
پا قدم روحانی، رفتیم جام جهانی 

 استان هایی که عجیب ترین رأی ها  
را به صندوق ریختند

پوستر گذشته 
فرهادی  در ایران 
رونمایی شد 

قوچان نژاد در لباس خداداد 

آمارهای عجیب انتخاباتی

 افزایش 2/5میلیارد
مترمکعبی ذخایر آبی 4

 نخستین واکنش اوباما
نبود بودجه، جشنواره موسیقي 2 به انتخاب روحانی

را متوقف کرد 5

6

نظام نشان داد از 0/7 درصد آرا 
هم صیانت می کند

 دشمنان رمان های500 صفحه ای درمورد فتنه 88 نوشتند و 
 آشوب های سال 88 را به گردن جمهوری اسالمی انداختند،

شبکه های مختلف مجازی راه اندازی کردند تا ملت ایران را 
در اذهان ملت دنیا زیر سؤال ببرند، آنها می خواستند بگویند 

که در کشور ما دیکتاتوری حاکم است، اما...

نقش جهان میزبان بازي هاي 
تیم فوتبال گیتي پسند

در ص��ورت تکمی��ل بخ��ش عم��ده ای از ورزشگاه 
نقش جهان تا شهریور امسال، بازی های گیتی پسند 
در لیگ دسته اول فوتبال باشگاه های کشور احتماال 

در این ورزشگاه برگزار می شود.
تیم فوتبال گیتی پسند که چند ماه پیش توانست جواز 
حضور در لیگ دسته اول فوتبال باشگاه های کشور را 

کسب کند، از شهریور امسال باید...

س:حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

2

3

دانشگاه علوم پزشكي شهركرد 
7

رتبه نخست را كسب كرد

 جلیل شهناز در گذشت
5

تار شهناز در کنار نی کسایی جای گرفت 

ج��دول آرای نامزدها ب��ه تفکیک است��ان ها را که نگ��اه می کنی 
در برخی استان ه��ا رأی باالی برخ��ی نامزدها قاب��ل پیش بینی 
 است و در برخی استان رفتار انتخاباتی م��ردم آن استان، غیرقابل 

پیش بینی بوده است.

معادالت قالیباف در تهران به هم ریخت
تونل توحی��د، تونل نیایش، اتوب��ان امام عل��ی)ع(، بوستان والیت 
و همه پ��روژه هایی که جن��وب را به شمال ته��ران وصل می کرد، 
نماد مدیریت شه��ری محمد باقرقالیب��اف در هشت سال گذشته 
 است. تابلوه��ای روزشمار پروژه های شهری،  به��ره برداری از این

پروژه ها را تقریبا در سر موعد نشان می داد. اقدامات عمرانی قالیباف 

در تهران، انتظار رأی اول را برای او در این کالن شهر به بار آورده بود؛ 
اتفاقی که نیفتاد. حسن روحانی در تهران با یک میلیون و326هزار 
و964 هزار رأی در صدر قرار گرفت و محمدباقر قالیباف725 هزار و 

854 رأی در تهران کسب کرد.
با وجودی که دو نامزد انتخاباتی این دوره از خطه خراسان رضوی 
بودند، اما مردم این است��ان بیشترین رأی را به روحان��ی داده اند. 
دراستان خراسان رضوی از بین سه میلیون و 28 هزار و910 رأی، 
حسن روحانی 43 درصد آرا را به دست آورد و محمد باقر قالیباف  که 

اهل طرقبه مشهد است32 درصد آرا را کسب کرد.

 محسن هاشمی
به بهشت می رود؟

گسترش شهر،حوادث را 
افزایش داده است

 تمام نهادها باید  با 
محیط زیست همسو شوند

 برنامه ریزی ناصحیح 
موجب رکود صنعت شد

 ازدواج های نامتعارف
 را بشناسید
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جهان نما کوتاه نمی آید 

5

تهدیدی که تاریخ را به لرزه انداخته است 

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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در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

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

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

چرخ تئاتر اصفهان چرخید

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

س[
س: فار

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

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

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

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

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

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

لذا متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر و اخذ اوراق مناقصه در ساعات اداری به واحد 
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مبلغ  به  اعتباری  با  فرعی  و  اصلی  معابر  فرش  بلوک  و  گذاری  جدول  و  زيرسازی  820/000/000 ريال.1- 

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

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

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

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

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

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

روزی روزگاری اصفهان 52
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اصفهان در خطر آتش و باران 
هشدار جدی اعضای شورای شهر به مسئوالن

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

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

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«
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چهره روزیادداشت

 احتمال مذاکرات ایران و آژانس
 در پاییز

خبرگزاری ایتارت��اس از احتمال برگزاری مذاک��رات ایران و آژانس 
بین المللی انرژی اتمی در پاییز خبر داد. 

 یک منبع دیپلماتیک نزدیک ب��ه آژانس بین الملل��ی انرژی اتمی 
روز دوش��نبه به خبرگزاری ایتارتاس گفت که کارشناس��ان آژانس 

بین المللی انرژی اتمی و ایران در پاییز با یکدیگر مذاکره می کنند. 
 به گفته ای��ن دیپلم��ات گفتگوهای ای��ران و آژانس بع��د از تغییر 
مذاکره کنندگان انجام خواهد ش��د. وی با ذکر ای��ن که گفتگوهای 
ایران - آژانس منتظر انتصاب تیم های جدید است، اما موضع ایران 
همچنان تغییری نکرده اس��ت، افزود: این مش��ورت ها به س��ختی 

می تواند تا قبل از پاییز انجام گیرد.

الریجانی پاسخ احمدی نژاد را بدهد
نماینده مردم اردبیل از رییس مجلس درخواس��ت کرد که پاس��خ 

سخنان فرافکنانه رییس جمهور را بدهد. 
کماالدین پیرمؤذن نماینده مردم اردبیل در جلسه علنی روز سه شنبه 
طی تذکری با اس��تناد به بند۱۱ ماده ۲۴ آیین نامه داخلی مجلس 
گف��ت: علیرغم زحمات بی دری��غ نمایندگان درخص��وص بودجه و 
الحاقاتی که نس��بت به این بودجه انجام ش��د، متأس��فانه در زمان 
ابالغ بودج��ه از طرف رییس دولت، کم لطف��ی و بی مهری مطلق به 
نمایندگان انجام شد. وی افزود: با وجود این که رییس دولت در زمان 
تقدیم بودجه تعلل داشت و خودش در زمان ارایه بودجه حاضر نبود 
و بی قانونی های زیادی نظیر افزایش۸۲ درصدی بودجه نهاد ریاست 
جمهوری صورت گرفت، اما متأسفانه در زمان ابالغ، مسائلی از سوی 
وی مطرح شد که از ناحیه رییس مجلس و سخنگوی مجلس به این 
صحبت های فرافکنانه و عوام فریبانه جوابی داده نشد. نماینده مردم 
اردبیل در پایان از الریجانی درخواست کرد که اجازه ندهد مجلس 

تضعیف شود.

 نخستین واکنش اوباما
 به انتخاب روحانی

رییس جمه��وری آمریکا و والدیمی��ر پوتین رییس جمهوری روس��یه، 
واکنش های خود به نتیجه انتخابات ۲۴ خرداد ماه در ایران را اندکی پس از 
دیدارشان در حاشیه نشست گروه هشت در »انیسکیلن« ایرلند شمالی، 

در یک کنفرانس خبری بیان کردند. 
اوباما گفته امیدوار اس��ت ای��ن انتخاب��ات بتواند گامی ب��ه پیش برای 
گفتگوهای اتمی ایران باش��د. پوتین نیز گفته اس��ت با انتخاباتی که در 
ایران برگزار شد، ما امیدواریم بخت بیشتری وجود داشته باشد تا مشکل 
اتمی ایران حل شود و ما برای این کار از گفتگوهای دوجانبه و بین المللی 
استفاده خواهیم کرد. باراک اوباما بلندپایه ترین مقام آمریکایی ا ست که 
به نتیجه انتخابات در ایران واکنش نش��ان می دهد، اما پیش از او، دیگر 
مقام های کاخ س��فید)از جمله جی کارنی س��خنگوی کاخ سفید، جان 
کری وزیر خارجه آمریکا و دنیس مک دوناف رییس دفتر باراک  اوباما( نیز 

درمورد پیروزی حسن روحانی بیانیه هایی صادر کرده بودند. 

 واکنش الریجانی به خبر
 احضار احمدی نژاد

علی الریجانی در پاس��خ به تذکر کوچک زاده مبنی بر انتشار خبری 
در خصوص احضار رییس جمهور به دادگاه به شکایت مجلس گفت 
که انعکاس این موضوع خالف واقع اس��ت و ش��یطنتی در این کار 

بوده است. 
 در جلسه علنی  روز سه شنبه مجلس، مهدی کوچک زاده در تذکری 
مس��تند به بند۱۱ماده ۲۴ آیین نامه داخلی مجلس اظهار داش��ت: 
همان طور که مطلع هستید همکاران نماینده، نامه ای با بیش از ۲00 
نام به عنوان تبریک به منتخب مل��ت امضا کردند و برای همکاری با 
ایشان اعالم آمادگی نمودند و این موضوع در دیدار شما با ایشان مورد 
تأکید قرار گرفت. وی افزود: متأسفانه  رسانه ها شیطنتی کردند که 
الزم است متذکر شوید آنها نوش��تند رییس جمهور فعلی با شکایت 
رییس کمیسیون اصل90 به دادگاه احضار شده است، در حالی که 
من به عنوان عضو کمیس��یون هیچ اطالعی از این امر ندارم و آقای 

پورمختار هم از این مسأله ابراز بی اطالعی کردند. 

واکنش اوالند به نتایج انتخابات ایران
با گذشت چند روز از اعالم نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران، 
واکنش ها به این رخ��داد همچنان ادام��ه دارد. »فرانس��وا اوالند« 
رییس جمهور فرانسه نیز به جمع س��ران اروپایی پیوست که از این 
انتخابات استقبال کرده اند. اوالند که در حاشیه اجالس سران گروه 
»جی ۸« صحبت می کرد، این انتخابات را نقطه عطف جدیدی برای 
توسعه ایران دانس��ت. وی در این مورد گفت: به عقیده من اگر ایران 
خواس��ت و اراده کافی داشته باش��د، انتخابات می تواند نقطه عطف 

جدیدی در توسعه این کشور باشد.

اخبار کوتاه 

نظام نشان داد از 0/7 درصد آرا هم 
صیانت می کند

سردار نقدی/ رییس سازمان بسیج   
 دش��منان رمان های500 صفح��ه ای درمورد فتنه ۸۸ نوش��تند و 
 آش��وب های س��ال ۸۸ را به گردن جمه��وری اس��المی انداختند،

شبکه های مختلف مجازی راه اندازی کردند تا ملت ایران را در اذهان 
ملت دنیا زیر س��ؤال ببرند، آنها می خواستند بگویند که در کشور ما 

دیکتاتوری حاکم است، اما دیدید که همه اینها باطل شد.
رییس سازمان بسیج مس��تضعفین با بیان این که جمهوری اسالمی 
ای��ران از 0/7 درص��د آرا هم 
صیانت کرد، اف��زود: هر رأی 
ی��ک امان��ت اس��ت در ن��زد 
مسئوالن، چه رسد به ادعای 
۱۱ میلیون تقلب.  همه دنیا 
فهمید این چیزی که در این ۴ 
سال تکرار می شد، یک دروغ 
بزرگ بود و این اتفاق، دنیا را 

بیدار کرد.
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دیدار مهم دو مرجع تقلید

آیات عظام مکارم ش��یرازی و صافی گلپایگانی در دیداری پیرامون مهم ترین تحوالت جهان 
اسالم و منطقه، مس��ائل جاری کش��ور و حوزه های علمیه گفتگو و تبادل نظر کردند. آیت اهلل 
مکارم شیرازی با حضور در بیت آیت اهلل صافی گلپایگانی با این مرجع تقلید دیدار و گفتگو کرد.

 محسن هاشمی
به بهشت می رود؟

 واکنش قوه قضاییه
به احضار احمدی نژاد

با توجه به آرا و اسامی که تا کنون از صندوق ها بیرون آمده اند می توان مشاهده 
کرد که حدود۱۱ نفر از این اشخاص از ائتالف اصالح طلبان به شورا راه یافته اند 
و آن گونه که این جناح از قبل اعالم کرده بود، در نظر داش��ت تا بعد از ورود به 
شورا و در دست گرفتن حداکثر کرسی های آن، گزینه مورد نظر خود؛ یعنی 

»محسن هاشمی« را به عنوان شهردار تهران انتخاب کند.
شاید اقبال شهرداری تهران تا شهریور امسال با محسن هاشمی که در نامزدی 
انتخابات شورای شهر تهران از طرف ش��ورای نگهبان رد صالحیت شده بود 
همراه باش��د، چون با توجه به چینش اعضای ش��ورا با اکثریت اصالح طلبان 
و همچنین تغییر دولت تا مرداد امس��ال و در رأس قرار گرفتن اصالح طلبان 
در دولت آینده، آنها نیز از این انتخاب شهردار توسط شورا حمایت کنند و در 

نهایت همراهی و همکاری خودشان را با شهرداری تهران ادامه دهند.

 سید ابراهیم رییسی معاون اول رییس قوه قضاییه  در پاسخ به سؤال یکی از 
خبرنگاران درباره اخبار منتشر شده در رس��انه ها در خصوص احضار محمود 
احمدی نژاد به دادگاه گف��ت: درباره این موضوع س��خنگوی قوه قضاییه در 

نشست خود با رسانه ها توضیحات الزم را ارایه خواهد کرد.  
وی همچنین درباره خلق حماسه سیاسی و حضور مردم در انتخابات نیز گفت: 
رهبر معظم انقالب زمینه س��از وقوع حماسه سیاسی در سراسر کشور بودند.  
وی ادامه داد: رهبر معظم انقالب زمینه را برای رقابت سالم تمام ۸ کاندیدای 
ریاست جمهوری با استفاده از رسانه ملی ایجاد کردند. سید ابراهیم رییسی 
همچنین درپاسخ به سؤال خبرنگار فارس درباره کمبودهای دستگاه قضایی 
کشور گفت: کمبود بودجه دستگاه قضایی یکی از دغدغه های اصلی دستگاه 

قضایی کشور است.

عراقچی سخنگوی وزارت امور خارجه درباره اظهارات اخیر 
یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بین الملل��ی انرژی اتمی مبنی 
بر این که ایران با آژانس هم��کاری نمی کند و فعالیت های 
هسته ای ایران برخالف قطعنامه های بین المللی همچنان 
ادام��ه دارد، گف��ت: انتظار ما از آق��ای آمانو ب��ه عنوان یک 
کارش��ناس فنی در صحنه بین المللی و مس��ئول یک نهاد 
فنی این است که از برخوردهای سیاسی اجتناب کنند و در 

چارچوب وظایفش عمل کند. 
 وی تأکید کرد:  ایران به تعهدات خود در چارچوب ان پی تی 
و همکاری ب��ا آژانس ادام��ه می دهد و اگر چی��زی بیش از 
تعهدات ایران انتظار باش��د نیازمند ی��ک چارچوب جدید 
برای همکاری هاس��ت. این چارچوب در ح��ال حاضر میان 
ایران و آژانس در حال مذاکره است، اما این که چرا تاکنون 
این مذاکرات به یک نتیجه نهایی منتج نشده است را باید از 
آقای آمانو بپرسید.  عراقچی درباره واکنش وزیر خارجه کانادا 
نسبت به انتخابات ایران با بیان این که برای اظهارات سخیف 
این مقام کانادایی ارزشی قائل نیستم، گفت: چندان ضرورت 
نمی بینم که نسبت به این اظهارات واکنش نشان دهم. این 
قبیل اظهارات از سوی وزیر خارجه کانادا چندین بار تکرار 
شده است و بنده به تدریج به این نتیجه رسیدم که باید در 

شعور سیاسی او )وزیر خارجه کانادا( تردید کرد. 

یک عضو جامعه روحانیت مبارز گفت: انتخابات۲۴ خرداد 
هنر رهبری بود که توانست فتنه ۸۸ را نابود کند و دموکراسی 

امروز را برای ما به سوغات بیاورد. 
 حجت االسالم والمسلمین جعفر شجونی با اشاره به حضور 
مردم در انتخاب��ات۲۴ خرداد اظهار داش��ت: این انتخابات 
هنر بزرگ رهبر معظم انقالب اس��ت، چراکه ایشان همواره 
بر دو نکته تأکید داش��تند. ایش��ان همواره می فرمودند که 
آرای مردم امانت اس��ت و حکم حق الناس را دارد. ایش��ان 
همچنین به مردم می فرمودند که اگر اسالمی هم نیستید، 
به واس��طه ایرانی بودنتان باید برای وط��ن خود رأی دهید. 
ش��جونی با بیان این که نمی ت��وان گفت که امروز ریش��ه 
اصولگرایی را موش خورده اس��ت، ادام��ه داد: طیف مقابل 
اصولگرای��ان آمدن��د و تنها ب��ه ی��ک کاندی��دا رأی دادند 
 و ای��ن در حالی ب��ود که اصولگرای��ان به چندی��ن نفر رأی 

دادند.
  چنانچه اصولگرایان همچون رقیبشان آرای بیشتری کسب 
 می کردند باید با اجماع، به کاندیدای واحد می رس��یدند. از 
این چن��د نفر بای��د در نهایت ی��ک نفر باق��ی می ماند ولی 
متأس��فانه م��ا دیدیم که ب��ه جز آق��ای حدادع��ادل دیگر 
اصولگرایان کناره گیری نکردن��د و امروز ضربه این کار خود 

را  دیدند.

محمد علی پورمختار رییس کمیس��یون اص��ل90 با اعالم 
تذکری در خصوص شکایت کمیسیون اصل نود و مجلس از 

رییس جمهور توضیحاتی را ارایه داد.
نماین��ده مردم بهار در مجلس ش��ورای اس��المی گفت: در 
س��ال۸9  و در مجلس هش��تم راج��ع به س��ه موضوع هم 
 از طریق کمیس��یون اصل ن��ود و هم در اج��رای ماده ۲36 
آیین نامه داخلی مجلس گزارش��اتی در خصوص تخلفات 
رییس جمهور به صحن علنی مجلس ارایه ش��ده و توسط 

نمایندگان به تصویب رسید.
وی ادامه داد: این گزارش��ات در خصوص ع��دم معرفی به 
موقع وزیر ورزش و جوانان به مجلس شورای اسالمی، عدم 
پرداخت بودجه ارزی مت��رو علیرغم تصویب مجلس و عدم 
ارایه اساسنامه ش��رکت نفت به مجلس بود که دو شکایت 
 در خصوص وزیر ورزش و ش��رکت نفت بر اساس ماده ۲33 

آیین نامه به تصویب صحن علنی مجلس رسید.
وی تأکید کرد: شکایتی از س��وی شخص رییس مجلس از 
رییس قوه مجریه به دادگاه نش��ده اس��ت. متأسفانه دولت 
چنین وانمود می کند که ریی��س مجلس از رییس جمهور 
ش��کایت کرده که این موضوع بر می گ��ردد به همین دوره 
اخیری که رییس جمهور به مجلس آمده و بحث هایی را در 

روز استیضاح وزیر رفاه مطرح کرد.

فوالدگرنماینده اصفهان در مجلس شورای اسالمی با تحلیل 
ش��رایط پیش آمده در انتخابات اخیر گفت: تنها همراهی با 

رهبری است که موجب ملحق شدن به والیت می گردد.
فوالدگر گفت: با تحلیل ش��رایط به این نتیجه می رس��یم 
که اوال ترکیب آرای ریی��س جمهور منتخب پیش از آن که 
حاکی از پیروزی مطلق یک گرایش سیاسی باشد، ناشی از 
تجمیع برخ��ی نارضایتی های مردم از عملکرد مس��ئولین 
در مس��ائل اقتصادی و عدم اجماع اصولگرایان و اتفاق نظر 
اعتدال گرایان و اصالح طلبان در حمایت از رییس جمهور 
منتخب اس��ت.نماینده مردم اصفهان اظهار داشت: شاهد 
ما بر این ادعا موفقیت اصولگرایان در کس��ب اکثریت آرای 
مردم در انتخابات ش��وراهای اسالمی شهرهای کشور است 
و این نش��انگر اعتماد مردم به اصولگرایان در مواردی است 
 که عملکرد مثبت اجرایی و خدمات بیشتری ارایه کرده اند.

 فوالدگر ادامه داد: انتخابات اخیر بار دیگر ضرورت تشکیل 
 احزاب مردم��ی و ق��وی از س��الیق مختل��ف اصولگرایی،

اعت��دال گرایی، اصالح طلب و حتی مس��تقلین را آش��کار 
ساخت. واقعیت این است که برخالف تحلیل برخی بزرگان 
که دوره اصالح طلبی را تمام ش��ده می دانستند و نیازی به 
اجماع اصولگرایان نمی دانس��تند، جامعه متش��کل از سه 
سالیق اصولگرایی، اصالح طلبی درون نظام و اعتدال گرایی است.

انتخابات  مجلسسیاست خارجه مجلس 

 پاسخ محکم تهران
 به وزیر خارجه کانادا

ضربه اجماع نکردن را 
خوردید

 دولت
 جو سازی کرد

آرای روحانی؛  ناشی  از 
تجمیع  نارضایتی های مردم
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جدول آرای نامزدها به تفکیک استان ها را که نگاه می کنی در 
برخی استان ها رأی باالی برخی نامزدها قابل پیش بینی است 
 و در برخی اس��تان رفتار انتخاباتی مردم آن اس��تان، غیرقابل 

پیش بینی بوده است.

معادالت قالیباف در تهران به هم ریخت
تونل توحید، تونل نیایش، اتوبان امام علی)ع(، بوس��تان والیت 
و همه پروژه هایی که جنوب را به ش��مال تهران وصل می کرد، 
نماد مدیریت شهری محمد باقرقالیباف در هشت سال گذشته 
 است. تابلوهای روزشمار پروژه های شهری،  بهره برداری از این

پروژه ها را تقریبا در سر موعد نش��ان می داد. اقدامات عمرانی 
قالیباف در تهران، انتظار رأی اول را برای او در این کالن ش��هر 
به بار آورده ب��ود؛ اتفاقی که نیفتاد. حس��ن روحانی در تهران با 
یک میلیون و3۲6هزار و96۴ ه��زار رأی در صدر قرار گرفت و 

محمدباقر قالیباف7۲5 هزار و ۸5۴ رأی در تهران کسب کرد.

مشهد؛ قالیباف دوم، جلیلی سوم
با وجودی که دو نام��زد انتخاباتی این دوره از خطه خراس��ان 
رضوی بودند، اما مردم این استان بیش��ترین رأی را به روحانی 
داده اند. دراستان خراسان رضوی از بین سه میلیون و ۲۸ هزار 
و9۱0 رأی، حس��ن روحان��ی ۴3 درصد آرا را به دس��ت آورد و 

محمد باقر قالیباف  که اهل طرقبه مش��هد است3۲ درصد آرا 
را کسب کرد. س��عید جلیلی دیگر نامزد مش��هدی این دوره از 
انتخابات در استان خراسان رضوی۱3و نیم درصد آرا را به دست 
آورده است. در شهرستان مشهد هم حسن روحاني با ۴9۸هزار و 
۲رأي، محمدباقر قالیباف با ۴۴۲هزار و 7۱رأي و سعید جلیلي 

با ۲۲۲هزار و 97۱رأي در رتبه های اول تا سوم قرار گرفته اند.

