
آوازی که هدیه خدا برای بنده است

کلید شهر در جیب کدام کاندید 

 »استشهادی
 برای خدا«  در 
شبکه نمایش خانگی

اذان از گرامافون تا بلندگوهای مساجد وتلویزیون

صندلی شهردار آینده اصفهان هر روز داغ تر می شود 

 تشکل های کارگری 
درخواست سبد کاال نداده اند 4

 بازگشت مرسی به قدرت 
عملی نیست  خربزه و گرمک 2

برای دیابتی ها ممنوع 8
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 مردم اصفهان 
صرفه جویی آب را جدی بگیرند

برای تداوم جری��ان آب در زاینده رود، طرح هایی در دس��ت 
بررس��ی اس��ت که با توجه به نظر کارشناس��ان این حوزه در 

خصوص اجرا و یا عدم اجرای آن تصمیم گیری خواهد شد.
با توجه به این که ذخایر آبی سد زاینده رود ...

 جو سپاهان را
 موفق می بینم

آیا حضور چهار تی��م ایرانی در لیگ قهرمانان آس��یا 
و اتفاق��ات دور از انتظ��ار در فص��ل نق��ل و انتقاالت 
مثل حضور جباری در س��پاهان و عل��ی کریمی در 
تراکتورسازی موجب تقویت تیم ها شده است؟ برای 
بررسی این مسأله با کارشناسی فوتبال ایران هم کالم 
ش��دیم و وضعیت هر چهار نماینده ایران در آس��یا را 

بررسی کردیم. 

س:حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک
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تولد دوباره جشنواره کودک
5

 به روایت زاون قوکاسیان

سند راهبردی بسیج کارمندان 
7

چهارمحال  و  بختیاری تدوین می شود

چند روز دیگر کلید شهر اصفهان در دست مردی قرار می گیرد که 
قرار است از این پس سکان اداره ش��هر را به عهده بگیرد اما معلوم 
نیست از تمام مردان ش��هرداری چه کسی قرار اس��ت بر صندلی 
ش��هردار آینده بنش��یند .پس از اعالم نتایج انتخابات شورای شهر 
اصفهان و مش��خص ش��دن چند صدایی بودن ترکیب اعضای این 
شورا، گمانه زنی های مختلفی هم در بین اعضای جدید شورا و هم 
در محافل سیاسی شهر برای انتخاب شهردار آینده اصفهان صورت 
گرفت که هرچه از حرارت و احساس��ات روزهای پس از انتخابات 

کاسته می شد، این گزینه ها رنگ منطقی تری به خود گرفت.
به گزارش خبرنگار مهر، شهر اصفهان یکی از کالنشهرهای کشور 
است که عنوان پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسالمی را نیز یدک 
می کشد.اصفهان یکی از اصلی ترین و شناخته شده ترین شهرهای 
توریستی ایران است و به همین واس��طه اهمیت حضور و فعالیت 

شهرداری قدرتمند در این شهر صدچندان می شود.
در سال های پس از پیروزی انقالب اسالمی، تاکنون هشت شهردار 

در اصفهان فعالیت کرده اند که شهردار فعلی اصفهان با بیش از 10 
سال سابقه حضور، بیشترین مدت زمان تصدی مسئولیت شهرداری 
و مهندس عبدالحسین سیف اللهی با کمتر از دو ماه حضور، کمترین 
مدت حضور در این پس��ت را تجرب��ه کرده اند. در ج��دول زیر، نام 
هشت شهردار اصفهان پس از انقالب اس��المی و عمر مدیریت آن 

ها آمده است:
اکنون با برگزاری انتخابات چهارمین دوره ش��ورای اسالمی شهر 
اصفهان، شورای شهری جدید با حضور نمایندگانی که سلیقه های 
مختلف مردم را نمایندگی می کنند تشکیل شده و به نوعی می توان 
شورای چهارم اصفهان را ش��ورایی چند صدایی نامید. مطمئناً این 
چند صدایی، در موضوعی مانند انتخاب شهردار باعث می شود نام 
گزینه های مختلفی به عنوان شهردار احتمالی شنیده شود که نقطه 
اشتراک بیشتر این افراد، احتمال اجماع طیف های مختلف شورای 

شهر بر روی نام آن هاست.

 تحریم ها 
تنها جنبه تبلیغی دارد

 شهروندان  سراغ 
پالک های قولنامه ای نروند

کسب رتبه برتر صندوق رفاه 
دانشجویان دانشگاه مبارکه

 فرکانس رادیو اصفهان 
از موج خارج شد  

 نکات تغذیه اي 
براي روزه اولي ها
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 علیرضا اطهری فر- شهر دار درچه 

آگهی مزایده
شهرداری درچه در نظر دارد نس�بت به فروش 2 قطعه زمين به شرح 
ذيل اقدام نمايد لذا از متقاضيان در خواست می گردد جهت دريافت 

اسناد مزايده تا مورخ 92/5/2 به شهرداری درچه مراجعه نمايند : 
1- زمي�ن 172/75 مت�ر واق�ع در درچه خياب�ان آيت ال�ه درچه ای 
 پش�ت س�اختمان تامين اجتماعی با قيمت پايه هر مت�ر مربع مبلغ

 6/400/000 ريال 
2- زمين 272/25 متر واقع در درچه خيابان زاينده رود جنب پارک 

صبا با قيمت پايه هر متر مربع مبلغ 5/500/000ريال

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 

هئیت مدیره شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان  

الف ( زمان و محل برگزاری :
بدينوسيله از كليه س�هامداران ، وكيل يا قائم مقام صاحب س�هم و همچنين نمايندگان اشخاص 
حقوقی سهامدار شركت سهامی  ذوب آهن اصفهان ) سهامی عام ( دعوت به عمل می آيد در جلسه 
مجمع عمومی عادی ساليانه صاحبان سهام كه راس ساعت 9 صبح روز يكشنبه 4/30/ 1392  در 
محل شركت به آدرس كيلو متر 45 جاده اصفهان – ش�هر كرد ) تاالر آهن( برگزار خواهد ، حضور 

به هم رسانند. 
ب( دستور جلسه : 

1- استماع گزارش هيات مديره منتهی به دوره 1391/12/30 
2- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شركت در خصوص صورتهای مالی مربوط به 

دوره مالی منتهی به 1391/12/30 
3- بررسی و تصويب تراز نامه و صورت سود و زيان و عملكرد منتهی به 1391/12/30 

4- انتخاب اعضا هيات مديره 
5- تعيين پاداش هيات مديره و مديران 

6- اتخاذ تصميم در خصوص تقسيم سود 
7- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 1392/12/29  

8- انتخاب روزنامه كثير االنتشار جهت درج آگهی های شركت 
9- بررسی و اتخاذ تصميم در خصوص پرداخت كمكهای بالعوض به اشخاص خارج از شركت 

10- اتخاذ تصميم در خصوص ورزش قهرمانی و بودجه مربوطه 
11- اتخاذ تصميم درخصوص واگذاری و فروش اراضی شركت با عنايت به تصميمات متخذه هيات 

مديره شركت 
12- ساير مواردی كه در صالحيت مجمع عمومی عادی ساليانه باشد 

س�هامدارانی كه مايل به ش�ركت در مجمع می باش�ند می توانند با ارائه اصل كارت ملی ، يا اصل 
شناسنامه و برگ سهام جهت دريافت برگ ورودبه مجمع ، روز شنبه 1392/4/29 از ساعت 8 لغايت 
16 به مديريت سر مايه گذاری و امور سهام شركت واقع در اصفهان ، ابتدای اتوبان ذوب آهن بلوار 

شفق ، مجمع اداری ذوب آهن مراجعه نمايند . 
ضمنا جهت رفاه حال سهامداران محترم وسيله اياب و ذهاب جهت عزيمت به كار خانه درمكانهای 

مشروحه زير از ساعت 8 صبح روز يكشنبه مورخ 1392/4/30 مهيا می باشد. 
1- ميدان ارتش 

2- ميدان جمهوری اسالمی 
3- ميدان احمد آباد 

4- مجمع اداری ذوب آهن واقع در ابتدای اتوبان ذوب آهن – بلوار شفق 

(سهامی عام )

نوبت دوم

يک ش�ركت معتبر IT جهت حضور در غرفه دائمی 
نمايشگاه بين المللی پل شهرستان نياز به يک نيرو 

پاره وقت با روابط عمومی باال می باشد.
شماره تماس 6204565
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آگهی مزایده عمومی 

کمیسیون معامالت  سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 

نوبت  دوم 

)كدآگهی: ر – 92047(

م الف 2685

شماره نام ملک
پالک كاربریمزايده

ثبتی
عرصه 

)مترمربع(
اعيان 

)مترمربع(
قيمت پايه 
)ماهيانه( 

)ريال(

مبلغ 
سپرده 
)ريال(

توضيحاتنشانی

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

فالورجان  
روبروی 
ترمینال 
مسافربری

 مغازه موصوف 
با کاربری تجاری 

 اجاره داده 
 می شود

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

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

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

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

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

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

عالمه امینی – روبروی خیابان فردوس مراجعه نمایید.

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

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

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

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

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

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه عمومی 
)48352855(

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

ساختمان

20

پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

www. zayanderoud.com

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

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

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

قدس که  می 

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

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
ده در حد عکسی روی

باعث ش

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

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

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

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

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

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

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

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

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

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

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

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

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

 دول

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

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

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

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

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

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

بازار برای واردات4

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

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

 نی

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

آستانه

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

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

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

خبر می دهند، ب

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

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

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

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

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

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

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

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

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

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

 س��ال 91 تئات��ر اصفه��ان ب��دون  هی��چ اجرایی 
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س[
س: فار

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

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

رشد یکباره قیمت ها در س��ال جاری، شکاف بین درآمد و 
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 کارگری کش��ور س��بد جدید معیش��ت خانوار که حدود 
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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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سیاست داخلی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

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

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

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

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

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

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

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

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

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

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

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود

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

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی

نوبت دوم

ود[
ه ر

ند
 زای

م/
مرا

کو
ا نی

رض
ید

حم
س: 

عک
[

پایان روز دوم هفته سی ویکم لیگ برتر فوتبال

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«

 آخرین فرصت ذوب آهن
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آگهی مزایده عمومی 

کمیسیون معامالت  سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 

نوبت  دوم 

)كدآگهی: ر – 92047(

م الف 2685

شماره نام ملک
پالک كاربریمزايده

ثبتی
عرصه 

)مترمربع(
اعيان 

)مترمربع(
قيمت پايه 
)ماهيانه( 

)ريال(

مبلغ 
سپرده 
)ريال(

توضيحاتنشانی

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

فالورجان  
روبروی 
ترمینال 
مسافربری

 مغازه موصوف 
با کاربری تجاری 

 اجاره داده 
 می شود

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

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

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

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

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

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

عالمه امینی – روبروی خیابان فردوس مراجعه نمایید.

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

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

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

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

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

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه عمومی 
)48352855(

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

ساختمان

20

پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

www. zayanderoud.com

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

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

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

قدس که  می 

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

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
ده در حد عکسی روی

باعث ش

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

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

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

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

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

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

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

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

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

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

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

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

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

 دول

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

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

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

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

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

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

بازار برای واردات4

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

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

 نی

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

آستانه

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

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

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

خبر می دهند، ب

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

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

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

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

به دو كانديدا تذكردادفرماندار تهران

بهروشساندويچيجيببري

بهروشساندويچيجيببري

بازیچه اختالفات و فرصت طلبی هامیراث فرهنگی 
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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
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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
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پياده سازی شبكه فاضالب  شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد اجرای عمليات 

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

سیاست داخلی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

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

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

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

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

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

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

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

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

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

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

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود
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بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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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

پیشنهادی برای وزارت نداشته ام
وزیر راه و شهرس��ازی دولت دهم گفت: تاکنون پیش��نهادی برای 
وزارت در دولت یازدهم نداش��ته ام. علی نیکزاد در حاش��یه افتتاح 
مسکن مهر شهرستان بروجرد درمورد جزئیات دیدار با دکتر حسن 
روحانی رییس جمهور منتخب، اظهار داشت: در این دیدار خدمت 
دکتر روحانی رسیدم و گزارش��ی از عملکرد وزارت راه و شهرسازی 
ارایه کردم. وی در پاسخ به این س��ؤال که آیا در این دیدار صحبتی 
برای ادامه مسئولیت در وزارت راه و شهرسازی با وی صورت گرفته یا 
خیر، گفت: در این خصوص صحبتی انجام نداده ایم. نیکزاد همچنین 
در پاسخ به این که در صورت پیش��نهاد آیا در دولت یازدهم به کار 
خود ادامه می دهد، یادآور ش��د: من سرباز نظام هستم و همه دولت 

ها دولت اسالم هستند.

 تماس تلفنی امیرجدید قطر
 با روحانی

شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیرجدید قطر در تماسی تلفنی با دکتر 
حس��ن روحانی رییس جمهوری منتخب ملت ایران فرارسیدن ماه 
مبارک رمضان را تبریک گف��ت. امیرقطرهمچنی��ن انتخاب دکتر 
روحانی را به عنوان رییس جمهوری اس��المی ای��ران تبریک گفت 
وعالقه مندی خود به کش��ور ای��ران را ابراز ک��رد. رییس جمهوری 
منتخب ملت ایران نیز متقابال برای امی��ر جدید قطر و دولت و ملت 
این کش��ور آرزوی توفیق کرد و فراررسیدن ماه مبارک رمضان را به 
وی تبریک گفت. روحانی با تشکر از تماس تلفنی شیخ تمیم گفت: 
ماه مبارک رمضان ماه رحمت و دوستی است و امیدوارم خداوند به ما 
کمک کند تا بتوانیم میان مسلمان منطقه صلح و آشتی برقرارکنیم.  
رییس جمهوری منتخب ملت ایران ابراز امیدواری کرد که مسلمانان 

بتوانند در صلح و ثبات و آرامش زندگی کنند.

حزب وحدت و همکاری ملی به 
روحانی لیست کابینه پیشنهاد می کند

دبیرکل ح��زب وحدت و هم��کاری ملی ب��ا بیان این که فهرس��ت 
پیشنهادی حزب متبوعش برای کابینه متشکل از نیروهای معتدل 
اصولگرا و اصالح طلب طی دو روز آین��ده به رییس جمهور منتخب 
ارسال می ش��ود، گفت: رییس جمهور منتخب باید گفتمال اعتدال 
را در چینش کابینه اش محقق س��ازد. محمدرضا راه چمنی با ارایه 
تعریف از شعار اعتدال طلبی گفت: اعتدال گفتمانی است که حزب 
وحدت و همکاری ملی نیز همواره بر آن تأکید داش��ته اس��ت و در 
اساسنامه خود17ویژگی را برای آن مشخص کرده است. وی افزود: 
اعتدال گفتمانی اس��ت که در چارچوب نظام جمهوری اسالمی به 
دنبال تقویت مردم ساالری دینی است و از این رو، هم به دنبال تقویت 

جمهوریت و هم تقویت وجهه اسالمیت نظام است.

 اطرافیان روحانی به وی برای
درک خوب تحول خواهی کمک کنند

عضو ش��ورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز با بیا این که روحانی 
 محص��ول نگاه اص��الح طلبان��ه ای اس��ت که ش��رایط موج��ود را 
نمی پذیرفت، گفت: رأی به روحانی به خاطر شرایطی بود که مردم 
آن را قبول نداشتند و خواهان تغییر بودند، بنابراین اطرافیان روحانی 

به وی برای درک خوب تحول خواهی کمک کنند.
عبدالوهاب موسوی الری وزیر کش��ور دوران اصالحات با بیان این 
که امروز سالیق و دیدگاه های متفاوتی در جامعه وجود دارد گفت: 
 مش��کلی که امروز در جامعه با آن مواجه هس��تیم وجود س��الیق،

دیدگاه ه��ا و نظرات گوناگون در جامعه اس��ت که نم��ی توان آن را 
نادیده گرفت.

ایستادن مقابل دشمنان در هر مقیاسی 
امکان پذیر خواهد بود

فرمانده نیروی دریایی سپاه اظهار داش��ت: اگر بتوانیم در خود، باور 
پیروزی حق بر باطل و تحقق وعده های الهی را ایجاد و تقویت کنیم، 
ایس��تادن در برابر دش��منان در هر مقیاسی که باش��د، امکان پذیر 

خواهد بود.
دریادار علی ف��دوی فرمانده نیروی دریایی س��پاه، نیروی انس��انی 
خداباور و مؤمن را اساس قدرت ندس��ا توصیف کرد و گفت: یکی از 
وظایف سنگین و در عین حال مهم و حس��اس ما،  کمک به تقویت 
باورهای اعتقادی پاس��داران و اس��تحکام بنیه فکری و بینشی آنان 
اس��ت. وی افزود: اقدامات ما در راه ایفای این مسئولیت باید همراه 
با علم و معرفت و در عین حال ظرافت و دقت باشد و قبل از هر چیز 
جلب اعتماد و اس��تقبال را در پی داشته باش��د. وی در ادامه افزود: 
کمک و عنایت خداوند مشروط است و اگر ما نسبت به میدان آوردن 
سهم خود به طور کامل اقدام کردیم باید انتظار داشته باشیم که خدا 

نیز کمبودهای ما را جبران کند و امدادهای خود را نازل کند.

اخبار کوتاه 

  بازگشت مرسی به قدرت
 عملی نیست

سید هادی خسروشاهی     
سفیر پیشین ایران در واتیکان

به قدرت رسیدن اس��الم گرایان در هر کشوری به س��ود همه مسلمانان 
از جمله مردم ایران اس��ت، اما عملکرد یک س��اله حکومت آقای مرسی 
به عنوان نماینده اخوان، رضایت بخش نبود و دارای اش��کاالت بسیاری 
بود که از جمله آنها اس��تمرار روابط با رژیم صهیونیستی، اعزام سفیر به 
اسرائیل، همکاری عملی با آل س��عود، همکاری عملی در ایجاد فتنه در 
بین مسلمانان ش��یعه و سنی 
و س��کوت معنی دار درمورد به 
شهادت رسیدن رهبر شیعیان 
مصری اس��ت والبته باید گفت 
ش��رایط داخلی مصر، به ویژه با 
توجه به موضعگیری مسالمت 
آمیز اخوان در قب��ال حوادث، 
امکان ورود به یک جنگ داخلی 

را نمی دهد.
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دستگیری ریگی از ارزشمندترین دستاوردهای وزارت اطالعات بود

مصلحی وزیر اطالعات گفت: دستگیری عبدالمالک ریگی یکی از مهم ترین اقداماتی بود که به 
رغم این که سرویس های غربی تالش بسیاری کردند تا بتوانند نفوذی از این قبیل داشته باشند، 
این عملیات با موفقیت انجام شد و در نوع خود یکی از بهترین دستاوردهای این وزارتخانه است.

توضیحات  وزیرکاردرباره 
عدم مالقات با روحانی

وزیر کشور به مطهری
پاسخ می دهد

وزیر کار، رفاه و تع��اون توضیحاتی را درباره ع��دم مالقات خود با رییس 
جمهور منتخب ارایه کرد.

اس��داهلل عباس��ی وزیر کار، رفاه و تعاون  در پاسخ به این س��ؤال که چرا 
تاکنون به دیدار رییس جمهور منتخب برای ارایه گزارش نرفته اید، گفت: 
پیش از این برنامه مالقات من با آقای روحانی برای دیدار و همچنین ارایه 
گزارش در خصوص وزارتخانه کار، رفاه و تعاون تنظیم شده بود. وی افزود: 
با این حال زمان مالقات من با بیماری آقای روحانی همزمان ش��ده بود 
و پزشک، ایش��ان را از مالقات منع کرده بود و البته در همان روز، دیدار 
عده ای از نمایندگان مجلس نیز با ایش��ان لغو شد. وزیر کار، رفاه و تعاون 
ادامه داد: امیدوارم در آینده نزدیک با تنظیم وقت مالقات بتوانم به دیدار 

آقای روحانی بروم. 

کمیس��یون فرهنگی مجلس شورای اس��المی این هفته  با تشکیل جلساتی 
در روزهای یک شنبه و سه ش��نبه، پیرامون راهکارهای اجرایی امر به معروف 
و نهی از منکر با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه 
بحث و تبادل نظر می کنند. مصطفی محمد نجار وزیر کشور روز سه شنبه برای 
پاسخگویی به سؤال علی مطهری نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسالمشهر 
به کمیسیون فرهنگی مجلس می رود. محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان نیز 
با حضور در کمیسیون فرهنگی مجلس به سؤاالت علی ایرانپور نماینده مبارکه، 
عباس مقتدایی نماینده اصفهان، ابراهیم آقامحمدی نماینده خرم آباد، جواد 
هروی نماینده قائنات، علی نعمت چهاردولی نماین��ده مالیر، نادر قاضی پور 
نماینده ارومیه، علیرضا محجوب نماینده تهران، ایرج ندیمی نماینده الهیجان 

و امیر خجسته نماینده همدان پاسخ می دهد.

محمدرضا عارف در جمع اعضای ش��ورای مرکزی انجمن 
اسالمی دانش��گاه تهران و علوم پزش��کی تهران با اشاره به 
همزمانی این دیدار با ایام سالگرد کوی دانشگاه تهران، یادآور 
شد: واقعه 18 تیر 78 بسیار دردناک بود و جامعه دانشگاهی 

کشور عزادار شد.
وی اف��زود: واقع��ه 18 تی��ر نش��ان داد هزین��ه حض��ور 
 خودسرها در عرصه سیاسی کش��ور، به چه میزان  می تواند 
خس��ارت بار باش��د؛ هزینه ای که هیچ یک از عقالی نظام، 
اعتقادی به آن نداشتند. اگر با خودس��رها برخورد می شد 
در تیر ماه 88 شاهد حضور نیروهای لباس شخصی در کوی 
دانش��گاه تهران نبودیم. وی ادامه داد: اگ��ر در حادثه کوی 
دانشگاه با تدبیر،آرامش و اعتدال با اتفاقات برخورد می شد،  
هیچ گاه ادبیات رویارویی دانشجو با حاکمیت، وارد ادبیات 

سیاسی جمهوری اسالمی ایران نمی شد.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی  در ادامه به شکل گیری 
احزاب در ایران اش��اره کرد و با بیان این ک��ه باید تحلیل و 
آسیب شناسی کرد که چرا هیچ حزبی در ایران فراگیر نشده 
است، اظهار داشت: اگر قرار باشد حزبی ایجاد شد نباید قائم 
به فرد یا گروهی محدود باشد. نسل های سوم  و چهارم باید 
محور فعالیت حزبی باشند که با این رویکرد موافق  تشکیل 

حزب فراگیر هستم.

عضو هیأت رییسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسالمی گفت: کشورهای اروپایی و غربی در 
تحریم ها بیشتر آسیب دیده اند و سعی دارند که محصوالت 
خود را از طریق دیگر به ملت بفروش��ند که نشان می دهد 
تحریم ها تنها جنبه تبلیغی داش��ته اس��ت و آمریکا بیشتر 

به ما نیاز دارد.
 وی تصریح کرد: البته کش��ورهای غرب��ی و اروپایی خود از 
تحریم ها بیشترین ضربه را خورده و آسیب دیده اند و البته 
بارها سعی کرده اند نیازها با عناوین تجاری دیگر رفع  شده 
و تولیدات خود را نیز از همین راه به ایرانیان بفروشند و اگر 
این موضوع بررسی شود، خواهم دید که تحریم ها تنها جنبه 

تبلیغی داشته و آمریکا بیشتر به ما نیاز دارد.
 حجت االسالم وحید احمدی در خصوص برخی اعتراضات 
به نتایج انتخابات شوراها در کشور گفت: ما یک انتخابات با 
عظمت را با حضور گسترده مردم برگزار کردیم و حیف است 

به خاطر برخی شبهات اعتماد ملت از بین برود. 
 وی همچنی��ن در خصوص انتخابات ش��وراها افزود: قانون 
تکلیفی را در خصوص نظارت بر انتخابات شوراهای اسالمی 
مش��خص و این تکلیف را بر عهده مجلس شورای اسالمی 
گذاشته است که بر این اساس نیز س��ه تن از نمایندگان بر 

روند انتخابات هر استان نظارت می کنند. 

