
دژ آهنی را با کمک رسانه ها فتح می کنم

نیازی به مصادره روحانی نیست!

 چگونه  » نه« گفتن
 را بیاموزیم؟

گفتگو  با  مدیریت جدید تاالر فرشچیان اصفهان

این روزها همه رییس جمهور منتخب را دوست دارند 

گنبد مدرسه چهارباغ 
فقط تا نیم قرن دیگر دوام دارد 3

احمدی نژاد بی حساب و کتاب 
نشان های ملی را حراج کرد  ضربه مغزی می تواند2

8 لهجه تان را عوض کند!

5

آمریکا با طالبان دور میز 
»فالوده خوری«  نشسته

رییس مجلس شورای اسالمی با بیان این که خاورمیانه جدید 
به زودی ش��کل خواهد گرفت، گفت: آمریکا در افغانس��تان 
س��رخورده ش��ده و به جایی رس��یده که با طالب��ان دور میز 

فالوده خوری نشسته است.
 علی الریجانی رییس مجلس شورای اسالمی...

 رتبه دوم کشوری اصفهان
در اجرای لوله گذاری فاضالب

با توجه به نزدیک شدن به هفته مدیریت مصرف آب، 
اداره آب و فاضالب اس��تان اصفهان همانند سنوات 
گذش��ته برای ارایه هرچ��ه بهتر گ��زارش های خود 
در راس��تای اقدامات انجام شده در اس��تان، اقدام به 
برگزاری نشست خبری با حضور اصحاب رسانه کرد. 
در این نشست خبری هاشم امینی مدیرعامل اداره آب 
و فاضالب استان اصفهان به ایراد سخن پرداخت که 

در ادامه می خوانید:

س مهر[
]عک

2

3

جارینگهداشتنزایندهرود
3

دراصفهانشوخیاستتاواقعیت

چهارمحال و بختياري مستعد
7

برای توسعه شيالت

تک و پاتک! این روزه��ا اصولگرایان و اصالح طلب��ان هر کدام می 
خواهندروحانی را به سمت خود بکشند! اصولگرایان خوی تهاجمی 
گرفته اند و می خواهند روحانی را از آن خود کنند و اصالح طلبان 
هم محکم روحانی را گرفته اند که دستاورد بیست و چهارم خرداد 
را از دست ندهند. عده ای از عقالی قوم هم فارغ از این بکش بکش 
اصالح طلبی و اصولگرای��ی، نگران از آینده کش��ور، به دنبال رصد 

اوضاع و کمک احتمالی برای اداره کشور هستند.
حس��ن روحان��ی ن��ه آن گونه ک��ه اصولگرای��ان مدعی هس��تند 
 اصولگراس��ت و ن��ه آن گون��ه ک��ه اص��الح طلب��ان م��ی گویند، 

اصالح طلب است.
 پایگاه سیاسی پیشین حسن روحانی جامعه روحانیت مبارز است. 
یکی از مهم ترین و یا تشکل مادر راست سنتی در ایران؛ تشکلی که 
اتفاقا اکبر هاشمی رفسنجانی هم سال ها یکی از اعضای برجسته آن 

بود. این تشکل از زمانی که مجمع روحانیون مبارز با اطالع امام)ره( 
از آن منشعب شد، نقش مادر تشکل های چپ در ایران را بر عهده 
گرفت، بیش��تر  خوی راس��ت بودن به خود گرفت، به گونه ای که 
در ایام دوم خرداد تقاب��ل یت)روحانیت( و یون)مجمع روحانیون( 
نماد تقابل چپ و راست در ایران تلقی می شد. اما پس از انتخابات 
سال1384 و انتخاب محمود احمدی نژاد، آیت اهلل هاشمی دیگر در 
جلسات این تشکل دست راستی در دانشگاه امام صادق)ع( شرکت 
نکرد و کوشید به تدریج ایده فراجناحی بودن خود را با عدم شرکت 

در جلسات روحانیت مبارز نشان دهد.
 عدم شرکت وی در جلسات روحانیت مبارز اگر چه محسوس نبود، 
اما کدهای روش��نی برای اصالح طلبان بود که در مخالفت با دولت 

احمدی نژاد با آیت اهلل هاشمی همداستان بودند.

 وزرا باید 
امتحان پس داده باشند

 تقدیرازدکتراحمدی نژاد
 بعد از دریافت دکترا !  

اصفهان در مرحله  نخست 
صدرنشین شد

 سالی که نکوست
 از بهارش پیداست

پاسداری از دین و حریم 
والیت، توفیق الهی است

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

2

5

6

6

7

4

Society,Cultural 
Newspaper

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

سه شنبه  4 تیر   1392 | 16 شعبان   1434 
شمار ه  1067   / 8  صفحه  |    قیمت:500 تومان

No. 1067 ,june 25   ,2013 
8 Pages

جوان ما به نفس نفس افتاده است
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هویت یافتگی یا بحران هویت!!

فرماندار تهران

جيببريجيببري

میراث فرهنگی 
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توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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آگهی فرخوان عمومی

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 
)کد آگهی : ر-92058(

موضوع فراخوان : انجام عملیات تهیه ، تامین ، ساخت ، نصب و راه اندازی خط لوله آب صنعتی از نوع 
فلزی جهت خنک کاری غلتک های پشتیبان نورد گرم شرکت فوالد مبارکه 

مبلغ ضمانت نامه : ---/81/000/000 ) هشتاد و یک میلیون ( ریال 
 ضمانت نامه فوق می بایس�ت در مرحله پیش�نهاد قیمت تهیه گردد و در حال حاضر نی�از به ارائه آن

 نمی باشد .
1- اخذ فرم های خود اظهاری از سایت شرکت فوالد مبارکه، تکمیل و تایید آن ها 

2- ارائه رزومه کاری همراه مستندات مربوطه 
مبارک�ه  ف�والد  ش�رکت  س�ایت   : اظه�اری  خ�ود  ه�ای  ف�رم  دریاف�ت   نح�وه 
)www.mobarakeh-steel.ir(خرید و تامین کنندگان – خری�د – مدیریت قرار دادهای خرید- 

پرسشنامه های ارزیابی کیفی پیمانکاران – پیمانکاران نصب و راه اندازی 
مهلت ارسال اسناد : 1392/4/16 

نحوه ارسال مدارک : تحویل کلیه مدارک الزم) فرم های خود اظهاری – رزومه کاری ( به قسمت قرار 
دادهای خرید شرکت فوالد مبارکه 

هزینه درج آگهی به عهده پیمانکاربرنده مناقصه می باشد.
ارایه مدارک و سوابق هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد. 

 در صورت نیاز ب�ه اطالعات فنی با ش�ماره تلف�ن 2905-0335543 و اطالعات بازرگانی با ش�ماره تلفن 
3644-0335543 تماس حاصل فرمایید. 

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ده رود[
ی/ زاين

ت اله
ی نعم

س: هاد
ك

]ع

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد

12 12 12
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آگهی مزایده عمومی 

کمیسیون معامالت  سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 

نوبت  دوم 

)كدآگهی: ر – 92047(

م الف 2685

شماره نام ملک
پالک كاربریمزايده

ثبتی
عرصه 

)مترمربع(
اعيان 

)مترمربع(
قيمت پايه 
)ماهيانه( 

)ريال(

مبلغ 
سپرده 
)ريال(

توضيحاتنشانی

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

فالورجان  
روبروی 
ترمینال 
مسافربری

 مغازه موصوف 
با کاربری تجاری 

 اجاره داده 
 می شود

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

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

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

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

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

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

عالمه امینی – روبروی خیابان فردوس مراجعه نمایید.

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

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

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

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

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

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه عمومی 
)48352855(

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

ساختمان

20

پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

www. zayanderoud.com

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
 روز معل

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

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

قدس که  می 

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

برگزار می 
ش بزرگی برایش 

که همای

س ها آن قدر تکرار شده که 
ه در چند عکس خالصه شده و این عک

غریبه ای است ک

ب و تعریف هم به نامش اضافه شده و 
د او را می شناسند. چند لق

همه فکر می کنن

دیوار باقی بماند. 
ده در حد عکسی روی 

باعث ش

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

ت فرهنگ و تمدن 
ت روز هایی که پایتخ��

دیر نیس��

روم بود 
ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب مح

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

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

شهر و بعد 
م مرکزی 

می کردند یا به کتابخانه ُمعظ��

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

ش دهند. 
گالری های سه گانه نمای

ضا نیکومرام/ زاینده رود[
س: حمیدر

]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

ه در حالی که به 
دادماه به گوش می رسد. انجام ای��ن مرحل

خر

 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 
ه ها پی��ش وعده اج��رای

 دولت از ما

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

یارانه ه

ی��ر دولت 
ا قرائن��ی در اقدامات اخ

خی��ر انداخت، ام��
را ب��ه تأ

رداد را 
ح از ابت��دای خ

ل ش��روع این طر
د دارد  که احتما

 وجو

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

 خود را 
همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات

د کرده است. 
ازار و قیمت ها تشدی

ی کنترل ب
برا

وه کنترل 
ه کارگر

ژه روز گذشت
برای نمونه می توان به مصوبه وی

ره کرد. 
یلیارد دالر ک��االی اساسی اشا

ی واردات24 م
بازار برا

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

 ذخ

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

ز برنام��ه 
 نی

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

آستانه ف��

ت. افزون بر این، مسئوالن 
ی آورده اس

 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

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

ت داده است.
ر اردیبهش

اواخ

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

1390/11/2 و به استناد مصوبه 
اول به شماره 27427 مورخ 0

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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 

ق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.
طری

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 ی مناقصات
پايگاه ملی اطالع رسان

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

ت، کتاب فروش و شاعر
و  با  منصور شفاع

گفتگ

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 ...

ده رود[
ضا نیکومرام/ زاین

در
س: حمی

]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

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

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

چرخ تئاتر اصفهان چرخید

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

س[
س: فار

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

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

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

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

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

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

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

 www.abfaesfahan.ir محل دریافت اسناد مناقصه: پايگاه اينترنتی
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پياده سازی شبكه فاضالب  شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد اجرای عمليات 

شاهين شهر را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكار دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار 

به منظور  نايين  ژئوممبران الگون بی هوازی تصفيه خانه فاضالب  اندازی پوشش  راه  و  نمايد. و خريد، نصب 

كاهش بو را مطابق جدول زير از فروشنده ذيصالح تهيه نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

خريد، نصب و راه اندازی پوشش ژئوممبران الگون بی هوازی تصفيه خانه فاضالب نايين 
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عمرانی
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پياده سازی شبكه فاضالب  شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد اجرای عمليات 

شاهين شهر را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكار دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار 

به منظور  نايين  ژئوممبران الگون بی هوازی تصفيه خانه فاضالب  اندازی پوشش  راه  و  نمايد. و خريد، نصب 

كاهش بو را مطابق جدول زير از فروشنده ذيصالح تهيه نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

سیاست داخلی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

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

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

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

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

تاریخی پیرامونش است...

ده رود[
ضا نیکومرام/ زاین

در
س: حمی

]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

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

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

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

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

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

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود

زاون قوکاسیان:  
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شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذيل را از طريق 
مناقصه عمومی با فهرست بهای سال 1388 سازمان مديريت و برنامه ريزی به پيمانكار 

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

سعید مرتضوي به اظهارات احمد توکلي مبني بر اتیان »قول شرف« در زمان مطرح 
شدن استیضاح وزیر کار پاسخ داد.

در جوابیه ارسالي به رسانه ها از سوي محمد اصالني، وکیل مدافع مرتضوي به نقل 
از وي، با اشاره به این که مطلب مذکور توسط چهار دستگاه صوتي ضبط شده، آمده 
است: »اینجانب از طریق یکي از وکالي دادگستري شکایتي را علیه ایشان به عنوان 
نشر اکاذیب به قصد تش��ویش اذهان عمومي تنظیم و از مرجع قضایي خواسته ام 
که آقاي توکلي نوار مورد ادعاي خ��ود را ارائه کنند. این پرونده از تاریخ 30/ 1/ 91 
تحت کالسه 910025 در شعبه 9 بازپرسي دادسراي فرهنگ و رسانه تهران مطرح 

رسیدگي است که تا به امروز خبري از نتیجه آن ندارم. 

قول شرف نداده ام
مرتضوي در این جوابیه، بحث »قول شرف« را سوژه اي جهت تخریب و انتقام گیري 
از خدمات گذشته اش و همچنین تدارك جنگ رواني و تبلیغاتي علیه خود دانسته 

است.
وي مي گوید: اینجانب خداوند س��بحان را ش��اهد مي گیرم که چنین لفظي )قول 
شرف( را نه در جلسه با جناب آقاي حداد عادل و نه در جلسه با آقاي توکلي به کار 

نبرده ام.
 لفظ »قول شرف« ساخته و پرداخته آقاي توکلي است که از ایشان در این خصوص 
شکایت کرده ام و درخواست دارم نوار مورد ادعاي خودش��ان را براي اطالع عموم 
ارائه کنند و متأسفانه این دروغ و انتساب ناروا مورد اس��تقبال رسانه هاي بیگانه و 
معاندیني قرار گرفته است که از »شرف«  و »شرافت انساني« بویي نبرده اند و تنها 
این الفاظ را براي تخریب رقیبان مي پسندند و از محتواي آن بي خبرند و با درست 
قلمداد کردن دروغ »قول شرف«، درصدد هس��تند با ایراد تهمت و افترا و انتساب 
مطالب کذب، به اهداف شوم انتقام جویانه خود برس��ند و آن را مستمسک جنگ 

تبلیغاتي خود قرار داده اند.
بدیهي است مفاهیم اخالقي داراي ارزش ویژه اي هستند که نباید آن را در منازعات 

سیاس��ي قرباني کرد. تنها قولي که من داده ام و همان روز نیز به آن عمل کرده ام، 
اعالم آمادگي براي استعفا بوده است و الغیر.

جناب آقاي حداد عادل نیز همان ش��ب اس��تیضاح، مراتب را طي نامه اي کتبي به 
نمایندگان اس��تیضاح کننده اعالم می کنند و حتي متن نامه را به صورت کامل در 
نیمه شب منتشر کردند و نمایندگان محترم نیز بر همان اساس امضاي خود را پس 
گرفتند. در این نامه، ذکر هیچ گونه قولي به میان نیامده و مبناي اس��ترداد امضاها 
نیز که این نامه اس��ت، به هیچ گونه قولي اش��اره ندارد و اینجانب نیز همان نامه را 
که محتویاتش منطبق با واقعیت است و مبناي عمل نمایندگان بوده، قبول دارم. 

جناب آقاي حداد عادل نیز در ازاي این اعالم آمادگي براي استعفا، چندین قول به 
من دادند که در این متن قابل ذکر نیست و در آخرین جلسه مشترك نیز فرمودند، 
پیگیر آن هستم و با وجود تالش جناب آقاي حداد عادل، هیچ یک از آنها تا به حال 

عملي نشده است.

حداد عادل از من توقع استعفا نداشت
جناب آقاي حداد عادل حتي در آخرین تماسي که با هم داشتیم، توقع ترك پست 
و خدمت از اینجانب نداشته و ندارند و تدبیر ایشان این بود که به گونه اي اقدام شود 

که موجب تحریک برخي نمایندگان نشود.«
 مرتضوي، توق��ع توکلي را ت��رك محل خدم��ت و تم��رد از دس��تور و مأموریت 
مافوق دانس��ته و مي افزاید: »این امر جرم بوده و کس��ي که از مأموریت و دس��تور 
و امر قانوني مق��ام مافوق تم��رد کند، بر اس��اس قوانین مص��وب مجلس محترم 
ش��وراي اس��المي مرتکب جرم ش��ده و مس��توجب تعقیب و مجازات اس��ت؛ لذا 
این گونه توقع��ات از جای��گاه نمایندگي مجلس ش��وراي اس��المي با ه��ر انگیزه 
و نیت��ي، پذیرفته نیس��ت و فتح بابي ب��راي قانون ش��کني و نقض نظ��م و امنیت 
اداري به ش��مار مي رود؛ ل��ذا ترجیح مي ده��م قوه قضائیه نس��بت ب��ه این جرم 
 رس��یدگي و اعالم نظر کند تا افکار عمومي ب��ا این مطالب بي ارزش و س��اختگي

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

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

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«

 آخرین فرصت ذوب آهن
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چهره روزیادداشت

 انتخابات اخیر نشان دهنده
پاسخ »نه« به انحصارگرایی است

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مردم در انتخابات اخیر در 
حرکت منطقی و مبتنی بر فهم باالی سیاسی، مشی اعتدال و عقالنیت را 
انتخاب و ضمن اعالم وفاداری به نظام اسالمی مسیر حرکت آینده کشور 

را ترسیم کردند.
آیت اهلل هاش��می رفس��نجانی در دیدار اعضای بنیاد توسعه خوزستان 
)مرکب از جمعی از نمایندگان مجلس و فعاالن سیاس��ی و دانشگاهی و 
بخش خصوصی این استان( اظهار داشت: حماسه انتخابات اخیر حاکی 
از هوشیاری و درایت سیاس��ی باالی مردم و وقوف کامل آنان به شرایط 
کشور و حق و حقوق خود و پاسخ »نه« به انحصارگرایی است. وی افزود: 
اگر حماسه انتخابات اخیر ریاس��ت جمهوری به خوبی تجزیه و تحلیل 
شود، نشان می دهد مردم برخالف گروه های افراطی در حرکتی منطقی و 
مبتنی بر درک و فهم باالی سیاسی، عالوه بر نشان دادن وفاداری و عالقه 

خود به نظامی اسالمی، مسیر حرکت آینده کشور را نیز ترسیم کردند.

احمدی نژاد بی حساب و کتاب 
نشان های ملی را حراج کرد

عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان والیت مجلس با بیان این که اعطای 
نشان لیاقت به مسئوالن دولتی از سوی احمدی نژاد با هیچ شاخصه ای 
تطابق ندارد، گفت: خودشیرینی احمدی نژاد از جیب بیت المال به هیچ 

وجه پسندیده نیست.
کمال الدین پیرمؤذن با انتقاد از آخرین اق��دام رییس جمهور در اعطای 
نشان لیاقت و اهدای هزار و یکصد س��که طال به11 تن از اعضای هیأت 
دولت، گفت: انتخاب حسن روحانی، »نه« بزرگ مردم به احمدی نژاد و 
سیاس��ت های وی و کابینه اش بود. نماینده مردم اردبیل، نیر و نمین در 
مجلس با بیان این که بر اساس فرمایشات پیامبر اسالم)ص( افراطی ها 
بهره ای از اسالم نمی برند، افزود: اقدام اخیر احمدی نژاد در اعطای نشان 

لیاقت به وزرای خود، بر خالف تفکرات مردم در جامعه است.

 قدرت اطالعاتی ایران 
حرف اول را در منطقه می زند

رییس کمیس��یون امنی��ت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس ب��ا تأکید 
 بر ای��ن که س��ربازان گمن��ام امام زم��ان )عج( هی��چ گاه تح��ت تأثیر 
فضا سازی های دشمنان قرار نمی گیرند، گفت: آنان با توانمندی بسیار اما 

گمنام به جامعه خدمت می کنند.
عالءالدین بروجردی با بیان این که وزارت اطالعات در آغاز پیروزی انقالب 
اسالمی در سال های ابتدایی انقالب تأسیس شد و با عنایت الهی توانست 
به موفقیت های چشمگیری در عرصه اطالعاتی برسد، گفت: زمانی که 
حزب توده به پشتوانه اتحاد جماهیر شوروی برای براندازی نظام توطئه 
چینی کرد، این توطئه بسیار مهم وعظیم با تالش های سربازان گمنام 
امام زمان )عج( خنثی شد. نماینده مردم بروجرد در مجلس  گفت: وزارت 
 اطالعات علیرغم نداش��تن تجربه امروز خود در زمان انقالب، بسیاری از 

توطئه های آمریکا و فتنه های این کشور و ایادی استکبار را خنثی کرد.

 کانادا درک درستی از
 اوضاع داخلی ایران ندارد

 عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس با بیان این که
وزیرامورخارجه کانادا برای مردم ایران دایه دلسوزتر از مادر نشود،گفت: 
جان برد علیرغ��م عذرخواهی همچن��ان رویکردی دوپهل��و را درقبال 

کشورمان پیش گرفته است.
حجت اهلل سوری درباره نامه عذرخواهی وزیر امورخارجه کانادا از مردم 
ایران، گفت: حماسه24 خرداد به مسئوالن کانادایی ثابت کرد که انتخابات 
درایران بی معنی نیست. نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس با بیان 
این که در کشورمان هر شخصی آزادانه از میان سالیق مختلف انتخاب 
خود را انجام  می دهد، تصریح کرد: فضای سیاسی ایران به گونه ای است 
که از هر طیفی در انتخابات کاندیداها ش��رکت می کنن��د و مردم  نیز با 
سالیق مختلفی که دارند از دیدگاه خود به اصلح رأی می دهند. وی ادامه 
داد: پس از چند سال عناد و دشمنی دولت کانادا با ملت ایران، عذر خواهی 

از مردم ایران جای شگفتی دارد.

قالیباف محکم در صحنه بماند
عماد افروغ بر ضرورت حضور  قالیباف در عرصه سیاس��ی کشور و نقش 
روشنگر وی در تحقق گفتمان انقالب اسالمی تأکید کرد و گفتمان وی را 

نشأت گرفته از گفتمان امام و انقالب دانست.
 عماد افروغ  با اشاره به نتایج انتخابات ریاس��ت جمهوری، تصریح کرد: 
قالیباف در مناظرات انتخاباتی خود صحبت هایی مطرح کرد که نیل به 
آن زمان خواهد برد. وی بارها از خطر تحجر و ضرورت مبارزه با این عامل 
بازدارنده پیشرفت و اعتالی کشور سخن گفته است. این تحلیلگر مسائل 
سیاسی بیان کرد: نفس مقابله با تحجر و اخباری گری در کشور و در کنار 
توجه به ابعاد نظری انقالب اسالمی امری نیست که یک شبه محقق شود.

اخبار کوتاه 

به موضوع احضار رییس جمهور 
افتخار می کنیم!

نماینده مردم در مجلس شورای    
اسالمی / مهدی کوچک زاده 

بحث بر س��ر این اس��ت که جوانمردی، انس��انیت، انص��اف و همچنین 
اعتدال که می گویند، کجا رفته اس��ت؟ ای��ن موضوع پ��در جامعه ما را 
درآورده اس��ت، چه در عرصه سیاس��ی و در چه حوزه های دیگر. زمانی 
خدمتگذارتری��ن آدم ها ب��ا س��نگین ترین تهمت ها و اهانت ه��ا مواجه 
می شوند، اما مهم این است که فرد در این ش��رایط مقاومت کرده و امور 
را نادیده بگیرد، هر چند امری 
سخت است. چقدر گفته اند که 
فالن��ی ب��رای اطرافیانش خط 
قرمز تعیین کرده و نمی ش��ود 
این اطرافیان را احضار کرد، حال 
آن که دروغگو، کم حافظه است 
و خودش را احضار کرده است؛ 
در هر حال به موض��وع احضار 
رییس جمهور افتخار می کنیم! 
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اسنودن عازم مسکو شد

»ادوارد اسنودن« مأمور سابق سازمان سیا، ساعات  روز یک شنبه، هنگ کنگ را به مقصد مسکو 
ترک کرد. سفر اسنودن به مسکو بعد از آن انجام شد که آمریکا خواستار استرداد او به واشنگتن 

شده بود.اسنودن متهم به افشای اسناد محرمانه جاسوسی آمریکا از شهروندان جهان است. 

 وزرا باید 
امتحان پس داده باشند

 کارآمدی اسالم را
به منصه ظهور بگذاریم

امام جمعه موقت تهران گفت: دشمنان فهمیدند که این حضور پرشور، لبیک به 
ندای رهبری بود و این که رابطه مردم با والیت ناگسستنی است.

امام جمعه موقت تهران در خطب��ه دوم نماز جمعه ای��ن هفته تهران ضمن 
تبریک به مناسبت پیروزی تیم ملی ایران و صعود به جام جهانی اظهار داشت: 
این پیروزی را به رهبر معظم انقالب و ملت ایران و به ویژه خود این ورزشکاران 
 تبریک می گوی��م. عزتی آفریدند که خداوند عزت بیش��تری ب��ه آنها عنایت 

فرماید.
آیت اهلل موحدی کرمانی تصریح کرد: از مردم خوب و والیتمدار ایران اسالمی 
تشکر خاص دارم، البته نباید شکرگزاری تنها در زبان باشد بلکه باید به صورت 
عملی این کار را انجام داد و این به عهده مسئوالن است که خادم اصلی مردم 

باشند و تا آنجا که می توانند خدمت کنند.

