
تشکل های س��ینمایی آزاد باش��ند، ممیزی را به خودشان 
واگذار کنیم، قانون ش��فاف بنویس��یم، به خودشان واگذار 
کنیم. چرا خیل��ی از کارها به اصناف و تش��کل های صنفی 
خودشان واگذار شده است؟ چطور نظام مهندسی ما درست 
کردیم، نظام پزش��کی درس��ت کردیم؟ نظام سینمایی هم 
درست کنیم. به پیشکسوتان س��ینما احترام کنیم، بدانیم 
که آنها دلسوز کشور هستند، دلس��وز مردم هستند، دلسوز 
انقالب هس��تند. دکتر روحانی در مب��ارزات انتخاباتی خود 
تأکید کرد: باید یک انقالب در سینمای ایران به وجود آوریم 
و سینما را به س��ینما فهمان و اهالی س��ینما واگذار کنیم. 
بگذاریم تشکل های س��ینمایی آزاد باش��ند و ممیزی را به 
خود س��ینماگران واگذار کنیم.« جناب آقای دکتر حس��ن 
روحانی یازدهمین رییس جمهور منتخب ایران! اینها تنها 
گوشه ای از س��خنان ش��ما بود، درباره هنری که این روزها 
فقط از آن یک اس��م وچند س��الن خالی باقی مانده است و 
 ما به انتظار وعده های ش��ما دِر س��الن خالی س��ینما ایران 

می نشینیم ومنتظر می مانیم.

 روبان سفید

ماهیت هنر در خلق یک اث��ر، ابداع و
نسترن 
نو آوری اس��ت ت��ا بتواند ب��ا مخاطب مکارمی 

ارتباط برقرار ک��رده و او را با اثر همراه 
 کند وهمی��ن طور در نه��ان آن مول��ود ت��ازه هنرمند حرفی 
برای جهان خود داشته باش��د و بتواند انعکاس وبازتاب هنری 
باشد که  خلق خود را نه در مسیر تکرار، بلکه در مسیر نوآوری 
 وبدعتی تازه ق��رار دهد، ام��ا انگارهیچ اتفاق ت��ازه ای در کار 

نیست.
گاهی رفتن به گالری های شهر اصفهان بیشتر از آن که شما را 
با نگاهی تازه، بدعت و خالقیتی متفاوت روبه رو کند، سعی دارد 
تا با نشان دادن وجه دیگری از درونمایه انسانی دیگر او را برمال 
 کرده و شما را با آن دیگری که در هنرمند پنهان است روبه رو

کند که موجب نا امیدی است و بازدیدکننده را با دستی خالی 
روانه می کند. گفتگو بر سر آثار یک نگارخانه یا هنرمند یا حتی 

یک تکنیک خاص نیست.
 البته این بر تمام اهل هنر روش��ن اس��ت که کار اداره کردن 
یک نگارخان��ه، بعضا گالری دار را وادار م��ی کند که به اتفاقی 
حداقل��ی در گالری خود بس��نده کن��د تا پای اه��ل هنر را به 
هر بهانه در میدان هن��ر خود باز کرده باش��د.گاهی تقصیرها 
 متوجه خ��ود ماس��ت که ب��ه هن��ر خ��ود نگاه��ی حداقلی 
می کنیم و  با اندک توشه ای می خواهیم در نگاه اجتماع هنری 

ش��هر عرض اندام کنیم. حال آن که هنر خوب و هنر متعالی، 
هنری که حرفی دارد برای گفتن و می تواند سویه های تازه ای 
از نگاه هنرمندش را بر بازدید کنندگان بنمایاند، به هر تقدیر 

دیده و شنیده خواهد شد.
از یک سو میل به هر قیمتی دیده شدن باعث می شود آثاری با 
کیفیتی نامناسب به نگارخانه ها عرضه شود و از طرفی دالیل 
اقتصادی، گالری دار را مجاب می کند که به عرضه این دست 
آثار تن بدهد، در این میان نقش آموزشگاه ها و اساتید هنر است 

که پر رنگ تر می شود. 
گفتگو بر س��ر آن اس��ت که چرا در ش��هری مث��ل اصفهان، 
آم��وزش هن��ری اینقدر دس��ت ک��م گرفت��ه می ش��ود که 
 ما باید ش��اهد س��قوط کیفیت آث��ار ارایه ش��ده در گالری ها 

باشیم؟
 غال��ب هنرجویان ج��وان هایی هس��تند که نخس��تین آثار 
 خود را به صورت گروه��ی و گاهی حتی انف��رادی به نمایش 
درمی آورند، بی آنکه مورد محک و معیار کس��ی جز اس��تاد و 
آموزگار خود قرار گرفته باش��ند، دس��ت به برپایی نمایشگاه 
می زنند و تأییدهایی که این دس��ت آثار دست چندم را روانه 
گالری ها می کند می تواند به مرور تأثیری مخرب بر س��لیقه 
همگانی مخاطبین داشته باشد، چرا که اندک اندک این طور 
به نظر می رسد که هر نوع اثر کم کیفیتی می تواند در جمع و 

فضاهای هنری عرضه شده و گاهی حتی مورد تشویق، فروش 
و توجه دیگران واقع ش��ود؛ اتفاقی که به تدری��ج باعث افت و 
سقوط سلیقه هنری در میان مردم یک شهر می شود، شهری 
که خود را مهد هنر معرفی می کند، اما مدت هاست اتفاقی از 
آن دست که شایس��ته اهالی هنر آن باشد در مراکز هنری آن 

رخ نمی دهد. 
گاهی حتی در نمایشگاه های اساتید هنر آن هم با آثاری مواجه 
می شویم که به وضوح مشخص است مخاطب در آن دست کم 

گرفته شده است. وقتی آثار 
ارایه شده توسط اساتید هنر 
تا حد پروژه های دانشجویی 
تن��زل س��طح پی��دا کرده 
باش��د، دیگ��ر از هنرجویان 
 این��ان چه توقع��ی می توان 

داشت؟
لحظ��ه  ه��ر  در  هن��ر   
نیازمن��د تغیی��ر و تح��ول 
بین��ی دیگرگون��ه   و 

و نواندیش��ی اس��ت. ذات 
هنر، ب��ا درج��ا زدن  وتکرار 
گذشته و تجربه های هزاران 
باره س��ر س��ازگاری نداشته 
و ن��دارد، پس نیاز اساس��ی 
به عطش م��ا برم��ی گردد؛ 
به عطش بازنگ��ری در خود 

 آموخت��ن و تجربه کردن ه��ای تازه، به بیش از پیش س��خت 
رفتن ه��ا و دوباره ی��اد گرفتن ه��ا. نیاز اصلی هن��ر اصفهان، 
 ارج��اع ب��ه هنرمندان��ی اس��ت ک��ه کش��ف و ش��هود در 
 آثار آنها ح��رف اول را بزن��د وبتوانند با خلق اث��ر هنری خود 
خون تازه ای به رگ خشک شده گالری های این شهر تزریق 

کنند. 
گالری ه��ای اصفهان پرش��ده از آینه هایی ک��ه تنها هنرمند 
خ��ود را در آن م��ی بین��د، ن��ه دیگ��ری ومدت هاس��ت که 
دراین گالری ها ج��ز رخداده��ای تک��راری و هنرمندمآبانه 
دور از هن��ر، چی��ز دیگ��ری رخ ن��داده اس��ت و ای��ن انتظار، 
 عط��ش مخاط��ب حرف��ه ای را ب��رای مواجه��ه ب��ا آث��اری 

به واقع هنرمندانه افزایش داده است. 
شاید به همین زودی ها رخ بدهد آن اتفاق تازه و ما همچنان به 

آن اتفاق در راه مانده امید بسته ایم.

پرسه در گالری های اصفهان 

هنر اصفهان در انتظار اتفاقی در راه مانده 

آقای متفاوت سینمای ایران 
گروه فرهنگ -  »رضا کیانیان« در س��ال1۳۳0 در تهران به دنیا آمد. رضا دومین 
فرزند خانواده و دارای ۴ برادر و دو خواهر است. او در یک سالگی به همراه خانواده به 

مشهد نقل مکان کرد. 
در مش��هد عالوه بر گذراندن دوران تحصیالت ابتدایی و دبیرستان، در حوزه علمیه 
مشهد به تحصیل دروس فقهی و اسالمی نیز پرداخت. اولین استاد بازیگری او برادرش 
داوود بود که در سال 1۳۴۵ وی را در نمایشنامه »از پانیفتاده ها« به قلم غالمحسین 
ساعدی کارگردانی کرد. رضا به مدت سه س��ال در گروه تئاتر برادرش داوود فعالیت 
داشت. وی در سال 1۳۵۵ از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران در رشته تئاتر 

فارغ التحصیل شد. 
کیانیان از سال 1۳۴۵ بازیگری تئاتر را آغاز کرد و در نمایش های »آنتیگونه«، »خرده 
 بورژوا«، »چهره های س��یمون ماش��ا«، »ازدواج آقای می سی س��ی پی«، »یادگار

سال های شن« و... بازی کرد. او در فروردین89 با بازی در نمایش پروفسور بوبوس به 
کارگردانی آتیال پسیانی بعد از ۶ سال دوری از تئاتر دوباره به صحنه نمایش بازگشت.

آغاز فعالیت رضا کیانیان در سینما از سال1۳۶8 با حضور در فیلم »تمام وسوسه های 
زمین« ساخته حمید سمندریان بود.

در ش��انزدهمین جش��نواره فیلم فجر برای بازی در فیلم »آژانس شیشه ای« جایزه 
بهترین بازیگر نقش دوم را گرفت و در سیزدهمین جشنواره فیلم فجر برای بازی در 
فیلم »کیمیا« کاندیدای دریافت جایزه بهتری��ن بازیگر مرد نقش دوم بود. در ضمن 
او در فیلم های »سینما سینماس��ت« و »روبان قرمز« بازی های فوق العاده ای ارایه 

داده است.
او برای بازی ماندگارش در فیلم »خانه ای روی آب« س��یمرغ بلورین بهترین بازیگر 

نقش اول مرد را از بیستمین جشنواره بین المللی فیلم فجر به دست آورد. 

معروف ترین نقش تلویزیونی رضا کیانیان نقش جمشید در سریال »شلیک نهایی« به 
کارگردانی محسن شاه محمدی است. شهرت و محبوبیت کیانیان در نقش جمشید 
چنان بود که مدل مو و لباس های جمش��ید در میان جوانان، به نام مدل جمشیدی 

رایج شد. 
 به ط��ور یقی��ن بح��ث برانگیزتری��ن و جنجالی تری��ن نق��ش تلویزیون��ی وی در 
سریال های »کیف انگلیسی« در نقش یک روحانی مسن و در »دوران سرکشی« در 

نقش یک قاضی است.
 برجسته ترین کار کیانیان در تلویزیون بازی وی در س��ریال »مختارنامه« در نقش 
عبداهلل بن زبیر خلیفه بزرگ زبیری در مکه اس��ت که عالوه بر آن که متفاوت ترین 
نقش هنری وی محسوب می شود، اولین کار تاریخی کیانیان در نقش یک شخصیت 

خاکستری )به گفته خودش( است. 

SMS

 ش��اید همه ما صبح که از خ��واب بیدار 
 جمال 
می ش��دیم، بار ه��ا و بار ها ص��دای قطعه نوروز باقری

 »س��الم« صبحگاهی اش در گوش��مان
طنین انداز شده باشد؛ نوایی در دستگاه چهار گاه که حسن کسایی 

آن را برای ما به یادگار گذاشت. 

