
برای تعامل با جوانان تحمل خود را باال ببریم

 چالش عمده امروز استان، آب و 
مسائل زیست محیطی است

اینترنت 
کشور از کجا 
می آید؟

حجت االسالم حسن دهشیری

استاندار اصفهان اعالم کرد :

 آزادی 153زندانی جرائم غیرعمد
7 در گرو کمک خیران 

 لزوم تجدید نظر هیأت مدیره 
نظام مهندسی اصفهان 4

 چندراه برای کاهش تشنگی
8 در ماه رمضان

3

اگر جلوی اقدام دولت را نگیریم، 
تورم شدت می گیرد

رییس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: اگر جلوی اقدام دولت 
را نگیریم74 هزار میلیارد تومان در اختیار دولت قرار گرفته، 
بدهی های خودش را می پردازد و به قول خودش��ان دولت را 
بدون بدهی به دولت بعد واگذار می کنند. م��ا اگر این کار را 

نکنیم ...

 معروف ترین
  سیاستمدارانی که

 سفره افطار می اندازند

افطارهای سیاس��ی از ابتدای انقالب تاکنون به یک 
سنت در میان سیاستمداران تبدیل شده است. آنجا 
که اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطرات سال60 می 
نویسد :»عصر به  دیدن  آقای  خامنه ای  رفتم . مقداری  
درباره  وض��ع  موجود و امور خارج��ی  صحبت کردیم . 
حالشان  بهتر است . دست  راستشان  را گچ  گرفته اند. 

دوماه  باید در گچ  بماند.

س:حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

هیچ جای دنیا با المپین هایشان 
6

این طور برخورد نمی کنند

مردم
7

 حضور گسترده ای داشته  باشند

در مراس��م آغاز عملیات س��اخت تصفی��ه خانه و اجرای ش��بکه 
جم��ع آوری فاض��الب دهاق��ان و عملی��ات آبرس��انی به ش��هر 
دهاق��ان و روس��تاهای مس��یر، دکت��ر ذاک��ر اصفهانی اس��تاندار 
اصفهان گفت: بیش از س��ه دهه اس��ت که مردم این شهرس��تان 
 خواهان برخورداری از خدمات از ش��بکه فاضالب و آب ش��رب از

تصفیه خانه باباشیخعلی هستند که خوشبختانه این خواسته آنها 
در دولت دهم محقق  گردید و کلنگ زنی اجرای این پروژه صورت 
گرفت.وی افزود: در حال حاضر عمده ترین مشکل استان، کنترل 
آالینده ها و حفظ س��المت محیط زیست اس��ت و در طول4 سال 
خدمت در استان اصفهان، س��عی بر این شد با همکاری بسیاری از 
دستگاه ها آالینده ها کنترل و محیطی سالم برای زندگی در استان 
اصفهان مهیا ش��ود و نیز مدیریت منابع آبی استان هم یکی دیگر 

از چالش های مهم استان است.اس��تاندار به مدیریت منابع آبی در 
استان اشاره و خاطرنش��ان کرد: در این چندس��ال اخیر مدیریت 
منابع از سرآب تا پایاب حوضه زاینده رود به خوبی صورت گرفت، 
 به طوری که تا حدودی به نیازه��ای آبی تمامی بهره برداران از این 

حوضه پاسخ داده شد. 
وی در این زمینه به تأمین آب ش��رب مردم اشاره کرد و گفت: آب 
شرب حدود7 میلیون نفر  از حوضه زاینده رود تأمین می شود و بیش 
از دوهزار واحد صنعتی آب مورد نیازشان از طریق این حوضه تأمین 
می شود و کشاورزان و باغداران بسیاری در شرق و غرب این رودخانه 

توانستند به آبیاری و کشاورزی ادامه دهند.

 آغاز مجدد
فعالیت حزب اعتماد  ملی 

 نمی توانیم واقعیت ها را
نادیده بگیریم 

نگاه جشنواره ای آسیبی 
بزرگ در حوزه تئاتر است

 51 درصد اصناف
 از مالیات معاف هستند

 عراقی زاده سرپرست 
تیم گیتی پسند شد
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 جزء خوانی قرآن
 در حسینیه رضوی اصفهان
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فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ی/ زاينده رود[
ت اله

س: هادی نعم
]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
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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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ادامه در صفحه 3

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده 
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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آگهی فراخوان انبوه سازان و سازندگان مسکن
به منظور تکمیل واجرای طرح های مسکن مهر استان چهارمحال و بختیاری

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

چرخ تئاتر اصفهان چرخید

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

س[
س: فار

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

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

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

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

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

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

گشایش پاکات مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز يكشنبه مورخ 91/2/31
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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
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شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

سیاست داخلی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

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

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

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

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

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

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

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

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

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

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

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود

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

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

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

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«

 آخرین فرصت ذوب آهن
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شهرداری دولت آباد 

شهرداری دولت آباد در نظر دارد تعدادی پالک كار گاهی واقع 
 در منطقه صنعتی ش�هر دولت آب�اد از طريق مزاي�ده و قيمت

 كار شناسی به فروش برساند . 
لذا عالقمندان ش�ركت در مزاي�ده می توانند جه�ت دريافت 
اسناد و مدارک مزايده به شهرداری مراجعه و حداكثر تا پايان 
 وقت اداری روز پنجشنبه 1392/5/3 جهت تسليم مدارک به 

دبير خانه شهرداری اقدام نمايند . 
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چهره روزیادداشت

اظهارات ضد ایرانی جدید بولتون
 نماینده س��ابق آمری��کا در س��ازمان مل��ل در اظهارات��ی به ضعف
 دس��تگاه ه��ای اطالعاتی آمری��کا و رژی��م صهیونیس��تی در قبال

قابلیت های هسته ای ایران اشاره کرد. 
»جان بولتون« در گفتگو با جروزالم پست با طرح این ادعا که حسن 
روحانی»دامی« برای دولت باراک اوباماست، در ادامه فرافکنی های 
خود درباره برنامه هسته ای کشورمان گفت: اسرائیل باید دیروز به 
ایران حمله می کرد، هر روز که می گذرد و برنامه هسته ای این کشور 
پیشرفت می کند، اسرائیل در معرض خطر بیشتری قرار می گیرد. 

 وی در ادامه اظهارات خصمانه خود علیه برنامه هسته ای صلح آمیز 
ایران گفت: می توانم درک کنم که چرا اسرائیل خواهان اقدام نظامی 
علیه ایران است، اما اسرائیل هر چقدر برای چیزی که اتفاق نمی افتد، 

صبر کند متحمل خطرات بیشتری می شود. 
 بولتون ب��ا اذعان به ضعف دس��تگاه های اطالعات��ی آمریکا و رژیم 
صهیونیستی در قبال قابلیت های هسته ای ایران، در عین حال ادعا 
کرد: اگر اسرائیل پس از به دس��ت آوردن این قابلیت به ایران حمله 

کند، باید منتظر انجام اقدام تالفی جویانه هسته ای نیز باشیم.

 تغییر نحوه رأی اعتماد به وزرا
به دولت جدید نمی رسد

رییس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس گفت: طرح اصالح 
ماده ۲۰۴ آیین نامه که مربوط به رأی اعتماد به وزرای کابینه بود، به 
دولت یازدهم نمی رس��د و این طرح را نگه داشتیم تا پس از استقرار 

دولت جدید به صحن علنی ارایه دهیم.
عزت اهلل یوس��فیان مال رییس کمیس��یون تدوین آیین نامه داخلی 
مجلس شورای اس��المی با اشاره به روند بررس��ی طرح اصالح ماده 
۲۰۴ آیین نامه داخلی مجلس اظهارداش��ت: این طرح که مربوط به 
نحوه بررسی رأی اعتماد به وزاری کابینه است، از پیش از انتخابات 
ریاست جمهوری دوره یازدهم مطرح بود و حضور یک ماه پیش در 
کمیس��یون تدوین آیین نامه به تصویب رسید که براساس آن شرط 
مدرک تحصیلی فوق لیس��انس و داشتن1۰سال سابقه کار اجرایی 

مرتبط برای معرفی وزرای کابینه الزم می شود.

همایش بزرگداشت صیاد شیرازی 
امروز برگزار می شود

همایش بزرگداش��ت شهید سپهبد علی صیاد ش��یرازی و هوانیروز 
در دوران دفاع مقدس با حضور امیر احمدرضا پوردس��تان فرمانده 
نیروی زمینی ارتش، امیر آراس��ته معاون هماهنگ کننده این نیرو 
و مس��ئولین هیأت معارف جنگ شهید صیاد ش��یرازی و جمعی از 
فرمانده��ان، پیشکس��وتان و خانواده های معظم ش��هدا و جانبازان 

هوانیروز برگزار می شود.
این مراسم، امروزدر ستاد فرماندهی هواپیمایی نیروی زمینی ارتش 
برگزار می شود و قرار است در خالل این برنامه از کتاب های تازه تألیف 

شده هوانیروز با حضور امیر پوردستان رونمایی شود.

 انتقاد عضو فراکسیون 
اصولگرایان مجلس از روحانی

بهرام بیرانوند نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسالمی ضمن 
تقدیر از سخنرانی ریاست مجلس و رییس جمهور منتخب در جلسه 
روز یک شنبه گفت: آمار های ارایه شده از سوی آقای روحانی قابل 
تردید است، قبول داریم و غیرقابل انکار است که مسائل مهمی برای 
حل کردن وجود دارد. وظیفه شما نیز حل این مسائل اس،ت اما آن 

گونه که آقای روحانی می گویند فضا سخت و پیچیده نیست.
وی خطاب به روحانی تأکید کرد: تعدادی از دولت های اروپایی بدون 
تحریم هم ساقط ش��ده اند، اما ظرفیت باالی جامعه و اقتصاد ایران 

توان حل این مسائل را داشته و دارد.

اوباما به دنبال مذاکره با روحاني است
یک روزنامه اتریش��ي نوش��ت که دولت باراک اوباما رییس جمهور 
آمریکا به دنب��ال مذاکره با حس��ن روحاني ریی��س جمهور جدید 

ایران است.
روزنامه هویته با چاپ عکس اوباما و روحاني در کنار یکدیگر، نوشت: 
آمریکا مي خواهد در خصوص برنامه هسته اي با ایران مذاکره کند. 
این روزنامه با طرح این سؤال که آیا فرصتي براي آشتي ایجاد شده 
است، خاطرنشان کرد که دولت باراک اوباما به دنبال برقراري ارتباط 
با رییس جمهور جدی��د ایران و خواهان مذاکرات مس��تقیم درباره 

برنامه هسته اي این کشور است. 
 گفتني اس��ت رابرت جي آینهورن دس��تیار وزیر خارجه آمریکا در 
امور خلع س��الح و کنترل تس��لیحات که تا آخری��ن دور مذاکرات 
ایران و گروه 1+۵ عضو تیم آمریکا بوده است، اخیرا از دولت آمریکا 
خواست فرصتي را که انتخابات ایران براي دیپلماسي به وجود آورده 

از دست ندهد.

اخبار کوتاه 

 نمی توانیم واقعیت ها را
نادیده بگیریم 

مهدی نصیری/ سردبیر سابق کیهان    
این همان ش��کاف بی��ن آرمان ها و واقعیت هاس��ت. م��ا نمی توانیم 
آرمان هایم��ان را ف��ارغ از واقعیت ه��ا دنب��ال کنیم. م��ن در دوران 
فاصله گیری از متن سیاست و رفتن به حاش��یه، تأمالتی در مسائل 
مختلف اعتقادی، فرهنگی، سیاس��ی، اجتماعی و اقتصادی داشتم و 

به نتایجی رسیدم.
از جمله این نتایج این بود که ما در عصر غلبه واقعیت ها بر آرمان ها زندگی 
می کنی��م؛ واقعیت های��ی که 
عرصه را بر آرمان ها و ایده آل ها 
سخت تنگ کرده و امکان تحقق 
آنها را بسیار پایین آورده است. 
در چنی��ن ش��رایط و زمانه ای 
آرمانگرایی فارغ از دیدن درست 
و عمی��ق واقعیت ه��ا نتایجی 
اندک و بلک��ه نتایجی معکوس 

خواهد داشت.
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همکاران من در دولت خود را برای انقالب و خدمت به مردم وقف کرده اند
احمدي نژاد در واکنش به اظهار نظر عده اي که بیان مي کنند احمدي نژاد در روزهاي پایاني، 
اقدام به تقدیر از همکاران خود مي کند و این کار را اش��تباه قلمداد مي کنند، گفت: همکاران 

من واقعا خود را براي انقالب و خدمت به مردم وقف کرده اند و تشکر از آنها وظیفه بنده است.