حجت االسالم سید مهدی طباطبایی گفت: اخالق اجتماعی هم در کشور دچار 
مشکل جدی شده است.

حجت االسالم طباطبایی نماینده سابق مجلس شورای اسالمی و استاد اخالق 
 در نام��ه ای به رییس جمهور منتخب با اش��اره به این که احت��رام بزرگان در 
همه قشر ها آس��یب  دیده اس��ت، افزود: نهاد خانواده دچار بحران شده است، 
 حرمت افراد لطم��ه دی��ده، تندروی ها، مناس��بات سیاس��ی و اجتماعی را 
دچار تزلزل کرده، مردم همه حرف ها را شنیدند، عملکرد ها را دیدند و با آگاهی 
کامل از مواضع و برنامه دیگر کاندیدا ها به نطق ها، مطالب، افکار، آثار و منطق 
حاکم بر برنامه های ش��ما رأی دادند، لذا یک همت و همیت بسیار ویژه ای را 
در این بخش می طلبد ک��ه به فضل خداوند متع��ال و برنامه ریزی دقیق حل 

خواهد شد.

روزنامه لس آنجلس تایمز آمریکا در گزارشی نوشت که 
انتخاب حس��ن روحانی به عنوان یک چهره معتدل در 
انتخابات ریاست جمهوری ایران، طرح نومحافظه کاران 

آمریکایی برای حمله نظامی به ایران رامختل می کند.
در این گزارش با اش��اره به این که روحانی مورد حمایت 
احزاب اصالح طل��ب و معتدل ب��ود و آرای او از مجموع 
آرای 5 نامزد اصولگرای رقیبش بیش��تر بود، می نویسد 
این مس��أله به روحانی قدرت مانوری می دهد که بتواند 
در حوزه سیاس��ت داخلی و خارجی ای��ران تغییراتی را 

صورت دهد.
لس آنجلس تایم��ز می افزای��د: برای محافظ��ه کاران 
آمریکایی چهره ای چون احمدی ن��ژاد مطلوب تر بود. 
دیدگاه های افراطی احم��دی نژاد و اظه��ارات او علیه 
اسرائیل در جهت منافع محافظه کاران بود که می گویند 
دیپلماسی و تحریم در برابر ایران جواب نمی دهد و باید 

به تأسیسات هسته ای این کشور حمله کرد.
 لس آنجل��س تایمز می نویس��د: دول��ت اوبام��ا باید به 
 دول��ت روحان��ی این ش��انس را بده��د تا تغیی��ری در 
سیاس��ت های ایران صورت دهد و تندروه��ا در ایران را 
متقاعد کند تا دو طرف به تفاهمی بینابین برسند و خطر 

جنگ دور شود.

رییس مجلس شورای اسالمی با بیان این که خاورمیانه جدید 
به زودی ش��کل خواهد گرفت، گفت: آمریکا در افغانستان 
س��رخورده ش��ده و به جایی رس��یده که با طالبان دور میز 

فالوده خوری نشسته است.
 علی الریجانی رییس مجلس ش��ورای اس��المی در نهمین 
همایش دکترین مهدویت که در سالن همایش های صدا و 
سیما برگزار شد، طی سخنانی گفت: خوشبختانه ملت ما از 
دیرباز با عشق به اولیای دین، زنده و پویاست. ایرانیان همواره 
با عش��ق به والیت زندگی کرده  و آثار عمل��ی آن در زندگی 
مردم همواره وجود داشته اس��ت. وی ادامه داد: امیدواریم 
انقالب ملت ایران که روش��نی بخش نهضت های اس��المی 
است، به قیام حضرت مهدی)عج( منجر شود. امام سجاد)ع( 
همواره انتظار فرج را بزرگ ترین ستایش ها نامیده اند. رییس 
مجلس در بخش دیگری از س��خنانش با اشاره به حدیثی از 
امام سجاد)ع( گفت: ایشان در جایی می فرمایند که »انتظار 
فرج افضل اعمال است«، انتظار فرج از جهات مختلفی دارای 
اهمیت است که باید به آن توجه ش��ود. وی در ادامه گفت: 
اصوال مکتبی که موضوع انتظار در آن جایگاه خاصی دارد و 
افضل اعمال است در بعد فردی و اجتماعی نیز در تربیت افراد 
اثرگذار خواهد بود که ما آثار آن را در زندگی امروز و کسانی 

که با فرهنگ مهدوی تربیت شده اند، می بینیم. 

محمدرضا ع��ارف با تأکید بر لزوم کم��ک به رییس جمهور 
جدید برای تش��کیل دولتی مقتدر و شایسته س��االر اظهار 
داش��ت: دولت جدید عالوه بر پاس��خگویی ب��ه مطالبات و 
برنامه های خود، باید به مطالبات سایر کاندیداها پاسخ دهد.

این کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در 
گردهمایی قدردانی از تالش های اعضای کمیته های مرکزی 
و ستاد انتخاباتی خود، با اش��اره به شرایط پیش از انتخابات 
مجلس در سال91 یادآور شد: در آن شرایط، مشکالت زیادی 
وجود داشت که از جمله می توان به بی انگیزگی کامل بخشی 
از جوانان و دانشجویان کشور اشاره کرد. در آن شرایط بخش 
زیادی از دانشجویان از ارزش ها و مسئولیت ها فاصله گرفته 
بودند. وی افزود: یکی دیگر از مشکالتی که در آن شرایط با 
آن مواجه بودیم، توهم شکستی بود که اصالح طلبان احساس 
می کردند. من ماه های پایانی سال91 و حتی ماه های ابتدایی 
92تالش های زیادی کردم تا بتوان��م تغییری در این توهم 
شکست که در برخی از نخبگان اصالحات به وجود آمده بود، 
ایجاد کنم. در شرایطی که با توهم شکسته روبه رو بودیم، ما 
وارد صحنه شدیم. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با 
اشاره به فضای دانشگاه ها قبل از انتخابات ریاست جمهوری 
گفت: همه جلسات دانش��گاهی با شور و نشاط و صمیمیت 

همراه بود که این عظمت روحیه جوانان را نشان می داد.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اش��اره به دیدار اول تیر ماه 
اعضای هی��أت نمایندگی رییس جمهور منتخب با حس��ن 
خمینی گفت که در این دیدار سید حسن خمینی به روحانی 

توصیه کرد که از مشی اعتدال فاصله نگیرد.
حجت االس��الم س��ید محمود علوی یکی از اعضای هیأت 
نمایندگی رییس جمهور منتخب درب��اره دیدار این هیأت 
با مراجع تقلید گفت: پیام رییس جمهور منتخب به مراجع 
عظام قم، تشکر از پیام تبریک آقایان مراجع و تقدیر از آنها 
درخصوص تشویق مردم برای حضور حداکثری در انتخابات 
ریاس��ت جمهوری بود. همچنین اعزام این هیأت به دلیل 
اس��تفاده از دیدگاه ها و نقطه نظرات مراج��ع عظام، علما و 
حوزه های علمیه در کنار بهره گیری از س��ایر مراکز همانند 
دانشگاه و دانشگاهیان صورت گرفت. رییس جمهور منتخب 
بنا دارد ارتباط با مراجع را در طول دوران مسئولیت خود ادامه 

دهد و از نظرات آنان استفاده کند.
سید حسن خمینی در این دیدار گفت که هر یک از رؤسای 
جمهور یک پایگاهی در جامعه داش��تند؛ یعنی جامعه یک 
خصیصه  آنها را مد نظر ق��رار داده و برمبنای آن خصیصه، 
ب��ه وی رأی داد، از این رو جدای��ی از آن پای��گاه می تواند 
آسیب رس��ان باش��د. ضمن این که دولت و رییس جمهور 

منتخب نباید از پایگاه اعتدال جدا شوند.

دفاع دولت منتخببین الملل  دولت منتخب

 انتخاب روحانی
خطر جنگ را از ایران دور کرد

آمریکا با طالبان دور میز 
»فالوده خوری«  نشسته

دولت جدید باید به همه 
مطالبات اسخگو باشد 

 از مشی اعتدال
فاصله نگیر
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تک و پاتک! ای��ن روزها اصولگرایان و اص��الح طلبان هر کدام می 
خواهندروحانی را به سمت خود بکشند! اصولگرایان خوی تهاجمی 
گرفته اند و می خواهند روحانی را از آن خود کنند و اصالح طلبان 
هم محکم روحانی را گرفته اند که دستاورد بیست و چهارم خرداد 
را از دست ندهند. عده ای از عقالی قوم هم فارغ از این بکش بکش 
اصالح طلبی و اصولگرایی، نگران از آینده کش��ور، به دنبال رصد 

اوضاع و کمک احتمالی برای اداره کشور هستند.
حس��ن روحانی ن��ه آن گون��ه ک��ه اصولگرایان مدعی هس��تند 
 اصولگراس��ت و ن��ه آن گون��ه ک��ه اصالح طلب��ان م��ی گویند، 
اصالح طلب است. پایگاه سیاسی پیش��ین حسن روحانی جامعه 
روحانیت مبارز است. یکی از مهم ترین و یا تشکل مادر راست سنتی 
در ایران؛ تشکلی که اتفاقا اکبر هاشمی رفسنجانی هم سال ها یکی 
از اعضای برجسته آن بود. این تشکل از زمانی که مجمع روحانیون 
مبارز با اطالع امام)ره( از آن منشعب شد، نقش مادر تشکل های 
چپ در ایران را بر عهده گرفت، بیشتر  خوی راست بودن به خود 
گرفت، به گونه ای که در ایام دوم خ��رداد تقابل یت)روحانیت( و 
یون)مجمع روحانی��ون( نماد تقابل چپ و راس��ت در ایران تلقی 
می شد. اما پس از انتخابات سال1384 و انتخاب محمود احمدی 
نژاد، آیت اهلل هاشمی دیگر در جلس��ات این تشکل دست راستی 
در دانشگاه امام صادق)ع( شرکت نکرد و کوش��ید به تدریج ایده 
فراجناحی بودن خود را با عدم شرکت در جلسات روحانیت مبارز 

نشان دهد. عدم شرکت وی در جلس��ات روحانیت مبارز اگر چه 
محسوس نبود، اما کدهای روش��نی برای اصالح طلبان بود که در 
مخالفت با دولت احمدی نژاد با آیت اهلل هاشمی همداستان بودند.

حس��ن روحانی از دیگ��ر اعضای جامع��ه روحانیت ب��ود که وی 
نیز پس از انتخاب��ات س��ال 1388 در جلس��ات روحانیت مبارز 
 ش��رکت نکرد. او هم کوش��ید با ش��عار اعتدال، خ��ود را در میانه 

اصالح طلبان و جناح راست و نه اصولگرایان نگه دارد.
در اینجا باید خط کشی دقیق تری بین جناح راست و اصولگرایان 
صورت گیرد. اصولگرایی که با انتخابات ش��ورای شهر دوم، اولین 
نش��انه های موجودیت خود را بروز داد، شورش��ی علیه راس��ت 
سنتی بود . جوان تری های جناح راست س��ابق که مدعی بودند 
 پیران س��ابق دیگر قدرت هماوردی در عرصه انتخاب��ات و اجرا با 
اص��الح طلب��ان را ندارن��د، کوش��یدند ب��زرگان جناح راس��ت 
از قبی��ل جامعه روحانی��ت و مؤتلفه و پی��روان ام��ام و رهبری را 
به حاش��یه برانند. آن��ان حتی نام خ��ود را از جناح راس��ت تغییر 
 دادند و اصولگرای��ی را برگزیدند ت��ا در مقابل چپ ه��ای قدیم و 

اصالح طلبان نوین، قدرت هماوردی داشته باشند.
یکی از جهت های حمالت همیشگی اصولگرایان، حمله به هاشمی 
رفس��نجانی بود. بدون تردید اصولگرایان در هیبت جدید، هویت 
خود را در مخالفت با اصالح طلبان و هاش��می رفسنجانی تعریف 
کرده بودند، اما پدران معنوی جناح راست، یعنی جامعه روحانیت، 

مؤتلفه و حتی جبهه پیروان چندان مشکلی با هاشمی نداشتند، اگر 
چه آنان نیز با اصالح طلبان، از بیناد مشکل داشتند.

اکنون بای��د گفت پیروزی روحان��ی در انتخاب��ات، قطعا پیروزی 
 اصولگرای��ان و جن��اح اصولگرایی نیس��ت. اصولگرایان��ی که بر 
اصالح طلبان و حتی راس��ت س��نتی ش��وریدند، به قطع بازنده 
انتخابات ریاست جمهوری هس��تند. اما برخی از الیه های راست 
س��نتی همچون برخی از افراد جامعه روحانیت، بخش عظیمی از 
جریان های سیاسی موجود در حوزه های علمیه و حتی بخش های 
زیادی از مؤتلفه، جناح بازار بازنده انتخابات 24 خرداد نیستند. آنان 
با روحانی قطعا بیش از احمدی نژاد به تحقق مطالباتشان دست می 
یابند. بازنده قطعی در جناح اصولگرایی است که بر راست شورش 
کرد. جبهه پایداری، جبهه س��ابق اصولگرای��ان متحد، جمعیت 
رهپویان و ایثارگران، رسانه های وابسته به این جریانات و برخی از 
 رسانه هایی که در انتخابات با پول بیت المال برای جناح اصولگرایی

سنگ تمام گذاشتند قطعا در زمره بازنده های انتخابات هستند و 
تالش آنان برای مصادره روحانی عرض خود بردن و زحمت دیگران 
داشتن اس��ت. اصالح طلبان اما، دوری روحانی از راست سنتی و 
ایستادن در میانه میدان راست های قدیم و اصالح طلبان، همراه با 
 مخالفت روحانی با الیه های افراطی اصولگرایان را برگ برنده خود 
می دانند. حمایت هاش��می رفس��نجانی، س��ید محمد خاتمی 
و س��ید حس��ن خمینی که در انتخاب��ات88 هم از میر حس��ین 
 موس��وی حمایت کرده بودن��د نیز مزید بر علت ش��د ت��ا آنان از 
الیه های اصالح طلبانه تفکر روحانی، انتظار اصالح طلبی جناحی 

داشته باشند.
در نهایت باید به دو نکته اشاره کرد: پیروزی روحانی در انتخابات، 
شکس��ت جناح اصولگرا بود؛ جناحی که در هش��ت سال گذشته 
مس��تقیم و غیر مس��تقیم دولت و مجلس و انبوهی از رسانه ها و 
خبرگزاری ها را در اختیار داش��ت و صدایش بلندتر از صدای هر 
طیف سیاسی دیگری بود. اما راست سنتی به دلیل پیوندهایی که 
با حسن روحانی دارد، جناح بازار به دلیل اشتراکاتی که با روحانی 
دارد و حوزه های علمیه به دلیل لطماتی که در دوره هش��ت ساله 

دولت نهم و دهم خورده بودند، بازنده انتخابات نبودند.
اصالح طلبان هم با پیروزی روحانی، دوباره سرمایه اجتماعی خود 
را به رخ رقیب کشاندند. برای اصالح طلبان از هر زاویه ای- به جز 
زوایه تأمین سقف مطالبات- انتخابات 24 خرداد پیروزی بود. آنان 
پس از هشت س��ال دوباره کم یا زیاد به عرصه سیاست بازخواهند 
گشت. روش و منش آنان در اداره کشور در عرصه سیاست خارجی 
و داخلی، مس��تقیم یا غیر مس��تقیم، مورد بهره ب��رداری دولت 
روحانی قرار خواهد گرفت. س��مت های اجرایی کالن کم یا زیاد 
در اختیارش��ان قرار خواهد گرفت و فرصتی برای بسط ایده های 
آنان فراهم خواهد ش��د. همه این بحث فقط برای یک روشنگری 
ساده مطرح شد وگرنه روحانی اکنون رییس جمهور همه ایرانیان 
 با هر رنگ و نژاد و مذهب و گرایشی است؛ بحثی برای روشنگری و 

آسیب شناسی و خود را به تغافل نزدن.

این روزها همه رئیس جمهور منتخب را دوست دارند 

 بازگشایی مرز نیازی به مصادره روحانی نیست!
ایران- پاکستان در تفتان

یک روزنامه پاکستانی از بازگشایی دروازه صفر مرزی در 
مرز ایران- پاکستان در منطقه تفتان خبر داد.

روزنامه »فرانتیر پس��ت« گ��زارش داد: دولت ایران روز 
شنبه دروازه تجاری مرز صفری در مرز ایران - پاکستان 

در ناحیه تفتان را بازگشایی کرد.
بنابراین گزارش، فعالیت های تجاری از طریق این نقطه 
مرزی احیا شده اس��ت و اتباع دو کشور اجازه استفاده از 

این دروازه برای ورود به طرف دیگر را پیدا کرده اند. 

 میشل عون انتخاب
 حسن روحانی را تبریک گفت

دی ش��ادارفیان مشاور میش��ل عون رهبر جریان مسیحی 
آزاد ملی لبنان در دیدار با غضنفر رکن آبادی سفیر ایران در 
لبنان، پیام تبریک میشل عون را برای انتخاب حسن روحانی 

رییس جمهور منتخب تسلیم کرد.
دی ش��ادارفیان در این دیدار حضور گس��ترده مردم ایران 
در انتخابات را بی نظیر دانس��ت و با اش��اره ب��ه دیدگاه های 
روحانی، دوره کنونی را فرصتی برای کشورهای غربی جهت 
اصالح خطاهای گذشته خود و بهبود روابط با ایران دانست. 
رکن آبادی نیز با تشکر از پیام میش��ل عون، به تشریح روند 
برگزاری سالم و دموکراتیک انتخابات در ایران پرداخت و با 
اشاره به حضور گسترده مردم در این انتخابات، خاطرنشان 
کرد: یازدهمین دوره انتخابات ریاست ایران فرصت جدیدی 
فرا روی کشورهای منطقه و جهان جهت اثبات ادعاهای خود 

در حمایت از دموکراسی و مصالح ملت ها فراهم کرده است.

تردید آمریکا نسبت به 
مذاکرات صلح با طالبان

وزیر امور خارجه آمریکا با ابراز تردید نس��بت به گفتگوهای 
صلح با طالبان، هشدار داد در صورتی که این گروه شبه نظامی 
از خود تعهد بیشتری نشان ندهد، واشنگتن خواستار بسته 

شدن دفتر طالبان در قطر می شود.
جان ک��ری، وزیر امور خارج��ه آمریکا گفت که کش��ورش 
هنوز آماده مذاکره با طالبان نیس��ت و این ش��به نظامیان را 
به کم کاری در روند سازش متهم کرد. اختالفات بر سر نوع 
فعالیت دفتر طالبان در دوحه تالش ها برای آغاز گفتگوهای 

صلح را تحت الشعاع قرار داده است. 

اخبار بین الملل



یادداشت

گنبد مدرسه چهارباغ 
فقط تا نیم قرن دیگر دوام دارد

مدرس��ه چهارباغ اصفهان از جمله آثار تاریخی محس��وب می ش��ود که 
به دلیل مرمت های غیراصولی و غیرکارشناس��انه تاکنون دست خوش 
تغییرات زیادی شده است. به گزارش فارس مدرسه چهار باغ اصفهان، به 
نام مدرسه علمیه امام صادق)ع( شهرت دارد و بازمانده ای از دوران صفوی 
است، موقعیت خاص و ویژه این مدرسه باعث اهمیت فراوان آن درمیان 
آثار تاریخی شهر اصفهان شده اس��ت به طوری که این بنا پس از مسجد 
شیخ لطف اهلل مهم ترین اثر تاریخی شهر اصفهان محسوب می شود، اما 
بی توجهی دستگاه ذی ربط در مرمت های غیراصولی در جلوه این بنای 
تاریخی تأثیر نامطلوبی برجا گذاشت. هم اکنون نیز داربست های فلزی 
بر گنبد هزار رنگ این بنا جلوه ناشایستی را نمود می دهد در صورتی که 
کارشناس��ان و مرمت گران به تازگی خبر از اتمام مرمت گنبد مدرس��ه 
چهارباغ داده اند.کارشناسان در بررس��ی های اخیر خود تخمین زده اند 

که بازسازی گنبد مدرسه چهار باغ تا نیم قرن دیگر دوام خواهد داشت.

رقابت چهار هزار و 909 داوطلب 
در آزمون سراسری در کاشان

معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه کاشان، از رقابت چهار 
هزار و 909 داوطلب آزمون سراسری س��ال 92 در این دانشگاه خبر 
داد. امیرحسین رس��ول نیا در گفتگو با مهر، افزود: دو هزار و 983 نفر 
از داوطلبان زن و یک هزار و 926 نفر مرد هستند. وی با اشاره به این 
که این آزمون در گروه های علوم ریاضی، هنر، علوم تجربی، زبان های 
خارجه و علوم انس��انی برگزار می شود، اظهار داش��ت: در گروه علوم 
ریاضی فنی که صبح پنجشنبه شش��م تیرماه امسال برگزارمی شود، 

417 داوطلب خانم و 669 داوطلب آقا به رقابت می پردازند.

برگزاری طرح ضیافت 
اندیشه استادان دانشگاه اصفهان 

طرح ضیافت اندیشه استادان دانش��گاه اصفهان در دهه آخر ماه رمضان 
در دانشگاه اصفهان با رویکرد هم اندیشی برگزار می شود. مسئول روابط 
عمومی دفتر نهاد نمایندگی رهبر معظم انقالب دانش��گاه اصفهان روز 
 یکشنبه به خبرنگار ایرنا گفت: این رویکرد با هدف افزایش سطح کیفی 
کالس ها و فرصت بیش��تر برای هم اندیش��ی و گفتمان بین اس��تادان 
دانشگاه اتخاذ شده است.  وی با بیان این که امسال امکان حضور خانواده 
استادان در جلسات فرهنگی نیز فراهم شده است، تصریح کرد: سه کارگاه 
فرهنگی با عناوین »ماهواره و رسانه« »عرفان های نوظهور« و »اینترنت 
و شبکه« در این زمینه پیش بینی شده است. وی با اشاره به این که شش 
عنوان کالس در طرح ضیافت اندیش��ه استادان دانشگاه اصفهان تعیین 
شده است گفت: موضوع آنها اخالق حرفه ای، جریان شناسی سیاسی و 

تمدن علم است.

مناسب ترین رنگ برای
 عینک آفتابی، خاکستری و مشکی

یک ف��وق تخص��ص ش��بکیه، رن��گ خاکس��تری و مش��کی را بهترین 
رنگ ب��رای عین��ک آفتاب��ی دانس��ت. محمدرض��ا اخالقی��در گفتگو با 
مهر، ان��دازه، رن��گ و توانایی عینک برای جذب بیش��ترین اش��عه ماورای 
بنفش را س��ه ویژگی مهم عینک آفتابی عن��وان کرد. اخالق��ی ادامه داد: 
 اس��تفاده از عین��ک ه��ای آفتابی ب��زرگ باعث حفظ س��المتی چش��م 
می ش��ود زیرا مانع ورود اش��عه های نور از اطراف عینک به چشم می شود. 
وی با اشاره به این که رنگ خاکستری و مشکی در مقایسه با قهوه ای و آبی 
مناسبترین رنگ برای عینک آفتابی است،گفت: یک عینک آفتابی خوب باید 

توانایی جذب  حداکثر   اشعه   مضر  ماورای  بنفش   و پالریزه  نور   را   داشته باشد. 

گشتی در اخبار 

جاری نگهداشتن زاینده رود در 
اصفهان شوخی است تا واقعیت

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان  
محسن رنجبر 

وقتی آبی از سراب به سمت پایین دست جاری نشود، صحبت از نگهداشت 
آب در داخل رودخانه به شوخی شبیه است تا واقعیت.