نشست تخصصی سبک زندگی جهادی با حضور حدادعادل 
مشاور عالی رهبر معظم انقالب و جمعی از فعاالن جهادی 

برگزار شد.
 در این نشست حدادعادل به بیان نکاتی در خصوص جهاد 
پرداخته و اظهار داش��ت: خاطرات بنده از حرکات جهادی 
به س��ال های اول انقالب برمی گردد و زمان��ی که در اولین 
تابستان پیروزی انقالب در س��ال 58 جهاد سازندگی اعالم 
موجودیت کرد و همه نیروهای به وجد آمده از پیروزی انقالب 

در حرکت عظیم آن سهیم شدند.
 حدادعادل با بیان ای��ن که جهاد س��ازندگی کار خود را به 
صورت فراگیر آغاز کرد، افزود: در آن زمان هر کسی که تمایل 
داشت خدمتی به مناطق محروم ارایه دهد به این حرکت های 
جهادی می پیوست و با اقداماتی که صورت گرفت، روستاها 
به مقیاس و اندازه درآمده بودند و مشکالت آنها جدی گرفته 
شده بود، به طوری که عده ای برای س��واد آموزی، گروهی 
برای تعمیرات و ع��ده ای دیگر برای برداش��ت محصوالت 

کشاورزی به آنجا می رفتند.
مش��اور رهبر معظم انقالب به فعالیت های جهاد سازندگی 
اشاره کرد بیان داش��ت: روحیه جهادی باید همواره در بین 
مردم به ویژه جوانان حفظ ش��ود و کار جه��ادی باید جدا از 

فعالیت دستگاه های دولتی باشد.

 عضو ش��ورای مرکزی حزب اس��المی کار با بی��ان این که
برنامه های ارایه ش��ده از س��وی روحانی کامال یک برنامه 
اصالح طلبانه است گفت: برای اصالح طلبان مهم این است 
که برنامه هایی در راستای اهداف و دیدگاه های اصالح طلبی 
اجرایی شود و فرق نمی کند که این برنامه از سوی قالیباف، 
جلیلی یا حسن روحانی اجرایی شود، مهم این است که برنامه 
های روحانی با برنامه اصالح طلبان هیچ تفاوتی ندارد. سهیال 
جلودارزاده گفت: امروز در شرایط بازسازی قرار داریم و بعد از 
یک طوفانی که آمده باید تغییر و تحول انجام دهیم، بنابراین 
سروسامان دادن بر وضع موجود وظیفه دولت و مردم است.

وی با طرح این س��ؤال که برای رفع مشکالت امروز جامعه 
 باید چه تدبیری کنیم گفت: وقتی ش��نیده می ش��ود که از 
کانال های کولر مجمع استراتژیک هم برای گرفتن پست، 
آدم وارد می ش��ود، آیا این تدبیری که آقای روحانی گفتند 
می خواهند با آن امور را سر و سامان بخشند محقق می شود.

 وی همچنین در انتقاد به کسانی که روحانی را اصالح طلب 
نمی دانند گفت: من مخالف این هستم که روحانی را اصالح 
طلب ندانیم، مگر کاری که اصالح طلبان می خواهند انجام 
دهند چیس��ت؟ آیا غیر از این برنامه هایی اس��ت که آقای 
روحانی مطرح کرده است؟ بنابراین این بهترین فرصت است 

که اصالح طلبان از آن استفاده کنند.

مجلس مجلسسیاست داخلی سیاست داخلی

 شرط موافقت عارف
با تشکیل حزب فراگیر

 تحریم ها 
تنها جنبه تبلیغی دارد

کار جهادی باید جدا  از فعالیت 
دستگاه های دولتی باشد

 روحانی
 اصالح طلب است 
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هر چند خبر روزنامه العرب چاپ لندن درباره سفر حسن روحانی به 
ریاض به عنوان اولین برنامه خارجی رییس جمهور منتخب تأیید 
نشده است، اما بسیاری کنجکاوند بدانند آیا او نیز مانند سلف خود 
همواره با چمدانی بسته آماده مسافرت های خارجی است یا ترجیح 

می دهد تا اطالع ثانوی از سفرهای غیر ضروری بپرهیزد؟
به جز مورد عربستان سعودی که به تازگی از آن سخن به میان آمده 
و البته تأیید نشده اس��ت، نزدیک ترین زمان برای مقایسه، پایان 

شهریورماه پیش رو  و موسم مجمع عمومی سازمان ملل است.
 محمود احمدی نژاد در طول8 سال ریاست جمهوری خود، نه 8 
بار که 9 مرتبه به نیویورک رفت و در نطق خود در صدا و سیما نیز 
هنگامی که سیاهه افتخارات و خدمات خود را بر می شمرد، از بیش 
از 100 سفرخارجی که 9 مورد آن به مقصد نیویورک بوده با هیجان 
خاصی سخن گفت، خاصه از این که برای گفتگو با او، خبرنگاران 
خارجی در صف انتظار می ایستاده اند! آن دوران با همه مختصات 
 و مش��خصات احمدی ن��ژادی اش ، به هر ترتیب ، ب��ه پایان خود 
نزدیک می ش��ود و از12 مرداد92 فصل جدیدی آغاز می شود  و 
آن گاه باید دید رییس جمهور جدید کدام سفرهای خارجی را در 
اولویت قرار می دهد و به صورت مش��خص راهی نیویورک خواهد 

شد یا نه؟
گروهی بر این باورند رییس جمهور جدید نیز باید همچون سلف 
خود از هر فرصت تریبونی و رسانه ای استفاده کند تا صدای ایران 

جدید را به گوش همگان برس��اند و در برخی عرصه ها آِب رفته را 
به جو بازگرداند.

اینان حتی ی��ک گام پیش تر می نهند و می گوین��د برای این که 
جسارت بیشتر خود را به نسبت احمدی نژاد به نمایش بگذارد اگر 
ضرورتی پدید آمد و با باراک اوباما رییس جمهوری آمریکا رخ به رخ 

شد، دست او را هم بفشارد.
در مقابل، این اعتقاد هم وجود دارد که حسن روحانی باید از همه 
»رفتارهای شناخته شده« سلف خود بپرهیزد. چون او برای سفر 
به مجمع عمومی سازمان ملل اشتیاق زایدالوصفی نشان می داد، 
روحانی ش��وقی بروز ندهد و به اعزام یک نماینده در س��طح وزیر 
خارجه دست کم در سال اول، بسنده کند. خاصه این که بیم دارند  
تکرار نوع مواجهه رییس جمهور اصالح طلب با رییس جمهور اسبق 
آمریکا در سال2001 و در اجالس هزاره به تصویر موقعیت و میزان  

آزادی عمل او خدشه وارد کند.
پیش بینی رفتار ریی��س جمهور روحانی، اما چندان هم دش��وار 
 نیس��ت، چرا که دولت آینده ب��ا عنوان »تدبیر و امید« ش��ناخته 
می شود و گفتمان محوری آن نیز » اعتدال« است و طبعا  انتظار 
می رود حس��ن روحانی نه خود را شیفته س��فرهای متعدد نشان 
دهد و نه از سفرهای ضروری که به لحاظ پروتکلی در سطح رییس 
جمهورند بپرهیزد. سفرهای احتمالی به ریاض و نیویورک را باید از 

این منظر ارزیابی کرد و در عین حال نکات دیگری را نیز بازگفت:

- »س��فر بما هو س��فر« واج��د ارزش نیس��ت. مهم تر از س��فر، 
دستاوردهای آن است و البته قاعدتا راهبرد روحانی قطعا با سلف 
خود متف��اوت خواهد بود، چرا ک��ه برای احمدی ن��ژاد اوال نفس 
مسافرت رفتن اهمیت داشت و ثانیا یکی از مهم ترین اهداف سفر 
برای او ارتباط با رس��انه های غربی بود. طبیعی اس��ت که افسانه 
خواندن هولوکاس��ت و تشکیک در واقعه11س��پتامبر و اظهارات 

دیگر برای رسانه ها جذابیت بسیار دارد یا داشت. 
 آق��ای روحانی اما ب��ه عکس باید بکوش��د ای��ران را از صفحه اول 
 روزنامه ها و ش��بکه های خب��ری دور و خارج کند. زیراپیوس��ته 
خبر ساز بودن  به این معنی است که روند امور بسامان نیست. در 
روزنامه نگاری می گویند افتادن آجر از دیوار خبر نیست، اما اگر به 
سر کسی اصابت کند و آن  شخص بمیرد آن گاه خبر تلقی می شود.

در فرهنگ خودمان نیز خبرترین خبر، خبر ناگوار است،»آن را که 
خبر شد خبری بازنیامد«،  بنا بر این خبرساز بودن به خودی خود 
امرمثبتی نیست. با این وصف می توان حدس زد که حسن روحانی 

به قصد خبرسازی به سفر نرود.
سفرهای رییس جمهور همواره باید مبتنی بر نفع کشور باشد، نه 

سفر برای سفر و حداکثر خبرسازی!
- سفر های خارجی اگر به دعوت همتای مقام ایرانی صورت بپذیرد 
مفیدتر اس��ت تا این که به صرف عضویت ایران در یک س��ازمان 
جهانی انجام شود. ]یک نمونه: اصرار احمدی نژاد به حضور مستمر 
در نشست های سازمان شانگهای در حالی که ایران تنها به عضویت 
ناظر آن پذیرفته ش��ده ، هر چند تصوی��ر او را در کادر عکس های 
پایانی یادگاری قرار می داد، اما عم��ال به عقد قراردادهای متقابل 

نمی انجامید.[
رییس جمهور ، اگر اس��تاندار و فرماندار را از چه��ره های موجه و 
 مورد اعتماد برگزیند آنها همان نق��ش رییس جمهور را در محل،

 ایفا خواهند کرد و مردم می توانند س��یمای رییس جمهور را در 
تلویزیون ببینند. هنوز بس��یاری از ما عادت داری��م وقتی با تلفن 
راه دور صحب��ت می کنیم با ص��دای بلند حرف بزنی��م! در حالی 
که ضرورتی به این کار نیس��ت. تلویزیون اختراع ش��ده تا رییس 
 جمهور به خانه های ما بیاید، نه این که ساعت ها زیر آفتاب یا باران 
منتظر بایستیم و با این پرسش رو به رو ش��ویم که از کی به اینجا 

آمده اید؟ 
سفر و گفتگوی نزدیک با مردم ، در حد خود خوب است، اما باز برای 
هر مواجهه نیز نیاز به سفر نیست. دست آخر این که کسبه قدیمی و 
بازاریان کهنه کارَمَثلی دارند  که می گوید: »کاسب باید پا شکسته 
باشد«؛  یعنی محل کسب خود را ترک نکند. این به معنی ارتباط 

نداشتن آنها نیست. 

بررسی جایگاه و اهمیت سفر برای یک رییس جمهور 

گردن زدن قاتل عربستانیآیا روحانی هم مانند احمدی نژاد »عشق سفر« خواهد بود؟
صالح بن علی الش��مرانی پیش از این در دادگاه به جرم قتل 
یک مرد جوان در جریان درگیری، مجرم شناخته و به مرگ 

محکوم شد.
بر اساس اعالم وزارت کش��ور عربس��تان، وی روز دوشنبه 
به مجازات خود رسید و گردن زده ش��د. از آغاز سال جاری 
تاکنون57 تن در عربستان اعدام شده اند، سال گذشته تعداد 
اعدامی ها در این کش��ور7۶ نفر اعالم ش��ده بود. به گزارش 
خبرگزاری فرانسه، در عربس��تان برای جرائم زیادی چون 
س��رقت مس��لحانه، جادوگری، قتل، تجاوز و ... اعدام صادر 
می شود. این در حالیست که درستی و حقانیت دادگاه های 
عربستان به دلیل وجود ضعف های زیاد در سیستم قضایی 
این کشور و فقدان قوانین کیفری نوشته شده، همواره مورد 
انتقاد و تردید از س��وی مدافعان حقوق بشر بوده است. این 
وضعیت به قضات و دادس��تان ها اجازه می ده��د که تنها بر 
اساس سلیقه شخصی و برداشت خود از قانون علیه متهمان 

حکم صادر کنند.

مهاجرت معکوس تروریست ها 
ازسوریه به لبنان

منابع مطبوعاتی اعالم کردند که این روزها تروریست های 
سوری از طریق مسیرهای صعب العبور خود را به لبنان و بقاع 
غربی می رسانند. به گزارش الحدث نیوز، منابع اطالع رسانی 
لبنان اعالم کردند که عناصر تروریست تکفیری این روزها  
ازمس��یرهای صعب العبور به صورت غیر قانون��ی، خود را از 
سوریه به لبنان می رس��انند و در مناطق بقاع غربی مستقر 
می شوند. بر اساس این گزارش این تروریست های تکفیری 
که وابسته به جبهه النصره هستند، بعد از ورود به لبنان در 
کوهستان های شرقی این کش��ور که از منطقه الرتید تا کوه 
کامد اللوز و مجدل عنجر کشیده شده است، مستقر می شوند.

 سازمان ملل 
دعوت اسد را پذیرفت

سازمان ملل متحد دعوت بشار اسد رییس جمهوری سوریه 
برای سفر به این کشور، با هدف مذاکره درباره کاربرد احتمالی 
تسلیحات شیمیایی را پذیرفت. شبکه خبری »المنار« نوشت: 
»مارتین نسیرکی« سخنگوی سازمان ملل روز چهارشنبه 
اعالم کرد، این س��ازمان با دعوت دمشق برای سفر دو تن از 
مقامات سازمان ملل به سوریه با هدف مذاکره درباره استفاده 
احتمالی از تسلیحات شیمیایی در درگیری ها، موافقت کرد. 

اخبار بین الملل



یادداشت

 شهروندان 
سراغ پالک های قولنامه ای نروند

گروه شهر - معاون شهرسازی و معماری ش��هرداری اصفهان گفت: 
اولین ش��رط برای صدور پروانه یا تفکیک زمین، احراز مالکیت است.

مس��عود نریمانی اظهار داشت: ش��هروندان در زمان خرید زمین های 
قولنامه ای باید از شهرداری استعالم بگیرند.

نرخ جدید کرایه تاکسی اعالم شد
ابوالفضل قربانی سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان از افزایش ۲۰ 
درصدی کرایه تاکس��ی ها نسبت به سال گذش��ته خبر داد. وی گفت: 
مصوبه شورای اسالمی شهر اصفهان در خصوص افزایش کرایه تاکسی 
به تأیید فرمانداری رسید و برای اجرا به سازمان تاکسیرانی ابالغ گردید.

کسب رتبه برتر صندوق رفاه 
دانشجویان دانشگاه مبارکه 

گروه شهر- رییس دانشگاه آزاد اسالمی واحد مبارکه گفت: صندوق 
رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد واحد مبارکه در بین دانشگاه های سراسر 
کشور توانسته اس��ت رتبه برتر صندوق رفاه دانشجویان را کسب کند.

دکتر علیان گفت:  فعالیت های صندوق رفاه دانشجویان در واحد مبارکه 
به منظور تسهیل در امور مالی دانشجویان و فراهم آوردن امکاناتی در 

جهت تأمین و پرداخت شهریه برای دانشجویان  است.

گشتی در اخبار 

 مردم اصفهان 
صرفه جویی آب را جدی بگیرند

محمد مهدی اسماعیلی   
معاون سیاسی، امنیتی، اجتماعی استانداری

برای تداوم جریان آب در زاینده رود، طرح هایی در دست بررسی است که 
با توجه به نظر کارشناسان این حوزه در خصوص اجرا و یا عدم اجرای آن 

تصمیم گیری خواهد شد.
با توجه ب��ه این که ذخایر آبی س��د زاینده رود تأمین کننده آب ش��رب، 
صنعت و کشاورزی اس��تان اصفهان، آب شرب اس��تان یزد و کشاورزی 

 چهارمحال بختیاری است، کلیه
مص��رف کنندگان ای��ن منبع 
باید با صرفه جوی��ی و مصرف 
بهین��ه، ش��رایط را مدیریت و 
کنترل نمایند. به لطف خداوند، 
خوشبختانه حجم آب ورودی به 
سد نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته بیشتر بوده و ذخیره آب 
پشت سد کاهش نداشته است.

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1080 | شنبه 22 تیر 1392 | 4 رمضان  1434 

چهره روز
کشته شدن دو مرد و یک جنین در تصادف

گروه شهر - اصفهان در پنج روز گذشته شاهد حوادث مختلفی بود که از جمله مهم ترین آن  
می توان به کشته شدن دو مرد و یک جنین در تصادف محور اصفهان –شهرکرد و دیگری احیا و 

بازگشت جوان 18 ساله بر اثر برخورد با دستگاه ورزشی ژیمناستیک اشاره کرد.
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ادام�ه از صفحه یک- طی 
 گروه 
روزه��ای گذش��ته برخی از شهر

نمایندگان صحبت از ثبات و 
ادامه مس��یر مدیریت1۰ ساله ش��هرداری اصفهان 
مطرح می کنند و برخی دیگر به دنبال تغییر و تحول 

در مدیریت شهری اصفهان هستند.
هرچند برخی نام های��ی که به عن��وان گزینه های 
احتمالی ش��نیده می ش��ود، گزینه های��ی نزدیک 
به طی��ف فعل��ی ش��هرداری اصفهان اس��ت و این 
تحول بیش��تر به تحول فردی نزدیک ش��ده است، 
در ادامه به بررس��ی ن��ام ها و گزینه ه��ای احتمالی 
که این روزها در محافل سیاس��ی شهر و همچنین 
در بین اعضای ش��ورای ش��هر برای انتخاب شهردار 
 جدید اصفهان ش��نیده ش��ده می پردازیم و بررسی 
می کنیم که این گزینه ه��ا چقدر به ثبات و یا تغییر 

مدیریت شهری نزدیک هستند:
س�ید کری�م داوودی: وی ک��ه نای��ب ریی��س و 

رییس کمیس��یون برنام��ه، بودجه و ام��ور حقوقي 
شورا در س��ومین دوره شورای ش��هر اصفهان بود، 
از بین س��الیق مختلف حاضر در ش��ورا ب��ه عنوان 
 گزینه ج��دی ب��رای ش��هرداری اصفه��ان مطرح 
م��ی ش��ود. داوودی از نظر تش��کیالتی، از لیس��ت 
جبه��ه پی��روان خ��ط ام��ام و رهب��ری اس��ت که 
با عنوان »خادمان ش��هر« وارد انتخابات ش��د و به 
شورای ش��هر راه یافت. آنچه ش��انس داوودی برای 
 انتخ��اب ب��ه عن��وان ش��هردار اصفه��ان را تقویت

می کند، ارتباط خوب وی با همه نمایندگان شورای 
ش��هر اس��ت که با فرض حمایت نمایندگان لیست 
خادمان ش��هر به عنوان بخش��ی از آرای مورد نیاز و 
حمایت سایر نمایندگان برای رسیدن به حد نصاب 
آرا که با توجه به ش��نیده ها محتمل است، می تواند 
رأی اعتماد ش��ورا را برای انتخاب به عنوان شهردار 
جدید اصفهان همراه خود ببیند. داوودی برای حضور 
در رأس شهرداری اصفهان، باید قید حضور در شورای 

ش��هر را بزند که باید دید از این بین، کدام مس��یر را 
انتخاب خواهد کرد.

محمد سعیدی کیا: وزیر کابینه سه دولت هاشمی، 
خاتمی و احمدی نژاد، یکی از معدود شخصیت های 
سیاسی کشور است که می تواند در رده افراد مستقل 
در سیاست ایران قلمداد شود. گفته می شود وی یکی 
از سه گزینه پیش��نهادی و یکی از چهره های بانفوذ 
مدیریت شهری اصفهان است که نامش برای حضور 

احتمالی در شهرداری اصفهان مطرح می شود.
دکتر فرهن�گ مظفر: ن��ام رییس دانش��گاه هنر 
اصفهان بیشتر از دو جهت برای حضور در رأس اداره 
شهرداری اصفهان شنیده می شود. وی در درجه اول 
با توجه به تحصیالت و تخصص باال در حوزه معماری 
و شهرس��ازی، به عنوان فردی شاخص و متخصص 
برای پست شهرداری اصفهان شناخته می شود و در 
درجه دوم، فردی اعتدال گرا بوده که طی سال های 
متمادی در دولت های مختلف، سمت های اجرایی 

 مختلفی در دست داش��ته و با توجه به حضور دولت 
اعتدال گ��را، م��ی تواند گزین��ه ای مناس��ب برای 
حض��ور در رأس ش��هرداری اصفهان باش��د. وی در 
دولت های گذش��ته، س��مت هایی نظی��ر مدیرکل 
دفتر پژوهشی س��ازمان برنامه و بودجه و همچنین 
مع��اون برنامه ریزی و توس��عه مناط��ق آزاد و ویژه 
اقتصادی بوده است. از س��ال 85 یعنی از زمان روی 
کار آمدن دولت محم��ود احمدی ن��ژاد تاکنون به 
عنوان رییس دانش��گاه هنر اصفهان، فعالیت کرده 
 اس��ت. انتخاب وی ب��ه عن��وان ش��هردار اصفهان 
می تواند بسیاری از حساسیت های پیش آمده بر سر 
مسائل میراث فرهنگی استان اصفهان را با توجه به 
تخصص های ویژه وی برطرف کرده و قطعا با استقبال 
س��ازمان های مردم نهاد می��راث فرهنگی و محیط 

زیست مواجه خواهد شد.
دکتر مرتضی س�قائیان نژاد: ش��هردار یک دهه 
گذش��ته اصفهان، همچنان نیز گزینه ای محتمل و 
جدی برای ادامه حضور در رأس شهرداری اصفهان 
محسوب می شود. البته این روزها با روی کار آمدن 
دولت جدید، احتمال حضور وی در سطوح مدیریتی 
در تهران شنیده می شود و این اخبار به همان میزان 
که وی را به یکی از پس��ت ه��ای دولتی نزدیک می 
کند، از ش��هرداری اصفه��ان دور می کن��د که این 
مس��أله، یکی از دالی��ل اصلی پررنگ تر ش��دن نام 
 افراد دیگر برای تصدی شهرداری اصفهان به نسبت 
سقائیان نژاد است. گفته می شود شهردار اصفهان در 
برخی از جلسات خصوصی در همین رابطه اعالم کرده 

تمایلی به ادامه حضور در شهرداری اصفهان ندارد. 
مهندس نورصالحی: نام معاون سابق وزیر مسکن 
و شهرسازی و مدیرعامل ش��رکت عمران شهرهای 
جدید که پیش از این پست ها، رییس سازمان مسکن 
و شهرسازی اس��تان اصفهان بود نیز به عنوان یکی 
از گزینه های ش��هردار جدید اصفهان مطرح است. 
نورصالحی تا دو سال قبل سمت معاون وزیر مسکن 
را عهده دار بود. گفته می ش��ود، نورصالحی یکی از 
گزینه هایی است که می تواند مورد اجماع نمایندگان 

مختلف شورای شهر اصفهان باشد.
مهندس س�ید جمال الدین صمصام شریعت: 
وی س��ابقه حضور در ش��هرداری اصفهان به عنوان 
مع��اون ش��هردار را در پرون��ده دارد و از ابت��دای 

دولت دهم تا یک س��ال قبل از پای��ان این دولت، به 
 عنوان معاون عمرانی اس��تانداری اصفهان فعالیت

می کرد. قبل از برگزاری انتخابات ش��ورای شهر، از 
وی به عنوان یکی از نامزدهای این انتخابات در شهر 
اصفهان نام برده می شد، ولی او در این انتخابات ثبت 
نام نکرد. نام صمصام ش��ریعت نیز به عنوان یکی از 
گزینه های احتمالی ش��هرداری اصفهان در محافل 

سیاسی و رسانه ای مطرح است.