استانی که رضایی باالترین رأی را آورد
خوزس��تان و اهواز، دیاری ب��ود که قالیباف و محس��ن رضایی 
چندباری به آنجا سفر کردند. دو فرمانده جنگ، ازظلمی که به 
اهواز و خرمشهر رفته صحبت کردند و با عشایر استان هم دیدار 
کردند. حسن روحانی هم به این دیار س��فر کرد. تفاوت در این 
بود که رضایی متولد این استان است و طبیعی هم بود که در این 
استان باالترین رأی را بیاورد. او در خوزستان9۲۱ هزار و570 
رأی آورد و حس��ن روحانی در مرتبه دوم 675 هزار و۴9۲ رأی 

آورد. قالیباف در این استان۱۱7 هزار و977 رأی آورده بود.

رأی روحانی در شهرستان محل تولد احمدی نژاد
در سمنان اس��تان محل تولد حس��ن روحانی، طبیعی بود که 
باالترین رأی برای وی باشد. روحانی در این استان۱57 هزار و 
۱33رأی کسب کرده است. در مرتبه دوم، محمد باقر قالیباف 

۸7 هزار و 59۸ رأی کس��ب کرده است. نکته جالب رأی حسن 
روحان��ی و قالیباف در شهرس��تان ه��ای س��رخه- محل تولد 
روحانی- و آرادان- محل تولد احمدی نژاد- اس��ت. روحانی در 
آرادان۴ ه��زار و۲0 رأی آورده و محمدباق��ر قالیباف دو هزار و 
9۱ رأی. حسن روحانی در سرخه شهرستان محل تولد خود از 
مجموع۱۲366 رأی  ۸ هزار و 639 رأی کسب کرده و قالیباف 

توانسته است یک هزار و ۴۴۴ رأی کسب کند.

استانی که معادالت را تغییر داد
رفت��ار انتخاباتی م��ردم قم غیرقاب��ل پیش بینی تری��ن رفتار 
انتخاباتی این دوره بود. بنا ب��ه حمایت آیت اهلل مصباح یزدی از 
س��عید جلیلی، انتظار این بود که او در این استان باالترین رأی 
را بیاورد یا حداقل از آنجایی که رس��انه ه��ای حامی علی اکبر 
والیتی خبر حمایت جامعه مدرس��ین حوزه عملیه قم از وی را 
منتش��ر کرده بودند، انتظار بود والیتی رأی قابل تأملی در این 
استان بیاورد، اما مردم این استان ظاهرا تمایل داشتند رییس 
جمهورش��ان عباپوش و روحانی باشد. حس��ن روحانی  در این 
استان،۲0۱ هزار و 677 رأی آورد و سعید جلیلی در مرتبه۱۲۱ 
هزار و ۲37 رأی کسب کرد. محمدباقر قالیباف۸9 هزار و 9۸7 

رأی در این استان کسب کرد.

یزد با عارف بود
زمانی ریی��س جمهور کش��ور و مع��اون اولش ی��زدی بودند. 
محمدرضا عارف معاون اول سید محمد خاتمی که این دوره در 
انتخابات ریاست جمهوری نامزد شده بود در روزهای پایانی به 
توصیه خاتمی و به نفع روحانی کنار کش��ید. عارف، حرف مراد 
خود را پذیرفت و یزدی ها از عارف خط گرفتند. رأی قالیباف، 
جلیلی و س��ایر نامزدها در اس��تان یزد به۱00 هزار هم نرسید. 
حسن روحانی در این استان با کسب 3۴3 هزار و 36۱ رأی، در 

رتبه اول قرار گرفت.

رأی جالب هم استانی های مشایی به روحانی
نکته جالب دیگ��ر که هیچ تحلیلی هم بر آن نمی توان نوش��ت 
رأیی است که هم استانی های اسفندیار رحیم مشایی به روحانی 
داده اند. استان مازندران از اس��تان هایی است که روحانی رأی 
چشمگیری در آنجا کسب کرده اس��ت. از یک میلیون و نهصد 
هزار رأیی که در این استان جمع آوری شده است، نزدیک به یک 
میلیون و صد هزار نفر به حسن روحانی رأی داده اند و هشتصد 

هزار بقیه بین سایر نامزدها پخش شده است.

آمارهای عجیب انتخاباتی

آمریکا حریم هوایی سوریه را استان هایی که عجیب ترین رأی ها  را به صندوق ریختند
نقض کرد

یک منبع امنیت��ی اردنی فاش کرد که ش��ش جنگنده 
آمریکایی روز دوشنبه با نقض حریم هوایی سوریه، وارد 
آسمان این کشور ش��دند. پایگاه خبری پانوراما نوشت: 
یک منبع امنیتی آگاه در اردن در این خصوص گفت: این 
شش جنگنده که از نوع اف۱6 بودند رأس ساعت۱۸روز 
دوشنبه به وقت دمش��ق، وارد حریم هوایی سوریه شده 
و در مس��افتی به طول پنج کیلومتر در حریم هوایی این 

کشور پرواز کردند. 

 مخالفت عراق 
با راه حل نظامی در سوریه

»نوری المالکی« نخست وزیر دولت عراق در دیدار با 
»کاترین اشتون« مسئول سیاست خارجی اتحادیه 
اروپا تأکید کرد که روابط عراق با کشورهای اتحادیه 

اروپا روابط ریشه دار است و ما تصمیم داریم این روابط 
را گسترده تر کنیم. وی افزود: ما بر موضع عراق مبنی بر 
مخالفت با راه حل نظامی بحران سوریه تأکید می کنیم.
مالکی اشاره کرد که عراق از زمان آغاز بحران سوریه بر 
ضرورت اتخاذ راه حل سیاسی مبتنی بر گفتگو و تفاهم 
و عدم دخالت در امور داخلی سوریه تأکید کرده است. 

برای مذاکره آماده ایم
 مدی��رکل آژان��س بین الملل��ی ان��رژی اتم��ی گف��ت: 
برنامه هس��ته ای ایران علیرغ��م افزای��ش تحریم ها به 
صورت مداوم گس��ترش یافته و تحریم ها اثری روی آن 

نداشته است.
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی که با خبرگزاری 
رویترز گفتگو می ک��رد، بار دیگر ب��رای ادامه مذاکرات 
هسته ای با ایران اعالم آمادگی کرد، اما گفت هنوز هیچ 
تاریخی برای دور جدید مذاکرات می��ان ایران و آژانس 

تعیین نشده است.
آمانو در بخشی از این مصاحبه گفت: گسترش »ظرفیت 
و میزان تولید« در برنامه هسته ای ایران به صورت مداوم 

ادامه دارد.
وی در پاس��خ به س��ؤالی مبنی ب��ر این که آی��ا افزایش 
تحریم ها تأثیری بر فعالیت های هس��ته ای ایران داشته 
نیز گفت: فکر نمی کنم این طور بوده باش��د. من که هیچ 

تأثیری نمی بینم.

اخبار بین الملل



یادداشت

 سفر 38 هزار دانش آموز اصفهانی
 به سرزمین های نور

مسئول معاونت اردویی و گردشگری سپاه صاحب الزمان)عج( استان 
 اصفهان از سفر38 هزار دانش آموز ب��ه مناطق عملیاتی جنوب خبر 

داد
 .به گزارش ایس��نا، سرهنگ پاسدار اسماعیل شریفی��ان افزود: در 
مرحله اول19هزار دانش آموز دختر از نیمه مهرماه تا پایان آبان ماه 
 سال جاری به مدت45 روز و در مرحله دوم19هزار دانش آموز پسر از 
اواخر آذرم��اه تا پایان بهمن م��اه به سرزمین های ن��ور جنوب اعزام 

خواهند شد.

آزادسازی خیابان سلمان فارسی 
تدریجی است

شه��ردار منطقه 4 اصفهان اع��ام کرد: آزادس��ازی خیابان سلمان 
 فارسی حدفاص��ل بیمارستان چم��ران و سه راه پین��ارت تدریجی 

است.
حمیدرضا شهیدی با بیان ای��ن مطلب گفت: خیابان سلمان فارسی 
به طول حدود هزار متر در دستور کار شهرداری منطقه4 قرار دارد. 

وی افزود: آزادسازی خیابان سلمان فارس��ی حدفاصل بیمارستان 
چمران و سه راه پینارت به صورت تدریجی است.

گشتی در اخبار 

 گسترش شهر 
حوادث را افزایش داده است
مدیرعامل سازمان آتش نشانی اصفهان  

آتش پاد بهزاد بزرگ زاد 

هم��ه روزه در سطح شهر اصفه��ان، ده ها حادثه جان و م��ال شهروندان 
را ب��ا خطر مواج��ه می کند. آت��ش سوزی، ف��رو ریخت��ن ساختمان ها، 
گودبرداری های غیر اصولی و حیوانات م��وذی، زندگی مردم را به چالش 

کشیده و بر میزان حوادث افزوده است.
مردم از مس��ئوالن می خواهند راهکارهایی برای عدم تکرار این حوادث 

ارای��ه کنن��د و از س��وی دیگر 
مس��ئوالن نی��ز از شهروندان 
انتظار همکاری بیشتری دارند. 
در واقع گسترش شهر، حوادث 
را افزایش داده و رعایت اصول و 
قواعد زندگی شه��ری و پرهیز 
از بی دقتی ه��ای پرخطر و... از 
وظایف شهرون��دان در افزایش 

ضریب ایمنی شهری است.
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چهره روز
در زمان خريد زمين هاي قولنامه اي از شهرداري استعالم كنيد

مصطفي بهبهاني،رییس کمیسیون عمران و شهرسازي شوراي اسامي شهر اصفهان گفت: 
شهروندان باید در زمان خری��د زمین هاي قولنامه اي از شه��رداري استعام کنند تا دچار 

مشکل نشوند.
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وقتی16سال پیش سنگ 
 دریا
قدرتی پور

بن��ای ب��رج جه��ان نما 
درمرکزشهرریشه دواند 
هیچ کس فکرش را هم نمی ک��رد که تاریخ، عرق 

شرم برجبین بنشاند.
حاال بعد از 6 دهه کشمکش برسرکوتاه آمدن برج 
جهان نما، هنوز هم میدان تاریخی نقش جهان در 
معرض تهدی��د است، چرا که از فرص��ت باقیمانده 
یونسکو وآخرین اخطارش مبنی بر کوتاه کردن این 
برج، تنها سه روز باق��ی مانده، اما شواهد نشان می 
دهد که این برج، همچنان بربلند بودنش سماجت 
می کند و شاید باید منتظ��ر عواقب ناخوشایندی 

برای اصفهان باشیم.
فقط کافی است نی��م نگاهی ب��ه تاریخچه برجی 
بیندازیم که خیلی وقت است سر به آسمان ساییده 
تا هر بار رسانه ای شود. سال 76 اولین نقشه های 
این برج با کاربری تجاری ب��دون این که ارتفاع آن 

مشخص شود تصویب شد و آنق��در بلند شد تا در 
پس موافق��ت ها و مخالفت ه��ای درونی و بیرونی 
ب��ه ارتفاع48متر رسید؛ ارتفاعی ک��ه کارشناسان 

یونسکو را به اعتراض واداشت. 
س��ال82 ب��ود ک��ه ای��ن اتف��اق باعث ش��د این 
 کارشناس��ان ب��ه مخدوش ش��دن حری��م میدان

نقش جهان نظر بدهند و مهر بطانی بر ارتفاع این 
برج قد بلند بزنند.

آنها در گزارش��ی به کمیته می��راث جهانی، کوتاه 
شدن برج جهان نما را خواستارشدند و تهدید کردند 
که درغیر این صورت، میدان نقش جهان اصفهان 

در فهرست میراث جهانی درخطر قرارمی گیرد.
از آن زم��ان بود که جنج��ال های رسان��ه ای کار 
خودش را کرد تا 13 بهم��ن84 روز سرنوشت برج 
تعیین شد، مهلتی که یونسکو به ایران داده بود تا 

کوتاه آمدن برج را ببیند.
درجریان این تصمیم ابت��دا درکمیته  پیگیری که 

با عضوی��ت نمایندگان سازمان می��راث فرهنگی، 
شهرداری و استان��داری تشکیل شد، رأی به کوتاه 
کردن برج جهان نما تا ارتفاع شش متر )دو طبقه( 
داده شد، ول��ی یونس��کو س��ال1384 در دوربان 
آفریق��ای جنوبی ای��ن میزان تعدی��ل را در بخش 
شرقی )چهارب��اغ( تا12 مت��ر و در بخ��ش غربی 
)شمس آبادی( تا24 متر قابل قبول دانست، البته 
هنوز کشمکش ها بر سر میزان تعدیل این برج ادامه 
دارند؛کشمکش هایی که هرسال در اجاس یونسکو 
و هنگام بررسی پرونده ه��ای میراث جهانی ایران، 
ترس قرارگرفتن پرونده  نقش جهان را در فهرست 

میراث جهانی دچار چالش و تردید می کند.
در اجاس یونس��کو در لیتوانی ک��ه تیرماه 1385 
برگزارشد، رییس  وق��ت سازمان میراث فرهنگي و 
گردشگری � اسفندی��ار رحیم مشایي � در نامه ا ی 
که به ریی��س کمیته  میراث جهانی یونس��کو داد، 
درخواست تمدید مهل��ت را برای انجام تعهد ایران 

با هدف تعدیل ب��رج جهان نما مطرح کرد، البته در 
این زمان، فقط یك طبقه از ب��رج جهان نما کوتاه 

شده بود.
به این ترتیب، ایران هرسال درحال دادن تعهد برای 
تعدیل12 مترازارتفاع برج جهان نما در بخش شرقی 
)چهار باغ( و24 متر در بخش غربی )شمس آبادی( 
است تا میدان نقش جهان به فهرست میراث جهانی 
در خطر وارد نشود، اما گویی این تعهدات همچنان 
در پس پشت باقی مانده تا همواره جهان نما تمام 

قد بایستد.
سال2008 هم تعهده��ای دو طرفه همچنان باقی 
ماند؛ تعهداتی که به روشنی ذکرمی کرد دارندگان 
یا سازندگان برج جهان نما باید پای میز مذاکره با 
یونسکو حاضر شوند، اما با این که این مسأله تا اول 
فوریه سال2009 ادامه داشت همچنان جهان نما 

تخریب نشد و مشکاتش در خم یك کوچه ماند.
حاال اتفاق مهمی که این روزها دوستداران میراث 
فرهنگی منتظر آن هس��تند، بس��ته شدن پرونده 
 برج جهان نماست که سال ها یکی از جنجال های

بی��ن المللی می��راث فرهنگی ایران ب��ود، اما گویا 
این اتفاق نمی افت��د، به این خاطر ک��ه گرچه فاز 
دوم تعدیل جهان نما در س��ال89 اتفاق افتاد، اما 
همچنان یك سازه بتنی از آن باق��ی ماند که قرار 
شد در اولی��ن فرصت ممکن تخری��ب شود، چون 
هنوز در منظر میدان نقش جهان قرار داشت و این 
مسأله از سوی کارشناسان یونس��کو ثبت جهانی 
این اثر را زیر س��ؤال می برد. درآن س��ال به گفته 
اسفندیارحیدری پور ریی��س قبلی سازمان میراث 
فرهنگ��ی، صنایع دست��ی و گردشگ��ری اصفهان 
از طبق��ات باقی مانده که هنوز تعدی��ل نشده بود، 
سقف ها و دیوارهای اطراف برداشته شد و تنها یك 
سازه بتنی ماند که قرار ش��د برداشتن آن نیز آغاز 

شود که هنوز این اتفاق نیفتاده است.
عب��اس ح��اج رسولیها ریی��س ش��ورای اسامی 
 شهر اصفهان به عنوان کس��ی ک��ه دستی بر آتش

جه��ان نما دارد چن��دی پیش در پاس��خ به سؤال 
 خبرنگار ما مبن��ی بر این که تکلی��ف این سازه ها

 چیس��ت، اعام کرد که بر روی این س��ازه ها قرار 
 است فض��ای سبز برنامه ریزی ش��ود؛ امری که در 
گفته های نای��ب ریی��س ش��ورای اسامی شهر 

اصفهان نیز به خوبی روش��ن است، اما او یك مورد 
دیگر را ه��م در آن زمان مد نظر ق��رار داد، این که 
سخنان کارشناسان یونس��کو آنچنان مهم نیست: 
»اعام زمان از سوی یونس��کو تنها یك حرف بوده 
 است و چندان جدی نیس��ت. مهم این است که ما 
ای��ن تعدیل را انج��ام دهیم و بعد ب��ه آنها گزارش 

کنیم.« 
شاید همین حرف ها بود که جه��ان نما همچنان 
استوار ایستاده و به هیچ طریقی نمی خواهد کوتاه 
بیاید. دالیل این کوتاه نیامدن البته زیاد است، شاید 

همان هزینه دو میلیارد تومانی است که در همان 
روزهای سال2010جمال الدین صمصام شریعت 
معاون سابق استانداری اصفهان از پرداخت شدن 

آن خبر داده بود.
درهمی��ن رابط��ه دکترامی��ری مدی��ر ارتباطات 
سازمان می��راث فرهنگ��ی استان اصفه��ان البته 
 م��ی گوی��د: در جلس��ه بررس��ی وضعی��ت ب��رج 
جهان نما، هیچ حرفی درب��اره نرسیدن بودجه از 
سوی شهرداری و ش��ورای شهرمطرح نشد و گفته 
معاون عمرانی استانداری اصفهان باید در این زمینه 

حجت باشد.
با این همه بازهم پرونده جهان نما بازماند تا امروز 
که شم��ارش معکوس یونس��کوآغاز ش��ده و همه 
منتظرن��د ببینند چ��ه تدبیری برای این مس��أله 
اندیشیده می شود و آیا اکنون که به اعتقاد بسیاری 
 قرار است روابط بی��ن المللی ای��ران ترمیم شود، 

می توان به تدبیر دولت امید، امیدوار بود؟ 

تهدیدی که تاریخ را به لرزه انداخته است 

جهان نما كوتاه نمی آيد 

 سال 76 اولین نقشه های
 این برج با کاربری تجاری 

بدون این که ارتفاع آن 
مشخص شود تصویب شد و 

 آنقدر بلند شد تا 
 در پس موافقت ها و 

مخالفت های درونی و بیرونی 
به ارتفاع48متر رسید

کالهبردار 150 میلیون تومانی 
دستگیر شد

 تمام نهادها باید
 با محیط زیست همسو شوند

فرمانده انتظامی استان اصفهان از دستگیری فردی که با راه اندازی صندوق خانگی 
به بهانه پرداخت وام، از11 نفر مبلغ یك میلیارد و500 میلیون ریال کاهبرداری 

کرده بود خبر داد.
سردار عبدالرضا آقاخانی اظهار داشت: در پی شکایات متعدد مبنی بر این که فردی 
با راه اندازی صندوق خانگی150میلیون تومان کاهبرداری کرده و متواری شده 
است، کارآگاهان اداره مبارزه با جرائم اقتصادی پلی��س آگاهی استان موضوع را 
پیگیری کردند. وی گفت: با توجه به احتمال این که متهم با این شگرد بخواهد در 
محله های دیگر نیز اقدام به کاهبرداری کند، پرونده به صورت ویژه و با سرعت، 

توسط پلیس آگاهی استان پیگیری و دستور جلب و دستگیری متهم گرفته شد.

معاون طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت:تمام نهادها 
باید با محیط زیست همسو شوند.

مهدی انصاری در گفتگو با ایرنا افزود: طبیعت را نباید با ایجاد معادن و اشتغالزایی 
از بین برد. وی افزود: سامتی مردم با ایجاد آالیندگی برخی از کارخانجات نادیده 

گرفته شده است و باید برای این مشکل چاره اندیشی شود.
وی با بیان این که نباید تنها به دنبال ایجاد اشتغال به هر طریق بود، گفت: این امر 

سبب ایجاد مشکات زیاد در استان اصفهان می شود.
انصاری با بیان این که کار محیط زیست فقط اعام روزهای سالم و ناسالم نیست، 

خواستار آشنایی بیشتر مردم از فعالیت های این مجموعه شد.

هرسال��ه ریزگرده��ا میهمان��ان ناخوان��ده اصفه��ان 
گروه
 می شون��د. ریزگردهای��ی که از کشوره��ای عربی کوچ  شهر

می کنند و هنوز هیچ تدبیر خاصی درمورد آنها اندیشیده 
نشده است، این در حالی اس��ت که به گفته کارشناسان، ای��ن ریزگردها سمی 
هستند.  در این میان شهر اصفهان نیز مستثنا نبوده و شاید به همین خاطر است 

که لقب پایتخت سرطان ایران را یدک می کشد.
پرویزکردوانی کارشناسی است که در این رابطه سخن گفته است. 
مشروح سخنان این کارشناس محیط زیست را در زیر می خوانید:

      ای��ن ریزگردها از زمین های کش��اورزی که به دلیل کم آب��ی، بایر مانده و 
حاوی فس��فر و ازتی بوده که به دلیل استفاده از سموم کشاورزی در خاک باقی 
مانده است، به وجود آمده، زیرا گیاه از 100 کیلوگرم کود فسفر تنها می تواند30 

کیلوگرم را جذب کند و باقی آن تبدیل به سنگ می شود.
    سازم��ان حفاظت محیط زیس��ت تاکنون بودجه هایی را ک��ه برای کنترل 
ریزگردها گرفته در جهت درست استفاده نکرده است و مجلس نباید حتی یك 

ریال در این زمینه به سازمان حفاظت محیط زیست بدهد.
     اکنون کشور ما مانند انسانی است که یك طرف آن فلج است و متأسفانه این 

فلجی شامل استان های حاصلخیز کشورمان می شود.
     دلیل افزایش غلظت ریزگردها طی10سال اخیر، گرم شدن روزافزون کره 

زمین و خشکسالی است که باعث شده بسیاری از پوشش های گیاهی کشور به 
دلیل استفاده بی رویه آب در شهرها از بین برود.

     عاوه بر آن به دلیل کم آبی، سال هاست که در قس��مت هایی از اراضی که 
قبا زیر کشت بوده، کشاورزی نمی شود. همچنین به دلیل رفت و آمد تانك ها در 

زمان جنگ، زمین ها لق شده و منجر به وقوع ریزگردها شده است.
     در تاالب های خشك شده ای که رفت و آمد در آنها صورت نگرفته و پوشش 

گیاهی دارد، ریزگرد تولید نمی شود.
     از آنجا که این ریزگردها در ارتفاعات بسیار باال حرکت کرده و حتی تا ارتفاع 
15هزار پایی باال می رود و وجود کوه ها بر روی آن تأثی��ر ندارد، منجر به ایجاد 
اختال در دید خلبان ها شده، به گونه ای که در بسیاری از روزهای سال، شاهد 

تعطیلی پروازها هستیم.
 عاوه بر آن، این اتفاق برای راننده های اتومبیل  نیز رخ داده و منجر به تصادفات 

بسیاری می شود.
     از آنجا که وقوع ریزگردها مانع رسیدن ن��ور خورشید به گیاهان می شود، 

کیفیت و کمیت محصوالت کشاورزی کاهش می یابد.
     یکی از مهم ترین عواقب وقوع ریزگردها بر روی حیوانات، اختال در سیستم 
زنبورهای عسل است، به گونه ای که اکنون مشاهده می کنیم تولیدات زنبور عسل 

در کشور ما از10 به 2 کیلوگرم رسیده است.
     این ریزگردها از ماسك های معمولی عبور می کند و مهم ترین اثر ریزگردها 

بر روی سامت انسان ها به ویژه کودکان است.
    برای حل مشکل ریزگردها باید به خود طبیعت رجوع کرد، اکنون مشاهده 
می کنی��م در نواحی بیابانی که شدیدتری��ن باد را هم دارد، گ��رد و غباری بلند 
نمی شود، زیرا این نواحی پوشیده از شن و ریگ است و به همین دلیل است که 

باید به جای پاشیدن مالچ، شن و ریگ بپاشیم.
    طاق کاری، کاهش سطح آب ها را به دنبال دارد و با اجرای این طرح با پایین 
رفتن سطح آب، قنات ها خشك شد، به گونه ای که پس از انقاب، این طاق ها را 

از بین برده و جای آن پسته کاشتند.
     استفاده از مالچ رسی بهترین راه برای تثبیت تپه های ماسه ای است.