 ای کاش این دغدغه برای کل مس��یر رودخانه از س��راب تا پایاب وجود 
داش��ت، چراکه همه افراد بدون داش��تن کوچکتری��ن تخصص در این 
زمینه می دانند که وقتی آبی از س��راب به س��مت پایین دس��ت جاری 
نش��ود، صحبت از نگهداش��ت آب در داخل رودخانه به ش��وخی شبیه 

است تا واقعیت. ضمن این که 
به نظر می رس��د ط��رح چنین 
مطالباتی بیشتر برای انحراف 
 افکار عمومی انجام می ش��ود. 
زیرا مس��ئوالن مرتبط استانی 
نتوانس��ته اند حقاب��ه ش��هر را 
احیا کنن��د، ولی ب��دون آب از 
شهرداری درخواست طرح برای 

پایدار نمودن آب می کنند. 
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چهره روز
150 کیلوگرم تریاک و حشیش در اصفهان کشف شد

سرهنگ» حسین رضایی« رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان گفت: 150 کیلو 
گرم مواد مخدر از نوع تریاک و حشیش ازسوی مأموران یگان تکاوری و فرماندهی انتظامی 

شهرستان های اصفهان، لنجان و نایین کشف شد. 
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واگذاری اختیارات 
گردشگری به شهرداری 

راه افتخار آمیزی که دانشگاه آزاد اسالمی پیمودبرنامه های دهه مهدویت دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان 

توسعه و پیشرفت شهرها 
مستلزم پرداخت عوارض

گروه ش��هر - رییس شورای اس��المی ش��هر اصفهان گفت: مدیریت صنعت 
گردش��گری در اختیار دولت قرار دارد و با توجه به ای��ن موضوع از 10درصد 
ظرفیت های گردش��گری موجود در اصفهان اس��تفاده ای نمی شود و دولت 
اختیارات گردشگری شهر ها را باید به شهرداری ها واگذار کند. حاج رسولیها در 
جلسه علنی شورای اسالمی شهر با بیان این که 24 خرداد ماه امسال حماسه 
سیاسی مورد نظر رهبر معظم انقالب با حضور حداکثری مردم در انتخابات به 
وقوع پیوست، اظهار داشت: به صورت قطعی پس از حماسه سیاسی، حماسه 
اقتصادی نیز در کشور رخ می دهد. وی با اشاره به این که پس از انتخابات ریاست 
جمهوری مردم با کاهش قیمت ها مواجه شده اند، اضافه کرد: فضای اقتصادی 
حاکم بر کشور نیز در حال آرام شدن است و امیدواریم که در آینده ای نزدیک 

نارسایی های اقتصادی موجود در سطح کشور برطرف شود. 

گروه ش�هر - برنامه های دهه مهدویت دفتر تبلیغات اسالمی 
دفتر اصفهان توسط نماینده دفتر اصفهان در ستاد شعبانیه استان 
اصفهان تش��ریح ش��د. محمد بهارلو رییس اداره ریاست و روابط 
عمومی دفتر اصفهان و عضو ستاد شعبانیه استان اصفهان با اشاره 
به  برنامه های دفتر تبلیغات اس��المی اصفهان در دهه مهدویت 
اظهار داشت: اعزام های تخصصی به استان های کهگیلویه و بویر 
احمد، لرس��تان، چهارمحال و بختیاری و هرمزگان و همکاری با 

سازمان ها و نهادهای اس��تان اصفهان جهت اعزام مبلغ از برنامه 
های اعزام دفتر تبلیغات اس��المی اصفهان در این دهه می باشد. 
عضو ستاد شعبانیه استان اصفهان برگزاری نشست تخصصی ادیان 
توحیدی را از دیگر برنامه های دفتر تبلیغات اس��المی اصفهان 
برشمرد و گفت: به همت دبیرخانه ادیان توحیدی وابسته به دفتر 
تبلیغات اس��المی اصفهان، نشس��ت تخصصی با عنوان منجی و 
وحدت ادیان و با حضور سران ادیان توحیدی جهت بحث و تبادل 
نظر پیرامون منجی در این دهه برگزار خواهد شد. محمد بهارلو 
افزود: نظر به تاثیر گذاری و مخاطبین بیش��مار فضای مجازی با 
برناه ریزی های انجام گرفته ویژه نامه الکترونیکی ویژه مهدویت 
شامل بانک اختصاصی پرسش و پاس��خ مهدویت، بانک مقاالت 
پیرامون مهدویت، نرم افزارهای تلفن همراه با محوریت مهدویت 
و کتاب های منتشر شده در این موضوع جهت استفاده مخاطبین 
فضای مجازی در سایت مرسالت دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان 
طراحی و بارگذاری ش��ده که عالقه مندان می توانند با مراجعه 
به آدرس اینترنت��ی www.morsalat.ir از این ویژه نامه بهره 

برداری کنند.

گروه ش�هر - مهران مجلس��ی رییس دانش��گاه آزاد اس��المی 
خمینی ش��هر گفت: امروز دانش��گاه آزاد اس��المی یک واقعیت 
است و کسی را یارای ش��ک و تردید در مش��روعیت و مقبولیت 
آن نیس��ت؛ چرا که خیل عظیم دانش آموختگان و دانشجویان 
دانش��گاه با رش��د علمی و دس��ت یابی به خالقیت ها و نوآوری 
 ه��ا در تولید و انتق��ال علم ، جای��گاه آن را ثبات بخش��یده اند و 
ارزن��ده تری��ن ش��کل جاودانگ��ی ذه��ن ه��ای خ��الق و نیت 

های خال��ص و همت مضاع��ف اس��ت. وی ادامه داد: دانش��گاه 
آزاد اس��المی با هدی��ه یک میلی��ون تومانی حضرت ام��ام )ره( 
کار خ��ود را آغ��از و اکن��ون ب��ه عن��وان الگوی��ی تم��ام عی��ار 
 برای توس��عه آم��وزش عال��ی در جه��ان به ش��مار م��ی رود . 
بی شک این دستاورد عظیم و افتخار درخشان جمهوری اسالمی 
در پرتو همت بلند ، فداکاری و حماسه ماندگار کارکنان، مسئوالن 
و مدیران دانشگاه بدست آمده و صیانت از این منبع جوشان علم و 
دانش برهمگان امری واجب است.دکتر مجلسی خاطر نشان کرد: 
نظارت واحد بهداشت zر مراحل تهیه و توزیع مواد غذایی مورد نیاز 
 دانش پژوهان، گسترش فضای خدماتی از قبیل تأسیس آشپزخانه  
سالن های پذیرایی، تنوع بوفه های دانش��جویی و ارایه غذاهای 
س��نتی، طبخ غ��ذای یاران��ه ای با کیفی��ت مناس��ب، برقراری 
س��رویس های ایاب و ذهاب دانش��جویی با ش��رایط ای��ده آل و 
ارایه خدم��ات مناس��ب در خواب��گاه دانش��جویی از مهمترین 
 دس��تاوردهای رفاه��ی و خدمات��ی دانش��گاه آزاد اس��المی در 
سال های اخیر  اس��ت که مرهون تالش و مدیریت مدبرانه دکتر 
دانشجو ریاست دانشگاه و دکتر مظاهری ریاست منطقه چهار است. 

نایب رییس شوراي اسالمي شهر اصفهان گفت: شهرداري بودجه ملي ندارد. لذا 
پیشرفت و توسعه شهرها مستلزم پرداخت عوارض شهر است.

سید کریم داوودي با اعالم این مطلب اظهار داشت: با توجه به این که شهرداري 
از بودجه هاي دولت بي بهره است، سیاست گذاري این نهاد در اجراي پروژه و 

توسعه شهري بر مبناي پرداخت عوارض مي باشد.
وي تأکید کرد: در چندسال گذشته با فرهنگ سازي برگزاري جشنواره خوش 

حسابي، مردم در پرداخت عوارض مشارکت بیشتري داشته اند.
داوودي با تأکید بر ضرورت پرداخت به موقع عوارض بیان داشت: اجراي پروژه 
هاي ش��هري مانند اجراي پل ها، زیرگذرها، توس��عه حمل و نقل عمومي در 
شهرها، نگهداري فضاي سبز شهري، رفت و روب و جمع آوري زباله ها در سطح 

شهرها با تأمین به موقع درآمدهاي شهرداري امکان پذیر است. 

زیر پوست شهر/چراغانی های شهر اصفهان به مناسبت نیمه شعبان

س: حمیدرضا نیکومرام/زاینده رود[
]عک
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به احترام بزرگ ترها برپا
گروه شهر - یکی از مشکالت عمده ای که در خانواده های 
امروز وجود دارد این است که گاهی والدین، فرزندان خود را 
احترام نمی کنند. بنا بر این کودکان ن��ه تنها والدین خود را 
مورد احترام قرار نمی دهند بلکه ب��ه هیچ کس دیگر، حتی 
به خودشان هم احترام نمی گذارند. احترام گذاشتن پدیده 
شگفت انگیزی است و یک ویژگی اکتسابی است که باید در 
طول زندگی فرا گرفته شود. یک اصل نیز در این ارتباط وجود 
دارد و آن این که اگر کس��ی می خواهد مورد احترام دیگران 

واقع شود باید به دیگران …
اگ��ر نگاهی ب��ه جوانان نس��ل حاض��ر بیندازیم مش��اهده 
می کنیم که این نس��ل بی احترام ترین نس��لی اس��ت که 
دنیا تا کنون به خود دیده اس��ت. این دقت و توجه ش��امل 
تمام گروه های س��نی می ش��ود. اما این نقیصه هرگز به این 
معنی نیس��ت که ش��ما والدین خوب و مناس��بی نیستید. 
بلکه می خواهیم توجه بیش��تری به این موضوع مهم داشته 
باش��ید و بدانید که باید بیش��تر با فرزندان تعامل داش��ته 
باش��ید و در رفتار فرزندان با خودتان و دیگران بیشتر دقت 
کنید. ک��ودکان تا وقتی قب��ل از دوره پیش دبس��تانی قرار 
دارند، تمرین احت��رام به والدین و بزرگ تره��ا اثرات زیادی 
در آن ها می گ��ذارد. آن ها از والدین خود یا س��ایر ارتباطات 
تربیتی ش��ان یاد می گیرن��د، چگونه به بزرگ تره��ا احترام 
بگذارن��د.  آن ها وقتی قدم ب��ه مدرس��ه می گذارند پیش از 
آن که والدین را الگوی بی قید و ش��رط تربیت��ی خود قرار 
 دهند از معلم مدرس��ه و دوستانش��ان تربی��ت می پذیرند. 
 بنابراین کودکانی که در این زمینه به طرز صحیحی تربیت 
شده باشند وقتی وارد مدرسه می ش��وند، روند تربیتی شان 
ادامه پی��دا ک��رده و با تأثی��ر پذیری از س��ایر همس��االن 
و معلم ها و مربیانش��ان تربی��ت خود را تکمی��ل می کنند. 
 احترام به بزرگ ترها مربوط به سن و دوره خاصی نیست. اما 
ارزش گذاری و ت��الش برای حفظ ارزش ها باید در س��نین 
کودکی پایه گذاری شده و تا جوانی ادامه یابد. با این که به نظر 
می رسد نوجوانان رش��د اخالقی خوبی کرده باشند اما هنوز 
مرحله پایانی رش��د اخالقی آن ها تکمیل نشده و خود آن ها 
نیز اشتباهاتی در این باره دارند. آن ها رفتارهای اجتماعی، 
اخالقیات و... را هنوز ب��ه خوبی تجزیه و تحلیل و بررس��ی 
نمی کنند و خیلی اوقات در این زمینه به خطا می روند. وی 
می افزاید: در این مرحله نوجوان خود به تنهایی فکر کرده و به 
تنهایی به نتیجه می رسد و در نهایت تصمیم می گیرد. البته 
گاه از دوستانش نیز تأثیر می پذیرد ولی داشتن یک فرد مورد 
اعتماد و مشاوری دلسوز یا والدینی آگاه در این دوره به آنان 

کمک می کند که مفهوم احترام به بزرگ ترها را تکمیل کند

یادداشت

 سامان موهای بلندش را چنان »تافت« 
 گروه 
مالی کرده که گویی کالهی از تیغ های شهر

جوجه تیغی بر س��ر گذاش��ته. خودش 
می گوید این مدل م��و را که متعلق به یکی از هنرپیش��ه های 
غربی در یک مراسم غیر رسمی بوده، در اینترنت دیده و امروز 
که قرار اس��ت به مهمانی برود، پرینتی از عکس را به آرایشگر 

داده تا او را به همان شکل دربیاورد. 
برادر کوچکش ه��م موهایش را به ش��کلی عجی��ب و غریب 
درآورده اس��ت. اما انگار آنها بیش��تر از من متعجبند. تعجب 
می کنن��د از این ک��ه این مدل موه��ا را نمی شناس��م و درک 
نمی کنم، چقدر مهم اس��ت که آدم حتم��ا در مهمانی، خاص 
باشد. هویت، بخش��ی از رفتارهایی است که شخص در جامعه 
از خود بروز م��ی دهد و آنه��ا را از طریق عق��ل انتخاب کرده 
است. رفتاری که تقلیدی، موروثی و مبتنی بر عدم شناخت و 
براساس فقط سنت های رایج نیست. کسی هویت یافته است 
که رفتارهای انتخابی او بر اساس عقل باشد. بسیاری از جوانان 
آداب و باورهای اعتقاد هویت یافتگی کسب نکرده اند. کسی 
که انتخاب رفتارهایش مبنی بر عقل نباشد، هویت مند نیست 
که اغلب جوانان در مسایل دینی هویت گسسته یا بحران زده 
هس��تند. هویت یافتگی در عرصه های گوناگون در جوانان به 
صورت کامل تحقق پیدا نکرده اس��ت. جوان گاه دچار توقف 

هویت، گاه گسس��ت هویت و گاه بحران هویت اس��ت. توقف 
هویت یعنی رفتارهایی که مبتنی بر انتخاب گری نیست و به 
دلیل تربیت خانوادگی یا تأثیرات دیگران در فرد شکل گرفته 

است و فرد در این شرایط دچار توقف هویت شده است.
مسأله گسست هویت که جوان های ما بیشتر دچار آن هستند 
این است که فرد بین سنت ها و حرف های رایج و باورهایی که 
در جامعه به او تکلیف می کند و دی��دگاه های خودش قدرت 
انتخاب ندارد. در این ص��ورت فرد نه به س��اختارهای جدید  
عاقالنه انتخاب شده ای که خودش آنها را درک کرده رسیده 
است و نه از جامعه تقلید می کند، در واقع در حالت سکون قرار 
دارد، هیچ رفتاری برای او ارزش��ی ندارد و برای هیچ رفتاری 

تحلیل، فهم و جدیت ندارد.

ارزش های ایرانی زیر پای بحران هویت
حتما ش��ما هم دیده اید جوانانی را که آن ق��در از ارزش های 
ایرانی دورش��ده اند که حتی در انتخاب همسر هم معیارهای 
زیبایی غرب��ی را مالک ق��رار می دهند. همین اس��ت که تا به 
خودشان می آیند سر از دادگاه خانواده درآورده اند و مهر طالق 
پای شناسنامه شان خورده است. باورتان نمی شود، سری بزنید 
به اخبار منتشر شده در روزنامه ها تا رخدادهایی از این دست 
را به وضوح ببینید. اما این همه ماجرا نیس��ت. رد پای بحران 

هویت را می توان در افزایش فساد، انزوا یا پرخاشگر شدن مردم 
و سرخوردگی جوانان به وضوح دید. گذشته از آن فروریختن 
اعتماد اجتماعی و افت سرمایه های اجتماعی در کشور نیز یک 
سرش به بحران هویت ختم می ش��ود. پدیده هایی که نمودی 
از آنها را در س��ال های اخیر در جامعه شاهد بوده ایم. اگر تعلل 
دولتمردان و متولیان فرهنگ در جامعه بیش��تر طول بکش��د 
ممکن است تا چند نس��ل دچار همین سردرگمی باشیم و در 
نهایت اگر نسخه ای برای این جامعه پیچیده نشود، فرهنگ ما 

نابود خواهد شد!!! 

کم کاری دولت یک پای ماجراست
برنامه ریزی های نادرست برای جذاب کردن عناصر فرهنگی 
بومی کشور مورد انتقاد است. فرهنگ ما آن قدر غنی است که 
نیازی نیست برای مطرح کردن آن، جوان را از برخی موارد نهی 
کنیم بلکه باید از راه صحیح شناساندن این فرهنگ را در پیش 
بگیریم. در حقیقت باید اجازه دهیم مش��ک خود ببوید وگرنه 
با تعاریف نادرست عطار، جوان، طالب این فرهنگ نمی شود. 
در کشور ما برنامه ریزی فرهنگی زیر نظر مستقیم دولت است. 
اما پس از گذشت 35 سال از انقالب اسالمی ایران هنوز بر سر 
کاالهای فرهنگی کشور به اجماع نرس��یده ایم مدیریت های 
سلیقه ای سبب می ش��ود نوعی دوگانگی در آن دیده شود. در 
حقیقت این مقوله نیز برشی از بحران تصمیم گیری دولتمردان 
در مباحث اقتصادی و اجتماعی است که در همه آنها نوعی نگاه 

سیاست زده دیده می شود. 

مدیریت فرهنگی بازنگری شود
در مدیری��ت فرهنگ��ی بای��د بازنگ��ری ش��ود. قرار نیس��ت 
م��ا هم��ه راه ه��ا را خودم��ان بروی��م. می توانی��م از تجرب��ه 
کش��ورهای دیگر اس��تفاده کنی��م. اگ��ر بخواهی��م جوانان 
را از برخ��ی عناص��ر فرهنگ��ی نه��ی کنی��م، ناخ��ودآگاه 
ب��رای آنه��ا جذاب ت��ر می ش��ود و ج��وان دیگ��ر اعتنایی به 
 آنچه خودم��ان داریم و غنی ت��ر و بارزش تر اس��ت نمی کند. 
اگر برنامه جامعی در ای��ن زمینه تدوین و اجرا نش��ود، دچار 
»طراز منفی مبادالت فرهنگی« خواهیم ش��د. این موضوع به 
آن معناست که صرفا گیرنده فرهنگ خواهیم بود بدون آن که 
دهنده فرهنگ باشیم و مسلما این موضوع، ایرانی ها را از اصل 
خود دور کرده و باعث انتشار از خود بیگانگی در جامعه می شود. 
پدیده ای که تعارضات افراد را بیش��تر کرده و روان اجتماع را 

به خطر می اندازد.

هویت یافتگی یا بحران هویت!!

جوان ما به نفس نفس افتاده است



چهره روزیادداشت

میزان فوق العاده شغل کارکنان 
آموزش و پرورش تعیین شد

وزارت آموزش و پرورش مجاز است با توجه به اصالحات ساختاری و 
ساماندهی نیروی انسانی برای برقراری فوق العاده شغل متناسب با 
سطح تخصص و مهارت ها برای مشاغل تا سطح کاردانی ۵۰۰ امتیاز، 
برای مشاغل همسطح کارشناسی ۱۰۰۰ امتیاز و برای مشاغل باالتر 
حداکثر۱۵۰۰  امتیاز اقدام و از محل مناب��ع حاصل از صرفه جویی 

پرداخت کند.
با تصویب هیأت وزیران، میزان فوق العاده ش��غل متناسب با سطح 

تخصص و مهارت کارکنان آموزش و پرورش تعیین شد.
هیأت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تأیید معاونت 
توسعه مدیریت و س��رمایه انس��انی رییس جمهور و به استناد اصل 
یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اس��المی ایران و بند 
)۵( ماده )۶۸( قانون مدیریت خدمات کش��وری -مصوب ۱۳۸۶- و 
ماده )۵۰( قانون برنامه پنج س��اله پنجم توسعه جمهوری اسالمی 
ایران -مص��وب ۱۳۸۹- تصویب ک��رد، وزارت آم��وزش و پرورش 
مجاز اس��ت با توجه به اصالحات س��اختاری و س��اماندهی نیروی 
انس��انی برای برقراری فوق العاده شغل متناس��ب با سطح تخصص 
و مهارت ه��ا برای مش��اغل تا س��طح کاردان��ی ۵۰۰ امتی��از، برای 
مشاغل همس��طح کارشناس��ی ۱۰۰۰ امتیاز و برای مشاغل باالتر 
 حداکثر ۱۵۰۰ امتیاز اقدام و از محل مناب��ع حاصل از صرفه جویی

 پرداخت کند. 

خبر ویژه

4
 300تعاونی روستایی در استان اصفهان فعال است

سهراب احمدی مدیرکل سازمان تعاون روستایی اصفهان گفت:۳۰۰تعاونی روستایی در این استان فعالیت 
می کنند. علی جهازی در آیین معارفه رییس جدید اداره تعاون روستایی شهرستان های فریدن و چادگان 

اظهار داشت: فعالیت این تعاونی ها در خدمت بازار روستاییان و فروش محصوالت آنان است.
زمان بسته شدن آب زاینده رود 
از سوی وزارت نیرو تعیین می شود

 استاندار اصفهان 
علیرضا ذاکر اصفهانی 

زمان بسته شدن آب زاینده رود از سوی وزارت نیرو و در چارچوب مدیریت 
یکپارچه حوضه آبی این رودخانه، تعیین می شود و به همین دلیل تأمین 
آب ش��رب مردم در درجه اول اهمیت در میان کارب��ران حوضه زاینده 
رود، برخوردار اس��ت. اکنون هفت میلیون نفر در استان های اصفهان، 
چهارمحال و بختیاری، مرکزی و یزد از این حوضه تأمین آب می شوند 
و مدیریت در شرایط کم آبی و فراهم کردن وسیله شادابی مردم در این 
ش��رایط، هنر است و به همین 
دلیل ت��الش کرده ای��م با آب 
محدودی که در اختیار داریم 
رضایت همه بخش ها را فراهم 
کنیم. رسیدگی به موضوعات 
کالن آب در حیطه اختیارات 
استانداری است اما ساماندهی 
آب در محدوده شهری برعهده 

شهرداری است.
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حصر وراثت 
به  دادخواست  شرح  به   5 شماره  شناسنامه  دارای  آبادی    جو  هوازاده  محسن  آقای   1706
کالسه 249/92 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان حسین هوازاده جو آبادی  بشناسنامه 425 در تاریخ 1390/3/3 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- رضا منعم فرزند حسین 
ش ش 18 فرزند 2- بهروز فهیمی راد فرزند حسین ش ش 1 فرزند 3- محسن هوازاده جو 
آبادی فرزند حسین ش ش 5 فرزند  4- عبدالرسول هوازاده جو آبادی فرزند حسین ش ش 
40 فرزند   5- اقدس هوازاده جو آبادی فرزند حسین ش ش 42 فرزند  6 – شهناز هوازاده 
جو آبادی فرزند حسین ش ش 36 فرزند   7- فاطمه  هوازاده جو آبادی فرزند حسین ش ش 
25 فرزند  و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه 7 حقوقی شورای حل 

اختالف خمینی شهر  

ابالغ 

شماره   9109980350601312« پرونده  شماره   9210100350600096: ابالغیه  شماره   1812
بایگانی : 911344  خواهان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام   دادخواستی به طرفیت خوانده 
فرزاد برومند جزی  به خواسته مطالبه وجه چک و مطالبات خسارات دادرسی   تقدیم دادگاه 
به شعبه ششم    دادگاه عمومی  نموده  که جهت رسیدگی  های عمومی شهرستان اصفهان  
حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان چهار باغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری 
اتاق  شماره 310 ارجاع و به کالسه 9109980350601312 ثبت  کل استان اصفهان طبقه 3 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1392/5/12 و ساعت 9:00 تعیین شده است . به علت مجهول 
دادگاه های  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  به تجویز  المکان خوانده  و درخواست خواهان و 
کثیر  جراید  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  دادگاه   ودستور  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی 
االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد. شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی شهر ستان اصفهان 

ابالغ 

1814  شماره دادنامه : 9209970352700286 شماره پرونده : 9009980364601340 شماره 
بایگانی شعبه : 901084 شاکی : آقای محمد مهدی شیروانی به نشانی خ نشاط کوی حسن آباد 
پ 69 متهم آقای احمد معمارزاده به نشانی مجهول المکان  اتهام ها : 1- توهین 2- ضرب و 
جرح عمدی گردشکار : دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم وبشرح ذیل 
مبادرت بصدور رای  می نماید . رای دادگاه در خصوص شکایت آقای محمد مهدی شیروانی 
فرزند نعمت اله علیه آقای احمد معمارزاده فرزند عبداهلل و دائیر بر الف – ایراد ضرب و جرح 

، عمدی ب- فحاشی دادگاه با توجه و بررسی مجموع اوراق پرونده ، تحقیقات انجام شده 
مفاد  و  پرونده  در  تعرفه شده  نحوه شهادت شهود   ، قانونی  پزشکی  ، گواهی  شکایت شاکی 
دفاع  عدم  نهایت  در  و  دادگاه  در جلسه  متهم  و عدم حضور  پیوستی  ه  کیفر خواست صادر 
موثر از خویش در مجموع اتهام انتسابی را ثابت و محرز دانسته مستندا به مواد 295-294-