2۵ خرداد امسال  که گذشت مصادف با اولین سال درگذشت حسن 
کسایی استاد موس��یقی ایرانی بود. حسن کسایی سوم مهر1۳0۷ 
در خانواده ای تاجرپیش��ه دی��ده به جهان گش��ود و پدرش »حاج 
س��ید جواد کس��ایی« که از تاجران بنام آن زمان اصفهان بود، به 
دلیل عالقه ای که به موسیقی داشت، او را با اس��اتید و بزرگان آن 

زمان مانند سید حسین طاهرزاده، جالل الدین تاج اصفهانی، اکبر 
خان نوروزی، خاندان شهناز )ش��عبان خان، حسین آقا، علی آقا و 
 جلیل ش��هناز(، غالمحسین سارنج و ادیب خوانس��اری آشنا کرد. 
وی مدتی آواز و گوشه های موسیقی ایران را نزد تاج اصفهانی و ادیب 
خوانساری و نواختن نِی را از مهدی نوایی فرا گرفت. بی شک یکی 
از بزرگ ترین اساتید او ابوالحسن صبا بود که هر زمان که به تهران 
می رفت از محضر او بهره می برد. به عقیده بس��یاری، سه تار نوازی 
کس��ایی تلفیقی زیبا از ترکیب نوازندگی تار جلیل شهناز و سه تار 
ابوالحسن صباس��ت. پس از فوت مهدی نوایی، کسایی همچنان از 
همنش��ینی با نوازندگان اصفهانی در جهت تسلط بر نوازندگی نِی 
استفاده کرد، مخصوصا از همنوازی با جلیل شهناز که به نوعی حق 
استادی بر گردن او داشت. همنوازی حسن کسایی با تار و سه تار، 
او را بیش از پیش با گام های مختلف موسیقی ایرانی آشنا کرد، به 
صورتی که برای اولین بار دستگاه های چهارگاه، اصفهان، نوا و راست 
پنجگاه را با کوک دقیق و به صورت کامل اجرا کرد. هر چند کسایی 
نتوانست به طور مستقیم از محضر نایب اسداهلل استفاده کند، ولی 
در دوره ای بسیار کوتاه نزد یکی از شاگردان وی مهدی نوایی، تمام 
اندوخته های او را فراگرفت. این موضوع از جهتی دلیل بر استعداد 
فراوان کسایی و از جهتی دیگر، نشان از محدودیت و سادگی تکنیک 
نوازندگی نی در آن زمان بود. کسایی، در سن20سالگی نخستین 

اجرای تکنوازی نی خود را در دستگاه همایون در تئا تر اصفهان به 
صحنه برد و یک سال بعد قطعه معروف »سالم« را که از معروف ترین 
قطعات موسیقی ایرانی به شمار می رود، در دستگاه چهارگاه ساخت. 
کسایی، در سال1۳29برای اولین بار نی را به ارکستر برد و همکاری 
خود را با رادیو اصفهان شروع کرد. در سال های بعد با ارکسترهای 
متعدد رادیو به سرپرستی هنرمندانی چون ابوالحسن صبا، حسین 
یاحقی، حبیب اهلل بدیعی، محمد میرنقیبی، همایون خرم و دیگران 
به فعالیت خود در این زمینه ادامه داد. وی در سال 1۳۳۵ به دعوت 
داوود پیرنیا به برنامه »گل ها« راه یافت و تا سال1۳۵۷که در گلچین 
هفته شرکت کرد، با این برنامه همکاری داشت. وی همچنین سال ها 
مکتب دار موسیقی اصفهان در رشته های نی، سه تار و آواز بوده است. 
اگرچه بیشتر آثار حسن کسایی بداهه نوازی است تا موسیقی پیش 
ساخته، ولی امروز بخش زیادی از ضربی ها و حتی آواز های نوازندگان 
نی، بهره گرفته از نوازندگی های اوست. این استاد بزرگ موسیقی 
ایرانی سرانجام در 2۵ خرداد1۳91 درگذشت.مراسم خاکسپاری 
وی در س��کوت خبری و به صورت ش��بانگاهی با حضور جمعی از 
اعضای خانواده و شاگردان استاد برگزار شد و طبق وصیتش مبنی 
بر خاکسپاری در کنار مقبره استاد تاج اصفهانی، پیکرش در تخت 
فوالد اصفهان و در فاصله کمی از مقبره این استاد موسیقی به خاک 

سپرده شد،روحش شاد و یادش گرامی باد.

برای نخستین سالروز درگذشت حسن کسایی

از نی کسایی تا سالم آخر...

کسایی، در 
سن۲۰سالگی 

نخستین اجرای 
 تکنوازی نی 

خود را در دستگاه 
همایون در تئا تر 

اصفهان به صحنه 
برد

  چرا در شهری 
مثل اصفهان، 

آموزش هنری 
 اینقدر

دست کم گرفته 
می شود که ما 

باید شاهد سقوط 
کیفیت آثار ارایه 
 شده در گالری ها 

باشیم؟



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه 

 لغو محرومیت هادی عقیلی
 برای حضور در لیگ

حکم محرومی��ت هادی عقیلی ب��رای حضور در لی��گ برتر فوتبال 
ایران به حالت تعلیق درآمد. علی فرشادسپهر، دبیر کمیته استیناف 
فدراسیون فوتبال گفت: حکم محرومیت هادی عقیلی برای بازی در 
لیگ برتر تعلیق شده و این بازیکن می تواند فصل آینده در لیگ برتر 
بازی کند. البته این حکم به لحاظ قانونی می بایس��ت پس از امضای 
دبیرکل فدراسیون فوتبال اعالم شود اما با توجه به مسافرت مهدی 
محمدنبی به کره جنوبی و همراهی اش با تیم ملی فوتبال، وی هنوز 

به ایران نیامده تا حکم را امضا و سپس اعالم عمومی کند.
صالحی، رییس کمیته استیناف نیز در این  رابطه گفت: ما حکم هادی 
عقیلی را صادر کردیم و آن را به دبیرخانه مشترک استیناف و کمیته 
انضباطی داده ایم. حکم پس از تایپ دوباره پیش ما آمد و امضا شد و 
من از روال بعد از آن که آیا حکم برای اعالم به دست دبیرکل رسید 
یا خیر اطالعی ندارم. آن چه مسلم است این حکم می بایست از کانال 
و روال قانونی خودش یعن��ی دبیرکل اعالم ش��ود و اعضای کمیته 

استیناف نمی بایست چنین اقدامی انجام بدهند. 

 پنج وزنه بردار المپیکی
 به تیم ملی برنمی گردند!

پنج وزنه ب��ردار المپیکی ایران پس از برگزاری جلس��ه ای با یکدیگر 
تصمیم گرفتند به اردوی تیم ملی بر نگردند!

سعید محمدپور با اعالم این خبر اظهار کرد: یکشنبه شب من، بهداد 
سلیمی، سجاد انوش��یروانی، کیانوش رس��تمی و نواب نصیر شالل 
درباره بازگشت دوباره به اردوی تیم ملی با یکدیگر جلسه ای برگزار 
کردیم، اما با توجه به این که حرف م��ا را مبنی بر آوردن مربی دیگر 
قبول نکردند و همچنین پرده های حرمت نیز از میان ما رفته و دیگر 
نمی شد اعتماد کرد، در نهایت به خاطر مصاحبه  اخیر کوروش باقری 
که در آن اعالم کرده ب��ود " پنج ملی پوش المپیک��ی را به تیم ملی 
دعوت  کرده ایم و به آنها فرصت داده ایم که خودشان را معرفی کنند، 
اما آنها نیامدند،" بنابراین این جریان منتفی شده است. ما پنج نفر نیز 
تصمیم گرفتیم به اردوی تیم ملی بر نگردیم و تصمیم ما جدی است.

وی در پاسخ به این پرسش که با این تصمیم ممکن است مسابقات 
قهرمانی جهان را از دس��ت بدهید؟ تصریح کرد: ما پنج نفر را فدای 

یک نفر می کنند. 

 تفتیان و قاسمی در بین
 40 دونده سریع  جهان

س��ریع ترین مردان ایران به جمع 40 دونده برت��ر 100متر دنیا راه 
پیدا کردند.

پس از درخشش حس��ن تفتیان و رضا قاس��می در رقابت های جام 
کازانو در قزاقس��تان و رس��یدن به زمان 10 ثانیه و 15 صدم ثانیه و 
10 ثانیه و 16 صدم ثانیه جایگاه ای��ن دو دونده ایرانی در رده بندی 
بین المللی به طور چشمگیری رشد داشت. به طوری که هر دوی این 
دوندگان به جمع 40 دونده برتر 100 متر دنیا در فصل 2013 راه پیدا 
کردند.در صدر این دوندگان تایسون گای و جاستین گاتلین از آمریکا 
و یوسین بولت از جامائیکا قرار دارند.اگر چه تفتیان با زمان 10 ثانیه 
و 15 صدم ثانیه توانسته به صورت مستقیم راهی رقابت های جهانی 
دوومیدانی در مسکو ش��ود، اما هنوز برای رضا قاسمی که تنها یک 
صدم ثانیه برای حضور در رقابت های جهانی کم آورده است، فرصت 
باقی است. او یا باید به زمان 10 ثانیه و 15 صدم ثانیه برسد یا این که 

در رقابت های قهرمانی آسیا به مدال طال دست پیدا کند.
حسن تفتیان اولین دونده 100 متر در تاریخ دوومیدانی ایران است 
که توانسته اس��ت ورودی A حضور در بازی های جهانی را به دست 
آورد و در صورت موفقیت رضا قاسمی برای کسب رکورد جهانی برای 
نخستین بار در تاریخ دوومیدانی ایران خواهد بود که دو دونده 100 

متر ایران در یک دوره رقابت های جهانی حاضر می شوند. 

 حریف گیتی پسند 
در هلند و اسپانیا اردو می زند

سرمربی تیم فوتسال الس��د قطر از اردوی تیمش در اسپانیا و هلند 
خبر داد،  او گیتی پسند را تیمی خوب دانست.

تیم فوتسال السد قطر، حریف گیتی پسند در جام باشگاه های آسیا 
برای حضور قدرتمند در این رقابت ها در اسپانیا و هلند اردو می زند. 
محمد عیسی الکبیس��ی، س��رمربی این تیم قطری در گفت و گو با 
سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا، گفت: با قدرت خود را آماده حضور 
در این رقابت ها می کنیم. در جام رمضان کویت که با شرکت بازیکنان 
بسیار خوبی برگزار می شود شرکت خواهیم کرد. بعد از آن قصد داریم 
در اسپانیا و هلند اردو می زنیم تا با آمادگی زیادی برابر حریفان خود 
به میدان برویم.سرمربی السد که تیمش ضعیف ترین تیم گروه خود 
است، افزود: می خواهیم یک دروازه بان خوب جذب کنیم. گروه بسیار 

سختی داریم یا بهتر بگویم که در گروه "مرگ" قرار داریم. 

 تمام توانم را برای
قهرمانی جهان گذاشته ام
سهراب مرادی/ملی پوش المپیکی 

وزنه برداری ایران

با توجه به آسیب دیدگی ام دیرتر به اردوی تیم ملی پیوستم. در واقع دو 
ماه است که در اردو هستم و از وضعیت بدنی خوبی برخوردارم. در حال 
حاضر نیز به آمادگی 90 تا 95 درصدی رسیده ام و در تمرین ها رکوردم 
در حرکت هر ضرب 205 کیلوگرم ب��وده که فکر می کنم برای قهرمانی 
بزرگساالن آسیا خوب باشد، همچنین سرمربی تیم 
ملی نیز از رکوردهایی که در تمرین ها می زنم 
راضی است.کشورهای قزاقستان، ازبکستان و 
چین وزنه برداران خوبی در دسته 85 کیلوگرم 
دارند و در واقع بهترین های این دسته 
از آسیا هس��تند، با این حال سعی 
می کنم در رقابت با آنها بهترین 

نتیجه  را بگیرم.

علی پروین ابتدا در خصوص وضعیت تیم ملی فوتبال کشورمان اظهار داشت:  خدا را شکر طبق خبرهایی 6
که می بینیم و می شنویم بچه ها در شرایط خوبی در کره جنوبی به سر می برند و از عکس هایی که دیده ایم 
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کاری می کنم نکونام 
خون گریه کند!

پست رنگرز در آسیا 
نمایشی است

نایب رییس سابق فیال معتقد است که نایب رییسی رنگرز در شورای کشتی 
آسیا یک پست افتخاری است.

