
وقتی آمارها تابو می شوند 

 »اوستا رسون« امسال هم 
به داد تلویزیون رسید 

»نیاز برای 
 زندگی« 
در یک کتاب

آمار دقیقی از آسیب های اجتماعی در اصفهان نداریم 

درباره سریال های ماه مبارک رمضان

 ترخیص سریع دارو 
بدون مشکالت ارزی 4

مخالفت اسد با پیشنهاد واشنگتن 
در سال2003 آغاز مسابقات فوتبال 2

نونهاالن در شهرکرد 7
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مجلس به تشکیل وزارت زنان رأی نمی دهد
زهره طی��ب زاده نماین��ده مجلس ش��ورای در خصوص این 
که وزارت زنان و این که آیا تش��کیل وزارت زنان راهگش��ای 
مشکالت زنان است ، اظهار داشت:  به هر حال دولت می تواند 
هر پیشنهادی را ارایه دهد، ولی این موضوع بر می گردد به قبل 
از انتخابات که جنبه سیاسی داشته و بیشتر برای کسب رأی 

از سوی زنان بوده است.

احیای میدان امام علی )ع( 
از پروژه های ماندگار تاریخ

شهردار اصفهان از بهره برداری از فاز دوم طرح احیای 
میدان امام علی )ع( در عید سعید فطر خبرداد و اعالم 
کرد: با توجه به این که افتتاح این پروژه برکات زیادی 
 از لحاظ اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و بهداش��تی 
را در برخواهد داش��ت، لذا امید اس��ت طرح احیای 
میدان ام��ام علی )ع( از پ��روژه های مان��دگار تاریخ 

قلمداد شود.

س[
س فار

]عک
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جباری و نویدکیا را  
6

نمي توان روی نیمکت گذاشت

آمادگی اوباما 
2

برای تماس با روحانی

 تلویزیون خودش را به زحمت نمي اندازد: زمان کم، بودجه ناکافي و 
متون ضعیف  عوامل افت محسوس آثار مناسبتي هستند.

همه چیز برمي گردد به انتخاب درست سوژه ها. در واقع از یك متن 
قابل قبول و جذاب که براي مخاطب قابل لمس باشد مي توان یك 

سریال موفق مناسبتي براي ماه مبارك رمضان تولید کرد. 
ماه مبارك رمضان یک��ي از بهترین کنداکتورهاي سیماس��ت که 
باید با بودجه درس��ت و اختصاص وقت مناس��ب براي تولید اثر در 
این مناس��بت اقدام کرد. آشفتگي این س��ال هاي تلویزیون بیشتر 
برمي گردد به این آش��فتگي مالي که چند س��الي اس��ت دچار آن 
ش��ده، در نتیجه خیلي از کارها را به قول قدیمي ها اوس��تا رسون 
مي کنند؛ یعني ای��ن که تا آخرین لحظه تنها ت��الش مي کنند کار 
را به پایان برسانند )جدیدا به آن مي گویند دقیقه90 و از اصطالح 

فوتبالي استفاده مي کنند( این آشفتگي مؤثر در نهایت در مضامین 
نیز تأثیرگذار اس��ت. به علت نبود یك سیس��تم منجسم مالي که 
حتما مدیریت هم در آن تأثیرگذار اس��ت، دوستان نمي توانند یك 
برنامه ریزي درست براي مناسبت ها انجام بدهند، به همین دلیل به 
خاطر وظیفه اي که بر گردنشان هست یا با نگاه بدبینانه تر براي رفع 
تکلیف، هر س��ریالي را که ببینید آماده تر است، حال چه مضمون 
مرتبط داشته باشد، چه نداشته باشد- چون آن دیگر مهم نیست- 
در این مناس��بت ها به نمایش مي گذارند. در حالي که سریال هاي 
مناسبتي خودشان نام خودشان را دربر دارند؛ یعني باید مرتبط با 
مناسبت و زمان خاص باشند. اگر س��ریال براي ماه مبارك رمضان 

است باید آثاري از این ماه در آن به چشم بخورد.

 اصولگرایان به دنبال 
تحول درونی هستند

گاوخونی برای حیات، 
جرعه ای آب می خواهد

امسال، دولت از بانک مرکزی 
طلبکار است

»قصه ات را خودت تمام 
کن«  در فرشچیان

 افراد روزه دار نیز
 می توانند  خون اهدا کنند
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از این لیگ، پول می چکد
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دست های پشت پرده و چپاول بیت المال
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آگهی مناقصه  ) نوبت 1/2( 

روابط عمومی سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان 

سازمان همیاری شهر داریهای استان اصفهان در نظر دارد لوله های GRPمورد نياز ذيل را از 
طريق مناقصه عمومی خريداری نمايد . 

متقاضيان جهت آگاهی بيشتر ،دريافت و تكميل اسناد مربوطه ، ارائه آنها و شركت در مناقصه 
می توانند از روز سه شنبه مورخ 92/4/18 تا پايان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 92/4/31 

به نشانی خیابان 22 بهمن – مجموعه اداری امیر کبیر ، دبير خانه سازمان مراجعه نمايند . 
تلفن تماس 2673090 و 0311-2673075 

مقدارواحدموضوع مناقصه رديف

لوله GRPبا سختی )SN(5000 پاسكال و فشار 1
3500متركاری )PN(10 اتمسفر و سايز 500 ميليمتر
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مزایده عمومی

شورای مشارکتهای مردمی بهزیستی استان

اداره كل بهزيس�تی اس�تان چهارمح�ال و بختي�اری در نظر دارد 
محصوالت س�ر درختی باغات هلو به مس�احت تقريبی 15 هكتار 
و بادام به مس�احت تقريبی 68 هكتار را از طريق مزايده به فروش 
برساند، لذا از متقاضيان دعوت به عمل می آيد جهت دريافت اسناد 
مزايده و بازديد از محل حداكثر تا ده روز پس از انتش�ار آگهی، به 
حوزه معاونت مشاركتهای مردمی اداره كل بهزيستی استان واقع 
در شهركرد خيابان شريعتی – روبروی بيمارستان كاشانی – طبقه 

اول مراجعه فرمايند.
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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 
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سپاهان ساده انگارانه با این موضوع برخورد کنند...

چرخ تئاتر اصفهان چرخید

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

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

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

رشد یکباره قیمت ها در س��ال جاری، شکاف بین درآمد و 
هزینه خانوار کارگری را افزایش داده است، به طوری که 
40درصد درآمد ماهیانه کارگران فقط به مسکن اختصاص 
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 کارگری کش��ور س��بد جدید معیش��ت خانوار که حدود 
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که بیش��ترین تأثی��ر و س��هم را در ج��دول هزینه های 
 ماهیانه کارگران دارد، مس��کن )هزینه اج��اره و خرید(، 

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

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

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

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

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

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول
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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

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
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م/
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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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پذیرش آگهی های
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آگهی مناقصه عمومی 

روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان 

مناقصه گزار : شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان 
موضوع مناقصه : تهيه و نصب 22 دس�تگاه تلمبه 4 نازله با خروجی 45 ليتر در دقيقه )مشخصات تلمبه ها  در 

اسناد مناقصه ارائه گريده است (
نوع و مبلغ تضمین شرکت در منافصه : ارائه رسيد وجه مبنی بر واريز مبلغ 75400000 ريال بعنوان سپرده نقدی 
به حساب جاری شماره 4120075101008 ) سيبا بانک ملی ( و شناسه واريز 26100000026 بنام شركت ملی پخش 

فرآورده های نفتی منطقه اصفهان يا ضمانتنامه معتبر بانكی سه ماهه
مهلت اعالم آمادگی و دریافت اس�ناد مناقصه: به مدت دو هفته از تاريخ  اين آگه�ی ، مندرج در روزنامه كه 
 از س�ايتهای  WWW.MONAGHESE.NIOPDC.IR و HTTP://IETS.MPORG.IR قابل رويت

 می باشد و تحويل آن به آدرس اصفهان خيابان چهار باغ باال جنب پمپ بنزين، امور قرار دادها تلفن 6244618 
ضمنا  متن آگهی در سايت WWW.SHANA.IRقابل رويت می باشد 

 شركت ملی پخش فرآورده های نفتی ايران
نوبت دوم شماره 800/7066 منطقه اصفهان 

آگهی مزایده
» اصالحیه «

 سازمان همیاری شهرداریهای استان
 چهار محال و بختیاری

مزایده گذار: سازمان همیاری شهرداری های استان  چهارمحال و بختیاری
موضوع مزایده :واگذاری 5  قطعه زمین در شهرک تفریحی توریستی شیدا 

تاریخ دریافت اسناد و مدارک مزایده : از تاریخ12 / 4 / 92 لغایت 25 / 4 /92 
 محل دریافت اس�ناد وتحویل پاکات : ش�هرکرد – میدان امام حس�ین ) ع ( ، مجتمع ادارات 

 دبیرخانه سازمان همیاری شهرداری های استان 
زمان تحویل پاکات : پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 26/ 4/ 92

تاریخ بازگشایی پاکات : روز پنج شنبه مورخ 27 / 4 / 92 ساعت 10 صبح می باشد
بهای فروش اس�ناد : مبلغ 100/000 ریال به صورت رس�ید بانکی واریز به حس�اب ش�ماره 

0106385250008 نزد بانک ملی به نام سازمان همیاری شهرداری های استان 
شرکت کنندگان می بایست معادل  5 درصد  از قیمت کارشناسی جهت  هر واحد را بعنوان سپرده 
شرکت در مزایده به صورت واریز بانکی به شماره حساب  0106385250008 بانک ملی یا چک 

تضمینی تحویل نمایند. 
سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده درج شده است. 
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چهره روزیادداشت

واشنگتن پیشنهاد جدید هسته ای 
به ایران نمی دهد

در حالی که با انتخاب رییس جمهور جدید ایران، فشارها برای ارایه 
پیشنهاد جدید هسته ای توس��ط آمریکا افزایش یافته است، اما کاخ 

سفید همچنان اعالم می کند منتظر عملکرد تهران است.
لس آنجلس تایمز در مطلبی نوشت که دولت اوباما تمام درخواست ها 
مبنی به ارایه پیشنهاد دیپلماتیِک جدید به ایران برای از بین بردن 
بن بست طوالنی مدتی که بر س��ر برنامه هسته ای ایران ایجاد شده، 

را رد کرده است.
این روزنامه آمریکایی می نویسد:»با وجود اصرار مقامات سابق ارشد 
آمریکایی و دیپلمات  های خارجی برای تالش جدی آمریکا برای ارایه 
پیشنهاد جدید، یکی از مقامات ارشد گفت که دولت آخرین پیشنهاد 
خود را مورد بازبینی ق��رار نخواهد داد و در انتظ��ار جواب مثبتی از 
س��وی دولت ایران که به زودی توس��ط یک رییس جمهور منتخب 

میانه رو اداره خواهد شد، می ماند.«
این مقام آمریکایی که نمی خواس��ت نامش فاش ش��ود به گروهی 
از خبرنگاران گفت:»پیش��نهادی بر روی میز ]مذاکرات[ داریم. در 
انتظار پاس��خ جدی به آن هس��تیم. در نهایت، توپ در زمین ایران 

است.«

 حضور محمد شریعتمداری
در دولت یازدهم قطعی شده است

محسن بهرامی فعال سیاس��ی و یکی از چهره های نزدیک به محمد 
ش��ریعتمداری با بیان این که خبر انتخاب ش��ریعتمداری به عنوان 
رییس دفتر رییس جمهور آینده گمانه زنی رس��انه ای است، گفت: 
البته حضور شریعتمداری در کابینه یازدهم قطعی شده است و او در 
دولت حضور خواهد داشت. وی گفت: وی به عنوان معاون اقتصادی، 
معاون اجرایی یا وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت حضور خواهد 
داش��ت، البته دراین باره هنوز به جمع بندی نرسیدند و این موضوع 

بستگی به بقیه اعضای تیم اقتصادی دولت یازدهم دارد.
این چهره نزدیک به محمد ش��ریعتمداری گف��ت: این احتمال هم 
می رود که وی دستیار ویژه رییس جمهور شود، اما تاکنون هیچ بحثی 

درباره رییس دفتری مطرح نشده است.

جبهه عدالت و کارآمدی،۲۵ وزیر و 
معاون به روحانی پیشنهاد داد

اس��ماعیل جلیلی عضو جبه��ه عدالت و کارآمدی مجلس ش��ورای 
اسالمی از ارایه لیست وزرای پیشنهادی این جبهه به رییس جمهور 
منتخب خبر داد و گفت: جبهه عدالت و کارآمدی در راستای تعامل 
و کارایی بیش��تر با دولت آینده، لیست پیش��نهادی وزرا و معاونین 
رییس جمهور را به حجت االس��الم روحانی رییس جمهور منتخب 

کشورمان تقدیم کرده است.
وی ادامه داد: این لیس��ت شامل 25نفر اس��ت که شامل گزینه های 
پیش��نهادی برای تصدی تم��ام وزارتخانه ها و برخ��ی معاونت های 
رییس جمهور است. عضو جبهه عدالت و کارآمدی مجلس خاطرنشان 
کرد: این لیس��ت پیش��نهادی روز پنج ش��نبه تقدیم رییس جمهور 
منتخب کشورمان شده تا پس از ارزیابی و بررسی های وی، نظر نهایی 

وی درمورد این لیست اعالم شود.

 پاداش یک میلیونی وزیر
 به همه کارمندان

روزنامه خراسان در س��تون ویژه های خود نوشت: گفته مي شود بر 
اساس بررس��ي هاي یک نهاد نظارتي یکي از وزراي اقتصادي دولت 
با ارس��ال ابالغیه اي به همه ادارات و بخش هاي زیر مجموعه خود 
اعالم کرده مبلغ یک میلیون ریال به عنوان پاداش رفاهي فرا رسیدن 
 ماه مبارک رمضان به حس��اب هم��ه کارمندان ای��ن وزارتخانه ها و 

سازمان هاي تابعه واریز شده است. 
این موضوع ضمن وارد کردن هزینه اي قابل توجه به بیت المال باعث 

بروز تبعیض بین دستگاه هاي مختلف مي شود.

 بي اطالعي ۵+1 
از مذاکره کننده بعدي ایران

یک منبع دیپلماتیک در بروکسل گفت که گروه موسوم به۱+5 اطالعی 
ندارد که پس از انتخابات ریاس��ت جمهوری اخیر ایران، چه افرادی از 
طرف تهران در مذاکرات درمورد برنامه هسته ای شرکت خواهند کرد. 

رادیو صدای روسیه با اش��اره به این خبر به نقل از دیپلمات یاد شده در 
بروکسل گزارش داد: تاکنون معلوم نیس��ت که چه شخصی به عنوان 
مذاکره کننده ایران )در مذاکرات ( حضور خواهد داشت. در حال حاضر 
سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران مذاکره کننده اصلی 

ایران با این گروه است.

اخبار کوتاه 

کاندیداهای اصولگرا شکست 
خوردند، نه جریان اصولگرایی

عباس سلیمی نمین/ تحلیلگر سیاسی    
آنچه مس��لم اس��ت کاندیداهای جریان اصولگرا شکست خوردند و 
نامزدهای جریان اصولگرا توفیق کسب رأی مردم را نداشتند، اما این 
که عنصر اصولگرایی به عنوان یک بینش مورد بی توجهی جامعه واقع 
شده این را نمی پذیریم. این کاندیداها بودند که از مبانی اصولگرایی 
 در رقابت ه��ای انتخابات��ی فاصله گرفتن��د. وقتی نگاه م��ی کنیم، 
می بینیم یک��ی از دالیل ای��ن که بدن��ه اجتماع��ی اصولگرایان در 
این انتخابات دچ��ار تردید و 
سرخوردگی شد، این بود که 
برخی از رفتارهای انتخاباتی 
کاندیداها از مبانی اصولگرایی 
فاصله گرف��ت و ب��ه راحتی 
هم��ه ه��واداران اصولگرایان 
توانس��تند بفهمند ک��ه این 
گ��روه مصالح ف��ردی خود را 
به مصالح جامعه برتری دادند.
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۲
 بررسی پیشنهاد نمایندگان برای تغییر ساعت کاری در هیأت رییسه

حجت االسالم حسین سبحانی نیا عضو هیأت رییس��ه مجلس با اشاره به پیشنهادات تعدادی 
از نمایندگان برای تغییر در س��اعت کاری صحن، گفت: در ابتدای جلس��ه علنی، تعدادی از 

نمایندگان پیشنهاداتی برای تغییر در ساعت کاری صحن علنی در ماه رمضان مطرح کردند.

اصولگرایان به دنبال 
تحول درونی هستند

 مجلس به تشکیل
وزارت زنان رأی نمی دهد

غالمعلی حدادعادل رییس فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسالمی با 
اشاره به حضور رییس جمهور منتخب در نشست  با نمایندگان گفت: حضور 
آقای روحانی در نشست مشترک با مجلس بسیار مفید است و امیدواریم که 

تعامل دولت و مجلس در دولت وی بیشتر شود.
وی در پاسخ به سؤالی درباره احتمال برگزاری مراسم تقدیر از احمدی نژاد در 
مجلس اظهار داشت: آقای احمدی نژاد کارهای خوبی در کشور انجام داده و باید 
از آن کارهای خوب تجلیل کرد. رییس فراکسیون اصولگرایان مجلس همچنین 
در پاسخ به سؤالی درباره تغییرات ساختاری در درون اصولگرایان گفت: این 
احساس در درون اصولگرایان وجود دارد که همه به دنبال یک تحول و تغییر 
هستند، ولی این که این تحول و تغییر به چه شکلی باشد، هنوز معلوم نیست و 

بنده نیز هنوز به یک نظر نهایی نرسیده ام.

زهره طیب زاده نماینده مجلس شورای در خصوص این که وزارت زنان و این 
که آیا تشکیل وزارت زنان راهگشای مشکالت زنان است ، اظهار داشت:  به هر 
حال دولت می تواند هر پیشنهادی را ارایه دهد، ولی این موضوع بر می گردد به 
قبل از انتخابات که جنبه سیاسی داشته و بیشتر برای کسب رأی از سوی زنان 
بوده است. وی ادامه داد: پیشنهاد تشکیل وزارت زنان بدون نظر کارشناسی 
نبوده است، چرا که مسائل زنان بحث اساسی است و پژوهشگاه و پژوهشکده در 
این زمینه سال ها اقدام انجام داده است. نماینده مجلس شورای اسالمی گفت: 
بررسی مسائل زنان فرا دستگاهی است و با کمک همه دستگاه ها باید مورد رفع 
و رجوع قرار گیرد، در واقع بحث زنان خاص یک وزارتخانه نیست بلکه مشکالت 
زنان در اکثر دستگاه دولتی پراکنده بوده و یک دستگاه اجرایی به طور خاص 

نباید آن را پیگیری کند.

احمد توکل��ی اق��دام ب��رای نصب دس��تگاه ش��نود و 
 تصویرب��رداری مخف��ی در دفت��ر کار عل��ی مطهری را 
تأس��ف آور و تعجب برانگیز خواند و گفت: مجلس باید 

سریعا از وزیر اطالعات در این خصوص توضیح بخواهد.
احمد توکلی با بیان این ک��ه چند مالحظه درباره تالش 
مش��کوک برای نصب دستگاه ش��نود در محل کار علی 
مطهری نماینده تهران وجود دارد، گفت: نکته اول این 
اس��ت که این کار نمی تواند توس��ط افراد عادی صورت 
گرفته باشد و حتما نهاد یا دس��تگاهی پشت این قضیه 

بوده است.
وی با بیان این که نکته دوم در این خصوص این اس��ت 
که چنانچه این امر توس��ط دس��تگاه های مسئول برای 
امنیت کشور صورت گرفته باشد، باعث تعجب و تأسف 
است، گفت: انس��ان تعجب می کند که چرا ممکن است 
دستگاه هایی که مسئول امنیت کشور هستند، دست به 
چنین کاری زده باشند و بخواهند یک نماینده سرشناس 

مجلس را با شنود کنترل کنند.
این نماینده تهران در مجلس با بیان این که اگر دستگاه 
های امنیتی دست به چنین کاری زده باشد باعث تأسف 
بسیار است گفت: تصمیم گیرندگان این قضیه بیشتر از 

اقدام کنندگان آن مقصر هستند.

به گزارش وال اس��تریت ژورنال، یک مقام ارشد کاخ سفید 
گفت که دولت باراک اوباما به دنبال برقراری ارتباط با رییس 
جمهور جدید ایران است و خواهان مذاکرات مستقیم درباره 

برنامه هسته ای این کشور طی هفته های آتی است.
وال اس��تریت ژورن��ال نوش��ت: حس��ن روحان��ی از زمان 
انتخابش به عنوان رییس جمهور منتخب ایران در ماه ژوئن 
سیگنال های مثبتی به جامعه بین المللی ارسال کرده است.