 مدیران،  اتوبوسی
جابه جا نمی شوند

 آغاز مجدد
فعالیت حزب اعتماد  ملی 

 صادق زیب��ا کالم اس��تاد علوم سیاس��ی دانش��گاه ته��ران درب��اره جایگاه
گروه های سیاسی مختلف در دولت آینده عنوان کرد: آنچه روحانی می خواهد، 
میانه روی، اعتدال، پرهیز از افراطی گری و رادیکالیزم اس��ت. قطعا با روی کار 
آمدن دولت یازدهم برخالف آنچه در سال8۴ شاهد بودیم، نیروهای فعال به 
صورت بولدوزری کنار گذاشته نخواهند شد.  رویکرد آقای روحانی این است 
که اگر فردی هم اکنون مشغول به کار است و توانمندی باالیی دارد، به صرف 
همکاری با احمدی نژاد و اصولگرا بودن کنار گذاشته نشود. وی افزود: رییس 
جمهور منتخب، خود درباره تغییرات احتمالی در دولت آینده نیز تعبیر جالبی 
داشت و تأکید کرد که اگر فردی توانمند باشد و در دولت فعلی مشغول به کار، 
قطعا با روی کار آمدن دولت آینده کنار گذاشته نخواهد شد، بلکه افرادی کنار 
گذاشته می شوند که ناتوان هستند و یا بدون بلیت وارد اتوبوس دولت شده اند.

محمدجواد حق شناس عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با اعالم خبر آغاز 
فعالیت مجدد حزب اعتماد ملی اظهار داشت: شورای مرکزی حزب اعتماد ملی 
یک بار بعد از انتخابات تشکیل جلسه داد و چندین مطلب را مورد بحث قرار داد 

و چند مصوبه هم داشت.
وی در خصوص مصوبات این جلس��ه تصریح کرد: اولین مطلب بیان شده در 
جلسه حزب، اظهار خرس��ندی از حضور یکپارچه مردم در انتخابات ریاست 
جمه��وری9۲ ، اعالم حمای��ت از رییس جمه��ور منتخب، تأکی��د بر تحقق 
خواسته های مردم و وعده های انتخاباتی و برنامه های رییس جمهور منتخب در 
دوران ریاست جمهوری یازدهم بود. حق شناس با بیان این که شورای مرکزی 
جلسات فصلی را برگزار خواهد کرد، اظهار داشت: البته قرار شد جلسات دردفتر 

سیاسی حزب با نظر قائم مقام حزب یعنی آقای منتجب نیا برگزار شود.

جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش از تولید جدیدترین ناو 
موشک انداز ایرانی خبر داد و گفت که این ناو موشک انداز از 

کالس ناوهای کمان است. 
دریادار غالمرضا بیغم جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش 
با بیان این که جدیدترین ناو موش��ک انداز ایرانی از کالس 
کمان با ویژگی ه��ای منحصر به فرد برای نخس��تین بار در 
رزمایش نیروی دریایی رونمایی می شود، گفت: از این ناوهای 
موشک انداز جدید، به تناسب نیاز در شمال و جنوب کشور 
استفاده خواهیم گرفت. وی افزود: آخرین مدل از این گونه 
ناوها، ناو موش��ک انداز درفش بود که در دریای خزر به آب 
انداخته ش��د و هم اکنون در حال خدمت است، البته وزارت 
دفاع در تالش است که ناو موشک انداز درفش را به تناسب 
نیاز، به تولید انبوه برساند. جانشین فرمانده نیروی دریایی 
ارتش در ادامه این گفتگو تأکید کرد: هم اکنون جدیدترین 
ناو موشک انداز ایرانی از »کالس کمان« به مرحله تولید کامل 
رسیده و نیروی دریایی تالش می کند با این ناوها، چرخه دفاع 
دریایی خود را در مناطق جنوبی کشور از جمله دریای عمان، 
سواحل مکران و شمال اقیانوس هند و همچنین در شمال 
کشور و در دریای خزر، تکمیل کند. وی گفت: چند منظوره 
بودن و آمادگ��ی در برابر رزم های س��طحی و ضد هوایی، از 

ویژگی های این ناو به شمار می رود.

سخنگوی وزارت امور وزارت خارجه گفت: وزیر امور خارجه 
کشورمان در تماسی تلفنی، نگرانی خود را از اخراج ایرانیان 
از امارات ابراز کرده و وزارت امور خارجه پیگیر این موضوع است. 
سید عباس عراقچی سخنگوی وزارت امور خارجه درمورد 
اظهارات وزیر خارجه س��ابق انگلیس و ابراز تمایل وی برای 
س��فر به ایران اظهار داش��ت: هنوز هیچ درخواست رسمی 
از سوی انگلیس صورت نگرفته اس��ت و درخواست ایشان 
در رسانه ها کامال گویاست و هر کس��ی که بخواهد به ایران 
سفر کند ما از این موضوع خوشحال خواهیم بود، چرا که ما 
خواستار این هستیم تا روابط ما با اتحادیه اروپا گسترش پیدا 
کند که این موضوع شامل انگلیس نیز می شود. وی تصریح 
کرد: قطع روابط با لندن از سوی دولت انگلیس صورت گرفته 
بود و ما از ابتدا اقدام به این کار نکردیم و اگر اقدامی برای رفع 
مش��کالت صورت بگیرد، ما آمادگی الزم برای آن را داریم. 
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: بیش از یک سال است 
که آقای احمدی نژاد قصد دارد به عراق سفر کند و با طالبانی 
نیز دیدار کند، اما به دلیل بیماری آقای طالبانی این موضوع 
به تأخیر افتاده و ایده ای که در حال حاضر مطرح است این 
است که پیش از پایان دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد، 
این سفر انجام ش��ود که امیدواریم این سفر بتواند در بهبود 

روابط دوستانه ایران و عراق مؤثر باشد. 

رییس کمیس��یون برنامه و بودجه گفت: اگ��ر جلوی اقدام 
دولت را نگیریم7۴ هزار میلیارد تومان در اختیار دولت قرار 
گرفته، بدهی های خودش را می پردازد و به قول خودشان 
دولت را بدون بدهی به دولت بعد واگذار می کنند. ما اگر این 
 کار را نکنیم معنایش این است که یک نقدینگی وسیع ایجاد 
می شود؛ یعنی همان چیزی که از آن می ترسیدیم، همان 

چیزی که تورم ما را اکنون به 3۴ درصد رسانده است.
حجت االس��الم غالمرضا مصباحی مقدم به عنوان یکی از 
 موافقان طرح دوفوریتی نحوه تسعیر دارایی ها و بدهی های

ارزی بانک مرکزی ایران در سال 139۲ و مصرف سود حاصل 
از آن اظهار داشت: دولت در چند روز گذشته تصمیمی گرفته 
است که باید ابتدا صورت مس��أله آن را روشن کرد. صورت 
مسأله این است که ما در قانون بودجه139۲ نرخ ارز را از نظر 
محاس��باتی۲۴۵۰ تومان به پیشنهاد دولت تصویب کردیم 
 و به بانک مرکزی این اجازه داده ش��د تا مطابق قانون بانک 
مرکزی و ش��ورای پول و اعتبار به س��مت تک نرخی کردن 

ارز برود.
وی خاطر نش��ان کرد: معنی و مفهوم این کار این است که 
چیزی به ذخایر ما اضافه نمی شود، اما بر همان ذخایر قیمت 
مجدد گذاشته می شود و بر اساس این قیمت، مجددا 7۴ هزار 

میلیارد تومان علی الظاهر درآمد به دست می آید.

رهبر معظم انقالب اسالمی به استناد اصل نود و یکم قانون 
اساسی، حضرات آیات آقایان حاج شیخ محمد مؤمن، حاج 
شیخ محمد یزدی و حاج سید محمود هاشمی شاهرودی را 
در عضویت فقهای شورای نگهبان ابقا و همچنین در حکم 
جداگانه ای، جناب حجت االس��الم آقای حاج شیخ مهدی 
شب زنده دار را به عنوان عضو جدید فقهای شورای نگهبان 

منصوب کردند. 
متن حکم حضرت آیت اهلل خامنه ای در خصوص ابقای سه 
تن از فقهای ش��ورای نگهبان به این شرح است که در ادامه 

می خوانید:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

حضرات آیات آقایان حاج ش��یخ محمد مؤمن، حاج ش��یخ 
محمد یزدی و حاج سید محمود هاشمی شاهرودی دامت 

توفیقاتهم. 
با توجه به پایان یافتن دوره عضویت آقایان محترم و با توجه 
به اصل نود و یکم قانون اساسی، مجددا حضرات آقایان را به 
عنوان فقهای محترم شورای نگهبان برای یک دوره   جدید 

منصوب می کنم.
توفیقات روزافزون آقایان را از خداوند متعال خواستارم.

سید علی خامنه ای
۲۴/ تیر ماه/ 1391

امور خارجه مجلسدفاعی شورای نگهبان

 تولید جدیدترین
ناو موشک انداز ایرانی

 واکنش عراقچی
به درخواست استراو

اگر جلوی اقدام دولت را 
نگیریم، تورم شدت می گیرد

ابقای سه تن از فقهای شورای 
نگهبان  و  انتصاب  عضو جدید
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افطارهای سیاس��ی از ابتدای انقالب تاکنون به یک سنت در 
میان سیاستمداران تبدیل شده اس��ت. آنجا که اکبر هاشمی 
رفسنجانی در خاطرات سال6۰ می نویس��د :»عصر به  دیدن  
آقای  خامن��ه ای  رفتم . مق��داری  درباره  وضع  موج��ود و امور 
خارجی  صحبت کردیم . حالشان  بهتر است . دست  راستشان  را 
گچ  گرفته اند. دوماه  باید در گچ  بماند. افطار را با نخست  وزیر و 
روحانیت  مبارز، میهمان  آقای  ناطق  نوری  بودیم . درباره  ریاست 
 جمهوری  و کابین��ه  بعدی  بحث  بود...« به یک��ی از این همین 

افطاری های سیاسی اشاره می کند.
در کنار زولبیا، بامیه، آش کشک و گاهی هلیم و زرشک پلوهای 
سر سفره، بحث درباره کابینه بعدی حتما چاشنی سفره های 
افطاری سیاستمداران است، همچنان که سال قبل سفره های 
افطاری سیاستمداران با نگاهی به انتخابات9۲ پهن می شد و 
سال قبل ترش با گوشه چش��می به انتخابات مجلس نهم. ماه 
رمضان هر سال پر است از این افطاری ها که تنها چند نمونه از 

مشهورترین آنها آورده شده است.
اینچنین هم بود که عبداهلل نوری وزیر کشور دولت اصالحات  
اگر سال های سال از سیاس��ت کناره گرفته باشد، سفره های 
افطارش کماکان پهن است- اگرچه گاه حاشیه هایی هم بدان 
می خورد- و این طرف شیخ علی اکبر ناطق نوری وزیر کشور 
دولت اول میرحس��ین موسوی که از س��ال 76 به بعد عمال از 

سیاست اجرایی کشور فاصله گرفته است، هنوز سفره افطارش 
را با استانداران خود و جمعی از روحانیون دارد. چه بسا ائتالفی، 
رسیدن به نامزدی، تشکیل شورای مشورتی، ترکیب کابینه ای 

از دل همین افطارها بیرون بیاید.
جنس افطارهای سیاس��ی البته همیش��ه انتخاباتی نیس��ت. 
افطاری های رهبر معظم انقالب همه ساله با کارگزاران نظام، 
دانشجویان و اقش��ار مختلف مردم سال هاس��ت که به سنت 
حس��نه ماه های رمضان تبدیل شده است؛ س��نتی که یادآور 
یکی از آخرین افطاری های امام خمینی)ره( با اعضای کابینه 
بود. ویدئوی منتشر شده از این مراسم که دقیقا یک سال پیش 
از رحلت امام)ره( برگزار ش��ده بود،طیفی از همه چهره های 
سیاس��ی کش��ور، اعضای کابینه، نمایندگان مجلس و سران 
قوه قضاییه وقت را نش��ان می دهد. نخس��ت وزیر، کرباسچی 
شهردار سابق تهران، آیت اهلل یزدی رییس اسبق قوه قضاییه و 
علی اکبرمحتشمی پور وزیرکشور دولت جنگ از چهره هایی 
هستند که در این ویدئو دیده می شوند. در این ویدئو، امام)ره( 
از آیت اهلل خامنه ای- رییس جمهور وقت- دعوت می کندتا در 

کنارش نشسته و افطار کند.
این سنت را آیت اهلل هاشمی رفسنجانی رییس مجمع تشخیص 
مصلحت نظام هم پی گرفت. او که سال ها سفره افطاری اش 
را برای وزرای دولت پنجم  وششم پهن می کرد، این سال های 