    با پاشیدن رس بر روی تپه ها و سپ��س آبپاشی بر روی آنها، ماسه ها تثبیت 
می شود که از فواید این اقدام، ارزان بودن رس و استف��اده از تکنولوژی ارزان و 

پایین است.

ریزگردهای زاینده رود، سمی است
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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 شنبه 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

 اطالعات تكميلی از طريق سايت ISTE.MPORG.IR امكان پذير است.

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

 افزایش 2/5میلیارد
مترمکعبی ذخایر آبی

حجم ذخایر آبی کشور در پشت سدها با 2/5 میلیاردمترمکعب افزایش 
به27 میلیاردمترمکعب رس��ید، با این حال میزان آب خروجی از سدها 
نیز13 درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است. 
در حال حاضر 56/4 درصد از حجم مخازن سدهای کشور از آب پُر بوده 
و مجموع ظرفیت مخازن س��دهاي کش��ور در زمان فعل��ی47 میلیارد 
مترمکعب گزارش شده است. حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور، 
از ابتداي سال آبی جاري )مهرماه91( تاکنون در مقایسه با مدت مشابه 
سال آبی گذشته10 درصد افزایش یافته است. این میزان هم اکنون27 
میلیارد مترمکعب به ثبت رسیده اس��ت. بر پایه این گزارش، حجم آب 
موجود در مخازن سدهای کشور در زمان مشابه سال گذشته حدود24 
میلیارد و500 میلیون مترمکعب گزارش شده بود. حجم آب ورودي به 
مخازن سدهای کشور نیز از ابتداي سال آبي جاري تاکنون با اندکی تغییر 
در مقایسه با سال آبی گذش��ته به30 میلیارد و200 میلیون مترمکعب 
رسیده اس��ت. این میزان در مدت مشابه س��ال آبی گذشته30 میلیارد 
و700 میلیون مترمکعب گزارش ش��ده بود. می��زان حجم آب خروجی 
از سدهای کشور نیز از ابتداي سال آبي جاري تاکنون21 میلیارد و100 
میلیون مترمکعب گزارش شده است، در حالی که آب خروجی از سدهای 
کشور در مدت مشابه سال آبي گذشته به میزان24 میلیارد و200 میلیون 
مترمکعب بود، بر این اس��اس، حجم آب خروجي از س��دهاي کشور در 
مقایسه با مدت مشابه سال آبي گذشته 13 درصد کاهش نشان مي دهد.

خبر ویژه

4
موج جدید بیکاری در اقتصادهای پیشرفته

سازمان جهانی کار اعالم کرد: نیمی از جمعیت اقتصادی کشورهای اس��پانیا و یونان را جوانان بیکار 
تشکیل می دهد و پیش بینی می شود تعداد بیکاران در اقتصادهای پیشرفته به13 میلیون نفر افزایش 

یابد.  همچنین تأثیر بلندمدت بحران اشتغال جوانان می تواند برای چند دهه احساس شود.
 برنامه ریزی ناصحیح 

موجب رکود صنعت شد
رییس خانه صنعت و معدن استان اصفهان 

عبدالوهاب س�هل آبادی 

وام های خوبی در دولت نهم به صنعت و تولید داده شد که موجب رشد 
صنعت شد، اما در دولت دهم با توجه به تحریم ها، تورم، هدفمند کردن 
یارانه ها و ناهماهنگی در قیمت ارز، شاهد کاهش رشد اقتصاد و صنعت 
شدیم. صنعت در بحث هدفمند کردن یارانه ها آسیب های بسیاری دید؛ 
به طور مثال منابعی که باید به صنعت تخصیص داده می ش��د از جمله 
تس��هیالت بانکی و بسته های 
کمکی، متأسفانه هیچ کدام به 
دست صنعت نرسید. هدفمند 
کردن یارانه ها کار بزرگی بود 
که مردم با تحمل س��ختی ها 
در ای��ن راه همراه ب��ا دولت و 
مسئوالن شدند، اما دولت تنها 
به فکر خانوار بود و صنعت را در 

این کار بزرگ یاری نکرد.
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موانع تأمین و تخصیص منابع مالی در کشور

نقدینگی در دو ماه اول سال کاهش یافت 

یک عض��و ش��ورای پول و 
گروه 
اعتبار با بیان این که اقتصاد اقتصاد

ای��ران ظرفیت زی��ادی در 
جذب نقدینگی دارد، عامل اصلی تورم و بیکاری  را 
ناکارآمدی تخصیص و تأمین منابع مالی دانس��ت و 
گفت: با سیاستگذاری های انجام شده، نقدینگی در 
دو ماه ابتدای سال کاهش یافت. پرویزیان با اشاره به 
مشکالت تأمین و تخصیص منابع در اقتصادی ایران، 
اظهارداش��ت: در فرأیند تأمین مالی و تخصیص با 
مس��ائل و مش��کالت فراوانی روبه رو هستیم و باید 

سیاستگذار پولی برای آن تصمیم بگیرد. 
وی افزود: دو مقوله تأمین و تخصیص منابع، به هم 
مرتبط هس��تند و اگر می خواهیم فضای اقتصادی 
بهتر شود باید این دو مسأله حل شود. این دو به هم 
مرتبط هستند و اگر ش��رایط به نفع یکی و به ضرر 
دیگری تغییر یابد، نتیجه آن در متغیرهای اقتصادی 

تأثیرگذار است.

تأمین و تخصیص منابع، ناکارآمد است
عضو ش��ورای پول و اعتبار با بیان این که این مسأله   
برای بنگاه ها بسیار مهم اس��ت، گفت: تأمین مالی 
ناکافی یا ناقص، تأمین مالی دیرهنگام و تأمین مالی 
پرهزینه یا پر دردس��ر از جمل��ه چالش های اصلی 
حوزه تأمین و تخصیص منابع است؛ به عنوان مثال 
تأمین مالی از طریق اوراق مشارکت یا اخذ تسهیالت 
از مؤسسات ممکن اس��ت زمانبر و پر هزینه باشد یا 
تأمین مالی ریالی ی��ا ارزی به دلیل عدم اطمینان از 
نرخ ها با مشکالتی مواجه اس��ت که سیاستگذاران 
پولی و مالی باید مورد توجه قرار دهند. وی ادامه داد: 
در حوزه تخصیص چالش، تخصیص ناکارآمد منابع 
است که البته در قانون برنامه پنجم توسعه به موضوع 
بهره وری اشاره و تأکید شده مسأله عدالت توزیعی و 
تخصیص منابع متناسب با ارزش افزوده باال، متوسط 
و پایین مورد توجه قرار گیرد. رییس مؤسسه عالی 
بانکداری تصریح کرد: در اقتصاد به برخی مس��ائل 

به عنوان عارض��ه نگاه می کنند ک��ه در این صورت 
این پدیده خود به عامل دیگ��ری ارتباط دارد که در 
صورت حل آن این عارضه هم از بین خواهد رفت، اما 
ممکن است به یک پدیده به عارضه همیشگی تبدیل 
شود. وی ادامه داد: در حال حاضر تورم و بیکاری به 
یک بیماری تبدیل ش��ده که بخش عمده آن ناشی 
از مدل تأمین و تخصیص منابع در کش��ور است که 

می تواند این وضعیت را تشدید کند.

دسترسی آسان فعالیت های غیر مولد به 
نقدینگی

پرویزیان با اشاره به تأمین آسان منابع در بخش های 
غیر تولیدی گفت: فرآیند تأمی��ن مالی بخش های 
تولیدی با ارزش افزوده بلند مدت به درستی انجام 
نمی ش��ود، ولی تأمین مالی فعالیت ه��ای غیر مولد 
و کوتاه مدت به س��رعت انجام می ش��ود. این نشان 
می دهد که مش��کالت جدی در ای��ن بخش وجود 

دارد.وی تصریح کرد: گفتگو هایی که با صاحبنظران 
مختلف داشتم، معتقد بودند که ظرفیت اقتصادی 
کشور بسیار بیشتر از نقدینگی فعلی است و نقدینگی 
را به عنوان یک عامل که موجب ایجاد اخالل در نظام 
اقتصادی شده، نباید ارزیابی کرد، بلکه اشکال اصلی 
به مدیریت نقدنیگی وارد است. عضو شورای پول و 
اعتبار ادامه داد: هم��واره می گویند باید نقدینگی را 
به سمت تولید هدایت کنیم، اما در شرایط فعلی اگر 
خلق نقدینگی نش��ود تولید از کجا این نقدینگی را 
به دس��ت می آورد؟ حتی موضوعی که تحت عنوان 
س��رعت گردش پول مطرح می ش��ود، بخش عمده 
این سرعت گردش در بازارهای واسطه ای و تصنعی 
به وجود می آید که مخاطراتی برای اقتصاد به وجود 
می آورد، اما اگر این چرخش در تولید صورت گیرد 
اقدام مثبتی تلقی می ش��ود. وی با تأکید بر این که 
نظام تأمین و تخصیص منابع بس��یار مهم و کلیدی 
است، گفت: در یک س��ال اخیر متغیرهای دیگری 
وارد این تحلیل ها ش��ده، به طوری که نرخ ارز یک 
متغیر مهم برای ح��ل این موضوع اس��ت. به گفته 
وی چگونگی رفتار بنگاه ها خانواره��ا، افراد و حتی 
بازارها به این مؤلفه ارتب��اط پیدا می کند و باید یک 

سیاستگذاری مطمئن در این حوزه انجام شود.

تصمیمات نادرست در تغییر سیاستگذار 
پولی

پرویزیان ادامه داد: متأسفانه برخوردهای نادرستی 
با مسأله سیاستگذار پولی شد و به یکباره اعالم شد 
که شورای پول و اعتبار مسئول تعیین نرخ ارز است 
و بعد دوباره بانک مرکزی متولی ش��د. سیاستگذار 
پولی باید بتواند عالمت درس��تی را ب��ه ذینفعان و 
فعاالن بازار بدهد که در صورت این گونه برخوردها 
عالمت مناس��بی به بازار داده نمی شود. وی با اشاره 
به تغییر برخی قوانین در مدت بررسی بودجه های 
سالیانه، اظهار داشت: به عنوان مثال قانون تجارت 
یا قانون پولی و بانکی کش��ور، تغییر می یابد که این 
مسأله مشکالتی را برای سیاستگذاری پولی و بانکی 

ایجاد می کند. 
رییس مؤسسه عالی بانکداری گفت: باید کمک کرد 

که دستگاه ها نقش خود را به درستی انجام دهند و 
تداخل در وظایف و اختیارات سیاس��تگذار پولی و 
مالی ایجاد نشود تا عالمت درست به بازار داده شود.

اقتص�اد ایران ظرفیت ج�ذب نقدینگی 
زیادی دارد

وی تصریح کرد: ب��ا توجه به طرح های توس��عه ای، 
تغییرات ن��رخ ارز، ظرفیت های س��رمایه گذاری و 
محدودیت هایی که بر اقتصاد کشور تحمیل می شود، 
اقتصاد ایران ظرفیت جذب نقدینگی باالیی را دارد، 
اما به دلیل این که فرآیند تأمین مالی با مش��کالتی 
مواجه اس��ت، منابع بیشتر در س��رمایه گذاری های 
کوتاه مدت می رود و این موجب شده که کارآمدی 

الزم ایجاد نشود.

اقدام�ات بان�ک مرک�زی در کنت�رل و 
مدیریت نقدینگی

پرویزیان در پاسخ به این سؤال که آیا بانک مرکزی 
استراتژی خاصی برای مدیریت نقدینگی دارد، گفت: 
جمع بندی شورای پول و اعتبار در سال گذشته این 
بود با چند سیاست کنترلی، این نقدینگی سرگردان 
مدیریت شود و عملکرد دو ماهه امسال که منجر به 
کاهش نقدینگی نس��بت به پایان سال گذشته شد، 
نتیجه همان سیاس��ت هایی اس��ت به اجرا درآمده 
اس��ت.وی افزود: دو س��ال قبل اوراق مش��ارکت به 
چند چال��ش برخورد ک��رد و در پایان س��ال حجم 
 پایینی از اوراق را منتشر کرد، اما سال گذشته روند 
فروش اوراق بهتر ش��د و امس��ال هم این کار انجام 

می شود.
وی با بیان این که اوراق مشارکت هم برای بنگاه ها 
و طرح های زیربنایی منتشر شد و هم بانک مرکزی، 
افزود: در بحث کنترل بدهی بانک ها، خطوط جدید 
اعتباری در سال گذشته داده نشد و یا بسیار محدود 
ش��د و از طرف دیگر اضافه برداش��ت ها کنترل شد. 
عضو ش��ورای پول و اعتب��ار تصریح ک��رد: وصول 
مطالبات جدی تر پیگیری ش��د و خود بانک ها هم 
توانس��تند با ایجاد کمیته های اجرای��ی، مطالبات 

معوق را وصول کنند.
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آگهی مزایده مال غیر منقول
1590بر اساس پرونده اجرائی کالسه 13/2183/ر/87 تمامیت ششدانگ یکبابخانه 
به شماره یازده هزارودویست وشصت وهشت فرعی ازدواصلی واقع درفضل آباد 
بخش یک ثبتی شهرضا  مورد ثبت صفحات 503 و220 دفاتر129و419مساحت 
سی  طول  به  ذیل:شمااًل  اربعه  حدود  با  (مترمربع   447( وهفت  چهارصدوچهل 
متروسی سانتیمتر)30/30( دیوار به دیوارخانه هشتصدوچهل ونه) 2/849(شرقًا 
بطول پانزده متروده سانتیمتر)15/10( دیواربه دیوار خانه هشتصدوپنجاه)2/850(
باقیمانده جنوبًا بطول بیست ونه متروبیست سانتیمتر) 29/20 (دیواربه دیوارخانه 
) متروده سانتیمتر)15/10  پانزده  به طول  غربًا  هشتصدوپنجاه)2/850(باقیمانده 

خاقان  قدرت  نام  به  ندارد.  ارتفاقی  .حقوق  عمومی  کوچه  به  ودیواریست  درب 
پورشاهرضا ونصرت انصاریپوربالسویه ثبت و سند صادر شده است وبه موجب 
سند رهنی شماره10551 مورخ 85/12/21 دفترشماره5 شهرضا از طرف نامبردگان 
در رهن بانک ملت شعبه مرکزی شهرضا قرار گرفته وبه علت عدم پرداخت بدهی 
درخواست  به  اجرائیه  ابالغ  از  پس  و  نموده  اجرائیه  صدور  تقاضای  بستانکار 
بستانکار باستناد قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون وحذف ماده 34 مکرر و 
آئین نامه اصالحی مربوطه پالک مذکور مورد ارزیابی قرارگرفته وبرابر صورت 
دادگستری  رسمی  کارشناسان  ارزیابی  وبرگ  اجرا  مامور  توسط  تنظیمی  مجلس 
بدین شرح توصیف وارزیابی گردید: ملک  دارای عرصه به مساحت 447 متر مربع 
و اعیانی به مساحت 340 متر مربع شامل زیر زمین انباری ، همکف مسکونی و نیم 
طبقه اول مسکونی بوده که دارای دیوارهای آجری باربر، سقف تیرآهن طاق ضربی ، 
بدنه داخلی 1/10متر سنگ و الباقی سفید کاری ، دربهای داخلی چوبی با چهار چوب 
فلزی ، دربهای خارجی فلزی و آلومینیومی،کف سرامیکی بام ایزوگام و دارای جانپناه 
1/20 متری،آشپزخانه بدنه کاشی و کف سرامیک و کابینت آلومینیومی ،حیاط دارای 
ازاره 1/10 متری سنگ گرانیت و الباقی نمای آجری کف موزائیک طرح گرانیت ،تراس 
سنگ فرش گرانیتی ، نمای ساختمان آجر نمای سه سانتی ، دارای انشعابات آب ،برق، 
گاز میباشد  الزم به ذکر است که از 447 متر مربع عرصه در حدود 3 متر مربع آن 
در طرح تعریض مسیر قرار دارد به مبلغ  یک میلیارد و نهصد و هشتاد میلیون ریال  
)1980000000(ریال ارزیابی گردیده است. در ضمن طبق اعالم بستانکار مورد رهن 
الی 12 روز  دوشنبه مورخ  فاقد بیمه میباشد در جلسه مزایده که ازساعت 9 صبح 
1392/04/31در شعبه اجرای ثبت اسناد شهرضا تشکیل میگردد.از طریق مزایده به 
ای مواجه گردد روز  بینی نشده  پیش  تعطیل  با  .چنانچه روز مزایده  فروش میرسد 
بعد از آن جلسه مزایده تشکیل میگردد.مزایده از مبلغ کارشناسی مبلغ  یک میلیارد 
و نهصد و هشتاد میلیون ریال  )1980000000( ریال کارشناسی شروع وبه باالتربن 
قیمت پیشنهادی به هر کس که خریدار باشد فروخته میشود طالبین میتوانند قبل از 
تشکیل جلسه از مورد مزایده به آدرس: شهرضا- خیابان حافظ غربی –کوچه شهید 

بهمنی-پالک81 بازدید بعمل آورند  الزم به ذکر است که کلیه هزینه های قانونی اعم 
ازمالیات دارائی وعوارض شهرداری وبدهی  های مربوطه به حق انشعاب وآبونمان 
،آب و برق وگاز تاتاریخ مزایده و کلیه هزینه های مربوط به انتقال سند وسایر هزینه 
های متعلقه بر عهده برنده مزایده میباشد این آگهی یکنوبت در روزنامه زاینده رود 
-   مسئول  یوسفیان  مهدی  میشود.   محمد  ومنتشر  1392/03/29چاپ  تاریخ   در 

اجرای  ثبت اسناد  شهرضا   

ابالغ وقت رسیدگی 
سعید  آقای  طرفیت  به  دادخواستی  اله   اسد  فرزند  یزدانی  ماندانا  1432خانم 
صائب  فرزند عطااله بخواسته مطالبه مهریه به این دادگاه تقدیم نموده است 
که به کالسه 9109980352302043 و به شماره بایگانی 912096 در شعبه 23 
دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ثبت شده و وقت رسیدگی  روز یکشنبه مورخ 
مجهول  خوانده  که  آنجا  از  است  شده  تعیین  11:30 صبح  1392/4/30ساعت 
مدنی  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  دستور  به  باشد  می  المکان 
فوق  رسیدگی  وقت  در  خوانده  تا  گردد  می  درج  روزنامه  از  یکی  در  مراتب 
حاضر و در این مدت جهت اعالم آدرس و دریافت نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه نماید نتیجه عدم حضور اتخاذ تصمیم قانونی 
خواهد بود. مدیر دفتر شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان نیازی شهرکی 

ابالغ وقت رسیدگی 

قناد  شرکت  زهرا  خانم  وکالت  با  اصغر  فرزند  مرادمند  راضیه  1437خانم 
دادخواستی به طرفیت آقای مرتضی بابایی اشنی  فرزند علی بخواسته طالق  به 

این دادگاه تقدیم نموده است که به کالسه 9209980352300014 و به شماره 
بایگانی 920014 در شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ثبت شده و وقت 
رسیدگی  روز دوشنبه  مورخ 92/4/31 ساعت 11:30 صبح تعیین شده است از 
آنجا که خوانده مجهول المکان می باشد به دستور و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی مدنی مراتب در یکی از روزنامه درج می گردد تا خوانده در وقت 
رسیدگی فوق حاضر و در این مدت جهت اعالم آدرس و دریافت نسخه ثانی 
اتخاذ  عدم حضور  نتیجه  نماید  مراجعه  دادگاه  دفتر  به  و ضمائم  دادخواست 
تصمیم قانونی خواهد بود. مدیر دفتر شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  

نیازی شهرکی 

ابالغ 

1438 آگهی ابالغ وقت دادرسی و  دادخواست و ضمائم به آقای علی اکبر خادم 
کالسه پرونده : 920193ح26 وقت رسیدگی : 92/4/31 ساعت 10 صبح خواهان: 
معصومه صادقی فرزند مسلم خوانده : علی اکبر خادم جعفری فرزند محمد 

تقی خواسته مطالبه مهریه خواهاندادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 26 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت 
مجهول المکان بودن خوانده وبه درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز 
کثیر  جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده 
االنتشار محلی آگهی میشود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه 
بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت نماید ودر وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم رساند.

مدیر دفتر شعبه 26 دادگاه عمومی اصفهان ارژندی

ابالغ  

1631شماره دادنامه : 92/2/23/170  کالسه پرونده : 1101/91مرجع رسیدگی 
: شعبه 24 شورای حل اختالف اصفهان  خواهان : آقای جواد الماسی نشانی 
/ خواندگان  غذایی    مواد  پخش  انصار  بانک  جنب   – دوم  پروین  خ  اصفهان 

زرد کشف  تقی  مدیریت  به  مازندران  طبری  زرکشف  1- شرکت   : خواندگان 
سی  مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت   : خواسته  المکان   :مجهول  بنشانی 
بتاریخ   223056 شماره  به  ملی  بانک  چک  فقره  یک  موجب  به  ریال  میلیون 
مشورتی  نظریه  اخذ  و  پرونده  محتویات  به  عنایت  یا   : گردشکار   91/3/27
اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال 
بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید. مبادرت بصدور رای می نماید. رای 
مدیریت  به  طرفیت  به  الماسی  جواد  دادخواست  در خصوص  قاضی شورا  

فقره چک  به خواسته مطالبه مبلغ سی میلیون ریال وجه یک  تقی زرد کشف 
به شماره های 1- 223056 بتاریخ 91/3/27 عهده بانک ملی ایران به انضمام 
با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه  تادیه  خسارات دادرسی و تاخیر و 
اصول مستنداتدعوی و اینکه خواند با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلسه 
شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی ایراد تکذیبی به عمل 
نیاورده و مستندات ابرازی خواهان ایراد و نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده 
استناد  به  دعوی  دانستن  ثابت  هذا ضمن  علی  کند.  می  را حکایت  به خواهان 
315و310و309و307و249  مواد  و  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   198،519،522
قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال به 
تاخیر  بابت خسارات  عنوان اصل خواسته و پرداخت چهل و دو هزار ریال 

و تادیه از تاریخ سر رسید 91/3/27 لغایت زمان وصول 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 . 