اظهارات این مقام آمریکایی در حالی ابراز شده که قرار است 
نمایندگان کشورهای۱+5 سه شنبه هفته جاری در بروکسل 
با یکدیگر مالقات و درباره برنامه هسته ای ایران گفتگو کنند 
و برنامه های خود را در قبال دول��ت جدید ایران هماهنگ 
کنند. به گفته این مقام ارش��د کاخ سفید، دولت اوباما مایل 
است هرچه سریع تر آقای روحانی را ارزیابی کند و روندهای 

دیپلماتیک با وی و سیاستمدار ایرانی را تست کند.
براساس این گزارش و به گفته این مقام آمریکایی، ارتباطات 
الزم از طرف واش��نگتن از طریق کاترین اش��تون مسئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا که رییس تیم مذاکره کننده 
گروه۱+5 با ایران نیز است در زمان مقتضی انجام خواهد شد.

یک مقام آمریکایی دیگر که قرار است در نشست بروکسل 
ش��رکت کند هم گفت: ما ب��رای مذاکرات مس��تقیم آماده 

هستیم و این مسأله را از راه های مختلف پیگیری می کنیم.

 کامران دانش��جو وزیر علوم، تحقیقات و فن��اوری با اظهار
بی اطالعی از درخواست راه اندازی دانشگاه از سوی محمود 
احمدی ن��ژاد رییس جمه��ور گفت: احمدی ن��ژاد مثل هر 
عضو هیأت علمی دیگری حق دارد که درخواست تأسیس 
دانش��گاه بدهد و البته من از این موض��وع اطالعی ندارم و 
تاکنون درخواس��تی مبنی بر این موضوع ب��ه وزارت علوم 

ارایه نشده است. 
وی گفت: احمدی نژاد با مرتبه علمی دانشیاری عضو هیأت 
علمی دانشکده عمران دانش��گاه علم و صنعت است و شاید 
کار بسیار خوبی باشد که رییس جمهور با این تالش و سابقه 
اجرایی و تجربه کافی، دانشگاهی را راه اندازی کند. البته من 
اطالعی از این موضوع ندارم، ولی با نبوغ فکری احمدی نژاد، 
وی می تواند موفق باشد. وزیر علوم افزود: خود من این مسأله 
را تا زمانی که در آموزش عالی هستم بر خود ممنوع کرده ام، 
اما این کار مثبت اس��ت به خصوص اگر دانشگاه با کیفیتی 
راه اندازی شود.  وی در رابطه با فعالیت آینده اش پس از اتمام 
دولت دهم، گفت: من هم دانشگاه دارم. دانشگاه من دانشگاه 
علم و صنعت است و به آنجا برمی گردم و به کار معلمی خود 
ادامه می دهم، من تاکنون ۷ کتاب تألی��ف کرده ام و تعداد 
مقاالتم از۱5۰ مقاله گذشته است و اس��تاد تمام دانشکده 

مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران هستم.

حجت االسالم محمد حسن ابوترابی فرد نایب رییس مجلس 
ش��ورای اس��المی با اش��اره به تحوالت مصر اظهار داشت: 
 آنچه امروز در کشور مصر مش��اهده می شود، ثمره سیاست

تفرقه افکنانه و اختالف آفرین آمریکاس��ت. اگر دیروز عالم 
عالیقدر و مجاهده شیعی را آن گونه به شهادت نمی رساندند، 
امروز ش��اهد این گونه ش��کاف ها و نزاع ها در درون جامعه 

اسالمی مصر نبودیم.
حجت االس��الم ابوترابی فرد تصریح کرد: امروز متأس��فانه 
مدیری��ت اختالف در امت اس��الم در دس��ت آمریکاس��ت 
و تش��نجات امروز در مصر، س��وریه، بحرین، افغانس��تان و 
پاکستان به دس��ت تبهکاران آمریکایی مدیریت می شود، 
لذا برای برون رفت از تنگناها و تحکیم صفوف خود و حفظ 
مردم ساالری و دموکراسی در کشور مصر باید ملت قهرمان 
مصر، یکپارچه و متح��د در مقابل زیادهخواهی های آمریکا 
بایستد. وی ادامه داد: همچنین ملت س��وریه باید در کنار 
هم در مقابله با نقشه های مدیریت شده استکبار جهانی، از 
استقالل و ش��رف و حیثیت خود دفاع کرده و در کنار سایر 
ملل مسلمان، همه با هم یکپارچه و متحد تحت رهبری زعیم 
امت اس��الم، آیت اهلل العظمی خامنه ای در مقابل کودتاها، 
خرید و ارسال مجموعه سالح های مدرن و اندیشه ها و افکار 
باطل و تکفیری ضد اسالمی هماهنگ و متحد حرکت کند.

بین الملل دولتمجلس مجلس

 واکنش توکلی به نصب
 شنود در دفتر مطهری

 آمادگی اوباما 
برای تماس با روحانی

 بازگشت دانشجو 
به دانشگاه پس از وزارت

وضعیت مصر، ثمره سیاست 
تفرقه  افکنانه آمریکاست
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مدت ها پس از آن که ویروس اس��تاکس نت در فاصله س��ال های 
2۰۰9 تا 2۰۱۰ به تأسیس��ات غنی س��ازی نطنز حمله کرد حاال 
جنبه های جدیدی از این ماجرا کشف می شود. از بازجویی جیمز 
کارترایت معاون رییس ستاد مشترک آمریکا به جرم درز اطالعات 
محرمانه مربوط به این ویروس گرفته تا افش��اگری جدید ادوارد 

اسنودان افشاگر فراری آمریکا.
حلقه اول این بازی ویروسی جرج بوش یکی از شرورترین رؤسای 
جمهور آمریکا بود. »بازی های المپیک« اسم رمز حمالت سایبری 
است که انگیزه اصلی برای طراحی این سناریو به زمان دولت جورج 
بوش در س��ال 2۰۰6 باز می گردد . هنگامی که جورج دبلیو بوش 
رییس جمهور آمریکا بود چندین گزینه در برخورد با ایران در دست 
داش��ت . متحدان اروپایی آمریکا اما با توجه به هزینه های تحریم 
ایران ، خود به چند دسته تقسیم ش��ده بودند و دروغ منتشر شده 
درباره سالح های کشتار جمعی صدام باعث شده بود بوش اعتبار 

کمی در میان رهبران جهان داشته باشد .

اوباما در حلقه دوم  
از سال 2۰۰8 باراک اوباما در اتاق خود در کاخ سفید پروژه موسوم 
به بازی های المپیک را که از دوره جرج بوش کلید زده ش��ده بود 
پیگیری می کرد. پنج نفر بودند که به طور مکرر در اتاق اوباما حاضر 
شده و گزارش های خود را از روند این پروژه به رییس جمهور آمریکا 

می دادند. اوباما در حالی دفترش در کاخ سفید را تحویل گرفت که 
در طول مبارزات انتخاباتی به مسائل سایبری عالقه نشان داده بود و 
البته تنها از این زاویه به ماجرا پرداخته بود که نگران حریم شخصی 
افراد در محیط اینترنت و خطرات و احتماالت حمله به زیرساخت ها 
مانند ش��بکه های الکتریکی و سیس��تم های کنترل هوایی است. 
چیزی که اوباما اعالم نکرد این بود که او هنر جنگ سایبری را نیز 
آموخته بود. معماران و طراحان بازی های المپیک، اغلب اوباما را 
در اتاقی مالقات می کردند و چیزی با خود داشتند که به آن »پتوی 
اسب«می گفتند؛ نقشه  ای شماتیک از امکانات تولید هسته  ای ایران.

متهم اصلی
ژنرال کارترایت معاون رییس ستاد مشترک ارتش، لئون پانه تا وزیر 
دفاع اوباما، مایکل جی مورل معاون مدیر سازمان سیا، جو بایدن و 
هیالری کلینتون وزیر خارجه آمریکا 5 نفری بودند که وقتی ویروس 
استاکس نت که قرار بود فقط در تأسیسات نطنز باقی بماند،   به تمام 
کامپیوترهای دنیا سرایت کرد در اتاق اوباما حاضر شده و خطای رخ 
داده را توجیه کردند. آنها گفتند که »ما فکر می کنیم که این خطا 
به دلیل اصالحاتی که اسرائیلی ها در کد انجام دادند،  رخ داده است 
و نمی دانیم ما هم در آن دخیل بوده ایم یا نه.«تقریبا سه سال بعد 
از انتشار خبر ورود استاکس نت به تأسیسات هسته ای نطنز، یکی 
از همان چهره هایی که در آن روزها به اتاق اوباما رفت و از فرار این 

ویروس به بیرون از درهای تأسیسات نطنز خبر داد، مورد بازجویی 
قرار گرفت. او کس��ی نبود جز ژنرال جیمز کارترایت از ژنرال های 
سرشناس بازنشسته تفنگداران دریایی ایاالت متحده . کارترایت 
را پدر استاکس نت می دانند.  وزارت دادگس��تری آمریکا از او در 
ارتباط با درز اطالعات طبقه بندی شده مربوط به حمله سایبری به 
تأسیسات هسته ای ایران تحقیقاتی انجام داد. کارترایت به عنوان 
یکی از مجریان حمله اینترنتی به تأسیسات هسته ای ایران متهم 
است اطالعات طبقه بندی ش��ده این حمله را افش��ا کرده است. 
کارترایت اوایل خرداد ماه امس��ال به همراه آموس یادلین رییس 
س��ابق بخش اطالعات نظامی وزارت جنگ رژیم صهیونیس��تی 
سناریوی حمله فرضی به تأسیسات هس��ته ای ایران تا پایان سال 

جاری را منتشر کرد.

تصویر مضحک
کارشناسان همواره ظنین بوده اند که استاکس نت که سیستم هاي 
کنترل کامپیوتري س��اخته ش��ده توس��ط ش��رکت زیمنس را 
هدف قرار داده بود منش��أ آمریکایي و اس��رائیلي داشته باشد، اما 
 واشنگتن و تل آویو دست داشتن در آن را تأیید نکرده اند. تا آن که 
افشاگری های جدید دست رژیم صیهونیستی را در این پروژه رو 
کرد. نخست وزیر رژیم صهیونیستی با آن تصویر مضحک کارتونی 
که از پروژه هسته ای ایران در سازمان ملل نشان داد، یکی از پشت 

پرده های پروژه بازی های المپیک بود. 

افشاگری اسنودان
افشاگر فراری آمریکا، با افشاگری هایی درباره پروژه استاکس نت، 
وارد حلقه های بازی المپیک کاخ سفید شده است. او در مصاحبه با 
خبرنگار اشپیگل  اظهار داشته که دولت آمریکا و رژیم صهیونیستي 
 مس��تقیما در س��اخت ویروس ض��د ایراني اس��تاکس نت نقش 
داشته اند. اسنودن در این باره خاطر نشان ساخته که آمریکایي ها 
و صهیونیس��ت ها این ویروس را با هدف خرابکاري در روند برنامه 
هسته اي ایران و متوقف ساختن س��انترفیوژ هاي ایراني ساخته 
بودند. اسنودن در پاسخ به این پرسش خبرنگار که آیا آژانس امنیت 
ملي آمریکا با سایر دولت ها از جمله با رژیم صهیونیستي نیز ارتباط 
داشته است یا خیر، افزود: آژانس امنیت ملي آمریکا داراي بدنه و 
تشکیالت گسترده اي است و با شرکاي خود در کشورهاي دیگر 
همکاري دارد. ادوارد اسنودن کارشناس پیشین دستگاه اطالعاتي 
آمریکا به اتهام افشاي اسناد محرمانه آژانس امنیت ملي آمریکا و 
ارایه آنها به خبرنگار روزنامه گاردین از س��وي دولت آمریکا تحت 

تعقیب قرار گرفته است.

افشاگری اسنودن درباره ویروس استاکس نت

ارتش آزاد تشکیل می دهیم چه کسانی پشت پرده المپیک ویروسی بودند؟
به گزارش تسنیم به نقل از شبکه خبری سی ان ان، نشریه 
النهار الجدید الجزایر اعالم کرده اس��ت، محمد بدیع رهبر 
جماعت اخوان المسلمین مصر، شورای عالی نیروهای مسلح 
مصر و احزاب مخالف هوادار انقالب 3۰ ژوئن را به تأس��یس 

ارتش آزاد در این کشور تهدید کرده است.
براساس اطالعات این نشریه الجزایری محمد بدیع گفته است 
که هدف ارتش آزاد مصر بازگرداندن مشروعیت قانون اساسی 
به کشور و باز گرداندن محمد مرسی رییس جمهوری مخلوع 
مصر به قدرت است. وی در ادامه تأکید کرده است تا زمانی که 
این خواسته محقق نشود، موافقان مرسی دست از تالش برای 

بازگرداندن مشروعیت قانون به کشور بر نمی دارند.

مخالفت اسد با پیشنهاد 
واشنگتن در سال۲003

»شیخ بدرالدین حسون« مفتی کل سوریه در گفتگو با شبکه 
المنار اظهار داشت: در زمان جنگ عراق»کالین پاول« وزیر 
امور خارجه آمریکا در سفر به سوریه خواستار توقف حمایت 
های دمشق از مقاومت در برابر پایان دادن به انزوا و تحریکات 
بین المللی علیه س��وریه شد که بشار اس��د با این پیشنهاد 
مخالفت کرد. وی افزود: پس از آن چندین هیأت آمریکایی 
به س��وریه آمدند و من با گروهی از نمایندگان کنگره دیدار 
کردم. خواسته اصلی آنها در این دیدارها که در راستای جلب 
رضایت دشمن صهیونیستی قرار داشت، توقف حمایت سوریه 
از مقاومت بود. ما با صراحت کامل به آنها چندین مرتبه گفتیم 
که مشکلی با یهودیان نداریم، بلکه مشکلی اصلی ما با کسانی 
است که به فلس��طین آمدند و با آواره کردن5 میلیون نفر از 

ساکنان آن، این کشور را به وطن خود تبدیل کردند.

 تصمیم پارلمان ترکیه 
برای محدود کردن قدرت ارتش

نمایندگان پارلمان ترکیه قصد دارند با تغییر قانون، قدرت 
ارتش این کش��ور را محدود کنند. طرحی که از سوی حزب 
حاکم عدالت و توسعه ترکیه به پارلمان این کشور ارایه شده 
با موافقت اکثریت گروه های سیاس��ی روبه رو شده است.بر 
این اس��اس، تنها یک حزب مخالف کاهش اختیارات ارتش 
در مسائل داخلی کشور است. نمایندگان پارلمان در نشست 
اخیر خود قانونی را تصویب کردند ک��ه طبق آن ارتش تنها 
مس��ئولیت حفاظت از امنیت کشور و ش��هروندان در برابر 

تهدیدهای خارجی را به عهده می گیرد.

اخبار بین الملل



یادداشت

 420 میلیون ریال زکات 
در شهرضا جمع آوری شد

رییس کمیته امداد ام��ام خمینی )ره( شهرس��تان ش��هرضا گفت: در 
س��ال91مبلغ یک میلیارد و650 میلیون ریال و در س��ه ماه نخس��ت 
امسال420 میلیون ریال زکات در این شهرستان جمع آوری شده است.

حمیدرضا طاهری اظهار داشت: در سال گذشته بیش از چهار هزار و 490 
نفر در شهرستان، زکات خود را پرداخت کردند. وی افزود: از مبلغ جمع 
آوری ش��ده بیش از500 میلیون ریال به منظور زکات محرومین و بقیه 
برای اجرای پروژه های عمرانی هزینه شده است.وی افزود: مبلغ زکات 
جمع آوری شده در سال91 نسبت به سال90 با 54 درصد رشد روبه رو 

بوده است.

 فضا های شهری 
برای معلوالن مناسب سازی نشده 

عضو انجمن حمایت از بیماران آسیب نخاعی اس��تان اصفهان گفت: با 
وجود این که همواره عنوان می شود که اقداماتی در راستای مناسب سازی 
فضا های شهری اصفهان صورت گرفته، اما هنوز فضا های شهری مورد نیاز 

معلوالن مناسب سازی نشده است.
مسعود حیدری در گفتگو با فارس با اشاره به این که مشکالت معلوالن 
آسیب نخاعی در سطح ش��هر ها چشمگیر اس��ت، اظهار داشت: اگرچه 
تاکنون اقداماتی در راستای رسیدگی به مشکالت و خواسته های معلوالن 
در سطح شهر انجام شده اس��ت، اما این اقدامات در مقابل خواسته های 

معلوالن قابل توجه نیست.

 اصفهانی ها تنها یک پنجم 
بلیت اتوبوس ها را می پردازند

مدیرعامل ش��رکت واحد اتوبوس��رانی اصفهان و حومه گف��ت: در حال 
حاضر مردم اصفهان تنها یک پنجم بلیت اتوبوس های اصفهان را پرداخت 

می کنند و بیشترین بار هزینه های این ناوگان به دوش شهرداری است.
سیدعباس روحانی با اشاره به یکی از مشکالت ناوگان اتوبوسرانی اصفهان 
اظهار داش��ت: عدم همخوانی هزینه ها و درآمد های اتوبوسرانی یکی از 
مهم ترین مش��کالت این ناوگان محسوب می ش��ود و این موضوع سبب 

افزایش بدهکاری های این ناوگان شده است.
وی با بیان این که مقرر شده بود که یک سوم بلیت اتوبوس های اصفهان 
توسط مردم، یک سوم توسط دولت و یک سوم توسط شهرداری پرداخت 
ش��ود، افزود: اما در حال حاضر دولت یارانه بلیت اتوبوس های اصفهان را 
نمی پردازد و درصدی از مردم نیز در مقابل استفاده از اتوبوس ها برای تردد 

در سطح شهر کرایه خود را پرداخت نمی کنند.

گشتی در اخبار 

 امسال ۶4 پروژه 
در منطقه ۱۱ تعریف شده است

شهردار منطقه ۱۱ اصفهان / محمدرضا بركت  

امسال64 پروژه برای منطقه 11 اصفهان تعریف شده و اجراي آنها در 
دستور کار این منطقه قرار گرفته است.

حدود50 درصد از این پروژه ها تا پایان امسال به بهره برداری می رسد 
و س��ایر پروژه ها نیز تا س��ه ماهه اول س��ال آینده تکمیل مي شود و 
این در حالی اس��ت که عملیات اجرایي احداث پ��ارک60 هزار متر 
 مربعی درخش��ان به عنوان یک پارک مجهز طی دو م��اه آینده آغاز 

می ش��ود  ک��ه ح��دود یک 
میلی��ون   ۷00 و میلی��ارد 
تومان برای اح��داث و حدود 
هفت میلی��ارد توم��ان برای 
آزاد س��ازی زمین این پارک 

هزینه شده است.
به این ترتیب س��رانه فضای 
سبز برای شهروندان اصفهانی 

در این منطقه ارتقا می یابد.
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چهره روز
تنديس وقايع تاريخي اصفهان در زمان انقالب ساخته شود

علیرضا نصر اصفهاني عضو شوراي اسالمي ش��هر اصفهان اظهار داشت: الزم است اتفاقاتي 
که در کالن شهر اصفهان در طول انقالب رخ داده، تندیسي ساخته تا با نصب در مکان هاي 

مناسب در طول تاریخ ماندگار شود.

3

احیای میدان امام علی )ع( از پروژه های ماندگار تاریخگاوخونی برای حیات، جرعه ای آب می خواهد

مدیرکل ستاد مدیریت بحران اس��تانداری اصفهان با بیان این که 
جاری ش��دن آب در تاالب گاوخونی به منظور حفظ و احیای این 
تاالب ضروری است، گفت: سازمان حفاظت محیط زیست درصدد 

احیای تاالب گاوخونی است.
منصور شیشه فروش در گفتگو با فارس با اش��اره به این که تاالب 
گاوخونی یک تاالب بین المللی است، اظهار داشت: گاوخونی یکی 
از مهم ترین تاالب های موجود در سطح کشور است و ارزش جهانی 

دارد و تمام مسئوالن باید برای احیای این تاالب تالش کنند. وی به 
خشکسالی های اصفهان و اثرات ناشی از این خشکسالی ها بر روی 
تاالب گاوخونی اشاره کرد و ادامه داد: تاالب بین  المللی گاوخونی از 
10سال گذشته تاکنون به دلیل کمبود آب در استان خشک شده 
و طی10 س��ال گذشته آبی وارد این تاالب نش��ده است. مدیرکل 
ستاد مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به ضرورت حفظ 
و احیای تاالب گاوخونی تصریح کرد: جاری ش��دن آب در تاالب 
گاوخونی به منظور حفظ و احیای این تاالب ضروری است، اما به 
دلیل عدم وجود سیالب در اصفهان طی10 سال گذشته این تاالب 
خشک شده است. وی با تأکید بر این که در صورت وجود سیالب در 
اصفهان، این سیالب وارد تاالب گاوخونی می شود، افزود: در حال 
حاضر تأمین آب برای بخش های شرب، کشاورزی و صنعت نسبت 
به تأمین آب برای تاالب گاوخونی از اهمیت چشمگیر تری برخوردار 
است. شیشه فروش تأکید کرد: سازمان حفاظت محیط زیست با 
اجرای یک طرح و برنامه زمانبندی ش��ده درص��دد احیای تاالب 

گاوخونی همانند سایر تاالب های موجود در سطح کشور است.