مرتضی طالیی: فرمانده اس��بق نی��روی انتظامی 
اصفهان پ��س از بازنشس��تگی از نی��روی انتظامی، 
طی شش س��ال گذش��ته حضور فعالی در مدیریت 
شهری تهران داشته و ریاست کمیسیون فرهنگی-  
اجتماعی شورای شهر تهران را عهده دار بود. وی که 
در انتخابات شورای شهر تهران با رأی خوبی مجددا به 
عنوان نماینده مردم تهران در این شورا انتخاب شد، 
اکنون با پیشنهاداتی برای حضور به عنوان شهردار 
اصفهان مواجه است. البته مشخص نیست که آیا وی 
حاضر است برای حضور در شهرداری اصفهان، قید 
عضویت در شورای ش��هر تهران را زده و از این شورا 

انصراف دهد یا خیر؟
حسین آذین: معاون سیاس��ی امنیتی استانداری 
 اصفه��ان در دول��ت نه��م، گزین��ه ای اس��ت ک��ه 
می تواند مورد اجماع طیف های مختلف اصولگرایان 
در شورای شهر واقع شود و از همین حیث نیز نام او به 

عنوان گزینه احتمالی مطرح شده است.

صندلی شهردار آینده اصفهان هر روز داغ تر می شود 

کلید شهر در جیب کدام کاندیدا 

س�ید کریم داوودی که نایب 
ریی�س و ریی�س کمیس�یون 
برنامه، بودج�ه و امور حقوقي 
شورا در سومین دوره شورای 
ش�هر اصفه�ان ب�ود، از بی�ن 
سالیق مختلف حاضر در شورا 
به عن�وان گزینه ج�دی برای 
 ش�هرداری اصفه�ان مط�رح 

می شود

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد
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چهره روزیادداشت

 تشكل های کارگری 
درخواست سبد کاال نداده اند

یک هفته پس از آن که اسداهلل عباسی  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
اعالم کرد دولت نقشی در تأمین سبد کاالی ماه رمضان کارگران نخواهد 
داش��ت و کارفرمایان اگر خود مایل بودند طبق »س��نت حسنه« برای 
کارگرانش��ان کمک های غیرنقدی در نظر بگیرند، حسن رادمرد معاون 
وزیر صنعت، معدن و تجارت مدعی شد که به دلیل عدم مراجعه و پیگیری 
تشکل های صنفی کارگری، س��بد کاالی ماه رمضان در میان کارگران 
توزیع نشده  اس��ت. به گزارش ایلنا، محرومیت کارگران از دریافت سبد 
کاالی ماه رمضان درحالی برای هفتمین سال متوالی تکرار شد که طی 
روزهای اخیر فعاالن صنفی کارگری متعددی از سراسر کشور با یادآوری 
شرایط نامناسب اقتصادی برضرورت اختصاص سبد کاالی ماه رمضان دولت 
به کارگران تأکید کرده  بودند. صرف نظر از این که هنوز مسئوالن دولتی در 
خصوص چرایی محرومیت کارگران از دریافت سبد کاالی ماه رمضان هم 
رأی نیستند، رییس کانون عالی شوراهای اسالمی کار کشور از آمادگی این 
تشکل کارگری برای ارایه درخواست دریافت این سبد خبر داده  است. در 
خبری که به نقل از   معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در رسانه ها منتشر 
شد، در خصوص عدم توزیع سبد کاالی ماه رمضان در میان کارگران آمده 
است: »به لحاظ کاال هیچ مشکلی وجود ندارد، اما تشکل ها و اتحادیه های 
مربوط به کارگران تاکنون درخواس��تی مبنی بر دریافت سبد کاالیی به 
ما ارای��ه نکرده اند، اما موجودی کاال در حدی اس��ت که اگر کارگران هم 

درخواست دهند، سبد کاالیی در اختیار آنها قرار می گیرد.«

خبر ویژه

4
تبادل ۱۶۴۲ مگاوات برق با کشورهای همسایه

میزان مبادله های برون مرزی برق ایران با کشورهای همسایه  سه شنبه۱۸تیرماه۹۲به۱۶۴۲ مگاوات رسید. 
مجموع میزان صادرات برق ایران به کشورهای افغانستان، عراق، پاکستان، ارمنستان و ترکیه یک هزار و 

۳۶۶ مگاوات و مجموع واردات برق از کشورهای ارمنستان و ترکمنستان به میزان۲۷۶ مگاوات ثبت شد.
 وزارت راه و شهرسازی

برنامه ای برای بازار اجاره بها ندارد
رییس کمیسیون عمران مجلس

سید مهدی هاشمی 
در حال حاضر متولی اصلی بازار مسکن مسئولین وزارت راه و شهرسازی 
هستند، لذا مس��ئولین این وزارتخانه باید اهتمام الزم را برای مدیریت 
بخش اجاره بها به خرج دهند، اما متأس��فانه برنامه های این وزارتخانه 
در مسکن مهر خالصه شده اس��ت. وزارت راه و شهرسازی باید براساس 
شاخص ها و معیارهای مختلف و منطبق با واقعیت های روز، نرخ واحدهای 
مسکونی را در تهران مشخص و تعیین کنند. بنگاه های معامالتی مسکن 
باید براس��اس یک چارچوب 
 مش��خص ن��رخ اج��اره بهای

اختی��ار  در  را   مس��کن 
اجاره کنندگان مس��کن قرار 
دهند. ناهماهنگ��ی در عرضه 
 و تقاض��ای مس��کن یک��ی از 
مهم ترین دالیل افزایش نرخ 
مس��کن و اجاره بها در کشور 
به ویژه کالن شهر تهران است.
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رؤیای خانه دار شدن 
داوود 
شیخ جبلی

در مسکن مهر، ُمسکن 
موقتی بود بر درد بی 
خانمان هایی که عمر 
خود را در اجاره نشینی و خانه به دوشی به سر می 
برند و دغدغه مسکن و به دست آوردن آن در قشر 
پایین جامع��ه و حت��ی در جوانان هن��وز التیام 

بخشیده نشده است.
مس��کن مهر با رؤیایی خانه دار شدن، کار خود را 
در اکثر نقاط کشور شروع کرد. ابتدا با نام تعاونی 
مهر همراه با حضور ریش سفیدان محل به عنوان 
مدیرعامل تعاونی فعالیت خود را از س��ر گرفت؛ 
ریش سفیدانی که متشکل از کسبه محل بودند 
و با اتحادی دس��ته جمع��ی کار را در این بخش 
 شروع کردند. انبوه سازان با عقد تفاهمنامه هایی

با دولت، دس��ت به دس��ت مدیران تعاونی های 
مهر دادند و کلنگ ساخت مسکن مهر را در اکثر 
نقاط کش��ور به زمین زدند، اما نکت��ه ای در این 

 میان به صورت مش��هود به چشم می خورد و آن 
عدم آشنایی برخی از مدیران مسکن مهر از نحوه 
س��اخت و س��از اصولی و مدیریت آن بود که این 
مسأله سبب شد تا خللی مهم در کار مسکن مهر 

ایجاد شود.
گالیه پیمانکاران حاضر در تعاونی های مس��کن 
مهر از مدی��ران ای��ن تعاونی ها باعث ش��د تا در 
روند ساخت مس��کن مهر کندی ایجاد شود. این 
پیمانکاران باور داش��تند که مدیران تعاونی های 
مهر هیچ سررش��ته ای از ساخت و س��از ندارند و 
بایستی این مدیران از متخصصان و کارشناسان 

انتخاب می شدند.
التهاب های مسکن مهر با ورشکستگی پیمانکاران 
و یا توقف ساخت و ساز در این بخش اوج گرفت و 
نارضایتی ضمنی را در مطالبه کنندگان مس��کن 

به وجود آورد. 

ناکار آمدی مدیران مسكن مهر؛ عامل 

ورشكستگی پیمانكاران
برای این که دولت بتواند اعتم��اد مردم را جلب 
کند و یک نوع بومی گرایی در بخش مسکن مهر 
 ایجاد کن��د، معتمدان را به عن��وان هیأت مدیره 
تعاونی های مس��کن مهر در ش��هرهای کوچک 
برگزی��د ت��ا در آن بخ��ش اهالی مح��ل در کنار 
پیمانکاران مسکن مهر با نظارت دولت به ساخت 
و ساز بپردازند. در مدت اخیر بر اثر نوسانات قیمت 
در مصالح س��اختمانی و ادوات ساخت و ساز یک 
نوع بی نظمی را در بخش مسکن مهر حاکم کرد،  
به طوری که در ای��ن وهله از زم��ان ناکارآمدی 
اکثر مدیران تعاونی های مهر را برای تأمین نیاز 
انبوه س��ازان ثابت کرد. مدیرانی که بدون اطالع 
از س��رفصل های اقتصادی و ب��دون بهره گیری 
 از مش��اوره کارشناس��ان اقتصادی ب��ه مدیریت

می پرداختند.
به گفته یکی از انبوه سازان مس��کن مهر پرونده 
اکثر پیمانکاران با مهر ورشکستگی آمیخته شد. 

این انبوه س��از باور داش��ت که اکثر انبوه سازان 
به دلی��ل ناکارآم��دی تعاونی های مس��کن مهر 
ورشکس��ته ش��دند و دیگر قادر ب��ه ادامه طرح 

نیستند.
رؤیای خانه دار ش��دن در مس��کن مهر، ُمسکن 
موقتی بود ب��ر درد بی خانمانی ک��ه عمر خود را 
در اجاره نشینی و خانه به دوشی به سر می برند، 
دغدغه مسکن و به دست آوردن آن در قشر پایین 
جامعه و حت��ی در جوانان هنوز التیام بخش��یده 

نشده است.

ش�ایعه کاه�ش قیم�ت خانه ب�ا ورود 
مسكن مهر

یکی از سیاست های مسکن مهر در کشور به گفته 
مس��ئوالن دولتی کاهش قیمت خانه در شهرها 
مخصوصا ش��هرهای بزرگ بود که این گزینه نه 
تنها اجرا نش��د، بلکه در حال حاضر می بینیم که 
قیمت مسکن روند صعودی به خود گرفته و حضور 

مسکن مهر نیز بر کاهش قیمت آن مؤثر نبود. 
هجمه دالالن در بازار نقش مسکن مهر را کمرنگ 
 کرد و باعث ش��د تا مس��کن بیش از پیش مورد 
بی رحمی ق��رار گیرد. با ب��اال رفت��ن ارز و طال، 
س��ودجویان بهترین بازار را برای سرمایه گذاری 
مسکن دیدند و باور داشتند که می توانند از این 
بازار در آمد خوبی را کسب کنند که متأسفانه این 
نظریه به حقیقت پیوست و ازدحام به سمت بازار 
مسکن افزایش پیدا کرد، به طوری که هم اکنون 
می ت��وان افزای��ش چندین براب��ری را در قیمت 

مسکن و زمین مشاهده کرد.

مس�كن مهر باعث کاهش قیمت خانه 
نشد 

این هجمه مصادف ش��د ب��ا پای��ان کار برخی از 
شعبات مسکن مهر در کش��ور و این عقیده را در 
برخ��ی از کارشناس��ان و مدیران ب��ارور کرد که 
 آغاز به کار رسمی واگذاری مسکن در این بخش 
می تواند بازار مسکن در ش��هرها را مهار کرده و 
حتی باعث کاهش قیمت آنها ش��ود، اما نکته ای 
از دید برخی از نظریه پ��ردازان پنهان ماند و آن 
هم عدم ارایه خدم��ات زیر بنای��ی و روبنایی در 

 اکثر مح��ل های ارایه مس��کن مهر ب��ود که یک
  ن��وع نارضایت��ی را در مش��تریان ایج��اد ک��رد. 
 نارضایت��ی ایجاد ش��ده دوب��اره م��وج خانه دار

 شدن را به س��وی مراکز ش��هرها و کالن شهرها 
 کش��ید و باعث ش��د ت��ا تع��دادی از متقاضیان 
 مس��کن مهر در اوای��ل ثبت ن��ام خ��ود از ادامه

 راه منص��رف ش��وند، البت��ه ای��ن مس��أله تنها 
 در قس��متی از ش��هرها از جمل��ه فوالدش��هر

 دیده شد. 
اخیرا نیز موج نارضایتی از سوی خریداران مسکن 
مهر در تماس های مکرر با رسانه ها دیده می شود 
و آن برخورد غیر منصفانه متصدیان مسکن مهر 
برای درخواست مابقی پول و یا مازاد پول پرداخت 

شده است. 
آمار نش��ان می دهد که قریب به اکثر خریداران 
مسکن در بخش تعاونی های مهر قشر کم درآمد 
جامعه هس��تند و برای پرداخت پول مش��کالتی 
عدی��ده را دارند، اما ب��ا طلب پ��ول در زمان کم 
 فش��ار مضاعفی ب��ر این قش��ر وارد می ش��ود و
  باع��ث ناامی��دی آنه��ا از خان��ه دار ش��دن

 می ش��ود. ع��ودت پ��ول خری��داران ب��ه علت 
نداش��تن ماب��ه التف��اوت و ی��ا مابق��ی پ��ول 
خری��د خان��ه مش��کلی بر مش��کالت گذش��ته 
 مس��کن مه��ر اف��زود. مردم��ی ک��ه امی��د 
خانه دار شدن را در مسکن مهر با همه مشقاتش 
قبول کرده بودند، امروز شاهد نابود شدن رؤیای 

خود به دلیل نداشتن پول کافی هستند.

مس�كن مه�ر؛ قفل�ی ک�ه ش�اه کلید
می خواهد

یکی از گزینه هایی که در دولت یازدهم می تواند 
ثبات اعتماد را در مردم مخصوصا رأی دهندگان 
به رییس جمهور منتخب ایجاد کند، رسیدگی به 
مشکالت عدیده مسکن مهر است، قفلی که شاید 
با کلید تدبیر رییس جمهور منتخب گشوده گردد. 
البته باید یادآور شد که این قفل کلید نمی خواهد 
بلکه ش��اه کلیدی باید برای آن تهیه شود تا چاره 
کلیدهای شکسته قبلی باشد و مردم را از خواب 
فانتزی خانه دار ش��دن به صبحی روشن توأم با 

خانه ای دلخواه برساند.

 رؤیای فانتزی خانه دار شدن، آیا به حقیقت می پیوندد؟

مسکن مهر؛  قفلی که شاه کلید می خواهد
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تحدید حدود عمومی 

2224 پیروآگهی های نوبتی قبلی و به موجب ماده 14 قانون ثبت اسناد و امالک تحدید 
حدود تعدادی از پالک های نوبتی جوش��قان قالی بخش 12 کاش��ان به شرح ذیل آگیه 

می گردد: 
شماره های فرعی از پالک یک اصلی ابنیه و امالک جوشقان 

883 فرعی – آقای احمد غالمی فرزند محمد شش��دانگ یکدرب باغ موس��تان و مشجر 
بیست و پنج قفیز تقریبی واقع در تخت دز شهره جوشقان تاریخ تحدید حدود روز شنبه 
مورخه 92/5/12 
2093 فرعی – خانم زهرا حیدری فرزند حس��ن و غیره  ششدانگ یکباب اطاق  واقع در 

پشت قلعه جوشقان  تاریخ تحدید حدود روز شنبه
 مورخه 92/5/12 
4038 فرعی – خانم ندا خدائی  فرزند عباسعلی و غیره  ششدانگ دو باب اطاق واقع در 

جوشقان  تاریخ تحدید حدود روز شنبه 
مورخه 92/5/12 

شماره های فرعی از پالک 21 اصلی ابنیه و امالک کامو

178 فرعی – آقای نور بخش بخشی زاده  فرزند غالمعلی و غیره  ششدانگ یکباب خانه  
واقع در کوی پائین کامو تاریخ تحدید حدود روز یکشنبه

 مورخه 92/5/13 
272 فرعی – آقای محمد رحمتی  فرزند صفر علی و غیره  شش��دانگ یکباب خانه واقع 

در کوی پائین کامو  تاریخ تحدید حدود روز یکشنبه
 مورخه 92/5/13 
2030 فرعی – آقای احمد حس��ین زاده  فرزند حسن آقا و غیره  ششدانگ یکباب خانه 

واقع در کامو تاریخ تحدید حدود روز دوشنبه
 مورخه 92/5/14

 2031 فرعی  – آقای س��ید حس��ین مهدوی اردکانی  فرزند سید حسن  ششدانگ قطعه 
زمین محصور واقع در کوی مصلی کامو  تاریخ تحدید حدود روز دوشنبه

 مورخه 92/5/14 

شماره های فرعی از پالک 22 اصلی ابنیه و امالک چوقان 

571 فرعی  – آقای ابوالفضل باللی فرزند قربان و غیره   ششدانگ یکباب خانه واقع در 
چوقان   تاریخ تحدید حدود روز سه شنبه

 مورخه 92/5/15 

شماره های فرعی از پالک 26 اصلی ابنیه و امالک مزرعه همواریه کامو

160 فرعی  – آقای اصغر زال   فرزند سلطانعلی   ششدانگ یکباب خانه  واقع در مزرعه 
همواریه کامو  تاریخ تحدید حدود روز چهارشنبه

 مورخه 92/5/16 
187 فرعی  – آقای سعید رحمتی   فرزند احمد  ششدانگ یکباب خانه  واقع دز مزرعه 

همواریه کامو  تاریخ تحدید حدود روز چهارشنبه 
مورخه 92/5/16 
220 فرعی  -  خانم فاطمه آقاصی زاده   فرزند علی  ششدانگ قطعه زمین محصور واقع 

در مزرعه همواریه کامو  تاریخ تحدید حدود روزپنج شنبه 
 مورخه 92/5/17 
228 فرعی  -  آقای وحید دبیریان   فرزند جعفر  ششدانگ یکباب خانه  واقع در مزرعه 

همواریه کامو  تاریخ تحدید حدود روزپنج شنبه  
مورخه 92/5/17 

شماره های فرعی از پالک 64 اصلی ابنیه و امالک مزرعه کاسه رود کامو

107 فرعی  -  آقای اصغر مختاریان    فرزند علی  ششدانگ یکدرب باغ مشجر گلستان  
واقع در مزرعه کاسه رود کامو  تاریخ تحدید حدود روزیک شنبه 

 مورخه 92/5/20 

شماره های فرعی از پالک 67 اصلی ابنیه و امالک مزرعه ارقش کامو

5 فرعی  - آقای خس��رو بزرگیان    فرزند مس��عود آقاو غیره  شش��دانگ قطعه زمین 
مزروعی واقع در مزرعه ارقش کامو  تاریخ تحدید حدود روز یک شنبه 

 مورخه 92/5/20 
12 فرعی  - آقای خس��رو بزرگیان    فرزند مس��عود آقاو غیره  ششدانگ قطعه زمین 

مزروعی واقع در مزرعه ارقش کامو  تاریخ تحدید حدود روز دوشنبه  

مورخه 92/5/21 
17 فرعی  - آقای خس��رو بزرگیان    فرزند مس��عود آقاو غیره  ششدانگ قطعه زمین 

مزروعی واقع در مزرعه ارقش کامو  تاریخ تحدید حدود روز دو شنبه  
مورخه 92/5/21 

26 فرعی  - آقای خس��رو بزرگیان    فرزند مس��عود آقاو غیره  ششدانگ قطعه زمین 
مزروعی واقع در مزرعه ارقش کامو  تاریخ تحدید حدود روز سه شنبه 

 مورخه 92/5/22 
33 فرعی  - آقای خس��رو بزرگیان    فرزند مس��عود آقاو غیره  ششدانگ قطعه زمین 

مزروعی واقع در مزرعه ارقش کامو  تاریخ تحدید حدود روز سه شنبه
  مورخه 92/5/22 
46 فرعی  - آقای خس��رو بزرگیان    فرزند مس��عود آقاو غیره  ششدانگ قطعه زمین 

مزروعی واقع در مزرعه ارقش کامو  تاریخ تحدید حدود روز چهار شنبه  
مورخه 92/5/23 
58 فرعی  - آقای خس��رو بزرگیان    فرزند مسعود آقاو غیره  ششدانگ قطعات زمین 

مزروعی واقع در مزرعه ارقش کامو  تاریخ تحدید حدود روز چهار شنبه 
 مورخه 92/5/23 
65 فرعی  - آقای خس��رو بزرگیان    فرزند مسعود آقاو غیره  ششدانگ قطعات زمین 

مزروعی واقع در مزرعه ارقش کامو  تاریخ تحدید حدود روز پنج شنبه  
مورخه 92/5/24 
76 فرع��ی  -آقای غالمرضا رحمانی فرزند میرزا آقا و غیره  شش��دانگ قطعات زمین 

مزروعی واقع در مزرعه ارقش کامو  تاریخ تحدید حدود روز پنج شنبه 
 مورخه 92/5/24 

شماره های فرعی از پالک دویست و پنج اصلی واقع در جوشقان قالی 

649 فرعی – آقای علیرضا وطنخواه جوشقانی فرزند محمد علی و غیره ششدانگ قطعه 
زمین واقع در جوشقان قالی تاریخ تحدید حدود روز شنبه 92/5/26

لذا طبق ماده 16 قانون ثبت چنانچه کس��ی نس��بت به امالک مندرج در آگهی اعتراضی 
داش��ته باشد از تاریخ اولین نوبت انتش��ار آگهی به مدت 90 روز دادخواست واخواهی 
خود را کتبا به این اداره تس��لیم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض معترض 
در دادگاه صالحه اقامه دعوی نماید و گواهی تقدیم دادخواس��ت را اخذ و به این اداره 
تس��لیم نماید در صورتی که قبل از انتش��ار آگهی دعوی اقامه شده باشد طرف دعوی 
باید گواهی دادگاه مش��عر بر جریان دعوی را ظرف مدت مذکور تسلیم نماید اعتراض 
یا گواهی طرف دعوی  که پس از انقضائ مدت مرقوم واصل گردد بال اثر می باش��د و 
برابر قسمت اخیر ماذده 16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد . ضمنا طبق 
ماده 56 آئین نامه قانون ثبت حقوقی ارتفاعی در موقع تحدید حدود و در صورتمجلس 
تحدید ی قید و واخواهی صاحبان امالک نسبت به حقوق ارتفاعی مطابق ماده 20 قانون 

ثبت پذیرفته خواهد شد . کفیل ثبت و اسناد جوشقان 

آگهي فقدان سند مالكيت
2246نظر به اینکه اداره اوقاف وامورخیریه ش��هرضا باارائه دو برگ استشهادمحلي 