297-302-304-15-16 -608-47 بند یک ماده 480 – تبصره دوم ماده 269 – 382 از قانون 
مجازات اسالمی و رای وحدت رویه مربوط به شکستگی بینی و نیز بند دوم ماده سوم قانون 

وصول برخی از درآمد های دولت متهم موصوف الذکر را جهت بزه بند الف و حارصه پل 

بینی که سالم  استخوان  کامله و جهت شکستگی  دیه   ) ) یک صدم  پرداخت 1/100  به  بینی 
انتخابی در حق شاکی  جوش خورده محکوم به پرداخت یکصد دینار از دیه کامله و از نوع 
و جهت لحاظ جنبه عمومی بزه ضرب و جرح عمدی و بیم تجری مرتکب به پرداخت سه 
پرداخت یک  به  بند ب  بزه  نقدی در حق صندوق دولت وجهت  بعنوان جزای  ریال  میلیون 
میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم مینماید. مهلت پرداخت دیه از زمان 
وقوع حادثه )90/4/27 ( به مدت یکسال می باشد رای صادره غیابی و ظرف ده روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر 
خواهی در محکام تجدید نظر مرکز استان ) اصفهان ( می باشد .م الف 3159  رئیس شعبه 

101 دادگاه عمومی جزائی اصفهان 

ابالغ

آقای  امانت  حسب شکایت  اتهام خیانت در  به  آقای حسین حیدرزاده   اینکه  به  نظر   1815

911103د  پرونده کالسه  در  دادسرا  این  از طرف  اله   ولی  فرزند  دیزیچه   علیرضائی  حمید 
27 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده 
امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آیین  قانون   115 ماده  اجرای  در  بدینوسیله 

دادیاری   27 شعبه  در  آگهی  انتشار  تاریخ  از  یکماه  ظرف  تا  ابالغ  نامبرده  به  مراتب  کیفری 
عدم  صورت  در  شود،  حاضر  خویش  اتهام  به  پاسخگویی  جهت  اصفهان  عمومی  دادسرای 
حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد.  م الف 3158 

دفتر شعبه 27 دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

ابالغ

1816 شماره دادنامه : 9209970354500310 شماره پرونده : 9009980360100288 شماره 
بایگانی : 900507  پرونده کالسه : 9009980360100288 شعبه 119 دادگاه عمومی کیفری 
شهرستان اصفهان دادنامه شماره 9209970354500310 شکات : 1- خانم صدیقه پهلوان نژاد 
2- آقای بهروز و زهرا نیکخواه  همگی به نشانی خ کاوه خ استاد فالطوری مجتمع فرهنگ 
طبقه 5 واحد 57 متهم : آقای رضا زکی افکند مجهول المکان اتهام : کالهبرداری و فریب در 
پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل  بررسی محتویات  با  : دادگاه  ازدواج گردشکار 

مبادرت بصدور رای می نماید . رای دادگاه : در خصوص اتهام آقای رضا زکی افکند فرزند 
روح اهلل دائر بر فریب در ازدواج موضوع شکایت خانم زهرا نیکخواه فرزند عباسعلی با وکالت 
آقای پرویز داوری با توجه به محتویات  پرونده ، تحقیقات انجام شده ، اظهارات مطلعین به 
متواری بودن متهم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده از جمله استعالم بعمل آمده از 
بازرسی فرماندهی انتظامی استان اصفهان ، اتهامش را بشرح فوق محرز تشخیص و مشارالیه 
را به استناد ماده 647 قانون مجازات اسالمی به تحمل 18 ماه حبس محکوم می نماید و در 
آقای  وکالت  با  نژاد  پهلوان  خانم صدیقه  و  نیکخواه  بهروز  آقای  و  شاکیه  خصوص شکایت 
پرویز داوری علیه متهم فوق دائر بر کالهبرداری با توجه به محتویات پرونده تحقیقات بعمل 
آمده ، استعالم انجام شده از بانک قوامین و فقدان ادله اثباتی با استهظار از اصل برائت و به 
استناد اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران حکم بر برائت نامبرده صادر و اعالم می 
نماید رای صادره غیابی است و ظرف 10 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه 

است . م الف 3157رئیس شعبه 119 دادگاه عمومی جزائی اصفهان 

ابالغ 

1817  شماره دادنامه : 9209970353600281 شماره پرونده : 9109980358301287 
شماره بایگانی شعبه : 920002 شاکی : آقای مهدی طغیانی به نشانی : اصفهان – آبشار 
اول – 25 کیلو متری یفران – ک ش فشارکی  متهمین : 1- آقای امیر زارع با وکالت آقای 
دادگستری  پارکینیگ  جنب  نیکبخت  شهید  خ  اصفهان  نشانی  به  دهاقانی  خشایی  علی 
به  باصری  ایگدر  االمین  روح  آقای   -2 گشتاسب صادقی  وکالت  دفتر  عدل  ساختمان 

منزل شخصی  خ صاحب الزمان –  روستای هرمدان –  نشانی : اصفهان براان جنوبی – 
3- آقای محسن جعفری به نشانی در حال حاضر متواری است .   اتهام ها : 1- شرکت 
در آدم ربائی توام با ایراد ضرب و جرح منجر به پاره شدن پرده صماخ گوش  گردشکار 
: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم وبشرح ذیل مبادرت بصدور رای  می نماید .رای دادگاه 
: در خصوص اتهام 1- آقای روح االمین ایگدر باصری فرزند هرمز فاقد سابقه کیفری 
32 ساله 2- آقای امیر زارع فاقد سابقه کیفری 25 ساله 3- آقای محسن جعفری فرزند 
اکبر فاقد سابقه کیفری 20 ساله مجرد به آدرس اعالمی دائر بر مشارکت در آدم ربائی 
با  و ایراد ضرب توسط متهم ردیف اول موضوع شکایت آقای مهدی طغیانی 25 ساله 
توجه به محتویات پرونده و شکایت شاکی و اظهارات متهم ردیف اول ص 50 و 70 
با این بیان که شاکی فحاشی می کرد اورا گول زدم و سوار موتور کردم و به دامداری 

بردم و آنجا او را کتک زدم ... نظر به اینکه شاکی در ص 11و 80 نسبت به متهمین اعالم 
رضایت نموده دادگاه باستناد ماده 179 قانون آئین دادرسی کیفری و بند 2 ماده 6 همین 
قانون از جنبه خصوصی قرار موقوفی تعقیب نسبت به مت همین صادر  می نماید و از 
جنبه عمومی متهم ردیف دوم و سوم را بلحاظ فقد ادله مثبته باستناد بند الف ماده 177 
قانون آئین دادرسی کیفری تبرئه و حکم برائت نسبت به آنان صادر می نماید لکن در 
خصوص متهم ردیف اول از جنبه عمومی با توجه به اعترافات وی ص 50و70 دادگاه 
جرم انتسابی را محرز دانسته باستناد ماده 621 قانون مجازات اسالیم نامبرده را به 5 سال 
حبس تعزیری محکوم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابالغ 
. م الف 3154 رئیس  باشد  قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر اصفهان می 

شعبه 110 دادگاه عمومی جزائی اصفهان 

ابالغ 

1818 شماره دادنامه : 9209970352800357 شماره پرونده : 9109980364801625 شماره 
امام  بیمارستان  امام خمینی جنب  نشانی خ  به  فروزان  امین  آقای   : : 920030 شاکی  بایگانی 
حسین آهن آالت پور جم متهم : آقای اکبر حسنی به نشانی مجهول المکان اتهام : ضرب و 
جرح عمدی  گردشکار : دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت بصدور رای می 
نماید . رای دادگاه : در خصو ص اتهام آقای اکبر حسنی دایر بر ایراد جرح عمدی نسبت به 
آقای امین فروزان با توجه به اظهرات شاکی ، گواهی پزشکی قانونی، شهادت شاهد واحد و 
نهایی حاضر  مقدماتی و رسیدگی  تحقیقات  مراحل  از  ابالغ در هیچ یک  علیرغم  متهم  اینکه 
295و481و367  مواد  به  مستندا  دادگاه  و  است  محرز  مجرمیتش  است  نکرده  دفاعی  و  نشده 
قانون مجازات اسالمی وی را به پرداخت ) پنج دهم دریک پانزدهم (+یک صدم  ( دیه کامله 
بابت صدمات وارده به شاکی ) حارصه بند اول انگشت سوم دست راست و حارصه گردن ( 
در حق وی محکوم می نماید. این رای غیابی و ظرف 10 روز قابل واخواهی در این دادگاه 

است . م الف 3155 تقی یار دادرس شعبه 102 دادگاه عمومی جزائی اصفهان 

ابالغ

 9109980358100782  : پرونده  شماره   9209970353600265  : دادنامه  شماره   1819
و  سعید جمالیان  آقای  وکالت  با  هیوا حضرتی  خانم   : شاکی   911193 بایگانی:  شماره 
آقای داود قراخانلو همگی به نشانی خ شهید نیکبخت ابتدای بن بست وحدت مجتمع 
وکالی نیکبخت ط 2 متهمین : 1- خانم مقدسه خاکسار 2- آقای منصور اسمی همگی 
: به نشانی ک امیریه خ دوم فرعی چهارم پ 39 3- آقای بابک اسمی به نشانی متواری 
اتهام : فریب در ازدواج گردشکار : دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و  و مجهول المکان 
بشرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید . رای دادگاه : در خصوص اتهام 1- آقای بابک 
اله  اسمی فرزند منصور متهم به تدلیس در ازدواج 2- آقای منصور اسمی فرزند صدر 
متهم به معاونت در تدلیس 3- خانم مقدسه خاک سار فرزند صدر اله متهم به معاونت 
به  با شناسنامه سفید  که  این توضیح  با  تدلیس موضوع شکایت خانم هیوا حضرتی  در 
با  نبود  در شناسنامه  اثری  قبلی و طالق وی  نام همسر  از  در حالیکه  آمد  خواستگاری 
توجه به اظهارات وکیل شاکیه ص 9 با این بیان که هنگام خواستگاری مطرح شد زوج 
همسر قبلی خود را طالق داده و اظهارات شاکیه ص 12 با این توضیح که همسر قبلی 
اعالم رضایت شاکیه  از  او جدا شده صرفنظر  از  و  او طالق گرفته  بیماری  بعلت  زوج 
دادرسی  آئین  قانون   177 ماده  الف  بند  باستناد  ندانسته  محرز  را  انتسابی  جرم  دادگاه 
کیفری حکم بر برائت متهمین صادر می نماید . رای صادره ظرف 20 روز پس از ابالغ 
قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان اصفهان می باشد. م الف 3153رئیس شعبه 

110 دادگاه عمومی جزائی اصفهان 

ابالغ

اتهام تخریب عمدی   حسب  اینکه آقای مظاهر حاتمی فرزند علی   به  1820 نظر به 
پرونده کالسه  در  دادسرا  این  از طرف  فرزند حسن    زمانی  آقا  مرتضی  آقای  شکایت 
920023 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن 
نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 32  
در  شود،  حاضر  خویش  اتهام  به  پاسخگویی  جهت  اصفهان  عمومی  دادسرای  دادیاری 
صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد 

شد.  م الف 3152 دادیاری  شعبه 32دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

ابالغ

1822 نظر به اینکه آقای مسعود یدالهی فرزند جعفر به اتهام کالهبرداری  حسب شکایت زهرا 
اسدی خواه فرزند مراد علی از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 910598 ب 15  ب 
تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده 
بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 15 بازپرسی  
صورت  در  شود،  حاضر  خویش  اتهام  به  پاسخگویی  جهت  اصفهان  عمومی  دادسرای 
انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد.  م  عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ 
الف 2150 دادیاری  مدیر دفتر شعبه 15 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان  

ابالغ

 9109980359800534  : پرونده  9209970353000295 شماره   : دادنامه  1833 شماره 
امین  محمد  آقای  وکالت  با  قجاوند  مهدی  آقای   : شاکی    910935  : بایگانی  شماره 
شاهنگیان به نشانی : اصفهان میدان انقالب بازار سپاهان بلوک یک طبقه سوم واحد 30 
فاطمی کوی شهید  دکتر  اول خ  رباط  نشانی خ  به  قارونی رحمتی  اشرف  : خانم  متهم 
 : اتهام : فروش مال غیر گردشکار  المکان (  علیخانی بن بست شاد پ 9 فعال مجهول 
دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت بصدور رای می نماید .رای دادگاه : 
در خصوص اتهام اشرف قارونی رحمتی فرزند غالم حسین 45 ساله فعال متواری دائر بر 
فروش مال غیر ) یکدستگاه سواری پراید صبا جی تی ایکس ( موضوع شکایت مهدی قجاوند 
که   85/11/18 مورخ  عادی  قولنامه   ، شاکی  از جمله شکایت  پرونده  محتویات  به  توجه  با 
طی آن متهم خودروی فوق را به شاکی فروخته است و پس از آن مجددا ماشین مذکور را به 
مصطفی آقایی فروخته است و نیز اینکه اصول مدارک و سند خودروی مذکور نزد شاکی می 
باشد و متهم در جلسه دادگاه حاضر نشده و دفاعی ننموده است به نظر دادگاه اتهامش محرز 
است و به استناد ماده 1 قانون تشدید مجازات مر تکبین ارتشاء اختالس و کالهبرداری متهم 
دریافتی  وجه  معادل  ریال   48000000 مبلغ  پرداخت  و  حبس  یکسال  تحمل  به  را  موصوف 
بعنوان جزای نقدی در حق دولت و نیز رد خودروی فوق در حق شاکی محکوم می نماید رای 
صادره غیابی و ظرف مدت 10 روز پس از ابالغ قابل اعتراض در این دادگاه می باشد . 

م الف 3148 دادرس شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ

پرونده:  شماره   –  9210420351200078 اجرائیه:  1834شماره 
910270 شعبه:  بایگانی   9109980351200266–شماره 

چهارراه  رباط  پل  اول  رباط  خ  نشانی:  به  حسینی  احمد  میر  له:  محکوم  مشخصات 
علیه:  محکوم  مشخصات     6 پ  بنفشه  بست  بن  بهمن   12 مدرسه  روبروی  درویشی 
عباس مثنوی و مهران مثنوی هر دو بنشانی : خ رباط اول ک صداقت مقابل ساختمان 
بهران پ 42  محکوم به: بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره 
تضامنی  به صورت  اند  محکوم  علیهما  محکوم   9109970351201087 مربوطه  دادنامه 
بابت مجموع  ریال  بابت اصل خواسته و 10065000  ریال  پرداخت 500/000/000  به 
خسارات دادرسی و هم چنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه )11./91/3( لغایت زمان 
وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام 
خواهد بود در حق محکوم له و نیم عشر دولتی به مبلغ 25000000 ریال در حق صندوق 
دولت .محکوم علیه مکلف است 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 قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هر گاه ظرف سه سال 
محکوم  پرداخت  و  حکم  اجرای  به  قادر  که  شود  معلوم  مذکور  مهلت  انقضاء،  از  بعد 
یا صورت خالف  اموال خود را معرفی نکنید  برای فرار در پرداخت  لیکن  اید  بوده  به 
واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد 
به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد. 4- عالوه بر موارد باال که 
قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی میباشد به قانون اجرای احکام مدنی و قانون آیین 
دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه ی اجرای محکومیت های 
 ( عمومی  ادگاه  د  دوازدهم  شعبه  دفتر  نمایید.مدیر  توجه   1377 آبان   10 مصوب  مالی 

حقوقی ( شهر ستان اصفهان 

   ابالغ

1835 نظر به اینکه آقای امید بهداد فر فرزند نوروز علی  به اتهام خیانت در امانت   حسب 
شکایت اداره کل تعاون و رفاه اجتماعی  از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 920104 ب 
15  ب تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن 
نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 15 
اتهام خویش حاضر شود، در  بازپرسی  دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به 
صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد 

شد.  م الف 3147 مدیر دفتر شعبه 15 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان  

    

 قیمت موبایل 
روند کاهشی داشته است

رییس اتحادیه تعمیرکنندگان و فروشندگان موبایل اصفهان 
گفت: قیمت گوش��ی تلفن همراه در حال کاهش اس��ت و 

بهترین زمان برای خرید تلفن همراه همین روزهاست.  
مجید  ساطعی با اشاره به کاهش اخیر قیمت ها در بازار تلفن 
همراه اظهار داشت: قیمت ها پس از انتخابات کاهش داشته 
و پیش بینی می شود این روند کاهشی همچنان ادامه داشته 
باشد. وی گفت: هم اکنون میزان استقبال خریداران از خرید 
بسیار کاهش یافته و خریداران منتظر کاهش بیشتر قیمت ها 

نیز هستند.  

صرف ساالنه۳۰ میلیارد تومان 
برای آسفالت  معابر اصلی و  فرعی
آسفالت تولیدی اصفهان از نظر دوام و کیفیت مشکلی ندارد.

معاون عمرانی شهری شهرداری اصفهان با اشاره به این که 
قیرزدگی یکی از مشکالت اصلی آسفالت معابر شهر است، 
عنوان کرد: ساالنه بالغ بر۳۰ میلیارد تومان هزینه آسفالت 
معابر اصلی و فرعی می شود. علیرضا قاری قرآن با بیان این 
مطلب گفت: با توجه به یکپارچه نبودن مدیریت واحد شهری 
مشاهده می شود که شهرداری معابری را آسفالت می کند، 
ولی پس از یک سال شرکت های خدماتی درخواست حفاری 
می کنند. وی ب��ا بیان این که زمانی که آس��فالتی کندوکاو 
 شود بازس��ازی و نوسازی آن مشکل اس��ت، افزود: مشاهده 
می شود که بزرگراه ها که کمتر درگیر کند و کاو تأسیساتی 
قرار گرفته اند، آسفالت مطلوبی دارند، پس از نظر کیفیت و 

دوام مصالح مشکلی نداریم.

واحد های طال سازی در اطراف 
بافت   مرکزی اصفهان رها شده اند

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: فعالیت واحد های 
طال  سازی در اطراف بافت مرکزی شهر اصفهان آلودگی های 
بس��یاری را برای ش��هر ایجاد می کند و در حال حاضر این 
واحد ها در بافت مرکزی شهر رها شده اند. سردار کریم نصر 
اصفهانی در جلسه علنی شورای اسالمی شهر با تأکید بر این 
که مردم با حضور حداکثری در انتخابات 24 و حماس��ه ای 
سیاسی را برای کش��ور رقم زده اند، اظهار داشت: به صورت 
معمول مردم و مسئوالن برای دهه مهدویت اقدامات شایسته 

و قابل توجهی را در سطح شهر انجام می دهند.

اخبار بین الملل

با توجه به نزدیک شدن به هفته مدیریت 
 داوود 
مصرف آب، اداره آب و فاضالب اس��تان شیخ جبلی

اصفهان همانند سنوات گذشته برای ارایه 
هرچه بهتر گزارش های خود در راس��تای اقدامات انجام شده در 
استان، اقدام به برگزاری نشست خبری با حضور اصحاب رسانه کرد. 
در این نشست خبری هاشم امینی مدیرعامل اداره آب و فاضالب 

استان اصفهان به ایراد سخن پرداخت که در ادامه می خوانید:
- ۶ سال اس��ت اس��تان اصفهان ش��رایط خشکس��الی را تجربه 
 می کن��د و این امر باعث ش��ده ک��ه مدیری��ت کالن در اصفهان 
 ب��ا چال��ش های��ی ج��دی روب��ه رو ش��ود. در حوض��ه آبخی��ز 
زاینده رود مش��کالتی را داشتیم که در بخش شرب این مشکالت 
 خودنمایی می کند و ش��رایط وی��ژه ای را در اس��تان پدید آورده 

است.
- میزان بارندگی در دنیا بین7۰۰ تا 7۵۰ میلی لیتر است که این 
متوسط در کشور ما به2۰۰ تا 2۵۰ میلی لیتر می رسد، اما متأسفانه 
مقدار بارش در س��ال در اصفهان به خاطر قرار داش��تن در اقلیم 
خش��ک و نیمه خش��ک، به۱2۰ میلی لیتر می رسد که نسبت به 

سرانه استاندارد بسیار پایین است. 
- ۳ درصد آب های دنیا جزء آب های ش��یرین است که ۳4 دهم 
درصد آب ها در اختیار ایران اس��ت. از این مقدار ۹2/2 درصد در 
اختیار کش��اورزی، ۶ درصد در اختیار شرب ش��هری،۶ درصد در 

اختیار بخش ها و مابقی در اختیار صنعت است.

موضوع بحران آب یک موضوع جهانی است
- سه میلیون و۸۰۰ هزار نفر با یک میلیون فقره انشعاب به مصرف 
آب می پردازند. ما امروز وظیفه داریم مردم را نس��بت به ش��رایط 
بحرانی آب در اس��تان اصفه��ان آگاه کنیم. موض��وع بحران آب 
 یک موضوع جهانی است. حساس��یت بحران آب صرفا در استان 
اصفهان و در کش��ور ایران نیس��ت و یک مقوله جهانی محسوب 

می شود.
-  به جه��ت این که م��ا متکلم وحده نباش��یم به م��ردم  توصیه 
می کن��م و ب��ه متولی��ان امر ه��م در ش��رکت آبفا ای��ن موضوع 
را ی��ادآوری م��ی کنم ک��ه هم��کاران اقدام��ات خیل��ی خوبی 
 در ش��رکت آب و فاض��الب انجام دادن��د. درم��ورد اقدامات مؤثر 
می توان به اصالح شبکه های فرسوده آب در سال۹۱ اشاره کرد که 

موضوع بسیار مهمی در نشت و هدررفت آب بود.
- در س��ال۹۱ 4۰ هزار فقره از کنتورهای خراب تعویض ش��دند. 
در خصوص آب بدون درآمد نیز می توان یادآور ش��د که در سال 
۸۶ این مقوله مقدار۳۰ درصد از ش��بکه توزیع راش��امل می شد، 
اما خوش��بختانه با تالش هایی که در اداره آب و فاضالب اس��تان 
اصفهان صورت گرفت این مقدار در س��ال گذشته به2۰/2 درصد 

کاهش یافت. 
- استاندارد جهانی آب بدون درآمد برای کشورهای خشک و نیمه 
خش��ک حدود ۱۵ درصد است که در ۵ س��ال گذشته۱۰ درصد 

کاهش پیدا کرده است.

کاهش 5 درصدی در بخش مدیریت حامل های انرژی
- سال ۸۶ میزان تولید آب  به۳7۶ میلیون متر مکعب رسید که این 
 عدد در سال قبل،۳72 میلیون مترمکعب رسید که نشان می دهد

 علیرغم اضافه شدن۱۵۰ هزار انش��عاب در ۵ سال اخیر، تاکنون 
صرفه جویی قاب��ل توجهی در این حوزه صورت گرفته اس��ت. در 
اقدامات تعرفه ای که بحث هدفمندی یارانه ه��ا یکی از  آنها بود، 
مردم در استان اصفهان به خوبی همیاری کردند. در بخش مدیریت 
در مصرف حامل های انرژی ۵ درصد کاهش را در مدیریت داشتیم 

و امیدواریم در مراحل بعدی هدفمندی اقدامات بهتری صورت گیرد .
- پورتال هوش��مند تخصص��ی مدیری��ت آب برای اولی��ن بار در 
کش��ور انجام ش��د که این پورتال ب��ا ارایه بخش ه��ای مختلف 
 از جمله کودکان و بزرگس��االن ب��ه آم��وزش و مدیریت مصرف

می پردازد. استاندارد سرانه مصرف خانگی آب در کشور۱۵۰ لیتر 
در شبانه روز برای هرفرد در استان است که متأسفانه این رقم هم 

اکنون معادل ۱۶2 لیتر در شبانه روز است.

صرفه جویی یک و نیم لیتری در شبانه روز
 - اگ��ر ه��ر اصفهان��ی در ش��بانه روز تنها ی��ک و نی��م لیتر آب 
صرفه جوی��ی کند می تواند ب��ا این صرفه جویی ب��ه ۳۸ هزار نفر 

کمک کند. 
- در سه س��ال گذش��ته یک هزار و 2۵2 کلیومتر لوله گذاری آب 
انجام دادیم که این شاخص در سطح استان نسبت به کشور رتبه 
4 را به خود اختصاص داده است و در بحث لوله گذاری فاضالب با 
اجرای۹2۰ کیلومتر لوله گذاری فاضالب، رتبه دوم در کشور را از 

آن خود کردیم.