شهردار اصفهان از بهره برداری از فاز دوم طرح احیای میدان امام 
علی )ع( در عید س��عید فطر خبرداد و اعالم کرد: ب��ا توجه به این 
که افتتاح این پروژه برکات زیادی از لح��اظ اجتماعی، اقتصادی، 
فرهنگی و بهداش��تی را در برخواهد داش��ت، لذا امید است طرح 
احیای میدان امام علی )ع( از پروژه های ماندگار تاریخ قلمداد شود.

 دکتر س��ید مرتضی س��قاییان ن��ژاد با اع��الم این خبر گف��ت:  با 
 بهره برداری طرح احیای میدان امام علی )ع( تاریخ۸00  ساله شهر 

به طور مجدد سبقه اقتصادی خود را به دست می آورد و این پروژه 
تأثیر مس��تقیمی در۳2 هکتار دارد و با اج��رای آن، بافت منطقه 

متحول می شود.
وی با تأکید بر این که با اجرای طرح احیای می��دان امام علی )ع( 
ش��اهد اصالح و ترمیم بافت از لحاظ اجتماعی و بهداشتی هستیم 
اذعان داش��ت: به طور حتم این پروژه مواهب با ارزشی را به همراه 

خواهد داشت.
شهردار اصفهان با بیان این که میدان امام علی )ع( در نقطه آغازین 
محور تاریخی و فرهنگی اصفهان ق��رار دارد، تصریح کرد: با ترمیم 
نقطه آغازین مح��ور فرهنگی و تاریخی اصفه��ان، 5۳ اثر تاریخی 

احیا می شود.
وی با اشاره به این که با احیای میدان۸00 ساله شهر،11/۳ هکتار 
بافت فرسوده ش��هر در این محدوده ترمیم می شود، افزود: اجرای 
طرح احیای می��دان امام عل��ی )ع( ب��رکات اقتصادی،اجتماعی، 
فرهنگی و بهداشتی بسیاری دارد و حتی با افتتاح این میدان، تردد 

توریست تسهیل می شود.

س: حمیدرضا نیکومرام/زاینده رود[
]عک
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مدیر کل سازمان بهزیستی 
 دریا
اصفهان در اولین نشس��ت قدرتی پور

خود در س��ال92 همراه با 
معاونانش مسأله مهمی را خاطرنشان کرد؛ امری که 
ش��اید با تابوها چنان گره خورده که به نوعی پنهان 
مانده است، بحث آمارهای مغفول مانده بهزیستی در 
جامعه ای که جوان است و خود به خود آسیب ها را 
هم به دنبال دارد. در این جلسه سعید صادقی معاون 
اجتماعی س��ازمان بهزیس��تی، س��ید اصغر فیاض 
دستگردی سرپرس��ت معاون توانبخشی،علی اصغر 
شاهزیدی معاون هماهنگی مؤسسات غیر دولتی و 
مرضیه فرش��اد معاون فرهنگی و پیشگیری حضور 
داشتند. متن زیر مش��روح مباحثی است که در این 

جلسه مطرح شد:
    آمارهای��ی ک��ه اکن��ون درم��ورد مس��ائل و 
آسیب های اجتماعی وجود دارد نمونه واقعی جامعه 

نیست.

    اخیرا وزارت کار،رفاه و تأمین اجتماعی آخرین 
آمار را بر روی سایت خود ارایه داده، اما به روز نیست.

    اگر آمار دقیقی نداشته باشیم قدرت برنامه ریزی 
و پیش بینی برنامه ها را برای آینده نخواهیم داشت.

     امروز س��ازمان بهزیس��تی اس��تان اصفهان با 
داشتن192۳مرکز در س��طح استان، قریب به ۳20 

هزار نفر را سرویس دهی می کند.
     با این ک��ه در تمامی دولت ه��ا افزایش بودجه 
و خدمات داش��ته ای��م، اما هن��وز ه��م آن طور که 
 انتظار داری��م به دلیل کمبود اعتب��ارات و بودجه ها 

نمی توانیم خدمات رسانی کنیم.
     هم اکنون ساالنه ۷00 هزار نفر از سرویس های 
ما استفاده می کنند و1۳20 مددجو داریم که تالش 
ما این است که فرد آسیب دیده و مددجوی کمتری 

به سیستم ما مراجعه کند.
     از س��ال قبل تاکنون1۳2 مرکز به مجموعه ما 
اضافه شده است و نقطه قوت ما این است که سازمان 

بهزیستی در بخش خیریه توانسته توسعه پیدا کند.
     در استانی هس��تیم که400 هزار نفر باالی60 
سال زندگی می کنند و نیازمند مناسب سازی شهر 

برای معلوالن و سالمندان هستیم.
    هم اکنون10 هزار زن سرپرست خانوار معادل 
۳۸ هزار نفر تحت پوش��ش داریم که نیازهای اولیه 
نیازهای ثانویه آنها به عنوان شهروند درجه یک باید 

مد نظر قرار گیرد.
     از اولوی��ت های کاری که در حوزه پیش��گیری 
سازمان بهزیستی می توان به آنها اشاره کرد عبارتند 
از: راه اندازی مرکز مشاوره با رویکرد اسالمی، برگزاری 
دوره های آموزشی مورد نیاز برای مراکز با هدف رشد 
و ارتقای س��طح دانش، راه اندازی 25 مرکز مشاوره، 
مشارکت مراکز مش��اوره شهر اصفهان جهت تأمین 
مش��اوران صدای مش��اور 14۸0، تهیه و نصب نرم 
افزار اطالع رسانی و پاس��خگویی برای تلفن صدای 

مشاوره14۸0.

    در ح��وزه توانبخش��ی برنام��ه ری��زی تعامل 
 بیش��تر با مراکز خصوصی در قالب تشکیل جلسات 
دوره ای، پیشگیری موضوع پرداخت60 درصد یارانه 
مراکز ش��بانه روزی به خانواده ه��ا در صورتی که از 

مددجویان خود در منزل نگهداری کنند.
     پیگی��ری اضاف��ه ش��دن س��هم خان��واده به 
 یاران��ه مراک��ز ش��بانه روزی درم��ورد مددجویان

مجهول الهویه بی سرپرست یا بدسرپرست، پیگیری 
موضوع نیاز س��نجی شهرس��تان ها جه��ت ایجاد 
مراکز توانبخش��ی ب��دون یارانه و انعکاس ب��ه اداره 
کل بهزیس��تی، پیگیری موضوع درجه بندی مراکز 

توانبخشی ...است.
     در حوزه اجتماعی مهم ترین کاری که در سال 
92 انجام شده این بود که اورژانس اجتماعی به برنامه 
ملی فوریت های اجتماعی تبدیل ش��د و  به وسیله 
خط14۸ گرفته تا پای��گاه های اجتماعی در مناطق 
آس��یب دیده و ون های سیار در س��طح شهر سعی 

کردیم تا می شود از آسیب ها جلوگیری کنیم.
    طرح کاهش طالق از جمله طرح های دیگری 
است که  می توان در راس��تای ایجاد چتر حمایتی 
 در رابط��ه با خان��واده های��ی که تصمی��م به طالق 

می گیرند  از آن استفاده کرده و مانع شویم.
     در حوزه کودکان بدسرپرست۳۷ خانه کودک و 
نوجوان به400 دختر و پسر خدمات رسانی می کنند.

     در حوزه زنان سرپرس��ت خان��وار توانایی های 
الزم را به وجود آورده ایم تا این زنان بتوانند به سطح 
خودکفایی برسند. در سال گذش��ته در بحث بیمه 
اجتماعی زنان سرپرست خانوار توانستیم1450 نفر 

راتحت پوشش قرار دهیم .
     تعداد مراکز مشاوره بهزیستی قرار است به۳0 

مرکز افزایش پیدا کند.
     در حال حاضر مهم ترین مسأله بهزیستی اعتیاد 
زنان است که در سال گذشته دو مرکز اقامتی میان 
مدت برای این گونه موارد افتتاح کردیم و یک مرکز 
دیگر هم قرار است در زرین شهر افتتاح شود که با این 

حساب تعداد مراکز به 4 مرکز افزایش پیدا می کند.
     پیش��گیری از تنبلی چش��م در کودکان س��ه 
تا ش��ش س��اله، پیش��گیری از ناش��نوایی نوزادان 
و ش��یرخواران، پیش��گیری از اخت��الالت ژنتیک و 
 برنام��ه آگاه س��ازی پیش��گیری از معلولی��ت ه��ا

 از جمل��ه فعالی��ت ه��ای دفت��ر پیش��گیری از 
معلولیت های این نهاد است.

    در سال گذشته ۸5 درصد از کودکان اصفهانی 
سه تا شش سال مورد غربالگری بینایی قرار گرفتند.

     رونمای��ی و چاپ کت��اب جدیدی ب��ه عنوان 
»آگاه سازی پیشگیری از معلولیت ها«  در سال جاری 
از جمله فعالیت هایی است که در بهزیستی اصفهان 

انجام شده است.
     امسال50 هزار مخاطب برنامه های پیشگیری از 

معلولیت ها را آگاه خواهیم کرد.
     سال گذش��ته56 درصد کودکان اصفهانی در 
طرح غربالگری شنوایی ش��رکت کردند و امسال در 

صدد رساندن این آمار به60 درصد هستیم.
     امس��ال10 مرک��ز ژنتیک در اس��تان اصفهان

راه اندازی می شود.
    طرح محب )مشاوره و حمایت روانی در بالیای 
طبیعی( یک برنامه با رویکردی اجتماعی محور است 
که این نهاد تالش می کند با دادن آموزش و آگاهی 
های الزم به مردم و تشویق آنها به تشکیل گروه هایی 
با استفاده از توانایی محلی، آنها را در برابر عوارض پس 

از حادثه ایمن کنند.
     بال��غ ب��ر12 ه��زار معل��ول از خدم��ات م��ا 
 اس��تفاده می کنند که مع��ادل یک س��وم از آنها از 
استان های همجواری هستند که به اصفهان مهاجرت 

کرده اند.
     بسیاری از کودکان ما اول بزه دیده می شوند و 
بعد بزهکار، به همین خاطر بس��ته های خدماتی در 
اورژانس اجتماعی به بهزیس��تی کم��ک می کند تا 
با تعامل با نیروی انتظامی و ق��وه قضاییه بتوانیم در 

کاهش آسیب ها موفق عمل کنیم.
    طی20 سال آتی ما با س��ونامی سالمند مواجه 
خواهیم ش��د، اما از این لحاظ اصفهان با مش��کالت 

کمتری روبه رو است.
     متأسفانه قانون سه درصد استخدامی معلوالن 
در ادارات دولت��ی به طور کامل در کش��ور اجرا نمی 

شود.
     در س��ال90، ۸ ه��زار مورد طالق در اس��تان 

اصفهان روی داده است.
    هر ساله100 کودک بدسرپرست، بی سرپرست 

و سرراهی به بهزیستی معرفی می شوند.

آمار دقیقی از آسیب های اجتماعی در اصفهان نداریم 

وقتی آمارها تابو می شوند 

زیر پوست شهر / بزرگداشت چهلمین روز ارتحال مرحوم آیت اهلل طاهری اصفهانی
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چهره روزیادداشت

 ترخیص سریع دارو 
بدون مشکالت ارزی

رییس کل گمرک ایران گفت: بر اساس قانون بودجه سال جاری دو هزار 
میلیارد تومان از محل حقوق ورودی خ��ودرو برای گمرک درآمد پیش 
بینی شده است که اگر بخواهیم این رقم را تأمین کنیم باید حدود100 
هزار خودرو وارد کشور شود، اما آنچه در سه ماهه ابتدای سال جاری رخ 

داد، تنها واردات 4 هزار و500 خودرو بود.
عب��اس معمارن��ژاد در گفتگو با مه��ر درمورد ع��دم ترخی��ص دارو در 
 برخی گمرکات کش��ور گفت: اگر دارو که یک کاالی اساس��ی محسوب 
می شود با مشکلی از جهت ارزی، ثبت سفارش و بانکی مواجه نباشد، به 

هیچ عنوان حتی برای مدت کوتاهی در گمرک نخواهد ماند.
رییس کل گمرک ایران با تأکید بر این که ح��ذف ارز مرجع ارتباطی به 
درآمدهای گمرکی ندارد، تصریح کرد: از آبان ماه س��ال91 مالک عمل 
گمرک در تعیین ارزش گمرکی نرخ ارز2500 تومان بوده است. وی با بیان 
این که حذف ارز مرجع کاالهای اساسی هم تأثیری بر درآمدهای گمرک 
ندارد، افزود: البته در بخش واردات با حذف ارز مرجع، قیمت تمام شده 
کاالها افزایش می باید. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی از افزایش 1/5 
درصدی حجم صادرات و کاهش 26 درصدی حجم واردات کشور در سه 
ماه ابتدای سال جاری خبرداد.معمارنژاد درمورد واردات خودرو نیز گفت: 
بر اساس قانون بودجه سال جاری دو هزار میلیارد تومان از محل حقوق 
ورودی خودرو برای گمرک درآمد پیش بینی شده است که اگر بخواهیم 

این رقم را تأمین کنیم باید حدود100 هزار خودرو وارد کشور شود.

خبر ویژه

4
آبرسانی به منطقه صنعتی تیران

آبرسانی به منطقه صنعتی تیران با اجرای لوله فوالدی به قطر150  و طول 1406 متر و لوله160 پکس 
به طول 101 متر و لوله 110 پکس به طول100 متر در دستور کار قرار گرفت که باعث افزایش سرعت 

کار و بهبود ایمنی و حفاظت فردی در زمان اجرا شده است. 
همگانی شدن بیمه در کشور

رییس کل بیمه مرکزی ایران

 سیدمحمد کریمی 
تمرکز صنعت بیمه در حوزه فرهنگ سازي یک استراتژي جدي است که 
با جدیت تمام از سوي بیمه مرکزي پیگیري مي شود. ما اعتقاد داریم که 
همگاني شدن صنعت بیمه و باال رفتن ضریب نفوذ بیمه در کشور در غیاب 
توسعه فرهنگی امکان پذیر نیست. تعامل متخصصان صنعت بیمه و اهالي 
فرهنگ و رسانه مي تواند خألهاي موجود اطالع رساني را پر کرده و زمینه 
همگاني شدن این صنعت اطمینان بخش را فراهم کند. با اجراي دقیق 
مفاد این سند عالوه بر افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور شاهد بهبودي 
 فض��اي کس��ب و کار، تقویت

مش��ارکت ه��اي اقتص��ادي 
ش��رکت ه��اي بیم��ه و ... نیز 
خواهیم بود. این سند براساس 
چشم انداز 1404 تهیه، تنظیم 
و تدوین ش��ده و م��ي تواند به 
عنوان نقشه راه روابط عمومي 
بیمه مرکزي و ش��رکت هاي 

بیمه مورد استفاده قرار گیرد.
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وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت مصوبه جنجالی 74 هزار 
 میلیارد تومانی مجم��ع عمومی بانک مرکزی ب��رای پاک کردن 
بدهی های دولت را قانونی اعالم کرد و گفت: دولت امسال از بانک 

مرکزی طلبکار شده است.
سیدشمس الدین حسینی در خصوص مصوبه مجمع بانک مرکزی 
در اجرای بند »ب« ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور و مسائلی که 
در روزهای اخیر پیرامون این مسأله به وجود آمده، گفتگویی داشته 

است که با هم می خوانیم.
چرا مجمع بانک مرک�زی وارد تغییر نرخ برابری یا 
تسعیر نرخ ارز شد و چنین مصوبه ای را صادر کرد؟

اگر مسأله را بشناسیم پاسخ روشن تر می شود. تغییر نرخ برابری ارز 
یا تسعیر موضوعی نبوده که مجمع بانک مرکزی برای آن تشکیل 
شود، بلکه مجمع عمومی بانک مرکزی وظایفی دارد که از آن جمله 
رسیدگی و تصویب صورت های مالی، س��ود و زیان، نحوه تقسیم 
سود بانک و نظایر آن است. امسال نیز همین کار انجام پذیرفت، اما 
آنچه که باید به آن توجه کرد اثر تغییر نرخ برابری بر صورت های 

مالی بانک است، که موضوع کار مجمع است.
یعنی در مجمع امس�ال بانک مرکزی، نرخ ارزی را 
تعیین نکردید؟ در کجای مصوبه چنین نرخی آمده 
اس�ت؟ پس عدد740 هزار میلیارد ری�ال چگونه 

تعیین شد؟

به نظرم سؤال دقیق تر شد. مطلع هستید که از مهرماه سال گذشته 
مرکز مبادله ارزی با محوری��ت و مدیریت بانک مرکزی راه اندازی 
شده است و عمال نرخ فراگیر ارزی همان نرخ مرکز مبادله است که 
بانک مرکزی آن را تعیین می کند و هیچ نهاد دیگری در آن نقشی 
ندارد. جالب است یادآور شوم از سال گذش��ته نرخ ارز مبادله ای 
مبنای امور کشور از جمله محاس��به حقوق ورودی گمرک است. 
حتما خاطرتان هس��ت که سال گذش��ته نرخ ارز مبنای محاسبه 
گمرک حدود دو برابر و در مقابل نرخ تعرفه ها نصف شد. پس نرخ 
مبادله ای برای همه کاالهای وارداتی به کشور، مآخذ یکسان نرخ ارز 

برای محاسبه تعرفه واردات است و هیچ استثنایی ندارد.
آیا عدد 740 هزار میلیارد ری�ال به افزایش ارزش 

دارایی های بانک مرکزی بر می گردد؟
  بله، مالحظه کنید که ارزش دارایی ها و به طور کلی تر صورت های

مالی بانک مرکزی برحسب ریال محاسبه و تقویم می شود. بخش 
عمده ای از دارایی های بانک مرکزی مثال انواع ارزها و طال، دارای 
قیمت خارجی هستند. این قیمت ها باید با نرخ ارز معین که توضیح 
دادم، همان ن��رخ مبادله ای اعالمی بانک مرکزی اس��ت، به ریال 
تبدیل شود و در صورت های مالی درج شود. اداره مالی بانک مرکزی 
نیز بر همین اس��اس عدد740 هزار میلیارد ریال را محاسبه کرده 
 است. روال معینی اس��ت، ارزش دالری خارجی که این دارایی ها

مشخص اس��ت، ضربدر نرخ ارز مبادله ای می ش��ود و تفاوت آن 

براس��اس نرخ قبلی ارز، عددی را حاصل می کند. همکاران بانک 
مرکزی در مجمع عدد740 هزار میلیارد ریال را با یک توضیح اعالم 

کردند، مجمع هم آن را پذیرفت.
مگر در آن س�ال نرخ ارز ش�دیدا افزایش نیافت؟ 
پس چرا دولت بدهکار و یا به عبارتی مشمول بند 

الف شد؟
بله، نرخ ارز باال رفت، اما ظاهرا از یک طرف در س��ال1380، یعنی 
قبل از یکسان سازی نرخ ارز، دولت در 3 فقره مبالغی را بابت تفاوت 
نرخ ارز از بانک مرکزی دریافت کرده بود و از طرفی ظاهرا تعهدات 
بانک بیشتر از افزایش ارزش دارایی ها، ناشی از تسعیر بوده است. 
به هر حال من وارد جزئیات بیش��تر درخص��وص این موضوع که 
 به گذش��ته برمی گردد نش��دم، ولی آنچه در صورت های مالی و 
یادداشت های توضیحی که به تصویب مجمع بانک مرکزی در سال 

1381رسیده است، تعیین زیان و یا همان شمول بند الف است.
بدهی های دولت به بانک مرکزی چگونه حس�اب 

شد؟
همه ارقام بدهی در صورت های مالی بان��ک مرکزی ثبت و از آن 
استخراج شده است. بدهی بخش دولتی و دستگاه های اجرایی در 
گزارش های مالی و حتی اقتصادی بانک مرکزی ثبت و ضبط است. 
البته این ادعا مطرح است که باید تعریف محدودی از دولت را مالک 
عمل قرار داد و نباید بدهی شرکت های دولتی و بانک های دولتی 
را تسویه کرد. این یک تفسیر مضیق است و اثرات آن نیز نامطلوب 
است، چرا که در این صورت باید ریال های مازاد هنگفتی تحویل 
خزانه شود که منجر به تورم می شود و از طرفی از یک فرصت قانونی 
استثنایی برای استحکام مالی دستگاه های اجرایی دریغ می شود. 
به این نکته هم توجه ش��ود که اغلب بدهی های دستگاه های یاد 

شده با تضمین دولت صادر شده اند.
پس در هر حال بدهی دولت به بانک مرکزی تسویه 

می شود؟
بله، برای اولین بار.