قاضی شعبه 24 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ 

1632 در خصوص پرونده کالسه 19/92 خواهان جواد الماسی  دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت مظاهر ناظمی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای 
روز یکشنبه مورخ 92/5/13 ساعت 17:30 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی 

مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه  در اصفهان 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت  و نسخه 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. مدیر دفتر شعبه 27 

مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ 

1667 آگهی ابالغ وقت دادرسی و  دادخواست و ضمائم به آقای فرید عالی پور 
کالسه پرونده : 920122ح16وقت رسیدگی : 92/5/1 ساعت 10:30 صبح خواهان: 
خواهاندادخواستی  مهریه  مطالبه  خواسته  پور  عالی  فرید   : خوانده  گلی   سعیده 
تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 16 حقوقی اصفهان  
ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده وبه 
درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار محلی آگهی میشود تا خوانده از 
تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید ودر وقت مقرر باال جهت 

رسیدگی حضور بهم رساند.مدیر دفتر شعبه 16 دادگاه عمومی اصفهان 

ابالغ 

1668  شماره ابالغیه 9210100352900882 شماره پرونده 9209980352900003 
طرفیت  به  دادخواستی  ژور  مفید  فرشاد  آقای  920155خواهان   : بایگانی  شماره 
دادگاههای  تقدیم  به  محکوم  پرداخت  از  اعسار  خواسته  به  خوانده حمید صیام  
103دادگاه  شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی 
شهید  خ  باال  باغ  چهار  اصفهان  در  واقع  اصفهان  شهرستان   ) )کیفری   عمومی 
به  و  ارجاع   337 اتاق   3 طبقه  اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان   نیکبخت 
1:30 ساعت  و   1392/5/1 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   920155  کالسه 
خواهان درخواست  و  خوانده  المکان  مجهول  علت  به   . است  شده  تعیین  صبح    
امور انقالب  و  عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و    

آگهی   االنتشار  کثیر  جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه   دستور  مدنی 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم  از مفاد آن   اطالع 
حاضر  رسیدگی  جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را  ضمائم  و  دادخواست 
اصفهان- شهرستان  کیفری(  عمومی  دادگاه   103 شعبه  دفتر  مدیر   گردد. 

پروانه سلیمانی 

مزایده 

در دارد  نظر  در  اصفهان  حقوقی  عمومی  دگاه  دا  دوم  شعبه  حکم   1669اجرای 
خوانده  جعفری  عبداله  سید   : خواهان  به  مربوط  910418ح/2  کالسه  پرونده   
مجید   7 غالمرضا   -6 لیال   -5 فاطمه   -4 3- سکینه  سیما  پری   -2 منیر  ماه   -1: 
مشاع  ملک  فروش  دستور   : خواسته  جعفری  همگی  رضا  حمید   8  رضا 
 5 بخش   9525 ثبتی  پالک  ششدانگ  فروش   : جهت  مزایده  برگزاری  به  اقدام 
 92/4/17 دوشنبه  روز   9 الی   8 ساعت  در  کارشناسی  نظریه  طبق  اصفهان   ثبت 
 302 اتاق  سوم  طبقه  اصفهان  استان  کل  دادگستری  نیکبخت  خیابان  محل   در 
در واقع  ملک  محل  از  مزایده  از  قبل  روز   5 توانند  می  خرید  طالبین   بنماید. 
الزمان مجاور  کنگاز کوچه صاحب  انتهای خیابان  کنگاز جی  اراضی   . اصفهان   
توسط  شده  ارزیابی  )قیمت  پایه  قیمت  از  مزایده  نمایند.  بازدید  مسکونی   منازل 
شده ارزیابی  مبلغ  درصد   10 حداقل  که  است  کسی  برنده  و  آغاز   کارشناس( 
داشته همراه  به  آنرا  فیش  و  واریز  سپرده  حساب  به  مزایده  زمان  در  را    

 باشدو باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. نظر کارشناسی به شرح ذیل می باشد. 
کشاورزی زمین  قطعه  یک  از  است  عبارت  معرفی شده  پالک  کارشناسی   نظریه 

الزمان  صاحب  کوچه  خوراسگان  اصفهان  جاده  شمال   ، جی  کنگاز  در  واقع   
قطعه یک  دانگ  از شش  عبارتست  مزبور  ملک  گردد.  می  اعالم  زیر  به شرح   که 
)نه هزار و ( قطعه زمین پال ک 9525  اعیانی  ثمنیه  به استثناء   (   زمین مزروعی 
اص ثبت  پنج  بخش  جی  دهستان  کنگاز  در  واقع  پنج(  و  بیست  و  پانصد    

موروثی  انتقال  محل  معمول  مطابق  نیاصرم  نهر  از  تابعه  الشرب  حق  با   فهان 
 ، ملک مزبور در مااکیت شادروان سید حسین جعفری بوده که به نسبت سهم به ورثه منتقل 
به پالک  اشتراکی  به مرز  اربعه شماال  . ملک مزبور دارای حدود  گردیده است 

پالک  با  اشتراکی  مرز  به  جنوبا   ، صحرائی  جوی  انداز  گل  به  شرقا   ،  9526
 3142 شماره  نامه  طبق  خوراسگان  شهرداری  عمومی.  جاده  به  غربا   ،  9526 
 مورخ 91/2/4 کاربردی ملک را کشاورزی اعالم داشته است . اداره ثبت اسناد درخواست
با توجه به مساحت آن  . ارزش ملک فوق  افراز پالک مزبور را رد نموده است   
با  و مجاورت  راه های دسترسی  و  کاربری کشاورزی  و  مربع  متر   که 854/05 
از قرار  ساخت و ساز های مسکونی و سایر عوامل موثر در تعیین ارزش ملک 
و  ششصد  ریال   683200000 آن  ارزش  جمع  و  ریال   800000 مربع  متر   هر 
ضمنا گردد.  می  اعالم  و  برآورد   ) ریال  هزار  دویست  و  میلیون  سه  و   هشتاد 
 قیمت پایه مزایده همان قیمت اعالم شده از سوی کارشناس است .مدیر اجرای 

احکام شعبه دوم دادگاه حقوقی اصفهان 

مزایده 
دارد نظر  در  اصفهان  حقوقی  عمومی  دگاه  دا  دوم  شعبه  حکم   1670اجرای 

: سید عبداله جعفری خوانده   در پرونده کالسه 910420ح/2 مربوط به خواهان 
مجید  7 غالمرضا   -6 سیما  پری   -5 فاطمه   -4 سکینه  منیر3-  ماه   -2 لیال   -1: 

اقدام به  : دستور فروش ملک مشاع   رضا 8 حمید رضا همگی جعفری خواسته 
 برگزاری مزایده جهت : فروش ششدانگ پالک ثبتی 9847 بخش 5 ثبت اصفهان در س
 اعت 8 الی 9 روز شنبه 92/4/15 در محل خیابان نیکبخت دادگستری کل استان اصفهان
از قبل  روز   5 توانند  می  خرید  طالبین  بنماید.   302 اتاق  سوم  طبقه    

 مزایده از محل ملک واقع در اصفهان . اراضی کنگاز جی انتهای خیابان کنگاز 
کوچه صاحب الزمان مجاور منازل مسکونی بازدید نمایند. مزایده ازقیمت پایه  
 )قیمت ارزیابی شده توسط کارشناس( آغاز و برنده کسی است که حداقل 10
و واریز  سپرده  حساب  به  مزایده  زمان  در  را  شده  ارزیابی  مبلغ   درصد 
نظر  نماید.  پیشنهاد  را  قیمت  باالترین  باشدو  داشته  همراه  به  آنرا  فیش    

شده   معرفی  پالک  کارشناسی  نظریه  باشد.  می  ذیل  شرح  به   کارشناسی 
جاده شمال  جی  کنگاز  در  واقع  مزروعی   زمین  قطعه  یک  از  است   عبارت 
اعالم زیر  شرح  به  که  الزمان  صاحب  کوچه  خوراسگان  اصفهان    
  می گردد  ملک مزبور عبارتست از شش دانگ قطعه زمین 9847 )نه هزار و هشتصد و
 ، اصفهان  ثبت  پنج  بخش  جی  دهستان  کنگاز  در  واقع    ) هفت  و  چهل   
که  موروثی  انتقال  محل  معمول  مطابق  نیاصرم  از  تابعه   ، الشرب   حق 
منتقل  ورثه  به  نسبت سهم  به  و  بوده  به شادروان سید حسین جعفری  متعلق 
بدین  اربعه  حدود  دارای  مزبور  ملک   ) اعیانی  ثمینه  استثناء  به   ( است  گردیده 
شرح است : شماال به مرز اشتراکی ملک 9845 ، شرقا به گل انداز قنات پاران 
9864 پالک  بلند  زمین  به  اول  غربا   9863 ملک  با  اشتراکی  مرز  به  جنوبا   ، 
 دوم به زمین بلند ملک 9855 سوم به دهنه جوی صحرائی چهارم به مرزاشتراکی 
 با ملک 9859 و پنجم به مرز اشتراکی- با ملک 9846 شهرداری خوراگان طبق نامه
است  داشته  اعالم  کشاورزی  را  ملک  کاربردی   91/2/4 مورخ   3145 شماره   
افراز  درخواست    90/6/29 14480مورخ  شماره  نامه  اسنادطی  ثبت  اداره   .
آن  مساحت  به  توجه  با  فوق  ملک  ارزش   . است  نموده  رد  را  مزبور  پالک 
و دسترسی   های  راه  و  کشاورزی  کاربری  و  مربع  3788/56متر   که 
هر  قرار  از  ملک  ارزش  تعیین  در  موثر  سایرعوامل  و  موجود  دیوارهای   
میلیارد دو   (2273136000 آن  ارزش  جمع  و  ریال   600000 مربع   متر 

  و دویست و هفتادو سه میلیون و یکصد و سی شش هزار ریال ( برآورد و اعالم 
می گردد. ضمنا قیمت پایه مزایده همان قیمت اعالم شده از سوی کارشناس 

است . مدیر اجرای احکام شعبه دوم دادگاه حقوقی اصفهان 

ابالغ 

ظم  کا سید  هان  خوا  251 /92 کالسه  پرونده  خصوص   1677  در 
طرفیت  به  خانه  دفتر  در  حضور  به  الزام  بر  مبنی  دادخواستی  یوسفی   
 92/5/5 مورخ  برای  رسیدگی  وقت  است.  نموده  تقدیم  نصیری   محمود 
بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  است.  گردیده  تعیین  صبح   8:30 ساعت 
از  قبل  تا خوانده  منتشر  در جراید  مراتب  تقاضای خواهان  خوانده حسب 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایید.  اخذ  را 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. دفتر شعبه7 مجتمع شماره 2 شورای حل 

اختالف اصفهان



اعالنیادداشت

هفت

سینماهای حوزه هنری در بخش خصوصی
انجمن تهیه کنندگان مستقل سینمای ایران اظهار امیدواری کرد که وزیری با ویژگی فرهنگی، 
مسئولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی را بر عهده بگیرد. این انجمن اقدام عملی برای واگذاری 

سینمای حوزه هنری به بخش خصوصی و جمع کردن بساط دولت در دولت را خواستار شدند.

5

استقبال از جشنواره مطبوعات
رییس اداره مطبوعات اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی اس��تان اصفهان گفت: 
استقبال از بخش فنی این جشنواره که 
تا ۲۳ خرداد مهلت داش��ته بسیارخوب 
بوده و ما خوش��حالیم ک��ه خبرنگاران 
اصفهانی با این حجم و وس��عت در این 
جش��نواره ش��رکت کرده اند که نشا ن 
دهنده اعتبار و اهمیتی این جش��نواره 

است.
مهدی بابا ربی��ع در خصوص چگونگی برگزاری هش��تمین جش��نواره 
مطبوعات و دفاتر خبرگزاری ها اظهار داشت: استقبال از بخش فنی این 
جشنواره که تا ۲۳ خرداد مهلت داشته بسیارخوب بوده است.  وی یادآور 
شد: شرکت در بخش موضوعی همچنان مهلت دارد و روزنامه نگاران می 
توانند مطالب خود را در بخش موضوعی در س��ه ح��وزه مقاله، گزارش و 
مصاحبه را تا ۱۵ تیر به دبیرخانه جش��نواره واقع در خیابان آبشار سوم، 

اداره کل فرهنگ وارشاد استان اصفهان، اداره مطبوعات تحویل دهند. 

ایران در کنار مجتمع تجاری 
مس��ئول امور س��ینمایی اداره ارش��اد 
اصفهان گفت: مالکان س��ینما ایران در 
روند اخذ مجوزهای مربوطه از نهادهایی 
چون ش��هرداری هس��تند و در صورت 
پیشرفت این روند، این مجتمع تا ۴ ماه 
آینده به مرحله اجرایی ساخت و ساز می 

رسد.
رض��ا دهق��ان در خص��وص س��اخت 
مجتمع تجاری-س��ینمایی کم��ال اظهار داش��ت: هفته گذش��ته طی 
 جلس��ه ای که با نماین��ده بانک دی داش��تیم، ط��رح ها و نقش��ه های

 این مجتم��ع آماده و منتظ��ر مجوزه��ای مربوطه هس��تند. وی افزود: 
س��ینما ایران اصفه��ان، از این پس با ن��ام مجتمع تجاری و س��ینمایی 
»کمال« در آینده به کار خود ادامه خواهد داد. مس��ئول امور س��ینمایی 
اداره ارش��اد اصفهان با بیان این که کاربری این مکان در اصل سینمایی 
بوده اس��ت، تصریح کرد: جنبه تجاری این م��کان جهت حمایت بخش 
 س��ینمایی آن اس��ت و بانک دی با این رویک��رد به فعالیت م��ی پردازد. 
وی در خصوص زم��ان بهره برداری این مجتمع، اظهار داش��ت: مجتمع 
تجاری سینمایی کمال به جای سینما ایران افتتاح خواهد شد و کاربری 

آن سینمایی خواهد بود.

خوابم می آد در تاالرهنر
گروه فرهن�گ- به گ��زارش روابط 
عموم��ی ت��االر هن��ر اصفه��ان، فیلم 
سینمایي »خوابم مي آد« محصول سال 
۱۳۹۰ به نویسندگي  احمد رفیع زاده و 
کارگرداني رضا عطاران است و بازیگراني 
همچون اکبر عبدی، مریال زارعی، رضا 
عطاران، ویشکا آسایش،سروش صحت، 
ناصر گیتی جاه، اصغر سمسارزاده و عزت 
اهلل مهرآوران در این فیلم به ایفاي نقش مي پردازند. سینمایی »خوابم مي 
آد« که به مناسبت اعیاد شعبانیه اکران مي شود، داستان شخصي به نام 
رضا، معلمی ساده و درستکار است که به سن میانسالی رسیده و در برقراری 
ارتباط با زن ها دچار مشکل است و... . این فیلم در سي امین جشنواره فیلم 
فجر توانست س��یمرغ بلورین بهترین کارگردانی در بخش نگاه نو )رضا 
عطاران(، سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد ) اکبر عبدي( را 

از آن خود کند.
خانواده های عالقه مند جهت تماشای این فیلم می توانند روز جمعه۳۱ 

خرداد ساعت۱۶:۳۰ به تاالر هنر واقع در میدان الله مراجعه  نمایند.

پوستر رسمی فیلم »گذشته« به کارگردانی اصغر فرهادی در ایران 
رونمایی شد. 

پوستر رسمی جدیدترین ساخته  اصغر فرهادی که از چهارشنبه ۲۹ 
خرداد ماه به نمایش درمی آید، در آستانه  اکران عمومی منتشر شد.

در خالصه داستان »گذش��ته« آمده است: احمد )علی مصفا(۴ سال 
پس از جدایی از همسر فرانسوی اش به 
درخواست او راهی پاریس می شود تا 
مراحل اداری طالقشان را طی کرده و 
ثبت کنند. او در مدت اقامت کوتاهش 
متوجه آشفتگی »لوسی« دختر همسر 
سابقش می شود. تالش او برای کمک 
به لوس��ی پ��رده از رازی در گذش��ته 
برمی دارد. عالوه بر برنیس بژو )بازیگر 
نامزد اسکار و گلدن گلوب و برنده  سزار 
و برگزیده کن(، طاه��ر رحیم )برنده 
جایزه سزار( و علی مصفا در این فیلم، 
مقابل دوربین محمود کالری رفته اند. 

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 32 | چهار شنبه 29  خرداد 1392 | 10 شعبان  1434

3000625577 ZAYANDE ROUD NEWSPAPERSociety,Cultural Newspaper No. 1063   |  june  19 ,2013  |  8 Pages 

 تاالر هنر تا پایان
ماه مبارک رمضان

 ساحل اصفهان
 میزبان »بی تابی بیتا«   

تاالر هنر اصفهان تا بعد از ماه رمضان هیچ تئات��ری را به روی صحنه نخواهد 
داشت و تا پایان ماه مبارک رمضان هیچ تئاتری در نوبت اجرای تاالر هنر قرار 

ندارد.
درحال حاضر سالن های تاالر هنر در اختیار بازبینان جشنواره نمایش کمدی 
اس��ت که به صورت فش��رده مش��غول بازبینی نمایش های راه یافته به این 
جشنواره هستند که پس از پایان بازبینی به مدت یک هفته تمرینات فشرده 

گروه ها در تاالر هنر برگزار می شود.
گفتني است چهارمین جشنواره نمایش هاي کمدي از۱۱تا ۱۶ تیرماه در سه  
بخش صحنه ای، خیابانی و نمایش��نامه خوانی در گستره استانی و در بخش 
نمایشنامه نویسی کمدی شهروندی در گستره ملی برگزار خواهد شد و پس از 

آن نیز تا پایان ماه مبارک رمضان، سالن ها خالی خواهند ماند. 

فیلم سینمایی» بی تابی بیتا« جدیدترین ساخته مهرداد فرید در سینما 
ساحل اصفهان به جای فیلم »بازنشسته ها« اکران شد.

این فیلم که پنجمین اثر بلند سینمایی فرید به حساب می آید، پیش از این 
در جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد و این روزها در سینماهای کشور 

از جمله سینما ساحل اصفهان اکران شد.
بیتا دختری است جوان که به تازگی در یک مطب دندانپزشکی به عنوان 
منشی، مش��غول به کار شده اس��ت. همه چیز وفق مراد اوست تا این که 

برخی ازبیماران به او تهمت های ناروایی می زنند. 
حامد بهداد و الهه حصاری بازیگران اصلی »بی تابی بیتا« هستند. بهداد 
که مدتی است مشغول خوانندگی نیز ش��ده است تیتراژ پایانی فیلم را با 

غزلی از حافظ خوانده است.

الماس ها ابدی اند 

 پوستر گذشته فرهادی
 در ایران رونمایی شد 

مدیریت+ زمان
 گروه فرهنگ - راه های مختلفی برای بیان درک ما از زمان 
وجود دارد. برای قرن ها مردم از حرکت ماه، ساعت آفتابی، 
اذان و زنگ کلیس��ا برای تنظیم برنامه  زمان��ی روزانه خود 
استفاده کردند تا این که در قرن دوازدهم راهبان کاتولیک 

ساعت هایی را برای تنظیم فعالیت های خود ساختند.
 مدیریت زمان یکی از راه های اس��تفاده بهت��ر از فرصت ها

 برای رس��یدن به اهدافمان اس��ت، اما اکثر ما ازاین راه حل 
اس��تفاده نمی کنیم، حال آن که می دانی��م بهترین روش 
برای استفاده بهتر از زمان است، اما گاهی آگاهی نداشتن از 
چگونگی مدیریت زمان باعث می شود این راه حل را به کار 
نبریم، همیشه برای انجام هر کاری باید شروع، روش انجام و 
چگونه به اتمام رساندن آن را بیاموزیم تا بتوانیم نتیجه بهتری 
داشته باشیم.  در طول تاریخ تمدن ها به زمان و ابعاد آن توجه 
داشته اند و این توجه در این دوران نیز وجود دارد و عباراتی 
مانند »وقت طالست« گویای این توجه است. جوامع امروزی 
جوامعی هستند که در آنها تعداد ساعات کافی در طول روز 
وجود ندارد. فناوری های نو محیطی فراهم آورده اند که تقریبا 
در مدت زمان کم می توان به خیلی از اطالعات دسترسی پیدا 
کرد و خیلی کارها را سریع تر و آسان تر انجام داد، اما تمایل 
به سریع تر انجام دادن کارها و بیشتر کار انجام دادن، روز  به 
 روز بیشتر می شود. این رویکرد که همواره با بشر همراه بوده 
 است، این احساس را برای او به وجود آورده  است که از زمان 
عقب می ماند و نمی تواند از آن به ص��ورت مؤثر بهره گیرد. 
تاریخ به م��ا می گوید که مدیریت ضعیف زمان یک مس��أله 
قدیمی است؛ مس��أله ای  که فناوری آن را به وجود نیاورده 
 است و آن را نمی تواند حل کند. در شرایطی که ابزار بیشتری 
برای مدیریت زم��ان در اختیار داری��م و فرآیند های اداری، 
کمتر درپیچ و تاب تشریفات اداری و کاغذ بازی گم می شوند، 
مدیریت ضعیف زمان را کمتر می توان مخفی کرد. مدیریت 
زمان موضوعی است که همه ما، چه در زندگی شخصی و چه 
در زندگی حرفه ای، نیاز داریم با آن روبه رو شویم تا در زندگی 

موفق شویم.
احتماال روشن ترین دلیل عدم استفاده از مدیریت زمان این 
است که مردم نمی دانند مدیریت زمان چیست. دلیل دوم، 
سستی و تنبلی است؛ بعضی از مردم فاقد هدف و انگیزه الزم 
برای برنامه ریزی مؤثر هس��تند. گروه سومی که از مدیریت 
زمان استفاده نمی کنند آنهایی هستند که دوست دارند تحت 
 فشار و تنگی وقت )دقیقه نود( و ش��رایط بحران کار کنند.

شاید باورش سخت باشد، ولی باید قبول کنیم، مدیریت زمان 
مجموعه ای از مهارت هاس��ت که به شما در استفاده مؤثر از 

زمان کمک می کند.