 هدایت آب به شهر گلپایگان
- از طرح های مهم در اس��تان اصفه��ان می توان به آبرس��انی از 
سرشاخه های دز اشاره کرد که در حال انجام است و در قالب طرح 
ملی و مهر ماندگار در حال انجام است. آبرسانی به شهرستان های 
گلپایگان و خوانس��ار از مطالبات مردم بوده که هم اکنون در حال 
اجراست،  همچنین در خصوص طرح تصفیه خانه آب خوانسار نیز 

باید یادآور شوم که تا ماه آینده کلنگ زنی می شود.
- آبرسانی به شهر تودش��ک با اعتباری بالغ بر4۰ میلیارد تومان با 
پیشرفت۶۰ درصدی، تصفیه خانه شهر نجف آباد با اعتباری بالغ 
بر۱۰ میلیارد تومان با پیشرفت ۹۹ درصدی و تکمیل طرح فاضالب 
ش��هر داران از جمله اقدامات اداره آب و فاضالب استان اصفهان از 
گذشته تا کنون بوده است. تصفیه خانه های شهر داران و هرند و 

فاضالب شهر دهاقان ازجمله طرح های این اداره بوده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان:

رتبه دوم کشوری اصفهان در اجرای لوله گذاری فاضالب



کافه کتابیادداشت

هفت

شبکه  پیروزی
شبکه تلویزیونی پرسپولیس در سایه اقدامات مدیرعامل باشگاه پرسپولیس راه اندازی شد. محمد 
رویانیان گفت: مدیر این ش��بکه انتخاب شده و آقای رضا رش��یدپور، ما را در این زمینه همراهی 

خواهند کرد و می توانیم از این طریق خدمتی دیگر به هواداران ارایه کنیم.

5

دنیای بدون ُجرم!
نمایش��گاه کاریکاتور »دنی��ای بدون 
هنرمن��د   ۲۳ کار  جرم«حاص��ل 
کاریکاتوریست اصفهانی تا 1۳ تیرماه در 
گالری نق��ش خانه در ح��ال برگزاری 
است. این نمایشگاه شامل ۵۰ کارتون با 
موضوع پیشگیری از وقوع جرم و آسیب 
ه��ای اجتماع��ی از ۲۳ هنرمن��د 
کاریکاتوریست اس��ت. این مجموعه با 
همکاری معاونت اجتماعی دادگستری کل اصفهان و خانه کاریکاتور 
حوزه هنری اصفه��ان تولید گردیده اس��ت. هنرمندانی ک��ه در این 
نمایشگاه آثار خود را ارایه کرده اند عبارتند از علی اسدی، هانیه اخوت، 
لیال امیراحمدی، امیرمالک صالحی، سعید بهداد، پیام پورفالح، احسان 
خرمند، محمدعلی خوشکام، امیررضا خوردآزاد، ناهید زمانی، حسام 
دادخ��واه، وحی��د ش��ریفی، محمودرض��ا صنعتی، مس��عود ضیایی 
زردخشویی، مهرداد عباسی، ریحانه کریمیان، عالیه مظاهری، مریم 
مهدویان، آیت نادری، فاطمه ناصری نژاد، نگین نقیه، سمانه نیسانی 
و مهری یاوری. نمایش��گاه »دنیای بدون جرم!« تا 1۳ تیرماه ۹۲ در 
گالری نقش خانه واقع در مجتمع فرهنگی و هنری سوره جهت بازدید 

عموم دایر می باشد.

کالغ ها در جشن پروانه ها 
بیست و هفتمین جشنواره بین المللی 
فیلم های کودکان و نوجوانان از 1۵ تا 
1۹ مهرماه برگزار خواهد ش��د. حسن 
علیرضایی فیلمس��از اصفهانی با اعالم 
این مطلب افزود: طبق روال سال های 
قبل، ش��اهد جنجال و کش��مکش در 
تعیین محل برگزاری جش��نواره فیلم 
کودک هستیم و هنوز شهر میزبان این 
رخداد بین المللی ثابت و مشخص نیس��ت. علیرضایی با انتقاد از روند 
برگزاری دوره های پیشین جشنواره کودک تصریح کرد: سال های 87، 
88 و ۹۰ دربخش مسابقه بیست و دومین، بیست و سومین و بیست و 
پنجمین دوره جشنواره کودک با تهیه و کارگردانی فیلم های پویانمایی 
سنگ و نیرنگ، نسل آفتاب و تردید حاضر بوده ام اما برخالف آنچه در 
فرم فراخوان جشنواره بنیاد سینمایی فارابی تعهد صدور گواهی شرکت 
برای راه یافتگان به بخش مسابقه داشته، هیچ فرم شرکتی در این سال 
ها برایم صادر نش��ده و هیچ ی��ک از مس��ئولین بنیاد فاراب��ی نیز به 
فیلمسازان جوابگو نیستند. علیرضایی در پایان افزود: علیرغم دلخوری 
که ازروند برگزاری سال های پیشین این جشنواره دارم به دلیل این که  
مایلم خدمتی به مخاطبان کودک داشته باش��م، امسال نیز با تهیه و 
کارگردانی شش فیلم پویانمایی رهایی، شب های خاکستری، پشیمان، 
پرواز، خلیج فارس و کالغ ها در جشنواره کودک که با نماد پروانه ها در 

اذهان عموم نهادینه شده شرکت خواهم کرد.

خوشنویسی به خط انتظار
نمایشگاه خوشنویسی به مناسبت میالد 
امام زم��ان در خانه هنرمن��دان از ۳۰ 
خرداد تا ۵ تیرماه برگزار می شود. واحد 
تجسمی حوزه هنری استان به مناسبت 
فرارسیدن اعیاد شعبانیه و نزدیک شدن 
روز والدت ام��ام زمان )ع��ج( اقدام به 
برگزاری نمایشگاه خوشنویسی با همین 
موضوع می کند. این نمایشگاه شامل 1۵ 
اثر از آثار امید گنجعلی در ابعاد باالتر از 
1۰۰در 7۰ است که در ساعت 16 روز پنج شنبه ۳۰ خردادماه مطابق 

با 11 شعبان 14۲4 در خانه هنرمندان اصفهان افتتاح می شود.

»سنگ ساقی« مجموعه ای از 1۲ داستان کوتاه جدید سعید کوشش 
اس��ت که برپایه قرار دادن شخصیت های داس��تان در موقعیت های 
خاص شکل گرفته و نویس��نده در آنها دل مش��غولی های خود را از 
عناصر و ارتباط��ات اجتماعی به مخاطب عرض��ه می کند. مجموعه  
داستان»سنگ ساقی« با داس��تان کوتاه »دس��ت های چهارخانه« 

آغ��از می ش��ود و ب��ا داس��تان های 
نشانی، عشق با مس��ئولیت محدود، 
 س��نگ س��اقی و..  ادام��ه می یاب��د. 
س��نگ س��اقی ک��ه ن��ام یک��ی از 
داس��تان های کت��اب اس��ت، رقابت 
بین دو پسر دانش��جو برای آشنایی 
بیش��تر با دختر همکالسش��ان را به 
تصویر می کشد که در نهایت منجر به 

پرده برداری از رازی غریب می شود.
»سنگ ساقی« در 1۲4 صفحه شامل 
1۳ داستان کوتاه است که توسط نشر 

نون به بازار کتاب عرضه شده است.
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زبان فرهنگ را برای 
سینما به کار ببرید 

تقدیرازدکتراحمدی نژاد 
بعد از دریافت دکترا !  

هیأت مدیره خانه سینما با انتشار نامه ای خطاب به دکتر حسن روحانی ضمن 
برشمردن مطالبات بر زمین مانده در حوزه سینما در دولت های نهم و دهم از 
وی تقاضا کرد، وزیر فرهنگ و ارشادی که با هنرمندان به زبان فرهنگ سخن 
بگوید، انتخاب کند. درقسمتی از متن این نامه آمده است: اهل فرهنگ و هنر 
به سهم خویش می کوشند در طرح مطالبات، رفتار واقع بینانه پیشه کنند. تمام 
آنچه را که در این سال ها بر فرهنگ گذشت، مکرر نمی کنیم که جز مالل به بار 
نمی آورد. کوتاه آن که حوزه فرهنگ به ویژه از این روزن که ما می نگریم، سینما 
دچار آسیب های هولناک شده است. نه می پسندیم که در مسیر سیالب سد 
بسازید، نه می خواهیم سیالب، خان و مان دولت را بروبد، نه انتظار داریم با کلید 

تدبیر قفل همه نابسامانی ها یک شبه گشوده شود. 

داریوش ارجمند و اکبر عبدی پس از گرفتن نشان درجه یک فرهنگ و هنر از 
دست رییس جمهور، در سخنانی از دکتر محمود احمدی نژاد تقدیر کردند. 

به گزارش خبرگذاری هنر، داریوش ارجمند پس از دریافت نشان درجه یک 
فرهنگ و هنر از دست رییس جمهور در سخنانی به تقدیر از زحمات رییس 
جمهور درباره مؤسس��ه هنرمندان پیشکس��وت پرداخت . اکبر عبدی دیگر 
هنرمند عرصه سینما و تلویزیون کشور نیز پس از گرفتن جایزه خود، پشت 
تریبون رفت و با اش��اره به ممنوع الکار ش��دنش در دوره های پیش از دولت 
احمدی نژاد، تصریح کرد: امروز از من تقدیر می شود و به من نشان درجه یک 
هنری می دهند. در زمان همین دولت نیز در بیمارستان به عیادتم می آیند 
و رییس جمهور، جویای احوالم می ش��ود. در حالی که در دوره های گذشته 

چندین ماه من را ممنوع الکار کردند.

الماس ها ابدی اند 

 » سنگ ساقی« 
به صفحات کتاب چسبید

هنرمندی از جنس انسانیت 
گروه فرهنگ - پرویز پرس��تویی در س��ال 1۳۳4 در روس��تای چارل��ی از توابع 
شهرس��تان کبودرآهنگ، متولد شد. پدرش کش��اورز بود و زمانی که پرویز ۳ ساله 
بود به تهران مهاجرت کرد. ش��اید برایتان جالب باش��د، بدانید که او قبل از این که 
به مدرس��ه برود، ابتدا چند صباحی به مکتب خانه رفت که قب��ل از تهران رفتن در 
آنجا رواج داشت. او آن زمان در مدرس��ه صالحیه اسالمی در کوچه گمرک تحصیل 
می کرد. در دوران دبیرس��تان آرزویش معلم ش��دن بود. زمانی که به خدمت عازم 
شد، دلش می  خواس��ت، وارد سپاه دانش شود تا مردم بی  س��واد، را باسواد کند. وی 
پس از فارغ  شدن از تحصیل، س��رکار رفت و پس از اتمام کار روزانه، به خاطر عالقه 
زیادی که به بازیگری داشت، شب ها را در تئاتر های الله زار می  گذراند. گرچه در آن 
زمان نمی  گذاشت خانواده اش متوجه ش��وند که او عاشق بازیگری است. تالش های 
ش��بانه روزی اش باعث ش��د تا یازده هزار تومان پول جمع کند و در حوالی ترمینال 

جنوب خانه ای بخرد. پرویز آن زمان عاش��ق ورزش هم بود. به وی��ژه فوتبال، از این 
رو باشگاه کارگران و پس��ت دروازه بانی را انتخاب کرد و مرحوم مهراب شاهرخی با 
دیدن او، وی را به عنوان دروازه بان تیم جوانان انتخاب کرد. اما ورزش هم نتوانست 
او را از عالقه ذاتی اش به هنر غافل کند، همین شد که به مرکز هنری نازی آباد رفت 
و ش��روع به آموختن کرد، به قول خ��ودش، »در آنجا آموخت که ش��هرت زودگذر 
است.« پرستویی جوان در سال 1۳4۹ به گروه بهرام بیضایی پیوست و در همان سال 
س��رانجام اولین نقش��ش در تئاتر ماجرای یک محل را بازی کرد. آشنایی او با بهزاد 
فراهانی او را به گروه »کوچ« کشاند تا به دنبال کسب تجربه باشد. اوج کاری وی در 
سال 1۳۵۲ در نمایش های چشم برابر چشم، شبی در حلبی آباد، پتک و خانه روشن 
بود که در آن به بازی پرداخت. وی در س��ال 1۳۵۲ دیپلم گرفت، در سال ۵۳ اولین 
موفقیت خود را کسب کرد برنده جایزه نقش دوم برای نمایش »دکه« شد. در سال 

۵4، جایزه نقش اول خانه های جوانان به خاطر نمایش »تسلیم شدگان« شد. بازی 
او در نمایش پرطرف��دار »میالد« در نقش دالل زمین، خیلی زود اس��م او را در بین 
طرفداران تئاتر بر س��ر زبان ها انداخت. پرویز پرستویی پس از انقالب و در سال 6۰، 
زمانی که ۲6 ساله بود به عنوان منشی در دادگستری تهران مشغول به کار شد. در 
سال 6۲ برادرش شهید شد و آنجا بود که پیشنهاد »کار بخش« برای بازی در »دیار 
عاشقان« را پذیرفت و راهی سرپل ذهاب ش��د. او با بازی در این فیلم دیپلم افتخار 
نقش دوم را از جش��نواره دوم فجر دریافت کرد. در س��ال 1۳66 در فیلم »شکار« با 
خسرو شکیبایی هم بازی ش��د. در همان اوان بود که کار در دادگستری را به خاطر 
همخوانی نداشتن با روحیه اش رها کرد و به اداره تئاتر رفت و 1۲ سال کارمند آنجا 
بود. اولین تجربه تلویزیونی پرستویی، س��ریال »رعنا« در سال 1۳67 بود، اما فیلم 
»لیلی با من اس��ت« بود که پرویز را به طور کامل به مخاطبان هنر س��ینما در ایران 

شناساند. او برای بازی در این فیلم، دومین دیپلم افتخار خود را کسب کرد.
در س��ال 8۲ برای بازی در فیلم »مارمولک« یکی از بهترین و ب��ه یاد ماندنی ترین 
بازی های تاریخ هنری خ��ود را به نمایش گذاش��ت. وی همچنین در مجموعه های 
امام علی )ع(، زیر چتر خورش��ید، آپارتمان، آوای فاخته و خاک سرخ و این آخری 
زیر تیغ نقش ایفا کرده است. »بیدمجنون« یکی دیگر از شاهکارهای هنری اش بود 
که سیمرغ نقش اول جشنواره فجر را برایش در س��ال 8۳ به ارمغان آورد. وی برای 
بازی در فیلم »به نام پدر« برای چندمین بار، س��یمرغ بلورین بهترین بازیگر مرد را 
از آن مردی کرد که از ش��هرت بیزار اس��ت از فیلم های معروف او می  توان به روانی، 
مهرمادری، آژانس شیش��ه ای، آدم برفی، عشق شیش��ه ای، مرد عوضی، مومیایی، 
عزیزم من کوک نیس��تم، روبان قرمز، موج مرده به نام پدر، دیوانه ای از قفس پرید و 

بیدمجنون اشاره داشت.

SMS

بدون شک در روزگاري که این پدیده گران، 
 جمال

بخش اعظمي از بودجه یک مرکز تولیدي،  نوروز باقری 
خدماتي و... را به خود اختصاص مي دهد، 
مي توان اذعان داش��ت تبلیغات امري جا افتاده در دنیاي بیزینس 
امروز است و نگاه صاحبان کاال به آن متأثر از تأثیر آن، بسیار جدي 

دقیق اس��ت. در تمام دنیا یکي از پرمخاطب ترین رس��انه ها و قابل 
دسترس عموم مردم، تلویزیون است که متخصصان تبلیغات آن را 
در درجه اول اهمیت به لحاظ معرفي کاال و تأثیر به سرعت در معرفي 
و ش��ناخت کاال یا خدمات قلمداد مي کنند. بخش قابل توجهي از 
درآمد تمام تلویزیون هاي دنیا از راه تبلیغات است و به این درآمد هر 

روز اضافه مي شود. این نشان از آن دارد که این معامله دو طرفه و دو 
سر سود براي رسانه و صاحبان کاال امروزه جواب داده است با گذشت 
زمان و ایجاد رقابت بیشتر در میان سازندگان و تولیدکنندگان کاال، 
هر روز به متقاضیان امر تبلیغات در رس��انه اي همچون تلویزیون 
اضافه مي شود. بسیاري از مشاوران تبلیغاتي کارخانجات بزرگ و 
معروف دنیا معتقد هس��تند دو فاکتور در گرفتن ب��ازار )موفقیت 
تجاري( در دنیاي نامحدود بیزینس مؤثر است. اول معرفي درست و 
شناخت و نمایش آن به افرادي که مي توانند مخاطب آن کاال باشند 
و سپس کیفیت اثر. معرفي کاال بیش از کیفیت آن در اقبال بیزینس 
مدنظر صاحبان آن کاالست که نش��ان از جایگاه رفیع تبلیغات در 

دنیاي پررقابت تجارت دارد.
در شرایطي که تلویزیون فرصت بس��یار خوبي براي تبلیغات انواع 
و اقس��ام کاالها محسوب مي ش��ود و این رس��انه پرمخاطب تأثیر 
شگفت انگیزي در طول این س��ال ها در امر تبلیغات و معرفي و جا 
انداختن کاالهاي مختلف داشته است، اما چرا در تبلیغ محصوالت 
خود این نگاه کارشناس��ي را نداش��ته  و ندارد و معموال این رسانه 

دولتي در کشور ما خیلي دغدغه دیده شدن ندارد؟!
خیلي دور نیست که حجم تبلیغات در میان سریال هاي تلویزیوني 
موفق و حتي برنامه هاي پرمخاطب تلویزیون کار را به کالفه کردن 
مخاطب مي کشاند. زمان هاي گاه تا 8 دقیقه فرصتي بود که مخاطب 

شبکه هاي دیگر را رصد کند. چه بسا با به دست آوردن کاالي جذاب 
تلویزیوني دیگر، اثر قبلي را دیگر دنبال نکند. نکته این جاست که 
کارشناسان تبلیغات با نگاهي آماري به حجم مخاطب برنامه هاي 
تلویزیوني موفق و پرمخاطب و گیرا، اقدام به پخش تبلیغات کاالي 
مدنظر خود در کنار این آثار مي کردند. با افت محسوس تلویزیون به 
لحاظ کیفي کم کم این رسانه نتوانست نگاه کارشناسان تبلیغات را 
مثل گذشته معطوف خود کند. چرا که شبکه هاي ماهواره اي گوي 
رقابت را در جذب مخاطب از رسانه داخلي ربوده بودند و عمال کار 
تبلیغاتي در رسانه اي که تا این حد ریزش بیننده داشته امري معقول 
به نظر نمي رسد. گواه این گفته را مي توان با مقایسه میزان تبلیغات 
در برنامه هاي امروز تلویزیون و گذشته نه چندان دور تصدیق کرد. 
در شرایطي که تلویزیون مخاطبش را از دس��ت داده و تولیداتش 
آن قدر چشمگیر نبوده که در رقابت امروز با شبکه هاي ماهواره اي 
حرفي براي گفتن داشته باشد )نمونه اش پخش تکراري آثار گذشته، 
تبدیل س��ریال هاي موفق و حتي ناموفق گذشته به تله فیلم تحت 
عنوان فیلم هاي سینمایي تلویزیون، عدم وجود یک سریال پر سر 
و صدا مثل قبل در سبد این روزهاي تلویزیون و...( حتي اگر به طور 
کامال اتفاقي یک س��ریال موفق نیز روانه آنتن شود، مخاطب از آن 
چندان مطلع نمي شود؛ چرا که س��ابقه نشان داده تلویزیون تالش 

چشمگیري براي دیده شدن آثارش نمي کند! 

تحت تاثیر بودن تبلیغات تلویزیون

 بخش 
قابل توجهي از 

 درآمد 
تمام تلویزیون هاي 

 دنیا از راه 
 تبلیغات 

است

به عن�وان اولین پرس�ش بگویی�د چرا 
مدیریت دژ آهنی را قبول کردید؟

چطور؛ مگر چه ایرادی دارد؟
ایرادی نداری ولی مؤسسه فرشچیان طی این سال 
ها تنها در بعضی  روزهای س��ال ازحالت متروکی و 
رکود خارج می ش��ود و در بیشتر روزهای آن شاید 
میزبان یک دو فیلم قدیمی یا نمایش کم مخاطب 
باشد. همین مسأله، سابقه مؤسس��ه را برای کار به 
زیر صفر می برد و شما باید کلی کار کنید تا در این 

راه اگر هدفمند هم باشید به صفر برسید.

حرف ش��ما را قبول دارم ولی اگر با این دیدگاه قرار 
بود س��راغ ظرفیت های مغفول مانده بروم که هیچ 

کاری پیش نمی رفت.
پس عزم ش�ما برای این کار جزم است؟ 
یعنی تصمیم ش�ما با همه کاس�تی های 

موجود قطعی است؟ 
بله ص��د در صد تصمیم��م را گرفته ام ک��ه به قول 
شما این دژ آهنی را با کمک همه دست اندرکاران 
فرهنگی و بخصوص اهالی رسانه و ارباب جراید فتح 
کنم؛ چرا ک��ه قبال هم گفته ب��ودم ظرفیت های به 

زمین مانده زیادی در این شهر داریم که در اختیار 
ادارات اس��ت ولی در الیه های بروکراس��ی مغفول 

مانده اند پس چه بهتر که وارد میدان شود.
سابقه شما هم در اجرا و ساختار و هم در 
تولید محتوا س�ابقه درخشانی است که 
از یک س�و امیدواری می ده�د تا اهالی 
فرهنگ و هنر به روزهای رونق این محل 
خوشبین باشند ولی ممکن است همین 
بروکراسی که دست دولتی را بسته بود، 

دست شما را هم ببندد؟

خوش��بختانه هرقدراین جا، درتاالر و ن��زد بنده و 
همکاران برای این امر مهم پتانسیل هست دراداره 
ارشاد هم وجود دارد و حتی بیشتر. به همین دلیل 
خوشبین هستیم با دیدگاه مثبت و مستقلی که در 
اداره ارشاد نس��بت به واگذاری فرشچیان به بخش 
خصوصی وج��ود دارد، باید منتظر اتفاقات بس��یار 

خوبی در این محل بود.
با دیدی که ش�ما دارید تا این لحظه چه 
اتفاق جدیدی در مجموعه افتاده است؟ 
چون با ای�ن ن�گاه باید اتفاق�ات مهمی 

بیفتد. 
در واقع چون تا پیش از این کارها در همان روالی که 
گفتم انجام می شد ،کمی کند بود و حتی میزبانی 
از جش��نواره هم چون با فاصله انجام می شد کمتر 
دیده می شد ولی در سیستم تازه امیدواریم با کمک 
و راهنمایی همه اهل فن کل فضای موجود در این 
مجموعه که در بهترین نقطه ش��هر هم واقع ش��ده 
جانی تازه پیدا کند و ش��اهد صف های طوالنی در 
مجموعه های آموزش��ی، تفریحی و هنری باشیم؛ 
چرا که اعتقاد بنده و همه مجموعه ارشاد و همکاران 
فرشچیان این اس��ت این مرکز می تواند تبدیل به 
یک پاتوق و ایستگاه فرهنگی و هنری در ایران شود.
ولی با وج�ود این دیدگاه هایی که ش�ما 
دارید، گویا اهال�ی هنر که قب�ال در این 
مرکز ب�وده اند چندان راضی نیس�تند؟ 

بخصوص اهالی تئاتر.
همیشه تغییر و تحول با مقاومت هایی همراه است 
ولی زم��ان عامل مهمی اس��ت. همین دوس��تان و 
هنرمندانی ک��ه االن منتقد و مخال��ف ورود بخش 
خصوصی به تئاتر بوده اند تا پیش از این هم پیکان 
انتقادات را به س��مت ارش��اد می گرفتند. چون هر 
زمان هم که قرار بود ارشاد تغییری ایجاد کند آنها 
 که کم حوصله تربودند، زودتر به س��راغ رس��انه ها 
می رفتند و جنجال درس��ت می کردند ولی شک 
نکنی��د روال تازه در عی��ن حال که حرف��ه ای تر و 
منطقی تر اس��ت، می تواند جانی به تئاتر ببخش��د 

و رونق رفته از سالن های شهر را به آنها بازگرداند.
چطور؟ با گرفتن پول؟

این پ��ول که خیلی ه��ا را دچار ناراحت��ی کرده در 
اصل انگیزه ایی اس��ت ب��رای خود اهال��ی تئاتر تا 

ترغیب ش��وند، دس��تمزد بگیرند یا بلیط بفروشند 
و در مجم��وع کار حرفه ای تری بکنن��د و نمایش 
و تئاتر را از این رک��ود خارج کنن��د. آن روال قبل 
نه تنها انگیزه را از بس��یاری هنرمن��دان گرفته بود 
بلکه ارزش و بهای اصلی این مجموعه را نیز کاسته 
بود و م��ن امیدوارم هنرمن��دان و اهالی رس��انه از 
 همان ابتدا به ما کمک کنند تا با ش��کل و ش��مایل 
را  فرش��چیان  جدی��د  فص��ل  ای  حرف��ه 
کلی��د بزنی��م ن��ه ای��ن ک��ه ب��ا انتق��ادات ک��م 
 اهمی��ت علی��ه مجموع��ه جوس��ازی کنن��د. 
این مجموعه نه ب��ه فرد خاصی تعل��ق دارد و نه به 
گروه خاصی این مجموعه باید به محلی برای اعتال 
و ارتقای فرهنگ اس��المی ایرانی م��ردم اصفهان 
 تبدیل ش��ود تا روزی برس��د که از سراس��ر ایران 
گروه های نمایشی در انتظار نوبت باشند و بخواهند 

این جا اجرا داشته باشند.
از زمانی که ش�ما این سمت را پذیرفتید 
تاکنون چند گ�روه تئاتری با ش�ما وارد 

مذاکره شده اند و کار ارایه داده اند؟
راس��تش را بخواهی��د از ابتدای مدیری��ت جدید 
فرش��چیان تا االن فقط ازطرف تئات��ری ها هجمه 
داش��تیم و انتق��اد ول��ی این که کس��ی پ��ا پیش 
بگ��ذارد و بخواه��د کار را روی صحنه بب��رد خیر. 
 هر چه بوده گالی��ه و بد اخالقی بوده که همیش��ه

برای تغییرات بدیهی اس��ت ولی ای��ن را هم بگویم 
مجموعه طبق اساسنامه حتی به گروه های درجه 
 الف و نمایش های عالی خدم��ات مالی خوبی ارایه 

می کند که اگرکسی مراجعه کرد خواهد دید.
مثال همی�ن نمایش مبارک ب�ا چه روالی 

آمده و 14 روز اجرا دارد؟ 
این اجرا هم در سیستم و ریل تعاملی در اینجا اجرا 

شده است. 
ب�ه عن�وان پرس�ش آخ�ر، ورود ش�ما 
 به مجموعه از س�وی هم�کاران و دیگر 

بخش ها با چه واکنشی همراه بود؟
هر تغییری قاعدتا با واکنش همراه است ولی این جا 
خوشبختانه واکنش ها همه مثبت بود و از همان بدو 
ورود در یک خرد جمع��ی و کلی یک هدف گذاری 
واحد انجام ش��د؛ این که این مجموع��ه به جایگاه 

اصلی و واقعی که باید داشته باشد، برسد.