که هویت وامضاءش��هود رسمًاگواهي ش��ده مدعي مفقود شدن سند مالکیت ششدانگ 
پالک  493 / 3 واقع درموغان بخش یک ثبتي شهرضا شده که سندمذکور ذیل ثبت 3494 
در صفحه 501 دفتر 20 بنام حسن فرقاني فرزند غالمرضا ثبت وسندصادرگردیده که 
نامبرده به موجب سندش��ماره 26002 – 23 / 1 / 1326 دفتر5 اصفهان ششدانگ وقف 
نموده است اینک اداره اوقاف وامورخیریه شهرضا درخواست صدورسندمالکیت المثني 
نموده است لذا دراجراي ماده 120آئین نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي 
مي ش��ود که هر کس نس��بت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در آن اش��اره اي 
نش��ده ویا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف مدت ده  روز 
پس از انتش��ار این آگهي به ثبت محل مراجعه وادعاي خود را ضمن ارائه اصل س��ند 
مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدویا در صورت 

اعتراض اصل س��ند مالکیت ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثني را طبق مقررات 
صادر وبه متقاضي تس��لیم خواهد کرد .در صورت ارائه س��ند مالکیت یا سند معامله 
صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نس��خه تنظیم ویک نسخه آن به 
متقاضي المثني واصل س��ند به ارائه دهنده مسترد مي گردد. میر محمدي - رئیس ثبت 

اسناد وامالک شهرضا

مفاد آرا 
2245 ش��ماره 92/1281/31/و آگهی  مفاد آراء هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد 

و امالک زواره 
آگهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند 
رس��می که در اجرای ماده یک قانون مذکور توسط هیات حل اختالف مستقر در اداره 

ثبت اسناد و امالک زواره صادر گردیده  و در اجرای  ماده 3 قانون مذکور در دو نوبت 
به فاصله 15 روز از طریق روز نامه کثیر االنتش��ار و محلی آگهی می ش��ود تا شخص 
یا اشخاصی که به آراء مذکور اعتراض دارند ، از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف مدت  
دو ماه  اعتراض خود را به اداره ثبت اس��ناد و امالک زواره تس��لیم و رسید اخذ نمایند 
واز تاریخ تس��لیم اعت��راض به اداره ثبت ظرف یکماه مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به 
دادگاه عموم��ی محل نموده و گواهی تقدیم دادخواس��ت را اخذ و ب��ه اداره ثبت زواره 
تس��لیم نماینددر این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت در 
صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت زواره مبادرت به صدور س��ند مالکیت می 

نماید صدورسند مالکیت مانع از مراجعه  متضرر به دادگاه نیست : 
1- رای ش��ماره 139260302021000078 مورخ 1392/1/20 آقای مهدی خدا پرس��ت  
فرزند رجبعلی شش��دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از پالک 2335فرعی واقع 
در زواره 16 اصلی دهس��تان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 151/20 متر 

مربع خریداری رسمی از شهرداری زواره 
2- رای شماره 139260302021000079 مورخ 1392/1/20 آقای میثم زفرقندی  فرزند 
نور محمد شش��دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از پالک 2336فرعی واقع در 
زواره 16 اصلی دهس��تان گرمس��یر بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 210متر مربع 

خریداری رسمی از شهرداری زواره 
3- رای ش��ماره 139260302021000080 مورخ 1392/1/20 آقای احمد صادقی کریم 
آباد  فرزند حسین شش��دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از پالک 1780فرعی 
واقع در زواره 16 اصلی دهس��تان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 181/30 

متر مربع خریداری رسمی از سید حسن طباطبائی 
4-رای ش��ماره 139260302021000088 م��ورخ 1392/2/11 آقای علیرضا س��بیالن 
اردستانی  فرزند احمد سه دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 
از پالک 2336 فرعی  واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان 

به مساحت 208/50 متر مربع خریداری رسمی از شهرداری زواره 
5- رای ش��ماره 139260302021000189 م��ورخ 1392/2/11 آقای غالمرضا جاللی 
طح��ان زواره  فرزند رضا شش��دانگ یکباب خان��ه احداثی بر روی قس��متی از پالک 
2247فرع��ی واقع در زواره 16 اصلی دهس��تان گرمس��یر بخ��ش 17 ثبت اصفهان به 

مساحت 249/72 متر مربع خریداری رسمی از محمد تقی عابدزاده زواره  
6- رای ش��ماره 139260302021000191 مورخ 1392/2/11 آقای جمش��ید قاس��می   
فرزند عباس  ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از پالک 1827فرعی واقع در 
زواره 16اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 286/40 متر مربع 

خریداری عادی از سید محمد خدائیان
7-رای ش��ماره 139260302021000192 م��ورخ 1392/2/11 آقای مجتبی زفر قندی   
فرزند نور محمد ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از پالک 2336فرعی واقع 
در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 189 متر مربع 

خریداری رسمی از شهرداری زواره 
8-رای شماره 139260302021000194 مورخ 1392/2/11 آقای ابوالفضل مطلب زاده  
فرزند احمد ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از پالک 2337فرعی واقع در 
زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 199/15 متر مربع 

خریداری رسمی از احمد مطلب زاده 
9-رای شماره 139260302021000326 مورخ 1392/3/7 آقای عباس عابدینی  فرزند 
حس��ن ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از پالک 999فرعی واقع در زواره 
16 اصلی دهس��تان گرمس��یر بخش 17 ثبت اصفهان به مس��احت 311/55 متر مربع 

خریداری رسمی از فاطمه صادقی 
10-رای شماره 139260302021000327 مورخ 1392/3/7 آقای موسی صادقی حداد 
زواره   فرزند حسین ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از پالک 2103فرعی 
واقع در زواره 16 اصلی دهس��تان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 195/86 

متر مربع خریداری رسمی از سید حسین ابراهیمی پور زواره 
11-رای ش��ماره 139260302021000328 مورخ 1392/3/7 آقای یحیی هادی طحان  
فرزند حسن س��ه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از پالک 
1913 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهس��تان گرمس��یر بخ��ش 17 ثبت اصفهان به 

مساحت 302/23 متر مربع خریداری رسمی  فرحناز سلیمی طباطبائی
12-رای ش��ماره 139260302021000329 م��ورخ 1392/3/7 خان��م بتول گلی زواره   
فرزند رضا س��ه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از پالک 
1913 فرعی  واقع در زواره 16 اصلی دهس��تان گرمس��یر بخ��ش 17 ثبت اصفهان به 

مساحت 302/23 متر مربع خریداری رسمی از یحیی هادی طحان  
13-رای ش��ماره 139260302021000330 م��ورخ 1392/3/7 خان��م مریم عادبدینی 
اکارزواره  فرزند خلیل شش��دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قس��متی از پالک 1176 
فرعی  واقع در زواره 16 اصلی دهس��تان گرمس��یر بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 

147/72 متر مربع خریداری عادی مع الواسطه از فاطمه دیباج زواره 
14-رای شماره 139260302021000331 مورخ 1392/3/7 خانم مریم حبیب پورزواره  
فرزند حس��ین سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از پالک 
2336فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان  ششدانگ 

به مساحت 208/50 متر مربع خریداری رسمی از علیرضا سبیالن اردستانی  
15-رای ش��ماره 139260302021000332 م��ورخ 1392/3/7 آقای محمد علی داودی 
زواره  فرزند دخیل س��ه دانگ مش��اع از  ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی 
از پالک 1922فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهس��تان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان 

ششدانگ  به مساحت 291/60متر مربع خریداری رسمی از منصور اختری 
16-رای ش��ماره 139260302021000333 مورخ 1392/3/7 خانم زینب داودی زواره   
فرزند عباس س��ه دانگ از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از پالک 1922 
فرعی  واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان ششدانگ  به 

مساحت 291/60 متر مربع خریداری رسمی از محمد علی داودی زواره 
17-رای شماره 139260302021000334 مورخ 1392/3/7 آقای حسین صادقی حداد 
زواره  فرزند محمد سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از 
پالک 1937 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهس��تان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان 

ششدانگ  به مساحت 203/25 متر مربع خریداری رسمی از پوران سمائی 
18-رای شماره 139260302021000335 مورخ 1392/3/7 خانم جملیه سمائی    فرزند 
عباسعلی سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از پالک 1937 
فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهس��تان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان ششدانگ  به 

مساحت 203/25 متر مربع خریداری رسمی از پوران سمائی
19-رای شماره 139260302021000336 مورخ 1392/3/7 آقای علی حبیب پور زواره  
فرزند عباس شش��دانگ یکباب خانه احداثی بر روی قس��متی از پالکهای 2172و2014 
فرعی  واقع در زواره 16 اصلی دهس��تان گرمس��یر بخش 17 ثبت اصفهان به مساحت 
317/15 متر مربع خریداری عادی مع الواس��طه از س��ید عباس مرتضوی و خریداری 

رسمی از ورثه عباس حبیب پور زواره
 تاریخ انتشار نوبت اول : 1392/4/22 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1392/5/6 
ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت و اسناد و امالک زواره 

تحدید حدود اختصاصی
779 شماره : 103/92/108/337چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین جنب خرمنگاه 
بش��ماره پالک 495 فرعی از 34- اصلی واقع در مزرعه خطیر جزء بخش 9 حوزه ثبتی 
نطنز بنام آقا علی تبرائی نطنزی فرزند احمد و غیره در جریان ثبت می باشد بعلت عدم 
حضور مالک در روز بازدید در آگهی قبلی بایستی تجدید آگهی گردد اینک بنا به دستور 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده، تحدید حدود پالک مرقوم در س��اعت 10 
صبح روز 1392/6/19 در محل ش��روع 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 رس��انند ضمن��ا اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک 
مطابق م��اده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته 

خواهد شد. م الف: 52 مجتبی شادمان – رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز 

تحدید حدود اختصاصی
778 ش��ماره : 103/92/108/337 چ��ون تحدید حدود شش��دانگ قطعه زمین معروف 
مظفرآباد بش��ماره پ��الک 496 فرعی از 34- اصلی واق��ع در مزرعه خطیر جزء بخش 
9 ح��وزه ثبتی نطنز بنام آقا علی تبرائی نطنزی فرزند احمد و غیره در جریان ثبت می 
باش��د بعلت عدم حضور مالک در روز بازدید در آگهی قبلی بایستی تجدید آگهی گردد 
اینک بنا به دس��تور اخی��ر ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامب��رده، تحدید حدود پالک 
مرقوم در س��اعت 10 صبح روز 1392/6/19 در محل ش��روع و بعمل خواهد آمد. لذا 
ب��ه موجب این آگهی ب��ه کلیه مالکین و مجاورین صاحبان ام��الک اخطار می گردد که 
در س��اعت و روز مق��رر در این آگهی در محل حضور بهم رس��انند ضمنا اعتراضات 
مجاوری��ن و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
 تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 51 مجتبی شادمان – رئیس ثبت اسناد و

 امالک نطنز 

تحدید حدود اختصاصی
1459  103/92/421/337چ��ون تحدید حدود شش��دانگ یک قطعه بش��ماره پالک 192 
فرع��ی از 9- اصل��ی واقع در علیا ء ج��زء بخش 9 حوزه ثبتی نطن��ز بنام فخری لطف 
 اله��ی و غیره در جریان ثبت می باش��د بعلت ع��دم حضور مال��ک در روز بازدید در 
 آگه��ی قبلی بایس��تی تجدی��د آگهی گردد این��ک بنا به دس��تور اخیر م��اده 15 قانون

 ثب��ت و تقاض��ای نامب��رده، تحدید حدود پ��الک مرق��وم در س��اعت 10 صبح روز 
 1392/6/17 در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و 
 مجاوری��ن صاحب��ان امالک اخط��ار می گردد ک��ه در س��اعت و روز مق��رر در این

  آگه��ی در محل حضور بهم رس��انند ضمنا اعتراضات مجاوری��ن و صاحبان امالک 
مطاب��ق م��اده 20 قان��ون ثب��ت از تاری��خ تنظیم ص��ورت مجل��س تحدی��دی تا 30 
 روز پذیرفت��ه خواه��د ش��د. م ال��ف: 100 مجتب��ی ش��ادمان – رئیس ثبت اس��ناد و 

امالک نطنز 



اکران خانگییادداشت

هفت

 »ربنا«ی شجریان ضرورتی ندارد
نقی سهرابی مدیرکل روابط عمومی صدا و سیما اعالم کرد: ضرورتی برای پخش دعای ربنا با صدای 
شجریان از صدا و سیما احساس نشده است. سهرابی گفت: در بخش ادعیه و معارف، تولیدات خوبی 

صورت گرفته است که این تولیدات امسال پخش می شود.

5

 فرکانس رادیو اصفهان 
از موج خارج شد  

بررسی اداره کل صدای استان های صدا 
و سیمای جمهوری اسالمی ایران از 
عملکرد رادیو های استانی در سه ماهه 
بهار امسال نش��ان می دهد که رادیو 
اصفهان در بین ۵ رادیوی برتر استانی 

هیچ جایگاهی ندارد.
در بهار امسال بیش از ۳۳ هزار دقیقه 
ارزیابی کیفی برنامه ای در جلس��ات 
کارشناسی اداره کل صدای استان ها 
انجام ش��ده اس��ت. روابط عمومی معاونت امور اس��تان ها اعالم کرد، این 
ارزیابی ها بر اساس شاخص های۱۴گانه انجام شده است.به گفته مدیر کل 
صدای استان ها و پس از ارزیابی های انجام شده بر اساس معیارهای۱۴گانه، 
صدای مرکز خراسان جنوبی با کسب۷۹/۷۵ امتیاز از۱۰۰در رده نخست 
مراکز در سه ماهه اول امسال قرار گرفت. مرکز فارس با ۷۶/۵۵، استان مرکزی 
با ۷۴/۸۳، چهارمح��ال و بختیاری با ۷۴/۷۱، اردبیل ب��ا ۷۲/۹۳ و صدای 

مرکز خوستان با ۷۲/۶۱ در رده های بعدی جدول رتبه بندی قرار گرفتند.

خنده های فارسی درشهر کتاب
گروه فرهنگ - »فارسي بخند« اثر 
سپیده سیاوشي  مجموعه  ۹ داستان 
کوتاه در۹۰ صفحه اس��ت که توسط 
نش��ر قطره عرضه ش��ده و نیز برنده 
جایزه هوشنگ گلشیری امسال شد، 
در ش��هر کت��اب اصفه��ان نقد مي 
شود.»فارس��ی بخن��د« روایت مرد 
جوان��ی  س��اکن هلند اس��ت که در 
تکاپوی گرفتنِ  اقام��ت، با دختری 
هلندی همخانه شده است. همه چیز اما در مقیم شدن خالصه نمی شود، 
»زبان« هم هست. عذاب ِ  حرف ها و جمالتی خالی از هرمعنی برای طرف 
مقابل، شبیه مربع های توخالیِ  کامپیوتر، وقتی که زبانی را نمی شناسد. 
این کارگاه در۲۳ تیر ماه س��اعت ۱۷ با حضور س��یاوش گلشیري برگزار 

خواهد شد. 

 تولد دوباره جشنواره کودک
 به روایت زاون قوکاسیان

زاون قوکاس��یان منتقد نام آش��نای 
س��ینمای ای��ران معتقد اس��ت که 
جش��نواره بین الملل��ی فیلم ه��ای 
کودکان و نوجوانان در سال های اخیر 
تولدی دوباره داشته است. به گزارش 
ستاد خبری جش��نواره بین المللی 
فیلم ه��ای ک��ودکان و نوجوان��ان، 
قوکاسیان منتقد که با حضور مستمر 
در جش��نواره فیلم ک��ودک، در این 
عرصه صاحبنظر است، خود را پرورش یافته این جشنواره دانست و گفت: 
جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان به عنوان یک جشنواره قدیمی و 
معتبر مطرح است، اما با توجه به تحوالتی که در یکی دو سال اخیر پشت 
سرگذاشته به نظر می رسد که بار دیگر متولد شده و اکنون در حال رشد 
است.  قوکاسیان ادامه داد: احیای جشنواره فیلم کودک، کمک چشمگیری 
به اکران سینمای کودک می کند و متقابال س��ینمای کودک نیز هرچه 
غنی تر باشد، جشنواره پررونق تر برگزار می شود. در نتیجه آن هم می بینیم 
که در چندس��اله اخیر پرفروش تری��ن فیلم های اکران ش��ده، مربوط به 

سینمای کودک و نوجوان بوده اند.

فیلم سینمایی» استشهادی برای خدا« به کارگردانی علیرضا امینی 
در سال۸۶ ساخته و پس از ۶ سال در شبکه نمایش خانگی توزیع شد. 
»استشهادی برای خدا« در بیس��ت و ششمین جشنواره بین المللی 
فیلم فجر توانس��ت س��یمرغ بلورین نقش مکمل م��رد را برای بازی 
محس��ن تنابنده و جایزه وی��ژه مس��ابقه راه انبی��اء را دریافت کند. 

این فیلم همچنین در بخش های 
فیلمنام��ه و فیلمب��رداری یک��ی 
 از نامزد های کس��ب جوای��ز بود.

داس��تان درباره فتح��ی، راهبان 
قدیمی قطار است که در روزهای 
پایانی زندگی اش، ب��رای جبران 
اتفاقات گذشته به روستای زادگاه 
خ��ود ب��از می گ��ردد. او درصدد 
استشهادی برای خداست تا آسوده 
بمیرد.در این فیلم محسن تنابنده، 
جمشید هاشم پور، احمد مهران فر 

و... ایفای نقش کرده اند.
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 »متروپل« هم
 رد شد

 »شبیه خوانی  میرعماد« 
در جشنواره آیینی سنتی

مس��عود کیمیایی گفت:  برای فیلم جدیدم تاکنون چهاربار اسم فیلم را 
تغییر داده ام و هنوز هم قطعی نشده است. 

این کارگردان س��ینما در گفتگو باایسنا، اظهار داش��ت: در ابتدا نام فیلم 
»کلید شکسته« بود که بعد به »اس��ب ها می میرند« تغییر دادیم که باز 
هم قبول نکردند و بعد »عرق س��رد« را پیشنهاد دادیم که باز هم رد شد. 
 وی ادامه داد: آخرین اس��می که دادیم »متروپل« ب��ود که آن هم قبول 
 نشد و می گویند در ش��ورا رد ش��ده اس��ت و دیگر نمی دانم از کجا اسم 

بیاورم. 
مس��عود کیمیایی با بیان این که س��ینمایی »متروپل« به عنوان یکی از 
کولیشن های اصلی در حال آماده شدن است، گفت: فیلم حدود۱۰ روز 

دیگر کلید می خورد و بازیگران جدیدی به کار اضافه خواهند شد.

۲۲ اثر، پ��س از تأیید ش��ورای انتخاب به بخش صحنه ای ش��انزدهمین 
جشنواره بین المللی نمایش های آیینی سنتی راه یافتند. 

هیأت انتخاب بخش صحنه ای جش��نواره آیینی سنتی متشکل از بهزاد 
فراهانی، رضا صابری و حمیدرضا نعیمی، پس از ارزیابی۷۳ نمایش،۲۲ 
اثر را شایسته حضور در جشنواره، تشخیص داد. از این آثار۱۰ نمایش به 
صورت قطعی و۱۲ نمایش به صورت مشروط به جشنواره راه یافتند. آثار 
مشروط الزم است جهت حضور درجشنواره، اصالحات کیفی و تکنیکی 
مدنظر هی��أت انتخاب را اعمال کنن��د. به گزارش ایلنا ب��ه نقل از روابط 
 عمومی مرکز هنرهای نمایشی، »ش��بیه خوانی میرعماد« نوشته افسانه

بابا امینه و جواد احمدی و به کارگردانی افس��انه باب��ا امینه تنها نماینده 
اصفهان در این جشنواره است.

الماس ها ابدی اند 

 »استشهادی برای خدا« 
در شبکه نمایش خانگی

سینما خانه نه خانه سینما 
گروه فرهنگ - س��ینما، به کیسه بوکسي تبدیل شده 
که در گوشه رینگ بي هنري گیر افتاده و مدام از چپ و 
راست، بر سر و صورت و پیکر نحیفش، از طرف دوستان 
دشمن نما و دش��منان دوس��ت نما ضربه وارد مي شود. 
س��ینما، به عنوان یک هنر محبوب و پرطرفدار، در همه 
جاي جهان مورد احترام است، اال کشور خودمان. سینما، 
عرصه عرض اندام هنري است، نه بازي هاي جناحي و بازار 
منافع ش��خصي. اگر س��ینما جان بگیرد، تأثیر مستقیم 
و غیر مس��تقیم روي تم��ام هنرها خواهد داش��ت، زیرا 
پرمخاطب است. سینما هم به اعتالي هنر کمک مي کند 
و هم به اوضاع اقتصاد هنري سر و سامان مي دهد. بیش 
از دو دهه است که سینماي ایران از مسیر ایده آلش خارج 
شده و به دست اندازهاي غیرسینمایي افتاده است. طفل 
یتیمي شده که هر کس و ناکسي که از ر اه مي رسد،  توي 
سرش مي زند، بني بشري نیز پیدا نمي شود تا دستي بر 
سر و روي این ورشکسته سرشکسته بکشد. کسي که وارد 
عرصه سینما مي شود باید دلش براي آن بتپد و با هنرش 
آن را اعتال بخش��د. باید منافع جناحي و شخصي را کنار 
گذاشته و دربست در اختیار آن باشد. کساني که گریبان 
مي درند و عربده کشان خود را دلسوز سینما مي خوانند، 
از هر دشمني دشمن ترند، زیرا در مقابل، لبخند مي زنند 

و از پشت خنجر.
از زماني که خانه سینما تشکیل  ش��د، متأسفانه بازي هاي 
جناحي و منافع ش��خصي وارد عرصه سینما شدند. کم کم 
این چند دستگي ها، بالیي بر سر سینما آورد که هم خانه اش 
بس��ته ش��د و هم خودش از نفس افتاد. س��ینما، سیمرغ 
بلندپروازي اس��ت که نه در قفس خانه س��ینما، س��ازمان 
سینمایي و نه هیچ خانه و وزارتخانه دیگري، نمي توان آن را 
محبوس کرد. سینما، هماي سعادتي است که تنها بر شانه 
آزادمردان و آزادزنان مي نش��یند؛ آناني ک��ه تنها به منافع 
شخصي و جناحي فکر مي کنند، جایي در سینماي واقعي 
ندارند. کسي که واقعا عالقه مند به سینماست و دلش براي 
آن مي س��وزد، در کمال آرامش، سکوت و به دور از جنجال 
هنر خود را به پاي سینما مي ریزد تا آن را اعتال بخشد. آناني 
هم که به ظاهر طرفدار سینما هستند و تنها به منافع خود و 
هم جناحي هاي خود فکر مي کنند، براي رسیدن به مقصود، 
حاضرند دس��ت به هر کاري بزنند تا حرفش��ان به کرسي 
بنشیند، حتي به قیمت نابودي س��ینما! درگیري هاي این 
چند ساله، کمر سینما را شکس��ت و آن را به خاک نشاند. 
چند روز نشستن بر مسند خانه سینما یا سازمان سینمایي، 

ارزش  این را دارد که به نابودي سینما منجر شود؟

 روبان قرمز

  مسلمانان سراسر دنیا موسیقی ویژه ای 
 جمال 
نوروز باقری

دارند که خاص خودشان است؛ موسیقی 
که نامش اذان، ترانه س��رایش پروردگار 

جهان و خواننده و تنظیم کننده اش انسان است. 
بیش��تر ما لحظه های افطار و پای��ان روز را با نوایی ویژه س��پری 
می کنیم؛ لحظه ای که با یک آواز خاص همراه اس��ت، آوازی که 
فقط برای خداست. در ایران اذان را بیشتر در آواز بیات ترک در 
گوشه روح االرواح می خوانده اند. البته شور، شهناز و حجاز ابوعطا 
هم برای خواندن اذان رایج است. بسیاری از آوازخوانان موسیقی 

ایران مرتبه مؤذنی نیز داشته اند. 