س�ؤال آخر این که آیا برای تع�ه دات ارزی دولت 
پیش بینی شده است؟

 اگر منظورتان تعهدات دولتی باش��د پاس��خ مثبت اس��ت. حتی
مابه التفاوت ریالی برای پیش پرداخت های فاینانس های دولتی 
را هم پیش بینی کردیم، اما تس��لیم هیچ تعهد مبه��م و یا احیانا 
تعهد اشخاص ثالث غیر از دولت که به میزان کافی از رانت تفاوت 
 نرخ ارز برخوردار ش��دند و اکنون هم بخواهند س��ودی بیندوزند،

 نشدیم.

واکنش حسینی به مصوبه جنجالی 74 هزارمیلیاردی

مهلت تسلیم اظهارنامه امسال دولت از بانک مرکزی طلبکار است
مالیاتی تمدید نمی شود

گروه اقتصاد- مدیر کل امور مالیاتی اس��تان اصفهان 
گفت: مؤدیان مالیاتی تسلیم اظهارنامه های مالیاتی را به 

پایان تیرماه موکول نکنند و این زمان تمدید نمی شود.
 م��راد امیری ب��ا اش��اره ب��ه تس��لیم اظهارنام��ه های 
 مالیاتی اظهار داش��ت: در سال گذش��ته با ارتباطی که 
با رس��انه ها داش��تیم و با اطالع رس��انی که انجام ش��د 
 توانس��تیم تا از 258ه��زار پرونده مالیات��ی تعداد 240 
هزار اظه��ار نامه را دریاف��ت کنیم که در ن��وع خود بی 

نظیر بود. 

 تکمیل 37 درص�د پرونده مالیاتی اس�تان 
تاکنون

وی تصریح کرد: امسال تا به امروز37 درصد برای تسلیم 
اظهارنامه های مالیاتی مراجعه کردند که رقم نسبت به 

روزهای پایانی پایین است. 
 مدی��رکل ام��ور مالیات��ی اس��تان اصفه��ان ب��ا اذعان
  بر ای��ن که مهل��ت باقیمانده ب��رای تس��لیم اظهارنامه

 مالیات��ی بس��یار کم اس��ت، اف��زود: مهل��ت باقیمانده 
ب��رای اظهارنامه های مالیاتی بس��یار کم اس��ت و طبق 
 قان��ون، مهلت مذکور که ت��ا پایان تیرماه اس��ت تمدید

 نمی شود. 

 تکمیل پرون�ده مالیاتی خ�ارج از اداره امور 
مالیاتی

وی در ادامه تأکید کرد: برای تکمیل ف��رم مالیاتی نیاز 
نیست که به اداره امور مالیاتی مراجعه کنید و می توانید 
که از طریق دفاتر پیشخوان، پست و یا اینترنت نسبت به 

تکمیل فرم اظهارنامه اقدام کنید.
 امی��ری تصری��ح ک��رد: حت��ی کس��انی ک��ه دارای

  امض��ای الکترونی��ک هس��تند م��ی توانن��د از طریق 
 اینترن��ت نس��بت ب��ه تکمی��ل پرون��ده و ارس��ال آن

 به اداره امور مالیات��ی اقدام کنند، در غی��ر این صورت 
پس از تکمیل پرونده از طریق اینترنت بایس��تی پرینت 
 اظهارنامه را ب��ه اداره امور مالیاتی ب��رای تکمیل پرونده

 بیاورند.
وی گفت: پ��س از تکمیل فرم اظهارنام��ه نیز می توانند 
مبلغ مشخص شده مالیاتی را از طریق دستگاه پرداخت 
الکترونیکی واریز کنند و پرینت آن را همراه با اظهارنامه 

تسلیم کنند.

خبر
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حصر وراثت 

شرح  به   494 شماره  شناسنامه  دارای  آبادی  عاشق  تسلیمی  ابوالقاسم  آقای   2278
وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از   10 1856/92ح  کالسه  به  دادخواست 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد تسلیمی عاشق آبادی  بشناسنامه 118 
در تاریخ 84/1/29 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- مصطفی تسلیمی عاشق آبادی ش ش 2453 فرزند 2- علیرضا 
تسلیمی عاشق آبادی ش ش 1646 فرزند  3- ابوالقاسم تسلیمی عاشق آبادی ش ش 
494 فرزند  4 – محمد علی  تسلیمی ش ش 1740 فرزند  5- مهدی تسلیمی عاشق آبادی 
ش ش 1172 فرزند  6- زهرا تسلیمی عاشق آبادی ش ش 567 فرزند  7- لطیفه  تسلیمی 
عاشق آبادی ش ش 33909 فرزند 8- شهال  تسلیمی ش ش 114 فرزند  و الغیر. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 
 شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف

 اصفهان 

حصر وراثت 

دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره 11  فاطمه صغری تسلیمی رنانی  2279 خانم 
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از   10 1855/92ح  کالسه  به 
تاریخ  در   117 بشناسنامه  آبادی   عاشق  تسلیمی  سلطان  رقیه  شادروان  که  داده  توضیح 
منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   1366/11/3
به: 1- احمد تسلیمی عاشق آبادی ش ش 118 فرزند 2- بتول تسلیمی عاشق آبادی  است 
ش ش 119 فرزند  3- فاطمه صغرا تسلیمی عاشق آبادی ش ش 11 فرزند  و الغیر. اینک 
تا هر کسی  نماید  آگهی می  نوبت  یک  در  را  مزبور  مقدماتی درخواست  تشریفات  انجام  با 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 
اختالف حل  شورای  حقوقی  دهم  شعبه  شد.  خواهد  صادر  گواهی  اال  و  دارد  تقدیم   شورا 

 اصفهان 

حصر وراثت 

به  دادخواست  شرح  به   1037 شماره  شناسنامه  دارای  بدیعی  حسین  سید  آقای   2280
کالسه 1866/92ح 10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
دائمی  اقامتگاه   92/1/5 تاریخ  در   45089 بشناسنامه  بدیعی   اصغر  علی  که شادروان  داده 
بدیعی  فاطمه   -1 به:  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود 
انجام  با  اینک  الغیر.  و  1037فرزند   ش  ش  بدیعی  حسین  سید   -2 فرزند   809 ش  ش 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 

به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و  دارد 
اختالف حل  شورای  حقوقی  دهم  شعبه  شد.  خواهد  صادر  گواهی  اال  و  دارد  تقدیم   شورا 

 اصفهان 

حصر وراثت 
کالسه  به  دادخواست  شرح  به   780 شماره  شناسنامه  دارای  امیری  اسماعیل  آقای   2281
1869/92ح 10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان حبیب اله امیری  بشناسنامه 3 در تاریخ 92/2/13 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- جهانبخش امیری ش ش 257 فرزند 
2- سیاوش امیری ش ش 212 فرزند 3- ابراهیم امیری ش ش 117 فرزند 4- اسماعیل امیری 
ش ش 780 فرزند 5- مریم  امیری ش ش 1327 فرزند 6- سمیه  امیری ش ش 1110 فرزند 
7- سکینه امیر گالبی ش ش 197 همسر  و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت 

به  دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره 593  فر  آقای مجتبی رضائی   2282
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از   10 1867/92ح  کالسه 

توضیح داده که شادروان شهال امینی باغ بادرانی  بشناسنامه 661 در تاریخ 91/8/10 
است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه 

فر ش ش  یاسمن رضائی   -2 فرزند  فر ش ش 1271707551  علی رضائی   -1 به: 
1272922677 فرزند3- مجتبی رضائی فر ش ش 593 همسر و الغیر. اینک با انجام 
کسی  هر  تا  نماید  می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک  از  باشد  او  نزد  از متوفی  یا وصیتنامه  دارد و  اعتراضی 
ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان 

حصر وراثت 

2283 خانم مرضیه پور قادری دارای شناسنامه شماره 48012 به شرح دادخواست 
به کالسه 1870/92ح 10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان علی پور قادری  بشناسنامه 6607 در تاریخ 91/5/31 اقامتگاه 
 -1 به:  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی 

مجید پور قادری ش ش 48011 فرزند  2- محسن پور قادری ش ش 67968 فرزند 
3- مرضیه پور قادری ش ش 48012 فرزند 4- مریم پور قادری ش ش 2134 فرزند 
تشریفات  انجام  با  اینک  الغیر.  اصفهانی ش ش 32707 همسرو  5- نصرت موسوی 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

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

احضار 

2284 نظر باینکه آقای محمد کریمی فرزند علی اکبر شکایتی علیه ایمان بصیری مبنی 
بر ایراد صدمه بدنی عمدی – توهینی و تخریب مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 
911439 ب 2 ثبت این شعبه و وقت حضور ظرف یک ماه پس از انتشار آگهی می باشد 
کیفری  دادرسی  آئین  قانون   115 ماده  متهم حسب  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با 
مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار طبع و نشر می شود و از متهم 
مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت 
عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. م الف 3914 

مدیر دفتر شعبه دوم باز پرسی دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 4 اصفهان 

ابالغ 

2285 بدینوسیله اعالم می گردد آقای حمید رضا حاجی صادقیان ف: عباسقلی ، سعیده 
سادات زاهدی نژاد ف: سید رسول با وکالت آقای مجید ضیغم زاده علیه آقای اصغر 
پور حقانی ف: محمد حسین دایر بر فروش مال غیر ) کالهبرداری ( مجهول المکان به 
این بازپرسی تسلیم و به شماره 920519 ب 16 ثبت گردیده است که از مشتکی عنه 
ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی جهت رسیدگی دعوت به حضور می شود و با تجویز 
روزنامه  از  یکی  در  ابالغ  منزله  به  آگهی  این  کیفری  دادرسی  آیین  قانون   159 ماده 
 های کثیر االنتشار محلی برای یک نوبت درج و در صورت عدم حضور این بازپرسی

 اتخاذ تصمیم خواهد نمود .  م الف 3912 مدیر دفتر شعبه 16 باز پرسی اصفهان 

ابالغ 

2286  نظر باینکه آقای محمد عبده وند ف عبدالرضا به اتهام ضرب و جرح با چاقو و 
حمل سالح گرم حسب شکایت آقای محمد توحیدی فرزند عیسی از طرف این دادسرا 
در پرونده کالسه 920332 ب 15 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم 
نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله  در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرسی 
یکماه  ظرف  تا  ابالغ  نامبرده  به  مراتب  کیفری  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای 
به  پاسخگوئی  جهت  اصفهان  عمومی  دادسرای   15 شعبه  در  آگهی  انتشار  تاریخ  از 
اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی 
 اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف 3911 مدیر دفتر شعبه 15 بازپرسی دادسرای 

عمومی اصفهان

احضار 

عبدالعزیز  آقای  دادیاری  این  920024د28  کالسه  پرونده  در  باینکه  نظر   2287
بابایی  قلی  امیر  شکایت  حسب  تلفنی  مزاحمت  اتهام  به  رحیم  فرزند  محمودی 
احضاریه ابالغ  و  است  تعقیب  تحت  دادیاری  این  طرف  از  عابدینی  فرشته   و 
در وسیله  بدین  است  نگریده  ممکن  او  اقامت  محل  نبودن  معلوم  بواسطه    
نامبرده به  مراتب   1378 مصوب  کیفری  دادرسی  آئین  قانون   115 ماده  اجرای    

آدرس  به  دادیاری   28 شعبه  در  آگهی  نشر  تاریخ  از  یکماه  ظرف  تا  ابالغ    
 اصفهان خیابان آتشگاه اصفهان مجتمع شماره 2 دادسرای اصفهان جهت پاسخگویی 
به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی 
 اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف 3910 دفتر دادیارشعبه 28 دادسرای عمومی و انقالب

 اصفهان 

ابالغ 

2288  نظر باینکه  آقای مجید پورائی  ف غالمحسین  به اتهام کالهبرداری حسب شکایت آقای 
محمد ایروانی فرزند رضا از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 911093 ب 15 تحت تعقیب است 
و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 
115 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ 
تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 15 دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگوئی 
آگهی  انتشار  تاریخ  از  یکماه  از  اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس  به 
 اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف 3909 مدیر دفتر شعبه 15 بازپرسی دادسرای عمومی 

اصفهان

احضار 
 9209980358400090  : پرونده  شماره   9210100358400091 ابالغیه  شماره   2295
بایگانی 9200090ب  : 920090 در پرونده کالسه 9209980358400090 و  بایگانی  شماره 
15این شعبه شکایت حمید رضا صید ماهید شتی فرزند خداداد علیه سعید قاسملو به اتهام 
به  باعنایت   . است  گرفته  قرار  تعقیب  تحت  نامشروع  طریق  از  مال  تحصیل  و  کالهبرداری 
مجهول المکان بودن متهم و در اجرای مقررات ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا در موعد ظرف 30 روز پس 
از نشر آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد بدیهی است در صورت 
عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمد . م الف 3920 بازپرسی شعبه 

پنجم دادسرای عمومی و انقالب شهر ستان اصفهان )مجتمع 4( 

ابالغ 
رسمی  سند  جعل  اتهام  به  اله   فضل  باغبادرانی  ف  امینی  راحله  خانم  باینکه  نظر    2290
ملکی  رضا  احمد  نمایندگی  با  اصفهان  استان  شعب  مدیریت  مسکن  بانک  شکایت  حسب 
ابالغ  و  است  تعقیب  تحت  920465د30  کالسه  پرونده  در  دادیاری  این  طرف  از  خوزانی 
اجرای  در  بدینوسیله  نگردیده  ممکن  او  اقامت  محل  نبودن  معلوم  بواسطه  احضاریه 
به  مراتب  کیفری  امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   115 ماده 
دادسرای  دادیاری   30 شعبه  در  آگهی  انتشار  تاریخ  از  یکماه  ظرف  تا  ابالغ  نامبرده 
به  پاسخگوئی  جهت  اصفهان   2 ناحیه  دادسرای   ، آتشگاه  در  واقع  اصفهان   عمومی 
آگهی  انتشار  تاریخ  از  یکماه  از  پس  حضور  عدم  صورت  در  شود  حاضر  خویش  اتهام 
و  عمومی  دادسرای   30 شعبه  دادیار   3927 الف  م  شد.  خواهد  معمول  قانونی   اقدام 

انقالب اصفهان

ابالغ 
2291 شماره دادنامه : 9209970352900409 شماره پرونده : 9109980360000680 شماره 
بایگانی : 911387  شاکی : آقای امین مستقیمی به نشانی : اصفهان خانه اصفهان خ سپاه 
کوی گل افشان بن گلشاد منزل دوم سمت چپ متهمین : آقای قاسم عباسی 2- آقای امیر 
اسدی همگی به نشانی نامشخص اتهام : مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع  
گردشکار : دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل 
اسدی  امیر  آقایان  اتهام  خصوص  در  دادگاه  رای   . نماید  می  رای  صدور  به  مبادرت 
مبلغ  تحصیل  در  مشارکت  به  دائر  بیشتر  مشخصات  فاقد  و  متواری  فعال  عباسی  قاسم  و 
شصت میلیون ریال وجه نقد از طریق فاقد مشروعیت قانونی در تاریخ 90/2/15 موضوعه 

خواست  کیفر  مفاد  به  توجه  از   ، ایرج  فرزند  مستقیمی  امین  آقای   91/3/21 مورخ  شکایت 
و  انتظامی  مامورین  گزارشات  و  آمده  عمل  به  تحقیقات  و  پرونده  ومحتویات  و  صادره 
بانک   90/2/15 مورخ   441717 شماره  بانکی  فیش  مندرجات  و  مطلعین  و  شهود  اظهارات 
سپه خانه اصفهان و سایر قرائن و امارات مضبوط در پرونده از جمله عدم حضور متهمین 
آگهی  نشر  و  قانونی  احضار  وصف  با  خود  از  دفاع  جهت  دادرسی  مراحل  از  هیچیک  در 
 2 ماده  استناد  به  دادگاه  بوده  مسلم  و  محرز  الیهما  مشار  ناحیه  از  انتسابی  بزه  ارتکاب   ،
قانون تشدید مجازات مر تکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداری مصوب 1367 نامبردگان 
سال  یک  تحمل  به  را  آنان  از  یک  هر  و  شاکی  حق  در  شده  تحصیل  وجه  اصل  رد  به  را 
حبس محکوم می نماید رای صادره غیابی بوده و ظرف ده روزپس از ابالغ قابل واخواهی 
تجدید  محاکم  در  خواهی  نظر  تجدید  قابل  آن  از  پس  روز  بیست  ظرف  و  دادگاه  این  در 
جزائی عمومی  دادگاه   103 شعبه  رئیس   3926 الف  .م  باشد  می  اصفهان   نظراستان 

 اصفهان 

ابالغ 

2292 شماره دادنامه : 9209970353200119 شماره پرونده : 9009980364601985 شماره 
بایگانی : 910111  شاکی : آقای امین شریف نژاد به نشانی : خ صمدیه غربی خ آیت اله مدرس 
نجفی ورودی 23  متهم : آقای امیر جمشیدی  به نشانی مجهول المکان  اتهام : ایراد جرح 
عمدی با چاقو  گردشکار : دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور 
رای می نماید .رای دادگاه : در خصوص شکایت امین شریف نژاد فرزند علیرضا علیه امیر 
جمشیدی فرزند یداله دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو نظر به محتویات پرونده و 
صرف نظر از عدم پیگیری شاکی نظر به اینکه صرف ارائه  گواهی پزشکی قانونی دلیلی بر 
ارائه نشده است دادگاه  انتساب بزه به متهم نمی باشدو هیچ گونه دلیل دیگری در پرونده 
بلحاظ عدم کفایت دلیل مستندا به بند الف 177 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی رای بر برائت متهم صادر و اعالم می دارد 
رای صادره حضوری تلقی و ظرف بیست روز از تاریخ اباغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم 
 تجدید نظر استان اصفهان می باشد .م الف 3925 دادرس شعبه 106 دادگاه عمومی جزائی

 اصفهان 

ابالغ 

2293 شماره دادنامه : 9209970354500229 شماره پرونده : 9109980359800696 شماره 
گلخانه  خ  اصفهان  خانه   : نشانی  به  مغیث   بتول سادات  خانم   : : 910913  شاکی  بایگانی 
اتهام خیانت  المکان    به نشانی مجهول  امینی    فتانه  : خانم  باران واحد 404 متهم  مجتمع 
در امانت   گردشکار : دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
ذیل مبادرت به صدور رای می نماید . رای دادگاه  : در خصوص اتهام فتانه امینی ) بدون 
مشخصات  دیگر ( دائر بر خیانت در امانت نسبت به دو فقره چک به شماره های 114960 و 
669766 موضوع شکایت خانم بتول سادات مغیث فرزند سید مرتضی با توجه به محتویات 
پرونده ، تحقیقات انجام شده مالحظه تصاویر امانت نامه های صادره از طرف متهم ، عدم 
حضور و دفاع موثر از ناحیه مشار الیها و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده اتهامش 
را به شرح فوق محرز تشخیص و نامبرده را به استناد ماده 674 قانون مجازات اسالمی به 
تحمل یک سال حبس محکوم می نماید رای صادره غیابی است و ظرف ده روز از تاریخ ابالغ 
دادگاه عمومی جزائی  الف 3923 رئیس شعبه 119  م  دادگاه است   قابل واخواهی در همین 

اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی

2416 در خصوص پرونده کالسه 547/92 خواهان علی اکبرنجاری دادخواستی مبنی بر 
مطالبه وجه 2 فقره چک و هزینه دادرسی و نشر آگهی و غیره به طرفیت جمال حیدری   
تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای مورخ 92/5/28 ساعت 12:15 ظهر تعیین گردیده 
است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 
قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. مدیر دفتر شعبه 8 مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

        



کافه کتابیادداشت

هفت

 شب های ایرانی من
جشنواره فیلم های ایرانی لندن - »ش��ب های ایرانی من«، با نمایش دو فیلم از ایران روز 28 تیر 
ماه و 5 مرداد ماه برگزار می شود. در این برنامه فیلم»من مادر هستم« ساخته فریدون جیرانی به 
همراه فیلم»ایران: یک انقالب سینمایی« به کارگردانی نادر تکمیل همایون به نمایش درمی آیند.