گفتگو  با  مدیریت جدید تاالر فرشچیان اصفهان

دژ آهنی را با کمک رسانه ها فتح می کنم

محمد  مجتمع فرهنگی هنری فرشچیان که در اصطالح همه فرشچیان خوانده می شود، یکی از اماکن بکر و دست نخورده 
شهر اصفهان است. جایی که می تواند بزرگترین و جدی ترین پاتوق فرهنگی و هنری این شهر شود ولی همچنان بعد بندرعباسی

از چند سال بکر و دست نخورده  مانده است. تصور نکنید درباره مکانی تاریخی حرف می زنیم. منظور همان دژ معروف 
آهنی در ابتدای خیابان توحید و سر پل فلزی است. جایی که از ابتدای سال 92 تا کنون باالخره دست بخش خصوصی رسید تا شاید از این 
رخوت و رکود خارج شود. این اتفاق با تصدی گری حمید کشاورزراد به عنوان اولین مدیر بخش خصوصی مجتمع فرشچیان رخ داد.  مدیری 
که گرچه بارها آزمون پس داده و مدیریت پروژه های ریز و درشت را برعهده داشته ولی این بار از همان آغاز کارخود با واکنش های متفاوت 

و متعددی روبرو شده است. به همین دلیل و در جهت تنویر برخی تصمیمات با او گفتگوکرده ایم.



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه 

  بهروزی 
طلسم شکنی کرد

جابر بهروزی برای نخستین بار از سال1971 تاکنون، وزنه برداری ایران 
را در دسته سبک وزن رقابت های قهرمانی آسیا صاحب نشان طال کرد.

جابر بهروزی نماینده شایسته دسته 69 کیلوگرم وزنه برداری ایران، در 
دومین روز از چهل و چهارمین دوره مسابقات وزنه برداری قهرمانی آسیا 
در رقابت با وزنه بردارانی از کره شمالی، تایوان، چین و اندونزی، عملکرد 
خیره کننده ای داشت و با مهار وزنه های 147 کیلوگرم در یک ضرب و 
176 کیلوگرم دو دوضرب، با حدنصاب 323 کیلوگرم، ضمن کسب طالی 

یک ضرب و نقره دوضرب، روی سکوی قهرمانی ایستاد.

رویانیان: ستاره ای در راه است
مدیر عامل باشگاه پرسپولیس با ابراز رضایت از یارگیری های این فصل 
گفت: به دنبال جذب یک ستاره اس��ت. محمد رویانیان گفت: براساس 
لیست ارایه شده از سوی سرمربی تیم، نسبت به تمدید قرارداد بازیکنان 
فصل گذشته و جذب بازیکنان جدید اقدام کردیم و می توان گفت، نقل 
و انتقاالت پرسپولیس انجام شده است. وی افزود: با سید جالل حسینی 
مدافع ملی پوش پرس��پولیس ک��ه در بازی ایران و ک��ره جنوبی یکی از 
تأثیرگذارترین بازیکنان حاضر در میدان بود، به توافق قطعی دست یافته 
و خوشحالیم که استخوان بندی و اسکلت تیم فصل گذشته و ستاره های 
آن را حفظ کردیم، همچنین با دو بازیکن جدید که سوابق بسیار خوبی 
دارند و از جمله بازیکنان مطرح به حساب می آیند به توافق دست یافتیم. 

 مکانیسم رییس جمهور منتخب
 برای انتخاب وزیر ورزش مشخص شد

درحالی که رایزنی برای انتخاب کابینه جدید آغاز شده ، در بخش ورزش 
هم کمیته ای11 نفره به بررسی و تدوین شاخص های وزیر آینده ورزش 
می پردازند. همزمان با تشکیل 4 کارگروه تخصصی برای انتخاب اعضای 
 کابینه جدید، کارگ��روه اجتماع��ی و فرهنگی که مس��ئولیت انتخاب

گزینه های چند وزارتخانه را بر عهده دارد از11چهره با س��ابقه مدیریت 
ورزش��ی خواس��ته تا مصادیق انتخاب وزیر ورزش را گ��ردآوری کنند و 
بر اس��اس این ش��اخص ها به 5 گزینه برای وزارت ورزش برسند. بر این 
اساس در کمیته ای که اعضایش را نفراتی چون مصطفی هاشمی طباء، 
س��عید فائقی، دکتر گائینی، احمد ناطق نوری، عبدالحس��ین مهدوی، 
مسعود سلطانی فر، نصراهلل س��جادی، احمد دنیامالی و چند نماینده از 
 اعضای مشاوران دولت تش��کیل می دهند وظیفه یافته اند تا مهم ترین 
ش��اخص ها برای وزارت ورزش و جوانان را در قالب طرحی درآورده و بر 
اساس این شاخص ها به5 گزینه برای معرفی به دولت جدید برسند. دکتر 
روحانی پیش از برگزاری انتخابات در گفتگوی ورزش��ی تأکید کرد که 
ورزش را باید یکی از خانواده ورزش اداره کند و راه نجات ورزش یا فرهنگ، 

رهایی آنها از سیاست زدگی است. 

آنچلوتی سرمربی رئال مادرید شد
رسانه های فرانسوی از نهایی شدن پیوستن کارلو آنچلوتی به رئال مادرید 
خبر دادند. سرانجام پس از کش و قوس های زیاد باشگاه پاری سن ژرمن 
به درخواست رئال مادرید برای بستن قرار داد با کارلو آنچلوتی پاسخ مثبت 
داد تا این مربی ایتالیایی جانشین ژوزه مورینیو در سانتیاگو برنابئو شود. 
روزنامه اکیپ فرانسه نوشت: رئال مادرید با آنچلوتی به توافق رسید و با 

پرداخت 4/5 میلیون یورو به پاری سن ژرمن او را جذب کرد.

 آرش کمالوند 
به باریج اسانس پیوست

ارزشمندترین والیبالیست آس��یا با تیم باریج اسانس کاش��ان، قرارداد 
بست. آرش کمالوند که فصل گذشته را به سبب مصدومیت از دست داد 
با عقد قراردادی یک ساله، فصل آینده برای تیم کاشانی توپ می زند. این 
والیبالیست لرستانی هم اکنون در اردوی تیم ملی حضور دارد و در لیست 

بازیکنان ایران برای لیگ جهانی هم نامش دیده می شود.

 می خواستم خودم را
 به همه ثابت کنم

رسول تقیان
من بیش از1۰ سال اس��ت که به صورت حرفه ای در رشته وزنه برداری 

فعالیت می کنم، اما هیچ وقت تا این اندازه آماده نبودم.
 البته به لحاظ قدرت بدنی تفاوت چندانی نس��بت به قبل نداش��تم، اما 
آنچه که باعث ش��د بتوانم این وزنه ها را باالی س��ر ببرم، تغییر نگرش و 
تفکر من بود، نکته ای ک��ه کوروش باقری 
 در این ماه ها بیش��تر از هر چی��ز بر آن 

تأکید داشت.
بعد از چهار س��ال غیبت در سطح ملی 
می خواستم خودم را به همه ثابت کنم 

که حاال از این بابت خوشحالم.
 از طرفی خوش��حالم که 
توانستم جواب اعتماد 
ک��وروش باقری را 

بدهم.

هافبک ملی پوش کورینتیانس برزیل با2۰ میلیون یورو به تاتنهام پیوست. باشگاه تاتنهام از جذب 6
پائولینیو  مهاجم ملی پوش کورینتیانس برزیل با رقم2۰ میلیون یورو خبر داد. این هافبک برزیلی 
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اصفهان در مرحله  نخست 
صدرنشین شد

 برگزاری مسابقات 
انتخابی  وزن66 کیلوگرم

کادر فنی تیم ملی کش��تی آزاد تصمیم گرفت با توجه به غیبت موجه مهدی 
تقوی مدعی اصلی دوبنده این تیم، رقابت های انتخابي وزن 66 کیلوگرم را با 

حضور نفرات برتر این وزن برگزار کند.
با توجه به تصمیم کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد مقرر شد، مسابقات انتخابی 
وزن66 کیلوگرم برای حضور در رقابت های جهانی 2۰13 مجارس��تان، 25 
مردادماه برگزار شود. بر این اساس با توجه به موجه بودن غیبت مهدی تقوی 
کش��تی گیر وزن 66 کیلوگرم تیم ملی کشتی بزرگس��االن در مرحله نهایی 
رقابت های انتخابی تیم ملی )به دلیل فوت مادر(، نامب��رده در روز 25 مرداد 
ماه، ابتدا ب��ا غالمرضا عبداله پور کش��تی گرفته و در ص��ورت پیروزی، طبق 
فرآیند انتخاب تیم ملی )کسب 2 پیروزی از 3 کشتی( با میثم نصیری به رقابت 

خواهد پرداخت.

مرحله نخست رقابت های لیگ سوارکاری استقامت کشور که در اصفهان برگزار 
شد با صدرنشینی تیم میزبان به پایان رسید.

در این مرحله از مسابقات، تیم های هیأت سوارکاری خوزستان، الوند هگمتانه 
همدان، کردس��تان، گروه فنی - مهندس��ی محکم کار اصفهان، کانون اسب 
اصیل ایران، طالی سبز رفسنجان، سمنگان سیرجان، فوالد مبارکه سپاهان و 
کرمانشاه حضور داشتند. این مرحله از مسابقات در محل باشگاه درنای اصفهان 
برگزار شد که در پایان، گروه فنی- مهندس��ی محکم کار از اصفهان اول شد. 
فوالد مبارکه سپاهان در جای دوم ایستاد و خوزستان رتبه سوم را کسب کرد. 
در این دوره از رقابت ها در مجموع1۰۰/75۰/۰۰۰ ریال جایزه پرداخت شد که 
به ترتیب تیم اول 25 میلیون، تیم دوم 15میلیون و تیم سوم1۰ میلیون ریال 
جایزه دریافت کردند. بقیه جوایز نیز در قسمت انفرادی به افراد پرداخت شد. 
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پائولینیو با 20 میلیون یورو در تاتنهام

سالی که نکوست از بهارش پیداست. پس از حضور 25 بازیکن 
در اردوهای تیم ملی و انجام سه مس��ابقه حساس در انتخابی 
جام جهانی که عمال بازیکنان را تا چهارشنبه 29 خرداد درگیر 
کرده بود و با در نظر گرفتن موفقیت تیم ملی در راه رس��یدن 
به جام جهانی، ظاهرا موجب شده تا کی روش از سازمان لیگ 
درخواست کند ملی پوشان مدتی استراحت مطلق داشته باشند 

و بعد از آن به تمرینات تیم های باشگاهی ملحق شوند!
حال این سؤال مطرح است که یعنی آقایان نمی دانستند به هر 
حال ملی پوشان جدای از هر نتیجه ای که به دست می آورند، 
پس از سه مسابقه س��نگین خسته ش��ده و نیاز به استراحت 

کافی دارند؟
اگر تیم ملی به مرحله پلی آف می رفت و چهار بازی رس��می 
دیگر را برگزار می ک��رد، آن وقت آغاز لیگ برت��ر چند ماه به 

تعویق می افتاد؟
آیا اکنون چنین درخواستی چاره ای جز وقفه کلی در لیگ یا 
وقفه در بازی های چند تیم خاص برای سازمان لیگ نیست! که 
اگر چنین شود شاید همه ذهن ها به این سمت برود که چون 
تمرین برخی تیم ها هنوز به طور جدی آغاز نشده، دنبال خرید 

زمان هستند!
به هر حال آنچه منطقی ترین راهکار پیشنهادی به نظر می آید 
استراحت ملی پوشان اس��ت، نه تیم هایشان که در این صورت 

 به منظور تعامل با تیم ملی، این تیم ها در یک یا دو مسابقه از 
ملی پوشان ش��ان اس��تفاده نکنند و چه بهتر که این یکی، دو 

بازی، مسابقاتشان مقابل یکدیگر باشد.
حواستان کجاست؟ س��ال دیگر در جام جهانی حضور داریم و 
برای حضور پرقدرت در جام جهانی مسلما برنامه ها و مسابقات 
تدارکاتی برای تیم ملی در نظر گرفته می شود. تأخیر در آغاز 
لیگ مسلما موجب فش��ردگی در پایان لیگ برتر می شود، در 

ضمن باید موارد غیر قابل پیش بینی را هم در نظر گرفت.
یادمان نرود لیگ دوازدهم فقط برگزار ش��د! و در پایان لیگ 
چندین بازی مه��م همزمان برگزار نش��د و در حال حاضر هم 
از بین دو تیم ذوب آهن و پاس مش��خص نشد کدام تیم لیگ 
برتری س��ت! و این تیم در چهارش��نبه همین هفته مشخص 

می شود.
در حال حاضر ک��دام ملی پوش در تیم باش��گاهی مش��غول 
تمرین اس��ت؟ اصال فرض کنیم تیم ها در دو دیدار اول بدون 
ملی پوشان خود به میدان بروند، در آن صورت چه اتفاقی رخ 

می دهد؟
در ضمن آیا تأخیر لیگ موجب ضایع شدن حق تیم هایی که 

تمرینات خود را در موعد مقرر شروع کردند نمی شود؟
به هر حال باید دید چه عاملی موجب پیشرفت ورزش فوتبال 
در این کشورها ش��ده و آیا آن عوامل در لیگ ایران نیز وجود 

دارد؟
 وجود قوانی��ن برتر، اجرای منظم قوانی��ن، برتری های مالی، 
برتری های رس��انه ای، تداوم افتخارات، ق��درت مالی، تعداد 
 هوادار، حق پخ��ش تلویزیونی، قرارداده��ای انتقال بازیکنان 

و...، از جمله عوامل مهم پیشرفت در لیگ های اروپایی است.
 1- وجود قوانین برتر آنچه بیش از هر چیز در لیگ های برتر 
نمود دارد، قوانین و سازماندهی بس��یار قوی آنان است که به 
تدریج باعث قدرت گرفتن باشگاه های اروپایی در سطح دنیا 

شد .
 2- اجرای منظم قوانین با اجرای منظم قانون های لیگ، شاهد 
ارتقای روزافزون باش��گاه های اروپایی هس��تیم و حتی رشد 

تیم ه��ای ملی این کش��ورها 
و بازیکن��ان بوم��ی آن��ان نیز 

غیرقابل انکار است.
 3- ب��ا برت��ری ه��ای مال��ی 
و  ب��ا توجه به پیش��رفت های 
چش��مگیر راندمان ورزشی، 
 تبلیغی و رسانه ای لیگ های

 اروپای��ی، س��یل پ��ول های 
کالن نیز به س��وی آنها روان 
شده اس��ت، به طوری که هم 
 اکنون س��رمایه داران بزرگ 
بین الملل��ی برای به دس��ت 
آوردن س��هام باش��گاه های 
اروپایی با هم رقابت سنگینی 

دارند.
 4- برتری های رسانه ای منافع 

عظیم حاصل از ح��ق پخش بازی های لیگ ه��ای اروپایی چنان 
سرسام آور است که با نگاهی به قراردادهای تلویزیونی و مبالغ رد و 
بدل شده، قدرت تأثیرگذاری و تعدد بینندگان آن به خوبی مشخص 
می شود. حال باید تالش مسئوالن را نظاره کنیم که تا چه حد برای 

رسیدن فوتبال ایران به این درجات سعی و تالش می کنند؟
5-بع��د از پی��روزی م��ردم در انتخاب��ات و روحی��ه عمومی در 
 کشور انتشار و تس��ری این ش��ادی در اردوی تیم ملی سبب شد

 ملی پوشان با اقتدار و به رغم جو سازی های کره ای ها صعود کنند. 
همین مسأله می تواند به عنوان پشتوانه ای روحی برای ملی پوشان 
در پیکارهای جام جهانی مورد اس��تفاده قرار بگیرد به شرطی که 
دست اندر کاران ورزش کش��ور از هم اکنون سیاسی کاری را کنار 

گذاشته و با تدبیر راه آینده را باز کنند.

سردرگمي سازمان لیگ براي آغاز فصل جدید لیگ برتر

 پرسپولیس؛سالی که نکوست از بهارش پیداست
 میلیاردر زاغه نشین

فوتبال دارای چارچوب و اسلوب خاص است و اگر قواعد بازی 
در این رشته ورزشی رعایت نشود نمی توان با دستور و پول و 
پارتی و البی کردن و بازیکنان بزرگ و مربی چند میلیاردی 
از پس آن بر آمد. اگر قرار بود با توسل به پول و بازیکن بزرگ و 
سروصدا و خریدن چند رسانه و روزنامه، هرکس از راه رسید 
تیمی را بگیرد و قهرمان کند، آن اصول و آن قواعد که سال ها 
بر روی آن کار شده و به اثبات رسیده به هم می ریخت. شاید 
دو دهه قبل از آن که یکی مثل آقای رویانیان به فکر این بیفتد 
که بخواهد با تزریق پول و جذب اغلب س��تاره های فوتبال، 
تیمی را قهرمان کند و حتی بلندپروازانه صحبت از جهانی 
کردن پرسپولیس به میان آورد، افرادی کله گنده تر و پولدار 
تر و بزرگ تر از او دست به این کار زدند، اما خیلی زود زمین 
خوردند و محو ش��دند و به هیچ کدام از اهداف کوچک خود 
هم نرس��یدند. تیمی مثل بهمن را به یاد بیاورید که شرکت 
بزرگ خودرو سازی معروف پشت سرش بود و تازه آن روزها 
فوتبال ما به اندازه کافی ستاره داشت که برای تیمی که بازی 
می کردند جان می دادند و تازه هم بوی پول به مشام بازیکن و 
مربی خورده بود یا قبل از آن، تیم کشاورز که بانک کشاورزی 
را مثل کوه پشت خود داشت را حتما فراموش نکرده اید. دو 
سه فصل آمدند و افرادی از قبل آنها به پول و نوایی رسیدند و 
ستاره ها را هوایی کردند و فوتبال را خیلی بیش از ظرفیت آن 
روزش به سوی پولکی شدن بردند و بعد هم رفتند که رفتند!

متأس��فانه عده ای آدم کاربلد هم که در پرسپولیس سمتی 
 داش��تند نیز آنچنان برق ماش��ین های ی��ک میلیاردی و

پول های باد آورده چشمش��ان را زده بود که سکوت کردند 
و خدمت جناب سردار نگفتند که عزیز من! در فوتبال همه 
 چیز، پول و بازیکن و ستاره نیس��ت و وزارت ورزش هم که

می دید هواداران پرسپولیس راضی از این بریز و بپاش هستند 
چشم بر واقعیات بست و از چند کارشناس نگذاشت تا ببینند 
آیا این راه و روش مدیر سرخ ها منتج به نتیجه خواهد شد یا 

خیر و اصوال این پول ها از کجا آمده است؟

خبر روز

گروهی از کوهنوردان کشورهای مختلف از جمله یک ورزشکار 
ایرانی که برای صعود به ارتفاعات نانگاپاربات به پاکستان رفته 

بودند، مورد حمله تروریست ها قرار گرفتند. 
سایت رسمی فدراس��یون کوهنوردی روز یک شنبه با بیان این 
خبر اعالم کرد که در ای��ن صعود، کوهنوردانی از کش��ورهای 

چین، روسیه، اوکراین و ایران حضور داشتند که در کمپ اصلی 
نانگاپاربات مورد حمله یک گروه تروریستی قرار گرفتند. 

اخبار منتشر ش��ده در پایگاه himalayan times از کشته 
ش��دن1۰ کوهن��ورد در ای��ن حادثه  تروریس��تی که س��اعت 
 یک بام��داد روز ی��ک ش��نبه رخ داد، حکای��ت دارد. در میان 
کشته ش��دگان، 5 نفر اوکراینی،سه چینی، یک نفر روس و یک 

نفر راهنمای پاکستانی دیده می شود.
 در پی این حمله تروریس��تی، ارتش پاکس��تان وارد عمل شده 
تا جان کوهنوردان باقیمانده را نجات ده��د. پس از این حادثه 
تروریستی، فدراس��یون کوهنوردی و صعودهای ورزشی ایران 
در اطالعیه ای اعالم کرد که  »مهدی قلی پور« کوهنورد ایرانی 
که به صورت مستقل و شخصی بر روی ارتفاعات این قله تالش 
می کند، به همراه »تونچ فیندیک« ) کوهنورد ترکیه ای( و یک 
کوهنورد نپالی که در کم��پ 2 این قله بوده ان��د هم  اکنون در 

سالمت کامل هستند.

سرپرس��ت تیم فوتبال مس کرمان اعتقاد دارد که به تعویق 
افتادن لیگ برتر تصمیم درستی است، اما این تصمیم زودتر 

باید اتخاذ می شد. 
ناصر کهندل درباره به تعویق افتادن آغاز مسابقات لیگ برتر 
اظهار داشت: اگر این تصمیم را زودتر می گرفتند بهتر بود زیرا 

تیم ها در حال بدنسازی هستند و برنامه ها یشان دچار اخالل 
می ش��ود. به نظر من این تصمیم درس��ت بود، اما باید زودتر 
گرفته می ش��د تا برنامه تمرینی به هم نخورد. در حال حاضر 

12،1۰ روز دیگر به برنامه تمرینی تیم ها اضافه شده است.
سرپرست تیم فوتبال مس کرمان افزود: همه می دانستند که 
لیگ به تعویق می افتد و مانند روز روشن بود، اما چرا دقیقه 9۰ 
این تصمیم گرفته شد؟! اگر پیش از این اعالم شده بود، مربیان 
بدنساز تیم ها با آرامش بیشتری تمریناتشان را طراحی و اجرا 
می کردند. وی درباره این که عده ای معتقدند چون استقالل 
ملی پوشان زیادی داشت و هنوز تمریناتش را به صورت جدی 
آغاز نکرده لیگ به تعویق افتاد تا استقالل ضربه نخورد، گفت: 
نمی توانیم بگوییم یک تیم تا این حد در تصمیمات تأثیرگذار 
است. بیشتر بازیکنان استقالل در تیم ملی هستند و از همین 
رو آمادگی کامل دارند. این وضعیت برای تیم هایی سخت شد 

که تمرینات شان را پیش از این آغاز کرده بودند.