محمد توکل اظهار کرد: این پست در واقع هیچ چیزی نیست؛ چون اجازه ی 
رای دادن ندارد و فرد انتخاب شده فقط در بعضی جلسات برای صحبت کردن 
و در جریان مباحث قرار گرفتن ش��رکت خواهد کرد و در واقع یک مساله ی 

نمایشی است.
 وی افزود: گرفتن این پست ها فرمول خاصی دارد که اگر از این راه وارد نشویم 
موفق نخواهیم بود. دوستان می توانند بیایند و از کسانی مثل من بپرسند که 
چه کار کنند، من هم می توانم با رایزنی کردن تالش کنم تا یک پست خوب در 
فیال و آسیا به ایران برسد، نه این پس��ت نمایشی که هیچ تاثیری ندارد.توکل 

ادامه داد: با قالیچه دادن و پست گرفتن به نتیجه ای نمی رسیم. 

خبرگزاری فرانسه درباره بازی حساس کره جنوبی و ایران نوشته است: 
بازی ایران و کره جنوبی به یکی از حساس ترین بازی های چند ساله آسیا 
تبدیل شده است. جنگ لفظی بین بازیکنان و مربیان دو تیم قبل از این 
پیکار حساس به اوج خود رسیده است. س��رمربی کره جنوبی قول داده 
است تا زندگی را برای ایران سخت کند و سون هیونگ مین ، مهاجم کره 
جنوبی گفته است که کاری می کنم تا نکونام در زمین مسابقه خون گریه 
کند. این در حالی است که یک تس��اوی هم کره جنوبی را به جام جهانی 

2014 می رساند.
لی میونگ جو به حالت تحقیر درباره جواد نکون��ام، گفت: نکونام را زیاد 
نمی شناسم! من فقط درباره نکونام در تلویزیون چیزهایی شنیده ام. فکر 

نمی کنم که ایران تیمی خیلی قوی باشد.

سوارس دست بردار رئال مادرید نیست
مهاجم اروگوئه ای لیورپول دوس��ت دارد از این تیم جدا شود و با 
پیراهن رئال مادرید به میدان برود. س��وارس، فصل بسیار خوبی 
را با لیورپول پشت سر گذاشت اما حاشیه های زیاد او در این تیم 

انگلیسی باعث شده تا به فکر جدایی افتد. 

جنجال  سیگار کشیدن اشلی کول 
اش��لی کول که در تعطیالت به سر می برد به دلیل 
سیگار کشیدن ممکن است جایگاه خود را در تیم 
چلسی از دس��ت دهد. مورینیو زمانی که در رئال 
مادرید بود فابیو کونترائو را به دلیل سیگاراخراج کرد.  

بارسا به دنبال مدافع آرسنال

بارسلونا به جست و جوی بی امان برای جذب یک مدافع 
میانی ادامه می دهد. کادر فنی باشگاه که دیگر گزینه ها 
را برای حضور در این پس��ت رده کرده ، اکنون در حال 
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دارنده مدال نقره المپیک در پرتاب دیسک که ماه هاست از مسووالن 
ورزشی دلخور است و حتی چندی پیش هم اعالم کرده دیگر برای 
ایران مس��ابقه نخواهد داد، می گوید: هیچ وقت برای کشور دیگری 
مس��ابقه نخواهم داد اما همانطور که گفتم در هیچ مسابقه ای برای 

ایران شرکت نمی کنم.
 احس��ان حدادی در حال��ی روز یکش��نبه ب��ه ایران بازگش��ت که 
هنوز آزرده خاطر است و حتی تمایلی برای مصاحبه کردن نداشت، او 
می گوید که حرف هایش را زده و دیگر حرفی برای گفتن ندارد و اگر 
به ایران بازگشته تنها برای دیدن پدر و مادرش است اما قرار نیست در 

تصمیمی که چند وقت پیش گرفته تجدیدنظر کند. هر چند حدادی 
از مسووالن ورزش کشور گله مند است اما مردم کشورش را فراموش 
نکرده و به حضور حماس��ی مردم در انتخابات اش��اره می کند و می 
گوید: من به مردم ایران و به آقای روحانی تبریک می گویم. امیدوارم 
که رییس جمهوری که آمده است برای همه مردم ایران خوب باشد.

 آقای حدادی بی خبر به ایران برگشتید!
این بار یک دفعه آمدم که ببینم طعمش چگونه است!

 از برگش�تن به ای�ران بگویید، ای�ران می مانی�د یا بر 
می گردید؟

به ایران آمدم تا پدر و مادرم را ببینم و 10 روز دیگر هم بازمی گردم 
و فعال قصد رفتن به آمری��کا را ندارم. می خواهم ب��ه اروپا بروم تا در 

مسابقه های لیگ الماس پاریس شرکت کنم.
 لیگ الماس در نروژ چگونه ب�ود؟ از رکورد خود راضی 

بودید؟
مسابقه ها خوب بود اما هوا سرد بود و من هم 64 متر رکورد زدم که 

البته از این نتیجه راضی هستم.
 در مسابقه بعدی ورودی A مسابقه های جهانی را کسب 

می کنید؟
من تعجب می کنم که چرا از ورودی A مسابقات جهانی می پرسید 
یا در خبرها می زنید که رک��وردم از هارتینگ چهار متر کمتر بوده! 
من قرار نیست در مسابقه های جهانی شرکت کنم که بخواهم ورودی 
A را بگیرم. پی��ش از این هم گفته ام که در ح��ال حاضر برای خودم 

ورزش می کنم.”
 یعنی باتوجه به صحبت هایی که مسووالن فدراسیون 
دوومیدانی با ش�ما داش�تند تصمیمتان تغییر نکرده 

است؟
من کسی هستم که روی حرفم می مانم و هیچ وقت هم نشده حرفم 
را عوض کنم. همانطور که گفتم در هیچ مسابقه ای برای ایران شرکت 
نمی کنم و تنها به صورت شخصی در رقابت ها می روم . هیچ مسوول 
فدراسیونی با من تماس نداشته و هیچ موضوعی هم حل نشده است.

اما اگر بخواهید به صورت شخصی در مسابقات شرکت 
کنید باید هزینه آن را خودتان بدهید.

همان طور که در این 8 ماه هزینه با خودم بوده است از این به بعد هم 
با هزینه ش��خصی خودم بدون مربی تمرین می کنم و در مسابقه ها 

شرکت خواهم کرد.
 فکر نمی کنید تصمیم شما کمی عجوالنه است؟

 تصمیم��ی ک��ه گرفت��ه ام عجوالن��ه نیس��ت و گفت��ه ام ت��ا زمانی 
 ک��ه هزینه های��م پرداخت نش��ود و امکان��ات و خواس��ته هایی که 
 دارم مهی��ا نش��ود ب��ه هیچ وج��ه ب��رای ای��ران مس��ابقه نخواهم 

داد.
 من صحبت هایم را پیش از این کرده ام، دیگر حرفی برای گفتن ندارم 
چون پیش از این مصاحبه کردم و گفتم که به من مربی،  امکانات و پول 
تمرینم را در آمریکا بدهید و یک ماساژور در اختیارم قرار بدهید اما 
هیچ کس حرفی نزد. گفتم دیگر برای ایران مسابقه نمی دهم، آن وقت 
شدم وطن فروش و آدم فروش. من گفته ام که برای ایران با این شرایط 
دیگر مسابقه نمی دهم و 100 سال دیگر هم تا زمانی که شرایط این 

گونه باشد همین حرف را می زنم. 
من نگفته ام که برای کشور دیگری مسابقه  می دهم و هرگز هم برای 

کشور دیگری مسابقه نخواهم داد.
 حاال که انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده ممکن 
اس�ت در آینده ش�رایط ورزش هم تغییر کند فکر می 
کنید رییس جمهور منتخب باید چه رویکردی داشته 

باشد که به نفع ورزش باشد؟
می خواستم به موضوع انتخابات اش��اره کنم و دوست دارم این را در 
ابتدای حرف هایم بیاورید، من به م��ردم ایران تبریک می گویم و به 
آقای روحانی تبریک می گویم. امیدوارم که رییس جمهوری که آمده 
اس��ت برای همه مردم ایران خوب باشد چون مردم سختی بسیاری 

کشیده اند.
 به عن�وان یک قهرمان مل�ی چه درخواس�تی از آقای 

روحانی دارید؟
من از آقای روحانی درخواست دارم که کاری کند در سیستم  ورزش 
کشور کسی دروغ نگوید چون من دروغ های بسیاری شنیده ام و دیگر 

توقعی از کسی ندارم.

درخواست احسان حدادی از رئیس جمهور منتخب: 

کاری کنید در ورزش کسی دروغ نگوید

من تعجب می کنم 
 A که چرا از ورودی

 مسابقات جهانی
 می پرسید یا در 

 خبرها می زنید
 که رکوردم از 

 هارتینگ
  چهار متر 
کمتر بوده

 بدون ش��ک اگر س��رمربی کره بعد از 
مسعود 
پیروزی تیمش در مقابل ازبکستان که افشاری

با گل به خودی تیم حریف به دس��ت 
 آمد،لحظه ای به این مس��أله فکر کرده بود ک��ه حرف هایش

می تواند چه بالیی را بر س��ر فوتبال کره نازل کند، هرگز علیه 
ک��ی روش و فوتبال ایران موضعگیری نم��ی کرد، ولی همین 
حرف های نسنجیده امروز او و تیمش را در مقابل ایرانی قرار 
خواهد داد که ب��ا یک دنیا انگیزه به دنبال این اس��ت تا جواب 
حرف های کانگ هی را در زمین مسابقه بدهد. با وجود این که 
پیش بینی می ش��د بعد از برد فوتبال ایران در مقابل لبنان و 
پیروزی کره در مقابل ازبک، این دو غول فوتبال آسیا در بازی 
آخر خودش��ان با یک تس��اوی مس��المت آمیز زمینه صعود 
همزمان ایران و کره را فراهم کنند، کری خوانی های این یک 
هفته اخیر بین سرمربیان دو تیم حساسیت مسابقه امروز را به 
 مرز انفجار رس��انده اس��ت. بازی های ایران و کره در طی این 
سال ها همیشه خاطرات زیادی از خود بر جا گذاشته و از گل 
 مرحوم س��یروس قایقران در پکن گرفته تا ش��ش تایی شدن

کره ای ها در مقابل تیم محم��د مایلی کهن و هت تریک علی 
 کریمی ت��ا ب��رد ده نف��ره در آزادی هم��ه و هم��ه روزهایی

خاطره انگی��ز از نبرد ایران وک��ره بوده که اگر ام��روز هم این 
خاطره شیرین تکرار شود، فوتبال ایران بعد از یک دوره دوری 

از جام جهانی دوباره می تواند فوتبالش را به دنیا عرضه کند.