5

 نخستین جشنواره استانی عکس
 در اصفهان 

با وجود ظرفیت ه��ای فراوانی که در 
زمینه هنر عکاسی در اصفهان وجود 
دارد، این استان تا پیش از این از وجود 
یک فستیوال عکاسی بی بهره بود، اما 
امسال اولین جشنواره استانی عکس 
در اصفه��ان با عن��وان عکس اخالق 

برگزار می شود.
کان��ون عکس اصفهان ب��ه همکاری 
اداره ارش��اد برای پر کردن این خأل 

فرهنگی در اصفهان اقدام به برگزاری یک جشنواره استانی کرده است.
افشین آذریان دبیر جشنواره عکس اس��تانی اخالق بیان کرد: نخستین 
جشنواره عکس استانی با عنوان اخالق با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد 
اصفهان و کانون عکس با هدف پرداخت به اخالق به عنوان مهم ترین عامل 

پیشگیری از مشکالت بزرگ برگزار می شود.
افشین آذریان درمورد زمانبندی این جشنواره استانی ادامه داد: عکاسان 
آماتور و حرفه ای اصفهان تا30 آذرماه فرصت دارند، حداکثر 10عکس خود 
را به جشنواره ارسال کنند تا داوری آثار از 5 مرداد ماه آغاز شود و10 مرداد 

نتایج نهایی و اسامی برندگان اعالم شود.

تبادل اندیشه در قاب تصاویر 
نمایش��گاهی از150 اث��ر برجس��ته 
ش��اخصان عک��س ای��ران در موزه 
هنرهای معاصر اصفهان فرصتی برای 
تب��ادل اندیش��ه را در ق��اب تصاویر 
بزرگان عکس ایران فراهم آورده که 
ت��ا10 مردادم��اه در م��وزه هنرهای 
معاصر اصفهان پذیرای عالقه مندان 

است.
موزه هنره��ای معاص��ر اصفهان به 
جهت معماری سنتی و شگرفی که دارد از سوی هنرمندان بهترین گزینه 
برای برگزاری نمایشگاه است، چرا که احساس و هدف درونی هنرمند در 
آثارش به واسطه سکون و آرامش محیطی این مکان دوچندان به مخاطب 

القا می شود.

»مجید« همراه جشنواره کودک 
مهدی باقربیگی گفت: فیلمس��ازان 
جوان با حضور در جشنواره کودک، از 
این فرصت جهت اثبات توانایی های 
خود استفاده می کنند و جشنواره به 
نوعی در این دس��ته از فیلمس��ازان، 

انگیزه به وجود می آورد. 
بازیگ��ر »قص��ه ه��ای مجی��د« 
خب��ری  س��تاد  ب��ا  گفتگ��و  در 
جش��نواره بین الملل��ی فیلم ه��ای 
ک��ودکان و نوجوانان، ب��ا تأکید بر اهمیت جش��نواره ک��ودک به عنوان 
آیی��ن مرجع س��ینمای ک��ودک در ای��ران گفت: ب��رای برگ��زاری هر 
چه بهتر و باش��کوه تر جش��نواره فیلم کودک، مش��ارکت س��ینماگران 
 و کارشناس��ان توانمن��د و ب��ا تجرب��ه، نتایج پرب��اری خواهد داش��ت. 
برنده پروانه زرین دوره نهم جش��نواره کودک برای فیلم »نان و ش��عر« 
)کیومرث پوراحمد( در عین حال حضور جوانان را زمینه ای برای طراوت 
جشنواره کودک دانست و گفت: یکی از دالیل موفقیت جشنواره می تواند 
حضور فیلمسازان جوان باشد، چرا که آنها می توانند از  این فرصت جهت 
اثبات توانایی های خود استفاده کنند و جشنواره به نوعی در این دسته از 

فیلمسازان ایجاد انگیزه می کند. 

کتابی با عنوان »نیاز برای زندگی« نوش��ته مجید فرامرزی و ش��امل10 
فیلمنامه منتشر شد.

این کتاب ش��امل10 فیلمنامه با عناوین نیاز برای زندگی، زیباتر از یک 
رؤی��ا، قتل در صحنه، چه��ره )Z(، بگ��ذار زندگی کن��م، دنیای عجیب، 
امتحان مشکل، طنز فیلمنامه نویس، عشق یعنی چه؟ و من و موسیقی 
اس��ت. از این میان، موضوع چهار فیلمنامه، س��ینما وتلویزیون و ش��ش 
فیلمنامه دیگر، عاطفی و اجتماعی است. در فیلمنامه»نیاز برای زندگی« 

دو موقعی��ت متف��اوت از جوان��ی در 
وضعیت های مختلف به تصویر کشیده 
شده است. تصویر اول، مربوط به جوانی 
است که در دشتی خشک، رودخانه ای 
خشک و در کویری به دنبال روزنه ای از 
زندگی می گ��ردد و تصویر دوم، مربوط 
به جوانی اس��ت که در دش��تی پرگل، 
رودخان��ه ای پ��ر آب و طبیعت��ی زیبا 
جویای زندگی اس��ت.  این کتاب144 
صفحه ای در شمارگان1000 نسخه از 
سوی انتشارات کتاب آمه چاپ و منتشر 

شده است.
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اکران» گذشته« 
شانس وزیررا زیاد کرد

»  سینماحقیقت«  
تمدید شد 

سیدمحمد خاتمی در مراسم اکران فیلم اصغر فرهادی از احمد مسجدجامعی 
به عنوان گزینه مناس��ب برای تصدی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی دولت 

یازدهم نام برد.
به گزارش خبرگزاری سینما، مراس��م اکران فیلم »گذشته« با حضور اهالی 
فرهنگ و هنر شامگاه 22 تیر در موزه سینمای ایران برگزار شد.  در انتهای 
این مراسم اصغر فرهادی از سیدمحمد خاتمی دعوت کرد تا پشت تریبون 
بیاید و برای حاضران سخن بگوید. سیدمحمد خاتمی از هنر اصغر فرهادی 
تعریف کرد و با بیان این مطلب که امیدوارم در دولت آینده شاهد حضور وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی باشیم که متناسب با وضعیت فرهنگ و تمدن ایران 
سر افراز باشد، گفت: فکر می کنم فرد مورد قبول این حوزه معلوم است و من 

اسم نمی برم و نمی گویم نامش احمد مسجدجامعی است.

نظر به درخواس��ت جم��ع زی��ادی از تهیه کنن��دگان و مستندس��ازان 
سینمای ایران، مهلت ش��رکت در هفتمین دوره جش��نواره بین المللی 

»سینماحقیقت« تا 5 مرداد ماه 13۹2 تمدید شد.
بخش »مسابقه ملی« هفتمین دوره جشنواره سینماحقیقت با محوریت 
عدد »هفت« که در فرهنگ ایران زمین دارای جایگاه خاصی اس��ت، در 
هفت گونه موضوعی مس��تند اجتماعی، مستند پُرتره، مستند تاریخی– 
انقالب اسالمی، مس��تند جنگ و دفاع مقدس،مس��تند دینی و آئینی، 
 مستند علمی و زیست محیطی و مستند قوم شناسی برگزار خواهد شد.

ضمن این که دو بخش مستند سیاسی- اجتماعی )به مناسبت پاسداشت 
س��ال حماسه سیاس��ی- حماس��ه اقتصادی( و مستند داس��تانی هم از 

بخش های ویژه مسابقه ملی این دوره از جشنواره سینماحقیقت است.

الماس ها ابدی اند 

»نیاز برای زندگی« در یک کتاب

جمود فکری، مد و رسانه  
گروه فرهنگ - به نظر می آید انسان ها بر اساس نیاز های 
طبیعی و هنجاری جامعه خویش، مناسب ترین پوشاک را به 
لحاظ جنس، رنگ و شکل انتخاب کرده و استفاده می کنند، 
اما در واقعیت چنین نیست. این امر شاید در جوامع باستانی 
یا پیش از رنس��انس و قبل از انقالب صنعت��ی اروپا، مصداق 
داشته باشد، اما با ظهور انقالب صنعتی و شکل گیری و توسعه 
همه گیر رسانه های جمعی و تبلیغ آشکار و پنهان پوشاک و 
 مدل های لباس غربی از طریق توسعه گسترده پیام ها، روند

الگو گیری و تقلید از پوشش بازیگران سینمای غرب، عمال 
بر سلیقه و انتخاب مردم دیگر نقاط جهان، به ویژه در آسیا و 
کشورهای جهان سوم تأثیر گذاشت. اکنون در شرایطی به سر 
می بریم که مردم، پوشاک غربی را به همراه فرهنگ و ضمیمه 
آن، نه به عنوان نیاز طبیعی و س��لیقه خود، بلکه به تقلید از 
سلیقه و انتخاب مدسازان غربی مورد استفاده قرار می دهند 

و طبعا در بخشی از هویت خویش، خدشه ایجاد می کنند.
هرچند مد را نمی توان به عنوان پدیده ای اجتماعی، مختص 
جامعه و فرهنگ خاصی معرفی کرد، ام��ا بهره برداری نظام 
س��رمایه داری از رواج م��د، منج��ر به تغیی��رات فرهنگی- 

اجتماعی گسترده ای به ویژه جهان سوم گردیده است.
در پدیده مدگرایی ک��ه بازار رقابت جنس��ی را نیز به همراه 
خود خلق کرده است، زنان ناگزیرند برای رسیدن به امنیت، 
با زنان دیگر رقابت کنند. بر این اساس، زنان حتی اگر از روی 
هوا و هوس به پوش��اک های مد و لوازم آرایشی روی نیاورده 
باشند، فشار اجتماعی ناشی از این رقابت آنها را وادار به این 
کار می کند. وقتی پایه های فرهنگ بوم��ی جامعه ای دراثر 
تبلیغات گس��ترده سست ش��د، اموری چون خود کم بینی، 
احس��اس حقارت و در نهایت، خود باختگی فرهنگی پدید 
می آید؛ ام��وری که در نهای��ت، زمینه س��از پذیرش عناصر 
فرهنگ بیگانه می شود. با پذیرش فرهنگ بیگانه و گسترش 
عوامل زیر بنای��ی آن از جمله سکوالریس��م، مادی گرایی، 
فردگرایی، خودشیفتگی و لذت جویی، بازار فروش کاالهای 
فرهنگی و مصرفی بیگانه در داخل رواج می یابد و بدین سان 
نیروی ابتکار، خالقیت و مهم تر از همه هویت فرهنگی کشور 
مورد هجوم قرار گرفته و دچار بحران می شود. به تبع این امر، 
اعتماد مردم نسبت به اصول فرهنگی بومی از بین می رود و 
زمینه پذیرش فرهنگ بیگانه فراهم می گردد، به گونه ای که 
بیگانگان با تبلیغ گسترده خود، پذیرش ارزش های فرهنگی 
خویش را تنها از راه پیشرفت افراد معرفی می کنند. در چنین 
شرایطی پایبندی به ارزش ها و هنجارهای اجتماعی، »نماد 
انحطاط و جمود فکری« و پذیرش فرهنگ بیگانه، »نش��انه 

پیشرفت و تمدن« تلقی می شود.

 روبان قرمز

  تلویزیون خودش را به زحمت نمي اندازد: 
 جمال
زمان کم، بودج��ه ناکافي و متون ضعیف   نوروز باقری

عوام��ل افت محس��وس آثار مناس��بتي 
هستند.

همه چیز برمي گردد به انتخاب درست سوژه ها. در واقع از یک متن 
قابل قبول و جذاب که براي مخاطب قابل لمس باشد مي توان یک 

سریال موفق مناسبتي براي ماه مبارک رمضان تولید کرد. 
ماه مبارک رمضان یکي از بهترین کنداکتورهاي سیماس��ت که 
باید با بودجه درست و اختصاص وقت مناس��ب براي تولید اثر در 
این مناسبت اقدام کرد. آشفتگي این س��ال هاي تلویزیون بیشتر 
برمي گردد به این آش��فتگي مالي که چند س��الي است دچار آن 
ش��ده، در نتیجه خیلي از کارها را به قول قدیمي ها اوس��تا رسون 
مي کنند؛ یعني این که تا آخرین لحظ��ه تنها تالش مي کنند کار 
را به پایان برسانند )جدیدا به آن مي گویند دقیقه۹0 و از اصطالح 
فوتبالي استفاده مي کنند( این آشفتگي مؤثر در نهایت در مضامین 
نیز تأثیرگذار اس��ت. به علت نبود یک سیس��تم منجسم مالي که 
حتما مدیریت هم در آن تأثیرگذار اس��ت، دوس��تان نمي توانند 
یک برنامه ریزي درست براي مناس��بت ها انجام بدهند، به همین 
دلیل به خاطر وظیفه اي که بر گردنشان هست یا با نگاه بدبینانه تر 
براي رفع تکلیف، هر سریالي را که ببینید آماده تر است، حال چه 
مضمون مرتبط داش��ته باشد، چه نداشته باش��د- چون آن دیگر 

مهم نیست- در این مناسبت ها به نمایش مي گذارند. در حالي که 
سریال هاي مناسبتي خودشان نام خودشان را دربر دارند؛ یعني باید 
مرتبط با مناسبت و زمان خاص باشند. اگر سریال براي ماه مبارک 
رمضان است باید آثاري از این ماه در آن به چشم بخورد. به خصوص 
مفاهیم معنوي این ماه، نه این که تنها در چند س��کانس حداکثر 
بنشینند کنار یکدیگر زولبیا بامیه بخورند و بگویند افطار کردیم و 
سحري کجا هستیم و... . اینها ظواهر ماه مبارک رمضان است و آن 
باطن رمضان کمتر در این کارها دیده مي شود. تصور بر این است 
اگر مسأله مالي تلویزیون به یک سرانجام برسد و یک مقدار مدیریت 
درست و حسابي تري بر آن ش��ود و نه مدیریت غیرقابل کنترل و 
متعدد در بحث  تصمیم گیري و نظرس��نجي، مي توان متوقع بود 
که نویسنده ها در فرصت مناسب سوژه هاي مرتبط با مناسبت ها 
را بنویسند و گروه هاي سازنده هم در زمان مناسب کار را بسازند و 
شسته و رفته تحویل بدهند. اگر این مشکالت برطرف شود، بعید 
نیست ما مجددا به دوراني برگردیم که سریال هاي مناسبتي یک 
ش��أن و یک موضوعیتي داش��ت، چون به هر حال ما هنوز همان 
تهیه کنندگان، نویس��ندگان، کارگردانان و بازیگران را داریم که 
کماکان فعال هستند و قطعا در این سال ها تجربه بیشتري هم به 
دست آورده اند، ولي در آشفتگي موجود بهترین فکر هم نمي تواند 
بازدهي مناسبي داشته باشد. مس��ئوالن محترم تلویزیون در این 
سال ها در انتخاب ژانر دچار تردید شده اند و در واقع جسارتي براي 

پیدا کردن یک ژانر دیده نمي شود، در واقع شما  سریال و قصه اي 
را در این ماه مي بینید که گاهي ارتباطي هم به این مناسبت ندارد. 
در گذش��ته پیش بیني مي ش��د که فالن قصه، براي م��اه مبارک 
رمضان تولید مي شود و این اتفاق رخ مي داد، در این سال ها اما مبنا 
بر خروجي است و همه چیز در یک شرایط محدود تولید مي شود. 
اکثر کارها کروماکي دارد، چون واقعا دس��ت س��ازنده هم خیلي 

باز نیس��ت و ش��اهد خالقیت 
چنداني در آثار نیست. باید به 
صراحت گفت دست تلویزیون 
در سال هاي اخیر به خصوص 
امس��ال خالي تر از گذش��ته 
است، چرا که نه تنها در بخش 
برنامه هاي آموزشي و اجتماعي 
و گزارش بلکه در زمینه ساخت 
و تولید و پخش فیلم و سریال 
هم بس��یار کم کار بوده است.  
ش��ما مي بینید که اغلب آثار 
تلویزیون اخیرا تکراري هستند 
و حتي برنامه هاي تولید شده 
هم با ویژگي هاي قبلي و بدون 
هیچ خالقیت و نوآوري تولید 
مي شوند. ما در این زمینه هیچ 
حرکت��ي نکرده ایم و به همین 

دلیل شاهد هس��تیم که در سه س��ریال تولید ش��ده امسال کار 
چندان شاخصي وجود ندارد. شاهد هستیم که آثار معموال میان 
یکسري افراد خاص تقسیم مي شود. جالب این که مابین خودشان 
برنامه ریزي شده که براي س��الیان سال چه آثاري تولید شود. این 
روند، روند معقولي نیس��ت و جایگاه هنر را خدش��ه دار مي کند و 
هنرمند را از تلویزیون که خانه خودش هست بیرون مي راند و باعث 
مي شود کساني وارد عرصه تلویزیون ش��وند که عمرا از هنر بویي 
نبردند و بر اساس رابطه آمده اند و کار مي کنند و نتیجه اش مي شود  
سریال هایي که ساختار درستي ندارند.  خیل عظیمی ازکارگردانان، 
بازیگران و... در عرصه سینما، تئاتر و تلویزیون داریم که حرفه اي 
هستند و کارش��ان را بلدند، اما از دنیاي کار فاصله دارند، چرا که 
دوستان مالک خودش��ان را دارند و به س��لیقه مخاطب اهمیتي 
نمي دهند و نتیجه اش این مي شود که تلویزیون مخاطبانش را از 
دست مي دهد و متأس��فانه بخش هایي از نیروهاي اجتماعي ما به 
آثار ماهواره اي گرایش پی��دا مي کنند و جالب این که آقایان فریاد 

مي کنند که چرا مخاطب به سمت ماهواره مي روند؟!

درباره سریال های ماه مبارک رمضان

»اوستا رسون« امسال هم به داد تلویزیون رسید 

»نیروانا به روایت تصویر« و قلم »قصه ات را خودت تمام کن« در فرشچیان

گروه فرهنگ - کارگردان نمایش »قصه ات را خودت تمام کن« 
گفت: همیشه دغدغه من مرز بین واقعیت  و خیال نزد کودکان و 
نوجوانان بوده؛ مرزی که برای بزرگ ترها خیلی پررنگ تر اس��ت 
و شاید به همین دلیل دنیای کودکی و جهان نوجوانانه زیبا ترین 

دوران زندگی آدم هاست، با هر قدر مشکل که داشته باشند. 
اکرم ابوالمعالی ادامه داد: این نمایش با هدف ش��رکت و اجرا در 
جش��نواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان آماده شده است که 
پیش از آن در مجتمع فرهنگی- هنری استاد فرشچیان اصفهان 

تمرین و به اجرا خواهد رفت.  
ابوالمعالی با اش��اره به این که مدت زمان ای��ن نمایش40 دقیقه 
خواهد بود، افزود: شیوه اجرا و روند داستانی این نمایش به گونه ای 
است که مخاطبان در دو طرف صحنه می نشینند و کار را ازفاصله 
ای نردیک می بینن��د و به این ترتیب میزان مش��ارکت ذهنی و 
عاطفی بچه ها با نمایش بیشتر می ش��ود.  وی افزایش مشارکت 
ذهنی بچه ها با این نمایش را چنین توضیح داد: در ابتدای نمایش 
بچه ها هنگام ورود کاغذهایی را دریافت می کنند که بعد از اتمام 
کار، خودشان داستانی را برای پایان پیشنهاد می کنند و این در 
حالی است که طی مدت40 دقیقه آنها در جهانی که برای آنها خلق 
شده است سیر می کنند.  این کارگردان با اشاره به این که داستان 
درباره تفاوت دیدگاه بین یک خواهر و برادر نوجوان درخصوص 
مقوله خیال و واقعیت است افزود:  درونمایه نمایش با وجود این که 
بر این پایه تخیل استوارشده، ولی مخاطبانش را با دیدگاه های تازه 

ای آشنا می کند تا بیاموزند رؤیاهایشان را نگه دارند. 
گفتنی است این نمایش به مدت 14 شب در مجتمع فرهنگی- 

هنری فرشچیان رأس ساعت 1۹ اجرا می شود. 