اذانی که روی صفحه گرامافون ضبط شده است 
اذان گویی با لحن موس��یقی ایرانی توسط برخی خوانندگان آواز 
ایرانی در گذشته انجام شده است که از این دست می توان به اذان 
ابوالحس��ن دماوندی یکی از خوانندگان اواخ��ر قاجاریه و اوایل 
پهلوی اشاره کرد. اذان او که در فواصل بیات ترک است در واقع 
نخستین نمونه ضبط شده اذان روی صفحات گرامافون بوده که 
در سال۱۳۰۸ضبط شده است. او عالوه بر خواننده بودن، مؤذن 

مظفرالدین شاه بوده است. 

اذان گویی تاج اصفهانی در بیات ترک 

اذان گویی در بین استادان موسیقی آوازی از سال های بسیار دور 
رواج داشته اس��ت. از آن جمله می توان به سیدحسین عندلیب 
اصفهانی، حاج مؤذن تفرشی پدر حسین قلی خان نکیسا که در 
عهد محمدعلی شاه، مؤذن مش��هوری بود، ابوالحسن دماوندی 
مؤذن مظفرالدین ش��اه، س��یدعبدالرحیم اصفهانی، قربان خان 
قزوینی معروف به ش��اهی و تاج اصفهانی اش��اره ک��رد. پس از 
دماوندی حدود ۱۵س��ال بعد، ت��اج اصفهان��ی خواننده مکتب 

اصفهان، اذانی را در بیات ترک خواند. 

عطاءاهلل امیدوار و تجربه اذان گویی در چهارگاه 
عطاءاهلل امیدوار معمار، شهرساز، نقاش و موسیقیدان نیز همانند 
دیگر آوازخوانان موس��یقی ایرانی به اذان گویی در دستگاه های 

مختلف موسیقی پرداخته است. 
البته او بر خالف دیگ��ران که تنها در بیات ت��رک اذان گفته اند، 
تجربه هایی را در دستگاه های نوا، همایون و چهارگاه انجام داده، 
به طوری که با استناد به شیوه های آوازی در این دستگاه ها اذان 
گفته اس��ت. به گفته بس��یاری از اهالی ف��ن، موفق ترین تجربه 
امیدوار در اذان گویی در دستگاه چهارگاه است. این اذان به طور 

مشخص در گوشه منصوری شکل می گیرد. 

مردی که فقط با دهان روزه اذان می گفت 

در کنار تمامی مؤذن هایی که یا خواننده و یا از ابتدا مؤذن بودند، 
رحیم مؤذن زاده اردبیلی در۳۰ سالگی؛ یعنی در سال۱۳۳۴ اذان 
معروفش را گفت. این اذان در ح��ال حاضر جاودانه ترین اذان در 
ایران است که در گوشه روح االرواح و در بیات ترک خوانده شده 
اس��ت. ماندگاری این اذان به واس��طه فضای دستگاه بیات ترک 
با صدای مؤذن زاده است که باعث ش��ده اذان او به عنوان اولین 
رویداد از چهار رویداد منحصر به فرد در موسیقی آیینی - مذهبی 

ایران ثبت شود. 
مرح��وم م��ؤذن زاده اردبیلی در گفتگوی��ی قدیمی درب��اره راز 
ماندگاری اذانش گفت: وقتی اولین بار صدای اذان خود را شنیدم، 
مورد تش��ویق اطرافیان قرار گرفتم و این خوشحالی یک شادی 
معنوی بود که از خانواده ما، صدای اذانی ضبط ش��ده و به گوش 

تمام ایرانیان مشتاق می رسد. 
او همچنی��ن گفته بود: تاکنون)۱۳۸۲( که با این س��ن و س��ال 
هنوز مشغولم، افتخار دارم که با گفتن آن یک اذان برای اسالم و 
مملکتم کاری کرده  باشم. ما نه ثروت داریم و نه مکنت و همین 
یک اذان برایم��ان بهترین خیر اس��ت. هر روز تلف��ن می زنند و 
می گویند که این اذان خیلی زیبا گفته شده است، می دانید چرا؟ 
من جوابتان را می دهم، برای این که باطن، خوشگل است، برای 
این که این اذان را با دهان روزه پر کردم تا قربه الی اهلل باشد. این 
یک کار مادی نبود، بلکه معنوی بود و نتیجه اش را هم می بینید. 
به گفته محمدرضا شجریان، او دس��تگاه عظیم بیات ترک را در 
۵ دقیقه خالصه کرده اس��ت. پدر رحیم مؤذن زاده تا دهه۲۰ در 
اردبیل اذان می گفته و بع��د از او، فرزندش رحیم راه پدر را ادامه 

داده است، البته دو برادر او سلیم و داوود نیز اذان می گویند. 

حسین صبحدل و تسلط بر زوایای موسیقی ایرانی 
حس��ین صبحدل از جمله مؤذن هایی اس��ت که به تمام زوایای 
موسیقی ایرانی تسلط کافی دارد و همین مسأله باعث خلق اذان 
او در مایه بیات ترک شد. اذان او همانند مؤذن زاده در یک دستگاه 
است، اما دو نوع متفاوت را با ش��یوه مختلف آوازی بیان می کند. 
قدمت اذان صبحدل به سه دهه می رسد که در واقع جزء آخرین 
اذان های شکوهمند است. البته او اذانی هم در ماهور دارد. به گفته 
 بس��یاری از صاحبنظران اذان مؤذن زاده و صبحدل، هم پهلو و 

هم ردیف هستند و نمی توان یکی را بر دیگری برتر دانست. 

اذان کاظم زاده، تم غربی دارد؟ 
کاظم زاده از دیگر مؤذن هایی اس��ت که اذانش را از طریق صدا و 
سیما می ش��نویم. البته خیلی ها معتقدند کاظم زاده در اذانش از 
تم غربی بهره برده است و ساختار اذان گویی سنتی ایرانی در آن 

شنیده نمی شود. 

دیگر مؤذن های ایران 
در کنار این مؤذن ها می توان به حسن رضائیان، کاظم محمدزاده، 

تسویه چی، آقاتی، روحانی نژاد، کریمی و ...اشاره کرد. 

اذان از گرامافون تا بلندگوهای مساجد وتلویزیون

آوازی که هدیه خدا برای بنده است

برترین رییس جمهورآمریکا در عالم سینما 
»هریسون  فورد« متولد روز سیزدهم  جوالی  سال ۱۹۴۲ در شیکاگو است. او پس  از 
فارغ التحصیل  شدن  از دبیرستان  در س��ال ۱۹۶۰، وارد دانشگاه  )ریپون ( شد و رشته  
ادبیات انگلیسی  را اانتخاب کرد ولی از آن متنفر بود تا جایی که در سال آخر انصراف 

داد.
فورد با آرزوهای بسیار در مدرس��ه  بازیگری  )الگونا(شروع  به  تحصیل  نمود و درسال  
۱۹۶۵برای  کار به  اس��تودیو)کلمبیا( رفت . آنها با او مصاحب��ه  کردند و طبق معمول  
تمام  مصاحبه ها، گفتند: »با شما تماس خواهیم  گرفت «. فورد از شرکت  بیرون  آمد.

می دانست  که  به  آنجا نیز امیدی  نیست . قبل  ازاین  که  سوار آسانسور شود، فکر کرد 
به  دستشویی برود. وقتی  از دستش��ویی  بیرون  آمد، دستیارکارگردان  رادیو به  دنبال  
او می رود. او از فوردپرسید:»با ما قرارداد امضا می کنید؟ ۱۵۰  دالر در هفته  خوبه ؟« 
درس��ال ۱۹۷۲ تهیه کننده ای  به  نام  »فرد روس «که  به  توانایی  بازیگری  فورد اعتقاد 

داش��ت ، از اوبرای  فیلم  جدیدی  ب��ه  کارگردانی  کارگردان  ت��ازه کاری  به  نام »جورج  
لوکاس « دعوت  کرد. در فیلمنامه ق��رار بود فورد یکی  ازهنرپیش��ه ها را کتک بزند. 
کمی  بعد لوکاس  به  اوپیشنهاد کرد که  در فیلم  آواز نیز بخواند، ولی  هیچ کس  صدای  
او را نپسندید به  جز لوکاس. فیلم   در زمان  خودفروش خیلی  خوبی داشت  و مقدمه ای  
بر کارهای  بزرگ ل��وکاس  در آینده  بود. پ��س  از آن  در فیلم»مکالمه« به  کارگردانی 
فرانسیس  کوپوال  بازی  کرد واین فیلم  نیز در دهه  هفتاد یکی  از برترین ها شد، ولی فورد 

هنوز هم  به  شهرت  زیادی  دست  نیافته  بود.
او در آن سال ها ناچار بود برای گذران زندگی نجاری کند و  همچنان  نجاری  می کرد  
تا به  »نجار ستاره ها«معروف  شده  بود. در همان  زمان  اتفاق  جالبی افتاد. یک روز که  
داشت  درب  خانه  فرانسیس کوپوال را می س��اخت ، جورج  لوکاس  از آنجا ردشد، فورد 
را دید با خود گفت : حیف  است که  یک انسان  مستعد عمرش  را هدر بدهد. جلورفت  

و به  او گفت  می خواهد فیلم  کوچکی  بسازد واز او خواست  در آن  بازی  کند. این  فیلم  
کوچک همان»جنگ  ستارگان« بود. سال های  دهه  ۸۰ موفقیتی  باور نکردنی  رابرای  
فورد به  همراه  داشتند. ابتدا او نقش »هان سولو«را بازی  کرد. سپس  در فیلم »امپراطور 
س��رنگون  می ش��ود«،  »دارت  ویدر« ش��دو پس  از آن  نوبت  ب��ه  اوج  موفقیتش  در 
فیلم »مهاجمان  صندوقچه  گم  ش��ده « رس��ید. نویس��نده این  فیلم  جورج  لوکاس  و 
 کارگردان  آن اسپیلبرگ  بود؛ فیلمی  کامال کالسیک با داستانی بسیار سرگرم  کننده

 از جاسوسان ، جویندگان  گنج و نازی های  بد ذات .
س��ال ۱۹۸۲ در فیلم »ET« به  کارگردانی اس��پیلبرگ  بازی  کرد و در همان  زمان  با 
نویسنده آن  فیلم »ملیسا متسیون« ازدواج  نمود. زندگی مشترک آنها نیز تا سال  ۲۰۰۱ 
ادامه  داشت  وصاحب  دو فرزند  به  نام های  مالکوم  وجورجیا شد. پس  از آن  در قسمت  

دوم»جنگ ستارگان « بازی  کرد و به  شهرتش  افزود.

SMS

 با آغاز ماه میهمانی خدا، سینماها نیز 
گروه 
برای اجرای طرح اکران ویژه ماه مبارک فرهنگ

رمضان آماده می شوند. 
طبیعی اس��ت که به  واسطه گرمای ش��دید هوا،  مردم روزه دار 

کمتر از بقیه ایام سال به سینما بروند. از سوی دیگر در ساعات 
پس از افط��ار می توان به جذب مخاطبان امی��دوار بود. این در 
حالی اس��ت که در یکی، دوس��ال اخیر و در ایام رمضان بلیت 
سینماها به صورت نیم بها عرضه می شد که این امر نیز نتوانست 

استقبال مخاطبان را به همراه داشته باشد. برخی معتقدند علت 
شکس��ت این طرح نداشتن تبلیغات مناس��ب، رغبت نداشتن 
دفاتر پخش به اکران فیلم هایشان در این ایام و همچنین نبود 
فیلم های جذاب و اکران نش��دن آثار جدید اس��ت. در چنین 
شرایطی سینماداران نیز تمایلی به اجرا کردن این طرح ندارند 
و می گویند اگر فیلمی  با کیفیت باال و با تبلیغات مناسب در این 
زمان نمایش داده نشود، همان بهتر که چراغ سینماها در این 
شب ها خاموش باش��د، چرا که با این وضعیت، نفعی نخواهند 
برد. طی این سال ها طرح اذان تا اذان به طرح افطار تا سحر و در 
نهایت به »طرح رمضان« تغییر عنوان داد، اما به نظر می رس��د 
مشکل اصلی این طرح عنوانش نیس��ت، چرا که در این ایام با 
وجود تمهیدات صورت گرفته از سوی نهادهای ذیربط در جهت 

رونق گرفتن گیشه، باز هم سینمای ایران احیا نشده است.
تلویزیون نقش اساس��ی در معرف��ی این طرح به م��ردم دارد، 
ولی این رسانه طی س��ال های اخیر ضعیف عمل کرده و باعث 
کم رونقی س��ینماها در ایام رمضان شده اس��ت. یکی از دالیل 
شکست این طرح در سال های گذشته مربوط به تلویزیون بود 
زیرا هیچ گونه تبلیغی برای این طرح در سینما نشد. سال اول، 
صدا و س��یما عنصر مهمی برای این طرح بود، زیرا با تبلیغاتش 
این طرح را پشتیبانی کرد ضمن این که تبلیغات جزء الزامات 

صدا و سیما محسوب می ش��د. در آن سال فیلم های خوبی هم 
اکران ش��د ضمن این که فیلم های خاطره انگیز هم در سانس 
فوق العاده اکران می شد. همه این عوامل موجب شد تا این طرح 
با اس��تقبال خوبی مواجه ش��ود. روزه داران در این ماه در طول 
روز، استراحت می کنند با توجه به این که در طول روز هوا گرم 
است و روزها طوالنی است، شب ها را برای تفریح و سرگرمی به 

سینماها می روند.
شرایط مناسبی برای اکران آثار در این ایام وجود دارد، چراکه 
س��ینماها تا س��حر باز بوده و مردم نیز در این ساعات بیرون از 
منازل هستند. چنانچه فیلم های خوبی برای اکران در ایام ماه 
مبارک رمضان وجود داشته باشد و اطالع رسانی درستی درباره 
این آثار انجام شود، می توان به موفقیت اکران فیلم ها در قالب 

طرح اذان تا اذان خوشبین بود.
موفقیت اکران ویژه ماه مبارک رمضان نیازمند پیش شرط هایی 
اس��ت که فقط یکی از آنها وجود فیلم های خوب و جذاب روی 
پرده سینماهاست. اگر اطالع رس��انی مناسبی صورت نگیرد و 
هماهنگی با اداره اماکن و نیروی انتظامی وجود نداش��ته باشد 
نمی توان به سرنوشت این طرح چندان امیدوار بود، کما این که 
در یکی دو سال اخیر شاهد استقبال قابل توجهی از فیلم ها در 

ایام ماه رمضان نبودیم.

از افطار تا سحرهمراه با سینما

روزه داران در 
این ماه در طول روز، 
استراحت می کنند 
با توجه به این که در 

طول روز هوا گرم 
است و روزها طوالنی 
است، شب ها را برای 
تفریح و سرگرمی به 

سینماها می روند



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه 

 ۲۸ تیر؛آغاز مسابقات پهلوانی
 جام موالی عرشیان

زمان برگزاری رقابت های پهلوانی مسابقات فرهنگی- ورزشی موالی 
عرشیان به روزهای بیست و هشتم تا سی و یکم تیر ماه تغییر یافت.
 امس��ال نیز همچون س��ال گذش��ته رقابت های پهلوانی در ردیف

رشته های ورزشی مسابقات فرهنگی- ورزشی موالی عرشیان قرار 
گرفته است. طبق اعالم قبلی سازمان فرهنگی- تفریحی شهرداری 
اصفهان، قرار بود این مسابقات روزهای سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم 
ماه مبارک رمضان برابر با سی و یک تیر تا دوم مرداد برگزار شود که 
به روزهای دهم تا سیزدهم ماه مبارک رمضان برابر با روزهای بیست 

و هشتم تا سی و یکم تیر ماه تغییر یافت. 
این مسابقات در هر چهار ش��ب از ساعت۲۱ در ذکرخانه علیقلی آقا 
برگزار می ش��ود. این رقابت ها با حضور 9 تا ده تی��م و۱۲0 تا۱30 

ورزشکار در رده سنی آزاد انجام خواهد شد. 

بیگی به جدول۳۲ نفره رسید
یسری بیگی ملی پوش اصفهانی بدمینتون ایران با شکست حریف 
بوتانی، به جمع3۲ بدمینت��ون باز برتر مس��ابقات قهرمانی جوانان 

آسیا رسید.
در این رقابت ها که در شهر کوتاکینابالو، ساباح مالزي جریان دارد، 
یس��ری بیگي ملی پوش اصفهانی توانس��ت حریف بوتاني خود را با 
نتیجه۲ بر صفر و ب��ا امتیازهاي ۸-۲۱ و 3-۲۱ شکس��ت داده و به 
جدول3۲ نفره بانوان راه یابد. مسابقات بدمینتون قهرماني جوانان 
آسیا )زیر۱9 سال( با شرکت بیش از۲۵0 بازیکن از۲0 کشور آسیایي 
در روزهاي ۱9 تا ۲3 تیرماه جاري در شهر کوتاکینابالو،ساباح مالزي 
برگزار مي ش��ود. تیم اعزامي جوانان کشورمان متش��کل از مهران 
ش��هبازي و علیرضا فغفوري در بخش پس��ران و ثریا آقایي و یسري 

بیگي در بخش دختران هستند. 
این تیم را ابوالفضل مهاجر به عنوان سرپرست و مرتضي ولي دروي و 
فریبا جاللیان به عنوان مربیان پسران و دختران همراهي مي کنند.

 ذوب آهن امسال 
جزء۴ تیم اول می شود

    هافبک تیم فوتبال ذوب آهن گفت: مطمئن باشید با بازیکنان خوبی که 
ذوب آهن جذب کرده و شرایط خوب این تیم اصفهانی، در فصل جاری 

جزء ۴ تیم اول جدول رده بندی خواهیم بود.
میالد زنیدپور با اش��اره به بازی تیمش مقابل فجر سپاسی شیراز اظهار 
داش��ت: خودمان فکر نمی کردیم که ذوب آهن بتواند در این بازی آنقدر 
خوب بازی کند، زیرا هنوز یک هفته نشده که بازیکنان ما در کنار یکدیگر 
کار می کنند، اما خیلی خوب بازی کردند و با نحوه بازی خود نشان دادند 

که در مسابقات لیگ امسال حرف های بسیاری برای گفتن دارند. 
وی با اشاره به حضورش در تیم ذوب آهن ادامه داد: چرا دروغ بگویم؟ من 
از استقالل پیشنهاد داشتم و اول فصل در لیست آقای قلعه نویی بودم، اما 
با توجه به این که به خطیبی قول داده بودم، به تیم گسترش فوالد رفتم 
ولی با این حال برخی مشکالت خانوادگی برای من به وجود آمد که باعث 
شد دیگر نتوانم در تبریز بمانم. مشکالت خانوادگی بهانه نبود و۱0، ۱۵ 
روز بعد از توافق با گس��ترش فوالد برای من به وجود آمد و خوشحالم که 

خطیبی نیز شرایط مرا درک کرد.

محمد ایران پوریان تبرئه شد
بازیکن تیم تراکتور سازی که نتیجه آزمایش تست دوپینگش مثبت اعالم 

شده بود پس از ارایه مستندات، تبرئه شد.
محمد ایران پوریان ضمن تأیید خبر تبرئ��ه اش از اتهام دوپینگ، در این 
باره گفت: خدا را شکر از اتهام دوپینگ تبرئه شدم. من به خاطر استفاده از 
دو قطره با اتهام دوپینگ روبه رو شدم، اما پس از بررسی و همکاری کمیته 
پزشکی فدراس��یون و دانشگاه تهران مشخص شد اس��تفاده از آن قطره 
باعث محرومیت نمی ش��د و به این ترتیب در فصل آینده هم در خدمت 

تراکتورسازی خواهم بود.

مربی سختگیر را دوست دارم 
مهدی رجب زاده/ بازیکن تیم فوتبال 

ذوب آهن 
خوب ش��روع کردن در رقابت های لیگ، بسیار مهم اس��ت، اما دلیلی بر 
موفقیت تیم نمی شود، بلکه خوب به پایان رساندن رقابت ها نیز مهم است 
و این کاری بود که در فصل گذشته برای ذوب اتفاق افتاد. به اعتقاد من 
مربی سختگیر بسیار خوب است، چرا که به تیم نظم و انضباط می بخشد 
و ب��ه بازیکن درس وظیفه شناس��ی می ده��د که این موضوع به س��ود 
همه اس��ت و من به ش��خصه 
کارکردن با مربیان سختگیر 
را دوست دارم. بوناچیچ در هر 
تیمی که کار کرده موفق بوده 
و نتیجه گرفته است. یاوری را 
هم همه می شناسند و یکی از 
ولی نعمتان فوتبال ایران است. 
من هم سه س��ال با این مربی 

کار کرده بودم.

چلسی رس��ما تأیید کرد دروازه بان۴0 ساله فوالم را با قراردادی یک س��اله به خدمت گرفته است. مارک 6
شوارتزر پس از آمدن مارک استکلنبرگ هلندی به فوالم، جایگاه س��ابق خود در این تیم را از دست داد و 

تصمیم گرفت، راهی تیم دیگر شهر لندن، چلسی شود. روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1080| شنبه 22  تیر 1392 | 4 رمضان  1434

احتمال تغییر در 
دپارتمان داوری فوتبال

 سنگ اندازی 
از نوع جواهری

با وجود تکذیب ابرقویی نژاد مبنی بر برگزاری بازی های فوتسال جام رمضان 
در اصفهان این رقابت ها برگزار نمی شود. به گزارش فارس، یکی از قدیمی ترین 
رقابت های فوتسالی که تحت عنوان جام رمضان در کشور برگزار می شود جام 

رمضان اصفهان است که همه ساله در سالن پیروزی اصفهان برگزار می شد.
با وجود صحبت های ابرقویی نژاد مبنی بر برگ��زاری این بازی ها طی حکمی 
که به هیأت فوتبال استان اصفهان رسیده اس��ت این رقابت ها در سال جاری 
برگزار نمی شود. با توجه به اختالفاتی که میان ابرقویی نژاد رییس هیأت فوتبال 
اصفهان و جواهری مدیرکل ورزش و جوانان اس��تان طی چند وقت گذشته 
صورت گرفته است، به نظر می رس��د این مرتبه دامنه این اختالفات برگزاری 
رقابت های جام رمضان را تحت الشعاع خود قرار داده است و جواهری قصد دارد 
با این کار به نوعی قدرت خود را به رخ هیأت فوتبال استان اصفهان و شخص 

ابرقویی نژاد بکشاند. 

رییس کمیته داوران فدراس��یون فوتبال گفت که پس از تکمیل آیین نامه، 
کمیته داوران ف��ردی را برای تصدی ریاس��ت دپارتم��ان داوری به دبیرکل 

فدراسیون معرفی می کند. 
فریدون اصفهانیان درباره سرنوشت ریاست دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال 
که این روزها محل مناقشه او با حسین عسگری است، اظهار داشت: قبال محمد 
فنایی را برای تصدی این پست معرفی کرده بودم، اما چون این کار قبل از تدوین 
آیین نامه کمیته بود، فعال منتفی است. وی ادامه داد: پس از تکمیل آیین نامه 
کمیته، فنایی یا فرد دیگری را به دبیرکل معرفی می کنیم تا درباره انتصابش 
به ریاست دپارتمان تصمیم گیری شود. اصفهانیان همچنین گفت: در مقدمه 
آیین نامه کمیته داوران درج شده بود که کمیته تدوین مقررات فدراسیون در 
تدوین آیین نامه کمک کرده، اما کفاشیان گفت که مقدمه در اختیار اوست و 

بهتر است که این عنوان حذف شود. 