اخیر یک سفره در ساختمان قدس مجمع تشخیص مصلحت 
نظام می اندازد و پذیراي برخي گروه ها و چهره هاي سیاسي 
است. حضور محس��ن رضایی هم که اخیرا به یکی از منتقدان 
رییس خود در مجمع تش��خیص مصلحت نظام تبدیل ش��ده 
است در مراس��م های افطاری آیت اهلل هاش��می رفسنجانی، 

جالب است.
علی الریجانی هم از چهره های سیاس��ی است که چند سالی 
اس��ت در محوطه مش��جر مجلس شورای اس��المی عالوه بر 

چهره های سیاس��ی، از اهالی 
رس��انه و خبرنگاران پارلمانی 
هم میزبانی می کند. ضیافت 
افط��اری ریی��س مجل��س با 
نماین��دگان ادوار، کارکن��ان 
مجلس و قاریان قرآن دوشنبه 
۲۴ تیرم��اه در محل مجلس 
شورای اس��المی برگزار  شد. 
الریجانی ششم مرداد ماه هم 
با سفرای کشورهای اسالمی 

پای سفره افطار می نشیند.
اما پیش از آن که این مراسم 
برگ��زار ش��ود، مجل��س در 
میزبان��ی از ریی��س جمهور 
منتخ��ب در ی��ک ضیاف��ت 
افطاری پیش��قدم شده است. 
حس��ن روحان��ی در مجلس 

میهمان نمایندگان ش��د. روحان��ی حتما در روزه��ای آینده 
 میهمان چه��ره های دیگری از جمله س��ید محم��د خاتمی،

آیت اهلل هاشمی و علی اکبر ناطق نوری خواهد بود که از او در 
انتخابات حمایت کرده اند و بس��ا این که ترکیب کابینه هم از 

همین افطاری ها بیرون آید.
در میان چهره های سیاسی دیگر که همه ساله سفره افطاری 
پهن می کنند، می توان به محمود احمدی نژاد هم اشاره کرد. 
احمدی نژاد هشت سالی هست که روز اول ماه رمضان را سفره 
ای برای ایتام می اندازد و خود با آنها می نش��یند. او امسال در 
قامت رییس قوه اجرایی، برای آخرین بار این س��نت را به جا 

آورد.
 تش��کل ها و اح��زاب ه��م از این س��نت عق��ب نمان��ده اند.

افطاری های حزب مؤتلفه، مردمس��االری و جامعه اس��المی 
مهندسین همه ساله با چهره های سیاسی برگزار می شود.

ماه رمضان و مردان سیاست

 ادعاي حمله سوریهمعروف ترین سیاستمدارانی که سفره افطار می اندازند
به زیردریایي اسرائیلي

یک مق��ام نظام��ي بازنشس��ته آمریکایي مدعي ش��د یک 
زیردریایي رژیم صهیونیستي به وسیله نیروي دریاي سوریه 

منهدم شده است.
تارنماي ش��بکه المیادین اعالم کرد: ی��ک پایگاه آمریکایي 
به نقل از یک مقام نظامي بازنشس��ته ادعا کرده اس��ت که 
نیروي دریایي س��وریه اوایل ماه مه میالدي)اردیبهشت(به 
وسیله پرتاب یک موشک، زیردریایي وابسته به اسرائیل را در 
عمق1۵۰متري سواحل سوریه منهدم کرده است. همچنین 
وي در ادامه مدعي ش��د: اس��رائیل در واکنش به این اقدام 
سوریه با حمله به منطقه جبل قاسیون دمشق با استفاده از 

بمب هاي هسته اي با حجم کوچک دست زده است.

البرادعی به تل آویو رفت
معاون رییس حکومت موقت مصر در امور بین الملل با هیأت 
همراه در سفری کوتاه و چندساعته به فلسطین اشغالی رفت. 
دکتر محم��د البرادع��ی مع��اون رییس حکوم��ت موقت 
مصر در امور بی��ن الملل، در س��فری کوتاه و چندس��اعته 
به فلسطین اش��غالی رفت. منابع صهیونیس��تی در این باره 
اظهار داش��تند: البرادعی در سفری پنج س��اعته به تل  آویو 
رفته و سپس با برخی از س��ران و مقامات این کشور دیدار و 
گفتگو  کرد. این منابع در ادام��ه تأکید کردند: معاون عدلی 
منصور  در امور بین الملل به همراه چن��د تن از فرماندهان 
 ارش��د ارتش مصر به این کش��ور س��فر کرد. رس��انه های

صهیونیست جزئیات بیشتری از سفر البرادعی و هیأت همراه 
به تل آویو را منعکس نکردند. 

انهدام مقر فرماندهی 
تروریست های سوری

مقر فرماندهی تروریست های مسلح در منطقه برزه دمشق و 
کشته شدن تمامی افراد مستقر در آن منهدم شد.

از س��وی دیگر، تروریس��ت ها نیز آکادمی پلیس در منطقه 
القابون در حومه دمش��ق را با خمپاره هدف ق��رار دادند که 
خس��ارت هایی در پی داش��ت. بنا بر این گزارش، در حمص 
نیز شماری از تروریس��ت ها که قصد حمله به روستای فله 
در حومه حمص را داشتند، توس��ط نیروهای ارتش سوریه 
به هالکت رسیدند. در منطقه قرابیص حمص هم نیروهای 
ارتش سوریه، تالش تروریست ها برای نفوذ به باغ های منطقه 

الوعر را ناکام گذاردند.

اخبار بین الملل

افطاری های رهبر 
 معظم انقالب 

همه ساله با 
کارگزاران نظام، 

دانشجویان و 
اقشار مختلف 

مردم سال هاست 
که به سنت حسنه 

ماه های رمضان 
تبدیل شده است



یادداشت

 توقف وام اشتغال
به دلیل توقف اعتبارات بانکی است

سرپرست کمیته امداد امام خمینی )ره( گفت: وام اشتغال کمیته امداد از 
منابع بانکی تأمین می شود و در صورتی که قرض الحسنه ها و بانک ها منابع 
مالی خود را کاهش و یا بر اساس منافع خود آن را متوقف کنند، این نهاد 

نیز مجبور به کاهش و یا توقف ارایه وام های اشتغال مي شود.
حس��ین ان��واری در حاش��یه بازدی��د از نمایش��گاه توانمندي ه��اي 
 کمیته امداد اس��تان اصفه��ان اظهار داش��ت: خدمات کمیت��ه امداد،

خانواده محور است زیرا اگر بتوان از مشکالت درون خانواده پیشگیری یا 
این مشکالت را درمان کرد، از بسیاری از آسیب های اجتماعی  پیشگیری 
می ش��ود. وی با بیان این که کمیته امداد، در حد توان خود س��عی دارد 
مشکالت و آسیب های درون خانواده ها را کاهش دهد، اما این بحث بخشی 
نیست و تمام دستگاه ها باید وارد عمل شوند، افزود: کمیته امداد تالش 
می کند تا با ارایه خدمت به خانواده ها، ناهمخوانی به جود آمده ناشی از 

رشد اجتماعی سریع و رشد کند اقتصادی را کاهش دهد.

 شهرضا جزء ۵ شهر برتر استان 
در زمینه صنایع دستی است

مسئول نمایندگی میراث فرهنگی شهرضا گفت: حدود۱۵۰ اثر ارزشمند 
تاریخی در شهرستان شهرضا شناسایی شده است و از این تعداد ۴۸ اثر 

به ثبت ملی رسیده است.
محمد حس��ن ش��بانی در گفتگو با ایمنا، ضمن اعالم این مطلب افزود: 
قدیمی ترین اثر تاریخی شناخته شده در شهرضا متعلق به دوران سلجوقی 
است. وی در ادامه اظهار داش��ت: بازار تاریخی شهرضا، بقعه زیارتگاه در 
روستای زیارتگاه و مساجد جامع و نو در شهرضا از جمله آثار دوره سلجوقی 
است. مسئول نمایندگی میراث فرهنگی در شهرضا درمورد صنایع دستی 
شهرضا نیز بیان داشت: قدیمی ترین هنر دستی شهرضا سفال و سرامیک  
بوده و در کنار این صنعت، نمد مالی و مسگری نیز از جمله صنایع دستی 

بومی شهرضاست.

 کاهش سوانح رانندگی
نیازمند عزم همگانی است

 بخشدار مرکزی شهرستان مبارکه گفت: کاهش سوانح رانندگی و افزایش 
ایمنی پایدار نیازمند تالش جدی و بی وقفه، عزم همگانی و به کارگیری 

ساز و کار مدیریتی است.
عبداهلل عمرانی گفت: تدوین برنامه ها و تقسیم وظایف دستگاه ها در این 
شورا صورت می گیرد. عمرانی با بیان اهمیت حمل و نقل افزود: زندگی 
مردم در جامعه بستگی مستقیمی به حمل و نقل دارد و در صورت بروز 
عدم هماهنگی، زندگی مردم با مشکل مواجه می شود. وی به سه وظیفه 
شورای هماهنگی ترافیک شهرستان اشاره کرد و گفت: اصالح و توسعه 
زیرساخت ها، برنامه ریزی در جهت ساماندهی ترافیکی و ایجاد فرهنگ 
ترافیک از جمله برنامه هایی است که باید در دستور کار شورای هماهنگی 

ترافیک قرار گیرد.

 شهرداري منطقه ۱۵ اصفهان
در خوراسگان ایجاد مي شود

گروه شهر- مهدي جمالي نژاد در جلسه اي با حضور شهرداران، فرماندار 
و اعضاي شوراي شهر اصفهان و مدیر کل امور شهري استانداري گفت: 
بررس��ي و تصمیم گیري نهایي درمورد اجراي مصوبه ۱۵۹۱۳ مورخ۲۱ 
فروردین سال۹۲ هیأت دولت درباره الحاق شهر خوراسگان به اصفهان و 

ادغام آن صورت پذیرفت.
 وي افزود: معاونان شهرداري موظف هس��تند مقدمات الزم براي نقل و 

انتقاالت شهرداري خوراسگان را فراهم کنند. 

گشتی در اخبار 

6۱ درصد شهروندان اصفهانی 
بیمه تأمین اجتماعی هستند

مدیر کل تأمین اجتماعی استان اصفهان  
علی اصغر دادخواه

6۱ درصد مردم این اس��تان زیر پوش��ش این بیمه قرار گرفته اند و 
سه میلیون و ۱6 هزار نفر تا پایان س��ال۹۱ زیر پوشش بیمه تأمین 
اجتماعی قرار گرفتند که نسبت به س��ال ماقبل6/۳ درصد افزایش 

یافته است.
تعداد بازنشستگان و مستمری بگیران این استان تا پایان اسفند سال 
گذشته۱77هزار نفر بود که نسبت به سال ماقبل۸/۱ درصد افزایش 

نشان می دهد. تمام مصوبات 
سفرهای ریاس��ت جمهوری 
 مربوط به این سازمان به جز

اح��داث س��اختمان تأمین 
اجتماع��ی نج��ف آب��اد اجرا 
شده اس��ت. عملیات اجرایی 
س��اختمان تأمین اجتماعی 
شعبه نجف آباد نیز در یک ماه 

گذشته آغاز شد.
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چهره روز
منطقه شکار ممنوع یخاب ؛زیستگاهی مستعد برای یوزپلنگ آسیایی
مدیر انجمن حامیان محیط زیست ابوزیدآباد گفت: منطقه شکار ممنوع یخاب شهرستان آران و 
بیدگل، زیستگاهی مستعد برای یوزپلنگ آسیایی است. مسیب صدری گفت: وسعت قابل توجه و 
مرز  طوالنی با قسمت های جنوبی پارک ملی کویر از جمله ویژگی های شاخص  این منطقه است.
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 انجام بیش از  ۱0 ختم
  قرآن توسط  کاشانی ها 

400 هزار کودک زیر6 سال در کشور سوءتغذیه دارندفعالیت داوطلبان جمعیت هالل احمر استان در تیرماه 

 برای تعامل با جوانان 
تحمل خود را باال ببریم

گروه شهر -  مدیرعامل سازمان همیاری های ش��هرداری کاشان از حضور 
بیش از7۰ نفر از شهروندان کاش��انی در اجرای دومین طرح »سراج نور« در 

این شهرستان خبر داد.
مهدی نادعلی اظهار داش��ت: در اجرای دومین طرح »س��راج نور« در قالب 
جش��نواره کریم اهل بیت ب��ا عنوان»ختم گروه��ی قرآن کری��م« از ابتدای 
ماه مب��ارک رمضان تاکنون7۲ نفر از ش��هروندان کاش��انی ب��ه 6 دوره ختم 
 قرآن پرداختند. ب��ه گفته وی، در این طرح، خانواده های کاش��انی به صورت 
غیر حضوری و ثبت نام از طریق تلفن با فرهنگسرای معراج سازمان رفاهي- 

تفریحي شهرداري کاشان به ختم گروهی قرآن کریم پرداختند.
وی افزود: پیش بینی می شود تا پایان ماه مبارک رمضان،۱۰ ختم قرآن توسط 

شهروندان کاشانی قرائت شود.