سبک بازی هوایی کره
 این تیم کره در مقایسه با تیم های قبلی شکننده تر و ضعیف تر

است و همان طور که در بازی رفت جواد نکونام با گل زیبایش 
 س��ند پیروزی در مقابل کره را امضا کرد، در بازی برگشت هم 
می توان با انجام ی��ک فوتبال منطقی و با حس��اب و کتاب به 
سوی پیروزی قدم برداشت. کره با وجود این که تیم صدرنشین 
این گروه است، ولی نمایش متوس��طی در مقابل لبنان، قطر 
و حتی ازبکس��تان داش��ته و به همین خاطر دیگر نباید مثل 
همیشه از آنها ترسید. بازی خوانی کی روش در دو بازی قبلی 
ایران در مقابل قطر و لبنان و اس��تفاده از یک ترکیب آشنا به 
تفکرات دفاعی باعث شده تا دروازه رحمان احمدی همچنان 
بس��ته بماند و قابل پیش بینی اس��ت که ترکیب امروز هم بر 
پایه بازی با قطر انتخاب ش��ود تا حضور امیر حس��ین صادقی 
 به عنوان ی��ک مدافع میانی و س��رزن بتوان��د حمالت هوایی 

کره ای ها را خنثی کند.
ش��اگردان کانگ هی همان طور که در بازی رف��ت در مقابل 
ایران هم نش��ان دادن��د، دیگر از آن س��بک بازی س��رعتی و 
نفوذ ب��ه قلب دف��اع فاصله گرفته ان��د و رو به س��بک فوتبال 
انگلیس��ی ها آورده اند که با قرار دادن یک مهاجم بلند قامت 

در ن��وک خط حمله به دنبال اس��تفاده از س��انتر و اس��تفاده 
 از توپ های س��وم هس��تند. کیم ش��ین ووک غول دومتری 
کره ای ه��ا در حالی ب��ه عن��وان مهاجم ه��دف در بین خط 
دفاعی ایران جا خواهد گرفت که هر س��ه مدافع ایران شامل 
س��یدجالل، صادقی و پژمان منتظری از قدرت سرزنی باالیی 
برخوردار هستند و نباید اجازه استفاده از ضربات سر را به این 

مهاجم بدهند.
البته سبک بازی ایران هم با حضور دو هافبک دفاعی در ابتدا، 
بسته نگه داشتن دروازه است و بعد از آن می توان امیدوار بود 
که مهاجمی مثل رضا قوچان نژاد س��ومین گلش در سومین 
بازی متوالی را هم به ثمر برساند. در کنار گوچی باید یادی هم 
از مسعود شجاعی کرد که تا به امروز سابقه دوبار گلزنی را در 
مقابل کره در کارنامه دارد و ش��اید بتواند خاطره بازی نسبتا 
ضعیفش در مقابل قطر را پاک کند. بازی درگیرانه و به دور از 
استرس فوتبالیس��ت های ایرانی در آب و هوای شرجی شهر 

اولسان اسباب پیروزی ما را در مقابل کره فراهم خواهد کرد.

بازی با آمار
تیم های ملی ایران و کره جنوبی دو قدرت سنتی فوتبال آسیا 
تا کنون26بار در رقابت های مختلف شامل بازی های رسمی و 
دوستانه به میدان رفته اند که برخی از این دیدار ها خاطره ساز 
بوده اس��ت. تاکنون یازده بار به کره باخته ایم و ده بار هم آنها 
را برده ایم که برای باالنس ک��ردن تعداد برد و باخت ها باید در 
اولسان برنده ش��ویم، البته دو باخت ما مقابل کره جنوبی در 
ضربات پنالتی بوده و 5 بار هم بازی دو تیم مساوی تمام شده 
 است. تا قبل از بازی رفت که با تک گل جواد نکونام کره ای ها

را شکس��ت دادیم هرگز نتوانس��ته بودیم از س��ری مسابقات 
مقدماتی جام جهانی، کره را ببریم البته فقط یک بار باخته و 5 

بار هم مساوی کرده بودیم.
تا به امروز با کره ای ها در شهر اولسان بازی نکرده ایم و تیم ملی 
6 بار در سئول و دو بار هم در بوسان به مصاف کره جنوبی رفته 
اس��ت. علی دایی با چهار گلی که در بازی معروف 6-2به تور 
دروازه کره دوخت، بهترین گلزن ایران مقابل این تیم است و 
بعد از او علی کریمی با هت تریک در دیدار سال2004 بهترین 
گلزن به حساب می آید و غالمحس��ین مظلومی، کریم باقری، 
جواد نکونام و مسعود ش��جاعی که به احتمال زیاد این دو نفر 
آخر امروزه��م در ترکیب اصلی تیم ملی حض��ور دارند، چهار 
بازیکنی هس��تند که دو گل به کره زده اند و البته ش��جاعی و 

نکونام می توانند این تعداد گل را بیشتر کنند.

صعود پرچرب در کره

فروش سیم کارت به خارجی ها ایران برزیلته!
در کره ممنوع!

دولت کره جنوبی تنها به اعضای این کشور و افراد مقیم 
اجازه خریداری سیم کارت می دهد.

وارد سئول که می شوی نخستین چیزی که بیشتر از همه 
جلب توجه می کند، تعص��ب کره ایها به برندهای داخلی 

گوشی های تلفن همراه کشورشان است.
 در حالی که در سال های اخیر گوشی های اپل بازار تلفن 
همراه را به تس��خیر خود در آورده اند، اکثریت قریب به 
اتفاق کره ایها با تعصب به دو برند سامس��ونگ و ال جی 
از گوش��ی های این دو شرکت اس��تفاده می کنند و برند 
پرطرف��داری مثل اپل ب��ا وجود برتری  هم��ه جانبه اش 

مشتری چندانی در این کشور ندارد. 
مردم کره به گونه ای درگیر فن آوری های ارتباطی هستند 
که انگار مهمترین دوست و همدم شان همین گوشی های 
همراه اس��ت و اگر چند ده نفر کره ای را در یک جا مثل 
ایستگاه اتوبوس و مترو در کنار هم ببینی تنها صدای آرام 
کیبورد گوشی هایشان اس��ت که به گوش تان می رسد و 

هیچ صدایی از کسی در نمی آید. 
در این وضع حتما برایتان جالب اس��ت که بدانید دولت 
این کش��ور مدتی اس��ت به افراد خارجی اج��ازه خرید 
س��یم کارت را نمی ده��د و تاج��ران و توریس��ت هایی 
 که به ای��ن کش��ور می آین��د مجبورند ب��ا قیمت هایی 
گزاف گوش��ی و س��یم کارتهایی را اجاره کنند تا بتوانند 
در مدت حضورش��ان در این کش��ور از موهب��ت ارتباط 

بهره ببرند.
 این محدودیت شاید بزرگترین مشکل خبرنگارانی باشد 
 که از ایران برای پوش��ش ب��ازی ایران و کره به اولس��ان 
 س��فر کرده اند و عجیب اینکه هیچ ی��ک از اپراتورهای 
تلفن هم��راه در ایران ب��ا کره ای ه��ا ق��رارداد ندارند و 

سیم کارتهای ایرانی در این کشور فعال نیستند.
در این کشور بزرگ و آرام هر چند در هر جایی می شود 
 از اینترنت پرس��رعت بهره برد اما نبای��د برایتان عجیب 
باشد که نوار کاست -که در اکثر کشورها از جمله ایران 

منسوخ شده، به وفور یافت شود.
  هر چند ش��اید باورش س��خت باش��د اما در کش��وری

 که بزرگترین تولید کننده های فن آوری های پیش��رفته 
ارتباطی دنیا و وس��ائل صوتی و تصویری دنیا را در خود 
 دارد، مردمش هنوز از نوار کاس��ت اس��تفاده می کنند 
و در فروشگاه های این کشور همچنان فروش نوار کاست 

خوانندگان در بورس است.

در حاشیه

گوش کردن به صحبت های مربی کره برای ما نان و آب نمی شود



 30 طرح عمران شهری در شهرکرد
 در دست اجراست

شهردار ش��هرکرد از اجرای همزمان30 طرح عمران شهری درسال 
جاری خبر داد.

نوراهلل غالمیان دهکردی  با اعالم این خبر اظهار داش��ت:70 درصد 
بودجه شهرداری ش��هرکرد در بخش توسعه و عمران شهری هزینه 
می ش��ود که از این میزان در س��ال گذش��ته، 359 میلیارد و250 
میلیون ریال به اجرای30 پروژه عمرانی اختصاص یافته اس��ت. وی 
احداث ترمینال شرق شهرکرد، ساخت زیرگذر و روگذر بلوار کاشانی 
 و طالقانی، توس��عه و تکمیل تپه نورالشهدا و بازگش��ایی ادامه بلوار

آیت اهلل کاش��انی را از مهم تری��ن پروژه های در دس��ت اجرای این 
شهرداری در سال گذشته عنوان کرد.

غالمیان دهکردی تکمیل و توسعه پارک های شهر، معابر برون پهنه، 
اصالح کانال دفع آب های سطحی محور ابوعلی سینا به جنوب شهر، 
آس��فالت معابر، ایجاد و اصالح جداول چهار ناحیه ش��هری، احداث 
ساختمان شهرداری و آتش نشانی منطقه منظریه، اصالح گره های 
ترافیکی سطح شهر، احیای بافت فرسوده و تکمیل مسیر اشکفتک 

را از دیگر پروژه های مهم عمران شهری در سال جاری برشمرد.
شهردار شهرکرد س��رانه هر ش��هروند از بودجه عمرانی شهرداری 
ش��هرکرد را دو میلیون و220 هزار ریال عنوان و افزود: پروژه های 
عمرانی موجود در س��طح ش��هر با وجود اعتبارات نا کافی، سرعت 

یافته است.

خبر ویژه

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
رحمان کرمی 

ذخیره سازی کاال برای ماه مبارک رمضان انجام شده و آمادگی برای 
تأمین کاالهای اساسی در این ایام فراهم شده است که یکی از موارد 
آن حدود400 تن حبوبات است  که این حبوبات شامل عدس، نخود 

و لوبیاست و هم اکنون وارد استان شده و ذخیره سازی شده است.
اجرای طرح ش��بنم از ابتدای تیرماه برای صنوف، اجباری است و همه 
کاالهای وارداتی نیز باید دارای بارکد شبنم باشند، چرا که اجرای طرح 
شبنم سبب جلوگیری از قاچاق کاال و حمایت از تولیدات داخلی می شود.

عالوه بر این موارد، در سال 
گذش��ته بی��ش از832 تن 
بادام از استان چهارمحال و 
بختیاری به خارج از کش��ور 
صادر ش��ده که بی��ش از11 
میلیون و394 هزار و79 دالر 
ارزآوری ب��ه همراه داش��ته 

است.  

مشکل کمبود کاال در ماه مبارک 
نخواهیم داشت

چهره روزیادداشت
علی اکبرهای کوچک در هفته جوان هدیه می گیـرند

رسول غالمی معاون فرهنگی امور جوانان چهارمحال گفت: متولدین هفته جوان سال جاری با نام 
مبارک » علی اکبر« از این اداره کل هدیه می گیرند. وی افزود: در جامعه امروز که هویت جوانان با انواع 
فرهنگ های غیر اسالمی تهدید می شود باید به سمت تقویت فرهنگ اسالمی، ایرانی حرکت کنیم. 
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تقدیر فرماندار، مدیر و روابط 
عمومی برتر هفته جوان

جهانگیر خبازی گفت: در راس��تای برگ��زاری مجموعه 
برنامه های فرهنگی در هفته ج��وان از فرماندار، مدیر و 

روابط عمومی برتر استان تقدیر خواهد شد.
خبازی با اعالم این خبر اف��زود: این برنامه ها که باهدف 
ش��ناخت جایگاه جوان در دس��تگاه های اجرایی استان 
و تقدیر از آنها برگزار می ش��ود، ب��ا معیارهایی همچون 
اجرای کم��ی برنامه ها، حضور در برنام��ه ریزی ویژه در 
این ایام فرخنده و توجه به حوزه ه��ای مختلف جوانان 
س��نجیده خواهد ش��د. وی در ادامه خاطر نشان کرد: از 
فرماندار، مدیر و روابط عمومی برتر این هفته در جلس��ه 
س��تاد س��اماندهی امور جوانان که به ریاس��ت استاندار 

برگزارمی شود، تجلیل خواهد شد. 

 آغاز عملیات اجرایی اصالح
سه راهی جونقان - اردل

 عملیات اجرایی اصالح نقطه حادثه خیز سه راهی جونقان - 
اردل با حضور استاندار و جمعی از مسئوالن استان آغاز شد. 

مع��اون راه��داری اداره کل راه و شهرس��ازی چهارمح��ال 
و بختیاری در مراس��م کلنگ زن��ی این طرح ب��ه خبرنگار 
ایرنا گف��ت: در این طرح با اح��داث می��دان و بلوارهایی به 
طول100مت��ر از طرفی��ن ت��ا ح��د زی��ادی از تصادف��ات 
محورارتباطی شهرستان کیار به شهرستان فارسان کاسته 
می شود. ش��هرام ندیمی میزان اعتبار موردنیاز برای اجرای 
این طرح را دومیلیارد و500 میلیون ریال دانس��ت و عنوان 
کرد: تاکنون یک میلیارد و500 میلیون ری��ال اعتبار برای 

اجرای این طرح اختصاص یافته است.