گروه فرهنگ - »نیروانا به روایت تصویر« عنوان نمایش��گاهی 
از آثار اصغر آدمی اس��ت که از تجربه ها و برداش��ت های آزاد وی 
از دیدن جاذبه های همسایگان شرقی همچون هند، پاکستان و 
نپال حکایت دارد و بر دیوارهای م��وزه هنرهای معاصر اصفهان 

میخکوب شده است.
پس از اتمام نمایشگاه هنرمند آلمانی گونتر اوکر که به زخم ها و 
پیوندها در دنیای معاصر با رویکرد صلح جهانی پرداخته بود، نوبت 
به هنرمند اصفهانی االصل رس��ید که آثار خود را با محوریت آثار 

باستانی در ایران و جهان به دیوارهای موزه هنرهای معاصر اصفهان 
آویزان کند. اصغر آدمی ع��کاس اصفهانی که به نوعی می توان او 
را پیشکس��وت عکاس��ی نیز عنوان کرد، به زادگاهش بازگشته و 
گوشه ای از دیوارهای موزه هنرهای معاصر شهرش را میزبان آثار 
خویش کرده است تا آثار باستانی جهان را به روایت تصویر برای 

همشهریانش بیان کند. 
آدمی س��الیان س��ال از عمر کاری خویش را صرف عکاس��ی از 
آداب و رس��وم، ویژگی ها و خصوصیات زندگی اق��وام و طبیعت 
ایرانی کرده و آرش��یو بزرگی را در این خصوص با عنوان پرش��یا 
 به ن��ام خوی��ش به ثبت رس��انده اس��ت، ام��ا نمایش��گاهی که

هم اینک در موزه هنرهای معاصر اصفهان برپاس��ت با رویکرد و 
موضوعی متفاوت برپا شده است. 

شاید عنوان »نیروانا به روایت تصویر« را به منظور نشان دادن عمق 
آرامش ذهن در نتیجه نگاه به این آثار برای این نمایشگاه برگزیده 
اس��ت. عالقه مندان تا 15مرداد ماه فرصت دارند40 اس��تدالل و 
برداشت آزاد تصویری اصغر آدمی پیشکسوت هنر عکاسی را در 

موزه هنرهای معاصر اصفهان به نظاره بنشینند.

فیلمسازی که روی پول کشورش ماندگار شد 
 گروه فرهن�گ - »اینگمار برگمان« با نام کامل »ارنس��ت اینگم��ار برگمان« در 
چهاردهم ژوئیه سال1۹18در آپساالی سوئد متولد شد. پدر اینگمار یک اسقف بود 
و تصاویر مذهبی هم همانند روابط پرآشوبی که بین والدینش وجود داشت به همه  
آثار او سرایت کرده اس��ت. برگمان با وجودی که در یک خانواده به شدت محدود و 
مذهبی بزرگ شد، اما در سنین کودکی – و به قول خودش در 8 سالگی- ایمان خود 
را از دست داد و در بیشتر فیلم های اولیه اش به این مسائل و اعتقاداتش پرداخته بود. 
آن طور که برگمان در زندگینامه اش می نویس��د»زمانی که پدرم روی منبر مشغول 
وعظ و خطابه بود، من به جهان رمزآمیز کلیس��ا و قوس های نرم، دیوارهای ضخیم، 
بوی جاودانگی و نور رنگین خورشید که در چمنزارهای نقاشی های قرون وسطایی 
می لرزید و اش��کال منحنی روی س��قف ها و دیوارها عالقه مند ش��ده بودم. آنجا هر 
چیزی که تخیل یک نفر می تواند آرزو کند وجود دارد –فرشتگان، قدیسین، اژدهاها، 

پیامبران، شیاطین و انسان ها.«
برگمان کارگردان سوئدی که به عنوان یکی از تأثیرگذارترین و تحسین برانگیزترین 
فیلمسازان سینمای مدرن شناخته می شد، روز دوشنبه30 ژوئیه 200۷ در خانه اش 
در شهر فارو در کشور سوئد –جایی که بس��یاری از فیلم هایش را ساخت- و در سن 

8۹سالگی درگذشت.
برگمان ۹ بار نامزد دریافت جایزه اس��کار بود و در1۹۷1 مفتخ��ر به دریافت جایزه 
 یک عمر دس��تاورد هنری یادبود ایروینگ. جی. تالبرگ ش��د. او در جایگاه یکی از 
بزرگ ترین فیلمس��ازان همه دوران  و یکی از اس��اتید س��ینمای مدرن قرار دارد. با 
وجودی که آثار این کارگردان صاحب سبک سرد و بی روحند، اما با این حال در کاوش 
در احساسات روانی بشر و ارتباط آن با زندگی، جنسیت و مرگ عالی عمل می کنند؛ 

فیلم هایی که هم نمادین و هم به شدت شخصی هستند.

در کاوش های ماندگار او درباره وضعیت بشر به همان اندازه سردی و یأس وجود دارد 
که طنز و امید. او که۶2 فیلم ساخت و بیش از1۷0 نمایش را کارگردانی کرده است 
بیشترین تأثیر را بر وودی آلن گذاشت، به گونه ای که آلن او را بزرگ ترین فیلمساز 
می داند. فیلمسازان بزرگ دیگری مثل دیوید لینچ، استنلی کوبریک، رابرت آلتمن، 
کریشتف کیشلوفسکی، الرس فون تریه، آندری تارکوفسکی وچان ووک پارک از او 

به عنوان کسی که بر کارهایشان تأثیر گذاشته یاد کرده اند.
موضوع بیش��تر فیلم های او غم انگیز و در رابطه با بیماری و جنون اس��ت و اکثرا در 
چش��م اندازهای وطنش می گذرد. به طور کلی فیلم ها و تصاویر او در دو دس��ته قرار 
می گیرند: فیلم های سیاه و سفیدی مانند »مهر هفتم« و »سکوت« و فیلم هایی که 
در یک جور سرخی تابناک غرق هستند مانند »فریادها و نجواها« و »تابستان گرم در 

فانی« و» الکساندر« آخرین فیلمی که برای نمایش در سینما ساخت.
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چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه 

 دو عنوان هفتمی و نهمی
ثمین داوری در جام جهانی اسکی

    ثمین داوری اس��کی باز اصفهانی تیم ملی، به عناوین هفتم و نهم مواد 
مارپیچ کوچک و بزرگ جام جهانی لبنان دست یافت.

در ادامه مسابقات جام جهانی اس��کی چمن که برای اولین بار در لبنان 
برگزار می شود، سید مرتضی جعفری در رشته مارپیچ کوچک و در رقابت 

با۴۰ اسکی باز برتر جهان به مکان هشتم رسید. 
در این مسابقات که با حضور اسکی بازان۹ کش��ور برگزار شد، در اولین 
مسابقه سید مرتضی جعفری در مجموع دو مانش به جایگاه هشتم رسید و 
رحمت اهلل مقدید در مکان۱۲ ایستاد. اسکی باز ایتالیایی و مدافع قهرمانی 
سال گذشته اول شد و مدال طال گرفت. در این مسابقه ثمین داوری اسکی 

باز اصفهانی تیم ملی اسکی بانوان در جایگاه هفتم قرار گرفت.

 نوید کیا 2 هفته اول لیگ را
 از دست داد

پزش��ک تیم فوتب��ال س��پاهان در خص��وص وضعیت مح��رم نویدکیا 
اظهارداشت: این بازیکن در حال درمان است و بعید می دانم تا دو هفته اول 
بتواند بازی کند. رشادی با بیان این که مشکل این بازیکن یپچیده است، 
عنوان کرد: ولی روند درماني خوبی را طی کرده ایم و امیدوارم بتوانیم سریع 
این بازیکن را به بازی ها برگردانیم. وی با بیان این که برای درمان محرم 
نویدکیا به ادامه درمان در خارج از کش��ور نیز فکر می کنیم، عنوان کرد: 
درمان را اینجا شروع کرده ایم و نتیجه هم تاکنون بد نبوده است، اما اگر به 

نتیجه نهایي نرسیم به احتمال قوي نویدکیا به خارج فرستاده مي شود. 

 جباری و نویدکیا را 
نمي توان روی نیمکت گذاشت

رسول کربکندی/کارشناس فوتبال کشور
مدیریت و رهب��ری نویدکیا در زمین، جدای از ب��ازی خوب و اثرگذاری 
 فوق العاده اش مخصوصا در بازی های نیم فصل دوم، بس��یار شاخص تر

 از بازیش است. 
کمتر بازیکنی وجود دارد که بتواند در پاس های در عمق خوب کار کند و 

بازیکن حریف را از بازی خارج کند.
نویدکیا و جباری بازیساز هستند. این دو بازیکن  

منحصر به فرد هس��تند، ولی حضور هر دو در 
س��پاهان می توانند خط میانی ای��ن تیم را با 

مشکل مواجه کنند.
 امیدوارم مربی به فکر این قضیه 
باشد، چرا که این  دو، بازیکنانی 
نیستند که بشود آنها را در بیرون 

زمین گذاشت.

بروکلین بکام که از حدود دو سال پیش با کانزا دختر یک کارخانه دار در شهر شفیلد انگلیس نامزد کرده بود 6
به صورت توافقی از هم جدا شدند! ظاهرا علت این جدایی تفاوت سن بروکلین و کانزا و همچنین تفاوت در 
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پسر دیوید بکام و نامزدش از هم جدا شدند

بازیکنان، مربی��ان و مدیران عام��ل حاضر در لیگ 
 برت��ر ط��وری قرارداده��ای میلی��اردی را تکذیب

م��ی کنند که هر کس��ی ندان��د فکر م��ی کند این 
بازیکن��ان و مربیان کمت��ر از3۰۰ میلی��ون تومان 

می گیرند.
واقعیت اما چیز دیگری اس��ت، در واق��ع تعدادی از 
س��تاره های این روزهای فوتبال ایران برای این که 
تبدیل به گران ترین بازیکن فصل سیزدهم لیگ برتر 

شوند با یکدیگر مسابقه گذاشته اند!
گفته می ش��ود که س��پاهانی ها بیش��ترین تعداد 
بازیکنانی را دارند که در این فصل رقم قراردادشان 
بیش��تر از یک میلیارد تومان بوده است. سایت گل 
نوش��ت که مدیر عامل این تیم در جم��ع هواداران 
اعالم کرده که بیش��ترین پرداخت��ی ۱/۲ میلیارد 
تومان است، اما شنیده می شود که هادی عقیلی۱/۴ 
میلیارد تومان گرفته اس��ت. آرش افشین و مجتبی 
جباری ه��م بازیکنانی هس��تند که بیش��تر از۱/۲ 
میلیارد تومان گرفته اند هرچند خود آنها حرفی در 

این باره نزده اند.
 درباره قاسم دهنوی هم که به تازگی به پرسپولیس 
پیوسته گفته می ش��ود رقم قراردادش بیش از ۱/۱ 
میلیارد تومان بوده است. پیام صادقیانی هم که هنوز 
در پرسپولیس به شهرت نرسیده باالی یک میلیارد 

تومان گرفته است.
خریده��ای اس��تقاللی ها به غی��ر از پژم��ان نوری 
تاکنون هی��چ کدام ب��االی ی��ک میلی��ارد تومان 
نبوده اس��ت، اما گفته می ش��ود که  تمدیدی های 
این باش��گاه از جمله خس��رو حیدری گ��ران ترین 
تمدید قرارداده��ای تاریخ را انج��ام داده اند. به هر 
 حال ای��ن بازیکنان میلی��اردی هنوز ه��م تکذیب 
می کنن��د چقدر گرفته ان��د، اما هر چی��زی که در 
فوتبال ایران بیش��تر تکذیب می ش��ود، بیش��تر به 

واقعیت نزدیک است!

چ�را فوتبالیس�ت ها ب�ه قرارداده�ای 
میلیاردی رسیدند؟

هر چه از آغ��از لیگ حرفه ای فوتبال گذش��ته، اگر 
بر کیفیت آن افزوده نش��ده، بر دستمزد بازیکنانش 
افزوده شده است. این موضوع اکنون به جایی رسیده 
که موجب اعتراض بسیاری شده است. پرداخت های 
میلیاردی به بازیکنان به میزانی رسیده که کنترل 
این موضوع از دست مدیران نیز در رفته و به معضلی 

جدی تبدیل شده است. 
 عدم نظ��ارت دقیق ب��ر عملک��رد مدیران س��بب 
قدرت نمایی بیش از حد دالالن ش��ده است. رفتار 
و نوع برخ��ورد مدیران با دالل ه��ا منجر به دخالت 
غیر قانونی و خارج از ضابطه آنها در امر جا به جایی 
بازیکن شده است. افراد دالل آنچنان قدرتمند شده 
اند که با پول کم نیز راضی نمی شوند و خواهان جذب 

درآمد زیاد از عرصه بی نظارت فوتبال هستند.
در سال های اخیر همواره این شائبه وجود داشته که 
سه باشگاه اس��تقالل تهران، پرسپولیس و سپاهان 
اصفهان، عوامل اصلی افزایش نجومی دس��تمزدها 
بوده اند. حضور این س��ه تیم در ک��ورس قهرمانی 

موجب می ش��د آنها در تالش باش��ند تا بهترین ها 
را بخواهند و برای رس��یدن به این ه��دف نیز از هر 
ترفندی بهره ببرند. از دادن حوال��ه های مربوط به 
فروش آهن تا دادن کلید ماشین هایی چون پورشه، 
موضوعی بوده که همیشه درباره آنها مطرح بوده و 

البته، با پاسخی قانع کننده نیز همراه نشده است.
در نشستی نیز که چندی قبل از سوی وزیر ورزش 
برگزار شد، مدیران باشگاه ها نوک پیکان اتهام را به 
سمت مدیران این سه باشگاه گرفتند. بعد از آن هم 
اعالم نشد که نتیجه این نشست ها چه بود و تدابیر 
مدیران این سه باش��گاه چه خواهد بود. البته، گذر 
زمان نشان داد این سه همچنان بر منوال سابق باقی 
مانده و تدبیر خاصی نداش��ته اند. این ماجرا به ویژه 
درباره پرس��پولیس ادامه یافت که با اعتراض برخی 
مربیان نیز مواجه ش��د که این تیم را متهم به بر هم 
زدن تعادل فوتبال کشور کردند، اما به راستی همه 

چیز به همین سادگی است؟

دست های پشت پرده و چپاول بیت المال
صحبت های اس��ماعیلی حاللی بازیکن سال های 
قبل پرس��پولیس که اکن��ون مربی اس��ت، در این 
زمینه قاب��ل توجه اس��ت:»عدم نظ��ارت دقیق بر 
عملکرد مدیران باش��گاه ها س��بب ق��درت نمایی 
بیش از حد دالالن در فوتبال ش��ده است. متأسفانه 
رفتار و ن��وع برخورد مدی��ران با دالل ه��ا منجر به 
دخال��ت غیر قانونی و خ��ارج از ضابطه آنه��ا در امر 
جا به جایی بازیکن شده اس��ت. افراد دالل آنچنان 
 قدرتمن��د ش��ده ان��د که ب��ا پول ک��م نی��ز راضی 
نمی ش��وند و خواهان جذب و درآمد زیاد از عرصه 
بی نظ��ارت فوتبال هس��تند.« این جمالت ریش��ه 
در واقعیت��ی پنه��ان در فوتب��ال دارد. مدیرانی که 
 عموما فاقد صالحیت و کارآمدی هس��تند، در دام

دالل هایی ق��رار دارند ک��ه فوتبال را دچار فس��اد 
کرده اند.

فوتب��ال ای��ران دچ��ار مدیرانی ش��ده ک��ه عموما 
 فاقد تخص��ص در این زمینه هس��تند. ت��راز مالی 
باش��گاه های لیگ برتر می تواند س��ندی برای این 
مدعا باشد. تاکنون هیچ باش��گاهی تراز مالی خود 
را اعالم نداش��ته تا بتوان تحلیل��ی از عملکرد یک 
مدیر داش��ت. همین عدم تخصص موجب می شود 

تا دالل ها ب��ه منفعت طلب��ی روی آورده و مدیران 
را به ابزار خود تبدیل کنند. این دس��ت های پشت 
پرده ک��ه با حمایت برخ��ی جریان ه��ای دیگر نیز 
همراه می ش��ود، موجب ش��ده تا عمال دستمزدها 
به ش��کل عجیبی افزای��ش پیدا کن��د. در این بین، 
 نبود نهادهای نظارتی قدرتمند موجب می ش��ود تا 
نه تنها دامنه این دست فعالیت ها کاهش پیدا نکند 

که افزایش چشمگیری هم داشته باشد.
»می بینیم که با ارایه پیشنهادهای عجیب و غریب 

به بازیکنان، باع��ث افزایش بی رویه دس��تمزد آنها 
می ش��وند و هیچ گونه کنترلی هم روی آن صورت 
نمی گیرد. این ش��رایط دو اتفاق مهم را در بر دارد: 
یکی این که هر ساله شاهد رش��د دالل ها و قوی تر 
شدن آنها هستیم و دیگری این که قیمت بازیکنان 
به ش��کل بی رویه ای افزایش پیدا می کند. نهادهای 
ذیربط باید نظارت جدی در این زمینه انجام دهند.« 
اینها را محمد رویانیان مدیرعامل باشگاه پرسپولیس 
بر زبان می آورد. در واقع، افزایش دستمزدها ریشه 
 در مدیریتی بدون نظارت دارد که زمینه س��از رشد 
دالل ها نیز ش��ده اس��ت. این پول میلیاردی که در 
فوتبال می چرخ��د، به مقصد نمی رس��د. واقعیت 
این است که چرخه معیوب موجب شده تا اتفاقات 
ناگواری روی دهد که در آینده بیشتر بدان خواهیم 

پرداخت.

دست های پشت پرده و چپاول بیت المال

از این لیگ، پول می چکد

ب�ر  دقی�ق  نظ�ارت  ع�دم 
س�بب  مدی�ران   عملک�رد 
ق�درت نمای�ی بی�ش از ح�د 
دالالن ش�ده اس�ت. ن�وع 
 برخ�ورد مدی�ران ب�ا دالل ها
منجر ب�ه دخالت غی�ر قانونی 
آنها در امر جا به جایی بازیکن 
شده است. افراد دالل آنچنان 
قدرتمند شده اند که با پول کم 
نیز راضی نمی شوند و خواهان 
 جذب درآم�د زی�اد از عرصه 

بی نظارت فوتبال هستند
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شماره 
نوع محل اجرامناقصه

تضمين)ريال(برآورد )ريال(بودجه

92-1-154

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

– قهجاورستان – گورت(

3/844/790/980149/000/000جاری

92-1-155

عمليات خدمات مشتركين آب 
و فاضالب و خدمات عمومی 

منطقه خوراسگان )خوراسگان 
– قهجاورستان – گورت(

2جاری /554 /107 /000111/000/000

92-1-156
عمليات رسيدگی به حوادث 

شبكه آبرسانی منطقه 
خوراسگان )خوراسگان – 

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

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

 عمومی منطقه جلگه 
)هرند و اژيه(

2/488/421/864109/000/000جاری

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

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

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

شماره تلفن: 0311-6680030

آگهی مناقصه عمومی  )نوبت اول(

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

آگهی مناقصه نوبت اول

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری 
شهرداری اصفهان 

س��ازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری ش��هرداری اصفهان در نظر 
دارد عملیات خرید، حمل و نصب و راه اندازی دو دستگاه چیلر کندانسور آبی به ظرفیت 
80 تن تبرید مجهز به یک دس��تگاه کمپر س��ور اس��کرو هنبر کامر ایتالیایی با کنترل 
ظرفیت پیوسته سیستم PLCمونیتورینگ HMI از نوع singer Touch و اپراتور و 
کندانسورپوسته و لوله به همراه دو دستگاه برج خنک کننده بظرفیت 100 تن از نوع فایبر 
گالس با صفحات ضد رسوب با خدمات گارانتی مربوط به مجموعه مطبوعاتی الله واقع 
در میدان الله را به مبلغ تقریبی 3300000000 ریال بر اساس مبلغ پیشنهادی از طریق 
مناقصه خریداری نمای��د . متقاضیان می توانند از تاری��خ 92/4/24 تا پایان وقت اداری 
مورخه 92/5/1 با ارائه معرفی نامه معتبر و مدارک مربوطه به همراه سوابق کاری شرکت 
به دفتر فنی سازمان واقع در خیابان سجاد، قائم مقام فراهانی ) سپهساالر ( ابتدای کوچه 
گلستان چهار مراجعه نموده و پس از اخذ تائیدیه دفتر فنی اقدام به واریز مبلغ 200000 
ریال بابت هزینه تهیه اسناد مناقصه در وجه حساب جاری شماره 3100003041007 
نزد بانک ملی ایران شعبه اصفهان ) قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ( نموده و اسناد 

مناقصه را دریافت نمایند. تلفن تماس :6302477-78 
1- پیمانکاران بایستی دارای توان اجرای مناسب ، س��وابق کاری و حسن سابقه در این 

زمینه باشند .
2- ارائه سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 15/500/000 ریال طی ضمانت بانکی یا فیش 

پرداختی الزامی است . 
3- مدت زمان تحویل اقالم : بیست روز 

4- مهلت ارسال پیشنهادات:  تا ساعت 13 مورخه 92/5/5 می باشد. 
5- پیشنهادات در پایان وقت اداری مورخه 92/5/5 بازگشایی می شود .

6- سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد. 
7- هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه است . 



افرادروزهدارنیزمیتوانند
خوناهداکنند

مدی��ر پای��گاه انتق��ال خون 
چهارمحال وبختیاری گفت: 
پایگاه انتقال خون ش��هرکرد 
در ای��ام ماه مب��ارک رمضان 
همه روزه از ساعت 8 تا 12 و 
21 تا 23 آماده ارایه خدمات 

به اهداکنندگان خون است.
دکت��ر محمود شمس��ی پور 
با بیان این که کلی��ه افرادی که ب��ه منظور اهداي خ��ون به مراکز 
انتقال خون اس��تان مراجعه می کنند، مورد معاینه کامل پزش��کی 
 ق��رار می گیرند، اف��زود: ان��دازه  گیری فش��ار خون، تعیی��ن مقدار

 هموگلوبی��ن خ��ون و پرس��یدن س��ؤال های اختصاص��ی درمورد 
بیماری های مختل��ف از جمله این معاینات اس��ت، بنابراین به هیچ 
عنوان مشکل خاصی برای انتقال دهندگان خون اتفاق نخواهد افتاد. 
وی با اش��اره به باز بودن کلیه پایگاه  های انتقال خون سطح استان 
در س��اعات بعد از افطار در ماه مبارک رمضان خاطرنشان کرد: روزه 
داراني که قصد اهداي خون دارند، در ساعات ابتدایی صبح اقدام به 
این عمل کنند که هم وعده سحری را خورده باشند و هم استراحت 
کافی داش��ته  اند یا در س��اعات بعد از افطار به این امر خداپسندانه  

اقدام نمایند.

خبرویژه

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری 
اسرافیل جعفری  

مردمی کردن امنیت یک��ی از مهم ترین راهکاره��ای برقراری امنیت 
و آرامش در جامعه اس��ت. برقراری امنیت و آرامش در جامعه یکی از 
مهم ترین موضوعاتی است که همواره از سوی مردم مطالبه می شود و 
می تواند در پیشبرد امور کشور نقش بسیار مهمی داشته باشد. اعتماد به 
مردم و برقراری ارتباط دو سویه با آنها می تواند در تحقق این مهم مؤثر 
واقع شود. بی شک مردم بهترین ناظران هستند و می توانند با نقدهای 
سازنده خود ما را در ادامه مس��یر هدایت و کمک کنند. نقش معاونت 
اجتماعی در اعتمادسازی بین 
مردم و برقراری این رابطه دو 
طرفه بی نظیر است. اصحاب 
رس��انه و مطبوعات استان با 
تعامالت بس��یاری که با این 
معاونت داش��ته اند همواره ما 
را در برقراری اعتماد و امنیت 

بین مردم یاری داده اند.

مردمیکردنامنیتازمهمترین
راهکارهایتأمینامنیت

چهرهروزیادداشت
کاهش 210 هزار تومانی هزینه سفر به عتبات عالیات

مدیر حج و زیارت چهارمحال و بختیاری گفت: پیش ثبت نام س��فر به عتبات عالیات از امروز در 
سامانه ثبت نام عتبات آغاز شد. یوسف آقابزرگی اظهار با بیان این که مهلت ثبت نام تا تاریخ30 
تیرماه جاری ادامه دارد، افزود: بر همین اساس افراد می توانند با مراجعه به این سامانه ثبت نام کنند. 

7
روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1082 | دوشنبه  24  تیر 1392 | 6 رمضان 1434

دوسالنسینمادرشهرکرد
بهچرخهاکراناضافهمیشود

فرهنگسرای »شهرکرد« با دو سالن سینما مجهز به آخرین 
تجهیزات روز، تا کمتر از یک ماه دیگر به چرخه اکران کشور 

اضافه می شود.
مدیر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان چهارمحال و 
بختیاری گفت: شهرکرد در حال حاضر تنها یک سالن سینما 
دارد که متعلق به حوزه هنری است و با افتتاح فرهنگسرای 
ش��هرکرد که بیش از90 درص��د عملی��ات اجرایی آن طی 
ش��ده ، دو س��الن به ظرفیت1200 و260 نفر افتتاح خواهد 
شد.حسین گنجی ادامه داد: این فرهنگس��را که قرار است 
سالن هایش توسط سازمان س��ینمایی تجهیز شود، دارای 

کتابخانه نگارخانه و سالن های آموزش هم خواهد بود.

آغازمسابقاتفوتبالنونهاالن
درشهرکرد

  مسابقات فوتبال نونهاالن شهرستان شهرکرد با حضور 7 تیم 
در زمین چمن انقالب شهرکرد آغاز شد.

مراس��م افتتاحیه این رقابت ها با حضور مس��ئولین هیأت 
فوتبال استان و شهرستان در محل برگزاری مسابقات برگزار 
شد و تیم های مقاومت و استقالل مقابل هم به زمین رفتند 
که نتیجه این بازی4 بر 2 به سود اس��تقالل به پایان رسید. 
این مسابقات با حضور تیم های مقاومت، استقالل، ستارگان 
زاگرس، سپهر، اتحاد، راه آهن و استقالل نوین برگزار  می شود 
و تیم های برتر این دوره از رقابت ها جواز ورود به مسابقات 

قهرمانی استان را به دست خواهند آورد.

کانونقرآنونهجالبالغه
درکتابخانههافعالمیشود

مدیرکل کتابخانه های عمومی چهارمحال و بختیاری گفت: 
کانون قرآن و نه��ج البالغه در تم��ام کتابخانه های عمومی 

استان فعال می شود. 
به��روز صادق��ی درآیی��ن افتتاح ای��ن کان��ون درکتابخانه 
امیرکبی��ر اف��زود: برپای��ی کانون ه��ای قرآن��ی، افزایش 
فض��ای معن��وی را در کتابخان��ه ها ب��ه دنب��ال دارد. وی 
گفت: راه ان��دازی این کان��ون در راس��تای ترویج فرهنگ 
 عل��وم قرآن��ی و ایج��اد فض��ای معن��وی در کتابخان��ه ها
 و پربار ک��ردن اوق��ات فراغت دان��ش آموزان ب��ا محوریت

فعالیت های قرآنی انجام می شود.

اخبارکوتاه

اس��تخر ش��نای ش��هر بروجن یکی از 
گروه
مصوبات دولت در شهرس��تان بروجن شهرستان

اس��ت که بعد از چهار سال به پیشرفت 
97 درصدی رسیده و در آس��تانه بهره برداری است. شهرستان 
بروجن یکی از مهم ترین شهرستان های اس��تان چهارمحال و 
بختیاری است و شهر بروجن مرکز شهرستان، دومین شهر بزرگ 

استان چهارمحال و بختیاری از نظر جمعیت به شمار می رود.
بروجن در بخش مرکزی شهرستان بروجن واقع است. این شهر 
در دشتی به وس��عت حدود۵80 کیلومتر مربع در شرقی ترین 
نقطه استان قرار گرفته اس��ت. نزدیک بودن شهرهای همچون 
نقنه، فرادنبه، گندمان و... به شهر بروجن اهمیت این شهر را در 
توسعه زیر ساخت های مختلف همچون ورزشی، استقرار صنایع 
و ایجاد اشتغال، زیرس��اخت های فرهنگی همچون فعال شدن 

سینما و... باال برده است.
هم اکنون در شهرستان بروجن مصوبات ورزشی بسیاری کلنگ 
زده شده است که برخی از آنها پیشرفت فیزیکی باالی۵0 درصد 
و برخی زیر۵0 درصد دارند و از کمب��ود اعتبارات رنج می برند و 

تعدادی نیز به بهره برداری رسیده است.
استخر شنای بروجن یکی از مصوبات سفر های رییس جمهور و 
هیأت دولت در شهر بروجن است که به خاطر نیاز اساسی مردم 
به این مهم در دستور کار قرار گرفته است و کلنگ احداث آن در 

سال 88 بر زمین خورد و احداث آن آغاز شد.

شهر بروجن دارای یک اس��تخر شناس��ت که آن نیز متعلق به 
ش��هرداری اس��ت و جوابگوی نیاز مردم در این ش��هر نیست و 
همچنین قدیمی بودن آن مشکالت بسیاری را ایجاد کرده است.

اس��تخر ش��نای جدید ش��هر بروجن هم اکنون به پیشرفت97 
درصدی رسیده و در آستانه بهره برداری اس��ت و قرار است در 

هفته دولت در شهریور ماه به بهره برداری برسد.
مسئول ورزش و جوانان شهرس��تان بروجن در این خصوص با 
اشاره به این که پروژه استخر شنای شهر بروجن یکی از مصوبات 
سفر هیأت دولت و رییس جمهور به اس��تان است، عنوان کرد: 
کلنگ احداث این پروژه در س��ال88 بر زمین خورده و احداث 

پروژه در همان سال آغاز شده است.
مسعود پرسته ادامه داد: هم اکنون پروژه استخر شنای بروجن 
97 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و مقرر شده در هفته دولت به 

بهره برداری برسد.
وی ادام��ه داد: بروجن تنها یکی اس��تخر ش��نا دارد و آن نیز در 
مدیریت شهرداری است و اداره ورزش و جوانان استخر شنایی 

که جوابگوی نیاز شهروندان و ورزشکاران باشد، نداشته است.
وی گفت: استخر ش��نایی که هم اکنون مردم در این شهر از آن 
استفاده می کنند بسیار قدیمی است و در حدود30 سال پیش 
ساخته شده اس��ت و مش��کالت خاص خود را دارد و جوابگوی 
نیاز مردم و و ورزشکاران نیست و بیشتر در بحث آموزش به کار 

گرفته شده است.

وی تصریح کرد: مس��ئوالن ورزش اس��تان و شهرستان بروجن 
تمام تالش خ��ود را ب��ه کار گرفته اند تا هرچه س��ریع تر پروژه 
استخر شنای بروجن به پایان برسد و مردم  مشکلی در خصوص 

تفریح های آبی و شنا کردن نداشته باشند.
وی در ادامه با اش��اره به پروژه  های دیگر و مصوبات دیگر دولت 
در شهرس��تان بروجن، تصریح کرد: پروژه های دیگری همچون 
سالن س��ر پوش��یده دو میدانی، زورخانه و... برای اتمام ساخت 
آنها نیازمند اعتبارات هستند که مس��ئوالن استان و مسئوالن 
 کش��وری باید توجه وی��ژه ای در تأمین اعتبارات ای��ن پروژه ها 

داشته باشند.

کمبوداعتباراتب�رایاتمامبس�یاریازمصوبات
دولت

نماینده مردم بروجن در مجلس ش��ورای اس��المی با اش��اره به 
کمبود اعتبارات برای اتمام ساخت بس��یاری از مصوبات دولت 
در شهرس��تان بروجن، عنوان کرد: کمبود امکانات و اعتبارات 
نباید مانع حضور جوان��ان در اماکن ورزش��ی و رویگردانی آنها 

از ورزش شود.
امیر عباس سلطانی ادامه داد: ورزش و توسعه ورزش در شهرها 
به خصوص شهرهایی که امکانات تفریحی کمی دارند از اهمیت 
باالیی برخوردار اس��ت و س��دی در ورود جوانان به سمت مواد 
مخدر قلمداد می شود.وی تأکید کرد: بروجن همیشه قلب تپنده 
ورزش استان بوده است، اما بین شرایط فعلی تا جایگاه واقعی آن 

فاصله بسیاری وجود دارد.
سلطانی از تأمین اعتبار برای پرداخت بدهی های بخش ورزش 
این شهرستان خبر داد و افزود: تالش خود را می کنیم تا اعتبار 
الزم برای رفع این میزان بدهی را ب��ه زودی تأمین کنیم.وی با 
بیان این که شهرستان بروجن دارای ظرفیت های ورزشی باالیی 
اس��ت، تصریح کرد: این شهرس��تان از وجود نخبگان ورزش��ی 
توانمندی برخوردار بوده و این در حالی است که امکانات موجود 

شایسته این ورزشکاران نیست.
 س��لطانی تأکی��د ک��رد: شهرس��تان بروج��ن دارای افتخارات

 زیادی در رشته های ورزش��ی همچون والیبال، دو ومیدانی و... 
 است و همچنین توانسته در مس��ابقات آسیایی و بین المللی در 

رشته های انفرادی افتخارات بسیاری کسب کند.
وی ب��ا اش��اره ب��ه مصوب��ه اس��تخر ش��نای بروجن، ی��ادآور 
ش��د: پیگیری ب��رای بهره ب��رداری س��ریع ت��ر از ای��ن پروژه 
 در ح��ال انج��ام اس��ت و امیدواری��م ب��ه زودی این پ��روژه به

 بهره برداری برسد.

استخرشنایبروجندرآستانهبهرهبرداری

 پیشرفت 97 درصدی مصوبه دولت بعد از 4 سال
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ 

2348  شماره : 77/92  خواهان : سید علی میریان دادخواستی به خواسته الزام بانسان 
به طرفیت خوانده علیرضا مختاری به شورای حل اختالف حوزه 8ذ تسلیم نموده که 
پس از ارجاع به این شورا ثبت گردیده است علیهذا چون خوانده دارای نشانی معین 
دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  برابر   و دستور شورا  تقاضای خواهان  به  باشد  نمی 
شود  می   آگهی  محلی  االنتشار  کثیر  و  رسمی  های  روزنامه  در  یکبار  مراتب  مدنی 
و به خوانده اخطار می گردد که با نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به دفتر شورا واقع 
و  دادخواست  ثانی  نسخه  دریافت  به  نسبت  و  مراجعه  بهشتی  بلوار  در خمینی شهر 
ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسی تعیین شده حضور یابد بدیهی است در صورت 
عدم حضور شورا به خواسته رسیدگی نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود و 
انتشار مجدد آگهی باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد ضمنا تاریخ  نیاز به  چنانچه 
 8 شماره  اختالف  حل  شورای  دبیر   . باشد  می  عصر   5 ساعت   92/5/23  رسیدگی 

خمینی شهر   

احضار 
 9209980358400612 : پرونده  9210100358400110 شماره  ابالغیه  2294 شماره 
شماره بایگانی : 920623 در پرونده کالسه 9209980358400612 و بایگانی 920623 
ب 5 این شعبه شکایت خانم ماندانا رادمنش علیه پوریا جواد زری فرزند حسن به اتهام 
کالهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع یا سوء استفاده و تقلب از امتیازات تحت 
تعقیب قرار گرفته است . باعنایت به مجهول المکان بودن متهم و در اجرای مقررات ماده 
115 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری به نامبرده ابالغ 
می گردد تا در موعد ظرف 30 روز پس از نشر آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در 
این شعبه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی  
غیابیبعمل خواهد آمد . م الف 3921 مدیر دفتر شعبه پنجم بازپرسی دادسرای عمومی 

و انقالب شهر ستان اصفهان )مجتمع 4( 

احضار 
 9209980358400340  : پرونده  9210100358400121 شماره  ابالغیه  2296 شماره 
و   9209980358400340 کالسه  پرونده  در   5 920341ب   : بایگانی   شماره 
فرزند  تبریزی   قهرمانی  رضا  محمد  شکایت  شعبه  این   920341 بایگانی 
امانت در  خیانت  اتهام  به  حسن   فرزند  افراسیابی  علیرضا  علیه   اسماعیل 
در و  متهم  بودن  المکان  مجهول  به  باعنایت   . است  گرفته  قرار  تعقیب  تحت    

 اجرای مقررات ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری 
به نامبرده ابالغ می گردد تا در موعد ظرف 30 روز پس از نشر آگهی جهت دفاع از اتهام 
انتسابی در این شعبه حاضر گردد بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات 

رسیدگی غیابی بعمل خواهد آمداصفهان ابتدای خیابان اشرفی اصفهانی ) کهندژ(  . م 
 الف 3919 مدیر دفتر شعبه پنجم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهر ستان اصفهان

 )مجتمع 4( 

ابالغ رای 

2297 شماره دادنامه : 9109970350601237 شماره پرونده : 9009980350600871 
: آقای مرتضی محمدی با وکالت آقای علی  شماره بایگانی شعبه : 900881 خواهان 
غضنفر پور  به نشانی : اصفهان خ وحید ابتدای حسین آباد مجتمع عسگری ط دوم واحد 
دوم خوانده : خانم طاهره صافی دستجردی به نشانی : اصفهان خ دستگرد خ کشاورزی 
کوچه مسجد بالل بن بست آزادگان کد پستی 8174755991 منزل آقای فرهاد مقدم میر 
شکار ) مجهول المکان ( خواسته ها : 1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه خسارت گردشکار 
: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی  اعالم و به شرح زیر مبادرت 
بصدور رای می نماید . رای دادگاه در خصوص دعوای آقای مرتضی محمدی فرزند 
حسن با وکالت آقای علی غضنفرپور بطرفیت خانم طاهره صادفی دستجردی فرزند 
محمد به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره ی 072957 مورخ 90/6/1 عهده 
بانک سپه شعبه میدان ارتش اصفهان به انضمام مطلق خسارات دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه از توجه به دادخواست تقدیمی وکیل خواهان و با توجه به تصاویر مصدق 
تاریخ 90/6/3 و  به  بانک محال علیه  ناحیه  از  چک و گواهینامه عدم پرداخت صادره 
با عنایت به اینکه دعوای مطروحه و مستندات وکیل خواهان از هر گونه دفاع و ایراد 

دادگاه دعوای مطروحه را محمول بر صحت تشخیص و  مانده است  خوانده مصون 
دادرسی  آیین  قانون  مواد 515و519و522  و  تجارت  مواد 249و313قانون  به  مستندا 

مدنی رای بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ خواسته و پرداخت مبلغ دو میلیون 
و یکصد و هفتاد و پنج هزار ریال هزینه دادرسی و حقق الوکاله وکیل برابر تعرفه و 
اجرای  لغایت  پرداخت  عدم  گواهینامه  تاریخ صدور  از  تادیه  تاخیر  پرداخت خسارت 
دادنامه در حق خواهان  صادر و اعالم مینماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز 

قابل واخواهی در همین دادگاه است . رئیس شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

مزایده 

2126 شماره 910498 دایره اجرای احکام شعبه اول حقوقی دادگستری خمینی شهر 
در پرونده های کالسه )920070-910497-910498-920071 اجرا( له خانم عصمت 
مختاری علیه آقای محمد حسن مختاری به خواسته  مطالبه جمعا به مبلغ 372/916/200 
ریال و در خواست فروش در نظر دارد ششدانگ پالک ثبتی 85/1661 یک باب خانه 
با  واقع در خمینی شهر خ شریعتی ک شهید علی شاهی نبش بن بست شماره چهار 
عرصه 240 متر مربع و اعیانی شمالی به متراژ 210 متر مربع با سقف تیرچه بلوک 

، نمای داخل گچ و نقاشی ، کف موزاییک ، درب های داخلی چوبی نمای خارجی فلزی 
، نمای جنوبی سنگ و. اعیانی جنوبی بازیر بنای 53/7 متر مربع با سقف تیر چوبی 
نمای داخلی گچ ، کف موزائیک و ساختمان قدیمی و 48 متر مربع زیر زمین انباری و 
انشعابات آب و برق و گاز و تلفن که کارشناس رسمی دادگستری ششدانگ آن به مبلغ 
160/000/000 ریال ارزیابی نموده را از طریق مزایده به فروش رساند لذا جلسه مزایده 
روز شنبه 1392/5/12 ساعت 10 صبح در محل اجرای احکام مدنی شعبه اول خمینی 
شهر واقع در دادگستری خمینی شهر برگزار می گردد و طالبین می توانند ظرف 5 روز 
قبل از مزایده به نشانی اعالم شده مراجعه و از ملک مذکور بازدید نمایند . خریدار کسی 
است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید خریدار می بایستی 10 درصد قیمت پیشنهادی 
تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری  از  المجلس و مابقی را ظرف یکماه  را فی 
واریز نماید . در غیر اینصورت 10 درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به نفع 

دولت ضبط خواهد شد . مدیر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری خمینی شهر 

مفقودی 

پراید  سیستم  شخصی  سواری  خودروی  کمپانی  برگ  و  سبز  2343برگ 
شماره  و   S1412279637798 شاسی  شماره  و   160883 موتور  شماره   به 
ساقط اعتبار  درجه  از  و  گردیده  مفقود   53 546د61ایران   پالک 

 است . 