گروه شهر - معاون داوطلبان جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
گفت : داوطلبان جمعیت هالل احمر اس��تان اصفهان به عنوان 
حلقه اتصال نیاز نیازمندان وتوان توانمندان در خانه های داوطلب 
شعب ۲۳ گانه جمعیت استان در جهت آسایش نیازمندان تالش 

می کنند.
علیرضا سلیمی با اشاره به فعالیت های داوطلبان شعب جمعیت 
هالل احمر اس��تان افزود: این داوطلبان وخیران در زمینه های 

مختلف از جمله اهدای جهیزیه به نوعروسان، تهیه دارو و هزینه 
درمان بیماران، برپایی نمایش��گاه ها وبازارچه ه��ای خیریه و ... 
با شناسایی نیازمندان س��عی در جهت رفع مشکل آنان خواهند 
داشت. وی به برخی از فعالیت های داوطلبان هالل احمر استان 
اشاره و اظهار داشت: جمعیت هالل احمر شهرستان آران و بیدگل 
با همکاری خیرین داوطلب بر اساس اهداف انسان دوستانه مبنی 
بر تسکین آالم و کمک به بیماران نیازمند اقدام به راه اندازی بانک  
امانات پزشکی نمود که  اقالم خریداری شده توسط خیرین شامل 
۵ عدد تخت بیمارس��تانی، ۱۰ عدد ویلچر، ۳ دستگاه ساکشن، 
۱۰ عدد عصا، ۲ عدد کپسول اکس��یژن، ۱۰ عدد دستگاه گلو، ۳ 
 عدد دستگاه اکسیژن ساز، ۴7 عدد تشک مواج و ۵ عدد دستگاه

فتو تراپی اس��ت که به صورت رایگان و امانت در اختیار بیماران 
نیازمند ق��رار می گیرد .  س��لیمی ادامه داد : ۵ نف��ر از داوطلبان 
جمعیت هالل احمر شهرستان اصفهان پس از بررسی و تحقیق 
از وضعیت زندگی معیش��تی مددجویانی که درخواست جهیزیه 
نموده بودند اقدام به خرید فرش ، پتو ، سرویس چینی ، یخچال و 

وسایل آشپزخانه به مبلغ ۳۰ میلیون ریال نمودند. 

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی )ره( 
گفت: بر اس��اس آمار،۴۰۰ هزار کودک زیر شش سال در کشور 
دچار س��وءتغذیه هس��تند که فقط۱۰ درصد آنها تحت پوشش 

کمیته امداد قرار دارند.
سعید ستاری در حاشیه بازدید از نمایشگاه توانمندی های کمیته 
امداد امام خمینی )ره( اس��تان اصفهان در گفتگو با ایسنا اظهار 
داش��ت: درآمدزایی بحث اصلی ما نیس��ت بلکه اولویت نخست 

کمیته امداد، توسعه مشارکت های مردمی است و برپایی نمایشگاه 
دس��تاوردهای این ارگان نیز با همین هدف انجام می ش��ود. وی 
گفت: امروز دیگر بحث کمیته امداد تهیه نان شب نیست بلکه امروز 
وارد عرصه های کار و تولید شده است. معاون توسعه مشارکت های 
مردمی کمیته امداد امام خمینی )ره( با اشاره به این که سال جاری 
سازماندهی هایی مبتنی بر ساختار مردمی برای افزایش مشترکان 
کمیته امداد ایجاد شده است، ادامه داد: بر اساس این سازماندهی، 
مراکز نیکوکاری ب��ا هدف شناس��ایی نیازمن��دان و جمع آوری 
کمک های در محالت با محوریت مساجد ایجاد شده است. ستاری 
با اشاره به اجرای طرح مس��جد محور در سال گذشتهد،  تصریح 
کرد: با اجرای طرح س��ازماندهی های مردمی در سال جاری نیز 
پیش بینی می شود آوردهای کمیته امداد دو برابر و تا پایان سال 
به سال دو هزار میلیارد تومان افزایش یابد. وی با اشاره به این که 
سال گذشته۹۰۰ میلیارد تومان از طریق کمک های مردمی جمع 
آوری شد،  اظهار داشت: در سال جاری نیز با برنامه ریزی های انجام 
شده پیش بینی می شود دو هزار میلیارد تومان از طریق کمک های 

مردمی جمع آوری شود.

امام جمعه اردس��تان گفت: باید آس��تانه تحمل خود را باال ببریم تا بتوانیم با 
جوانان تعامل بیشتر و مناسب تری داشته باشیم.

حجت االسالم حسن دهشیری اظهار داشت: روزه یکی از واجبات دینی است 
که در ادیان دیگر هم وجود دارد. دهشیری ادامه داد: روزه آثار تربیتی اجتماعی 
بسیاری دارد از جمله این که به انس��ان قدرت اراده و تصمیم گیری و کنترل 
غرایز را می دهد و آدمی را از سالمت جسم و روان برخوردار می سازد و باعث 
می شود تا ثروتمندان با کشیدن طعم تلخ گرسنگی و تشنگی به یاد نیازمندان 
باشند. نماینده ولی فقیه در اردستان اظهارداشت: روزه داری تنها نخوردن و 
نیاشامیدن نیست، بلکه تقویت اراده و پرورش حس نوعدوستی و خداطلبی 
است و نباید به همین حد معمول اکتفا کرده و می بایست روزه را در متن جامعه 

آورد و آثار ارزشمند آن را نظاره گر بود.

س: حمیدرضا نیکومرام/زاینده رود[
]عک

    SMS 3000625577 ZAYANDE ROUD NEWSPAPERSociety,Cultural Newspaper No. 1084 | july  17 ,2013  |  8 Pages

زیر پوست شهر / جزء خوانی قرآن در حسینیه رضوی اصفهان

  خوشبختی حقیقتی فراتر از 
خوشی های روزمره زندگی

کارشناس مس��ائل مذهبی و اخالقی گفت: خوشبختی 
حقیقتی فراتر از خوشی های روزمره زندگی است.

به گزارش خبرگزاری فارس از گلپایگان، فروغ نیلچی زاده 
در همای��ش عفاف و حجاب ک��ه در تاالر اندیش��ه اداره 
فرهنگ و ارش��اد اس��المی برگزار ش��ده بود، بیان کرد: 
گاهی مردم خوشبختی را با خوشی به اشتباه می گیرند و 
خوشی های زودگذر و فانی دنیای امروزی را خوشبختی 
می پندارن��د، در حالی که خوش��بختی حقیقتی فراتر از 

خوشی های روزمره زندگی است.
وی گفت: در دنیای امروزی زشتی ها زیبا تلقی می شود و 
زیبایی ها و پوشیدگی ها بد و ناپسند نشان داده می شود.

کارشناس مسائل مذهبی و اخالقی تأکید کرد: بانوانی که 
در جامعه به کارهای فرهنگی، اجتماعی اشتغال دارند، 
باید با حجاب کامل و با تقوا در جامعه ظاهر شوند و خود 

را در معرض افراد نامحرم قرار ندهند.
وی افزود: بزرگ ترین سرمایه انس��انی حیاست و زمانی 
که حیای انسان کم شود آبرویش کم کم ریخته می شود.

نیلچ��ی زاده دینداری را ویژگی های انس��ان مس��لمان 
برش��مرد و تصریح کرد: بانوانی که در صنوف مختلف به 
کارهای اجتماعی و اقتصادی اش��تغال دارند، باید اصول 

دینداری را رعایت کنند.
وی اظهار داشت: کسی که بر خدا تکیه می کند، از گناه و 

معصیت دور شده و راه زندگی بر او هموار می شود.
در ادامه معاون فرمانداری گلپایگان گفت: این همایش به 
منظور تجلیل از بانوان محجبه ای است که در عرصه های 

مختلف اجتماع به فعالیت مشغول هستند. 
محمد سعید طاهری با بیان این که زنان جامعه اسالمی 
باید در زندگی از حض��رت فاطمه زهرا)س( الگو بگیرند، 
تصریح کرد: امیدواریم زنان فعال در عرصه های مختلف 
اجتماع ب��ا حجاب برتر خ��ود در برابر تهاج��م فرهنگی 

تأثیرگذار باشند.
در پایان به بانوانی که از طرف اتحادیه اصناف خیاطان، 
 آرایش��گران، پوش��اک، ل��وازم آرایش��ی و بهداش��تی و 
لوازم التحریر به عنوان زنان برتر در عرصه حجاب و عفاف 

شناخته شده بودند، هدایایی اهدا شد.
به گ��زارش ف��ارس همایش عف��اف و حج��اب به همت 
کمیسیون بانوان فرمانداری، اداره های فرهنگ و ارشاد 
اس��المی و صنعت، معدن و تجارت، مجمع امور صنفی 

شهرستان و بسیج خواهران برگزار شده بود.

خبر

نماینده مردم فالورجان در مجلس شورای 
 گروه 
اسالمی گفت: برگزاری سلسله همایش های شهر

ملی سبک زندگی در اسالم توسط دانشگاه 
آزاد اسالمی، پاسخی مناسب و در خور به ندای رهبر معظم انقالب 

اسالمی در خصوص سبک زندگی است. 
 حجت االسالم سید ناصر موس��وی الرگانی که در اولین نشست 
علمی و اجرایی همایش س��بک زندگی ام��ام جعفرصادق )ع( در 
 واحد خوراسگان، س��خن می گفت با اعالم این مطلب افزود:  ائمه 
اطهار )ع(  همه نور واحدند و تبیین زندگی ه��ر یک از آن امامان 

معصوم )ع( می تواند برای جامعه الگویی مناسب باشد. 
موس��وی الرگانی اظهار داش��ت : امام صادق )ع(  خود یک چهره 
دانشگاهی و مؤس��س بزرگ ترین دانش��گاه زمان خود بوده اند، 
بنابراین ارایه س��بک زندگی آن امام معصوم )ع(،  نقش مؤثری بر 
سبک زندگی دانش��گاهیان می تواند داشته باشد. نحوه تحصیل، 
 نحوه تدریس، شاگرد پروری، نقش تربیتی استاد و ... زمینه های

مناس��بی هس��تند که می توان از امام ص��ادق )ع( الگوبرداری و 
به دانش��گاهیان امروز ارایه کرد. نماینده م��ردم فالورجان گفت: 
امروزه بس��یاری از رفتارهای رایج در جامعه، تحت تأثیر الگوهای 
غیراسالمی است. نوع پوش��ش، خوراک، جش��ن ها و مراسمات 
 خانوادگ��ی، زندگی ش��خصی، مدیری��ت و ... عمدت��ا برگرفته از

مدل های غربی اس��ت.  عضو مجمع نمایندگان اس��تان اصفهان 

تصریح کرد: در اصالح س��بک زندگی همه ما مس��ئولیت داریم و 
همه باید از درون خانواده این امر مهم را آغ��از کنیم. در خانواده، 
باید مراقب برنامه های زندگی خود باشیم تا خدای ناکرده مجری 
مدل ها و روش ه��ای غیر دین��ی در زندگی های خود نباش��یم. 
اگر حجاب و پوش��ش اس��المی را از خانواده اصالح کنیم آن گاه 
شاهد تحول اساس��ی در جامعه خواهیم بود.  موس��وی الرگانی 
در پایان ضم��ن تقدیر از اقدامات فرهنگی صورت گرفته توس��ط 
واحد خوراس��گان در زمینه حجاب، فرهنگ سازی منع استفاده 
از س��یگار و ... افزود: باید این گون��ه اقدامات به عن��وان الگوهای 
رفتاری به س��ایر دانش��گاه های کش��ور نیز، تس��ری یابد. دراین 
نشس��ت که با حضور رییس واحد خوراس��گان، مدی��ر فرهنگی 
منطق��ه ۴ و معاون فرهنگی ای��ن واحد و برخی دیگ��ر از مدیران 
فرهنگی واحدهای منطقه۴ برگزار ش��د، رییس واحد خوراسگان 
ضمن ارایه گزارش��ی از فعالیت های فرهنگی واحد خوراس��گان، 
عنوان داش��ت: برنامه های فرهنگی زی��ادی در خصوص اصالح 
س��بک زندگی دانش��جویان در ای��ن واحد صورت گرفته اس��ت.  
 فروغی ابری اظه��ار داش��ت: برخی از ای��ن اقدامات  ب��ا رویکرد 
فرهنگ سازی بوده و به عنوان مثال با توجه به فرهنگ سازی های 
صورت گرفته و نظارت های م�داوم در خصوص استعمال سیگار، به 
ج�رأت می توان گفت هیچ دانشجویی در محیط واح�د خوراسگان، 

سیگار نمی کشد. 