Society,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.comNo. 1080  | july  13 ,2013  |  8 Pages 

مارک شوارتزر به چلسی پیوست

آیا حضور چهار تیم ایرانی در لیگ قهرمانان آس��یا و اتفاقات دور 
از انتظار در فصل نقل و انتقاالت مثل حضور جباری در س��پاهان 
و علی کریمی در تراکتورسازی موجب تقویت تیم ها شده است؟ 
برای بررسی این مسأله با کارشناسی فوتبال ایران هم کالم شدیم 
و وضعیت هر چهار نماینده ایران در آسیا را بررسی کردیم. مرتضی 
محصص به عنوان یکی از کارشناسان فوتبال کشورمان در این باره 

اظهار نظرات جالبی داشته که در ادامه می خوانید. 

برخورداری سپاهان از دو مهره خطرناک
حضور جباری و نویدکیا در خط هافبک سپاهان خیلی خطرناک 
خواهد ب��ود. ه��ر دوی آنها قابلی��ت گلزن��ی دارند و بازیس��ازان 
بزرگی هس��تند. آنه��ا نقطه ات��کای تیم هایش��ان بوده ان��د و در 
 بازگش��ت بازی از دفاع به حمله مؤثر هس��تند. من جو س��پاهان 
را بس��یار موفق می بینم.  این مس��أله نه به خاط��ر قهرمانی های 
این تی��م بلکه به خاط��ر مدیریتی که در س��پاهان وج��ود دارد و 
در کنار آن بودجه مناسب اس��ت که به دس��ت آمده است. آقای 
رحیمی ثابت ک��رده مدیر الیقی اس��ت و س��پاهان را از مدعیان 
لیگ آت��ی می دانم. با ای��ن حال فک��ر می کنم داش��تن بازیکن، 
علت موفقی��ت نیس��ت و احتم��اال س��پاهان در فصل آین��ده با 
 ت��ک مهاجم ب��ازی خواهد ک��رد و البته رحمان احمدی نقش��ی 

تعیین کننده در ساختار دفاعی این تیم خواهد داشت.

کرانچارفردی داناست
با او کم برخورد داشته ام. او فردی داناست و از شخصیت باال و مورد 
احترامی برخوردار است. کرانچار مربی تأثیرگذاری است و حتی در 
پرسپولیس هم با وجود حضور کوتاه مدتش، تأثیرگذار عمل کرد. 

صحبت های من را کسانی که با او کار کرده اند هم تأیید می کنند.

فوالد شایستگی های زیادی دارد
من نمی دانم آنها می خواهند برای قهرمانی خودشان را آماده کنند 
یا نه، اما الگوی پیشرفت خوبی در کشور ما هستند. این تیم مورد 
احترام همه اس��ت و گاهی اوقات هم می شنویم که خوش شانس 
است، اما این تیم به نظر من جوان است و ثابت کرده برای موفقیت 
نیاز به داشتن ملی پوش نیست. برای موفقیت نیاز به هدف، انسجام 

تیمی، تمرین و همدلی است.

آرش افشین به آنچه که باید نرسید
به نظر من آرش افشین پیشرفتی که شایسته اش بود را نداشت. البته 
تقصیر خودش هم نبود. شاید اگر در پرسپولیس یا استقالل بود، 
تاکنون چندین بار پیراهن تیم ملی را پوشیده بود. نبودن او در فوالد 
سخت است، اما حضور او در سپاهان می تواند استارت آینده او باشد. 
افشین همه خصوصیات خوب یک فوتبالیست را دارد، اما فوتبال 
یک بازی تیمی است و درست است که گاهی وقت ها درگیری یک 

برابر یک مهم اس��ت، ولی در نهایت، انسجام تیمی به خصوص در 
خطوط مختلف اهمیت دارد.

حسین فرکی مربی سالمی است
حس��ین فرکی  یکی از معدود مربیان ایرانی اس��ت که شایس��ته 
س��رمربیگری تیم ملی را در آین��ده دارد. او به خاطر چند س��ال 
حضورش بر روی نیمکت تیم ملی تجربه ای  بین المللی دارد. این 
تجربه بسیار ارزشمند است و فرکی در فوالد توانایی هایش را نشان 
داده است. او مربی سالمی است و مورد احترام است. دستیاران او هم 

همین گونه هستند و در مجموع او را فردی توانا می دانم.

نبود جباری برای استقالل گران تمام می شود
با رفتن جباری و وضعیت نامعلوم نکون��ام که یکی از بهترین های 
بیست سال اخیر فوتبال ماست، کمی وضعیت استقالل در ابهام قرار 
دارد. قلعه نویی در این فکر است که خط میانی  خود را تقویت کند، 
چراکه مهم ترین خط از خطوط فوتبال را این خط تشکیل می دهد. 
یارگیری سال گذشته استقالل به تیم ملی کمک کرد. قرار نیست 
بازیکنان بزرگ همیشه در یک تیم بمانند و به نظرم اگر استقالل در 
فصل بعد یک فصل متوسط را داشته باشد هم فاجعه نیست. این تیم 
می تواند با سرمایه گذاری روی جوانان، نتیجه بگیرد و نباید نبودن 
جباری برای این تیم سنگین شود. من خیلی امیدوار هستم با همین 
تیم، بدون جباری و با درایت قلعه نویی و مجید صالح که با آمدنش 
اتاق فکر خوبی را برای استقالل ایجاد کرده است، استقالل در آسیا 

موفق باشد و بتواند به ستاره  سومش دست پیدا کند.

امیر قلعه نویی
بارها گفته ام که قلعه نویی فرد آینده نگری است. او از معدود مربیان 
 ایرانی است که به دنبال یادگیری اس��ت و به آن عالقه مند است. 
آینده  نگری قلعه نویی در موفقیت های او مؤثر است و فکر می کنم 

امسال می تواند بازهم موفقیت هایش را تکرار کند.

تراکتورسازی می تواند قهرمانی را جشن بگیرد
باید برای تونی احترام قائل بود. او با تراکتورسازی موفقیت خوبی 
داشت و به نظرم سال گذشته تراکتورسازی مشکل مربی نداشت 
و فقط کمی زود به فکر قهرمانی افتاده بود و همین مس��أله به این 
تیم آس��یب زد. آنها باید حوصله کنند و با این روند روبه جلویشان 
قطعا روزی قهرمان لیگ هم خواهند شد. پس نباید عجله کنند و 
اگر به امثال جاللی بیشتر زمان دهند، این تیم به طور قطع در آینده 

قهرمانی لیگ را هم جشن می گیرد.

مجید جاللی
او مربی خوش فکری است. ش��اید همیشه در  نتیجه گیری موفق 
نبوده باشد، اما برنامه دارد. آوردن کریمی به تراکتورسازی تصمیم 
خوبی بود که او گرفت. کریمی اگر آماده باش��د می تواند مربی در 

میدان بازی باشد و با هم فصل خوبی را سپری کنند. 

گفتگویی با محصص درباره  ۴ نماینده آسیایی ایران در آسیا:

تقسیم بندی تمرین  برای جو سپاهان را موفق می بینم
ورزشکاران در ماه رمضان

یک متخصص پزشکی ورزشی به ورزشکاران توصیه کرد در 
صورتی که در طول روز فعالیت بدنی زیادی داشته اند و انرژی 
آنها تحیلیل رفته است از انجام ورزش های شدید قبل از افطار 

خودداری کنند.
دکتر ش��اهین صالحی درباره نحوه تمرین های ورزشکاران 
و ش��دت آن در ماه مبارک رمضان با بیان این که رشته های 
ورزشی به س��ه دس��ته کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت 
تقسیم می شوند که هر کدام ش��دت تمرینی خاصی دارند 
به ورزشکاران توصیه کرد با توجه به میزان فعالیت و توانایی 

جسمانی خود در ماه مبارک رمضان به ورزش بپردازند.
دبیر کمیته آموزش فدراسیون پزشکی ورزشی، ورزش های 
کوتاه مدت که دارای شدت کمی هستند را شامل پیاده روی 
آرام و ی��ا پینگ پنگ به صورت تفریحی برش��مرد و تصریح 
کرد: این نوع ورزش ها باید بین۱0 تا ۲0 دقیقه باش��ند و در 
اول صبح و یا نیم س��اعت قبل از افطار که هوا خنک است و 
در مکان های سرپوشیده و یا در سایه انجام گیرد و الزم است 
افراد در هنگام سحری به میزان کافی آب بنوشند و تشنگی 
خود را برطرف نمایند. وی در ادامه زمان مناسب برای انجام 
ورزش های متوسط مانند پیاده روی تند، والیبال و بسکتبال 
به صورت تفریحی و... را قبل از افطار و یا ۲ تا ۴ ساعت پس از 
افطار دانست، زیرا هوا خنک است و پس از انجام آن نیز آب در 
دسترس ورزشکاران است و زمان استاندارد آن بین ۲0 تا ۴0 
دقیقه است. صالحی همچنین درمورد ورزش های بلند مدت و 
شدید گفت: مدت این ورزش ها باالی۴0 دقیقه و با فشار زیاد 
است و انجام آن به هیچ وجه قبل از افطار توصیه نمی شود و 
شامل ورزش هایی مانند فوتبال، والیبال، بسکتبال و... است و 
باید۲ تا 3 ساعت پس از افطار و به شرط مصرف مایعات به حد 
کافی انجام شود. این متخصص پزشکی ورزشی به ورزشکاران 
توصیه کرد در صورتی که در طول روز فعالیت بدنی زیادی 
داشته اید و بدن آنها آب زیادی به واسطه فعالیت از دست داده 
اس��ت قبل از افطار از انجام فعالیت های ورزشی خودداری 
کنید. وی همچنین به بیماران قلب��ی و دیابتی توصیه کرد 
حتما قبل از ورزش کردن در ماه مبارک رمضان به پزش��ک 
متخصص مراجعه و وضعیت قلبی و قند خون خود را چک 
کنند. صالحی خاطرنشان کرد: ورزش��کاران از روزه گرفتن 
بدون صرف سحری جدا خودداری کنند و در وعده سحری 
 به میزان کافی از مایعات، گروه سبزیجات، پروتئین ها مانند 
تخم مرغ و گوش��ت و کربوهیدرات مثل برنج و نان مصرف 

کنند.

دیدگاه

ورزش به روایت تصویر

شرایط وخیم اسطوره فوتبال انگلیس

اعجوبه بارسلونا به صورت قرضی به اورتون پیوست
پدیده جوان بارسلونا به صورت قرضی به مدت یک فصل به باشگاه اورتون 
پیوست. جرارد دولفو اعجوبه بارسلونا و بازیکن ۱9ساله فصل گذشته در33 
بازی برای تیم ب بارسلونا۱۸ گل به ثمر رساند. دولفو همچنین به عنوان 

ستاره آینده نیوکمپ شناخته شد.

ناچو ۴ سال دیگر با رئال تمدید کرد
بازیکن تیم زیر۲۱س��ال اس��پانیا ۴ س��ال دیگر با 
رئال مادرید تمدی��د کرد. ناچ��و فرناندز محصول 
موفقیت آمیزی از آکادمی جوانان باشگاه است که 

۱۲ سال پیش به آکادمی ملحق شد.

لئوناردو استعفا می کند

لئوناردو مدیر ورزش��ی پاری س��ن ژرمن که از دو سال 
پیش به عنوان مدیر ورزشی در پاری سن ژرمن مشغول 
به فعالیت اس��ت، با پایان یافتن فصل نق��ل و انتقاالت 

تابستانی از سمت خود استعفا خواهد کرد. 04 

ستاره  فوتبالی که زمانی هواداران انگلیسی برای او در ورزشگاه ها هورا می کشیدند 
حاال در بدترین وضعیت و شرایط جسمانی قرار گرفته است. »پل گاسکوئین« ستاره 
تیم ملی فوتبال انگلی��س که زمانی یکی از برترین فوتبالیس��ت های دوران خود به 
 ش��مار می رفت حاال در دام اعتیاد به الکل گرفتار شده و ش��رایطش روز به روز بدتر 
می شود. س��تاره ای که هواداران در ورزش��گاه ها برایش هورا می کش��یدند حاال در 
بدترین وضعیت و ش��رایط جس��مانی قرار گرفته و حتی احتمال مرگ او نیز وجود 
دارد. تصاویری که از او در رس��انه های بریتانیایی منتشر شده نشان دهنده وضعیت 
بسیار وخیم این ستاره سابق قوتبال اس��ت. در جدیدترین تصویر، این ستاره سابق 
فوتبال در نزدیک��ی درب یک هتل بیهوش افتاده، در حالی ک��ه عصایش در کنار او 
قرار دارد. عابرانی که از کن��ار او عبور کرده اند، عنوان کردند ک��ه او بارها برای الکل 

التماس کرده است.

دارنده نشان طالی بازی های دانشجویان جهان با اشاره به سطح باالی رقابت ها تصریح 
کرد: می توانستم حتی رکورد باالتری را در این رقابت ها بزنم.

رسول تقیان در گفتگو با ایسنا با ابراز خوش��حالی از دریافت این نشان اظهار داشت: 
با این که رکورد رقابت ها را شکستم، اما می توانستم بیشتر از این وزنه را نیز بزنم، اما 

مربی به من چنین اجازه ای را نداد.
دارنده مدال ط��الی رقابت های وزنه برداری دانش��جویان جهان با اش��اره به این که 
رقابت بسیار فشرده ای در دسته77 کیلوگرم، انجام شد، خاطرنشان کرد: رقابت های 

یونیورسیاد از رقابت های آسیایی نیز سطح باالتری داشت و سخت تر بود.

وی افزود: به خاطر زمان کمی که پس از رقابت های آسیایی برای بازیابی داشتم از نظر 
جسمی بسیار تحت فشار بودم. همچنین انتظار کسب اولین مدال طالی کاروان ایران 

نیز فشار روانی مضاعفی را به من وارد می کرد .
تقیان ادامه داد: رقابت پایاپایی را با وزنه برداران روس و ازبک داشتم، اما با تمهیداتی 

که مربیان اندیشیدند توانستم به مدال طال دست یابم.
رس��ول تقیان با بیان این ک��ه رقابت تنگاتنگی را ب��ا وزنه بردار روس داش��تم، اظهار 
داشت: در حرکت یک ضرب با رقیب روس��ی رقابت سنگینی را داشتم، اما در حرکت 
 دو ضرب وزنه بردار روس��ی را پش��ت س��ر گذاش��تم و وزنه بردار ازب��ک رقیب اصلی 

من ش��د. وی خاطرنش��ان کرد: نگاهی ب��ه رکورده��ای جهانی نش��ان می دهد که 
 س��طح رقابت های یونیورس��یاد در مقایس��ه با مس��ابقه های جهانی چندانی تفاوتی

 با آنها ندارد.
تقیان با بیان این که تصمیم دارد رکورد جهانی را در دسته 77 کیلوگرم بزند، تصریح 
کرد: تا آخرین روزی که به ورزش ادامه می دهم دوس��ت دارم که رکوردها را جابه جا 
کنم و به امید خدا تالش خواهم کرد تا رکورد دار این دسته شوم. وی در پایان با ابراز 
خوشحالی از کسب اولین مدال طالی کاروان ایران ابراز امیدواری کرد تیم دانشجویان 

ایران در ادامه به مدال های بیشتری دست یابد. 

دارنده نشان طالی بازی های دانشجویان جهان: 

می خواهم رکورد جهان را بزنم



فرهنگ احیای فریضه زکات در 
شهرستان شهرکرد گسترش یابد

معاون سیاسی و امنیتی فرماندار شهرستان شهرکرد گفت: فرهنگ 
احیای فریضه زکات در شهرستان شهرکرد گسترش یابد.

یداهلل گودرزی که درجلس��ه احیای زکات در فرمانداری شهرستان 
شهرکرد سخن می گفت، با اش��اره به اهمیت احیای فریضه زکات، 
اذعان داش��ت: پرداخت زکات خود باعث شستشوی گناهان انسان 

می شود.
وی در ادامه گفت: انسان ها با پرداخت زکات می توانند ایمان خود 

را قوی سازند و این امر خود باعث دوری انسان از گناهان می شود.
وی بیان کرد: ماه مبارک رمضان فرصت بس��یار خوبی برای احیای 
فریضه الهی زکات اس��ت و باید از این فرصت برای پرداختن زکات 

بهره مند شد.
معاون سیاسی و امنیتی فرماندار شهرستان شهرکرد افزود: گسترش 
فرهنگ پرداخت زکات اثرات و آثار بسیار ازرشمند فردی و اجتماعی 

در جامعه خواهد داشت.
 گ��ودرزی عن��وان ک��رد: انس��ان ب��ا دادن زکات در راه خداون��د

ب��ر ح��وادث و خط��رات و گناه��ان    خ��ودش را نی��ز در برا
بیمه می کند.

وی درادامه گفت: پرداخت زکات در نزد خداوند دارای ثواب بزرگی 
است و با دادن زکات در جامعه می توان فقر را از جامعه زدود و فقرا 

را نیز غنی ساخت. 

خبر ویژه

معاون سیاسی امنیتی چهارمحال و بختیاری  
یزدان جاللی

سند راهبردی بسیج در راستای نیروس��ازی و کادرسازی دستگاه ها و 
شناسایی فرصت ها و توانمندی های کارمندان برای توسعه فرهنگ ایرانی 

اسالمی و پیشرفت در دستگاه های اجرایی تدوین می شود.
 س��اماندهی هفت کارگ��روه تخصصی اقتص��ادی وعلم��ی، فرهنگی و

 فضا سازی، جذب توسعه و تعلیم و تربیت، خانواده و امور بانوان، تعامل با 
دولت و مطالبات رهبر معظم انقالب در موضوع ادارات و کارکنان از مهم ترین 
اهداف تدوین س��ند راهبردی بس��یج کارمندان چهارمحال وبختیاری 
اس��ت.حضور نخب��گان در 
مجمع بس��یج کارمن��دان با 
هدف شناس��ایی و بررس��ی 
مش��کالت هر منطقه، اقدامی 
مهم، تأثیرگذار و پشتوانه ای 
برای پیش��برد اهداف انقالب 
اسالمی و پیش��رفت کشور در 

همه امور است.

سند راهبردی بسیج کارمندان 
چهارمحال  و  بختیاری تدوین می شود

چهره روزیادداشت
مردم چهارمحال و بختیاری از نایب قهرمان آسیا استقبال کردند

مردم چهارمحال و بختیاری در اداره کل ورزش و جوانان از نایب قهرمان دوومیدانی آسیا استقبال 
کردند. محمد صمیمی  نایب قهرمان مسابقات پونای هند به همراه عباس صمیمی،روح اهلل عسگری 

و محمد ارزنده و داریوش صمیمی مربی تیم ملی، مورد استقبال مردم و مسئوالن قرار گرفتند.
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 س��لیمان بهمني در ادامه تصریح ک��رد: آموزش 
مي توان��د موجب افزای��ش کارآیي و اثربخش��ي 
کارکنان در ارایه خدمات وپاس��خگویي به مردم و 
ارتقای سطح کیفي سرمایه انساني سازماني شود.

وي گفت:توس��عه آگاهي هاي عمومي کارکنان و 
توانمند سازي مدیران و زمینه هاي بهبود وظایف 
 مدیریتي و آماده س��ازي کارکنان ب��راي ارتقا  به 
رده هاي ش��غلي باالترورش��د فضای��ل اخالقي، 
فرهنگ سازماني و بهبود روابط اجتماعي از جمله 

اهداف بخش آموزش است.
بهمني در ادامه بیان داش��ت: در س��ال گذشته و 

در همین راس��تا س��یزده هزار و 136 نفر ساعت 
آموزش هاي الزم به کارکنان ای��ن اداره کل ارایه 
ش��ده اس��ت که این آم��وزش ه��ا در زمینه هاي 
مشاغل مش��ترک اداري، توانمندي هاي عمومي 
فني جنگل، مرتع وآبخی��زداري در قالب 65 دوره 
آموزشي است که از این میزان هزارو 859 نفر روز 
آموزش در سطح استان و330 نفر روز آموزش نیز 
 در سطح ملي در مراکز آموزشي سازمان جنگل ها

و مراتع کشور برگزار شده است.
وي دوره هاي آموزش��ي مش��اغل مشترک اداري 
را 12 دوره، بدو خدمت ی��ک دوره، آموزش هاي 

تخصص��ي40 دوره و توانمن��دي ه��اي عمومي 
12 دوره آموزش��ي اعالم و از جمله ای��ن دوره ها 
 به م��واردي از قبیل اصول حس��ابداري، مدیریت 
 ،GISو GPS جن��گل هاي زاگرس،آش��نایي ب��ا
آش��نایي با اصول مدیریت بهره وري، فنون جلب 
مش��ارکت م��ردم در منابع طبیعي،پیش��گیري و 
اطفای حریق، اکوتوریس��م و آفات و بیماري هاي 

جنگل و مرتع اشاره کرد. 

مرات�ع چهارمح�ال وبختیاري زیر پوش�ش 
خدمات بیمه اي قرار مي گیرد

ریی��س اداره مرت��ع اداره کل مناب��ع طبیع��ي و 
آبخیزداري گفت: مرتعداراني که طرح مرتعداري 
واگذار ش��ده دارند مي توانند براي بهره مندي از 
خدمات بیمه مراتع به اداره هاي منابع طبیعي در 

شهرستان هاي استان مراجعه کنند.
محمدرضا محمدي اضافه کرد: در سال90 و91، 
99 هزار هکتار از مراتع چهارمحال وبختیاري زیر 
پوش��ش خدمات بیمه اي قرار گرفت و طرح بیمه 
مراتع اس��تان در س��ال جاري نیز با جدیت ادامه 

مي یابد.
وي ادام��ه داد: با توجه ب��ه این ک��ه فعالیت هاي 
مرتع��داري و دامداري با خط��رات طبیعي مواجه 
اس��ت و مرتعداران نیز توان کافي را براي جبران 
خس��ارت هاي ناش��ي از حوادث طبیعي ندارند، 
اجراي ط��رح بیمه مرات��ع از راه هایي اس��ت که 
خسارت هاي ناشي از آسیب هاي طبیعي پوشش 

داده شود. 
محم��دي ب��ا دع��وت از مرتع��داران چهارمحال 
وبختیاري در اجراي مطلوب این طرح، گفت: بیمه 
محص��والت و مراتع، موقعیت اعتب��اري دامداران 
را بهبود بخش��یده و به مرتعدار کمک مي کند تا 
بخشي از خسارت هاي ناش��ي از حوادث طبیعي 

را تأمین کند.
از مجموع مساحت چهارمحال وبختیاري، حدود 
یک میلی��ون و400 هزار هکت��ار آن معادل 86/6 
درصد را عرصه هاي منابع ملي شامل جنگل ها و 
مراتع تشکیل مي دهد که از این میزان، مراتع، ۷8 

درصد عرصه هاي ملي را تشکیل مي دهد.