بهره برداری از پروژه سیستم 
آبیاری بارانی میانرود جونقان

همزمان با هفته جهاد کش��اورزی فاز نخست پروژه تأمین 
آب واجرای سیستم آبیاری بارانی میانرود شهر جونقان از 
توابع شهرستان فارسان با حضوراستاندار بهره برداری شد.

 مدیرجه��اد کش��اورزی شهرس��تان فارس��ان درآیی��ن 
بهره برداری ازاین پروژه اظهارداش��ت: ط��رح تأمین آب و 
اجرای سیس��تم آبیاری بارانی میان��رود در400 هکتار از 
اراضی کشاورزی گندم، جو و ش��بدر در دو فاز انجام شده 

است.

اخبار کوتاه

یک عصارخانه تاریخی )واحد روغن گیری( با ادوات تاریخی400 
ساله در  فرخش��هر اس��تان چهارمحال و بختیاری وجود دارد که 

همچنان فعالیت می کند.
به گزارش خبرنگار مهر، اس��تان چهارمحال و بختیاری اس��تانی 
تاریخی و کهن و دارای جاذبه های گردشگری، تاریخی و طبیعی 
بسیار زیادی اس��ت و از آن دس��ته استان هایی اس��ت که دارای 
جاذبه های منحصر به فرد اس��ت. این اس��تان به خاطر بکر بودن 
دارای جاذبه های تاریخی بسیار زیادی است که هنوز معرفی نشده 
و در زمینه معرفی جاذبه های تاریخی آن گونه که شایسته بوده 

به آن توجه نشده است.
توسعه گردش��گری و جذب توریسم و اش��تغال در کنار معرفی 
جاذبه های تاریخی و طبیعی فراهم می شود و باید از پتانسیل های 
موجود در این زمینه بهره گرفت. این در حالی است که چهارمحال 
و بختیاری دارای پتانسیل های گردشگری و تاریخی بسیار زیادی 
است که بسیاری از این جاذبه های تاریخی همچنان گرد ناشناسی 

را با خود همراه دارند.
عصارخانه تاریخی فرخشهر اس��تان چهارمحال و بختیاری از آن 
دسته آثار تاریخی است که به معرفی آن توجه نشده است و این در 
حالی است بسیاری از شهروندان آن از وجود این واحد تاریخی و 
قدمت آن اطالعی ندارند، چه برسد مردم شهرها استان های دیگر.

 هنگامی که از طرف پلیس راه ش��هرکرد - اصفه��ان از راه جاده 

قدیم وارد فرخش��هر می ش��ویم، س��اختمانی س��مت راست در 
کنار تپه ورودی ش��هر قرار دارد که در مش��اهده اول به نظر یک 
 س��اختمان قدیم��ی و معمولی می  رس��د، اما هنگام��ی که وارد 
ساختمان می ش��ویم با مکانی تاریخی روبه رو هستیم که بیانگر 
تاریخ صنعت در این ش��هر و استان و حتی کش��ور در400 سال 

پیش است.
این مکان تاریخی وظیفه روغن کشی با ادواتی همچون سنگ های 
حکاکی شده، تنه های تنومند درخت نارون و... با استفاده از شتر در 

تاریخ400 ساله خود را بر عهده داشته است.
عصارخانه تاریخی فرخشهر همچنان بعد از س��ال ها به فعالیت 
خود ادامه می دهد و دارای اشتغال اس��ت، اگرچه روغن کشی با 
ادوات تاریخی400 ساله انجام نمی شود و در یکی از داالن های این 
عصارخانه دو دس��تگاه برقی روغن گیری تعبیه شده و با استفاده 
از موتور الکترونیکی، روغن گیری انجام می شود، اما تمام ادوات 

تاریخی آن در این بنا حفظ شده است.
در این عصارخانه یک سنگ تاریخی حکاکی شده مشاهده شده 
 که به دوران صفوی مربوط اس��ت و حکاکی بس��یار زیبایی دارد 
و در زمان های بس��یار قدیم روغن دانه های روغنی با این س��نگ 
 تاریخی گرفته می ش��ده اس��ت. نکته قابل توجه این اس��ت که 
 این س��نگ تاریخی در گوش��ه ای قرار دارد که در معرض آسیب 

است.

فرخشهر، تاریخی ترین شهر استان است
رییس ش��ورای اسالمی فرخش��هر با اش��اره به وجود عصارخانه 
تاریخی در  این ش��هر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این 
عصارخانه تاریخی یکی از زیباتری��ن عصارخانه های تاریخی در 
کشور به شمار می رود که بعید است مشابه آن وجود داشته باشد 

و دارای سنگ تاریخی400 ساله باشد.
پرویز شاهقلیان ادامه داد: فرخشهر هم یکی از شهرهای تاریخی 
استان چهارمحال و بختیاری است و وجود آثار تاریخی کشف شده 
در این شهر، بیانگر این است که این ش��هر، تاریخ و قدمت باالیی 

دارد و می توان گفت تاریخی ترین شهر این استان است.
وی تصریح کرد: وجود قلعه های تاریخی، عصارخانه های تاریخی، 
قنات تاریخ��ی، کاروانس��راهای تاریخی و...  در این ش��هر بیانگر 
تاریخی بودن این ش��هر اس��ت. وی ادامه داد: عصارخانه تاریخی 
فرخشهر این بنا قدمت بسیار زیادی دارد و ادوات داخل آن سالم 
و بدون تخریب حفظ شده است. پرویز شاهقلیان ادامه داد: معرفی 
آث��ار تاریخی، ضرورت بس��یار باالیی دارد و توج��ه و معرفی آنها 
می تواند توریسم و عالقه مندان به آثار تاریخی را به استان بکشاند 

و در رونق کسب و کار و ایجاد اشتغال مؤثر واقع شد.
کارشناس حفظ و احیای آثار تاریخی س��ازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری در این 
خصوص به خبرنگار مه��ر گفت: این عصارخان��ه تاریخی یکی از 
ارزشمند ترین بناهای تاریخی این استان و کشور به شمار می رود.

ش��اهقلیان ادامه داد: یک عصارخانه تاریخی در دوران صفوی در 
استان اصفهان در خیابان هاتف قرار داشته است که پس از خراب 
 ش��دن تمام ادوات تاریخی آن به فرخش��هر آورده ش��ده و واحد 

روغن گیری در این منطقه بنا شده است.
 وی به وجود سنگ تاریخی عصاری در این عصارخانه اشاره کرد 
و اذعان داشت: س��نگ تاریخی که در این عصارخانه وجود دارد 
دارای قدمت400 س��اله است و سنگ عظیمی اس��ت که دارای 
حجاری های هندس��ی ترنج و دارای اش��عار حکاکی شده است و 
دور تا دور آن اشعار وجود دارد. وی با اشاره به معماری آن، گفت: 
گنبد این بنا توسط معمار فرخشهر ساخته شده است و قسمتی 
از این بنا دست کن است؛ یعنی کوه تراشیده شده و سازه بر روی 

کوه ساخته شده است.
شاهقلیان تأکید کرد: در دوران پهلوی دوم این واحد روغن گیری 
 صنعتی ش��ده اس��ت و ادوات تاریخی آن به صورت دکور در این 
محل قرار گرفته اس��ت و هم اکنون نیز این عصارخانه فعال است 
و روغن دانه های روغنی مانند برزک،آفتابگردان و... در آن گرفته 

می شود. 

عصارخانه 400 ساله چهارمحال و بختیاری همچنان فعال است

سازه  حجاری شده در دل کوه
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

                                    اخطار اجرایی
1589 شماره: 512/90 تاریخ : 92/3/23 شعبه 12 شورای حل اختالف شهرستان 
اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه حبیب اله سالمیان نام پدر: جواد شغل: 
ارتشی بازنشسته نشانی محل اقامت: مجهول المکان محکوم است به: موجب رای 
شماره 143 تاریخ 92/2/3 حوزه 12 شورای حل اختالف اصفهان که که محکوم 
علیه محکوم است به حضور در دفتر شرکت عمران آبشار اسپادانا و انتقال امتیاز 
قرار داد شماره 404004508483 بنام محکوم لهان و پرداخت مبلغ شصت و شش 
هزار ریال خسارت دادرسی در حق محکوم لهان در حق محکوم له کریم خلیلی 
فرزند اسماعیل و شهین بنایی فرزند بهرام  شغل: ... نشانی محل اقامت: اصفهان- خ 
عسگریه کوی مشکین کوچه فجر بن بست 110 مقابل فضای سبز ساختمان بدون 
نما )هردو(: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاده آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی 
که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزیور صورت جامع 
دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. شعبه 

12 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

آگهي فقدان سند مالكيت
1636 نظر به اینکه خانم شوکت سبزواري فرزند علي باارائه دو برگ استشهادمحلي که هویت 
وامضاءشهود رسمًاگواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالکیت یک شانزدهم حبه مشاع از72 
حبه ششدانگ پالک  11 اصلي بخش یک ثبتي شهرضا گردیده که سندمالکیت یک هشتم حبه 
ذیل ثبت 5 صفحه 35 دفتر3 آب بنام ماه سلطان ترابي زیارتگاهي صادرگردیده وسپس مقدار 
دفتر2   49 /  12 /  1  – وبموجب سندرسمي 896  الواسطه  مع  باانتقال  آن  یک شانزدهم حبه 
شهرضابه شوکت سبزواري انتقال گردیده که ذیل ثبت اولیه درسهم نامبرده قرارگرفته است 
اینک درخواست سندمالکیت المثني نموده است لذا دراجراي ماده 120آئین نامه اصالحي قانون 
ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده 
که در آن اشاره اي نشده ویا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف 
مدت ده  روز پس از انتشار این آگهي به ثبت محل مراجعه وادعاي خود را ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدویا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر وبه 
متقاضي تسلیم خواهد کرد .در صورت ارائه سند مالکیت یا سند معامله صورت مجلس مبني بر 
وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظیم ویک نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه 

دهنده مسترد مي گردد. میر محمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا

ابالغ 

: 9109980351500932 شماره  : 9209970351500052 شماره پرونده  1664شماره دادنامه 
بایگانی شعبه : 910944 تاریخ تنظیم : 92/1/21 خواهان : موسسه قرض الحسنه مهر بسیجیان 
بانک  به نشانی اصفهان خیابان شیخ صدوق شمال روبروی  فر  ثمین  با وکالت خانم سمیه 
ملت کوچه شهید فیاضی ساختمان وکیل پایه یک طبقه دوم خواندگان : 1- آقای محمد مدنیان 
نشانی مجهول  به  ابراهیمی خوابجانی همگی  فرهاد  آقای  آقای محمد حسین شاکرین3-   -2
المکان خواسته : مطالبه وجه چک گردشکار : دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی 
را اعالم و بشرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص دعوی موسسه 
قرض الحسنه مهر بسیجیان با وکالت خانم سمیه ثمین فر به طرفیت آقایان فرهاد ابراهیمی 
خوابجانی و محمد حسین شاکریان و سید محمد مدنیان به خواسته مطالبه مبلغ صد و بیست 
و دو میلیون و نهصد و شصت و هفت هزار و هشتصد و نود و هفت ریال و خسارت دادرسی 
به استناد چکهای 355960و155277و355643 نظر به اینکه مستندات ابرازی خواهان داللت بر 
اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه دارد و خواندگان دفاعی که برائت ذمه خود 
یا بی اعتباری مستندات خواهان را ثابت سازد ارائه ننموده اند دعوی خواهان مقرون به صحت 
تشخیص و مستندا به مواد 198و519 قانون آئین دادرسی مدنی خواندگان متضامنا به پرداخت 
مبلغ فوق بابت اصل خواسته و و مبلغ دو میلیون و چهار صد و شصت و پنجهزار ریال بابت 
هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می گردد. 
ضمنا دایره اجراء خسارت تاخیر و تادیه مبلغ خواسته را از تاریخ سر رسید چکها ) مهر ماه 90( 
لغایت زمان اجرای حکم وفق جدول شاخص اعداد تورمی بانک مرکزی محاسبه و از محکوم 
علیه وصول و به محکوم له ایصال خواهد نمود رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از 

ابالغ قابل اعتراض در این دادگاه و ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی است . 
رئیس شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان سراج 