رییس شورای فرهنگی واحد خوراسگان افزود: اسالم برنامه های 
بسیار مترقیانه ای برای زندگی دارد. وقتی اسالم یک ساعت تفکر را 
برابر با7۰ سال عبادت می داند، این یک نگاه بسیار مترقیانه و حاکی 

از نگاه عمیق و بلند اسالم در ارتقای کیفیت شیوه زندگی است. 
دبیر هیأت امنای دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان ضمن تبریک 
به پایه گذاران این سلسله همایش ها گفت: حوزه معاونت فرهنگی 

سازمان مرکزی دانشگاه آزاد 
اس��المی ب��ا ارایه ای��ن طرح 
توانس��ته است بس��تر احیای 
تفکر و اندیش��ه سبک زندگی 
اس��المی را در دانشگاه فراهم 
نماید. مدی��ر فرهنگی منطقه 
۴ و مع��اون فرهنگ��ی واح��د 
خوراس��گان نیز در این جلسه 
به صورت جداگان��ه به تبیین 
دیدگاه های خود در خصوص 
همایش س��بک زندگ��ی امام 
پرداختن��د.  )ع(   ص��ادق 
حجت االس��الم بیگ��ی مدیر 
فرهنگ��ی منطق��ه ۴ گفت: از 
نظر امام صادق )ع(، یک استاد 
خوب باید۳۲ ویژگی داش��ته 
باشد که مهم ترین آنها عبارتند 

از: شاگرد پروری، احترام به دانش��جو، مربی بودن و نقش مؤثر در 
تربیت اخالقی دانشجو داشتن، شاخص بودن از نظر علمی، شاخص 
بودن از نظر اخالقی و ... . بیگی اف��زود: از آنجایی که حوزه علمیه 
اصفهان با قدمت طوالنی، س��ابقه ارزش��مندی در تربیت علمای 
بزرگ داشته است، همایش س��بک زندگی امام صادق )ع( به این 
استان اختصاص داده ش��د. معاون فرهنگی واحد خوراسگان نیز 
در این جلسه با ارایه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در راستای 
برگزاری همایش سبک زندگی امام صادق )ع( گفت: از مقاله هایی 
که به دبیرخانه همایش خواهند رسید مقاالت برگزیده، مشخص و 
دو مقاله از اساتید، سه مقاله از دانشجویان و یک مقاله از کارکنان به 
صورت سخنرانی ارایه خواهد شد. اسماعیلی با بیان این که برنامه 
های فرهنگی و هنری متنوعی برای همایش ط�راحی شده است، 
اظه�ار داشت: ف�رمایشات رهبر معظم انقالب در خصوص سبک 
زندگی، مبنای برگزاری سلس��له همایش های سبک زندگی در 
اسالم است و امیدواریم این گونه همایش ها، گامی هر چند کوچک، 

در تبیین زندگی ائمه اطهار )ع( باشد. 

نماینده مردم فالورجان در مجلس شورای اسالمی:  

برگزاری همایش های سبک زندگی پاسخ به ندای رهبری است

  در خانواده، 
 باید مراقب 

برنامه های زندگی 
خود باشیم تا 
خدای ناکرده 

مجری مدل ها و 
 روش های 

غیر دینی در 
زندگی های خود 

نباشیم



چهره روزیادداشت

 لزوم تجدید نظر هیأت مدیره 
نظام مهندسی اصفهان

گروه اقتصاد - شکست س��نگین اعضای هیأت مدیره نظام مهندسی 
ساختمان اصفهان در انتخابات شورای مرکزی

 ش��نبه گذش��ته شش��مین دوره انتخاب��ات ش��ورای مرک��زی نظام 
 مهندس��ی س��اختمان کش��ور برگزار ش��د و 64 نف��ر ب��ا رأی اعضای

هیأت های مدیره نظام مهندس��ی سراس��ر کشور انتخاب ش��دند تا در 
مرحله بعدی 25 عضو اصل��ی و 7 عضو علی البدل این ش��ورا با انتخاب 
وزیر راه و شهرسازی مش��خص گردد. در این بین اس��تان اصفهان بعد 
از سال ها تالش بس��یاری نمود تا در این شورا کرس��ی الزم را به دست 
آورد، اما نتای��ج انتخابات نش��ان داد که بار دیگر این خواس��ته اصفهان 
دور از دس��ترس قرار گرف��ت. رییس جدید س��ازمان اصفه��ان که آذر 
ماه س��ال گذش��ته رییس س��ازمان نظام مهندس��ی اصفهان شد، این 
 بار ب��رای انتخابات ش��ورای مرکزی ثبت ن��ام نمود و نتوانس��ت در بین

کاندی��دا ه��ای عم��ران رتب��ه ای بهت��ر 22 را به دس��ت بی��اورد و با 
 90 رأی امی��د زیادی ب��ه حضور در ش��ورای مرکزی نخواهد داش��ت. 
خزانه دار سازمان اصفهان نیز که در دوره های قبلی در شورای مرکزی 

حضور داشت، این بار نتیجه خوبی به دست نیاورد.
خزانه دار فعلی سازمان نظام مهندسی  اصفهان در رشته برق کاندیدای 
ش��ورای مرکزی ش��د که با 77 رأی رتبه 18 را به خ��ود اختصاص داد 
تا وی نیز عالوه بر شکس��ت در انتخابات شورای شهر اصفهان از حضور 

در شورای مرکزی قطع امید کند.

خبر ویژه

4
فروش خودرو در اروپا به کمترین میزان در 17 سال گذشته رسید

انجمن خودروس��ازان اروپا در بیانیه ای اعالم کرد: به علت افزایش بیکاری در منطقه یورو که س��بب 
کاهش تقاضای خرید خودرو در اتحادیه اروپا شده است، فروش خودرو در این قاره به کمترین میزان 

در 17 سال گذشته رسید.
بخشی از ایرادات، مربوط به قانون 

اجرای سیاست های اصل 44 است
رییس کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت 

بر اجرای اصل  44/ حمیدرضا فوالدگر 
در جمع بندی نهایی گزارش هایی که در مجلس هشتم ارایه دادیم، به این 
نتیجه رسیدیم که بخشی از ایرادات، مربوط به قانون اجرای سیاست های 
اصل 44 است. رییس کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 
44 مجلس شورای اسالمی افزود: از این قانون92 ماده ای، حدود 5 تا 6 
ماده نیاز به اصالح دارد تا روند اجرای قانون منطبق بر سیاست های اصل 
44 قانون اساسی شود. بر این اس��اس طرح اصالح این قانون در دستور 
کار کمیس��یون قرار گرفته و 
کلیات آن در جلسه قبل از ماه 
رمضان به تصویب اعضا رسید 
و در جلس��ه این هفت��ه وارد 
بررس��ی ماده یک ای��ن قانون 
شدیم. مورد اول، ماده 6 است 
که درمورد مؤسسات عمومی، 
نهادها و شرکت های موسوم به 

شبه دولتی است.
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ

2391  شماره ابالغیه : 9110100351005654 شماره پرونده : 9109980351001248 
شماره بایگانی : 911257 خواهان محمد رضایی  به طرفیت خوانده اصغر رضایی 
برزانی به خواسته مطالبه وجه چک و تامین خواسته  تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه دهم دادگاه عمومی ) حقوقی( 
 – نیکبخت  شهید  خیابان   – باال  باغ  چهار  خیابان   – اصفهان  در  واقع  اصفهان 
طبقه 2 اتاق شماره 223 ارجاع و به  ساختمان دادگستری کل استان اصفهان – 
کالسه پرونده 9109980351001248 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1392/6/4 
و ساعت :11:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت  در یکی از جراید کثیر االنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست  و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. مدیر دفتر شعبه دهم  دادگاه عمومی 

حقوقی شهرستان اصفهان

ابالغ

2372  شماره ابالغیه : 9210100350400586 شماره پرونده : 9109980350401434 
شماره بایگانی : 911454 خواهان بهروز ضیائی دادخواستی  به طرفیت خواندگان 
حمید رضا سواری و صفر قاسمیان مقدم و علیرضا عباداللهی و اکبر زارعی و 
محمد اسدی و اسماعیل بدلی و حمید اسدی و پری زارعی و زهرا اسدی و اهلل 
بخش طالبی و اصغر زارعی و پرویز اهلل یورتی  به خواسته الزام انتقال مال غیر 
منقول تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه چهارم دادگاه عمومی ) حقوقی( اصفهان واقع در اصفهان – خیابان چهار 
باغ باال – خیابان شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان – طبقه 
3 اتاق شماره 308 ارجاع و به کالسه پرونده 9109980350401434 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 1392/6/2 و ساعت :12:30 تعیین شده است به علت مجهول 
المکان بودن خوانده  اهلل بخش طالبی و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت  در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست  و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد. مدیر دفتر شعبه چهارم دادگاه حقوقی اصفهان

ابالغ

2366  شماره ابالغیه : 9210100351300538 شماره پرونده : 9109980351301380 
شماره بایگانی : 911399 خواهان زهرا محرابی  دادخواستی  به طرفیت خواند 
تقدیم  چک   وجه  مطالبه  خواسته  به  مشتاقیان  مهتاب  و  مشتاقیان  حسین  گان 
 دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه سیزدهم 
 – باال  باغ  چهار  خیابان   – اصفهان  در  واقع  اصفهان  حقوقی(   ( عمومی  دادگاه 
 3 طبقه   – اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان   – نیکبخت  شهید   خیابان 
اتاق شماره 355 ارجاع و به کالسه پرونده 9109980351301380 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 1392/6/3 و ساعت :10:30 تعیین شده است به علت مجهول 
آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  المکان 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت  در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
حاضر  رسیدگی  جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را  و ضمائم  دادخواست  
 گردد. منشی دادگاه حقوقی  شعبه سیزدهم  دادگاه  عمومی حقوقی شهرستان 

 اصفهان

ابالغ

2364  شماره ابالغیه : 9210100351701802 شماره پرونده : 9209980351700586 

به  دادخواستی   کنار سری   : 920604 خواهان زهری سعادتی  بایگانی  شماره 
 -3 کوئی  حق  سمیه   -2 اصفهان  بهزیستی  سازمان   -1 گان  خواند  طرفیت 
تعیین  تقاضای   خواسته  به    ) المکان  مجهول   3 2و  ردیف   ( دانش  جمشید 

تکلیف طفل  تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
خیابان   – اصفهان  در  واقع  اصفهان  حقوقی(   ( عمومی  دادگاه  هفدهم  شعبه  به 
چهار باغ باال – خیابان شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
– طبقه 2 اتاق شماره 206 ارجاع و به کالسه پرونده 9209980351700586 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1392/6/3 و ساعت :9:30 تعیین شده است به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
 نوبت  در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و

 اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
حاضر  رسیدگی  جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را  و ضمائم  دادخواست  
(  شهرستان  خانواده  حقوقی)  عمومی  دادگاه  هفدهم   شعبه  دفتر   مدیر   گردد. 