آتش س�وزي از جمله چالش ه�اي اصلي در 
مدیریت منابع طبیعي محسوب مي گردد

رحمان توکلي رییس حفاظت و حمایت اداره کل 
منابع طبیعي و آبخیزداري چهارمحال و بختیاري 
 گفت: آت��ش س��وزي پدیده اي س��ت ک��ه همه
  س��اله و غالب��ا ب��ه ط��ور ناخواس��ته دامنگی��ر

 جنگل ه��ا و مراتع مي ش��ود که باعث خس��ارت 
 غی��ر قاب��ل جبران��ي در ح��وزه مناب��ع طبیعي

 مي گردد.
وي گفت: با توجه به آمار موجود حدود 54 درصد از 
آتش سوزي ها در حوزه جنگل ها و مراتع زاگرس 

اتفاق افتاده است.
توکلي در ادامه افزود: اثرات مخرب آتش سوزي به 
ویژه در عرصه هاي جنگلي و حذف پوشش گیاهي 
پایدار در جن��گل هاي زاگرس، به عن��وان یکي از 
چالش هاي اصل��ي موجود در عرص��ه هاي منابع 

طبیعي مطرح است.
ریی��س اداره حفاظ��ت و حمایت با بی��ان این که 
علت بیش از 95 درصد رخدادهاي آتش س��وزي 
مربوط به عوامل انس��اني است و به صورت سهوي 

یا عم��دي موجب 
تخریب جنگل ها 
و مرات��ع گردیده 
کاه��ش  اس��ت، 
فتوسنتز، افزایش 
کاهش  فرسایش،
نفوذپذیري خاک، 
مخ��رب  اث��رات 
محیطي  زیس��ت 
همچنی��ن  و 
خسارات وارده در 
بخش گردشگري 
را از جمله مضرات 
آتش سوزي عنوان 

نمود.
وي گفت: ضرورت 

پیش��گیري،کنترل و اطف��ای حریق در اس��تان 
چهارمحال و بختیاري با توجه به ش��رایط خاص 
 توپوگرافي و تأثیر پوشش گیاهي آن در حفظ آب و 

جلوگیري از فرسایش خاک، دو چندان است.
 ریی��س اداره حفاظ��ت و حمای��ت اداره کل ب��ا

 بیان ای��ن موض��وع اظهار داش��ت: در س��نوات 
 گذش��ته اقدامات ترویجي به منظور آگاه س��ازي
  جوام��ع محل��ي، به��ره ب��رداران و خانواره��اي

 جنگل نش��ین و همچنین اقدامات��ي نظیر ایجاد 
 آت��ش ب��ر در مناط��ق بحران��ي، تجهیز ن��اوگان

  اطف��ای حری��ق، تش��کیل اکیپ هاي گش��ت و 
 مراقب��ت و بهره گیري از توان س��ایر دس��تگاه ها
 از جمله س��تاد ح��وادث، ه��الل احمر، بس��یج،

  آت��ش نش��اني و... ب��راي پیش��گیري و مقابله با 
آتش سوزي صورت گرفته است. 

رییس اداره مرتع اداره کل منابع طبیعي و آبخیزداري چهار محال بختیاری اعالم کرد

مراتع استان زیر پوشش خدمات بیمه اي

گروه  رییس اداره آموزش و ترویج منابع طبیعي و آبخیزداري استان چهارمحال و بختیاري از برگزاري سیزده هزار و 136 
نفر ساعت آموزش کارکنان منابع طبیعي و آبخیزداري اس�تان در 65 دوره آموزش تخصصي و شغلي ضمن خدمت شهرستان

خبر داد.
رییس اداره آموزش و ترویج منابع طبیعي و آبخیزداري استان اظهار داشت:آموزش به عنوان مؤثرترین ابزار توانمند سازي نیروي انساني 
در راستاي اهداف برنامه هاي توسعه است که سبب ایجاد تغییر رفتار، بینش و نگرش س�رمایه هاي انساني مي گردد. رسیدن به اهداف 

سازماني بستگي به توانایي کارکنان در انجام وظایف محوله و انطباق با محیط تغییر دارد.

توسعه آگاهي هاي 
عمومي کارکنان 
و توانمند سازي 

 مدیران و 
زمینه هاي بهبود 
وظایف مدیریتي 

و آماده سازي 
 کارکنان 

از جمله اهداف 
بخش آموزش است
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ 

 : پرون��ده  ش��ماره   9210100351300490  : ابالغی��ه  ش��ماره    2090
جب��اری  حس��ین  خواه��ان   911449  : بایگان��ی  ش��ماره   9109980351301428
مطالب��ه  خواس��ته  ب��ه  مجی��ری   مجتب��ی  خوان��ده  طرفی��ت  ب��ه   دادخواس��تی 
جه��ت  ک��ه  نم��وده  اصفه��ان  عموم��ی شهرس��تان  ه��ای  دادگاه  تقدی��م  چ��ک  
 رس��یدگی ب��ه ش��عبه 13    دادگاه عموم��ی ) حقوق��ی( اصفه��ان واق��ع در اصفهان 
– خیابان چهار باغ باال – خیابان ش��هید نیکبخت – س��اختمان دادگس��تری کل استان 
 اصفه��ان – طبقه 3 ات��اق ش��ماره 335 ارجاع و ب��ه کالس��ه 9109980351301428

 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1392/5/30 و س��اعت :11:30 تعیین ش��ده اس��ت 
ب��ه علت مجه��ول المکان ب��ودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجوی��ز ماده 73 
قان��ون آیین دادرس��ی دادگاه های عموم��ی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه 
مرات��ب یک نوبت  در یکی از جراید کثیر االنتش��ار آگهی می ش��ود ت��ا خوانده پس از 
نش��ر آگهی و اط��الع از مفاد آن ب��ه دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود 
نس��خه دوم دادخواس��ت  و ضمائ��م را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی 
 حاض��ر گ��ردد. منش��ی دادگاه حقوق��ی ش��عبه س��یزدهم دادگاه عموم��ی حقوق��ی

 شهر ستان اصفهان

حصر وراثت 
 2222 آق��ای بهن��ام اب��ن عل��ی  دارای شناس��نامه ش��ماره 1270976613 به ش��رح
  دادخواس��ت ب��ه کالس��ه 1830/92ح 10 از ای��ن ش��ورا درخواس��ت گواه��ی حصر
  وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان خدا کرم ابنعلی بشناس��نامه 20 در
 تاری��خ 1388/1/3 اقامت��گاه دائم��ی خ��ود بدرود زندگ��ی گفته ورثه حی��ن الفوت آن 
مرح��وم منحصر اس��ت به: 1- رضا ابن علی ش ش 3082 فرزن��د 2- بهنام ابنعلی ش 
ش 1270976613 فرزن��د3- علی ابنعل��ی ش ش 1271556685 فرزند 4- زلیخا فدائی 
حی��دری ش ش 12 م��ادر 5- زهره موالئی ش ش 995 همس��ر و الغیر. اینک با انجام 
تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در ی��ک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی 
اعتراض��ی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک 
 ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه دهم حقوقی شورای حل

 اختالف اصفهان 

حصر وراثت 
 2231 آقای اس��ماعیل کرمی   دارای شناس��نامه ش��ماره 32 به ش��رح دادخواست به
  کالس��ه 1831/92 ح 10 از ای��ن ش��ورا درخواس��ت گواه��ی حصر وراث��ت نموده و
  چنی��ن توضیح داده که ش��ادروان خاور س��لطان صادق زاده بشناس��نامه 1762 در 
 تاری��خ 1391/9/27 اقامت��گاه دائم��ی خود بدرود زندگ��ی گفته ورثه حی��ن الفوت آن
  مرح��وم منحصر اس��ت به: 1- زه��را کرمی ش ش 22 فرزند 2- ن��وش آفرین کرمی

 ش ش 94 فرزن��د 3- گلچهره کرم��ی ش ش 41 فرزند 4- ملک  کرمی قمبوانی ش ش 
 140 فرزند 5- خورشید کرمی ش ش 40 فرزند 6- اسماعیل کرمی ش ش 32فرزند 7- 
 محم��د تق��ی کرم��ی ش ش 57 فرزن��د و الغی��ر. اینک با انج��ام تش��ریفات مقدماتی 
درخواس��ت مزب��ور را در یک نوبت آگه��ی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا 

 وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم
  دارد و اال گواه��ی ص��ادر خواه��د ش��د. ش��عبه ده��م حقوق��ی ش��ورای ح��ل

 اختالف اصفهان

ابالغ 

2087 شماره  ابالغیه : 9210460352100002 شماره پرونده : 9109980352100060 
ش��ماره بایگان��ی : 910063 خواه��ان فاطم��ه خاوری فرزن��د علی ب��ا وکالت محمد 
رض��ا صادقی دادخواس��تی به طرفی��ت خوانده علیرض��ا قلندری فرزند ن��وروز  به 
خواس��ته تقدیم دادگاه ه��ای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی 
 ب��ه ش��عبه بیس��ت و یک��م    دادگاه عموم��ی ) حقوقی( اصفه��ان واق��ع در اصفهان 
– خیاب��ان چه��ار باغ ب��اال – خیاب��ان ش��هید نیکبخت – س��اختمان دادگس��تری کل 
 اس��تان اصفه��ان – طبق��ه 4 ات��اق ش��ماره 459 ارج��اع و به کالس��ه پرون��ده فوق

 ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن 1392/5/30 و ساعت :10:30 تعیین شده است به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت  در یکی از 
جراید کثیر االنتشار آگهی 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 بیست و یکم دادگاه عمومی حقوقی

) خانواده (  شهر ستان اصفهان

ابالغ 

2086 شماره  ابالغیه : 9210100350801184 شماره پرونده : 9109980350801453 

شماره بایگانی : 911533 خواهان بانک مهر اقتصاد دادخواستی به طرفیت خوانده مهدی 
زارع چاوشی به خواسته مطالبه طلب  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده 

 که جهت رسیدگی به شعبه هشتم    دادگاه عمومی ) حقوقی( اصفهان واقع در اصفهان 
– خیابان چهار باغ باال – خیابان ش��هید نیکبخت – س��اختمان دادگستری کل استان 

اصفهان – طبقه 3 اتاق شماره 315 ارجاع و به کالسه 9109980350801453 ثبت گردیده 
و وقت رسیدگی آن 1392/5/30 و ساعت :9:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت  در یکی از جراید کثیر 
االنتشار آگهی 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 رس��یدگی حاضر گردد.  منش��ی شعبه هش��تم دادگاه عمومی حقوقی

  شهر ستان اصفهان

ابالغ 

2058 شماره  ابالغیه : 9210100350801105 شماره پرونده : 9209980350800032 
ش��ماره بایگانی : 920032 خواهان موسسه قرض الحس��نه مهر بسیجیان با مدیریت 
حمید نوری  دادخواستی به طرفیت خوانده الیاس شاهوردی و محمد بهادر به خواسته 

مطالبه طلب  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 
ش��عبه هش��تم    دادگاه عمومی ) حقوقی( اصفهان واقع در اصفهان – خیابان چهار باغ 
باال – خیابان ش��هید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان – طبقه 3 اتاق 
ش��ماره 315 ارجاع و به کالس��ه 9209980350800032 ثبت گردیده و وقت رسیدگی 
آن 1392/5/30 و س��اعت :11:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت  در یکی از جراید کثیر االنتشار 
آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مف��اد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست  و ضمائم را دریافت و در وقت 
 مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد.  منش��ی شعبه هش��تم دادگاه عمومی حقوقی

  شهر ستان اصفهان

اخطار اجرایی

2250 ش��ماره: 427/91 به موجب رأی ش��ماره 498 تاریخ 91/11/14 ش��عبه 8 شورای حل 
اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه ابوالفضل عسگری نام پدر: 
نصر اله نش��انی: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ سی هزار ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ 
سر رسید لغایت پرداخت اصل دین و حق الوکاله وکیل در حق محکوم له اجرا و پرداخت نیم 
عشر دولتی در حق صندوق دولت ضمنا رای صادره غیابی است    در حق محکوم له مهدی 
عس��گری نام پدر: اس��د اله با وکالت خانم مریم مشتاقی  ماده 34 قانون اجرای احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاده آن را به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قس��مت اجرا تسلیم کند و اگر 

مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. قاضی شورای حل اختالف حوزه 8 خمینی شهر 

اخطار اجرایی

2249 ش��ماره: 426/91 به موجب رأی ش��ماره 497 تاریخ 91/11/14 ش��عبه 8 شورای حل 
اختالف شهرس��تان خمینی ش��هر  که قطعیت یافته است محکوم علیه ابوالفضل عسگری نام 
پدر: نصر اله نش��انی: مجهول المکان محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ سی  میلیون ریال بابت 
اصل خواس��ته و مبلغ سی هزار ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر و تادیه 
از تاریخ س��ر رس��ید لغایت پرداخت اصل دین و حق الوکاله وکیل در حق محکوم له اجرا و 
پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت ضمنا رای صادره غیابی است  در حق محکوم 
له مهدی عسگری نام پدر: اسد اله  با وکالت مریم مشتاقی ماده 34 قانون اجرای احکام: همین 

که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاده آن را به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم 
و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 

ندارد صریحًا اعالم نماید. قاضی شورای حل اختالف حوزه 8 خمینی شهر 

ابالغ وقت رسيدگی

2232 در خصوص پرونده کالسه 354/92 خواهان ندا میرطالبی دادخواستی مبنی بر مطالبه 
وجه چک به طرفیت ابراهیم شکل آبادی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز دوشنبه 
مورخ 92/5/28 س��اعت 3:30 تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در خیابان س��جاد – اول ارباب – روبه روی مدرسه نیلی پور – جنب ساختمان صبا – 
پالک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل اختالف  اصفهان شعبه 19  شورای حل اختالف  

اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.  م الف 4131مدیر دفتر شعبه 

19 شورای حل اختالف اصفهان 

ارزیابی بهای ثمينه اعيانی 

2251  ش��ماره 92/1319/31/وس��رکار فاطمه بیگم نیریان زواره نظر به اینکه جنابعلی مالک 
بهای ثمینه اعیانی ششدانگ پالک 750 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 
17 ثبت اصفهان می باشد و کارشناس رسمی دادگستری طی ارزیابی شماره 92/224 مورخ 
92/4/11 اعالم نموده ارزش بهای ثمینه اعیانی شش��دانگ پالک مذکور برابر با 1/250/000 
ریال می باش��د  که بابت 36 حبه مش��اع آن مبلغ 625/000 ریال به حساب سپرده این اداره 
واریز گردیده اس��ت . لذا مراتب آگهی تا از تاریخ انتش��ار در س��اعت اداری به این این اداره 
مراجعه و نسبت به دریافت آن اقدام نمائید. چنانچه نسبت به ارزیابی فوق الذکر اعتراض دارید 
ظرف مدت یکم��اه به دادگاه صالحه مراجعه وطرح دعوی نموده و گواهی آن را به این اداره 
ارائه نمائید. درغیر اینصورت بهای ثمینه اعیانی اسناد مالکیت 36 حبه مشاع از پالک مذکور 

حذف می گردد.ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت و اسند و امالک زواره 

ابالغ رای 

2248 شماره پرونده : 580/91 شماره دادنامه : 31بتاریخ : 92/1/31 مرجع رسیدگی : حوزه 
12 شورای حل اختالف خمینی شهر گردشکار : - خواهان دادخواستی / درخواستی بخواسته 
فوق بطرفیت خوانده تقدیم داش��ته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت بکالسه فوق و جری 
تش��ریفات قانونی در وقت فوق العاده / مقرر حوزه بتصدی امضا کنندگان زیر تشکیل است 
و با توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر 
مبادرت بصدور رای می نماید . رای شورا : در خصوص دعوی جواد حاجیان بطرفیت اکبر 
رضایی و حمید رضا مزروعی بخواس��ته الزام خواندگان به انتقال س��ند رسمی یک دستگاه 
موتور س��یکلت به ش��ماره پالک 8728 اصفهان 57 مقوم به ده میلیون ریال با توجه ش��رح 
خواس��ته خواهان و با توجه به اس��تعالم بعمل آمده که سند موتور سیکلت فوق بنام خوانده 
ردیف دوم بوده و با توجه به اینکه خوانده ردیف دوم علرغم ابالغ قانونی هیچگونه دفاعی در 
قبال خواسته خواهان بعمل نیاورده و با توجه به اظهارات خوانده ردیف اول در جلسه شورا 
علی هذا دعوی خواهان وارد تشخیص و مستندا به مواد 220 قانون مدنی خوانده ردیف دوم 
را به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و سند موتور سیکلت فوق بنام خواهان تقدیم نماید 
با توجه باینکه دعوی مندرج  خوانده ردیف  اول نبوده شورا قرار رد دعوی خواهان را صادر 
می نماید . رای صادره غیابی و بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و پس از 
انقضای  مدت واخواهی ظر ف بیست روز قابل اعتراض در محاکم عمومی خمینی شهر  

قاضی شورا حل اختالف حوزه 12 خمینی شهر 

مزایده 
2083 ش��ماره نامه : 9210113766700446 ش��ماره پرونده : 8909983647101085 
ش��ماره بایگانی شعبه : 910161 اجرا احکام شعبه 23 حقوقی خانواده اصفهان در نظر 
دارد : در خصوص پرونده نیابتی 910161ح ج 23 له خانم لیال منصف علیه آقای حبیب 
اله صادقی علی آبادی بخواس��ته مطالبه مهری��ه : 499/128/393 ریال وجه نقد و 350 
عدد س��که تمام بهار آزادو 114 مثقال طالی 18 عیار بابت اصل خواس��ته و خس��ارت 
تاخیر تادیه و حق الوکاله مبلغ 24/956/419 ریال و 100000 ریال هزینه نش��ر آگهی و 
1/700/000 ریال هزینه کارش��ناس جلسه مزایده : جهت فروش یک باب خانه در حال 
س��اخت واقع در شهرک ولی عصر خ شمس خ هدایت فرعی 3 پ B 386 مشخصات بنا 
این خانه دارای 162 متر مربع عرصه اس��ت که بر روی این عرصه در س��ه و نیم طبقه 
ساختمان با اس��کلت بتن آرمه با سقف های تیرچه بلوک احداث گردیده سطوح داخلی 
گچ و خاک همچنین دارای پروانه ساختمان به شماره 15/12197 مورخ 76/6/24 است 
حال با عنایت به موقعیت محل و مس��احت عرصه و اعی��ان و کمیت وکیفیت اعیانی و 
مصالح بکار رفته در در آن و جمیع عوامل موثر در قضیه ارزش روز ششدانگ این بنا 
3/200/000/000 ریال ) س��ه میلیارد و دو یست میلیون ریال ( ارزیابی شده را برگزار 
نماید . طالبین خرید می توانند نسبت به شرکت در مزایده به تاریخ 92/5/9 ساعت 9:00 
در این اجرا اتاق 456 طبقه 4 دادگستری کل استان اصفهان حاضر شوند فروش از مبلغ 
ارزیابی شروع  برنده کسی خواهد بو.د که پیشنهاد کننده باالترین قیمت باشد و حداقل 
ده درصد مبلغ تصویبی را فی المجلس به حس��اب س��پرده واریز نمایید و هزینه های 

مربوط را متقبل شود . مدیر اجرا احکام شعبه 23 حقوقی اصفهان   

ارزیابی ربعيه اعيانی
2274 سرکار خانم سکینه بیگم میر حسینی طباء زواره نظر به اینکه جنابعلی مالک بهای 
ربعیه اعیانی شش��دانگ پالک 3971 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهس��تان گرمسیر 
بخش 17 ثبت اصفهان می باش��د و کارشناس رس��می دادگستری طی ارزیابی شماره 
92/223 مورخ 92/4/11 اعالم نموده پالک مذکور فاقد ارزش اعیانی می باشد. لذا مراتب 
آگهی و از تاریخ انتشار آن به مدت یکماه فرصت دارید  چنانچه نسبت به ارزیابی فوق 
الذکر اعتراض دارید به دادگاه صالحه مراجعه وطرح دعوی نموده و گواهی آن را به این 
اداره ارائه نمائید. درغیر اینصورت بهای ربعیه اعیانی س��ند مالکیت پالک مذکور حذف 

می گردد.ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت و اسند و امالک زواره

مزایده اموال غير منقول) اسناد رهنی ( 
 : آگه��ی  ش��ماره   9100154 کالس��ه  اجرائ��ی  پرون��ده  مزای��ده  آگه��ی    1984
139203902004000019  ش��ماره پرونده : 8900400200400072  /1ششدانگ قطعه 
زمین پالک 2187/2454 واقع  در بخش 6 فدک بهارستان اصفهان به مساحت  270 متر 
مربع به آدرس : : اصفهان بهارستان خیابان الفت خیابان طوبی محله طوبی 6 بشماره 
کد پش��تی 8143183999 که سند مالکیت آن در صفحه 394 دفتر 78 امالک به شماره 
ثبت 16401 و ش��ماره چاپی 248452 به نام کامران زرفشانی ثبت و صادر شده است 
با حدود : ش��ماال بطول 10 متر پی اس��ت به زمین 2436 فرعی شرقا بطول 27 متر پی 
است به زمین 2453 فرعی جنوبا بطول 10 متر پی است به زمین 6737 فرعی غربا اول 
بطول 3 متر پی است به میدان دوم بطول 24 متر پی است به زمین 2455 فرعی حقوقی 
ارتفاقی ندارد که طبق نظر کارش��ناس رسمی عبارت است از یکباب منزل مسکونی در 
حد دو طبقه که طبق محتویات و مندرجات س��ند مالکیت به مس��احت 270 متر مربع و 
مس��احت اعیانی حدود 290 متر مربع می باش��د که با مصالح  ساختمانی دیوار ه های 
آجری پوشش سقف تیرچه و بلوک کف موزائیک پنجره های آلومینیومی نماها  آجر4 
سانتی گرمایش بخاری و سرمایش کولر آبی و اشتراکات آن دو کنتور برق آب و گاز 
میباشد . که طبق سند رهنی شماره 131473-86/6/31 دفتر خانه یک اصفهان در رهن 
موسس��ه قوامین اصفهان قرار گرفته و دارای بیمه میباشد ازساعت 9 الی 12 روز سه 
ش��نبه مورخ 1392/5/22   در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت 
بهش��ت شرقی چهارراه اول سمت چپ ابتدای خیابان الهور به مزایده گذارده می شود 
. مزایده از مبلغ پایه یک میلیارد وپانصد و ده میلیون ریال شروع و به هر کس خریدار 
باشد به باالترین قیمت پیش��نهادی فروخته می شود  الزم به ذکر است پرداخت بدهی 
ه��ای مرب��وط به آب ، برق ، گاز اعم از حق انش��عاب و یا حق اش��تراک و مصرف در 
صورتی که مورد مزایده دارای  آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری 
و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم ش��ده یا نش��ده باشد به عهده 
برنده مزایده اس��ت ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد ، وجوه پرداختی 
بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گرددظمنا این آگهی در 
یک نوبت درروزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 92/4/22 درج و منتشر می گردد 
و در ص��ورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. م الف 3182  اس��دی 

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان  

احضار
 2273  ش��ماره 911514 ب 2نظ��ر ب��ه اینکه آق��ای علیرضا نقش ش��کایتی علیه علی

 مش��رف مبنی ب��ر تحصیل مال از طریق نامش��روع  مطرح نموده ک��ه پرونده  آن به 
کالس��ه 911514 ب2 ثبت این ش��عبه و وقت حضور ظرف یک ماه پس از انتشار آگهی 
می باش��د با توجه به مجهول المکان بودن متهم حس��ب ماده 115 قانون آئین دادرسی 
کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتش��ار طبع و نش��ر می شود 
و از مته��م مذکور دعوت به عمل می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود 
و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلق��ی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 
 ش��د .  م الف 3915مدیر دفتر شعبه دوم باز پرسی دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 4

ص اصفهان 

احضار
 2272  ش��ماره 920521 ب2 نظر ب��ه اینکه آقای فرید رضا زاده فرزند علی ش��کایتی

  علی��ه اس��د اهلل ن��وروزی  مبنی بر خیانت در امان��ت  مطرح نموده ک��ه پرونده  آن به 
کالس��ه 920521 ثبت این ش��عبهد و وقت حضور ظرف یک ماه پس از انتش��ار آگهی 
می باش��د با توجه به مجهول المکان بودن متهم حس��ب ماده 115 قانون آئین دادرسی 
کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتش��ار طبع و نش��ر می شود 
و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و 
در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد 
 .  م الف 3916مدیر دفتر ش��عبه دوم باز پرس��ی دادس��رای عمومی و انقالب ناحیه 4 

اصفهان 

 
ابالغ 

 2271 بدینوس��یله اع��الم می گردد آق��ای نیما رغبت��ی فرزند محمود ش��کایتی علیه 
 زه��را عبدل��ی فرزند ذبیح ال��ه دایر بر س��رقت و تهدید و باج خواه��ی مجهول المکان

 به این بازپرس��ی تس��لیم و به ش��ماره 920532ب 16 ثبت گردیده است که از مشتکی 
 عنه ظرف یک ماه از تاریخ نش��ر آگهی جهت رس��یدگی دعوت به حضور می شود و با
  تجوی��ز ماده 159 قانون آئین دادرس��ی کیف��ری این آگهی به منزله اب��الغ دریکی تاز

 روزن��ا مه های کثیر االنتش��ار محلی برای یک نوب��ت درج و در صورت عدم حضور 
 این باز پرس��ی اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف 3917مدیر دفتر ش��عبه 16 باز پرسی

 اصفهان 



یادداشت

اخبار ویژه

ساخت خودروی بتمن با دس��ت خالی یا تبدیل کردن یک خودروی قدیمی به خودرویی 
با آخرین فناوری ها تنها از عهده کس��انی ب��ر می آید که عالقه خاصی به خودرو داش��ته 
 باش��ند.تا به حال چند مورد دیده اید که عالقه مندان به خودرو دست به کارهای عجیبی 
می زنند و خودروی قدیمی خود را به یک وسیله نقلیه جدید تبدیل می کنند. آنها معموال 
به دنبال آن هستند تا از ارزان ترین راه به آرزوهایشان برسند. چندی پیش در ایتالیا یک 
 کارمند ب��رای آن که به فراری محبوبش برس��ند تصمیم گرفت تا خ��ودروی قدیمی اش

 را تغییر دهد. 
این مرد که نامی از آن برده نش��ده است پونتیاک قدیمی و فرس��وده اش را تبدیل به یک 
 فراری 355 کرده اس��ت. او برای اینک ار نزدیک به یک س��ال زمان صرف کرده و یکی از 
دقیق ترین کپی های تاریخ را ساخته است. در این خودرو همه امکانات به مانند خودروی 
اصلی است همچنین ظاهر آن نیز به قدری شباهت دارد که کارشناسان هم شاید در نگاه 

اول اصل بودن این خودرو را تشخیص ندهند.
این خودروی بی نقص اما برای او مش��کل ساز هم شده اس��ت و حاال باید به جرم دزدی و 
تعویض پالک به زندان برود. چندی پیش پلیس خودروی او را متوقف می کند سپس بعد 
از استعالم پالک، متوجه می شوند پالک متعلق به یک پونتیاک است، در حالی خودرو یک 
فراری گرانقیمت است. این مرد پس از تالش های متفاوت توانست ثابت کند که خودروی 
او در اصل یک پونتیاک است که به ش��کل فراری در آمده است، اما این موارد باعث نشد او 

بتواند از زیر حبس چند روزه و جریمه نقدی فرار کند.