 روبان سفید

 اس��تاد جلیل ش��هناز از بزرگ ترین 
 جمال 
نوازن��دگان ق��رن معاصر در س��ن۹۲ نوروز باقری

سالگی دار فانی را وداع گفت و جامعه 
 موس��یقی، هنر و مردم هنردوس��ت خود را در غ��م نبودنش 

فرو برد.
این استاد برجسته با توجه به شخصیت وارسته ای که داشت 

همواره مورد توجه و عالقه موسیقیدانان و هنردوستان بود.
جلیل ش��هناز، در خرداد ماه س��ال۱۳۰۰ در اصفه��ان و در 
خانواده ای اهل موس��یقی چش��م ب��ه جهان گش��ود، پدرش 
)شعبان خان( عالقه زیادی به موسیقی ایرانی داشت و عالوه 
بر تار که ساز اختصاصی او بود، سه تار و سنتور هم می نواخت. 
شهناز از کودکی به موسیقی عالقه مند شد و نواختن تار را در 
نزد عبدالحسین ش��هنازی و برادر بزرگ خود حسین شهناز 
فراگرفت. پشتکار زیاد و استعداد شگرف جلیل به حدی بود که 

در سنین جوانی، از نوازندگان خوب اصفهان شد.
جلیل ش��هناز در جوانی با  مرحوم حسن کسایی آشنا شد که 
این آشنایی آغاز همکاری بلندمدت آن دو بود. جلیل شهناز از 
سال۱۳۲۴در تهران ساکن ش��د و با رادیو تهران شروع به کار 
کرد و در بس��یاری از برنامه ها به عنوان تک  نواز شرکت کرد. 
اقامت جلیل شهناز در تهران مصادف بود با پخش برنامه های 
تخصصی موس��یقی از رادی��و و تلویزیون که جلیل ش��هناز از 

تکنوازان بی بدیل این دوران بود.
وی در دهه۶۰ به همراه فرامرز پایور، علی اصغر بهاری، محمد 
اس��ماعیلی و محمد موسوی در قالب گروه اس��اتید به اجرای 
برنام��ه در ایران و کش��ور های دیگر پرداخت. این اس��تاد تار، 
در طول زندگی هنری خود ب��ا هنرمندانی مانند فرامرز پایور، 
حبیب اهلل بدیعی، پرویز یاحقی، همایون خرم، علی تجویدی، 
منصور صارمی، رضا ورزنده، امیر ناصر افتتاح، جهانگیر ملک، 
اسداهلل ملک، حسن کسایی، محمد موس��وی، تاج اصفهانی، 
ادیب خوانساری، محمودی خوانساری، عبدالوهاب شهیدی، 
اکبر گلپایگانی، حس��ین خواجه امیری و محمدرضا شجریان 

همکاری داشت.
وی در سال8۳ به عنوان چهره ماندگار هنر و موسیقی برگزیده 
شد. همچنین در۲۷ تیر سال۱۳8۳، مدرک درجه یک هنری 
)معادل دکترا( برای تجلیل از یک عمر فعالیت هنری به جلیل 
شهناز اهدا شد. در س��ال ۱۳8۷، محمدرضا شجریان گروهی 
که با آن کار می کرد را به افتخار جلیل شهناز، گروه »شهناز« 
نام گذاش��ت و در تاریخ ۲ اردیبهشت۱۳8۹ خانه موسیقی به 
دست جلیل شهناز نوگشایی شد و در این مراسم نیز از سوی 

خانه موسیقی تجلیل شد.
این استاد برجسته با توجه به شخصیت وارسته ای که داشت 
همواره مورد توجه و عالقه موسیقیدانان و موسیقی دوستان 

بود. یکی از شخصیت های مطرحی که به این نوازنده تار عالقه 
بسیار داشت استاد محمدحسین شهریار از غزلسرایان بزرگ 
معاصر بود. این شاعر در مقام استاد شهناز، سال ها پیش غزلی 
سروده بود که به مناسبت درگذشت این استاد بزرگ موسیقی 

کشور، در اینجا تقدیم می شود:
»ای جگرگوشه کیست دمسازت؟ / با جگر حرف می زند سازت

تار و پودم در اهتزاز آرد / سیِم ساز ترانه پردازت
حیف نای فرشتگانم نیست / تا کنم ساِز دل هم آوازت

وای از این مرِغ عاشِق زخمی / که بنالد به زخمه سازت
چون من ای مرِغ عالم ملکوت / کی شکسته است باِل پروازت

شور فرهاد و عشوه شیرین / زنده کردی به شور و شهنازت
نازنینا نیازمند تواَم / عمر اگر بود می کشم نازت

سوز و سازت به اشک من ماند / که کشد پرده از رِخ رازت
گاهی از لطف سرفرازم کن / شکر سرو قد سرافرازت

شهریار این نه شعر حافظ بود / که به سر زد هوای شیرازت
جلیل ش��هناز، عالوه بر نواختن تار که ساز اختصاصی او بود با 
نواختن ویولون، سنتور و تمبک نیز آش��نایی داشت. معروف 
است که او در ش��یوه نوازندگی می تواند با س��از خود عالوه بر 

نواختن، آواز هم بخواند.
خبر درگذشت استاد بزرگ موسیقی ایران جلیل شهناز، همه 
دوست داران نه تنها موس��یقی که هنر  را دچار اندوه ساخت. 
تار در دس��تان اس��تاد ش��هناز معنا و جایگاهی دیگر یافت و 
موسیقی ایران بخشی از درخشان ترین آثار دوره های خود را 

با درخشش استاد شهناز تجربه کرد.
این درخت پرسایه و پر ریشه موسیقی ما اینک بر زمین آرمیده 
 اس��ت و آثار یک عمر زندگی خالقانه او، همچ��ون دایره های

درون تن��ه درختان ب��زرگ، نش��ان از اصالت، مان��دگاری و 
تأثیرگذاری مردی دارد که با وجود رفتن جسمش، عالی ترین 
وجوه درونی و روحانی خود را برای ما به یادگار گذاشته است.

شاید وقت آن شده که در این ملک رسم مرده پرستی از میان 
بر افتد تا در بودنشان در کنارشان جمع شویم، نه در کنار سنگ 
قبرشان و حسرت بودنش��ان را بخوریم، باید به بزرگان هنر و 
فرهنگ ایران همچون شهناز به گونه ای شایسته توجه شود، 

نه این که پس از درگذشت آنها تازه به یادشان  بیفتیم.
هنوز محل خاکسپاری استاد شهناز مشخص نشده است که آیا 
به اصفهان منتقل می شود یا در قطعه هنرمندان شهر تهران به 
خاک سپرده خواهد شد، اما امیدواریم مسئولین شهر این بار 
تالش خود را دوچندان کنند که این هنرمند به موطن اصلی 

خود بازگردد وآرام بگیرد.

 جلیل شهناز در گذشت

تار شهناز در کنار نی کسایی جای گرفت 

وصیت  پدر، اجابت شد نبود بودجه، جشنواره موسیقي را متوقف کرد

علي اصغر شاهزیدي خواننده نام آشنا و صاحب سبک کشورمان 
از توقف جش��نواره موسیقي ش��یوه و س��بک اصفهان خبر داد. 
ش��اهزیدي  ضمن اعالم این خبر گفت: حدود دو س��ال قبل به 
پیشنهاد اداره فرهنگ و ارشاد اس��تان اصفهان تصمیم گرفتیم 
جشنواره اي سراسري را در حوزه موسیقي برگزار کنیم که مبناي 
آن بر آواز تاج اصفهاني، تار جلیل شهناز و ني حسن کسایي باشد. 
این خواننده پیشکس��وت و ریی��س انجمن موس��یقي اصفهان 
در ادامه اف��زود: پ��س از مطالعات و بررس��ي های��ي که صورت 

گرفت، جلس��اتي را با دس��ت اندرکاران برگزار کردیم و توافقات 
الزم انجام ش��د. این ط��رح به تهران آم��د و برگ��زاري آن نیز به 
تصویب رسید. وي همچنین عنوان کرد: با برآوردهایي که براي 
برگزاري این جش��نواره سراسري ش��ده بود میزان بودجه مورد 
نیاز نیز تأیید ش��ده بود، اما متأس��فانه پس از دو سال همچنان 
 منتظر تأمی��ن اعتبار بودجه برگزاري این جش��نواره هس��تیم. 
 شاهزیدي گفت: برگزاري این جش��نواره با این هدف پایه ریزي 
شده که جوانان کشورمان عرصه اي براي رقابتي جدي تر در سه 
حوزه خوانندگي، نوازندگي تار و ني نوازي داشته باشند و طي آن، 
فعاالن زیر۳۰ سال مي توانند در این جشنواره به رقابت بپردازند. 
وي عنوان کرد: شیوه برگزاري این جشنواره نیز به این صورت است 
که آثاري از تاج اصفهاني، جلیل شهناز و حسن کسایي در اختیار 
کساني که در این جشنواره شرکت مي کنند و انتخاب مي شوند، 
قرار مي گیرد و در دو تا سه مرحله رقابت، نفرات برتر انتخاب مي 
شوند. شاهزیدي افزود: این شیوه همانند شیوه اي است که در سال 
۱۳۵۵ و ۱۳۵۶ در آزمون موسیقي باربد براي آزمون در نظر گرفته 

شده بود و خود من نیز در آن، عنوان اول  را کسب کردم. 

پسر ارشد استاد کسایی گفت: یکی از وصیت ها و درخواست های 
پدرم دفن در تکیه سیدالعراقین و در جوار تاج اصفهانی بود که به 
خواسته درونی او و لطف پروردگار، این کار ممکن شد. محمدجواد 
کسایی در مراسم سالگرد استاد کسایی که در تخته فوالد اصفهان 
برگزار شد، اظهار داشت: به جای برگزاری مراسم سالگرد در۲۵ 
خرداد هر سال، این تاریخ را به روز تولد ایش��ان منتقل و از سوم 
مهر ماه س��ال جاری، یادبود و یادواره با دعوت از اس��اتید بزرگ 
برگزار می شود. وی در ادامه با بیان این که حسن کسایی و دیگر 

هنرمندان در این ابعاد ش��خصیتی، از به کار بردن کلمه اس��تاد 
مستغنی هستند، تصریح کرد: برای ش��خصیت و هنر کسایی و 
هنرمندانی دیگر مانند صبا و شهناز که فرهنگ موسیقی را برای 
ما تداعی می کنند، باید به جای کلمه استاد از »بزرگ« استفاده 
کرد. پسر ارشد استاد کس��ایی ادامه داد: در موسیقی ایران شاید 
بیش از۱۰ نفر نباشند که موسیقی، تمدن و فرهنگ ایرانی وامدار 
آنها باشد، همان گونه که در بر روی سنگ مزار نیوتن نوشته شده 
بود:» اینجا مردی در خاک خفته است که بشریت مدیون او است.«

وی افزود: نخستین درخواست ایشان دفن در تکیه سیدالعراقین 
و در جوار تاج اصفهانی بود که این کار ممکن شد. کسایی افزود: 
دومین درخواست پدر داشتن س��نگ قبری بدون هیچ لفظ که 
تنها نام و سال تولد و وفات قید شود، بود که ما نیز تنها با اشعاری 
از جمش��ید مظاهری آن را مزین کردیم. وی در پایان با بیان این 
که انتظار بود از شهری که بیش از ۴ میلیون جمعیت دارد، بیش 
از۱۰ تا۲۰ هزار نفر در مراسم سالگرد حسن کسایی شرکت داشته 
باشند، اظهار داشت: وجود هر کدام از ش��ما برای ما بیش از هزار 

نفر ارزش معنوی دارد.

مردی که از ایرلند آمد 
گروه فرهنگ - »کن لوچک��ن لوچ« متولد هفدهم ژوئن۱۹۳۶در وارویک ش��ایر 
بریتانیا در ابتدا به آکس��فورد رفت تا حقوق بخواند، ام��ا در عوض مجذوب بازیگری 
ش��د و عضو کلوب تئاتر تجربی همان جا ش��د. او بازیگری را در تئات��ر آغاز کرد، اما 
 بعد با پیوس��تن به BBCدر س��ال۱۹۶۱کارگردانی را تجربه ک��رد و همکاری او با 
تهیه کننده ای به نام تونی گارنت به خلق مجموعه ای از مستندهای دراماتیک برای 
BBC انجامی��د. یکی از این اپیزودها تح��ت عنوان »کتی به خانه بیا« که در س��ال 
۱۹۶۵ تولید شد، مشکل بی خانمانی شهروندان و سطح رفاه مردم بریتانیا را هدف 
قرار داد. »کتی به خانه بیا« ب��ه عنوان یکی از جنجالی ترین فیلم هایی که توس��ط 
BBC تولید شد به تغییراتی بنیادین در قانون و اساس��نامه این کشور در ارتباط با 

افراد بی خانمان انجامید.
لوچ در س��ال ۱۹۶8 با فیلم »گاو بیچاره« اولین فیلم بلند خ��ود را کارگردانی کرد. 

دومین فیلم موفق او با نام » kes« که در سال۱۹۷۰س��اخته ش��د به عنوان یکی از 
بهترین فیلم های تاریخ سینمای بریتانیا شناخته شده است.

 متأس��فانه به دنب��ال موفقی��ت فیل��م » kes« حرفه فیلمس��ازی لوچ به واس��طه 
توزی��ع ضعیف فیل��م های��ش و امتن��اع او از نمایش برخ��ی فیلم ه��ای تلویزیونی 
اش دچ��ار ف��راز و نش��یب ش��د، ب��ا ای��ن ح��ال در دهه۱۹۹۰رنسانس��ی در 
حرف��ه فیلمس��ازی او ب��ه وجود آم��د و فیل��م ه��ای منتق��د پس��ند او یکی پس 
از دیگ��ری ب��ه ب��ازار آمدن��د. »Hidden Agenda«؛ تریلری سیاس��ی که در 
 ایرلند ش��مالی اتفاق م��ی افتد از س��وی محافظ��ه کاران به خاطر موضع ش��دیدا 
چپ گرایانه اش مورد انتقاد قرار گرفت، اما جایزه هیأت داوران کن را دریافت کرد و 
یکی از معدود فیلم های چپ گرایانه ضد استالینیستی بود که مورد توجه عوام قرار 
گرفت. فیلم های بعدی او»۱۹۹۱« و»RiffRaff « )۱۹۹۳( نیز هردو با نگاهی طنز 

سیاست های طبقه کارگری و مش��قات و تالش های آنان را نشانه گرفته بودند و در 
کن جوایزی نصیب خود کردند.

 فیلم بعدی لوچ »ladybird,ladybird« )۱۹۹۴( یکی از تحس��ین برانگیزترین
فیلم های او بود؛ داس��تان تکان دهنده مادری مطلقه که س��عی م��ی کند حضانت 
فرزندانش را به دس��ت بگیرد، انتق��ادی گزنده از نظام خدم��ات اجتماعی بریتانیا و 
برخورد این کشور با مس��تمندان بود. این فیلم جوایز برتر جشنواره فیلم برلین را به 

دست آورد و افتخارات سینمایی دیگری را نیز نصیب خود کرد.
»س��رزمین و آزادی « )۱۹۹۵( و »ترانه کارال « )۱۹۹۶( دو فیلم کمتر درخش��ان 
کارنامه حرفه ای لوچ بودند، اگرچه باید گفت که در هردو این فیلم، لوچ کارگردانی 
بازیگرانش را به نحو احسن انجام داد و آنها بازی درخش��انی از خود ارایه دادند. این 
بازی قوی به نقطه قوتی برای فیلم بعدی او »نام من جو است« )۱۹۹8( مبدل شد. 

پس از این فیلم دو فیلم »نان ورزها« )۲۰۰۰( و »شانزده سالگی شیرین« )۲۰۰۲( 
موفقیتی نسبی برای لوچ به ارمغان آوردند .

 »بادی که بارلی را تکان داد« جدیدترین فیلم لوچ نیز در جشنواره کن امسال نخل 
طالی بهترین فیلم را از آن خود کرد و لوچ را بیش از پیش به عنوان یک فیلمس��از 

مستعد به جهانیان معرفی کرد.
  فیلم مناقش��ه برانگیز »بادی ک��ه در مرغزار م��ی پیچد« در ده��ه۱۹۲۰ به وقوع 
می پیوندد و شرح وقایعی است که به اس��تقالل ایرلند و شکل گیری ایرلند شمالی 
منجر شد، اما در پس این پوس��ته ظاهری و فیلمنامه حماسی، لوچ دوربین سیاسی 
خود را بر روی اتفاقات و برگ هایی از تاری��خ متمرکز کرده که در بریتانیا و حتی آن 
 س��وی مرزها کمتر از آن حرفی زده می ش��ود، اما همچنان پس از گذشت همه این 

سال ها زخم کهنه ای برای بسیاری از شهروندان ایرلندی است.

SMS



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه 

 حمودی: با سپاهان
 قرارداد امضا نکردم!

مدافع تیم فوتبال اس��تقالل گفت: با س��پاهان هیچ قراردادی امضا 
نکرده ام.

رسول خوروش اعالم کرد که علی حمودی بعد از پایان لیگ قهرمانان 
آسیا در مرحله پلی آف با سپاهان به توافق رسیده است. علی حمودی 
در خصوص صحبت های سرپرست سپاهان اظهار داشت: من با هیچ 
تیمی قرارداد امضا نکرده ام و با س��پاهان هم همین طور. وی تأکید 
کرد: شاید مدیر برنامه ام تعهدی به باشگاه س��پاهان داده باشد، اما 
ش��خصا پای هیچ برگه ای را امضا نکرده ام و قراردادی هم با تیمی 
نبسته ام. حمودی در پایان گفت: اگر کار انتقالم به هر تیمی قطعی 

شود مطمئنا آن را اعالم خواهم کرد. 

 حضور چهار اصفهاني
 در اردوي تيم ملي بسکتبال

۳۵ بسکتبالیس��ت جوان و بزرگسال به اردوی مش��ترک تیم ملی 
بزرگس��االن و جوانان بانوان کشور دعوت ش��دند. اردوی تدارکاتی 
تیم های ملی بس��کتبال جوانان و بزرگس��االن بان��وان از صبح روز 
پنج شنبه۱۳ تیر تا بعدازظهر روز شنبه ۱۵ تیرماه در سالن بسکتبال 

مجموعه آزادی برگزار خواهد شد. 
س��پیده جعفری و معصوم��ه اس��ماعیل زاده از اصفه��ان به اردوي 
تیم ملي بزرگس��االن دعوت ش��ده اند، همچنین پرنیا اثني عشري 
و ش��هرزاد کیاني به عنوان نمایندگان اصفهان، تی��م ملي جوانان را 

همراهي خواهند کرد.  

 سيدامين منوچهری
 به راه آهن پيوست

سیدامین منوچهری بازیکنی که در نیم فصل اول سال گذشته برای 
اس��تقالل توپ می زد و در نیم فصل دوم برای نفت تهران بازی  کرد 
با عقد قراردادی یک س��اله به راه آهن پیوس��ت. این بازیکن۲۷ساله 
همچنین مدنظر مس��ئوالن تیم پیش��ینش س��ایپا هم قرار داشت، 
ولی در نهایت با مس��ئوالن باش��گاه راه آهن برای مدت یک  سال به 

توافق رسید.

 اختالس 410 ميليون تومانی
 از بودجه یک تيم غير فوتبالی!

در بودجه یک تیم غیر فوتبالی یک باشگاه مطرح ایران4۱0 میلیون 
تومان اختالس شده است. 

به تازگ��ی حقایقی تلخ��ی درمورد  یک��ی از تیم های غی��ر فوتبالی  
باش��گاهی مط��رح و پرطرفدار که امس��ال در لیگ  ش��رکت کرد و 

مسابقاتش نیز به تازگی به اتمام رسیده فاش شده است.
اعضای این تیم در حالی که فکر می کردند کل بودجه تیمشان برای 
شرکت در مسابقات لیگ۲۹0میلیون تومان است و حتی به تقسیم 
همین پول اندک راضی بودند، در نهایت همین بودجه بسیار کم در 
مقایسه با فوتبال به اعضای تیم داده نشد. وقتی هم این ورزشکاران 
برای پیگیری طلبشان به باشگاه مراجعه کردند، به این حقیقت تلخ 
پی بردند که بودجه تیمشان نه۲۹0میلیون تومان، بلکه۷00 میلیون 
تومان بوده اس��ت. اعضای این تیم غیر فوتبالی این باش��گاه مطرح 
پیش بینی می کنند چند عضو رابط که زمینه تیمداری این باش��گاه 
را در لیگ فراهم کرده اند، این پول را در تیم هزینه نکرده اند و معلوم 

نیست این4۱0 میلیون تومان کجا هزینه شده است.

 اردن، لبنان و سوریه
 مستقيم به ایران می آیند

تیم ملی نوجوانان عراق با کناره گیری از رقابت های غرب آس��یا راه 
را برای صعود تیم های اردن، سوریه و لبنان به رقابت های قهرمانی 

نوجوانان آسیا در تهران هموار کرد.
چهارمین دوره رقاب��ت های قهرمانی نوجوانان غرب آس��یا قرار بود 
به میزبانی کش��ور لبنان۱۳ لغایت ۱۷ تیر ماه در شهر بیروت برگزار 
شود. ۱۷ روز مانده به برگزاری این رقابت ها تیم ملی نوجوانان عراق 
از حضور در رقابت های غرب آس��یا انصراف داد. ازآنجا که۳ تیم اول 
جواز حضور در رقابت های نوجوانان آس��یا را کس��ب می کردند و با 
توجه به میزبانی ایران در مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا4 تیم از 
منطقه غرب آس��یا به این رقابت ها راه می یابند، در نتیجه با کناره 
گیری عراق از رقابت های غرب آس��یا تیم های ایران، اردن، سوریه 
و لبنان4 تیم دیگر حاضر در این منطقه خود به خود به رقابت های 
آسیایی صعود کردند و به همین خاطر با تصمیم »وابا« رقابت های 

غرب آسیا منتفی اعالم شد.
 به این ترتیب تیم ملی نوجوانان ایران که س��رمربیگری آن بر عهده 
علی توفیق است تا شروع مس��ابقات قهرمانی آسیا که 4 لغایت ۱۳ 
مهرماه سال جاری در تهران برگزار می شود، دیدار رسمی نخواهند 

داشت. 

احتمال جدایی ام از سپاهان 
زیاد است

فرشید طالبی/ مدافع تیم فوتبال سپاهان
  در حال حاضر برای آین��ده ام هیچ تصمیمی نگرفت��ه ام با توجه به 
این که زیاد تیم عوض نمی کنم، این موضوع باعث ش��ده حساسیت 

زیادی روی این مسأله به خرج دهم و تحقیق  زیادی کنم.
تا زمانی که برگه تسویه  حساب دستم نباش��د، نمی توانم بگویم که 
جدا ش��دم. در حال حاضر 
 بازیکن آزاد هستم و احتمال

جدای��ی ام زیاد اس��ت. من 
براي س��پاهان ک��م کاري 
نکردم و درمورد پیوستنم به 
 استقالل هنوز با قلعه نوعي

 صحبت نکرده ام. دوس��ت 
ندارم اس��یر سیاس��ت های 

بیرونی شوم.

علی کریمی که دل خوشی از شیوه مدیریت محمد رویانیان در پرسپولیس ندارد و حتی برخی چک هایی 6
که فصل گذشته بابت قرارداد باشگاه پرسپولی به او داده، برگشت خورده است به محمدرویانیان پیغام داده 
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انصراف زیبایی از 
کاندیداتوری  هيأت   اسکي

اعجوبه ماهان به دنبال 
ثبت رکورد در گينس

با حمایت باشگاه فوالد ماهان سپاهان و پرتاب۲6 متری توپ فوتبال در زمین 
بسکتبال توسط علیرضا صادقی، عضو باشگاه فوالد ماهان مقدمات ثبت رکورد 

این اعجوبه در کتاب گینس فراهم می شود.
 علیرض��ا صادقی ک��ه از دوران طفولی��ت و در اث��ر وقوع حادث��ه از معلولیت 
 م��ادرزادی از ناحیه دو پا رن��ج می برد قابلیت س��انتر توپ فوتب��ال را از یک 
حلقه بسکتبال به حلقه دیگر و در فاصله۲6 متری زمین استاندارد بسکتبال 

داراست. 
وي امروزرأس ساعت۱۱و۳0 دقیقه با حضور در سالن شهید حیدرنیا تهران 
رکورد باور نکردنی خویش را با حضور نماین��دگان کمیته ملی رکورد ایران و 
اعضای فدراسیون ورزش های همگانی به ثبت می رساند. این امر مقدمه ثبت 

این رکورد در گینس است. 

سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان اصفهان گفت: با توجه به مشغله 
کاری، تمایلی برای ش��رکت در انتخابات هیأت اس��کی ندارم و انصرافم را 
اعالم می کنم. حسین زیبایی اظهار داش��ت: زمانی که برای ریاست هیأت 
اس��کی اس��تان ثبت نام کردم، فرصت کافی برای پرداختن به امور هیأت 
را داش��تم. وی ادامه داد: مس��ئولیت اداره کل ورزش و جوانان شهرستان 
اصفهان سنگین است؛ از این رو فرصت کافی برای اداره امور هیئت اسکی 
را ندارم و از شرکت در انتخابات این هیئت انصراف می دهم.قرار بود مجمع 
انتخاباتی هیئت اسکی استان اصفهان ماه گذشته برگزار شود اما به هفته 
آینده موکول شد. سال گذشته پس از پایان دوران ریاست رسول داوری در 
هیأت اسکی استان اصفهان، مهدی سلیمی به عنوان سرپرست این هیأت 

منصوب شد و همچنان نیز این مسئولیت را بر عهده دارد.  

ارسالن و تمرین با آتالنتا
ارسالن کاظمی که برای حضور در یارکشی درافتNBA تمرین با 
تیم های مختلف این لیگ را تجربه می کند، در تمرین تیم آتالنتا نیز 
شرکت کرد. وی پیش از این با لس آنجلس لیکرز، بروکلین، یوتا جاز، 
گلدن استیت، هیسیون، داالس، اورالندو مجیک تمرین کرده است. 

فرار مسي از ماليات
لیونل مسی و پدرش خورخه هوراچیو به اتهام فرار 
از مالیات بین سال های ۲00۷ تا ۲00۹ تحت پیگرد 
قانونی قرار گرفتند. مقامات مالیاتی اسپانیا در نظر 

دارند تحقیقات خود را در این خصوص ادامه دهند.

کرول در آزمایش پزشکی وستهام

مهاجم لیورپول در آزمایش های پزش��کی باش��گاه 
وستهام شرکت کرد. اندی کرول که تابستان گذشته 
و با قراردادی قرضی از لیورپول راهی وستهام یونایتد 

شده بود، به احتمال زیاد راهی این تیم خواهد شد. 10
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ضرب االجل کریمی به رویانیان: افشاگری می کنم!

 روح بغل پای راس��ت خداداد با شش 
مسعود 
س��ال تاخیر این بار در پ��ای چپ رضا افشاری

قوچ��ان نژاد دمیده ش��د ت��ا تیم ملی 
فوتبال ایران در روزی بیاد ماندنی با یک پیروزی ش��یرین در 

خاک کره بلیط حرکت به سمت برزیل  را رزرو کند. 
حماسه مردان پارسی در مقابل تیمی که سرمربی اش به اندازه 
کافی برای فوتبال ما کری خوانده بود وقتی ارزش بیش��تری 
پیدا می کند که بدانیم قطری های ب��ی دروپیکر با انجام یک 
بازی ضعیف در تاشکند خیلی ش��یک و تمیز نتیجه را تحویل 
ازبکستان دادند تا ش��اید در مقابل فوتبال ایران عقده گشایی 
کنند ولی خبر نداشتند که غیرت فوتبال ایرانی چیزی فراتر از 
این مسائل بچگانه است و صعود بی حرف و حدیث و مقتدرانه 
فوتبال ایران جوابی دندان ش��کن به منتقدان خارجی داد که 
در طول یک هفته گذش��ته هریک به نوعی سعی در تضعیف 

فوتبال ما داشتند.
بعد از یک حماسه سیاسی در روز جمعه این بار هم یک حماسه 
ورزشی کام مردم ایران را ش��یرین کرد تا فوتبال ایران حدود 
یکسال دیگر در کشور برزیل خودش را به فوتبال جهان معرفی 
کند و ویترین این تورنمنت بعد از ج��ام جهانی ۲006 دوباره 
بازاری برای لژیونر ش��دن بازیکنان ایرانی باش��د. ۲8 خرداد 
۱۳۹۲در تاریخ ورزش ایران جاودانه ش��د و امروز باید حساب 

ویژه ای بر روی فوتبال ایرانی باز کرد که ثابت کرده در روزهای 
سخت نتیجه الزم را بدست می آورد.

پیروزی در خاک کره به عن��وان یکی از مدعی��ان اصلی قاره 
اس��یا آنقدر ارزشمند اس��ت که ش��اید تا مدتها بعد هم نتوان 
حق مطلب را در م��ورد آن ادا کرد ولی خ��رداد طوفانی برای 
فوتبال ایران ۹ امتیاز شیرین را به جیب تیم کی روش ریخت 
تا صدرنش��ینی گروه کمترین پاداش برای تیمی باشد که به 
 خاطر دفاع از آبرو واعتبارش نمایشی خاطره انگیز را از خودش

 در یادها ثبت کرد.
کی روش در حالی تیم��ی آماده را به میدان کره فرس��تاد که 
حضور امیرحس��ین صادقی در قلب خط دفاع��ی به این معنا 
بود که آنالیز کامل کره ای ها انجام شده و مهار مهاجم نوک و 
بلند قامت چشم بادامی ها در دستور کار خط دفاعی تیم ملی 
قرار گرفته است و بازی دفاعی تیم ملی در طول نیمه اول این 
فرصت را به کره ای ها داد که توپ و میدان را کامل در اختیار 
داش��ته باش��ند و این روند در طول نیمه دوم هم تقریبا ادامه 
داش��ت تا در نهایت تیزهوش��ی و زرنگی قوچان نژاد و ضربه 
دقیقش خاطره گل خداداد را در ملب��ورن زنده کرد تا با زدن 
سومین گل در سومین بازی متوالی اش نقشی مهم و تاثیرگذار 

در صعود ایران به جام جهانی برزیل ایفا کند.
البته باید اشاره ای هم به رحمان احمدی داشت که در غیبت 

مهدی رحمتی به خوبی وظیفه حراس��ت از دروازه تیم ملی را 
انجام داد و باید منتظر بود و درخشش دروازه بان سپاهان را به 

همراه بقیه بازیکنان در جام جهانی فوتبال دید. 
پیروزی ایران ه��ر اندازه ک��ه در مورد صعود ب��ه جام جهانی 
فوتبال ارزش��مند بود به همان اندازه هم باعث اعتبار فوتبالی 
ش��د که باید خیل��ی زودتر از این ه��ا راهی برزیل می ش��د و 
امروز کی روش می تواند با تکیه بر غیرت ش��اگردانش جوابی 
محکم و دندان ش��کن به س��رمربی کره جنوب��ی بدهد که از 
 این به بع��د مراقب اظه��ار نظرهایش در م��ورد فوتبال ایران

 باشد.

قوچان نژاد: این پيروزی تقدیم به ملت ایران
رضا قوچان نژاد که به عنوان بهترین بازیکن دیدار ایران و کره 
انتخاب شده بود پس از پایان این مسابقه اظهار داشت: بچه ها 
زحمت خود را کشیدند و انصافا امروز فقط دویدیم تا برنده از 
زمین خارج شویم. من خدا را شکر می کنم که توانستیم کره را 

در زمین خودش شکست دهیم.
وی اف��زود: بع��د از گل اول هم��ه اطمینان داش��تیم و همه 
باور کردی��م که به جام جهان��ی می رویم و دیدی��د که در این 
س��ه مس��ابقه گل نخوردیم و امروز ه��م بهتری��ن عملکرد را 
داش��تیم.قوچان نژاد در پای��ان گف��ت: خدا را ش��کر می کنم 
 که ب��ه برزیل رفتی��م و من ای��ن پی��روزی را به م��ردم ایران

 تقدیم می کنم.

شجاعی: برای پيروزی هم قسم شدیم
مسعود ش��جاعی پس از صعود تیم ملی به جام جهانی فوتبال 
اظهار داشت:  این پیروزی و صعود مبارک همه ایرانی ها باشد 
و فقط باید بگویم از این که توانستیم مردم را خوشحال کنیم 
خیلی ش��ادمان هس��تیم چون می دانیم تنها دلخوشی مردم 

همین فوتبال است.
وی افزود: بازی بسیار سخت و حساس��ی بود چون کره هم به 
۳ امتیاز این مسابقه احتیاج داش��ت و ما از بازی قطر هم قسم 

شدیم که به جام جهانی برویم. 
انصافا همه و همه دس��ت به دس��ت هم دادند ک��ه راهی جام 
جهانی ش��ویم که خوش��بختانه این اتفاق افتاد.ش��جاعی در 
پایان گفت: ش��ور و اش��تیاقی که در جام جهانی ۲006 دیدم 
امسال هم در همه جا همان شور و اشتیاق وجود داشت و فقط 
می توانم بگویم با وجود آنکه بازی س��ختی را داشتیم سربلند 

بیرون آمدیم.

قوچان نژاد در لباس خداداد

نقش جهان، ميزبان بازي هاي پاقدم روحانی،رفتیم جام جهانی
تيم فوتبال گيتي پسند

در صورت تکمیل بخش عمده ای از ورزشگاه نقش جهان 
تا شهریور امس��ال، بازی های گیتی پسند در لیگ دسته 
اول فوتبال باشگاه های کش��ور احتماال در این ورزشگاه 

برگزار می شود.
تیم فوتبال گیتی پسند که چند ماه پیش توانست جواز 
حضور در لیگ دس��ته اول فوتبال باش��گاه های کش��ور 
 را کسب کند، از ش��هریور امس��ال باید در این رقابت ها

به عنوان تنها نماینده اصفهان شرکت کند. 
گیتی پسند بعد از س��قوط فوالد نطنز و با وقفه ای چند 
س��اله تنها نماینده اصفهان در رقابت های لیگ دس��ته 
اول فوتبال باشگاه های کشور به شمار می رود، بنابراین 
مدیران اس��تان در تالش��ند که ب��ا حمای��ت از این تیم 
اصفهانی، زمینه مان��دن این تیم در لیگ و درخش��ش 
در رقابت ه��ای لیگ آزادگان را فراهم کنند. مس��ئوالن 
باشگاه گیتی پسند از چند روز پیش، مذاکراتی با مدیران 
ورزش و جوانان اس��تان برای برگزاری رقابت های خود 
در ورزشگاه نقش جهان انجام داده اند و در صورت توافق 
نهایی، رقابت های گیتی پسند در لیگ دسته اول فوتبال 
باشگاه های کشور در ورزشگاه نقش جهان برگزار می شود. 
با توجه به این که فاز نخس��ت ورزش��گاه نقش جهان تا 
حدودی تکمیل ش��ده و گیتی پسند آنچنان تماشاگران 
زیادی ندارد، هم اکنون ورزشگاه برای این تیم اصفهانی 
قابل استفاده است و حتی در صورتی که این ورزشگاه به 
صورت کامل تکمیل نشود، باز هم گیتی پسند می تواند 
میزبانی بازی های خود را در این ورزش��گاه برگزار کند.  
البته نقش جهان برای میزبانی در مس��ابقات لیگ برتر و 
لیگ قهرمانان آس��یا، امکانات و تجهیزات خاصی را نیاز 
 دارد که مطمئن��ا ایجاد آنها زمانبر اس��ت، اما با توجه به

این که لیگ دس��ته اول آنچنان به ای��ن تجهیزات نیاز 
ندارد، احتمال برگزاری رقابت های گیتی پس��ند در این 

ورزشگاه وجود دارد. 

خبر روز

 

ملی پوش دسته فوق سنگین وزنه برداری ایران گفت: به قهر و 
آشتی ملی پوشان کاری ندارم و هدفم رکوردشکنی و موفقیت 

در مسابقات آسیایی و بعد جهانی است.
رش��ید ش��ریفی در آس��تانه اعزام به قزاقس��تان و حضور در 
مس��ابقات قهرمانی آس��یا به ایمنا گفت: بعد از پایان دوران 
محرومیتم ب��ه اردوی تیم ملی بازگش��تم و چه��ار ماه برای 
مس��ابقات قهرمانی آس��یا تمرین کردم، از لحاظ جس��مانی 
در ش��رایط خوب و ایده آلی هس��تم و رکوردهای خوبی در 
 تمرینات به ثبت رس��اندم و امی��دوارم باز ه��م بتوانم از این 

افتخارآفرینی ها برای کشورم به دست آورم.
وی در خصوص آسیب دیدگی فعلی اش گفت: از ناحیه زانو 
دچار آسیب دیدگی مختصری هس��تم، البته چندان شدید 

نیس��ت و به نظر نمی رسد مانع کارم در مس��ابقات قهرمانی 
آسیا شود. 

شریفی بیان داش��ت: با تمام انگیزه در این مسابقات شرکت 
می کنم و امیدوارم موفقیت من مقدمه ای باشد برای مسابقات 

قهرمانی جهان که آبان ماه برگزار می شود. 
ملی پوش وزنه برداری ایران این فرص��ت را دارد تا در غیاب 
 بهداد سلیمی و س��جاد انوش��یروانی، جایگاه نخست دسته 
فوق سنگین ایران را به خود اختصاص دهد، اما شریفی به این 
موضوع اشاره می کند که عملکرد او نباید تحت تأثیر غیبت 

دو ملی پوش المپیکی قرار بگیرد.
  او م��ی گوی��د: اگ��ر بتوان��م ح��د نص��اب جهان��ی را در 
مسابقات قهرمانی آسیا کس��ب کنم دیگر از این بابت نگرانی 
ندارم، البته به حضور بهداد و س��جاد چندان فکر نمی کنم و 
تالش می کنم حتی در حضور آنها بتوانم به رکوردهای جهانی 
برسم، ولی امیدوارم هر کدام از ما به مسابقات راه یافت برای 

کشور افتخار آفرین باشد.
 وی ادامه می ده��د: البته من وارد مس��ائل آنها ب��ا تیم ملی

نمی شوم و نشده ام، به قهر و آشتی آنها هم کاری ندارم و فقط 
به رکوردهای خودم فکر می کنم. 

شریفی مهم ترین رقیبش در مسابقات قهرمانی آسیا را بهادر 
موالیی می داند و می گوید: بهادر می تواند مهم ترین رقیب 
من در قزاقستان باش��د، امیدوارم س��کوهای برتر به من و او 
برس��د، البته از حریفان کره ای و قزاقس��تانی هم نباید غافل 

شویم. 

کارشناس مس��ئول امور کودکان اداره کل بهزیستی استان 
اصفهان گفت: خان��ه ورزش کودکان برای نخس��تین بار در 

کشور در اصفهان افتتاح شد.
 عفت نجف پ��ور در گفتگو با ف��ارس اظهار داش��ت: هدف از 
احداث خان��ه ورزش ک��ودکان در اصفهان توس��عه و ترویج 
فرهنگ ورزش کردن در کودکان اس��ت و ای��ن خانه ورزش 
در اصفهان به هم��ت کمیته بازی  و ورزش ک��ودکان هیأت 
ورزش های همگانی و همکاری دفتر ک��ودکان معاونت امور 
اجتماعی استان اصفهان در مجموعه ورزشی فرهنگی امیریه 

افتتاح شد.
 وی تصری��ح کرد: خان��ه ورزش ک��ودکان با حض��ور معاون 
 ام��ور اجتماعی بهزیس��تی اس��تان اصفهان، امیر س��رتیپ 

باقری رییس هی��أت ورزش های همگانی اس��تان اصفهان، 
 ابراهیمی معاون توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان 
و  بازی ه��ا  کمیت��ه  مس��ئول  نجف پ��ور  و   اصفه��ان 
ورزش کودکان و جمعی از مدی��ران مهدهای کودک افتتاح 

شد.
کارش��ناس مس��ئول امور کودکان اداره کل بهزیستی استان 
اصفهان بیان کرد: می ت��وان در قالب بازی، راه زندگی و تفکر 
درس��ت را به کودکان آموزش داد و یادگیری از طریق بازی، 
 همیش��ه راهکاری مؤثر و مفید در انتقال مفاهیم آموزش��ی 
به کودکان بوده اس��ت و اح��داث این مرک��ز، موجب ترویج 
فرهنگ ورزش و بازی ک��ودکان در خانواده ها می ش��ود و از 
همین طریق محیطی ش��اد و ب��ا نش��اط در خانواده ها ایجاد 

می شود.
وی افزود: هر مهد کودک نیز می تواند یک خانه بازی باش��د 
و مهدهای کودک استان می توانند با رعایت اصول تخصصی 
در زمینه گسترش خانه های بازی در مناطق مختلف اصفهان 

فعالیت کنند.
 نجف پ��ور تأکی��د ک��رد: ب��ا نهادین��ه ش��دن ورزش در 
ک��ودکان بی تردید این فرهن��گ به خانواده ه��ا و کل جامعه 
تعمیم پیدا می کند و یک��ی از اهداف انجام این کار توس��عه 
 و ترویج فرهن��گ ورزش کردن در س��نین پایه بوده اس��ت 
 تا با آم��وزش ورزش ب��ه صورت علم��ی و از طری��ق بازی به 
کودکان روحی��ه و انگی��زه خانواده ها ب��رای وزش کردن را 

تقویت کند.

شریفی: به قهر و آشتی بهداد کاری ندارم

هدفم قهرمانی جهان است
کارشناس مسئول امور کودکان بهزیستی استان اصفهان: 

خانه ورزش کودکان در اصفهان افتتاح شد



 دانشگاه علوم پزشكي شهركرد 
رتبه نخست را كسب كرد

معاون پژوهشي دانش��گاه علوم پزشكي ش��هركرد افزود: براساس اعالم 
وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي شهركرد در حوزه تحقيقات، رتبه 
نخست دانشگاه های تيپ سه علوم پزشكي كشور را در سال۹۱ به خود 

اختصاص داد.
دكتر مباشري افزود: رتبه بندی سال۹۱ دانشگاه های علوم پزشكی كشور 
ك��ه حاص��ل ارزشيابي فعاليتهای پژوهشي دانشگاه ها و دانشكده های 
علوم پزشكي است، اعالم و رتبه های۵۱ دانشگاه در حيطه های ششگانه 
مشخص شد. وي ادام��ه داد: رتب��ه دانشگاه ها در شاخص ه��ای تعداد 
هيأت علمی، پژوهشگر تطبيقیافته، امتي��از حاكميت و رهبری، امتياز 
توانمندسازی، امتياز توليد و دانش و امتياز تحقيقات دانشجویي تعيين 
شده است. دانشگاه های علوم پزشك��ی شهركرد، یاسوج، ایالم، خراسان 
 شمالی، كردستان، قم، بوشهر و سبزوار جزء هشت دانشگاه اول رتبه بندی

۹دانشگاه تيپ سه هس��تند. وی گفت: بيشترین تعداد هيأت علمی به 
دانشگاه علوم پزشكی كردستان با ۱۷۶ نف��ر، بيشترین تعداد پژوهشگر 
تطبيق یافته به دانشگاه عل��وم پزشكی شهركرد ب��ا ۱۶۴ نفر، باال ترین 
امتياز حاكميت و رهبری به دانشگاه علوم پزشكی یاسوج با۹۱۰ امتياز، 
باال ترین امتياز توانمندسازی به دانشگ��اه علوم پزشكی خراسان شمالی 
با ۱۲۳ امتياز، باال تری��ن امتياز توليد و دانش ب��ه دانشگاه علوم پزشكی 
شهركرد ۴۷۹۶ امتياز و باال ترین امتياز تحقيقات دانشجویي به دانشگاه 

علوم پزشكی یاسوج با۵۷۰ امتياز اختصاص یافته است.

خبر ویژه

نماینده مردم لردگان در مجلس
 مجید جلیل

تاكنون۳۴ چهار سال از انقالب اسالمی می گذرد و دولت های متنوع 
با سالی��ق مختلف سياسی، مس��ئوليت اجرایی كش��ور را به دست 
گرفتند، اما این در حالی است كه معاندان غربی و متحجرین هرگز 

قائل به این دموكراسی نبودند.
دولت های قبلی نيز از این ظرفيت استفاده كردند، ولی بلندگوهای 
استكب��ار و استعمار هميش��ه فریاد ع��دم دموكراس��ی در ایران را 
سرمی داد. ایش��ان در سال های گذشته مس��ئوليت های بس��ياری 
برعهده داشتن��د، اما این در 
حال��ی است ك��ه انتظاراتی 
ك��ه از ایشان م��ی رود فراتر 
از مس��ئوليت های وی در 
گذشته است. ایجاد اعتماد 
متقابل نيز موضوعی بس��يار 
مهم است كه باید در همين 

راستا شكل بگيرد.

تعامل دولت و مجلس نیازمند 
ایجاد اعتماد متقابل است

چهره روزیادداشت
1048 کالس درس، میزبان مسافران تابستانی است

خيراهلل محمدی ریيس اداره تعاون و امور رفاهی آموزش و پرورش چهارمحال از آماده سازی یک 
هزار و ۴8 كالس درس برای اسكان مسافران تابستانی در استان خبر داد. چهارمحال و بختياری 

به دليل داشتن موقعيت جغرافيایی و آب و هوایی خنک و معتدل مورد استقبال مسافران است.
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به مناسبت هفته جهاد كشاورزی سه پروژه آبياری و صنایع 
تكميل��ی كش��اورزی روز سه شنبه ب��ا حض��ور استاندار در 

چهارمحال و بختياری بهره برداری شد .
ریي��س سازمان جه��اد كش��اورزی چهارمح��ال وبختياری 
در حاشيه بهره ب��رداری از این پ��روژه ها به خبرنگ��ار ایرنا 
اظهارداشت: بهره برداری از واحد بس��ته بندی انواع گوشت، 
مرغ و ماهی در شهرک صنعتی شهركرد، فاز دوم طرح آبياری 
تحت فشار مزرعه نوغفران و مزرعه حس��ن آباد شهر كيان از 

این پروژه هاست.
صفدر نيازی اظهارداشت: واحد بس��ته بندی مرغ و ماهی در 
زمينی به مس��احت دو هزار و۷۹۲متر مربع و زیر بنای۷۵۰ 

مترمربع احداث شده است .
وی ميزان ظرفيت ساليانه این واحد را ی��ک هزار و8۰۰ تن 
عنوان كرد و افزود: برای راه ان��دازی این واحد، سه ميليارد و 
۵۰۰ ميليون ریال از مح��ل آورده متقاضی و شش ميليارد و 
۹۰۰ ميليون ریال ازمحل تسهيالت طرح توسعه كشاورزی 

هزینه شده است. 
نيازی تصری��ح كرد: با به��ره ب��رداری از این واح��د، زمينه 
اشتغال۲۹ نفر به صورت مس��تقيم و۱۰۰ نفر به صورت غير 

مستقيم فراهم می شود.
ریي��س سازم��ان جهادكش��اورزی چهارمح��ال وبختياری 
همچنين، سطح اجرای آبياری تحت فشار مزرعه گندم، جو و 

علوفه حسين آباد شهركيان را ۱۳۹هكتار عنوان كرد و افزود: 
آب مورد نياز این طرح با سه حلقه چاه و برداشت8۴ ليتردر 

ثانيه آب كشاورزی تأمين می شود .
 وی مي��زان اعتبارهزین��ه ش��ده ب��رای اج��رای ای��ن طرح 
آبياری را پنج ميليارد و۷۲۳ ميليون و ۵۲۹ هزار ریال عنوان 

كرد.
ریيس سازم��ان جهاد كش��اورزی استان همچني��ن با بيان 
مشخصات فن��ی فاز دوم پ��روژه آبياری تحت فش��ار مزرعه 
نوغفران كي��ان، اظهار داش��ت: سطح اج��رای این طرح۹۰ 
هكتار است كه در فاز نخس��ت عمليات۷۲ هكتار آن اجرایی 

شده است.
وی سطح كل اراضی كشاورزی گندم، جو و علوفه این مزرعه 
را۲8۰ هكتار عنوان كرد و افزود: ب��رای اجرای این طرح نيز 
 سه ميلي��ارد و ۷۰۵ ميلي��ون و 88۲هزار ری��ال هزینه شده 

است.
به گفته وی با بهره برداری از این طرح، زمينه اشتغال۵۳ نفر 

فراهم می شود.
 نيازی بيان داش��ت: آب مورد ني��از این طرح ني��ز به وسيله 
 دو حلقه چاه با حق برداش��ت۵۴ ليتردر ثاني��ه تأمين شده 

است.
از۲۱ ت��ا ۲۷ خردادماه ب��ه عن��وان هفت��ه جهادكشاورزی 

نامگذاری شده است. 