 اصفهان

اصالحیه 
2436 پیرو آگهی منتشره در روزنامه زاینده رود مورخ 92/4/12 اشتباهاتی بوده 
که بدین صورت اصالح می گردد: 1- خط سوم : شماال بطول 11/02 متر درب و 
دیواریست – لیکن در روزنامه درب دیواریست چاپ شده است. 2- خط چهارم 
شرقا بطول 53/95 متر دیوار به دیوار خانه نوذر خالدی لیکن در روزنامه شرقا 
بطول 53/95 متر دیوار خانه نوذر خالدی چاپ شده و دیوار به از قلم افتاده است. 
3- خط ششم به ترتیب به طولهای 0/40 متر و 27/67 متر در روزنامه 40 متر 
چاپ شده است 4- خط بیست و یکم ، بعد از کلمه سمیرم و قبل از عبارت ) محل 
تنظیم سند رهنی ( کلمه شهر اضافه شود : محل اداره ثبت اسناد و امالک سمیرم 
، شهر محل تنظیم سند رهنی که بدین طریق اصالح می گردد. اداره ثبت اسناد و 

امالک سمیرم 

ابالغ رای 
 2411  شماره دادنامه : 1912 بتاریخ 91/11/30  کالسه : 91-1104 ش ح 33  
آقای   -1 ها  خواهان  اختالف  حل  و سوم شورای  : شعبه سی  رسیدگی  مرجع 
علیرضا کلینی 2- خانم الهام کدکی آدرس اصفهان خ شریعتی غربی پالک 210 
خوانده : خانم سمیرا رحمانی آدرس : مجهول المکان  خواسته : تقاضای اعسار 
از پرداخت یکجا محکوم به دادنامه شماره 825 مورخ 88/5/13 صادره از شعبه 
سی و سوم شورای حل اختالف اصفهان به مبلغ 21/000/000 ریال و تقسیط آن  

شورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت 
بصدور رای مینماید : رای قاضی شورای حل اختالف در خصوص دادخواست 
الهام کدکی به طرفیت خانم سمیرا رحمانی به  آقای 1- علیرضا کلینی 2- خانم 
دادنامه شماره 825 مورخ  به  پرداخت یکجا محکوم  از  اعسار  تقاضای  خواسته 
حل  وسوم شورای  شعبه سی  از  ریال صادره   21/000/000 مبلغ  به   88/5/13
اختالف با توجه به اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مبنی بر اینکه حقیقتا قادر 
به تادیه محکوم به ناشی از حکم محکومیت قطعی این شورا به مبالغ 21000000 
ریال نمی باشد و با تمسک به استشهادیه منضم به دادخواست که توسط چهار 
نفر از گواهان وی به امضا رسیده و مفادا گواهی به نادارایی خواهان و فقدان 

مالی وی نموده اند و همه آنان نیز در جلسه رسیدگی شورا پس از اینان سوگند 
وفق موازین شرعی و قانونی و احراز صالحیت آنان شهادت داده اند خواهان ها 
توان پرداخت بدهی  موضوع خواسته نداشته و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی 
در جلسه رسیدگی حضور نیافته و الیحه ای نیز ارائه ننموده لذا شورا با عنایت 
به اینکه خواهانها وجه مسلمی بر مبنای ادعا گواهی شهود اثبات نموده که قادربه 
قانون   37 ماده  باستناد  باشند  نمی  خوانده  به  بدهی خود  واحد  دفعتا  پرداخت  
ماده  اجرایی موضوع  نامه  آئین   19 ماده  تبصره  تجویز  و   313 اعسار مصوب 
6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی حکم بر معسر بودن خواهانها را در 
حد تقسیط ثابت دانسته که بطور تدریجی بر مبنای از قرار هر قسط 1/000/000 
از زمان  اقساط  نماید و شروع  پرداخت  را  آن  به و خسارت  مبلغ محکوم  ریال 
مالی  است هر زمان خواهانها  بدیهی  گردد  اعالم می  الذکر  فوق  دادنامه  قطعیت 

پیدا نمودباید تمامی اقساط را یکجا پرداخت نماید رای صادره ظرف 20 روز پس 
از ابالغ قابل تجدید نظرخواهی درمحاکم عمومی و حقوقی میباشد.  م الف 4307 

قاضی شعبه سی و سوم شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ 

شرکت  طرفیت  به  مطالبه  خواسته  به  صفاردادخواستی  رسول  2437آقای 
برای روز و  ثبت   34/92 به کالسه  که  تسلیم  این شورا  به  آفرینش   سبز گستر 
تعیین شده است نظر    یکشنبه مورخ 92/6/24 ساعت 4:30عصر وقت رسیدگی 
آئین  قانون   73 ماده  حسب  لذا   ، باشد  می  المکان  مجهول  خوانده   باینکه 
و  طبع  االنتشار  کثیر  های  روزنامه  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  مدنی  دادرسی 
نشر می شود و از خوانده مذکور دعوت به عمل می آید . جهت دریافت نسخه 
نیز  فوق  مقرر  وقت  در  و  مراجعه  شورا  دفتر  به  ضمائم  و  دادخواست  ثانی 
شده  ابالغ  دادخواست  حضور  عدم  صورت  در   . شود  حاضر  رسیدگی  جهت 
به  نیازی  بعدا  چنانچه  نمود  خواهد  اتخاذ  مقتضی  تصمیمی  شورا  و  محسوب 
 آگهی باشد فقط یک نوبت درج و مدت رای ده روز است . دبیر شعبه 5 شورای 

حل اختالف 

حصر وراثت 

2438 آقای سید نقی درخشان دارای شناسنامه شماره 177 به شرح دادخواست 
نموده و چنین  این شورا درخواست گواهی حصر وراثت  از  به کالسه 360/92 
بشناسنامه 118-006638-3  درخشان  مرتضی  که شادروان سید  داده  توضیح 
در تاریخ 1390/2/27 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1- سید نقی درخشان فرزند محمد تقی ش ش 177 پدر 
2- مریم حسینی احمد فداله فرزند محمدی ش ش 548 مادر و الغیر. اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه 7 حقوقی شورای 

حل اختالف خمینی شهر

تحدید حدود اختصاصی

2439شماره 103/92/1069/24 چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه مخروبه 
در کوی رئیس عماد شماره 1849 فرعی از شماره یک اصلی  واقع در میمه جزء 
بخش ثبتی میمه  که طبق پرونده ثبتی بنام رضا پهلوان فرزند جلیل  در جریان ثبت 
است، بعلت عدم حضور متقاضی ثبت بعمل نیامده است، اینک بنا به دستور قسمت 
اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده، تحدید حدود ملک مرقوم در 
روز چهار شنبه مورخه 1392/5/17 ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد 
این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در  لذا به موجب  آمد. 
روز و ساعت مقرر در این آگهی، در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و 
صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی 
تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
پرونده های معترضی ثبت، معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم 
دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. حسین نوروز- رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک میمه

ابالغ 

2440آگهی ابالغ موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور مدنی مرجع رسیدگی : شعبه سوم شورای حل اختالف خمینی شهر به 
نشانی : میدان قدس خیابان دکتر شهید بهشتی تقاطع دوم کوچه شهید محمد ) 
محسن ( صادقی کالسه پرونده : 931/91 ح 3 وقت رسیدگی : ساعت 5:30 بعد 
از ظهر روز شنبه مورخه 1392/6/2 مشخصات خواهان : نام جواد نام خانوادگی 
: رضائی نام پدر : حیدر علی مقیم خمینی شهر خ امیر کبیر کوچه 101 بن بست 
1 مشخصات خوانده مجهول المکان : نام صباح نام خانودگی : شیری نام پدر : 

 سید علی خواسته و بهای آن : الزام به انتقال سند مالکیت یک دستگاه سمند مدل 
قولنامه خرید   -1 دالیل خواهان   33 ایران   35 114ج  به شماره شهربانی   1383
المکان اعالم  : خواهان خوانده را مجهول  خودرو 2- کارت خودرو گردش کار 
و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی 
دادگاههای  دادرسی  آئین  قانون   73 ماده  وفق  االنتشار  کثیر  های  روزنامه  از 
مذکور  قانون  اجرای  در  لذا   . است  نموده  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی 
با  تواند  ، یک نوبت آگهی می گردد خوانده می  خالصه دادخواست و مستندات 
در  و  نموده  دریافت  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه  این شورا  به  مراجعه 
 وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف 

خمینی شهر 

ابالغ 

خواسته  / دادخواستی  محمد  فرزند  مهرابی   رضا  آقای  باینکه  نظر   2441 
اختالف  حل  شورای  به  شاهرخ  فرزند  رواقی  مرتضی  طرفیت  به  سند  انتقال   
فعال اینکه خوانده  به  توجه  با  گردیده  ثبت  به کالسه 589/91  که  نموده  ارائه   7 
اجرای  نبوده در  از وی دردسترس  اعالم شده است و آدرسی  المکان   مجهول 
و  درج  محلی  االنتشار  کثیر  جراید  از  یکی  در  مراتب  م  د.  آ.  قانون   73 ماده 
آگهی میشود از خوانده وفق مقررات دعوت به عمل می آید برا ی روز دوشنبه 
با مراجعه به شورای حل اختالف 7 نسبت به  مورخه 92/5/28 ساعت 4 عصر 
اخذ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم اقدام و در وقت مقرر فوق جهت دادرسی 
حاضر شود ودر غیر اینصورت الیحه دفاعیه خود را تقدیم نماید چنانچه منبعد 
 ابالغ الزم باشد از طریق جراید مجددا آگهی می شود . دبیرشورای حل اختالف 

گلدشت  

حصر وراثت 

 5090 شماره  شناسنامه  دارای  آبادی  جالل  عباسی  رضا  محمد  آقای   2442
گواهی درخواست  شورا  این  از   10 1903/92ح  کالسه  به  دادخواست  شرح   به 

 حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان آذر میدخت خلیلی  بشناسنامه 
26در تاریخ 1391/12/22 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
 مرحوم منحصر است به دو پسر و دو دختر به نام های ذیل : 1- ابراهیم عباسی جالل

 آبادی ش ش 20538 ،2- محمد رضا عباسی جالل آبادی ش ش 5090 ،3- سیما 
عباسی جالل آبادی ش ش 5089 ،4- معصومه عباسی جالل آبادی ش ش 10805  
نوبت یک  در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  الغیر.   و 
او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراضی  کسی  هر  تا  نماید  می  آگهی   
 باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر
اختالف حل  شورای  دادگاه  دهم  شعبه  رئیس  طرف  از  شد.  خواهد    

 اصفهان 

آگهی تحدیدحدوداختصاصی  

2445چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالک شماره 1037 / 1  واقع درابنیه 
فرزند  انصاري  حجت  آقاي  بنام  ثبتی  پرونده  طبق  که  شهرضا  ثبتي  یک   بخش 
هاشم درجریان ثبت است به علت عدم حضورمتقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنابه 
دستورقسمت اخیرازماده 15 قانون ثبت وبرطبق تقاضای نامبرده تحدیدحدودملک 
مرقوم درروز 20 / 6 / 1392 ساعت 9 صبح درمحل شروع وبعمل خواهدآمد0 
لذابه موجب این آگهی بکلیه مالکین ومجاورین اخطارمی گردد که درروزوساعت 
مقرردرمحل حضوریابند0 اعتراضات مجاورین وصاحبان امالک مطابق ماده 20 
قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روزپذیرفته خواهدشدوطبق 
ثبت،معترض  معترضی  های  پرونده  تکلیف  تعیین  قانون  واحده  ماده   2 تبصره 
اداره گواهی این  اعتراض خودرابه  ازتاریخ تسلیم  یکماه  بایست ظرف مدت   می 
ارائه  اداره  این  اخذوبه  قضایی  ذیصالح  راازمرجع  دادخواست  تقدیم   
تحدیدحدود  بینی نشده گردد  پیش  باتعطیلی  نمایدضمنًاچنانچه روزتحدیدمواجه 
ثبت   رئیس  میرمحمدی-    خواهدشد0  سیدمهدی  انجام  تعطیل  از  بعد  درروز 

اسنادوامالک شهرضا

 ادامه از صفحه یک- این درحالیست 
گروه 
اقتصاد

ک��ه ب��ه دلی��ل وق��وع پیاپ��ی پدیده 
خشکس��الی در اس��تان ه��م اکن��ون 
وضعیت منابع آبی مطلوب نیست و بهره برداران از این حوضه 

با محدودیت هایی  مواجه هستند.
 بنابراین بای��د در مص��رف آب صرفه جویی ص��ورت گیرد تا 
در استان، ش��اهد جیره بندی آب نباش��یم، چراکه هم اکنون 
بس��یاری از اس��تان ها به دلیل کمبود آب چاره ای جز جیره 

بندی آب نداشتند.
 اس��تاندار اصفه��ان ب��ه مص��رف بس��یار زی��اد حام��ل های

 ان��رژی در کش��ور اش��اره ک��رد و اظهار داش��ت: متأس��فانه 
 هم اکنون بیش��ترین مصرف حام��ل های ان��رژی در دنیا در 
 ایران صورت م��ی گیرد و به رغ��م اجرای قان��ون هدفمندی

یارانه ها، مردم همچنان در مصرف حامل های انرژی زیاده روی 
می کنند، در حالی که می توان با صرفه جویی در مصرف انرژی 

دسترسی پایدار به این منابع پیدا کرد.
دکتر ذاکر اصفهانی کیفیت و سالمت آب استان را مورد تأیید 
خواند و عنوان کرد: همه روزه آب ش��رب مردم در اقصی نقاط 
استان تحت نظارت مسئوالن امر و کیفیت و سالمت آب مطابق 
با استانداردهای تعریف شده مورد بررس��ی قرار می گیرد که 
تحقیقات به عمل آمده کیفیت و س��المت آب شرب استان را 

نشان می دهد.
در ادامه این مراس��م مهندس هاشم امینی مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب اس��تان اصفهان گفت: اجرای پروژه آبرسانی به 
شهر دهاقان و روستاهای مسیر و برخورداری از شبکه فاضالب 
در این منطقه از خواسته های دیرینه مردم در این شهرستان 
 بوده است که خوشبختانه هم اکنون این مهم اجرایی گردیده