وقت دادرسی 
1661کالسه پرونده: 105/92حل12.  تاریخ :92/3/21 از دفتر شعبه 12 شورای حل اختالف 
خمینی شهر در پرونده کالسه به حسن نمازی خویدگی  فرزند محمد خوانده پرونده فوق الذکر 
که مجهول المکان اعالم شده است و خواهان آن آقای علی اکبر رضایی  فرزند اسماعیل  ساکن 
خمینی شهر به خواسته الزام به انتقال سند رسمی خودرو که در جریان رسیدگی می باشد 
اخطار می نماید که برای روز یک شنبه مورخ 92/5/6 ساعت 5 عصر به شورای حل اختالف 
12 خمینی شهر مراجعه نمایید. یا چنانچه جهات ردی دارید بصورت کتبی قبل از موعد مقرر به 
دفتر مربوطه اعالم و ارسال نمایید و اال تصمیم مقتضی اتخاذ و شورا غیابًا رای صادر خواهد 
نمود و جهت دریافت نسخه ثانی و برگ دادخواست و ضمائم آن به دبیرخانه شورا مراجعه 
نمایید این آگهی وفق ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی یک 
نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج می شود. شورای  حل اختالف 12 خمینی شهر 

ابالغ 
ابالغ تجدید نظر خواهی در خصوص پرونده  : 92-19 شماره 92/3/19 آگهی  1665 شماره 
کالسه 92-19 شعبه 8 شورای حل اختالف تجدید نظر خواه ابراهیم ملکوتی به طرفیت علی 
اکبر نیشابوری تجدید نظر خواهی نموده است لذا با توجه به مجهول المکان بودن علی اکبر 
نیشابوری برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی نراتب در جراید منتشر تا تجدید نظر خوانده 
10 روز پس از نشر آگهی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 
شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور دادخواست ابالغ شده تلقی و پرونده به مراجع تجدید نظر ارسال خواهد شد . مدیر دفتر 

شعبه 8 مجتمع شاره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ 
1663شماره : 1471/91ش 33 تاریخ 92/3/13 نظر باینکه در پرونده کالسه 1471/91 ش33 بنا 
به درخواست محمد مهدی دیانتی به طرفیت سید مسعود حسینی – مجتبی شرافت – محبوبه 
شریفیان و فریناز صدیقی با موضوع مطالبه خسارت با توجه به ارجاع امر به کارشناسی و 
وصول نظریه کارشناسی، لذا بدینوسیله به خواندگان فوق الذکر که مجهول المکان می باشند 
اخطار می گردد. ظرف یک هفته جهت روئت نظریه کارشناسی و اعالم نظر ، به آدرس ذیل 
مراجعه نماییداصفهان – خیابان آتشگاه- مجتمع شماره 2 شوراهای حل اختالف اصفهان مدیر 

دفتر شعبه 33 شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت 
1645 آقای رامین ایرانپور با وکالت آقای محمد علی اکبر اف دارای شناسنامه شماره 8585 به 
شرح دادخواست به کالسه 1501/92ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان احمد ایران پور بشناسنامه 3 در تاریخ 1391/11/24 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- رامین ایران 
پور ش ش 8585 فرزند 2- رضا ایران پور ش ش 5797 فرزند 3 روشنک ایران پور ش ش 
1304 فرزند 4- بدر السادات موسوی نسب مبارکه ش ش 134 همسرو ال غیر  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. رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ 
1605 شماره پرونده : 9109980358201014 شماره ابالغیه 9210100353400351بایگانی : 
911200 تاریخ تنظیم : 92/1/28 شاکی خانم مهناز محقق بطرفیت مرتضی زمانی به خواسته 
معامله به قصد فرار از پرداخت دین تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه 108 دادگاه عمومی )کیفری شهرستان اصفهان واقع در اصفهان – خ 
چهار باغ باال – خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه دوم اتاق شماره 
258 ارجاع و به کالسه 9109980358201014 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1392/4/29 و 
ساعت 9:00 تعیین شده است . به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی میشود تا خوانده پس ازنشر آگهی و اطالع 

از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواستو ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. مدیر دفتر شعبه 108 دادگاه عمومی 

)کیفری شهرستان اصفهان (

فقدان سند
1647آگهي فقدان سند مالکیت نظر به اینکه ورثه آقاي علي گیوي باستناد دو برگ استشهادمحلي 
که هویت وامضاءشهود رسمًاگواهي شده و باارائه گواهي حصروراثت 90 – 11 / 4 / 1337 
دادگاه شهرضامدعي مفقود شدن سند مالکیت ششدانگ پالک 104 / 106 واقع دربخش یک ثبتي 
شهرضاگردیده اند که سندمالکیت مذکور ذیل ثبت 6372 صفحه 379 دفتر 44 بنام علي گیوي 
/ 40 دفتر5 شهرضا،   11 /  16  – نامه 904  فرزند محمد صادرگردیده سپس بموجب تقسیم 
ششدانگ باستثناء بهاء ثمنیه اعیاني درسهم احدي ازورثه بنام محمدباقرگیوي قرارگرفته که 
براي نامبرده سندصادرگردیده است بموجب سندرسمي 907 – 16 / 11 / 40 دفتر5 شهرضا 
باستناددوبرگ  گیوي  اله  ولي  ورثه  اینک  است  گردیده  انتقال  فرزندحسن  گیوي  اله  ولي  به 
استشهادمحلي که هویت وامضاءشهود رسمًاگواهي شده و باارائه گواهي حصروراثت 510 
– 24 / 12 / 84 شوراي حل اختالف شهرضاوفرم 19 مالیاتي 26411 – 19 / 3 / 92 دارائي 

اند  شهرضا مدعي مفقود شدن سند مالکیت ششدانگ باستثناء بهاء ثمنیه اعیاني آن گردیده 
وخواستارصدورسندمالکیت المثني گردیده اندکه دراجراي ماده 120آئین نامه اصالحي قانون 
ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده 
که در آن اشاره اي نشده ویا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف 
مدت ده  روز پس از انتشار این آگهي به ثبت محل مراجعه وادعاي خود را ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدویا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر وبه 
متقاضي تسلیم خواهد کرد .در صورت ارائه سند مالکیت یا سند معامله صورت مجلس مبني بر 
وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظیم ویک نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه 

دهنده مسترد مي گردد.  میر محمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا

فقدان سند مالكيت

1646نظر به اینکه ورثه آقاي علي گیوي باستناد دو برگ استشهادمحلي که هویت وامضاءشهود 
رسمًاگواهي شده و باارائه گواهي حصروراثت 90 – 11 / 4 / 1337 دادگاه شهرضامدعي مفقود 
شدن سند مالکیت 5 / 1 دانگ ازششدانگ پالک 103 / 106 واقع دربخش یک ثبتي شهرضاگردیده 
اند که سندمالکیت سه دانگ ذیل ثبت 6361 صفحه 297 دفتر 44 بنام علي گیوي فرزند محمد 
صادرگردیده است سپس بموجب سندرسمي 40332 – 22 / 12 / 34 دفتر یک شهرضا مقدار 
انتقال گردیده سپس 5 / 1 دانگ باقیمانده بموجب تقسیم  5 / 1 دانگ آن به عباسعلي گیوي 
نامه 904 – 16 / 11 / 40 دفتر5 شهرضاباستثناء بهاء ثمنیه اعیاني درسهم احدي ازورثه علي 
گیوي بنام محمدباقرگیوي قرارگرفته که براي نامبرده سندصادرگردیده و بموجب سندرسمي 
907 – 16 / 11 / 40 دفتر5 شهرضا به ولي اله گیوي انتقال گردیده است اینک ورثه ولي اله 
گیوي بموجب دوبرگ استشهادمحلي که هویت وامضاءشهود رسمًاگواهي شده و باارائه گواهي 
حصروراثت 510 – 24 / 12 / 84 شوراي حل اختالف شهرضاوفرم 19 مالیاتي 26411 – 19 
/ 3 / 92 دارائي شهرضا مدعي مفقود شدن سند مالکیت 5 / 1 دانگ مشاع باستثناء بهاء ثمنیه 
اعیاني آن گردیده اند که دراجراي ماده 120آئین نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي 
مي شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در آن اشاره اي نشده ویا 
مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف مدت ده  روز پس از انتشار این 
آگهي به ثبت محل مراجعه وادعاي خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم 
نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدویا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت ارائه 
نشود اداره ثبت سند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسلیم خواهد کرد .در 
صورت ارائه سند مالکیت یا سند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو 
نسخه تنظیم ویک نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد مي گردد. میر 

حمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا

اخطار اجرایی

1644 شماره: 1612/90 ش 7 به موجب رأی غیابی شماره 1954 تاریخ 90/10/29 حوزه 7 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه حسین مهرابی  نشانی 
محل اقامت: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و هشتاد و چهار هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سر رسید 

چک شماره 93324بتاریخ 90/8/10 تا تاریخ اجرای حکم در حق محکوم مهدی حدادگر اصفهانی  
نشانی محل اقامت: اصفهان- خ کاشانی – کوچه جوزدان سوپر محله   ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاده 
آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت مزیور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 

ندارد صریحًا اعالم نماید. شورای حل اختالف شعبه 7 حقوقی اصفهان 

اخطار اجرایی
1643 شماره: 1613/90 ش 7 به موجب رأی شماره 1955 تاریخ 90/10/29 حوزه 7 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه حسین مهرابی  نشانی محل 
اقامت: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
هشتاد و چهار هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سر رسید 
چک شماره 93323بتاریخ 90/5/6 تا تاریخ اجرای حکم در حق محکوم مهدی حدادگر اصفهانی  
نشانی محل اقامت: اصفهان- خ کاشانی – کوچه جوزدان سوپر محله  ماده 34 قانون اجرای 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاده 
آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت مزیور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 

ندارد صریحًا اعالم نماید. شورای حل اختالف شعبه 7 حقوقی اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگی
بر  مبنی  دادخواستی  سعیدی  سهراب  خواهان   372/92 کالسه  پرونده  خصوص  در   1642
مطالبه چک به طرفیت علیرضا قاسمی فرزند مظفر تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای 
المکان  مجهول  به  توجه  با  است.  گردیده  تعیین   9:30 ساعت   92/5/24 مورخ  پنجشنبه  روز 
در مراتب  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده   بودن 

ابتدای خیابان   جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
 آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ
اتخاذ مقتضی  تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایید.    