به تعویق افتادن لیگ درست است، اما چرا دقیقه ۹۰؟!

شاهین طبع جایگزین میتف در تیم ملی بسکتبال آخرین تمرین تیم ملی والیبالاعتراض به رژیم صهیونیستی در حاشیه مراسم یوفارویانیان و چالش بزرگی به نام علی کریمی

ورزش به روایت تصویر

کشته شدن۱۰ کوهنورد در ارتفاعات نانگاپارابات

سال دیگر در جام 
جهانی حضور 
داریم و برای 

حضور پرقدرت 
در جام جهانی 

مسلما برنامه ها و 
مسابقات تدارکاتی 

برای تیم ملی در 
 نظر گرفته 

می شود



 کاهش سطح ایستابی منابع
 آب شرب روستایی لردگان

کارشناس بهره برداری ش��رکت آب و فاضالب روستایی چهارمحال 
وبختیاری اظهار داش��ت: طی خشکسالی های اخیر، سطح ایستابی 
منابع آب ش��رب روس��تاهای شهرس��تان لردگان به شدت کاهش 

یافته است.
حسین گنجی گفت: از60 حلقه چاه آب شرب موجود در روستاهای 
شهرس��تان لردگان تاکن��ون17 منبع آن کامال خش��ک و س��طح 
ایستابی 43 منبع دیگر آب شرب روس��تاهای این شهرستان نیز به 
شدت کاهش یافته است. وی افزود: سطح ایستابی منابع آب شرب 

روستاهای شهرستان لردگان از10 تا 15 متر کاهش یافته است.
گنجی تصریح کرد: آب ش��رب بهداش��تی س��اکنان22 روس��تای 
ای��ن شهرس��تان ک��ه مناب��ع آب��ی آن کام��ال خش��ک ش��ده از 
طری��ق 9 چ��اه کش��اورزی اس��تیجاری تأمی��ن م��ی ش��ود. وی 
 ادامه داد: تأمین آب ش��رب و بهداش��تی ای��ن روس��تاها از طریق

چاه های کش��اورزی ماهیانه200 میلیون ریال برای این ش��رکت 
هزینه دربر دارد. کارشناس بهره برداری ش��رکت آبفار چهارمحال 
وبختیاری خاطرنشان کرد: آب شرب مورد نیاز دیگر روستاهای این 
شهرستان نیز که با کمبود آب مواجهه ش��ده اند از طریق آبرسانی 
سیار تأمین می ش��ود. گنجی ادامه داد: س��ال گذشته یک انشعاب 
برای تأمین آب شرب شهرک های حاش��یه لردگان از شهرک های 

صنعتی خریداری شد.

خبر ویژه

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی
حسین گنجی

شهرکرد میزبان جش��نواره بین المللی ادبیات کودک و نوجوان رضوی 
می ش��ود، چرا که برگزاری هفته فرهنگ رضوی و به تبع آن جش��نواره 
رضوی، مقدمه استقبال از دهه کرامت است و مطمئن باشید این جشنواره 
در آینده نزدیک در این استان برگزار خواهد ش��د. کودکان و نوجوانان 
می توانند آثار خ��ود را در ارتباط ب��ا محورهای این جش��نواره به بنیاد 
بین المللی امام رضا)ع( ارسال کنند. ضمیر کودکان مانند لوح سفیدی 
است که الزم است فرهنگ غنی اس��المی را به زیبایی بر این لوح نقش 
زد تا برای تمام دوران زندگی 
ک��ودک در ذهن��ش نهادینه 
شود. برگزاری چنین آیین ها 
و مراسمی موجب خواهد شد 
تا هر آنچه ک��ودک به صورت 
نظری آموخته است در چنین 
موقعیت هایی شکل عملی آن 

را به نظاره بنشیند.

شهرکرد   میزبان جشنواره  بین المللی 
ادبیات کودک و نوجوان رضوی

چهره روزیادداشت
صرف دومیلیارد ریال برای درمان و تغذیه کودکان کوهرنگ

فریدون فاضلی مدیرکمیته امداد امام خمینی )ره( شهرس��تان کوهرنگ گفت: از ابتدای س��ال 
جاری تاکنون دومیلیارد ریال برای خدمات بهداشتی، درمانی و بن تغذیه به کودکان زیرپوشش 

این نهاد پرداخت شد. 
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پاسداری از دین و حریم 
والیت، توفیق الهی است

معاون تهذیب مرکز مدیریت حوزه علمیه قم گفت: پوشیدن 
لباس پاس��داری از دین و حریم والیت، توفیق الهی اس��ت. 
حجت االسالم محمد همتیان در نشس��ت اخالق کارکنان 
ستاد فرماندهی س��پاه این اس��تان با تبریک اعیاد شعبانیه 
اظهار داشت: پوشیدن لباس پاسداری از دین و حریم والیت، 
توفیق الهی است. وی افزود: قدر این نعمت و توفیق الهی را 
که به شما اعطا شده تا بتوانید با پوش��یدن لباس پاسداری 
در مقام سرباز والیت و پاسدار دین خدا قرار بگیرید، بدانید. 
همتیان با اش��اره به ایام ماه شعبان و فضیلت های این ماه به 
تشریح اهمیت مناجات با خدا پرداخت و گفت: همه خیرات 
این ماه ها، به برکت اهل بیت)ع( است. معاون تهذیب مرکز 
مدیریت حوزه علمیه قم  افزود: حضرت موسی)ع( نحوه دعا 
کردن را از خداوند س��ؤال کرد و ما نیز بای��د از اهل بیت)ع( 

بیاموزیم که چگونه با خداوند سخن بگوییم.

 تقویت حس اعتماد درجامعه
 با سالمت دستگاه قضایی

نماینده ولی فقی��ه در چهارمحال وبختی��اری و امام جمعه 
شهرکرد گفت: سالمت دستگاه قضایی، حس اعتماد و امنیت 

را در جامعه تقویت می کند.
حجت االسالم والمس��لمین محمدعلی نکونام روز شنبه به 
مناسبت هفته قوه قضاییه دردیدار با اعضای شورای قضایی 
استان افزود: قوه قضاییه دامنه وسیعی از خدمات را به جامعه 
ارایه می کند که تأمین امنیت واحقاق حقوق مظلومان مهم 
ترین وظیفه این دستگاه است. وی عملکرد دستگاه قضایی 
استان را مطلوب ارزیابی کرد وگفت: در بین مسئوالن قضایی 
اس��تان فضای عدل، انصاف، تقوا، ایمان، جدیت و س��المت 
حاکم و این امر فضای اعتماد در جامعه را افزایش داده است.

 صعود بانوان عضو هالل احمر 
بروجن به قله کوه کالر

40 نفر از بانوان عضو جمعیت هالل احمر بروجن به مناسبت 
روز جوان به قله س��ه ه��زار و600 متری ک��وه کالر در این 

شهرستان صعود کردند. 
بانوان عضو جمعیت هالل احمر بروجن در قالب تیم توانا پس 
از گذراندن دوره های آموزشی کوهنوردی، موفق به صعود 

قله کالر شدند.

اخبار کوتاه

چهارمحال و بختیاري مستعد برای توسعه شیالت
اس��تاندار چهارمحال و بختیاري، این اس��تان را مستعد برای 

توسعه بخش شیالت دانست.  
علی اصغر عنابس��تانی گفت: وجود س��ه هزار و500 کیلومتر 
طول رودخانه در چهارمحال و بختیاری، بستر مناسبي را براي 

توسعه شیالت و تولید آبزیان فراهم کرده است.
وی تأکید کرد: اس��تفاده مطل��وب از این ظرفی��ت، تولیدات 
شیالتي چهارمحال و بختیاری را از1۸ هزار تن به50 هزار تن 

افزایش می دهد.
عنابستاني از تصویب927 طرح در کارگروه توسعه کشاورزي 
چهارمحال و بختیاری براي دریافت تسهیالت بانکي در سال 
گذشته خبرداد و افزود: از این تعداد، 517 طرح به بخش دام، 
17۸ طرح به ح��وزه تولیدات گیاهي و بقیه به حوزه ش��یالت 

اختصاص دارد.
عنابس��تانی به تجهیز10 هزار هکتار از زمین های کشاورزي 

چهارمحال و بختیاری به سیس��تم آبیاري تحت فشار در سال 
 قبل اش��اره و تصریح کرد: با ای��ن اقدام و افزای��ش بهره وري

مي توان میزان تولیدات استان را تا سه برابر افزایش داد. 

اعطاي تس�هیالت افزون بر۳۶ هزار واحد مسکن 
مهر استان

معاون عمراني اس��تاندار چهارمح��ال و بختی��اري از اعطاي 
تس��هیالت افزون ب��ر 36 هزار واحد مس��کن مهر در اس��تان 

خبرداد.  
محمود عیدی گفت: بانک مس��کن به 36 ه��زار و 3۸9 واحد 
مس��کن مهر در چهارمحال و بختیاری تس��هیالت پرداخت 

کرده است.
وی تأکید ک��رد: پنج هزار و ۸7 میلی��ارد و 9۸7 میلیون ریال 
تسهیالت به ساخت مس��کن مهر روس��تایي، مسکن مهر در 
ش��هرهاي باال و زیر 25 هزار ت��ن جمعیت و بافت فرس��وده 

چهارمحال و بختیاری پرداخت شد. عیدی افزود:۸14 میلیارد 
و 565 میلیون ریال تسهیالت هم به ساخت هشت هزار و 431 
واحد مس��کن مهر روس��تایي و 106 میلیارد ریال به نوسازي 
530 واحد مس��کن در بافت فرس��وده چهارمحال و بختیاري 

پرداخت شده است.
وی تصریح ک��رد: ه��زار و 593 میلی��ارد و600 میلیون ریال 
تس��هیالت نیز به هف��ت ه��زار و 754 واحد مس��کن مهر در 
ش��هرهاي زیر 25 هزار تن و دو ه��زار و 493 میلیارد و 722 
میلیون ریال تسهیالت به11 هزار و664 واحد مسکن مهر در 
ش��هرهاي باالي25 هزار تن چهارمحال و بختیاری پرداخت 

شد. 

تعطیلی پنج شنبه ها لغو شد 
معاون توس��عه مدیریت و منابع انساني اس��تاندار چهارمحال 
و بختیاري از لغو تعطیلي روزهاي پنج ش��نبه دس��تگاه هاي 

اجرایي در استان خبرداد  
حس��ین نافیان دهک��ردی با ص��دور بخش��نامه ای، تعطیلي 
روزهاي پنج شنبه دستگاه هاي اجرایي چهارمحال و بختیاري 

را لغو کرد.
در این بخشنامه به ش��ماره7۸96/6/32/92 مورخ 29 خرداد 
1392آمده اس��ت: با توجه به بررسي هاي انجام شده از سوي 
اداره کل مدیریت بحران چهارمحال و بختیاری و نبود شواهد و 
مستندات کافي مبني بر ضرورت تغییر ساعت کار دستگاه هاي 
اجرایي و با استناد به ماده۸7 قانون مدیریت خدمات کشوري 
که تصریح مي کند ساعت کاري کارمندان دولت44 ساعت در 
هفته است، تمامي دستگاه هاي اجرایي موظفند ساعت کاري 

خود را در شش روز هفته تنظیم کنند. 

نبود صنایع تبدیلي و تکمیلي مهم ترین مش�کل 
بخش کشاورزي 

علي اصغر عنابستاني گفت: نبود صنایع تبدیلي و تکمیلی باعث 
شده تا کشاورزان براي جلوگیري از فساد محصوالت کشاورزي، 

تولیدات خود را با قیمتي نازل به فروش برسانند.
وي تأکید کرد: به دلیل نبود امکان بسته بندي در چهارمحال و 
بختیاري، برخي استان ها اقدام به خرید محصوالت کشاورزي 
استان کرده و آن را با نام خود، به دیگر کشورها صادر مي کنند.

عنابستاني افزود: براي رفع این مشکل از محل اعتبارات توسعه 
کشاورزي،50 طرح صنایع تبدیلي و تکمیلي مصوب شده و در 

حال دریافت تسهیالت براي راه اندازي است.

کوتاه از حوزه استانداری چهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاري مستعد برای توسعه شیالت

  استان چهارمحال و بختیاری در راستای دارا بودن پتانسیل های بالقوه و بالفعل در زمینه های 
گروه 
 متعدد، میزبان مدیران و دس�ت اندرکارانی اس�ت که حوزه مدیریت استان را به خوبی رصدشهرستان 

می کنند تا اگر نواقص یا محاسنی هست کشف و آن را رفع یا تقویت کنند. یکی از اصلی ترین 
 هسته های مدیریت اس�تان هم در اداره استانداری اس�ت؛ جایی که مهم ترین تصمیمات اس�تان از آنجا اتخاذ 

می شود. در ادامه برخی اخبار منتشره استانداری را می خوانید. 
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تغییرات

تغییرات  آگهی  279/ت92/103  شماره:   1392/02/  07 1800تاریخ 
 49128 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  کیا  فرآیند  طراح  مهندسین  شرکت 
عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به  ملی10260674330  شناسه   و 
 فوق العاده مورخ 1392/01/29 تصمیات ذیل اتخاذ شد: 1- محل شرکت در واحد ثبتی اصفهان به 
آدرس شهر اصفهان، بلوار کشاورز، نبش کوچه سید عظیم، مجتمع تجاری- اداری المهدی، طبقه 2، 
 واحد 1 – کد پستی: 8177793118 – تلفن: 03117753143 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
 بشرح فوق اصالح گردید. در تاریخ 1392/02/07 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری 
 ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. منصور آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحد 

ثبتی اصفهان.

تغییرات

 1799 تاریخ 1392/02/18 شماره: 481/ت92/103 آگهی تغییرات شرکت آذین ساز قائم اسپادان 
سهامی خاص به شماره ثبت 45864 و شناسه ملی 10260638506 به استناد صورتجلسه مجمع 
 عمومی فوق العاده مورخ 1392/02/16 تصمیات ذیل اتخاذ شد: 1- شرکت مذکور در تاریخ فوق 
 منحل اعالم گردید و آقای مهدی کریمی برای مدت یکسال به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. 
نشانی محل تصفیه اصفهان، خیابان 5 رمضان، انتهای کوی بهار، کوی فرهنگیان، نبش کوچه 
امید، طبقه دوم – کد پستی: 8137887393 می باشد. در تاریخ 1392/02/18 ذیل دفتر ثبت 
شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. منصور آذری- رئیس 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان.

تحدید حدود اختصاصی

از  710 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین مزروعی راجو بشماره پالک 195 فرعی 
277- اصلی واقع در نسران جزء بخش 11 حوزه ثبتی نطنز بنام خانم گیالن خانم غروی 
فرزند حاج میرزا عبدالعزیز در جریان ثبت می باشد بعلت عدم حضور مالک در روز بازدید 
در آگهی قبلی بایستی تجدید آگهی گردد اینک به موجب دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت و 
تقاضای نامبرده، تحدید حدود پالک مرقوم در ساعت 10 صبح روز 1392/5/29 در محل 
شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین صاحبان امالک 
اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهی، در محل حضور بهم رسانند. ضمنا 
اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
رئیس ثبت   – الف: 50 مجتبی شادمان  تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.  م  مجلس تحدیدی 

اسناد و امالک نطنز

ابالغ وقت رسیدگی

با  1801 در خصوص پرونده کالسه 286/92 خواهان آقای محمد جواد نصر اصفهانی 
وکالت آقای حمزه دادخواستی مبنی بر الزام به انتقال سند خودرو  به طرفیت آقایان مهدی 
مهدوی و امید رضا روشان  تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز سه شنبه  مورخ 
92/5/1 ساعت 10:30  صبح 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 در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. مدیر 

دفتر شعبه 14 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت 

1803 آقای سعید ایزدی فرد  دارای شناسنامه شماره 43761 به شرح دادخواست به کالسه 
1577/92 ح 10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان قاسم ایزدی فرد بشناسنامه 22 در تاریخ 1392/2/9 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- سعید ایزدی فرد ش ش 43761 
فرزند 2-  صدیقه ایزدی فرد ش ش 961 فرزند3- طاهره ایزدی فرد ش ش 1137 فرزند 
4- بتول ایزدی فرد ش ش 2057 فرزند 5- آزاده ایزدی فرد ش ش 49296 فرزند  6- منور 
نقدی سده ش ش 2835 همسر و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 

از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه 
دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت 
1804 خانم  مرضیه سلیمانی مرغملکی  دارای شناسنامه شماره 1213 به شرح دادخواست 
به کالسه 1555/92 ح 10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان شمسی جانقربان الریجه  بشناسنامه 23 در تاریخ 1391/5/22 اقامتگاه 
مجید   -1 به:  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی 
سلیمانی مرغملکی ش ش 3178 فرزند 2- علی اصغر سلیمانی مرغملکی ش ش 522 فرزند 
3- منیژه سلیمانی مرغملکی ش ش 2136 فرزند 4-  مرضیه سلیمانی مرغملکی ش ش 1213 
انجام تشریفات  با  اینک  فرزند 5- حسن سلیمانی مرغملکی ش ش 1630 همسر و الغیر. 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 

گواهی صادر خواهد شد. شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

 ابالغ 
1802 کالسه پرونده :91-2108 شماره دادنامه : 458 تاریخ 92/3/29 مرجع رسیدگی : شعبه 
12 شورای حل اختالف  اصفهان خواهان :مجید پود نشانی : اتوبان چمران خ شاهد خ پوریان 
ولی– کوچه ستاره – جنب بن بست شهیدمیراوی طبقه باال  خوانده : علی کاظمی مجهول 
المکان  خواسته: مطالبه گردشکار :  با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی 
اعضا شورا  ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال  به شرح آتی مبادرت 
به صدور رای می نماید .« رای قاضی شورا«در خصوص دادخواست مجید پود به طرفیت 
علی کاظمی خواسته مطالبه مبلغ8/640/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره ی 592482 
بتاریخ 91/11/30عهده بانک  سپه به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر و تادیه  باتوجه به  
دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و 
انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد 
و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را 
حکایت می کند علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198و519و522 قانون آئین 
دادرسی مدنی  و مواد 313و310 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
هشت میلیون و ششصد و چهل هزار ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت چهل و دو هزار 
ریال به عنوان خسارت دادرسی و پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ 91/11/30 لغایت 
زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می 
گردد . رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد 
بود و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدید نظر دادگاه عمومی اصفهان می باشد. قاضی 

شعبه 12 شورای حل اختالف اصفهان 

آگهی مزایده 
پرونده کالسه  اختالف اصفهان در خصوص  احکام شورای حل  اجرای  1805شعبه سوم 
2369/90 ش ج 3 له خانم سهیال خاکزاد علیه آقای حجت اهلل زین العابدین زمانی به آدرس 
: اصفهان خ رهنان خ سجاد – سلمان فارسی منبع آب نرسیده به مسجد قبا پالک 21 بابت 
محکوم به و هزینه های اجرایی جمعا به مبلغ 1/235/286/540 ریال به منظور فروش اموال 
توقیفی محکوم علیه به شرح ششدانگ خانه مسکونی واقع در رهنان خ سجاد خ بهاران منبع 
آب خ سلمان فارسی نرسیده به مسجد قبا پالک 21 کد پستی 81879/29561 که بصورت 
یک طبقه به انضمام زیر زمین انباری  به مساحت عرصه حدود 200 متر مربع  و با 

اعیانی جمعا حدود 180 متر مربع با سند ثبتی مشاعی جمعا به میزان 6 حبه مشاع از 
72 حبه ششدانگ پالک ثبتی 18/799 واقع در بخش 14 ثبت اصفهان با اسکلت دیوار بار 
بر به سقف تیرچه بلوک ، پوشش بدنه کچ و رنگ ، درب و پنجره آلومینیوم و شیشه 
فرش کف موزائیک ، سرویسهای بهداشتی و آشپزخانه کاشی سرامیک ، نمای آجر 
با سیستم گرما و سرما ، آب گرم کن ، بخاری ، کولر با قدمت ساختمانی حدود 20 
سال که با توجه به موقعیت محل و کیفیت بنا که ارزش 6 حبه ششدانگ خانه ، برابر 
700000000 ریال ) هفتصد میلیون ریال ( و ارزش 4 حبه از 6 حبه ششدانگ خانه به 
میزان 466700000 ریال توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی گردید که برابر 
با 37 عدد که تمام بهار آزادی و بخشی از مهریه محکوم له می باشد در مورخ 92/4/24 
از ساعت 16-15 ظهر در محل اجرای احکام واقع در خ شهید امینی نژاد جلسه مزایده  
برگزار می نماید طالبین شرکت در مزایده می توانندبا سپردن ده درصد مبلغ کارشناسی 

به حساب شماره 2171350205001 بانک ملی دادگستری و ارائه فیش به این شعیه اجرا 5 
روز قبل از مزایده از ملک بازدید نمایند شخص یا اشخاصی که باالترین مبلغ را پیشنهاد 

نمایند برنده مزایده خواهند بود . شعبه اول اجرای احکام مدنی اصفهان 

آگهی مزایده اموال غیر منقول 

1806شعبه اول اجرای احکام مدنی در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص کالسه 
471/91/ج 1 له 1- محمد رضا 2- نسرین خضری 3- الهام 4- زینب  تنباکوزاده علیه 
علی اکبر تنباکوزاده ف محمد حسن به نشانی خ کاشانی ، اولین کوچه بعد از خ میر 
داماد ، کوچه حشمت ، پ 5 ک پ 8136993531 مبنی بر فروش ملک مشاع در روز 
پنجشنبه مورخ 92/4/20 از ساعت 9 تا ساعت 10 صبح در محل این اجرا ) اتاق 332 
ط سوم دادگستری شهید نیکبخت ( جهت فروش شش دانگ پالک ثبتی 12/4891 بخش 
14 اصفهان به نشانی فوق الذکر که اکنون خالی از سکنه می باشد با وصف کارشناسی 
ذیل الذکر که مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید طالبین خرید 5 روز قبل 
جلسه مزایده به نشانی ملک قادر به بازدید از آن خواهند بود تا با تودیع نقدی ده درصد 
قیمت پایه در جلسه مزایده شرکت نمایند پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده 
خواهد بود هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه خواهد بود ."اوصاف ملک بر اساس 
نظر کار شناس " ششدانگ یک باب خانه کلنگی دارای پالک ثبتی بشماره 4891 از فرعی 
از پالک 12 اصلی بخش 14 اصفهان که عرصه طبق سند 268/24 متر مربع ، که عرصه 
بمیزان 26/80 متر مربع عقب نشینی دارد ملک مذکور دارای انشعابات آب ، برق و گاز 
می باشد اعیانی بمساحت 147 متر مربع و طبق سند ننظریه کار شناس 3/863/040/000 

ریال دارای ارزش می باشد . مدیر شعبه اول اجرای احکام  حقوقی اصفهان 

ابالغ 
ابالغیه :9210100350800936 شماره پرونده »9109980350801324  1807 شماره 
شماره بایگانی : 911390  خواهان بانک مهر اقتصاد ) شرکت سهامی عام ( به نمایندگی 
آقای حمید نوری دادخواستی به طرفیت خواندگان علیرضا خواجه و اکبر کریمی و 
محمد علی اکبریان  به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان  نموده  که جهت رسیدگی به شعبه هشتم  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان چهار باغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان 
که وقت  گردیده  ثبت  به کالسه 9109980350801324  و  ارجاع  3اتاق 315  طبقه  اصفهان 
رسیدگی آن 1392/5/9 و ساعت 8:30 تعیین شده است . به علت مجهول المکان خوانده  و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی ودستور دادگاه  مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد. منشی شعبه هشتم دادگاه عمومی ) حقوقی ( شهرستان اصفهان 

ابالغ 

1808 شماره ابالغیه :9210100350201010 شماره پرونده »9109980350201393 
دادخواستی مصطفی   فرزند  محمودی  یحیی  خواهان    911432  : بایگانی   شماره 

به  لبافی   علیرضا  و  نصر  فناوری  کاوشگران  شرکت  خواندگان  طرفیت  به    
پرداخت از  اعسار  و  تادیه  تاخیر  خسارت  مطالبه  و  چک  وجه  مطالبه   خواسته 
جهت که  نموده   اصفهان   شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  دادرسی   هزینه    
در واقع  اصفهان  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه  دوم  شعبه  به  رسیدگی    
اصفهان استان  کل  دادگستری  ساختمان  نیکبخت  شهید  خ  باال  باغ  چهار  اصفهان    