 است.
 این درحالیس��ت که اجرای عملیات س��اخت تصفیه خانه و 
شبکه جمع آوری فاضالب در دهاقان به سال72 برمی گردد، 
اما به دلیل محدودیت در تأمین منابع مالی اجرای این پروژه 
به تعویق افتاد و در سال89 اجرای این پروژه در بودجه سال90 
ردیف دار گردید و در کمیس��یون ماده 215 مورد تأیید قرار 
گرفت و در س��ال91 بودجه ای به اجرای این پروژه تخصیص 

داده شد.
مهندس هاش��م امینی به چگونگی عملیات آبرسانی از زاینده 
رود به شهر دهاقان و روستاهای مسیر پرداخت و خاطرنشان 
س��اخت: باتوجه به این که سال های س��ال مردم این منطقه 
خواس��تار تحت پوش��ش قرار گرفتن آب طرح اصفهان بزرگ 
بودند، اما به دلیل عدم تخصیص آب این خواس��ته غیرممکن 
بود تا این که در سال91 با دستور ویژه وزیر نیرو تخصیص آب 
به دهاقان هم صورت گرفت و اجرای این عملیات در دس��تور 

کار قرار گرفت.
 رییس هی��أت مدیره ش��رکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان 
 ه��م اکن��ون کیفی��ت آب ش��رب شهرس��تان دهاق��ان را 
 مطلوب دانس��ت و گفت: درست اس��ت که برخی از مردم در 
 اس��تان اصفهان هنوز تحت پوشش آبرس��انی اصفهان بزرگ 
 قرار نگرفته اند اما این دلیل نمی ش��ود که کیفیت آب شرب

 این مناط��ق از مطلوبیت و کیفی��ت الزم برخوردار نباش��د، 
چراکه هم��ه روزه کیفیت و س��المت آب ش��رب م��ردم این 

مناط��ق م��ورد ارزیاب��ی 
 مس��ئوالن ذیص��الح ق��رار

می گیرد و کیفیت آب شرب 
 ای��ن مناط��ق م��ورد تأیید 

است.
مهن��دس امین��ی با اش��اره 
به اجرای عملیات س��اخت 
ش��بکه  و  خان��ه  تصفی��ه 
فاض��الب دهاقان گف��ت: با 
اجرای این ط��رح، 18 هزار 
نفر تحت پوش��ش خدمات 
ق��رار  فاض��الب   ش��بکه 
می گیرند که جمعیت تحت 
پوش��ش در اف��ق ط��رح22 
 ه��زار نف��ر اس��ت و ظرفیت

3 ه��زار و   تصفی��ه خان��ه
855 مت��ر مکع��ب در روز 

است. 
پیش بینی می ش��ود اجرای این عملی��ات 300 میلیارد ریال 
هزینه دربر داشته باشد که از اعتبارات عمرانی استانی تأمین 

می شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان درخصوص 
آبرسانی به شهر دهاقان و روستاهای مسیر گفت: با اجرای این 
طرح، شهر دهاقان و 13 روستا در طول مسیر از آب تصفیه خانه 
باباشیخعلی بهره مند می شوند که جمعیت تحت پوشش30 
هزار و 382 نفر است که در افق طرح 39 هزار و760 نفر از آب 

این تصفیه خانه استفاده می کنند.
 در اجرای این طرح، 3 واحد ایستگاه پمپاژ که400 متر ارتفاع 
دارند احداث می شوند و  برآورد گردیده اجرای این پروژه200 
میلیارد ریال هزینه دربر داشته باشد که از بودجه های عمرانی 

استان تأمین می شود.

استاندار اصفهان اعالم کرد :

 51 درصد اصنافچالش عمده امروز استان، آب و مسائل زیست محیطی است
از مالیات معاف هستند

گروه اقتصاد - مدیرامور مالیاتی ش��هر اصفهان گفت: 
51 درصد از اصناف طبق قانون از پرداخت مالیات معاف 
هستند و تمامی اقش��ار نیز باید برای تسلیم اظهارنامه 
مالیاتی اقدام کنن��د. عباس مزیکی با اش��اره به این که 
تسلیم اظهارنامه مالیاتی ش��امل تمامی اقشار می شود، 
اظهار داشت: تمامی اقشار از جمله کسانی که از معافیت 
مالیاتی برخوردارهس��تند باید ب��رای تکمیل اظهارنامه 
مالیاتی اقدام کنند. وی تصریح ک��رد: اگر افرادی که به 
هر نحوی از معافیت مالیاتی برخوردار هس��تند نسبت 
به تکمیل اظهارنام��ه مالیاتی اقدام کنن��د، در غیر این 
صورت معافیت آنها لغومی ش��ود و بای��د جریمه مالیات 

را پرداخت کنند.

از طریق الکترونیکی نس�بت به تکمیل فرم 
اظهارنامه اقدام کنید

مدیر امور مالیاتی ش��هر اصفهان در ارتباط با فرستادن 
اظهارنامه های مالیات��ی به ص��ورت الکترونیکی گفت: 
افرادی که می خواهند اظهارنامه های خود را در فرصت 
باقیمانده تسلیم کنند، می توانند از طریق الکترونیکی به 
وسیله اینترنت نس��بت به انجام این کار اقدام کنند و در 
پایان یا با امضای الکترونیکی از طریق اینترنت ارس��ال 
کنند، یا این که پرینت تکمیلی اظهارنامه را بگیرند و به 
صورت حضوری در ادامه امور مالیاتی نسبت به تسلیم آن 
اقدام کنند. وی ادامه داد: ارسال الکترونیکی و یا تکمیل 
فرم اظهارنامه از طریق اینترنت سبب می شود تا در محل 
اداره مالیات، ترافیک ایجاد نشود و کارها به سهولت انجام 

شود، همچنین در وقت نیز صرفه جویی می شود.

پرورش افراد خبره برای بررسی پرونده های 
مالیاتی

مزیکی با تأکید بر این که در آینده قص��د داریم برای تأیید 
پرونده های مالیاتی افراد خبره ای را پرورش دهیم، افزود: یکی 
از اهداف اداره امور مالیاتی پرورش افراد خبره در امور مالیاتی 
است تا از این طریق پرونده های مالیاتی بررسی و نهایی شود 
که در این صورت اداره امور مالیات فقط به صورت گزینه ای 
و نمونه برای تأیید پرونده ها اق��دام کند. وی در بخش دیگر 
صحبت های خود با اش��اره به اصناف گفت: طبق قانون،51 
درصد از اصناف از دادن مالیات معاف هستند و این امر منوط 

به تکمیل فرم اظهارنامه های مالیاتی است.

یادداشت

اجرای عملیات 
ساخت تصفیه 

خانه و شبکه جمع 
آوری فاضالب در 

دهاقان به سال72 
برمی گردد، اما به 

دلیل محدودیت در 
تأمین منابع مالی 

اجرای این پروژه به 
تعویق افتاد



کافه کتابیادداشت

هفت

سفارش خواندن »ربنا« به یک خواننده پاپ 
حامد زمانی خواننده موسیقی پاپ گفته که سازمان صدا و سیما به او برای خواندن »ربنا« سفارش 
داده است. »ربنا« یکی از مناجات هایی است که با صدای محمدرضا شجریان استاد آواز ایران ضبط 

شده و سالیان متمادی در ماه مبارک رمضان و پیش از اذان مغرب از صدا و سیما پخش می شد.

5

 »شب های شیدایی رمضان«
 در فرشچیان   

گروه فرهنگ - جشن فرهنگی 
مذهبی»ش��ب ه��ای ش��یدایی 
رمضان« در روزهای نخست مرداد 
م��اه س��ال ج��اری درمجتم��ع 
فرهنگی - هنری اس��تاد محمود 

فرشچیان برگزار می شود.
مدیر مجتمع فرش��چیان با بیان 
این خبر گفت: این برنامه با هدف 
هرچه پر بارتر کردن و غنی سازی 
معنوی ش��ب های م��اه مبارک 
رمضان تدارک دیده ش��ده تا خانواده ها ش��ب های معنوی این ماه را به 
مناس��بت والدت امام حس��ن مجتبی) ع( در کنار هم و در فضایی ش��اد 

سپری کنند. 
حمیدکش��اورز راد بیان ک��رد: در این برنامه که طی س��ه ش��ب برگزار 
خواه��د ش��د، گ��روه ه��ای مختل��ف فرهنگ��ی و هن��ری ب��ا اجرای 
 برنامه های��ی همچ��ون نمای��ش ک��ودک و نوج��وان، کارگاه ه��ای

آموزش خالقیت، مش��اوره های تربیتی والدین و فرزندان و پاس��خگویی 
به سؤاالت دینی و مذهبی، س��اعات مفرح و پرباری را برای همه اعضای 

خانواده مهیا می کنند. 

»شوکران« با محور بیداری اسالمی
مدیر خانه کاریکاتور حوزه هنری 
اس��تان اصفهان گفت: این کتاب 
در۸۴ صفحه و شامل بیش از۷۰ 
کاریکاتور چهره و غیره است که به 
زودی در مجموع��ه ای با عنوان 

»شوکران« منتشر خواهد شد.
پیام پور فالح با اش��اره به انتشار 
کتاب»ش��وکران« اظهار داشت: 
این مجموعه هم اکنون زیرچاپ 
ق��رار دارد و بع��د از رونمای��ی از 
کتاب»وقتی ماهی ها حرف نمی زنند« منتشر و در اختیار عالقه مندان 
قرار خواهد گرفت. مدیر خانه کاریکاتور حوزه هنری استان اصفهان، کتاب 
 » ش��وکران « را حاصل کاریکاتورهای هنرمندانی که وقایع منطقه را در 
سال های اخیر به تصویر کش��یده اند، دانست و تصریح کرد: تصاویر ارایه 

شده در این کتاب بیشتر به موضوع بیداری اسالمی می پردازد. 

»تا آخرین نفس« در میالد سرخ 
در ادامه حضور چشمگیر فیلم داستانی »تا آخرین نفس« و اکران آن در 
کشورهای ایران، عراق، تونس، لبنان و فلسطین، این اثر شهریور سال جاری 
در جشنواره میالد سرخ به روی 

پرده خواهد رفت.
امی��ر حس��ین رمضان��ی مدیر 
تولی��د و دس��تیار کارگردان»تا 
آخرین نفس« ب��ا اعالم این خبر 
افزود: دومین جش��نواره میالد 
س��رخ ب��ا موضوع��ات مذهبی 
ش��امل س��یر و س��لوک، جشن 
و اعی��اد و مجالس، پاسداش��ت 
و س��وگ و یادب��ود صالح��ان 
در بخ��ش ه��ای فیل��م کوت��اه ) داس��تانی، مس��تند، پویانمای��ی( 
ش��هر  میزبان��ی  ب��ه  ش��هریور  داس��تانی(   ( بلن��د  فیل��م   و 
 اردبیل برگ��زار و آثار برگزیده هفتم ش��هریور مورد تقدی��ر قرار خواهند 

گرفت.

فیلم سینمایی»یک س��طر واقعیت« به کارگردانی علی وزیریان در 
شبکه ویدئویی توزیع شد. 

»یک س��طر واقعیت« پس از فیلم های»خدا نزدیک اس��ت« و»یک 
وجب از آسمان«، سومین ساخته سینمایی وزیریان در مقام کارگردان 
است که در سی امین جش��نواره فیلم فجر در بخش مسابقه سودای 
س��یمرغ حضور داش��ت. در خالصه داس��تان این فیلم آمده است: 
کسری و فروغ زوجی هستند که فعالیت های آنها در زمینه فرهنگی 

و مطبوعاتی است. این دو برای ادامه 
کارشان با مشکالت متعددی مواجه 
 هس��تند که یک��ی از ب��زرگ ترین
 آنه��ا مش��کالت مال��ی اس��ت... .

حس��ین یاری، مهراوه ش��ریفی نیا، 
همایون ارش��ادی، رضا ناجی، شیوا 
خنیاگ��ر، ش��هرام ش��کیبا و مین��ا 
 جعف��رزاده در ای��ن فیلم ب��ه ایفای 
نقش پرداختن��د. این فیلم توس��ط 
مؤسس��ه رس��انه های تصوی��ری در 
ش��بکه نمایش خانگی عرضه ش��ده 

است.
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گذشته سینمای ایران 
متعلق به همه 

 ماجراهای»چ«
پایان ندارد 

فریدون جیرانی خطاب به جواد شمقدری نامه سرگشاده ای را با عنوان »گذشته 
سینمای ایران متعلق به همه است« منتشر کرد. 