 می شود. مدیر دفتر شعبه 12 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ 
 9109980351500933  : پرونده  شماره   9209970351500053  : دادنامه  شماره   11662
الحسنه  : موسسه قرض  : 92/10/21  خواهان  تنظیم  تاریخ   910945 : بایگانی شعبه  شماره 
شمالی صدوق  شیخ  خ  اصفهان  نشانی  به  فر  ثمین  سمیه  خانم  وکالت  با  بسیجیان   مهر 

روبروی بانک ملت کوچه شهید فیاضی ساختمان وکیل پایه یک طبقه دوم خواندگان : 1- آقای 
به نشانی مجهول امید رضائی جوچی همگی   آقای  اجاقی 3-   علی کاظمی 2- خانم سپیده 

ختم  پرونده  محتویات  بررسی  با  دادگاه   : گردشکار  چک  وجه  مطالبه   : خواسته  المکان    
خصوص در  دادگاه  نماید.رای  می  رای  بصدور  مبادرت  زیر  بشرح  و  اعالم  را   رسیدگی 
طرفیت به  فر  ثمین  سمیه  خانم  وکالت  با  بسیجیان  مهر  الحسنه  قرض  موسسه  دعوی    
  آقایان امید رضائی جوچی و علی کاظمی و خانم سپیده اجاقی به خواسته مطالبه مبلغ هشتاد

خسارت  و  ریال  چهار  و  هفتاد  و  هزار  یک  و  پنجاه  و  دویست  و  میلیون  هفت  و    
صادر سوم  و  دوم  ردیف  خواندگان  که  264823و354089  چکهای  استناد  به   دادرسی 

به  نظر  است  نموده  امضاء  عنوان ضامن  به  را  ظهر چک  ول  ا  ردیف  خوانده  و  اند  نموده   
در  را  خواهان  استحقاق  و  خواندگان  ذمه  اشتغال  بر  داللت  خواهان  ابرازی  مستندات  اینکه 
 مطالبه دارد و خواندگان دفاعی که ب رائت ذمه خود یا بی اعتباری مستندات خواهان را ثابت 
سازد ارائه ننموده است دعوی خواهان مقرون به صحت تشخیص و مستندا به مواد 198و519 
قانون آئین دادرسی مدنی خواندگان متضامنا به پرداخت مبلغ فوق بابت اصل خواسته و مبلغ 
وکیل  الوکاله  حق  پرداخت  و  دادرسی  هزینه  بابت  ریال  هزار  پنجاه  هفتصدو  و  میلیون  یک 
و تاخیر  اجراء خسارت  دایره  . ضمنا  گردد  می  در حق خواهان محکوم  قانونی  تعرفه   طبق 
اجرای زمان  لغایت   91 شهریور  چکها  رسید  سر  تاریخ  از  را  خواسته  مبلغ  تادیه    
علیه  محکوم  از  و  محاسبه  مرکزی  بانک  تورمی  اعداد  شاخص  جدول  وفق   حکم 
روزپس بیست  ظرف  و  غیابی  صادره  رای  نمود  خواهد  ایصال  له  محکوم  به  و   وصول 

نظر  تجدید  قابل  آن  از  پس  بیست  ظرف  و  دادگاه  این  در  اعتراض  قابل  ابالغ  از    
خواهی است . رئیس شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان سراج 



دانستنی 

 توصیه هایی تابستانی
 برای فرار از گرما

اخبار ویژه

یک نانوچسب با قابلیت ارایه ارزان تر و مؤثرتر واکسن ها توسط دانشمندان دانشگاه کوئینزلند 
در نشستی در ادینبورگ ارایه شده اس��ت. به گفته مخترعان، استفاده از چسب به جای سوزن 
می تواند فرآیند جلوگیری از بیماری ها را در سراسر جهان تغییر دهد. به گفته محققان، این شیوه 
جدید امید به تولید واکسن های قابل مصرف برای بیماری هایی مانند ماالریا را ارایه کرده است.

کارشناسان پزش��کی دیگر از این طرح استقبال کردند، اما هش��دار دادند که ممکن است برای 
برخی از بیماران مناسب نباشد. نانوچس��ب بر برخی از مضرات واکسن های ارایه شده از طریق 
سرنگ مانند ترس از سوزن و احتمال آلودگی آن غلبه کرده است. هزاران برآمدگی ریز درون این 
چسب به آزادسازی واکسن می پردازند که به شکل خشک بر روی پوست اعمال می شود. به گفته 
محققان، این برآمدگی ها با سیستم ایمنی بدن کار می کنند. واکسن این سلول ها را که تنها به 
اندازه یک تار مو از سطح پوست فاصله دارند، هدف قرار می دهد. این نقاط در زمان تزریق واکسن 
با سرنگ مورد توجه قرار نمی گیرند. این واکسن در آزمایشات برای ارایه واکسن آنفلوانزا استفاده 
شد. محققان متوجه شدند که واکنش های ایمنی برای واکس��ن ارایه شده با نانوچسب کامال با 
شیوه سنتی سرنگ متفاوت است. همچنین میزان واکسن مورد نیاز برای عملکرد مؤثر کمتر از 
میزان مورد استفاده در شیوه سنتی است. از دیگر کاستی های واکسن های سنتی این است که 

به دلیل مایع بودن آنها، باید در زمان انتقال از آزمایشگاه به کلینیک در یخچال نگهداری شوند.

کوچک ترین بالگرد اس��باب بازی جهان به وزن11 گرم در کنار تبل��ت ویژه کودکان، دو 
 گجت جدید رونمایی ش��ده در نمایشگاه بین المللی اس��باب بازی توکیو 2013 هستند.

کوچک ترین بالگرد کنترل رادیویی جهان با 6/5 س��انتیمتر ط��ول و11 گرم وزن، از برد 
پروازی پنج متر )معادل پنج دقیقه پرواز( برخوردار است. این بالگرد مینیاتوری اسباب بازی 
از قطعات تلفن همراه ساخته شده و موتوری که برای ایجاد ارتعاش در تلفن همراه استفاده 
می شود، برای چرخش پره ها به کار رفته است. عالوه بر این، مینی بالگرد که با قیمت50 
  Tap me دالر عرضه می شود، در نمایشگاه بین المللی اسباب بازی توکیو از تبلت کوچک
 نیز رونمایی شد. بیش از90 درصد کاربران تبلت اجازه اس��تفاده کودکان از این گجت را 
نمی دهند، ب��ه همین منظور محققان ژاپنی تبلت ویژه کودکان چهار تا هش��ت س��ال را 
طراحی کرده اند که امکان نظارت والدی��ن بر عملکرد کودک از جمله اس��تفاده از تایمر 
محدود کننده زمان اس��تفاده را فراهم می کند. با رسیدن به س��اعت تعیین شده توسط 
والدین، به جای خاموش شدن دستگاه، یک چهره خواب آلود بر روی صفحه نمایش نمایان 

می شود که کودک را تشویق به خوابیدن می کند.
تبلت ویژه کودکان) Tap me(  محصول شرکت MegaHouse نیز با قیمت 219 دالر 

به بازار عرضه می شود.

پرواز کوچک ترین بالگرد اسباب بازی جهاننانوچسب ، جایگزین آمپول می شود

اولین س��الح مبارزه با گرما آب است! در فصل گرما 
آب زیادی بنوشید.

 فصل تابس��تان فرا رس��یده و گرما با گام های داغ و 
سنگین خود، ش��هرها را فرا گرفته است. گاهی هوا 
چنان گرم می شود که عرق از س��ر و رویمان جاری 
می شود، خستگی و بی حوصلگی بر ما غلبه می کند و 
تشنگی سراپای وجودمان را می گیرد. در این صورت 
است که مدام از خود می پرسیم چگونه می شود با این 
گرما مقابله کرد؟ آیا نوش��یدن آب ب��ه تنهایی برای 

تحمل گرمای هوا کافی است؟
نقش تغذیه در مقابله با دهیدراته شدن بدن )از دست 
دادن آب بدن( چیست؟ همه  این سؤال ها پاسخ دارد. 
مهم این اس��ت که اجازه ندهید بدنتان آب خود را از 
دست بدهد و دچار خستگی بش��وید. برای مقابله با 

گرما و عطش تابستان با ما باشید.
    تعریق

تعریق یا همان عرق کردن پدیده  کامال طبیعی بدن 
انسان محسوب می شود و برخالف باور عموم، بخشی 
از سیستم خنک کننده  بدن است که باعث می شود 
بدن در دمای مناس��بی قرار گیرد. در واقع عرق این 
توانایی را دارد که به طور طبیعی در عرض چند دقیقه 
بدن را خنک کند. برای همین است که وقتی سخت 
مشغول کار و فعالیت هس��تیم عرق از سر و رویمان 

جاری می شود.
واقعیت این است که هرچه بیشتر عرق کنید بدنتان 
خنک تر می ش��ود. عالوه ب��ر این، ع��رق، آرام بخش 
ایده آل اعصاب انس��ان نیز محس��وب می شود و این 
قابلیت را دارد که نبض را تنظی��م کند. به طور کلی 
عرق کردن، روشی اس��ت که بدن به وسیله  آن خود 
را خنک نگه می دارد. با وجود ای��ن که نقش تعریق 
در خنک نگهداشتن بدن در نوع خود بسیار جالب و 
فوق العاده اس��ت، اما باید بدانید که همین عرق، کار 
بسیار مهم دیگری نیز انجام می دهد که خیلی از ما 
حتی فکرش را هم نمی کنیم: دفع سموم بدن؛ پس 
عرق کردن آنقدرها هم بد نیست، اما زمانی که عرق 
می کنیم بدن آب و امالح معدنی خود را نیز از دست 
می دهد و الزم اس��ت که تمام این عناصر جایگزین 
ش��وند. در واقع الزم اس��ت که در فصل گرما خوب 
بخورید و خوب بنوش��ید تا بدنتان دهیدراته نشود؛ 
یعنی این که آب خود را از دست ندهد. زیرا از دست 

رفتن آب بدن آسیب رسان خواهد بود.
    چه بخوریم؟

میزان سدیم و پتاسیم بدن ما باید متعادل باشد، اما 
متأس��فانه به دلیل این که در طول روز مواد غذایی 
سرشار از سدیم )نمک( بیش��تری مصرف می کنیم 
این موازنه به هم می ریزد. پتاس��یم به خصوص اگر 
اهل ورزش باش��ید وظیفه  احیای انرژی را بر عهده 
دارد و خس��تگی را از جان به در می کند. این عنصر 
مهم در موز، زردآلو، طالبی و بیشتر میوه و سبزیجات 
به میزان قابل توجهی وج��ود دارد. توصیه می کنیم 
برای حفظ تعادل پتاس��یم و س��دیم بدنتان در هر 
وعده  غذایی سبزیجات تازه و خشک، سیب زمینی، 
میوه های تازه و خشک میل کنید. قطعا گزینه های 
زیادی برای انتخاب دارید. از مصرف سوپ که باعث 
تأمین مایعات بدن می ش��ود غافل نشوید. حواستان 
باشد مصرف مواد غذایی شور مثل چیپس، سوسیس 

و کالباس، ماهی دودی و غیره را محدودتر کنید.
    میزان پروتئین

هر چه مواد غذایی سرشار از پروتئین بیشتری مصرف 
کنید، بیشتر احساس گرما خواهید کرد. متخصصان 
توصیه می کنند که مصرف روزانه یک گرم پروتئین 
به ازای یک کیلوگ��رم وزن بدن مصرف کننده کافی 
است؛ یعنی این که اگر شما یک خانم60 کیلوگرمی 
هس��تید روزانه به 60 گرم پروتئین نی��از دارید. این 
میزان با مصرف100 گرم گوش��ت قرم��ز، ماهی یا 

گوشت مرغ و سه محصول لبنی تأمین می شود.
    آب

اولین سالح مبارزه با گرما آب است. در فصل گرما آب 
زیادی بنوشید. همیش��ه یک بطری آب دم دستتان 
باش��د و به طور مرتب آب بنوش��ید. منتظ��ر نمانید 
که تش��نگی هالکتان کند و بعد به سراغ آب بروید. 
البته میزان آب مصرف��ی به فعالیت فیزیکی ش��ما 
بستگی دارد، اما بدانید که نوشیدن حداقل یک لیتر 
آب؛ یعنی معادل8 لیوان الزم اس��ت، بعد یا قبل غذا 
آب بنوش��ید. می توانید آب خالص بنوشید و یا این 
که مقداری آب لیموترش و یا چند پ��ر نعناع به آن 
اضافه کرده و تشنگیتان را برطرف سازید. اگر طرفدار 
آب های گازدار هستید سعی کنید از انواع کم سدیم 
آن اس��تفاده کنید. اگر خیلی آب به اصطالح خالی 
دوس��ت ندارید یا این که می خواهید ع��الوه بر رفع 
عطش برنزه هم ش��وید، توصیه می کنیم از آب میوه 
سرشار از کاروتنوئیدها و ویتامین ها استفاده کنید؛ 
مثل آب هویج. این مواد مغذی شما را از آسیب های 

نور خورشید درامان می دارند.
    چند توصیه  کلی

از نوش��یدن مایعات به اصطالح تگری و مواد غذایی 
خیلی س��رد بپرهیزید. بر خالف آنچه که عامه  مردم 
تصور می کنند، نوش��یدن مایع��ات خیلی خنک به 
هنگام تش��نگی، نه تنها عط��ش را برطرف نمی کند 

بلکه باعث تعریق بیشتر بدن می شود.