 محمدرض��ا محم��دي ریي��س اداره مرتع اداره ك��ل منابع 
طبيعي و آبخيزداري است��ان در مصاحبه ب��ا خبرنگار پيام 
طبيعت اظهار داشت: در سال جاري بر روي ۵ هزار هكتار از 
مراتع استان عمليات مميزي و تنس��يق مراتع انجام خواهد 

شد.
ریيس اداره مرتع این اداره كل با بيان این موضوع گفت: طرح 
مميزي مراتع جهت بهره برداري صحي��ح و اصولي از مراتع 

استان اجرا مي گردد.
 وي در ادام��ه اف��زود: در این ط��رح هر ساله جه��ت تعيين

بهره برداران ذیحق، مراتعي كه تا كن��ون مميزي نشده اند، 
اكيپ ه��اي مميزي مرات��ع تشكيل و به مناط��ق مورد نظر 
جهت شناسایي به��ره برداران مجاز ب��راي استفاده از مراتع 

اعزام مي گردند.
محمدي گفت: این پروژه هر ساله از ابتداي تيرماه آغاز و در 
پایان، جهت دامداران مجاز شناسایي شده پروانه چراي دام 

صادر مي گردد.
وي با اشاره به خشكس��الي هاي اخير و كاهش توليد علوفه 
در مراتع گفت: مراتع استان نيازمند مدیریت صحيح توسط 
خود دامداران و مرتعداران است و انجام عمليات مميزي نيز 
در همين راستا صورت مي گيرد تا ضمن شناسایي دامداران 
ذیحق،تعداد دام متناسب با ظرفيت مرتع مشخص شود و از 

ورود دام اضافي به مراتع جلوگيري شود.

ریيس اداره مرت��ع این اداره كل گف��ت: دامداراني كه مراتع 
آنان تا كنون مميزي نشده است مي توانند جهت درخواست 
مميزي مراتع به اداره منابع طبيع��ي شهرستان هاي محل 

سكونت خود مراجعه نمایند.
وي در ادامه اظهار داشت: از همه دامداراني كه پروانه چراي 
دام دارند، درخواست مي شود ضم��ن مدیریت در خصوص 
زمان ورود و خروج دام، بهره برداري صحيح و اصولي مراتع را 
سرلوحه كارهاي خویش قرار داده تا با حفظ و صيانت از این 
منابع بي بدیل الهي به تلطيف محيط زیست و جلوگيري از 
فرسایش خاک كمک كرده و در آین��ده همچنان نياز دامي 

استان را تأمين كنند.
معاون فني اداره كل منابع طبيعي نيز در ادامه اظهار داشت: 
تاكنون۹۶ درصد از سطح مراتع است��ان در قالب این پروژه 
مورد مميزي قرار گرفته و بهره برداران ذیحق آن شناسایي 

شده است.
علي محمد محمدي در ادامه افزود: ۲۵ درصد مراتع استان 
در قالب طرح هاي مرتعداري به مرتعداران واگذار گردیده كه 

بالغ بر۲۵۰۰ خانوار را تحت پوشش قرار مي دهد.
محمدي گفت: عمليات هایي نظي��ر مرتع كاري، بذركاري، 
انجام عمليات بيومكانيكي، مدیریت و تقویم چرایي و توجه به 
استعدادهاي اراضي مرتعي در این طرح ها مورد تأكيد است 

و به مرحله اجرا قرار مي گيرد.

تاكنون96 درصد از 
سطح مراتع استان 
در قالب این پروژه 
مورد ممیزي قرار 
 گرفته و 
بهره برداران ذیحق 
آن شناسایي شده 
است

 برای راه اندازی 
واحد بسته بندی 
مرغ و ماهی، سه 
میلیارد و 500 
میلیون ریال 
از محل آورده 
متقاضی هزینه 
شده است 

محمدرضا محمدي رییس اداره مرتع اداره كل منابع طبیعي و آبخیزداري استانبه مناسبت هفته جهاد كشاورزی در چهارمحال و بختیاری؛ 

96 درصد از مراتع ممیزي شدندسه پروژه کشاورزی بهره برداری شد
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ 
1666 شماره ابالغیه800885 9210100350  شماره پرونده : 9109980350801345 
ش��ماره بایگانی 911411 خواهان ش��رکت بانی چاوه با مسئولیت محدود با مدیریت 
قیاس��ی و پور س��لطانی دادخواستی به طرفیت خوانده یوس��ف رضایی به خواسته 
مطالب��ه وجه چک تقدی��م دادگاههای عمومی شهرس��تان اصفهان نم��وده که جهت 
رس��یدگی به ش��عبه هش��تم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرس��تان اصفه��ان واقع در 
اصفهان چهار باغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 
3 اتاق 315 ارجاع و به کالس��ه 9109980350801345 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1392/5/2 و س��اعت 10:30 تعیین شده اس��ت . به علت مجهول المکان خوانده و 
درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب انمور مدنی دس��تور دادگاه  مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتش��ار 
آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. منشی شعبه هشتم دادگاه عمومی )حقوقی( 

شهرستان اصفهان-6672 داوری

مزایده 
1673 اجرای احکام ش��عبه 2 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در نظر دارد در پرونده 
کالس��ه 910686ج 2 مربوط به خواهان نوربخش رضایی و خوانده فس��ت فود قبیله 
با مدیریت مهرداد احمدی به نش��انی چهار باغ ب��اال ، مجتمع پارک اقدام به برگزاری 
مزایده جهت فروش اقالم ذیل طبق نظریه کارش��ناس در روز س��ه ش��نبه 92/4/18 
س��اعت 8 تا 9صبح در محل خ نیکبخت ، دادگس��تری کل استان اصفهان ، طبقه سوم 
، ات��اق 302 نمای��د. طالبین خرید می توانن��د 5 روز قبل از مزای��ده از محل اموال به 
نش��انی خوانده بازدید نمایند. مزایده از قیمت پایه آغاز و برنده کسی است که حداقل 
10 درصد  مبلغ ارزیابی ش��ده را به حساب س��پرده 2171290210008 واریز کرده 
، باالترین قیمت را پیش��نهاد نماید. نظر کارش��ناس: 1- بیس��ت عدد صندلی فلزی با 
رویه چرمی مس��تعمل جمعا به مبلغ 4000000 ریال 2- یک دس��تگاه لب تاپ سونی 
چینی مدل 711 مس��تعمل 5500000 ریال جمع مبالغ فوق و قیمت پایه جهت ش��رکت 
در مزای��ده مبلغ 9500000 ریال اعالم می گردد. مدیر اجرای احکام ش��عبه 2 دادگاه 

حقوقی اصفهان 

مزایده 
1671  شماره :900171 اجرای احکام شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در نظر 
دارد  مزایده ای با مشخصات زیر برگزار نماید. پرونده کالسه 900171ج ح 5 له باقر 
شفیعی با وکالت غالمرضا فرید زادگان علیه سید محمد حسن ابطحی به آدرس درو.
ازه شیراز – خ آزادی – خ فارابی شمالی کوچه 17 پ 6 طبقه سوم کد پستی 97363-
81687 مورد مزایده : فروش مقدار 4/495 حبه از شش دانگ پالک ثبتی به شماره ملک 
4999/11130 بخش 5 ثبت اصفهان به نشانی اصفهان ، مردآویج خ فارابی شمالی کوچه 
17 پ��الک 6 ، طبقه دوم ،ک پ 8168797364 به ارزش 536/902/778 ریال طبق نظر 

با کارش��ناس کل محل مذکور آپارتمانی است مسکونی به مساحت 204/69 متر مربع 
اس��کلت بتون آرمه ، س��قف تیرچه و بلوک ، بدنه ها گچ و رنگ ، کف سرامیک فرش 
درب و پنجره چوبی، آش��پزخانه کاش��ی و کابینت ام دی اف ، نما آجر و دارای آب 
و برق و گاز و فاضالب و پارکینگ مکان : خ نیکبخت ، س��اختمان دادگس��تری کل ، 
طبقه س��وم ، اتاق 103 ، اجرای احکام ش��عبه 5 دادگاه حقوقی زمان : شنبه 92/4/15 
س��اعت 10 صبح طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از مزایده ضمن هماهنگی با این 
این اجرا از اموال دیدن کرده و با س��پردن 10درصد ارزش اموال به ش��ماره حساب   
2171290210008 بانک ملی دادگس��تری اصفهان و ارائه فیش به این اجرا در جلسه 
مزایده ش��رکت کنند . مزایده از قیمت پایه ش��روع می شود . پیشنهاد دهنده باالترین 

قیمت برنده مزایده خواهد بود . مدیر اجرای احکام شعبه 5 دادگاه حقوقی اصفهان 

ابالغ 
1674  شماره ابالغیه :9210100351700935 شماره پرونده : 9109980351701715 
ش��ماره بایگانی 911770خواهان امیر نبرد با وکالت اسماعیل شریفی دادخواستی به 
طرفیت خوانده لیلون کاش��انی راوندی  به خواس��ته حکم طالق به درخواس��ت زوج  
تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه هفدهم  
دادگاه عمومی حقوقی )خانواده( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان چهار باغ باال خ 
ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق 206 ارجاع و به 
کالسه 9109980351701715 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1392/5/2 و ساعت 
10:00 تعیین ش��ده اس��ت . به علت مجهول المکان خوانده و درخواست خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب انمور مدنی دستور 

دادگاه  مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس 
از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 

نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد. مدیرشعبه هفدهم  دادگاه عمومی حقوقی )خانواده ( شهرستان اصفهان

ابالغ
1676  شماره ابالغیه 9110100350407240 شماره پرونده : 91099803350401342 
شماره بایگانی : 911361خواهان محمد علی رحیمی فر دادخواستی به طرفیت خوانده 
فاطمه س��رائیلیان )س��رائیان ( و محمد اخوان و غالمرضا س��رائیلیان )سرائیان( و 
غالمعلی س��رائیلیان )سرائیان ( و توران سرائیلیان )س��رائیان ( و محترم سرائیلیان 
)س��رائیان ( و عل��ی اخوان و بهروز اخوان و محمد س��رائیلیان )س��رائیان( و زهره 
س��رائیلیان )سرائیان و حس��ین اخوان  به خواسته فس��خ قرار داد و ابطال قرار داد 
) غی��ر مالی ( و تخلیه  تقدیم دادگاههای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت 
رس��یدگی به ش��عبه هفدهم  دادگاه عموم��ی حقوقی )خانواده( شهرس��تان اصفهان 
واقع در اصفهان چهار باغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگس��تری کل استان 
اصفهان طبقه 3اتاق 308 ارجاع و به کالس��ه 9109980350401342 ثبت گردیده که 
وقت رس��یدگی آن 1392/5/2 و س��اعت 10:00 تعیین شده اس��ت . به علت مجهول 

المکان بودن  خواندگان فاطمه توران محترم زهره غالمعلی و غالمرضا شهرت همگی 
س��رائلیان )سرائیان ( و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب انمور مدنی دس��تور دادگاه  مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردند. مدیر دفتر شعبه چهارم 

حقوقی اصفهان 

احضار
1675 چون آقای جالل الماسی  فرزند حسین  شکایتی علیه آقای امین جعفری  مبنی 
بر اعس��ار از محکوم به  مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 910611 این دادگاه 
ثبت، وقت رس��یدگی برای روز 91/5/2 ساعت11 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم 
مجهول المکان می باش��د، لذا حسب ماده 180 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک 
نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر می شود و از متهم 
مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت 
عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 

مدیر دفتر شعبه104 دادگاه عمومی اصفهان م الف: 17407

ابالغ
1678 در خصوص پرونده کالس��ه 389/92 خواهان حسین پور قربان    دادخواستی 
مبن��ی بر الزام به انتقال س��ند یکدس��تگاه موتور س��یکلت به ش��ماره ش��هربانی 

6182اصفهان 25 به طرفیت امیر حس��ین ش��هر س��تانی   تقدیم نموده اس��ت. وقت 
رس��یدگی برای روز سه شنبه  مورخ 92/5/1 س��اعت 9صبح تعیین گردیده است. با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خ سجاد اول ارباب روبروی 
مدرس��ه نیلی پور ساختمان صبا پ 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف 
اصفهان ش��عبه 6 مراجعه و ضمائ��م  را اخذ نمایید. در ص��ورت عدم حضور وقت 
رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. دفتر شعبه32 شورای 

حل اختالف اصفهان 

ابالغ
1680  شماره ابالغیه 9210100350400523 شماره پرونده 9109980350401344 

ش��ماره بایگان��ی : 911363خواهان محمد عل��ی رحیمی فر دادخواس��تی به طرفیت 
خواندگان توران س��رائیلیان )س��رائیان ( و محمد سرائیلیان )س��رائیان ( و غالمعلی 
س��رائیلیان )س��رایئان ( و محمود میر مقتدائی مصطفی میر مقتدائی زهره سرائلیالن 
)س��رائیان ( و حمید میر مقتدائی فاطمه سرائلیان )س��رائیان ( محمد رضا مرتضوی 
محترم س��رائلیالن )سرائیان ( محمد حس��ن میر مقتدائی به خواسته فسخ قرار داد و 
ابطال قرار داد ) غیر مالی ( و تخلیه  تقدیم دادگاه عمومی حقوقی  شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رس��یدگی به شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان  
واقع در اصفهان چهار باغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگس��تری کل استان 
اصفهان طبقه 3اتاق 308 ارجاع و به کالس��ه 9109980350401344 ثبت گردیده که 
وقت رس��یدگی آن 1392/5/2 و س��اعت 12:00 تعیین شده اس��ت . به علت مجهول 
المکان خوانده  محمد حسن و مصطفی میر مقتدائی و درخواست خواهان و به تجویز 

ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب امور مدنی دستور دادگاه  
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه 
دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر 

گردد. مدیر دفتر شعبه چهارم حقوقی اصفهان 

ابالغ 
1681شماره ابالغیه :9210100350800810 شماره پرونده : 9109980350801356 
بایگانی : 911425 خواهان موسس��ه قرض الحسنه مهر بس��یجیان با مدیریت حمید 
نوری دادخواستی به طرفیت خواندگان مهدی رفاهت نیا و سید محمد نبوی به خواسته 
مطالبه طلب و مطالبه خسارت تاخیر و تادیه تقدیم دادگاه عمومی حقوقی  شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان چهار باغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگستری کل 
اس��تان اصفه��ان طبقه 3اتاق 315 ارج��اع و به کالس��ه 9109980350801356 ثبت 
گردیده که وقت رس��یدگی آن 1392/5/2 و س��اعت 12:00 تعیین شده است . به علت 
مجه��ول المکان خوانده  و درخواس��ت خواه��ان و به تجویز م��اده 73 قانون آیین 
دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب انمور مدنی دس��تور دادگاه  مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیر االنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. منشی شعبه 

هشتم دادگاه عمومی )حقوقی ( شهرستان اصفهان – 6672داوری 

ابالغ 
1682 ش��ماره ابالغیه : 9110100350407238 ش��ماره پرون��ده : 9109980350401344 
ش��ماره بایگان��ی : 911363 خواهان محمد علی رحیمی فر دادخواس��تی به طرفیت خوانده 
توران س��رائیلیان )سرائیان ( محمد سرائیلیان )س��رائیان ( غالمعلی سرائیالن ) سرائیان ( 
محمود میر مقتدائی مصطفی میر مقتدائی زهره س��رائیلیان )س��رائیان ( حمید میر مقتدائی 
فاطمه سرائیلیان )س��رائیان ( محمد رضا مرتضویی محترم س��رائیلیان )سرائیان ( محمد 
حس��ن میر مقتدائی به خواس��ته فسخ قرار داد و ابطال قرار داد و تخلیه  ) غیر مالی ( تقدیم 
دادگاه عموم��ی  شهرس��تان اصفهان  نموده  که جهت رس��یدگی به ش��عبه چهارم دادگاه 
عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان چهار باغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگس��تری کل استان اصفهان طبقه 3اتاق 308 ارجاع و به کالسه 9109980350401344 
ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1392/5/2 و س��اعت 12:00 تعیین ش��ده است . به علت 
مجهول المکان خواندگان   فاطمه و توران و محترم و زهره و غالمرضا و غالمعلی ش��هر 
ت همگی س��رائیلیان )س��رائیان (   و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب انمور مدنی دستور دادگاه  مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردند. مدیر دفتر شعبه چهارم حقوقی اصفهان 

ابالغ
1683  ش��ماره ابالغیه : 9110100350407239 ش��ماره پرونده : 9109980350401343 
بایگانی : 911362خواهان محمد علی رحیمی فر دادخواس��تی به طرفیت خواندگان مرتضی 
هوائی و فاطمه س��رائیلیان )یرائیان ( و محمد س��رائیلیان ) س��رائیان )( زهره س��رائیلیان 
)س��رائیان ( توران س��رائیلیان )س��رائیان ( غالمعلی سرائیلیان )س��رائیان ( و علی هوائی 
و محترم س��رائیلیان )س��رائیان ( و رس��ول هوائی وغالمرضا سرائیلیان )س��رائیان (  به 
خواس��ته فسخ قرار داد و ابطال قرار داد و تخلیه  ) غیر مالی ( تقدیم دادگاه عمومی حقوقی  
شهرس��تان اصفهان  نموده  که جهت رس��یدگی به ش��عبه چه��ارم دادگاه عمومی حقوقی 
شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان چهار باغ باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستری 
کل اس��تان اصفهان طبقه 3اتاق 308 ارجاع و به کالسه 9109980350401343 ثبت گردیده 
که وقت رس��یدگی آن 1392/5/2 و ساعت 11:00 تعیین شده است . به علت مجهول المکان 
خواندگان  فاطمه و توران و محترم و زهره و غالمعلی و غالمرضا شهرت همگی سرائیلیان  
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
انمور مدنی دستور دادگاه  مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود 
تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد. مدیر دفتر شعبه چهارم حقوقی اصفهان 

ابالغ 
1679  ش��ماره ابالغی��ه 9210100353301466 ش��ماره پرون��ده :9109980359801046 
ش��ماره بایگانی : 911472محاکم کیفری دادگس��تری شهرس��تان اصفهان به موجب کیفر 

خواست ش��ماره 4711 مورخ 1391/12/2 در پرونده کالس��ه 9109980359801046 بریا 
جالل حسینی به اتهام خیانت در امانت تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این 
ش��عبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1392/5/2 س��اعت 11:30 تعیین گردیده است 
. باعنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترس��ی ب��ه متهم در اجرای مقررات مواد 115 
و 180 قانون آئین دادرس��ی دادگاههای عموم��ی و انقالب در امور کیفری مراتی یک نوبت 
منتش��ر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتس��ابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد . بدیهی 
اس��ت در صورت عدم حضور ، مطابق مقررات رس��یدگی غیابی به عمل خواهد آمد. مدیر 

دفتر شعبه 107 دادگاه عمومی )کیفری ( شهرستان اصفهان 

ابالغ
ش��ماره   –  9210423633600010 اجرائی��ه:  1684ش��ماره 
910009 ش��عبه:  بایگان��ی  ش��ماره   9109983633600008  پرون��ده: 

مش��خصات محکوم ل��ه: محمد طاهر فیاضی  فرزند: قادر به نش��انی: خمینی ش��هر میدان 
آزادی جن��ب چادر دوزی صحرا   مش��خصات محکوم علیه: ن��وذز اعالئی  فرزند علی  به 
نشانی: مجهول المکان محکوم به: بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره دادنامه 
91099703633600109 محکوم علیه محکوم اس��ت ب��ه پرداخت مبلغ 51000000  میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 041/000/ 1 ریال بابت هزینه دادرسی  و مبلغ 3/836/000  
ریال بابت حق الوکاله وکیل و بانضمام خس��ارت تاخیر وو تادیه از تاریخ سر رسید چکها 
لغایت اجرای حکم در حق محکوم له و پرداخت مبلغ 2/550/000 ریال بابت نیم عشر دولتی 
در حق صندوق دولت خسارت تاخیر در تادیه وفق شاخص ساالنه تورم اعالمیب از سوی 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی را در زمان اجرای محاسبه خواهد شد . محکوم علیه مکلف 
اس��ت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را بموقع اجرا 
گذارد. 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معروف کند که اجرا حکم و استیفا 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت ده روز صورت جمع دارایی خود را به قس��مت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد 
صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف س��ه سال بعد از انقضاء، مهلت مذکور معلوم شود 
ک��ه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به ب��وده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال 
خ��ود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا 
قس��متی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید 
ش��د. 4- عالوه بر موارد باال که قس��متی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباش��د به قانون 
اجرای احکام مدنی و قانون آیین دادرس��ی مدنی مص��وب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون 
نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب 10 آبان 1377 توجه نمایید. مدیر دفتر ش��عبه 

پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خمینی شهر 

مزایده پرونده اجرائی
1627 کالسه : 32826-2/901 شماره بایگانی : 9001615 1- ششدانگ قطعه زمین محصور 
پ��الک 6125 فرعی از 409 اصلی واقع در بخش 16 ثبت اصفهان به مس��احت 258/50 متر 
مربع به آدرس گرگاب بلوار امام کوی ش��هید حس��ین بیدرام پالک 100 که سند مالکین آن 
در صفحه 326 دفتر 456 امالک ذیل ش��ماره 44343 به ن��ام مرتضی روح االمین ثبت و صادر 
ش��ده اس��ت با حدود : شماال به طول 11 متر ته دیواریس��ت به ته دیوار پالک 6124 فرعی شرقا 
بطول 23/50 متر دیواریس��ت به دیوار پالک 2041 فرعی جنوابا بطول 11 متر در و دیواریس��ت 
به خیابان غربا بطول 23/50 متر دیواریس��ت به پالک 4420 فرعی که طبق نظر کارشناس رسمی 
پالک فوق دارای مغازه بر کوچه به مساحت 35 متر مربع و قسمت مسکونی شامل طبقات همکف 
و اول و فوقانی با اس��کلت بتن آرمه – س��قف تیرچه بلوک – نمای خارجی آجر نما – آشپزخانه 
اپن – زیر س��قف پذیرایی گچبری دستی مرغوب – درب و پنجره خارجی از پروفیل آهن – درب 
مغازه س��کوریت – دیوار و کف مغازه تماما سرامیک است و اعیانی مسکونی 396/50 متر مربع 
و عرص��ه پ��الک حدود 258/50 متر مربع گرمایش پکیج و س��وفاژ خنک کنندگی از کولر آبی می 
باش��د – شش��دانگ ملکی مرتضی روح االمین که طبق سند رهنی ش��ماره 12125 – 1387/10/7 
دفتر خانه 146 اصفهان در رهن بانک س��رمایه واقع میباش��د و دارای بیمه می باش��د از ساعت 
9الی 12 روز شنبه مورخ 1392/4/22 در اداره اجریا اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت 
بهش��ت شرقی – چهارراه اول س��مت چپ به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه به مبلغ 
1/894/000/000 ریال شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می 
شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق ، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق 
اشتراک و مصرف در صورتی که مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض 
ش��هرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به 
عهده برند مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه  پرداختی 
باب��ت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مس��ترد می گردد ضمنا این آگهی در 
یک نوبت در روزنامه زاینده روز چاپ اصفهان مورخ 1392/3/29 درج و منتش��ر می گردد 
و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. اس��دی رئیس اداره اجرای 

اسناد رسمی اصفهان



خواندنی

 جالب ترین پرنده های
 رکورد شکن 

اخبار ویژه

خودرو یکی از وسیله هایی است که این روزها برای ه��ر خانواده پر جمعیتی الزم است تا 
راحتی بیشتری داشته باشند، اما قدیمی ش��دن ظاهر خودرو یکی از مشکالت همیشگی 

است.
»MOY «خودرویی است که می تواند این مشکل را برای همیشه از بین ببرد، چرا که با 
این طرح شما می توانید هر روز یک خودروی متفاوت را انتخاب کنید و خودروی شما هر 

دفعه متفاوت خواهد بود و تکراری نمی شود.
تا به حال طرح های بسیاری از خودروهای آینده ارایه شده است که به نظر جالب هستند 
و سیس��تم های مختلفی دارند، اما هیچ ک��دام این مشکل قدیم��ی را برطرف نمی کنند 
ولی»الویس تاملینویچ« با طرح این خودرو دس��ت به کاری جالب زد. MOY  خودرویی 
 است که بدنه آن تماما از شیش��ه درست شده است و بر روی آن یک نوار کریس��تال مایع 

دیده می شود. 
این سیس��تم در تلویزیون های ال سی دی به کار رفته است و کمک می کند تا طرح روی 

خودرو را همگام با سلیقه تان انتخاب کنید.
این خودرو مانند دیگر طرح های آینده برای محافظت از محیط زیست ساخته شده است 
و موتوری الکتریک��ی دارد. کارشناسان تا به حال استقبال خوب��ی از این خودرو کرده اند، 
چرا که شما قادر هستید متناسب با هر کاری که می کنید یک خودروی مخصوص داشته 

باشید.