که  گردیده  ثبت   9109980350201393 کالسه  به  و  ارجاع   304 3اتاق  طبقه    
مجهول علت  به   . است  شده  تعیین   10:00 ساعت  و   1392/5/10 آن  رسیدگی   وقت 
دادرسی آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده    المکان 
در نوبت  یک  مراتب  دادگاه   ودستور  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  های  دادگاه    

  یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
دوم  نسخه  خود  کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن   مفاد 
 دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
شهرستان  ) حقوقی   ( عمومی   دادگاه  دوم  شعبه  حقوقی  دادگاه  دفتر   مدیر 

 اصفهان 

ابالغ 

1809 کالسه پرونده : 920163ح 16 وقت رسیدگی : 92/5/9  ساعت 30: 10 صبح خواهان : 
لیدا علیاری  خوانده : داود سالمت  خواسته : طالق  خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های 
عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 16 حقوقی اصفهان  ارجاع گردیده و وقت رسیدگی 
تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به 
تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار 
دادگاه  دفتر  به  ماه  آگهی ظرف یک  تاریخ نشرآخرین  از  تا خوانده  آگهی می شود  محلی 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید 
و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم رساند. مدیر دفتر شعبه 16 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان  

ابالغ 

1810 شماره ابالغیه :9210100351300277 شماره پرونده »9109980351301295 شماره 
: 911310  خواهان سید حسن سجادی جزی   دادخواستی به طرفیت خواندگان  بایگانی 
رسول دهقانی و محمد رضا باقرلو   به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان اصفهان  نموده  که جهت رسیدگی به شعبه سیزدهم   دادگاه عمومی حقوقی 
باغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری  شهرستان اصفهان واقع در اصفهان چهار 
کل استان اصفهان طبقه 3اتاق 335 ارجاع و به کالسه 9109980351301295 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 1392/5/12 و ساعت 10:30 تعیین شده است . به علت مجهول المکان 
خوانده رسول دهقانی  و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی ودستور دادگاه  مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. منشی دادگاه حقوقی شعبه سیزدهم 

دادگاه عمومی حقوقی شهر ستان اصفهان 

ابالغ 

1811شماره ابالغیه :9210100350500270 شماره پرونده »9209980350500034 
شماره بایگانی : 920037  خواهان منصور منصور وار و غالمرضا منصور وار و 
نصر اله منصور وار   دادخواستی به طرفیت خواندگان احمد پور نظام و اسماعیل 
صدیقی مومنی و مرتضی کسائیان و محمود پور نظام و زهرا پوستی و مجید 
پور نظام و پرنیا پور نظام و توران پور نظام    به خواسته ابطال عملیات ثبتی  تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان  نموده  که جهت رسیدگی به شعبه پنجم   دادگاه 
نیکبخت  شهید  خ  باال  باغ  چهار  اصفهان  در  واقع  اصفهان  حقوقی شهرستان  عمومی 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه یک اتاق  شماره 105 ارجاع و به کالسه 
 9:00 ساعت  و   1392/5/5 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   9209980350500034
تعیین شده است . به علت مجهول المکان خوانده   و درخواست خواهان و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی ودستور دادگاه  
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد. مدیر دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 

ابالغ 

1813 کالسه پرونده : 9109980370301312 وقت رسیدگی  : 92/5/12 خواهان : شرکت 
فرزند حسن  ناگهی  محمد   : احسان محمدی خوانده  و  عماد رجایی  وکالت  با  تهران  حایر 
خواسته : مطالبه خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه سوم حقوقی ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن 
خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار محلی آگهی می شود تا خوانده 
از تاریخ نشرآخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت 

رسیدگی حضور بهم رساند. مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 



دانستنی

 چگونه »نه« گفتن
 را بیاموزیم؟

اخبار ویژه

دانشمندان به تازگی دریافته اند، زمان مناسب برای خوردن میوه ها و سبزیجات اهمیت 
بسیار دارد. مطالعات نشان داده زمان چیدن و طریقه نگهداري میوه ها بر ارزش تغذیه اي 

آنها بسیار اثرگذار است.
میوه ها و سبزیجات در فروش��گاه های مواد غذایی، هنوز هم زنده هستند و با بررسی این 
که چه زمانی میزان ویتامین های آنها بیشتر است، می توان بهترین استفاده را از آنها برای 
 حفظ و بهبود س��امتی برد.گفتنی است، س��بزیجات و میوه جات، حتی پس از برداشت، 
می توانند به سیگنال های نور پاسخ دهند و در نتیجه تغییر زیست شناسی ارزش سامت 

و مقاومت در برابر حشرات را در خود نگهداری نموده و افزایش دهند.
بررسی ها نشان می دهند، دانشمندان در جستجوی راه های تازه برای نگهداری میوه ها 
و سبزیجات چیده شده هستند تا به این وس��یله بدن انسان بیشترین میزان ویتامین ها و 

آنتی اکسیدان ها را از آنها کسب کند. 
یافته ها نشان می دهد که راه تولید و نگهداریمیوه ها بر ارزش تغذیه ای و خواص درمانی 
میوه ها و سبزیجات تاثیر گذار است.پزشکان در نخستین گام این آزمایش را بر روی میوه 
هایی مانند کلم و سپس پس از مش��اهده مثبت بودن نتایج بر روی کاهو، هویج، اسفناج، 
سیب زمینی ش��یرین، کدو س��بز و نوعی زغال اخته آبی رنگ انجام دادند و متوجه شدند 
طریقه نگهداری و زمان مناس��ب مصرف این میوه ها در پیشگیری از سرطان نیز به دلیل 

تولید نوعی مواد شیمیایی در ترکیب آنها مؤثر است.

این اختال که در اصطاح علمی با نام س��ندرم لهجه خارجی fas شناخته می شود، یک 
نوع بیماری نادر مغزی است که در آن ضربه می تواند بر روي فرایندهای گفتار بیماران را 

دچار اختال نماید.
در یک اتفاق نادر به تازگی یک زن پس از تصادف، لهج��ه ی زبان مادری خود را فراموش 

کرده است.
یک زن استرالیایی پس از تصادف و ضربه مغزی ش��دن توانایی صحبت با لهجه فرانسوی 

پیدا کرده است.
 گفتی است، این اختال که در اصطاح علمی با نام س��ندرم لهجه خارجی fas  شناخته  
می ش��ود، یک نوع بیماری نادر مغزی اس��ت که در آن ضربه می تواند بر روي فرایندهای 

گفتار بیماران را دچار اختال نماید.
بررسی ها نشان می دهند، fas به عنوان اختال گفتار در طیف لکنت زبان قرار می گیرد. 
این اختال می تواند در افراد مختلف متفاوت ظه��ور نماید. به عنوان مثال در یک فرد در 
سال 2010 در اثر یک میگرن بسیار ش��دید همین عارضه رخ داد و سبب تغییر لهجه فرد 

گردید.
 پزش��کان تاکنون نمونه های بس��یاری از عارضه س��ندرم fas را در سراسر جهان کشف 
کرده اند و در تاش ب��رای درک بهتر عملکر د مغ��ز در خصوص این عارض��ه و کمک به 

مبتایان برای توانایی گفتار مفهوم تر و بازگشت لهجه مادری خود هستند.

ضربه مغزی می تواند لهجه تان را عوض کند!میوه هایی که می خورید زنده هستند!

همه ی ما چه زن و چه م��رد بارها در موقعیت هایی 
قرارگرفته ایم که گفتن کلمه »ن��ه« علی رغم میل 
باطنی برایمان سخت و دشوار بوده است چون بیش 
از رضایت خودمان، دلواپس توجه و رضایت دیگران 
هس��تیم ! زیرا از کودکی همواره آموخته ایم که باید 
برای رضایت دیگران بیش��تر از خواس��ته های خود 

ارزش قائل باشیم. 
 راضی نگه داش��تن تمام آدم هایی که در اطراف ما 
هس��تند، تقریبا غیر ممکن اس��ت ضمن این که ما 
وظیفه نداری��م برای خوش��نودی و رضایت دیگران 

بیش از توان خود تاش کنیم. 
 نادی��ده گرفت��ن خ��ود چ��ه بس��ا س��بب ترغیب 
دیگ��ران واطرافیان نس��بت ب��ه ابراز درخواس��ت 
ه��ای غیرمنطق��ی آنه��ا خواه��د ش��د و در ای��ن 
جاس��ت که نبای��د اج��ازه قربان��ی ش��دن در برابر 
خواس��ته های نا بج��ای دیگران را به خ��ود بدهیم.  
در صورتی ک��ه گفتن منطق��ی کلم��ه »نه«گاهی 
 اوق��ات نهایت صداق��ت و صراحت وش��جاعت ما را 
می رس��اند. در نتیج��ه دیگران احترام بیش��تری را 
برای م��ا قائل خواهند ش��د.  به گفته کارشناس��ان، 
بهترین بهانه برای »نه« گفتن می تواند امور شخصی 
ومراقبت از خود باش��د.  برای مث��ال وقتی در مقابل 
دعوتی که برایتان جالب نیست قرار گرفتید، بگویید 
نمی توانم دعوتت را قبول کن��م. اما از این که به فکر 
من بودیید واقعا ممنونم. سعی کنید در هنگام رد یک 
تقاضا بیش از حد وارد جزئیات نشده وتوضیح ندهید 
و تصور نکنید باید پاسخ منفی خود را توجیه کنید.  

گفتن »نه« ، ب��ه برخی از درخواس��ت های دیگران 
به این معنا نیس��ت که ما فردی تنبل ویا خودخواه 
هستیم بلکه یعنی ما تعهداتی با اولویت باالتر نسبت 
به درخواست مطرح شده داریم به عاوه »بله« گفتن 
همیشه هم جایز نیس��ت ومی تواند تأثیری منفی بر 
س��امت ذهنمان داشته باش��د.  پرهیز از انجام یک 
س��ری از کارهایی که از ما خواس��ته می ش��ود، می 
تواند برای ما وقت خال��ی کافی را ایج��اد کند تا به 
عایق وکارهای عقب افتاده خودمان بپردازیم. مثا 
در کاس های متفاوت ش��رکت کنیم ی��ا به دیدن 
جاهای دیدن��ی بروی��م.  راه کار مؤدبانه »نه« گفتن 
به یک تقاضا اعتماد به توانایی خود است. نپذیرفتن 
خودمان را مؤدبانه و محکم و با صراحت اعام کنیم 
و از به کار ب��ردن عبارات توجیه گرایان��ه ویا پوزش 
خواهی اجتناب کنیم و از گفتن سخنانی که نشان از 

عدم اطمینان ما باشد هم استفاده نکنیم. 
 اگر کام ما از استحکام کافی برخوردار باشد، دیگران 
به خود اجازه نخواهند داد جهت ترغیب ما به انجام 

خواسته هایشان مجددا سعی وتاش کنند. 
 ما هیچ نیازی به ش��رح وتوضیح علت عدم پذیرش 
خ��ود نداریم. به ع��اوه نباید نس��بت ب��ه رد انجام 
درخواست دیگران احساس گناه کنیم بلکه باید توجه 
کنیم که انجام کارهای��ی که تمایل چندانی به انجام 
آن نداریم، احس��اس بدی را در ما ایجاد می کند که 
باید با اعتماد به نفس و انگیزه باال با آن مقابله کنیم 
ودست از کوشش خود بر نداریم. گفتن »نه« همیشه 
برای نخستین بار ممکن است س��خت وناخوشایند 
باشد. اما به مرورزمان و با تمرین وممارست آسان تر 

شده و دستیابی به آن سهل تر می گردد. 

دانشمندان دانشگاه کارنگی ملون اکنون می توانند با استفاده 
از یک نرم افزار رایانه یی با پردازش اس��کن های مغزی حالت 
شادی، ناراحتی، عصبانیت و حتی حسادت فرد را شناسایی 

کنند.
این برنامه، شادی را به عنوان راحت ترین احساس و حسادت 

را به عنوان سخت ترین احساس شناسایی می کند.
محققان بر این باورند که این یافته ها می تواند به درمان افراد 
مبتا به بیماری های روانی کمک کرده و حتی یک تشخیص 

اثبات شده علمی از اختاالت شخصیتی ارایه کند.
در این پژوهش از بازیگران خواسته شد تا احساسات اصلی را 
هنگامی که فعالیت مغزی آنها مورد بررسی بود، اجرا کنند. 
سپس یک برنامه رایانه یی، اس��کن های مغزی را که فعالیت 
یک بخش مغ��زی را در زمان اجرای یک احس��اس نمایش 
می داد، پردازش کرد. به گفته محققان، این ش��یوه می تواند 

برای ارزیابی واکنش احساسی افراد در برابر هرگونه محرک 
خارجی مانن��د پرچم، نام تجاری یا یک کاندیدای سیاس��ی 

مورد استفاده قرار بگیرد.
محققان از بازیگران خواستند تا 9 حالت احساسی عصبانیت، 

تنفر، حسادت، ترس، شادی، هوس، غرور،  غم و شرمندگی را 
ابراز کنند. سپس هر بازیگر برای هر احساس شش بار تحت 
اس��کن fMRI قرار گرفت و بعد از آن از یک برنامه رایانه یی 

برای ارزیابی احساس تجربه شده، استفاده شد.
این برنامه 50 درصد موارد احساس��ات را درست تشخیص 
داده و همچنی��ن در زمان طبقه بندی احساس��ات به ترتیب 
بیش��ترین احتمال می توانس��ت تا 80 درصد حدس صحیح 

داشته باشد.
این پژوهش که در مجله PloS ONE منتش��ر شده، نشان 
داد که رایانه در شناسایی ش��ادی بهترین حدس را داشته و 
در تشخیص حسادت از دقت کمتری برخوردار بود. همچنین 
این رایانه به ندرت احساس��ات منفی و مثبت را با هم اشتباه 
می گرفت که نش��ان دهنده برخورداری آنه��ا از عائم خاص 

عصبی است.

تشخیص شادی و غم افراد با اسکن مغزی!
چند کلک برای بیدار شدن در 

صبح زود

گاهی اوقات برای به موقع رسیدن سر کار یا هر جای دیگری، زنگ ساعت 
خود را کوک می کنید تا از خواب بیدار ش��وید. اما قبل از آن که از خواب 
سیر شوید، ساعتتان زنگ می زند و شما زنگ آن را خاموش می کنید و 
می خوابید و در نهایت دیرتر از خواب بیدار می شوید و دیر به سر کارتان 
می رسید. در حقیقت، یک عامل مهم برای راحت بیدار شدن از خواب در 
صبح زود، ریتم شبانه روزی و یا س��اعت داخلی بدن است. اگر برای شما 

سخت است که صبح زود بیدار شوید، این مطلب را بخوانید!
1    علت بیدار شدن در صبح زود را بدانید

برای انجام هر کاری از جمله سر یک ساعت مشخصی بیدار شدن از خواب، 
باید دلیل مشخصی وجود داشته باشد. مثا آیا می خواهید با خانواده خود 
صبحانه بخورید؟ یا می خواهید کمی ورزش کنید؟ یا این که می خواهید 
خود را برای یک روز خوب آماده کنید. یا از استرس ناشی از دیر رسیدن 
به محل کار خسته شده اید. بعد از این که دلیل بیدار شدنتان در صبح زود 
معلوم شد، راجع به آن با خانواده خود صحبت کنید. زیرا آنها نیز همانند 

ساعت زنگ دار می توانند به شما در بیدار شدن کمک کنند.
2    راجع به کارهای صبح روز بعد فکر کنید

 وقتی فهمیدی��د بعد از بیدار ش��دن از خواب، چه کار بای��د انجام دهید، 
می توانید کاری کنید که بیشتر بخوابید. با کاهش فعالیت های صبح روز 
بعد، می توانید س��اعت زنگدار خود را چند دقیقه دیرتر کوک کنید. اگر 
تصمیم دارید با اعضای خانواده خود صبحانه بخورید، شب قبل وسایل سر 

کار یا مدرسه خود را مرتب کنید.
3    ساعت داخلی بدن خود را بشناسید

اگر شب ها دیر بخوابید و صبح با ساعت زنگ دار بیدار شوید، ممکن است 
ندانید بدنتان به چند س��اعت خواب نیاز دارد. به طور کلی بدن، با روش 
های خاصی س��اعات خواب خود را تنظیم می کند، مث��ل پایین آمدن 
ناگهانی درجه حرارت بدن، کاهش ضربان قلب و ترشح هورمون ماتونین 
در خون 1 تا 2 ساعت قبل از خواب. بیشترین این تغییرات در ساعت 3 تا 
4 صبح رخ می دهد. س��پس بدن خود را برای بیدار شدن آماده می کند. 
پس یکی از بهترین کارها برای بیدار شدن در صبح زود این است که شب 
ها 7 تا 8 ساعت بخوابید. مثا اگر می خواهید ساعت 6 صبح بیدار شوید و 
ساعت را برای این ساعت کوک کرده اید، باید ساعت 10 شب بخوابید. این 
 کار را چند هفته انجام دهید، بعد می بینید که بدون ساعت زنگ دار هم 

می توانید از خواب بیدار شوید.
4    تحت نظر پزشک مالتونین مصرف کنید

بدن به طور خودکار هورمون ماتونین را برای خوابیدن ترشح می کند. 
هورمون ماتونین را هورمون خواب می گویند. شما می توانید تحت نظر 
پزش��ک از مکمل های حاوی ماتونین نیز برای کمک به ساعت درونی 
بدنتان اس��تفاده کنید. بعد از چند ش��ب مصرف این مکمل، ش��ما زود 
به خواب می روید و زود از خواب بیدار می ش��وید. ام��ا این را باید بدانید 
که ماتونین برای همه کم خوابی ها مناس��ب نیست و در برخی مصرف 
 کنندگان، خواب آلودگی در روز بعد دیده ش��ده اس��ت. اف��راد مبتا به 
بیماری ه��ای خودایمنی، دیابتی ه��ا، افراد مصرف کنن��ده قرص های 
ضدبارداری، داروهای گش��ادکننده عروق، داروهای آرامبخش و برخی 
داروهای فش��ارخون نباید خودس��رانه اقدام به مصرف مکمل ماتونین 

نمایند و حتما باید با پزشک در این رابطه مشورت کنند.
5    قبل از رفتن به رختخواب، تلویزیون نبینید

یکی از راه هایی که می توان صبح زود بیدار ش��د، این است که به مقدار 
کافی ش��ب ها بخوابید و قبل از خواب آرامش داش��ته باشید. اگر قبل از 
خواب، تلویزیون ببینید یا با کامپیوتر کار کنید، به س��ختی می خوابید. 
حداقل یک ساعت قبل از رفتن به رختخواب، از این وسایل استفاده نکنید.

6    نور روشنی را در اول صبح ببینید
همانطور که گفته شد، تماش��ای تلویزیون قبل از خواب، باعث می شود 
به سختی به خواب بروید. اما تماشای تلویزیون 1 تا 2 ساعت بعد از بیدار 
شدن، می تواند به تنظیم س��اعت بدن کمک کند بنابراین می دانید که 

زمان بیدار شدن است. 
در روزه��ای آفتاب��ی، ب��ا تاب��ش ن��ور خورش��ید بی��دار ش��وید و در 
 روزهای اب��ری، توس��ط نوره��ای مصنوع��ی از خ��واب بیدار ش��وید. 
پیاده روی کردن در صبح زود و یا خوردن صبحانه در هوای آزاد، باعث بهتر 

شدن خلق و خو و بهتر خوابیدن در شب می شود.
7   کارهای شب خود را بررسی کنید

ببینید چه چیزی در شب با برنامه خواب و بیداری شما تداخل می کند. 
شما باید مجددا فعالیت هایتان را برنامه ریزی کنید، برای مثال اگر تنها 
زمانی که می توانید به کاس ورزشی بروید، بعد از خوردن شام است، باید 
بدانید که این کار می تواند باعث کم خوابی ش��ما گردد. پس بهتر است 

صبح زود، ورزش کنید. 
بر اس��اس ارزیابی مؤسس��ه خواب، حدود 1 نفر از 4 نفر فرد بزرگس��ال 
معتقدند که برنامه های کاری آنها باعث می شود که خواب کافی نداشته 

باشند.
8 کیفیت خواب خود را بسنجید

 اخت��االت خواب همانن��د آپنه خ��واب و یا آل��رژی ها و افس��ردگی ها 
 م��ی توانن��د باع��ث پایی��ن آم��دن کیفی��ت خ��واب ش��وند. 
اگر شما به سختی می خوابید و به س��ختی از خواب بیدار می شوید و در 
طول روز خسته و خواب آلود هستید، نشان دهنده پایین آمدن کیفیت 
خواب شما می باشد. بهتر است نزد یک پزشک بروید تا ببینید مشکل کم 

خوابی شما مربوط به یک بیماری است یا نه.

خواندنی 
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پیامبر اکرم )ص( : 
انسان در دین خود از دوستش تأثیر می پذیرد. پس الزم است 

که هر یک از شما در انتخاب دوست دقت کنید.

عکس نوشت

مسابقات گاورانی در یک 
شالیزار در هند

تلس��کوپ فضایی هابل ناس��ا تصویر واضح��ی از یک جفت 
کهکش��ان در تعامل موس��وم ب��ه »آرپ 142« را به نمایش 

گذاشته است.
هنگامی که دو کهکشان در فاصله بسیار نزدیکی از یکدیگر 
قرار می گیرند، شروع به تعامل کرده و تغییرات دیدنی در هر 
دو طرف ایجاد می کنند. در برخی موارد دو کهکش��ان با هم 

ادغام شده و گاهی از هم گسسته می شوند.
در زیر مرکز تصویر جدید هابل، کهکشان آبی رنگ پیچ خورده 
NGC 2936 ملقب به »پنگوئن« یا »گرازماهی« قرار داشته 
که یکی از دو کهکشان در حال تعاملی است که آرپ 142 را 

در صورت فلکی مار باریک بوجود آورده است.
کهکش��ان پنگوئن پیش از آنکه در اثر کشش گرانشی همراه 

کیهانی اش از هم گسس��ته ش��ود یک کهکش��ان مارپیچی 
استاندارد بود.

بقایای ساختار مارپیچی این کهکش��ان هنوز قابل مشاهده 

بوده و تورم س��ابق کهکش��انی جای خود را اکنون به چشم 
پنگوئن داده اس��ت. در اطراف آن، جایی اس��ت که نش��انگر 
محل سابق بازوهای این کهکشان است و اکنون بال های این 

پنگوئن را با رگه های آبی و قرمز شکل داده است.
این رگه ها به سمت کهکشان همراه NGC 2937 کشیده 
شده اند که به شکل یک تخم مرغ سفید درخشان به نمایش 
درآمده است. این دو کهکشان مانند پنگوئنی که از تخم خود 

نگهداری می کند، به تصویر کشیده شده اند.
نام این جفت کهکش��ان از روی هالتون آرپ، ستاره ش��ناس 
آمریکایی و خالق اطلس کهکشان های عجیب انتخاب شده 
که مجموعه ای از کهکش��ان های دارای اشکال عجیب را در 

خود جای داده و برای اولین بار در سال 1966 منتشر شد.

کشف پنگوئن کیهان که از تخم خود مراقبت می کند

 رونمایی سریع ترین خودرو 
مسابقه الکتریکی جهان

مس��ابقات Le Mans فرانس��ه )قدیمی ترین مسابقه 
خودروی ورزش��ی جهان( میزبان یک��ی از معتبرترین 
مسابقه های 24 ساعته و فرصتی مناسب برای رونمایی 
نیسان از سریع ترین خودروی مسابقه الکتریکی جهان 

است.
این خودرو ZEOD RC نام گرفت��ه و مانند خودروی 
مس��ابقه Nissan’s Leaf Nismo RC فق��ط از 

سیستم الکتریکی برای شارژ  شدن استفاده می کند.
در حالی که Leaf Nismo با قدرت 107 اسب بخار و 
سرعت بیشینه 150 کیلومتر در ساعت حرکت می کند، 
خودروی جدید قادر اس��ت به س��رعت بی��ش از 300 

کیلومتر در ساعت برسد.
معماری سبک و آئرودینامیک پیشرفته این فناوری آن 
را به خودرویی مناسب برای تعقیب کردن خودروهای با 

سوخت بنزین تبدیل کرده است.
 Le Mans گفته می شود، این اتومبیل پیش از مسابقات
در سال 2014 تمامی آزمایش های خود را از سر خواهد 

گذارند.

فناوری
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