طراح سرشناس ژاپن در حوزه روباتیک 25 خرداد ماه در همایش 
بین المللی آینده جهانی2045 ش��بیه ترین روبات به انسان را 

رونمایی کرد.
 هیروشی ایشیگورو مدیر آزمایشگاه روباتیک هوشمند دانشگاه 
اوزاکا در ژاپن در همایش بین المللی آینده جهانی 2045 که با 
تمرکز بر شگفتی فناوری برگزار شده بود به توصیف تالش های 

خود برای ساخت روبات های انسان نما پرداخت.
نکته جالب که درباره سخنرانی این استاد دانشگاه اوزاکا و طراح 
سرشناس روبات مطرح بوده این است که در این همایش دو نسخه 
از هیروشی ایشیگورو حضور داشت. یکی زنده و دیگری روباتی 
بود که بسیار شبیه به وی ساخته شده بود و حتی حرکات کوچک 
 و پلک زدن های انس��ان را تقلید می کرد. ایشیگورو روبات های

 تأثیرگذاری طی سال های ساخته است. روباتی که 25 خردادماه 
در همایش آینده جهان��ی 2045 روی صحنه ق��رار گرفته بود 
»ژنویید«  نام داشت؛ یک روبات انسان نما که به واقع شبیه انسانی 
است که تله پورت شده باشد. این روبات از راه دور توسط یکی از 

همکاران ایشیگورو که روی صحنه نبود، کنترل می شد. ایشیگورو 
در همایش  با خنده می گفت که می توان��د از   ژنویید برای ارایه 
 س��خنرانی به جای خودش اس��تفاده کند و مردم به س��ادگی 
می توانند این روبات انسان نما را به عنوان بدن وی بپذیرند. این 
محقق روباتیک روبات دیگری شبیه به ژنویید ساخته است که 

شبیه یک روبات انسان نمای زن لباس پوشیده و در پشت ویترین 
لباس فروشی ها به نمایش گذاشته اس��ت. این روبات به قدری 
محبوب بود که لباس هایی ک��ه برای تبلیغ برتن ک��رده بود به 

سرعت فروش رفت.
ایش��یگورو روبات های خود را در برنامه تئأتر س��یار روبات های 
انسان نما شرکت داده تا آنها بتوانند صحنه هایی با حاالت شبیه 
به انسان خلق کنند که این تأترها مورد توجه مخاطبان خود قرار 

گرفته است.
این مختصص علوم روباتیک همچنین روباتی با نام»تله نوئید« 
ساخته است. روباتی شبیه به بالش که بدون جنس و یا سن خاصی 
طراحی شده تا هرکس هر تصویری که دوست دارد را روی ظاهر 
بی شکل آن منعکس کند. ایشیگورو این روبات را میان سالمندان 

دانمارک آزمایش کرده که با پذیرش خوبی همراه بوده است.
به طور کلی کارهای ایش��یگورو مرزهایی را که وی آن را فرا بشر 
می داند کنار زده است. این مرزها همان جایی است که انسان و 

فناوری ناپدید می شوند.

رونمایی از واقعی ترین روبات انسان نما
کدام گوشی را باید بخرم؟

 کدام گوش��ی را باید بخرم!؟ این س��ؤالی اس��ت ک��ه بس��یاری از افراد 
می پرس��ند. با رونمایی از Samsung Galaxy S4 و HTC One و 
 920 Nokia Lumia ،BlackBerry Z10اضافه شدن به گوشی های
و980 همچنین Apple iPhone 5، گزینه های خرید بیش از پیش می 
شوند. نیمه پر لیوان این است که داشتن گزینه های زیاد، چیز خوبی است. 
البته اگر دارای اطالعات الزم برای یک خرید مناسب باشید. در ادامه برای 

بررسی گوشی ها و سیستم عامل ها با ما همراه باشید.

کدام سیستم عامل برای من مناسب تر است؟
 .BlackBerry و iOS، Android، Windows Phone"
هر کدام از آنها مزیت ها و کاستی های خودشان را دارند و مقایسه آنها بر 

این اساس است که شما به کدام یک نیاز دارید.
قدرت iOS و فروش��گاه قوی و پ��ر محتوای آن و رابط کاربری مناس��ب 
آن نق��اط ق��وت آن محس��وب می ش��وند، ام��ا متأس��فانه ش��ما برای 
 Android .وابس��ته هس��تید iTunes تهی��ه  برماکه ه��ای آن ب��ه
یک��ی از انعط��اف پذیرتری��ن سیس��تم عام��ل هاس��ت و قابلی��ت 
 ش��خصی س��ازی باالیی دارد. در واقع م��ی ت��وان آن را دنیای��ی برای 
برنامه نویسان و شخصی سازان دانست. البته بیشتر بودن قابلیت شخصی 
سازی باعث کاهش سرعت به روز رسانی سیستم عامل توسط شرکت شده 
و کارایی گوش��ی در هنگام خرید کمتر از زمانی است که شخصی سازی 
شده  است. قبل از خرید گوشی های دارای این سیستم عامل، دقت کنید 
که گوشی، کدام ورژن از آن را پشتیبانی می کند. بهترین ورژن اندروئید تا 
کنون اندروئید 4/2 است. البته ورژن های 4/1 و 4/0 نیز مناسب هستند. 
Windows Phone 8 سیس��تمی شاداب با شکلی س��اده است، اما 
کسانی که کشش و انعطاف زیادی از گوشی خود می خواهند، آن را زیاد 
نخواهند پسندید. فروشگاه ضعیف )البته در حال رشد( این سیستم عامل 
نقطه ضعف دیگر آن است. سیس��تم عامل BlackBerry 10 با قابلیت 
ارتباط و ایمیل و قابلیت های محافظتی قدرتمن��د خود، دل طرفداران 
قدیمی خود را به آس��انی به دست می آورد. البته سیس��تم عامل تازه و 
درحال رش��د آن نمی تواند کاربران راضی سیستم عامل های دیگر را به 

استفاده از این سیستم عامل تشویق کند.

از گوشی خود چه می خواهم؟
سؤالی که باید از خودتان بپرسید این است که چگونه می خواهید از آن 
استفاده کنید؟ اگر می خواهید از گوش��ی خود به عنوان یک دوربین دم 
دس��ت، اجرای بازی های گرافیکی، اس��تفاده زیاد از اینترنت، نگهداری 
عکس ها و فیلم های ف��راوان، خواندن کتاب ه��ای الکترونیکی، گوش 
کردن به موس��یقی و کارهایی از این قبیل استفاده کنید، در این صورت 
یک گوشی پیشرفته برای شما مناسب است.این گونه گوشی ها باید دارای 
صفحه  بزرگ با رزولوش��ن باال و فضای ذخیره زی��اد و دوربینی پرقدرت 
باشند. همچنین باید توانایی مناس��بی در نگهداری باتری داشته باشند 
تا بتوانند زمان بیشتری مورد استفاده قرار بگیرند. البته باید دقت کنید 
که برای داشتن گوشی قدرتمندتر، پول بیشتری مورد نیاز است و هرچه 

قدرت گوشی بیشتر باشد، قیمت آن نیز بیشتر خواهد بود.

طراحی گوشی چگونه باشد؟
تلفن همراه یک وس��یله بس��یار ش��خصی اس��ت و ش��اید یک طراحی 
موردپس��ندتان قرار گیرد، ولی طرح دیگری را دوس��ت نداشته باشید. 
اگر شما یک گوش��ی با قیافه س��اده می خواهید، خبر خوش برای شما 
 این اس��ت که بس��یاری از گوش��ی ها به رنگ سیاه و خاکس��تری تیره 
هستند، اگرچه رنگ س��فید اخیرا مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. 

رنگ های دیگری مانند قرمز و زرد و ... نیز برای گوشی ها وجود دارند.

صفحه نمایش گوشی چه اندازه باشد؟
مهم ترین ویژگی فیزیکی یک گوشی اندازه صفحه نمایش آن است. بزرگ 
 Huawei Ascend ترین گوش��ی اندروئیدی از نظر صفحه نمای��ش
 Samsung Galaxy است که دارای صفحه 6/1 اینچی است. سپس Mate
 1080pبا 5 اینچ و قابلیت تفکیک HTC One 2 با 5/5 اینچ و Note

HD)یا به عبارتی دیگر 440 نقطه در هر اینچ مربع( می آیند.

چقدر به دوربین گوشی اهمیت می دهم؟
اگر می خواهید از گوشی خود برای ثبت لحظاتی از زندگی خود استفاده 

کنید، بهتر است قبل از خرید به این ویژگی توجه نمایید.
گوش��ی ه��ای  Lumia 928 ب��ا توانایی عکاس��ی خ��ود در تاریکی، 
Galaxy S4 ب��ا دوربی��ن13 مگاپیکس��لی و iPhone 8 ب��ا ق��درت 
عکاسی مناس��ب در نور کم و اش��یای کوچک در صدر لیست قرار دارند. 
 همچنی��ن گوش��ی ه��ای HTC ک��ه از فن��اوری Ultrapixel بهره 
می برند نیز توانایی خوبی در گرفتن عکس های سریع با کیفیت مناسب 

و رنگ های طبیعی دارند.

سرعت گوشی من چگونه باشد؟
گوش��ی های امروزی در زمینه قدرت پردازش و س��رعت ب��ا یکدیگر )و 
همچنین ب��ا رایانه های قدیم��ی!( رقابت دارن��د و این فاکت��ور، یکی از 
 A6 از پردازشگر Apple مشخصات مهم هر گوشی است؛ مثال کمپانی
جدید خود رونمایی کرده است که سرعت پردازش دو برابر نسبت به نسخه 
قبلی خود دارد. Galaxy S4 نیز دارای پردازشگر های4 هسته ای و در 

بعضی نسخه ها 8 هسته ای است. 
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عکس نوشت

 اعتراض 
 یک تماشاگر ورزشی
 در برزیلیا

آل��رژي یکي از ش��ایع ترین بیم��اري ها در می��ان والدین و 
کودکان اس��ت که با راهکارهاي خاصي مي توان از بروز این 

بیماري پیشگیري کرد.
 میترا ذرات��ي متخصص تغذی��ه و رژیم درماني ب��ا بیان این 
 که آل��رژي، یک بیماري اس��ت ک��ه صف��ت آن از والدین به 
 کودک به ارث مي رس��د گفت: با رژیم غذایي مناس��ب مادر 
مي توان از ابتال کودک به آلرژي فصلي یا غذایي پیش��گیري 

کرد.
 وي با بیان این که براي انجام این کار باید مواد غذایي آلرژي زا

 را از رژیم غذایي مادر حذف ک��رد گفت: بادام زمیني یکي از 
مواد خوراکي اس��ت که حتی اگر مادر مبتال به آلرژی نباشد 

کودک را دچار این بیماری می کند.
 وی همچنین توصیه کرد: مادران در سه ماهه آخر بارداری 

از محصوالت پروبیوتیکی)محصوالت غذایی که در آنها یک 
سری باکتری های مفید  وجود دارد که وقتی وارد بدن مادر 
می ش��ود نمی گذارد آلرژی به کودک منتقل شود( ازجمله 

ماست پروبیوتیک استفاده کنند.

 ذراتی در ادامه افزود: بعد  از تولد نیز اگر مادر عالئمی مانند 
دل درد، یبوس��ت های مزمن، باال آوردن لخته و ریفالکس 
وکهیرهای پوس��تی در کودک دیده ش��د، احتم��ال این که 
کودک آل��رژی ب��ه پروتئین ش��یر گاوی که مادر اس��تفاده 
 کرده،پیدا کن��د، دارد، لذا در این موارد به مادران پیش��نهاد 
می کنیم تا مدت10 روز مص��رف کلیه لبنیات را قطع کنند. 
اگر کودک بهبود یافت تا پایان دو سالگی مادر نباید هیچ گونه 
لبنیاتی استفاده کند، اما باید مکمل کلسیم ویتامینD را با 

نظر متخصص تغذیه دریافت کند.
  وی در پایان خاطرنش��ان کرد: ثابت ش��ده اسیدهای چرب 
امگا 3 که در گردو و ماهی وج��ود دارد خاصیت ضد التهابی 
دارد و تا حدودی می تواند از التهاب پیشگیری کند که بعد از 

تولد مادر باید مصرف کند.

ورود هر گونه آلرژي به بدن ممنوع!
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