  برای اف��رادی که ب��ه رایانه های پوشیدن��ی عالقه مند ب��وده، اما عینک ه��ای مضحک یا 
ساعت های مچی فرضی را دوست ندارند، جوراب های رایانه ای می تواند انتخاب جالبی باشد.

 شرک��ت »Heapsylon« در واشنگتن جوراب هایی موسوم ب��ه »Sensoria« طراحی 
کرده که نام خ��ود را از بخش مرکز احس��اس مغز گرفته ک��ه اطالع��ات ورودی از مراکز 
 حس��ی مختلف بدن را هماهنگ می کند.  این جوراب ها بخشی از ی��ک طبقه رو به رشد از 
دستگاه های سبکی هس��تند که کاربران حتی ممکن است فراموش کنند آنها را به همراه 

دارند.
 هنگامی ک��ه بحث رایانه های پوشش��ی در میان است، جوراب مزیت ه��ای منحصربه فرد 
خود را دارد: اول این که در کفش قرار می گیرد، بنابراین حتی ظاهر مضحک آنها مس��أله 
مهمی نخواهد بود. همچنی��ن از شتاب سنج هایی برای ارایه یک حس کلی از شیوه حرکت 
کاربر برخوردار بوده، اما اگر اطالعات بیشتری مورد نیاز باشد، بهتر است حس��گرهایی نیز 
به آن افزوده شود. چشمگیرترین دستاورد فنی این دستگ��اه در پاسخ به بوی پاست. پس 
از یک سال تولید، شرکت Heapsylon اظهار کرده که تیم رایانه پوششی را می توان در 
لباسشویی و خشک کن انداخت.  مؤسسان این شرکت که دو تن از آنها از دپارتمان کینکت 
ایکس باکس کایکروسافت هستند، مدعی شده اند که پارچه جوراب Sensoria نرم بوده و 
خارش ایجاد نمی کند. البته این جوراب ها خودکار نبوده و کاربران باید یک پابند مجهز به 
بلوتوث بپوشند که به عالئم حس��گرها گوش داده و داده ها را به رایانه های دارای نمایشگر 

ارسال می کند.

جوراب رایانه ای؛ بدبوترین فناوری پوشیدنیخودرویی که هر روز عوض می شود

 دسته های مختلف��ی از پرندگان در آسم��ان پرواز 
می کنند و هر کدام ویژگی ه��ای منحصر به فردی 
دارند. پرندگان مانند انس��ان ها رکوردهای خاصی 
را در اختیار دارند که در کت��اب رکوردهای گینس 
ثبت شده است. این رکورده��ا گاهی جالب و گاهی 
 عجیب هستند. دانستن برخی از رکوردهای جالب و 

شگفت انگیز خالی از لطف نخواهد بود. 
    بدلکارترین پرنده 

  بدلکاری با هواپیم��ا را حتما دیده ای��د که در طی 
آن خلبان پروازه��ای حیرت آوری انج��ام می دهد 
و چندین ب��ار با جانش بازی می کن��د، اما شاید این 
نکت��ه را ندانید که تمام این کاره��ا از روی پرنده ای 
به نام»رول��ر اروپایی« گرفته شده اس��ت. این پرنده 
به عنوان بدلکارترین پرنده دنی��ا شناخته می شود. 
حرکات جالب این پرن��ده از دورهای360 درجه در 
حال پ��رواز تشکیل می ش��ود،  همچنین در جنگل 
سعی می کند با سرعت از میان شاخه های درختان 
عبور کند. این پرن��ده قادر است ه��ر مانور خاص و 

خطرناکی را انجام دهد. 
   قوی ترین پرنده 

 با توجه به این که پرنده های قدرتمند بسیاری در دنیا 
زندگی می کنند، اما »عق��اب هارپی« لقب قوی ترین 
را به خود اختصاص داده است. این عقاب اهل آمریکای 
جنوبی بوده و در سن بلوغ نزدیک به 10 کیلوگرم وزن 
دارد. این عقاب می تواند فشاری معادل با200 کیلوگرم 
بر متر مربع را با پنج��ه هایش وارد کن��د. این نیرو به 
تنهایی می تواند بازوی انس��ان را مانند چوب خشک 
خرد کند. »عقاب هارپی«  همچنی��ن توانایی کشتن 
حیوانات بزرگی مانند میمون را نیز دارد. کارشناسان 
می گویند این پرن��ده از گونه ه��ای مختلف پرندگان 

کوچک تر از خود محفاظت می کند. 
    قدیمی ترین گونه پرندگان زنده 

 معموال ب��ا شنیدن کلم��ه »ابتدایی تری��ن« به یاد 
موجوداتی می افتیم که چهره ای مانند دایناسورها 
داشت��ه باشند، ام��ا در می��ان پرندگان،»هوآتزین« 
قدیمی تری��ن گونه پرن��ده ای است ک��ه هنوز هم 
بر روی زمین زندگی م��ی کند. این پرن��ده از اقوام 
دایناسورهای پرنده است که در زم��ان دایناسورها 
منق��رض شدند.»هوآتزین« دارای چه��ره ای مانند 
دایناسورهاست و نکته جالب درمورد آن، این است 

که دستگاه گوارشی مانند گاوها دارد. 
    کوچک ترین پرنده 

 از دل جنگل ه��ای کوبا پرنده ای به ن��ام »هامنگبرد« 
بی��رون آمده اس��ت که س��ال هاست رک��ورد کوچک 
ترین پرنده دنی��ا را در اختیار دارد. ای��ن پرنده تنها دو 
سانتیمتر ط��ول دارد و ب��ه راحتی ب��ر روی شاخه ای 
به باریکی م��داد زندگی کن��د.  از جمله نک��ات جالب 
درمورد این پرنده رک��ورد ب��ال زدن آن در ثانیه است. 
 ای��ن پرن��ده توانای��ی آن را دارد ک��ه80 ب��ار در ثانیه

بال های خ��ود را تکان دهد. این پرن��ده با توجه به جثه 
کوچکی که دارد خیلی کم شکار شده و معموال به عنوان 

دوست تمام پرنده ها شناخته می شود. 
    عمیق ترین شناگر 

 پنگوئن ها به خاطر ظاهری که مشابه با انس��ان ها در 
خارج از آب دارن��د و البته سبک بام��زه راه رفتنشان 
بس��یار محبوب هس��تند. این پرنده ه��ا در آب، کمی 
متفاوتن��د، زی��را برخالف انس��ان ه��ا توانای��ی های 
 بس��یار عجیبی دارند. بیشترین عمقی که انس��ان ها

توانس��ته اند بدون دستگاه به آن برسن��د بیش از70 
 متر نیس��ت، ولی پنگوئن ها به ط��ور شگفت انگیزی 
می توانند تا عمق500 متری از اقیانوس ها پایین بروند.

شرکت ساختمان »ب��ادوام« به عنوان ی��ک شرکت ساخت 
و ساز در چی��ن در نظر دارد ت��ا پیش از پای��ان سال2013 
 بلندتری��ن ساختمان جه��ان را در شهر چانگش��ا با تکنیک 

سازه های پیش ساخته بزرگ بنا کند.
ساخت بلندترین ساختمان دنیا در چین اکنون دارای مجوز 
الزم است، اما ممکن است تصور شود ک��ه این شرکت زمان 
کافی در اختیار ندارد، چرا ک��ه برج خلیفه که در حال حاضر 
دارنده رکورد بلندترین ساختمان جه��ان است در عرض 5 

سال ساخته شد.
این درحالی است که شرکت ساختم��ان بادوام در تکنیکی، 
تولید قطعات بزرگ از سازه های پیش ساخته خارج از محل 
پیشگام اس��ت، از این رو م��ی تواند این سازه ه��ا را به محل 

منتخب منتقل کرده و آن را به سرعت کنار هم قرار دهد.
این شرکت از این تکنیک برای ساخت یک مجتمع مسکونی 

30 طبقه در عرض 15روز در سال2011 استفاده کرد.
طرح ساخت این ساختمان با نام »آسمان شهر« دربرگیرنده 
فضای یک میلیون و610 ه��زار متر مربعی است که این فضا 

در 220 طبقه پخش می شود. این طبقه هم کارکرد مسکونی 
و هم کارکرد تج��اری داشته و ظرفیت70 ت��ا120 هزار نفر 
را دارد. هزین��ه ساخت این ساختمان بی��ش از600 میلیون 
دالر تخمین زده شده است. براس��اس این طرح ها ساکنان، 
 بیشتر از آسانسور برای حرکت در داخل ساختمان استفاده 
می کنند، اما افرادی که از آسانسور واهمه دارند می توانند از 
پلکان 9/6کیلومتری استفاده کنند که از طبقه اول به طبقه 
صدو هفتادم می رسد. این ساختمان دربرگیرنده 56 محوطه 
باز مختلف است که می توان از آن برای بسکتبال، تنیس، شنا 
و تئاتر استفاده کرد. 86 ه��زار متر مربع از فضای داخلی این 
ساختمان به مزارع ارگانیک عمومی اختصاص خواهد یافت.

از آنجا که موافقت دولت چین با ساخت این ساختمان از طول 
زمان ساخت آن بیشتر بوده، این شرکت به سرعت کار ساخت 

و ساز را آغاز می کند.

ساخت بلندترین ساختمان دنیا
 ازدواج های نامتعارف

 را بشناسید
سومین گ��روه ازدواج های غیرمتعارف در عصر حاضر، ازدواج پس��ران با 
دختران بزرگ تر از خود است. معموال اختالف سنی برای ازدواج باید بین4 

تا 8 سال باشد و بزرگ تر بودن مرد از زن مورد قبول است.
با وجود این ک��ه در ازدواج، هم سنگ بودن و ت��وازن رفتاری، فرهنگی، 
فکری، فیزیک��ی، ظاهری، اقتص��ادی، دینی، اجتماع��ی و خانوادگی از 
ضرورت های اساسی هستند، متأسفانه بسیاری از جوان ها به محض این 
که از جنس مخالفی خوششان می آید و عالقه اندکی به او پیدا می کنند، 
زمینه را برای ازدواج، مناسب و مساعد می بینند. در دوره های اخیر، انواع 
مختلف ازدواج های غیرمتعارف انجام می شود که در ادامه این یادداشت 

به بخشی از آنها اشاره خواهم کرد:

    ازدواج از راه دور: این گونه ازدواج ها بیشتر درمورد کسانی که به 
دالیل مختلف به خارج از کشور رفته ان��د و نمی توانند به وطن برگردند، 
دیده می شود. معموال خانواده این افراد، همسری انتخاب و بعد از گرفتن 
عقد و مراس��م، او را راهی و به اصطالح »پس��ت« می کنند. بدین ترتیب 
نادیده و ناشناخته زندگی آغاز می شود، اما معموال این زندگی ها دوام پیدا 

نمی کند و به اختالف می کشد.
امروزه بسته پیشنهادی ازدواج از خارج شامل فیلم و عکس و صداست و 
اینها برای آغاز یک زندگی و ادامه آن کافی نیست. غربت و دوری از خانواده 
و مشکالت بی همزبانی، باع��ث می شود او به انواع مشک��الت و آزارهای 
جسمی و روانی تن دهد، چرا که نه راه های قانونی را می شناسد و نه توان 
بازگشت به کشور را دارد. بس��یاری از خانم ها یا آقایانی که تن به چنین 
ازدواجی می دهند و مهاجرت می کنند حتی از نظر تسلط به زبان انگلیسی 
هم )که زبان بین المللی است( مشکل دارند و این نقص باعث می شود پس 
از مهاجرت قادر نباشند با کس��ی ارتباط برقرار کنن��د، کار داشته باشند 
یا ادامه تحصی��ل دهند و خالصه در اجتماع باشن��د و ناچارند کنج خانه 
بنشینند. این بیکاری و بی برنامگی، فعالی��ت در چت روم ها و شبکه های 
اجتماعی برای کس��انی که به این نحو با همسر خود آشنا شده اند، بعد از 
ازدواج هم ادامه پیدا می کند و این موضوع باع��ث ایجاد بی اعتمادی در 
طرفین می شود و روزهای بلندی که باید در خانه تنها بمانند تا همسرشان 
برگردد واقعا آنها را آزار می دهد و همه اینها واقعیت هایی است که قبل از 
مهاجرت لمس نمی شوند و تلخی آن توصیف نشدنی است. در میان این 
گونه انتخاب ها و ازدواج ها، فراموش می شود که اگ��ر مردی ، زندگی در 
یک کشور خارجی را پذیرفته چرا در شکل و شیوه انتخاب همسر مطابق 
فرهنگ کشور و محل اقامتش رفتار نمی کند ؟ واقعیت آن است که بسیاری 
از آقایان ایرانی پس از تجربه سال ه��ا زندگی در کشوری بیگانه، به آداب 
و رسوم و سنت های موطن خویش درمورد ازدواج پایبند تر می شوند، از 
این روست که مصمم می شوند از ایران همس��ر اختیار کنند. این مردان ، 
از همسر ایرانی فرستاده شده برای خود ، انتظار دارند که زندگی با سبک 
و سنت ایرانی را برای شوهر به ارمغان بیاورد، در حالی که عروس از ایران 
آمده با اشتیاق و سودای رسیدن ب��ه فرهنگ آن کشور خارجی است که 
چنین انتخ��اب و ازدواجی کرده اس��ت. تفاوت ای��ن دو دیدگاه، موجب 

بسیاری اختالفات، مشکالت و در نهایت طالق هاست.

    ازدواج  اینترنتی:  اینترنت به عنوان ابزار ارتباطی، دارای امتیازهای 
مثبت و فراوانی است، اما درمورد روابط عاطف��ی و آشنایی برای ازدواج، 
کارایی الزم را ندارد. اولین علت مخالفت ب��ا ازدواج های اینترنتی، گنگ 
بودن هوی��ت کاربران هنگ��ام آغاز آشنای��ی است؛ یعنی ف��رد می تواند 
ویژگی های شخصیتی و اجتماعی خود و حتی جنسیتش را دروغ بگوید 
کما این که بارها اتفاق افتاده فردی مسن، خود را جوان تر یا فردی بی سواد 
خود را دارای تحصیالت عالی معرفی کرده و بعد از ایجاد وابستگی در طرف 
مقابل، دروغ او آشکار شده است. وقتی که دیگ��ر برای قطع رابطه بدون 
آسیب روحی و اجتماعی دیدن دیر است. گاهی برخی دختران از شیوه 
همسریابی اینترنتی برای انتخاب همسر مناسب استفاده می کنند و این در 
حالی است که پسران بیشتر با هدف سرگرمی  وارد »چت روم ها« می شوند. 
تجربه های به دست آمده در این زمینه نشان می دهد90درصد ازدواج های 
اینترنتی منجر به طالق می شوند. در واقع نتیجه این تحقیق که در سال89 
و90 انجام شد، نشان داد اغلب ازدواج هایی که با زمینه آشنایی در اینترنت 

شکل گرفته، با شکست مواجه می شوند.

    ازدواج با دختران بزرگ تر: سومین گروه ازدواج های غیرمتعارف 
در عصر حاضر، ازدواج پس��ران با دختران بزرگ تر از خود است. معموال 
اختالف سنی برای ازدواج باید بین 4 تا 8 سال باشد و بزرگ تر بودن مرد 
از زن مورد قبول است. البته ازدواج خانمی که 3-2 سال بزرگ تر از مرد 
است هم مانعی ندارد و توصیه می شود والدین با این ازدواج ها مخالفتی 
نکنند، اما اگر پسری با دختری که8 تا 15سال بزرگ تر از او است، ازدواج 
کند، گاهی اتفاق های تلخی در روابط عاطفی آنها خواهد افتاد و زندگیشان 
مانند زندگی مادر و پسر خواهد شد، نه زن و شوهر. در چنین ازدواج هایی 
تبادل رفتاری به هم می ریزد و معموال موازنه عاطفی در آن به نفع زن است. 
پس��رانی که تمایل به ازدواج با دختران بزرگ تر از خود دارند، معموال در 
خانواده های مادرساالر و تحت سلطه عاطفی و رفتاری مادر، بزرگ شده اند 
و بیشتر به مادر و سرپرست نیاز دارند تا همسر. در بیشتر این ازدواج ها زنان 
به همسران جوان خود عالقه   و وابستگی شدید و افراطی پیدا می کنند، 
اما با گذشت زمان این حس کمرنگ می شود. مطالعه روی تعداد زیادی از 
پرونده های طالق این واقعیت را نشان می دهد که یکی از مهم ترین دالیل 
جدایی همسران از یکدیگر، بروز همین تفاوت سنی است زیرا این پدیده 
چه از نظر فرهنگی و چه از نظر اجتماعی در جامعه ما چندان پذیرفته شده 
نیست. از طرفی، در بسیاری از موارد علت این گونه ازدواج ها، انگیزه های 
اقتصادی است. درواقع گروه اندکی از این اف��راد نیز به دلیل نیاز مالی، با 
دختران بزرگ تر از خود وصلت می کنند، زیرا این گونه دختران معموال 
شاغل هس��تند و پس انداز، اتومبی��ل و احیانا خانه ای دارن��د. در چنین 
شرایطی دیگر نیازی نیست مرد زحمت زیادی برای تهیه این ملزومات 
بکشد! متأسفانه پس از مدتی زن درمی یابد که تنها دلیل مرد از تن دادن 
به چنین ازدواجی، مسائل مادی است، بدون این که عشق و عالقه ای وجود 

داشته باشد. این گروه از ازدواج ها نیز معموال به شکست منجر می شوند.
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پیامبر اعظم )ع( :
انس��ان باید براى آخرت خود از دنیا، براى مرگ خود از زندگی و 
براى پیرى  اش از جوانی، توش��ه برگیرد، چرا که دنیا براى ش��ما 

آفریده شده و شما براى آخرت آفریده شده  اید.

عکس نوشت

ماهیگیری در ساحل بیرا 
در اندونزی

اگر در وعده ظهر، ناهار بس��یار سنگینی میل کرده اید، باید 
برای سوزاندن کالری آن مثال یک ساعت و نیم ظرف بشویید 
یا خانه تان را تمیز کنید یا از پل��ه باال و پایین بروید یا هنگام 

حرف زدن با تلفن، قدم بزنید.
دفعه بعد که خواستید یک ب��رش کیک شکالتی یا چیزهای 
چرب دیگر بخورید، یادتان باش��د که برای سوزاندن آنها چه 

بهایی باید پرداخت شود.
اگر وقت برای نام نویس��ی در باشگاه ندارید یا این که به طور 
 ک��ل از ورزش خوشتان نمی آی��د با انجام کاره��ای روز مره 

می توانید کمی کالری بسوزانید.
 بررسی ه��ا نشان م��ی دهد اگر م��ی خواهید کال��ری های

اضافه تان را بسوزانید، در مرحله اول باید بدانید به چه کاری 

عالقه دارید؛ مثال اگر در وعده ظهر، ناهار بسیار سنگینی میل 
کرده اید باید برای سوزاندن کالری آن مثال یک ساعت و نیم 
ظرف بشویید یا خانه تان را تمیز کنید ی��ا از پله باال و پایین 

بروید یا هنگام حرف زدن با تلفن، قدم بزنید.
ای��ن روزها ه��م ک��ه در ه��ر آشپزخان��ه ای ی��ک ماشین 
ظرفشویی خودنمایی می کند، اما  اگر از این امکانات ندارید 
و شب ه��م کمی میهم��ان داشت��ه باشید نیمه پ��ر لیوان را 
 ببینید و از شس��تن ظرف ه��ا برای کالری س��وزی استفاده 

کنید. 
دستکش ه��ا را دست کنید، ماهیچه ه��ای شکم را منقبض 
کنید و همه ظرف ها را یک تنه بشویی��د؛ فقط یادتان باشد 

قوز نکنید.
آشپزی، اتوکشی لباس ها، شس��تن ماشین و خرید رفتن، از 
دیگر کارهایی است که با انج��ام دادن آنها می توانید کالری 

بسوزانید.

یک ساعت و نیم ظرف بشویید!

  درمان سردرد
با چاي دارچین

این گیاه ضد درد، تأثیری مانند قرص های مسکن و بروفن 
دارد و می تواند دردها را کاهش دهد.

 اگر دچار سردرد، سرگیجه، استفراغ شدید یا حتی در فصل 
تابستان دچار گرمازدگی شدید هستید، حتما بعد از آن که 
از بیرون به خانه  رسیدید یک نوشیدنی چای با طعم دارچین 
مصرف کنید. با مصرف این نوشیدنی تمام خستگی های شما 
به یکباره از بدنتان خارج می ش��ود. وقتی سردرد و عوارض 
آن، زندگی روزمره تان را با اختالل مواجه می کند، حتما با 
دارچین یا عرق دارچین می توانید سالمت و شادابی خود را 
حتی در مواقع سختی و مشکالت حفظ کنید. متخصصان 
به این نتیجه رسیده اند که دارچین عالوه بر آن که دیابت را 
کنترل می کند، بر کلسترول خوب و LDL هم اثر می گذارد. 
افرادی که آلرژی دارند نباید از مصرف دارچین در غذاهای 

خود پرهیز کنند زیرا موجب تشدید آلرژی نمی شود.
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