تحدید حدود اختصاصی

2351 چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالک شماره 1/1037 واقع در ابنیه 
بخش یک ثبتی شهرضا که طبق پرونده بنام آقای حجت انصاری  فرزند هاشم 
در جریان ثبت است، بعلت عدم حضور متقاضی ثبت بعمل نیامده است، اینک بنا 
تحدید  نامبرده،  تقاضای  طبق  بر  و  ثبت  قانون   15 ماده  اخیر  قسمت  دستور  به 
حدود ملک مرقوم در روز 1392/6/20 از ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل 
خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که 
در روز و ساعت مقرر در این آگهی، در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین 
مجلس  صورت  تنظیم  تاریخ  از  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  امالک  صاحبان  و 

تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین 
از  ماه  یک  مدت  بایست ظرف  می  معترض   ثبت،  معترضی  های  پرونده  تکلیف 
تاریخ تسلیم اعتراض خود را به این اداره گواهی تقدیم دادخواست را از مرجع 
ذیصالح قضایی اخذ و به این اداره ارائه نماید ضمنا چنانچه روزز تحدید مواجه با 
تعطیلی پیش بینی نشده گردد تحدیدحدود در روز بعد از تعطیل انجام خواهد شد 

. رئیس  ثبت و اسناد امالک شهرضا 

ابالغ رای
: محمد  : 92/4/11 خواهان  بتاریخ  دادنامه: 491  : 207/92 شماره   2352کالسه 
صافی نشانی : اصفهان خیابان ولی عصر کوچه مقابل کالنتری 13 بن بست آیت 
اهلل صافی وکیل محمد حسین نوری نشانی : اصفهان میدان آزادی ابتدای خیابان 

: شاهزاده  پونه واحد 12 خوانده  پوز  پرستیژ مجتمع  آژانس  آباد جنب  سعادت 
خانم بهزاد نشانی : مجهول المکان خواسته : الزام به انتقال یک برگ گواهی سپرده 
79/5/19 و استرداد سودهای   – به شماره 289828  پنج ساله  بلند مدت  گذاری 
متعلقه گردشکار : پس ازارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و 
طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید رای قاضی شورا در خصو 
دعوی محمد صافی با وکالت محمد حسین نوری به طرفیت شاهزاده خانم بهزاد به 
خواسته الزام به انتقال یک برگ گواهی سپرده گذاری بلند مدت پنج ساله به شماره 
289828 – 79/5/19 حاوی 37 فقره سپرده یک میلیون ریالی معادل سی و هفت 
میلیون ریال و استرداد سود های متعلقه با عنایت به مدارک ابرازی خواهان از 
جمله استشهادیه پیوستی که حکایت از واگذاری یک برگ گواهی سپرده سرمایه 
گذاری بلند مدت 5 ساله از طرف خوانده به خواهان دارد و نظر به اینکه خوانده 
با وصف ابالغ قانونی در جلسه رسمی شورا به تاریخ 92/3/21 حضور نیافته و 
الیحه ای نیز مبنی بر رد دعوی خواهان به شورا ارائه ننموده لذا شورا دعوی 
خواهان را محمول به صحت دانسته و به استناد مواد 198 و 229 و 230 قانون 
آئین دادرسی مدنی ماده 220 قانون مدنی خوانده را به حضور در یکی از دفاتر 
انتقال یک برگ گواهی سپرده بلند مدت 5 ساله سرمایه گذاری  اسناد رسمی و 
بانک ملی ایران به شماره 289828 تاریخ 19 /1379/5 در حق خواهان محکوم و 
اعالم میدارد رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در  نظر خواهی  تجدید  قابل  واخواهی  مهلت  از  پس  روز  بیست  و  این شعبه  در 
محاکم حقوقی اصفهان می باشد. شورای حل اختالف استان اصفهان شعبه 32 

حقوقی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
صیفوری  فرامرز  خواهان   493/92 کالسه  پرونده  خصوص  در   2412
اصغر حالج  عمید 2-  به طرفیت 1- حمید  انتقال   به  الزام  بر  مبنی  دادخواستی 
ساعت   92/6/10 مورخ  یکشنبه  روز  برای  رسیدگی  وقت  است.  نموده  تقدیم  رنانی 
تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  است.  گردیده  تعیین   9:30
تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  برابر  خواهان 
آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده 
ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای   2 شماره  مجتمع 
تصمیم  و  تلقی  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایید.  اخذ  را 
اختالف حل  شورای   2 شماره  مجتمع   12 شعبه  دفتر  مدیر  شود.  می  اتخاذ   مقتضی 

 اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
2413 در خصوص پرونده کالسه 127/92 خواهان جعفر آخوند دادخواستی مبنی بر 
به طرفیت  به مورخ 54/2/6    تنفیذ صحت صلحنامه  اثبات مالکیت یک قطعه زمین و 
ابوالفضل عالمه  تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای مورخ 92/5/29 ساعت 10:30 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان  تعیین گردیده است. با توجه به مجهول 
برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2  این شعبه واقع در اصفهان  به  رسیدگی 
شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 

مدیر دفتر شعبه 5 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

اخطار اجرایی

 91/2/31 تاریخ   310 شماره  رأی  موجب  به  ح   14 1870/90ش  شماره:   2414
است  یافته  قطعیت  که  اصفهان  شهرستان  اختالف  حل  شورای   14  شعبه 
المکان مجهول  اقامت:  محل  نشانی  فرزندحسین  خیری   حیدر  آقای  علیه   محکوم 

به   1373/5/21 مورخه  معامله  مورد  زمین  قطعه  تحویل  به:  است  محکوم    
هزینه بابت  ریال  هزار  دو  و  سی  مبلغ  پرداخت  و  جریب  پانزده   مقدار 

له  محکوم  حق  در  قانونی   تعرفه  طبق  وکیل  الوکاله  حق  پرداخت  و  دادرسی   
اقامت: محل  نشانی  کامالن  بهرام  آقای  وکالت  با  رحمی  منصورخدا  سید   آقای 
اجرای قانون   34 ماده   .  137 پ  کیهان  بست  بن  نیکبخت  شهید  خ  اصفهان-    

ظرف  است  مکلف  علیه  محکوم  شد  ابالغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه  که  همین  احکام:   
به محکوم  پرداخت  برای  ترتیبی  یا  بگذارد  اجرا  موقع  به  را  آن  مفاده  روز   ده 
میسر  آن  از  به  محکوم  استیفاء  و  حکم  اجرای  که  کند  معرفی  مالی  یا  بدهد   
باید  نداند  اجرائیه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  خود  که  صورتی  در  و  باشد 
تسلیم  اجرا  قسمت  به  را  خود  دارائی  جامع  صورت  مزبور  مهلت  ظرف 
شعبه  اختالف  حل  شورای  نماید.  اعالم  صریحًا  ندارد  مالی  اگر  و   کند 

14 حقوقی اصفهان 

ابالغ رای

 92/4/17  : بتاریخ   499 دادنامه:  شماره   33 ح  2032/91ش   :  2415کالسه 

 : خواهان  اصفهان  اختالف  حل  شورای  سه   و  سی  شعبه   
شیخ  خ  خیابان  اصفهان   : آدرس  تاج   خسروی  مهدی   آقای 
قهاره  صادقی  نرگس  خانم  وکیل   21 پالک   50 بست  بن  شمالی   صدوق 
وکالی ساختمان  وکال  چهارراه  شمالی  صدوق  شیخ  خ  اصفهان   :  آدرس 
 : آدرس  آبادی   فیل  مسعودشیروانی  آقای   : خوانده  دوم    طبقه  رادمهر    
فقره چهار  بابت  ریال  میلیون  بیست  مبلغ  :مطالبه  خواسته  المکان   مجهول 
با شورا  تادیه  تاخیر  و  الوکاله  حق  و  دادرسی  خسارات  کلیه  بانضمام  چک    
مبادرت آتی  شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  پرونده  محتویات  به  عنایت    
دعوی خصوص  در  اختالف  حل  شورای  قاضی  رای  نماید:  می  رای  بصدور    
فرزند تاج  خسروی  مهدی  آقای  وکالت  به  قهاره  صادقی  نرگس  خانم    
بخواسته  اسفندیار  فرزند  آباد  فیل  شیروانی  مسعود  آقای  طرفیت  به  کریم    
و   89/4/20 بتاریخ   457978 شماره  های  چک  وجه  ریال  میلیون  بیست  مبلغ  مطالبه 
 89/3/20 بتاریخ   457977 و   89/2/20 بتاریخ   457980 و   89/1/20 بتاریخ   457981
173 کد  بندرعباس  سینا  بانک  عهده  همگی  و  ریال  میلیون  پنج  مبلغ  به  کدام   هر 

ید  در  مستندات  اصول  بقای  به  توجه  با  قانونی  خسارت  مطلق  انضمام  به    
که  علیه  محال  بانک  سوی  از  صادره  پرداخت  عدم  های  گواهی  و   خواهان 
و  دارد  خواسته  مبلغ  مطالبه  در  خواهان  استحقاق  و  خوانده  بدهی  بر  داللت 
خود بدهی  بابت  خوانده  اینکه  بر  مبنی  رسیدگی  جلسه  در  خواهان  وکیل   اظهارات 
مورد  چکها  بصدور  مبادرت   88/11/25 مورخ  جلسه  صورت  شرح  به   
مراجعات رغم  علی  خود  بدهی  پرداخت  به  نسبت  تاکنون  که  نموده   ادعا 
در قانونی  ابالغ  رغم  علی  خوانده  اینکه  و  ننموده  اعتراضی  کل  در  مکرر    
لذا است  ننموده  ارائه  نیز  ای  الیحه  و  نیافته  حضور  رسیدگی  جلسه    
خواهان  ابرازی  مدارک  ماندن  مصون  و  پرونده  محتویات  جمیع  عنایت  با  شورا   
519و522 198و  و  تجارت  قانون   313 و   310 مواد  به  و  استناد  با  اعتراض    از 
بیست  مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  بر  حکم  مدنی  دادرسی  آئین    
هزینه  بابت  ریال  هزار  چهار  و  شصت  و  خواسته  اصل  بابت  ریال  میلیون 
و کانون  تعرفه  طبق  وکیل  الوکاله  حق  و  تعرفه  طبق  آگهی  نشر  هزینه  و   دادرسی 
بتاریخ2  457978 ازچکها  یک  هر  سررسید   از  تادیه  تاخیر  خسارت  همچنین  و   کال 

بتاریخ   457980 و   89/3/20 بتاریخ   457977 و   89/1/20 بتاریخ   457981 و   89/4/0
احکام  اجرای  عهده  بر  مرکزی  بانک  شاخص  اساس  بر  آن  محاسبه  در   89/2/20 
 می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت 20
  روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه می باشد . قاضی  شعبه سی و سوم شورای

 حل اختالف   

ابالغ وقت رسیدگی

2417 در خصوص پرونده کالسه 548/92 خواهان علی اکبر نجاری دادخواستی مبنی 
انتظار  بر مطالبه وجه 4 فقره چک و هزینه دادرسی و نشر آگهی و غیره به طرفیت 
حیدری   تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای مورخ 92/5/28 ساعت 12 صبح تعیین 
گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. مدیر دفتر شعبه 8 مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 



یادداشت

گذشته، حال، آینده )2(

در ادامه  این برگ سبز پیام اصلی متن  به شما دوستان 
گرامی  تقدیم می گردد:

»زندگی یعنی  تکرار اتفاقات«؛ این جمله از  تراوش��ات  
ذهنی افرادی اس��ت که هر موجودی را  با تصاویر کهنه 
 و قدیمی م��ی بینند. می ت��وان ادعا  نم��ود که به جای

دیده شدن تصاویری زنده از  سوژه، تصاویر و اطالعات به 
جای مانده  از  ذهنیت گذشته افراد در آن رابطه تداعی 
می گردد که ای��ن تکرار باعث خواهد ش��د که  تازگی و 

خوشرنگ بودن طبیعت برای آنها  قابل لمس نباشد.
نظر شما درباره این س��ه عبارت مطرح ش��ده از سوی 
نگارنده متن چیست؟ 1- ترکیب هر منظره ای  با تصاویر، 
صداها، طعم ها، حال و هوای احساسی شما و پارامترهای 
دیگر  که توسط حواس پنجگانه ما   ثبت  می گردد  حتی 

برای  یک لحظه هم تکرار  نمی شود!
2-  حتی اگر چند قلوی مشابه متولد شوند گفتن  چند 
قلوی تکراری صحیح نیس��ت و مش��ابه به معنی تکرار 

نیست!
3- تنها یادآوری تصاویر ذخیره شده از خاطرات و ساخته 

شده در ذهن ما  تکرارپذیر خواهند بود!
امیدوارم تا  اینجا  با هوش سرش��ار مخاطبین گرانقدر 
نکات کلیدی مورد بحث  قابل درک بوده و توسط شما 
سودمند ارزیابی گردد، در ادامه  این محفل  تصمیم  بر 
این خواهد بود که  برای برداشت کامل از جان سخن با 
همراهی ش��ما، حس تازگی را ب��ه درون خویش جاری 

سازیم و با تمام وجود تنفس حیات را تجربه نماییم.
لحظ��ات عمر م��ا ب��ر روی خ��ط زم��ان ب��ا واژه های 
گذشته،حال و آینده تفس��یر می گردد. واژه اول و سوم 

تنها در تئوری  و واژه دوم در واقعیت قابل لمس است.
اگر از شما پرسیده ش��ود آیا در لحظات گذشته و آینده 

تجربه زندگی داشته اید، چه جوابی خواهید داد؟
قبل از پاس��خ  به جمالت بعدی توجه کنید تا  با تحلیل 
درست از زمان، منظور نویسنده از طرح سؤال فوق برای 
شما آشکار ش��ود. لحظات حال تنها زمان واقعی و قابل 
لمس برای ما به حساب می آیند، در تئوری، لحظات رفته 
با واژه گذشته و لحظات نیامده با واژه آینده  شناخته می 
شوند، در این باب می توان تعاریفی بدین شرح ارایه نمود: 
لحظات حالی که دیگر وجود ندارند)گذشته( ،   لحظات 

حالی که هنوز وجود ندارند )آینده(.

 براس��اس اظهارات یک متخص��ص تغذیه مس��لمان، افراد 
روزه دار در ط��ول ماه مبارک رمضان باید بین هش��ت تا 12 
 لیوان آب بنوش��ند تا از بدن خود در مقابل کم ش��دن آب یا 

آب زدایی محافظت کنند.
دکتر نادیا غریب مدیر بخش تغذیه اداره بهداش��ت عمومی 
وزارت بهداشت بحرین اظهار داشت: روزه داران در ماه رمضان 
 بای��د از خوردن غذاهای ش��ور که خطرات قلب��ی را افزایش 
می دهند پرهیز کنند و تاجایی که می توانند آب بنوش��ند.

وی گفت: در ماه رمضان چون روزهای عادی مصرف هشت تا 
12 لیوان آب توصیه می شود که روزه دار باید این میزان آب 
را بین افطار تا سحر بنوشد. این درحالی است که وی تأکید 
کرد: افزودن نمک و خوردن غذاهای شور چون ترشی، سس، 
آجیل و چیپس می تواند خطر آب زدایی بدن را تشدید کند. 
مصرف نوش��یدنی های کافئین دار در وعده س��حری را باید 
تقلیل داد، چرا که این نوع نوش��یدنی ها جبران آب از دست 

رفته بدن را نمی کند. دکتر غریب اظهار داشت که روزه دار در 
ایام ماه مبارک رمضان نیز باید سه وعده غذا بخورد، به رغم 
این که در ماه مبارک روزه داران امسال16ساعت از خوردن 
آب و غذا پرهیز می کنند، مهم است که سه وعده غذا مصرف 
کنند، افطار، شام و س��حر، این سه وعده هس��تند که نباید 
خوردن آنها را از قلم انداخت. وی گفت: از آنجا که ممکن است 

روزه داری اشتهای فرد را برای خوردن تحریک کند، هنگام 
افطار روزه داران باید در جویدن غذای خود حداقل س��رعت 
را مدنظر قرار دهند و حجمی را که در طول هر وعده مصرف 

کرده، کنترل کنند.
کربوهیدرات های پیچیده چون نان غالت کامل، پاس��تای 
قهوه ای، لوبیا، میوه ها و سبزیجات را باید به جای کربوهیدات 
ساده در وعده های غذایی رمضان گنجاند که این امر به حفظ 
وزن نیز کمک می کن��د. مدیر بخش تغذیه اداره بهداش��ت 
عمومی وزارت بهداش��ت بحرین با اش��اره بر اهمیت کاهش 
مصرف غذاهای پرکالری که مواد مغذی کمی دارند بر انجام 
ورزش در ماه رمضان ب��ه ویژه در فاصله وعده افطار تا ش��ام 

تأکید کرد.
وی گفت: اهمیت ورزش به علت کم تحرکی بدن در طول روز 
 اس��ت و پیاده روی30 دقیقه ای پس از افطار در ماه رمضان

 می تواند یک فعالیت مرتبط ایده آل تلقی شود.

نوشیدن 8 تا 12 لیوان آب در ماه رمضان
زنان اصفهانی پرخاشگرترند

یک آسیب ش��ناس اجتماعی با اش��اره به فراوانی پرخاش��گری در 
شهرهای مختلف می گوید:  آمار پرخاش��گری در شهرهای مختلف 
بس��ته به باورهای فرهنگ��ی متفاوت اس��ت، اما بر اس��اس آمار در 
استان اصفهان پرخاش��گری در میان زنان7 درصد بیشتر از مردان 
گزارش شده است. در بسیاری از شهرها از جمله تهران پرخاشگری 
مردان بیشتر از زنان اس��ت و در شهرهای توریستی و مسافرتی مثل 
استان های شمالی، پرخاش��گری بین زنان و مردان مساوی گزارش 
شده است، اما در س��ایر استان ها پرخاش��گری مردان بیشتر از زنان 

است.
به گفته وی آنچه مشخص است این که در90 درصد از قتل هایی که 
در کشورمان اتفاق می افتد، خشم اولیه باعث به وجود آمدن قتل شده 
که از این تعداد70 درصد قتل ها با پیش زمینه پرخاش��گری بوده و 

مابقی شوخی هایی بوده که منجر به قتل شده است.
مهارت خودکنترلی موضوع دیگری اس��ت که ابهری به آن اش��اره 
کرده و می گوید:  مه��ارت خود کنترلی اصلی ترین ابزار پیش��گیری 
از پرخاشگری اس��ت که متأس��فانه توسط رس��انه ها و درجامعه ما 
به آن اش��اره ای نمی ش��ود، در حالی که اصلی ترین مهارت موضوع 
 خودکنترلی اس��ت و خانواده ها، م��دارس و رس��انه ها باید موضوع

خ��ود کنترلی را آم��وزش دهند، البت��ه فیلم ها و س��ریال ها و حتی 
بازی های رایانه ای نیز در افزایش خشونت در جامعه سهم دارند.

ترافیک تهران موضوع دیگری اس��ت که ابهری به آن اشاره کرده و 
می گوید:  ترافیک تهران یکی از عواملی است که خود در هر شرایطی 
تحریک کننده اعصاب و روان مردم است و چون مردم با مقوله حمل 
و نقل و ترافیک در طول روز به مقدار زیاد سروکار دارند، وقتی گرما 
هم روی آنها تأثیر می گذارد س��ریع تر عصبانی می ش��وند و کارشان 
به درگیری و اوقات تلخی می کش��د. گرما از جمله علت های بیرونی 
و استرس  زاست که موجب می ش��ود تعادل روانی افراد به هم بخورد 
و آس��تانه تحمل آنها کاهش یابد. البته گاهی علت  ه��ای درونی به 

علت  های بیرونی اضافه می شود.
به گفته وی تحقیقات در شهرس��تان های کوچک، ب��دون ترافیک 
و اس��تان های سردس��یر کش��ور نش��ان می دهد که تعداد نزاع ها و 
درگیری های اف��راد در معاب��ر عمومی بس��یار پایین اس��ت، اما در 
 تهران ترکیب گرمای هوا با ترافیک آسیب های زیادی بر مردم وارد 

می کند.
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امام علی )ع( :
هر که با بزرگان مشورت کند ، در خردهایشان شریك گردد .
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