بر اساس رده بندی که مجله بیالن سوئیس درباره100 خانواده بسیار ثروتمند اروپا انجام داده 
است، ثروت آمانس��یو اورتگا گائونا بر40میلیارد و900 میلیون یورو برآورد ش��ده و از این نظر 
ثروتمندترین مرد اروپاست. آمانس��یو اورتگا گائونا سرمایه دار 77 س��اله اسپانیایی که شرکت 

نساجی »زارا « را راه اندازی کرده است ثروتمندترین مرد اروپا اعالم شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، بر اساس رده بندی که مجله بیالن سوئیس درباره 100 خانواده 
بسیار ثروتمند اروپا انجام داده است، ثروت آمانسیو اورتگا گائونا بر 40میلیارد و 900 میلیون یورو 
برآورد شده و از این نظر ثروتمندترین مرد اروپاست. این مجله پیش تر هر سال نام 300 ثروتمند 
سوئیس را منتشر می کرد، اما اکنون تصمیم گرفته دامنه فعالیت های خود را در این باره به کل 

اروپا گسترش دهد. 
مجله بیالن اعالم کرده است برای آن که نام فردی به عنوان ثروتمند دراین مجله منتشر شود باید 
دست کم شش میلیارد یورو ثروت داشته باشد. از 100 ثروتمندی که نام آنها به عنوان ثروتمندان 
اروپا در مجله بیالن منتشر شده است حدود یک س��وم آنها در سوئیس زندگی می کنند. بعد از 
آمانس��یو اورتگا گائونا یک ثروتمند س��وئدی به نام اینگوار کامراد و در مقام سوم نیز شهروندی 

فرانسوی به نام برنار آرنو قرار دارد. 
در زمره ده ثروتمند نخست این رده بندی ، چهار نفر فرانسوی هستند. در میان این100 ثروتمند 
 اروپایی نام 12 زن نیز دیده می ش��ود که البته بیشتر آنها ثروتش��ان را از پدر و مادرشان به ارث 
 برده اند. آلمانی ها و روس ها هر کدام به ترتیب با 27 و 23 نفر، بیشترین تعداد ثروتمندان این 

رده بندی مجله بیالن را به خود اختصاص داده اند.

ثروتمند ترین مرد اروپادقیق ترین کپی برداری ازخودروی بتمن

تخیل منبع بیکران الهی

هر صبح ک��ه از خ��واب بیدار 
محمد رضا 
م��ی ش��وید هرآنچه ک��ه  از  سواری

زیبایی و طراوت در آن روز می 
خواهید در تخیل خویش نقاش��ی و  آن گاه  با ش��ور و 
اشتیاق و با جمالتی برخواسته از  اعماق جان  از خالق 
هستی به واقعیت پیوستن آن را تمنا کنید، این تجربه 
ای ش��گفت انگیز برای ش��ما خواهد بود که  ارزش این  

عمل برای نگارنده درک گردیده است.
تخیل سرچشمه طراحی تصاویری است که در هر گام 
وضوح بیش��تری می یابند، تخیل  هر ش��خص حالت 
دهنده و معنا بخش به تصورات اوس��ت، چگونگی نگاه 
چش��مان ما به دنیای پیرامون در چگونگی تخیالت ما 

ظهور می یابد.
نگاه ی��ک نق��اش، بازیگر، خوانن��ده، پرس��تار، معلم و 
... به جریان حی��ات با یکدیگ��ر  برابر نیس��ت تصاویر 
گرچه مش��ترک  لیکن  تصاویر نهای��ی در تخیالت ما 
 شکل می گیرد، تخیل را به اشتباه با توهمات مترادف 
می گیرن��د در حالی که اگر تخیالت را از بش��ر بگیریم 
توهمات زاییده می ش��ود،گویی که پرن��ده  از پرواز به 

آسمان محروم گردد. 
خالقی��ت و اکتش��اف در ذه��ن هایی جلوه م��ی یابد 
 که تخی��الت در وجودش��ان حی��ات دارد، زی��را هیچ 
بن بس��تی در ذهن این اش��خاص معنا ندارد و کشش 
ب��اال در گ��ذر از  موانع  در ش��خصیت این اف��راد باعث 
 گش��ایش ق��وه تخی��ل و کش��ف راه حله��ای متنوع 

است.
یکی از عوامل کلیدی در  ش��کوفایی استعداد و طراوت 
مردم هر س��رزمینی ق��درت بهره گی��ری  از این منبع  
بیکران الهی در جهت  رش��د و پیش��رفت آرمان های 
انسانی  همچون  تقویت فرهنگ و جاذبه های تاریخی 
آن ملل است، برای درک بیشتر و وضوح بهتر  از منظور 
کلی  نگارنده پیرامون تخیل به مصداق زیر اش��اره می 

شود:
هن��ر فیلمس��ازی  ریش��ه در  تخی��الت نویس��نده و 
کارگردان داش��ته و بروز آن در  واقعی��ت های رفتاری  
 توس��ط  بازیگ��ران فیل��م نمای��ان م��ی گ��ردد، البته 
رابطه ای مکمل و موازی مابین تخیل و واقعیت وجود 
دارد برای درک بهتر به مصادیق دیگری اشاره می نمایم:

در روزگاران قدیم و جدید  تخیل به جاودانگی، تخیل 
به پرواز در آس��مان ، تخیل س��فر  از طری��ق دریاها و 
تخیل به ارتباط��ات جهانی  و ...  در  اولی��ن گام  منجر 
به تصویرس��ازی در ذهن  انس��ان و درگام های بعدی 
نقش بس��تن ب��ر روی لوح ه��ای فیزیک��ی و در  عصر 
جدید  با  تصویر س��ازی در قالب  فیلم های تلویزیونی 
و س��ینمایی  ظهور یافته  و  این کش��ش حیرت انگیز 
انسان  برای رس��یدن  به هدف، باعث  ایجاد  ابزارهای 
بی ش��مار و گذر از محدودیت ه��ا و در نهایت با خلق  
 تجهی��زات ف��وق پیش��رفته پزش��کی،هواپیماها  و 
کش��تی های  غول پیکر مس��افربری ، ماه��واره های 
اطالعاتی و هزاران پدی��ده آنالوگ و دیجیتال ، در حال 

توسعه  و پیش روی ست.
تخیل به عنوان  جاذبه ای قدرتمند  در ایجاد تالطم  و 
حرکت به دریای تفکر بشر مستحق مطالعات و شناخت 

بیشتر توسط  شما مخاطب گرانقدراست.

بهترین گونه حفاظت شده از این ماموت پشمالو که تاکنون 
کشف شده و متعلق به 39 هزار سال پیش از است در توکیو 

به نمایش گذاشته شد.
این ماموت 39 هزار س��اله با موهای کرک شده بیشتر شبیه 
عروسک دوست داشتنی اس��ت که زمانی از عمر آن سپری 
شده است. در اثر قرارگیری در یخچال های طبیعی سیبری 
موهای خ��اص این حیوان به طور چش��مگیری س��الم باقی 

مانده است.
این ماموت که اوایل س��ال جاری در س��یبری کش��ف شده 
در یوکوهاما ژاپن به نمایش عمومی گذاش��ته شد، درحالی 
که مردم نگاهی به گذش��ته و تاریخ س��یاره ما م��ی اندازند 
دانشمندان آزمایش های خود را انجام می دهند که احتمال 
فراهم شدن آینده ای برای این گونه منقرض شده بیشتر شود.

کارشناس��انی که این ماموت را در ماه می کشف کردند یک 
نمونه از خون آن را داخل یخ های زیر بدنش کش��ف کردند 
که این امر می تواند برای رشد دوباره یک حیوان شبیه به آن 
استفاده شود. این حیوان حدود4 هزار سال پیش در زمین راه 

می رفته است.بافت های حفظ شده ماهیچه ای این موجود 
نشان می دهد سن آن بین50 تا60 سال بوده است.

می��ون پریگوری��و از دانش��گاه فدرال ن��ورث ایس��ترن در 
س��یبری گفت: ما از یافتن نمونه خون و ماهیچه این ماموت 
بس��یار ش��گفت زده ش��دیم. وی این مام��وت را در بهترین 
 ش��رایط حفاظت ش��ده توصیف کرده که تاکن��ون در تاریخ 
دیرینه شناس��ی کشف شده اس��ت. بخش هایی از الشه این  

ماموت به شکل خاصی حفظ شده است، چرا که این بخش ها 
برای هزاران سال به طور کامل یخ زده بوده است. قسمتی از 

موهای این ماموت نیز شامل این بخش ها می شود.
خون و سایر نمونه ها در اختیار هوانگ وو سوک دانشمند کره 
جنوبی و آزمایشگاه مهندس��ی زیستی وی قرار گرفته است. 
این آزمایشگاه اعالم کرده روی این نمونه خون با سایر نمونه 
DNA های گرفته ش��ده از س��ایر ماموت ها کار می کند تا 
بتواند این گونه منقرض شده سیبریایی را به حیات بازگرداند.

طرح نهایی کاش��ت یک تخم در یک فیل زنده اس��ت تا یک 
بارداری22 ماهه داشته باشد.

دانش��مندان امیدوارند که دس��ت کم یکی از س��لول های 
زنده ماموت حفظ ش��ده باشد.اوایل س��ال جاری یک گروه 
از دانش��مندان جهان در همایش TEDx در واشنگتن که 
توسط نشنال جغرافی برگزار شد ش��رکت کردند و احتمال 

بازگرداندن 24 حیوان منقرض شده را بررسی کردند.
یکی از این حیوانات طوطی کارولیناس��ت که آخرین بار در 

سال1904 در فلوریدا مشاهده شده است.

ماموت39 هزار ساله
نکات تغذیه اي براي روزه اولي ها

نوجوان مي تواند شیر گرم یا س��رد را همراه با خرما مصرف کند. بعضي 
 از نوجوان��ان عالقه دارند ب��ا یک اس��تکان آب جوش افط��ار کنند. آنها 
مي توانند بعد از مدتي کمي شیر میل کنند و در کنار آن نان، پنیر و گردو 

بخورند. نوشیدن چاي شیرین و یک لیوان آبمیوه نیز مفید است.
بسیاري از نوجوانان امسال براي اولین بار روزه داري ماه مبارک رمضان را 
تجربه مي کنند. امساک از خوردن و آشامیدن در روزهاي طوالني و گرم 
تابستان ممکن است دشوار به نظر برسد، اما شوق برخورداري از لطف بي 
منتهاي الهي در این ماه سراسر برکت انگیزه همه افراد از جمله نوجوانان 

را براي روزه داري صد چندان مي کند.
چه خوب است والدین با یادآوري وظایف فرد روزه دار، ورود نوجوانشان 

را به سن روزه داري جشن بگیرند تا خاطره اي خوش براي او باقي بماند.
رعایت نکات تغذیه اي و بهداشتي نیز از مواردي است که باید والدین بیش 
از گذشته به آن توجه کنند، زیرا نوجوانان در سن رشد به مواد مغذي نیاز 
دارند.   با خدیجه رحماني کارشناس ارشد تغذیه و عضو انستیتو تحقیقات 
تغذیه کش��ور درباره رژیم غذایي در ماه مبارک رمضان گفتگویي انجام 

شده که در ادامه مي آید.
افطاري

وي با بیان این که نوجوانان در سن رشد هس��تند و باید تغذیه مناسبي 
داشته باشند؛ افزود: در تغذیه نوجوانان باید شرایط جسمي آنها را مدنظر 
قرار داد. برخي نوجوانان دچار اضافه وزن هستند که افطاري این نوجوانان 
باید موادغذایي مفید و زود هضم مانند صبحانه مقوي باشد از موادغذایي 

مفید مي توان به شیر یا فرآورده هاي لبني دیگر اشاره کرد.
 نوجوان مي تواند شیر گرم یا س��رد را همراه با خرما مصرف کند بعضي 
 از نوجوان��ان عالقه دارند ب��ا یک اس��تکان آب جوش افط��ار کنند. آنها 
مي توانند بعد از مدتي کمي شیر میل کنند و در کنار آن نان، پنیر و گردو 

بخورند. نوشیدن چاي شیرین و یک لیوان آب میوه نیز مفید است.
این مواد ضمن تأمین مایعات، ان��رژي و پروتئین کافي بدن را تأمین مي 
کند نوجوان م��ي تواند بعد از خواندن نماز و با گذش��ت مدت زماني یک 
ساندویچ را به عنوان ش��ام میل کند. بهتر است نان این ساندویچ سبوس 
دار باشد. مي توان از تخم مرغ، املت سبزیجات، کوکو و حتي گوشت مرغ 
و... در تهیه ساندویچ استفاده کرد. بهتر است ساندویچ را براساس میل و 

ذائقه نوجوان تهیه کنیم.
مصرف دوغ کم نمک نیز مفید است. تا آخر شب مي توان از یک یا دو نوع 
میوه استفاده کرد. براي وعده سحر نیز بهتر است نوجوان را زودتر از خواب 
بیدار کرد، چون وعده اصلي سحري است و بعد از آن باید تا افطار از خوردن 

و آشامیدن اجتناب کرد.
از ای��ن رو بهتر اس��ت غذایي مصرف ش��ود ک��ه کمي دیر هضم باش��د. 
 غذا باید حاوي پروتئی��ن و غالت باش��د. وي مي افزای��د: در این زمینه

مي توان از برنج مخلوط با انواع سبزیجات و مواد غیرگوشتي استفاده کرد. 
بهتر است این برنج مخلوط با کره یا روغن زیتون تهیه شود. همراه آن کمي 

ساالد نیز مصرف شود تا از شدت تشنگي در طول روز بکاهد.
غذاي کم حجم اما مقوي

به نوجوانان��ي که ک��م وزن و ضعیف هس��تند نیز توصیه مي ش��ود که 
می��زان م��واد مغ��ذي را در حجم ک��م ب��اال ببرن��د، یعني نوج��وان با 
مصرف حجم کم غ��ذا مواد مغ��ذي بیش��تري دریافت کن��د. از جمله 
 موادي که مي توانند اس��تفاده کنند پودر شیر خشک اس��ت. این افراد 
مي توانند در یک لیوان ش��یر،2-1پیمانه پودر شیر خشک بدون چربي 

را اضافه کنند.
این ش��یر غني ش��ده را مي توان با خرم��ا میل کرد. مص��رف تخم مرغ 
 یا پنیر خام��ه اي نیز مفید اس��ت زیرا کالري بیش��تري را ب��ه بدن فرد

روزه دار مي رساند. رژیم نوجواناني که از نظر جسمي ضعیف هستند، باید 
پرکالري و پر پروتئین باشد.

 استفاده از کره بادام زمیني نیز مفید اس��ت زیرا داراي پروتئین است. به 
جاي مربا نیز مي توان از مارماالد استفاده کرد که در حجم کم موادغذایي 
بیش��تري را تأمین مي کند. مي توان به مارماالد ورقه هاي ژالتین اضافه 

کرد تا درصد پروتئین دریافتي زیاد شود.
به طور کل��ي باید از مصرف ش��یریني مانند زولبیا و بامی��ه تا حد امکان 
خودداري کرد و تنها مواد شیریني که مي توان آن را مصرف کرد، خرما، 
مربا و عسل است. نوجواناني که دچار ضعف جسمي هستند، بهتر است 
براي افطار از پودر مغزها همراه با کمي شکر استفاده کنند.مصرف آبمیوه 

طبیعي و آب نیز قبل از خواب فراموش نشود.
سحري

این دسته از نوجوانان براي وعده س��حري مي توانند از پلوهاي مخلوط 
استفاده کنند. مي توان به برنج کالري یا پروتئین اضافه کرد یا در کنار غذا 

از فرني و سیب زمیني پوره شده استفاده کرد.
بهتر است پوره س��یب زمیني با ش��یر تهیه ش��ود. مصرف مغز یا خالل 
مغزها سودمند اس��ت حتي مي توان به ماکاروني تخم مرغ یا پنیر پیتزا 
 اضافه کرد ت��ا پروتئین غ��ذا افزایش یاب��د. اگر در وعده س��حر نوجوان 
نمي تواند س��اال مصرف کند حتما باید از یک منبع غذایي مانند لیموي 
تازه براي تأمین ویتامین C استفاده کند. از مصرف میوه و سبزیجات نباید 
غافل شد، مي توان به عنوان چاشني از روغن زیتون، لیموي تازه و گوجه 

فرنگي استفاده کرد.
همچنین مي توان ساالد را با موادي مانند پنیر رنده شده، ماست چکیده، 
خالل مغزها، حبوبات پخته ش��ده، س��س انار، گوجه فرنگي و کشمش 
طعم دار کرد تا نوجوان تمایل بیشتري به مصرف آن داشته باشد. مصرف 
چاشني هاي تند ممکن است باعث مشکالت گوارشي شود بنابراین باید 

از مصرف آن پرهیز شود.

سالمت
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 رسول اکرم )صل اهلل علیه و آله(:
از جمله بن��دگان، آن کس پی��ش خدا محبوب تر اس��ت که برای 

بندگان سودمندتر است.

عکس نوشت

 نگهداری آرواره 
بزرگ ترین کروکودیل 
 دیده شده در جهان 
در فیلیپین

گرمک و خربزه برای افراد دیابتی ممنوع است و مصرف هندوانه 
نیز بر اس��اس میزان قند فرد و پیشنهاد مش��اور تغذیه به بیمار 
توصیه می شود. مصرف خربزه و گرمک برای افرادی که قند خون 

دارند توصیه نمی شود.
 میوه هایی که در فصل تابستان وجود دارند و معموال به میوه های 
 A جالیزی معروف هس��تند، منابع خوبی از پیش ساز ویتامین
هستند. این میوه ها از جمله خربزه، طالبی، هندوانه، گرمک و ... 

منابع غنی پتاسیم نیز هستند.
افراد را در فصل تابستان کاهش دهد و به عالوه با برقراری تعادل آب فراوان موجود در این میوه ه��ا می تواند عطش و گرمای بدن 

آب بدن و غلظت خون آنها ب��ه کلیه هم کمک کند. برخی از آنها 
مثل گرمک و خربزه ب��رای افراد دیابتی ممنوع اس��ت و مصرف 
هندوانه نیز بر اس��اس میزان قند فرد و پیشنهاد مشاور تغذیه به 
بیمار توصیه می شود. این میوه ها به دلیل دارا بودن مقادیر فراوان 
فیبر برای حرکات دس��تگاه گوارش هم مفید هستند، خصوصا 
طالبی که نقش ملی��ن دارد. برخی از افراد به این میوه ها ش��کر 
اضافه می کنند، خصوصا برای طالبی که به صورت پالوده مصرف 
می ش��ود که این کار موجب تداخل قنده��ا، افزایش قند خون و 

چاقی خواهد شد.

ویندوز 8/1 به شرکت های 
سازنده رایانه می رسد

مایکروسافت تأیید کرد نس��خه نهایی ویندوز 8/1 را تا ماه 
آگوست در اختیار شرکت های سازنده رایانه قرار می دهد.

به نقل از پی س��ی ورلد، تامی رلر مدیر امور بازیابی ویندوز 
در ش��رکت مایکروس��افت با اعالم ای��ن خبر اف��زود: این 
نس��خه که معموال نس��خه RTM ن��ام دارد در اواخر ماه 
آگوست یعنی نزدیک به 50 روز دیگر عرضه می شود. البته 
تحلیلگران کماکان به این وعده مایکروسافت بدبین هستند 
و می گویند بعید است این شرکت زودتر از ماه اکتبر وعده 

اش را عملی کند.
اگر مایکروس��افت در نهایت ویندوز 8/1 را در ماه آگوست 
در دسترس شرکت های س��ازنده رایانه قرار دهد می توان 
امیدوار بود که در فصل خرید کریسمس یعنی در زمستان 
امس��ال محصوالت مجهز به ویندوز 8/1  روانه بازار شوند. 
ویندوز قبلی مایکروسافت موسوم به ویندوز 8 که با قابلیت 
لمسی عرضه شده بود به علت تغییرات ساختاری و افزوده 
شدن امکانات لمسی بسیاری از کاربران خود را گیج کرد و 

چندان مورد توجه قرار نگرفت.
مایکروسافت می گوید بسیاری از محصوالت سخت افزاری 
که خود قصد دارد در زمستان امسال عرضه کند مجهز به 

ویندوز8/1 خواهند بود.

خربزه و گرمک برای دیابتی ها ممنوع

فناوری
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