این کارگردان سینمای ایران در این نامه خطاب به رییس سازمان سینمایی 
در پی دستور اخیرش مبنی بر جمع آوری آثار مخملباف از موزه سینما نوشته 
است:» آقای شمقدری، تاریخ س��ینمای ایران را قاطی سیاست نکنید. آنی و 
احساساتی تصمیم نگیرید. موزه سینما یعنی موزه تاریخ و تاریخ یعنی گذشته 
و گذشته ربطی به امروز ندارد. ما یک گذشته سینمایی داریم که این گذشته 
در سال های پس از انقالب ، گذشته ارزشمند و خوبی است. این گذشته را که با 
عمل امروز یک فرد پاک نمی کنند. آن گذشته که فقط متعلق به آن فرد نیست ، 
تاریخ سینمای ایران است و متعلق به همه. متأسفانه این نگاه سطحی سیاسی، 

به دوران مدیریت شما لطمه فراوانی زده است.

 به گزارش شبکه ایران ، ماجراهای »چ« و حاتمی کیا همچنان ادامه دارد.
گویا فیلم در مرحله صداگذاری به مش��کالتی برخورده و صدای عرب نیا 
در چند سکانس کوتاه، نامفهوم به نظر رسیده، به همین خاطر حاتمی کیا 
که از قرار معلوم نخواس��ته اختالفات را کنار بگذارد و به سمت بازیگرش 
برگردد تا او را برای ضبط این چند سکانس به استودیو بکشاند، تصمیم 
گرفته که فکر دیگ��ری کند. آن فکر ه��م ایده ای نبوده جز اس��تفاده از 

»سامان گوران« بازیگر و مقلد صدای هنرمندان و ورزشکاران.
گوران که استعداد بی نظیری در تقلید صدای افراد دارد، این بار به جای 
عرب نیا در فی��م »چ« چند س��کانس حرف زده اس��ت. اتفاقی که حتی 
اگر به بهترین نحو ممکن هم انجام شده باش��د، باز هم وقوعش از جانب 

کارگردانی مثل ابراهیم حاتمی کیا جای سؤال دارد. 

الماس ها ابدی اند 

»یک سطر واقعیت«  در  ویدئو کلوپ ها

خودآگاهی همراه با شناخت
جمال نوروز باقری -  ا نس��ان های اولیه از برگ و پوس��ت 
حیوانات و... برای پوشاندن تن خود و همچنین حفاظت در 
برابر سرما و گرما استفاده می کردند. به مرور زمان از آنجایی 
که ذوق هنری و زیبایی  شناسی انس��ان بر خیلی از اجزای 
پیرامونی اش مؤثر بوده است، پوش��ش و لباس نیز از این امر 
مبرا نبوده و نقش این زیبایی شناختی و هنر، تجلی گاهش 

لباسی شد که همیشه همراه انسان بود.
آب و ه��وا، کار و پیش��ه و جن��گ و تح��والت اجتماعی از 
عوامل مؤثر در لباس بوده اس��ت. به غیر از این عناصر، نقش 
مراسم س��نتی و فرهنگی نظیر مناسک مذهبی، جشن ها و 
سوگواری ها در نوع و شکل و حتی رنگ پوشاک نیز، بی تأثیر 

نبوده است.
بش��ر در زندگی اجتماعی خود، به منظور ایج��اد ارتباط و 
رساندن پیام دلخواه از » نشانه« هایی استفاده می کند. یکی 
از مش��هود ترین این نشانه ها پوشاک اس��ت که زبان خاص 
خود را دارد و از ابزار های کارآمد و مؤثر در پیشبرد هر گونه 

هویت سازی و هویت پردازی است.
هر فرد با توجه به نوع بینش و تفکر خود، پوش��ش خاصی را 
می پسندد. به مرور زمان این امر بیشتر نمود یافت و هر صنف، 
گروه و طبقه ای با توجه به بینش، تفکر و نیاز خود برای خود 
 تیپ خاصی پیدا کردند و لباس نمودی از فرهنگ آنها شد.

حال دیگر هدف از پوشش لباس، تنها حفاظت نیست، بلکه 
به غیر از بعد زیبایی، نشانگر شخصیت و هویت افراد نیز است.

جهانی ش��دن نوعی فرآین��د و تحول دیالکتیکی را س��بب 
می ش��ود. در این بین، جایگاه کش��ورهای مختلف متفاوت 
است، برخی فرهنگ ها به آس��انی در برابر فرهنگ جهانی با 
فرهنگ های دیگر مستحیل می شوند. برخی دیگر موضعی 
سرسختانه و س��تیزآمیز نس��بت به فرهنگ مهاجم اتخاذ 
می کنند. شماری از فرهنگ ها به همزیستی مسالمت آمیز تن 
می دهند و تعدادی هم گفتگو و تبادل فرهنگ را گریزناپذیر 
می دانند. در برخی از کشور ها افراد دائما در حال قرض گرفتن 
و تقلید هستند، نوع پوشش و لباس آنها را تنها شیوه غربی 
در بر گرفته است و برخی با وجود همه سختی هایی که فرهنگ 
کهن آنها دارد، به آن چسبیده و آن را رها نمی کنند. در این 
بین، حالت میانه ای نیز وجود دارد که ترکیبی اس��ت؛ مثال 
مدل و نوع آن را از  فرهنگ دیگر می گیرند و با فرهنگ خود 
ترکیب می کنند. عمق و تاریخ فرهنگ کشورها در به وجود 
آمدن انواع موضعگیری ها بی تأثیر نیست. البته تنها داشتن 
قدمت تاریخی و اجتماعی کافی نیس��ت. فرهنگ هر اندازه 
هم که اصیل باشد اگر همراه با شناخت و خود آگاهی نباشد، 

اهمیتی ندارد.

 روبان سفید

به گفته ی��ک کارگردان تئات��ر اصفهان،  گروه 
برگ��زاری همای��ش به جای جش��نواره فرهنگ

تأثیرات مثبت تری در هنر تئاتر خواهد 
داشت.

رادمهر کشانی درمورد برگزاری جشنواره های موضوعی و تأثیرات 
آن بیان کرد: با برگزاری جشنواره به دلیل مضراتی که دارد مخالف 
هستم. متأسفانه همیشه در کشور، معیار و سنجش جشنواره ها 
بوده اس��ت و  این اتفاق به شکل نادرس��تی می افتد. جشنواره ها 
 بدون تعهد به هنر و ارزش های هنری ک��ه در پرورش خالقیت و 

آگاهی رسانی به مردم است، برگزار می شوند.
وی افزود: متن هایی که باب سلیقه چند تن از دوستان بازخوان و 
داوران هستند انتخاب می شوند و این مسأله با معنای هنر که در 
خالقیت و شعور اجتماعی اس��ت در منافات است. آثاری برگزیده 
 می ش��وند که طبق س��لیقه چند نفر است و این س��لیقه بر روی

 گروه های دیگر تأثیرگ��زار خواهد بود و تبدیل ب��ه معیاری برای 
سال های آینده می شود. جشنواره های موضوعی از جشنواره های 

آزاد مخرب ترند.
این کارگردان ادامه داد: در جشنواره ها سنجش متن کار کارگردان 
نیست؛ یعنی کارگردان تأثیر ندارد. کار اولی ها در جشنواره بیشتر 
حضور پیدا می کنند. این مسأله باعث می شود کیفیت کار پایین 

بیاید و کسانی وارد می شوند که هیچ پشتوانه اجرایی ندارند.

 وی بی��ان کرد: مس��أله بعد نوع کارگردانی اس��ت که به واس��طه 
جشنواره ها شناخته شده اس��ت؛ یعنی ما تئاترهای جشنواره ای 
و کارگردانی جشنواره ای داریم. در جش��نواره ها به کارگردانانی 
جایزه می دهند که بیش از اندازه از حرکت استفاده می کنند. در 
صورتی که نوع طراحی و میزانس��ن باید بر اساس انتقال مفاهیم 

نمایشنامه باشد.
وی تصریح کرد: قانون اجراهای عمومی برای پذیرفته ش��دن در 
جش��نواره وجود دارد، اما اجراهای عمومی صوری هستند. من با 
همایش موافق هستم. تصور می کنم که همایش باعث می شود، 
تئاترها در حین برگزاری همایش اجرای عمومی داش��ته باشند و 
این اجرا ی عمومی ارتباط مستقیم با تماشاچی است. مخاطبان 
جش��نواره ها تنها خود تئاتری ها هس��تند، بنابرای��ن با برگزاری 
جش��نواره  بودجه کالنی را هدر می دهیم و ش��اهد اتفاق مثبتی 
نیستیم. معیار و سنجشی برای جشنواره وجود ندارد و تئاتری که 

در جهت آگاهی رسانی باشد ارزش دارد.
کشانی ادامه داد: به طور مثال مسأله ای که ما کم داریم و می تواند 
مؤثر باشد برگزاری همایش آثار کالسیک است. هیچ جشنواره و 
همایش��ی در این زمینه نداریم. در اساس��نامه ها مطرح کرده اند 
آثار خارجی پذیرفته نمی ش��ود تا به این وس��یله توجه به سمت 
متن های ایرانی ب��رود. این امر نه تنها باعث رواج نمی ش��ود بلکه 
 سطح کیفی آثار را پایین می آورد، زیرا رقابتی وجود ندارد. همه به 

نمایشنامه نویس های انگشت شمار شهر خودشان اکتفا می کنند. 
این سبب پررش نویسنده نمی شود. نویسنده ها هم درجا می زنند 

چون رقابت خارجی ندارند.
وی در پایان درمورد تئاتر اس��تانی بیان ک��رد: جهت دهی بومی 
در جشنواره تئاتر اس��تانی یکی از معضالت ماست. نکته دیگری 
که در این میان باید به آن توجه داش��ت مصلحت اندیشی داوران 

در این جش��نواره اس��ت. این 
 اف��راد ب��ه ش��رایط کار توجه

می کنن��د، این ک��ه اثری که 
به روی صحنه م��ی رود و قرار 
اس��ت به جش��نواره فرستاده 
ش��ود دکور ی��ا بازیگ��ر زیاد 
نداشته باش��د. با این رویکرد 
 عم��ال محدودی��ت ب��ه وجود 
از  را  فض��ا  آوری��م.  م��ی 
کارگ��ردان خ��وش ذوقی که 
 ب��رای اث��رش دک��ور طراحی 
م��ی کن��د م��ی گیری��م و 
 خالقیت را در برخورد ساده و 
 دان��ش آم��وزی ب��ا آث��ار 
می بینیم.رئالیسم چند سالی 
 اس��ت ک��ه در جش��نواره ها

از بین رفته اس��ت. مقوایی را 
برمی داری��م  و روی آن می نویس��یم، تلویزی��ون و داوران با نگاه 
جشنواره ایش��ان آن را خالقیت ارزیابی می کنند، در صورتی که 
آن عدم آگاهی کارگردان از تئاتر رئالیسم است و سال آینده بقیه 
 گروه ها از ای��ن روش الگو برداری می کنند و ای��ن روند ادامه پیدا 

می کند.
رادمه��ر کش��انی درب��اره  »قص��ه ه��ا غص��ه ش��دن« آخرین 
س��اخته خ��ود و انتخاب ای��ن مت��ن م��ی گوی��د: از آنجایی که 
مدتی بود این داس��تان دغدغه مهم��ی برای من ش��ده بود، این 
اثر را انتخ��اب کردم ت��ا با اج��رای آن به مخاطبان��م به خصوص 
 جوان��ان بگوی��م ک��ه م��رغ همس��ایه را غ��از تص��ور نکنن��د و
 هیچ گاه شایس��تگی های خود را به دس��ت فراموش��ی نسپارند.

گفتنی است آخرین ساخته این کارگردان  نمایش »قصه ها غصه 
ش��دن« بود که از ۵ تا 2۱ تیرماه هرشب س��اعت ۱۹:۴۵در سالن 

سوره حوزه هنری به روی صحنه رفت .
داستان این نمایش حاوی نکات قابل تعمق و ظریفی بود که در این 

عصر و زمانه نیاز پرداختن به آنها بسیار احساس می شود.

کدام یک: تئاتر سفارشی یا مستقل 

نگاه جشنواره ای آسیبی بزرگ در حوزه تئاتر است

» افسونگر «» تیغه های افتخار «» ویل فرل «کمدینی که برنده جایزه »مارك تواین« شد 

گروه فرهنگ - »جان ویلیام ویل فرل« متولد ۱۶ ژوئیه ۱۹۶۷ بازیگر، کمدین، نویس��نده 
و صداپیشه آمریکایی اس��ت. ویل فرل در ارواین ایالت کالیفرنیا متولد شد. پدر او یک معلم 
مدرسه بود که از شهر کری از کشور ایرلند به آمریکا مهاجرت کرده بود. فرل در رشته ورزش 

از دانشگاه کالفرنیای جنوبی فارغ التحصیل شد.
فرل ابتدا با بازی در برنامه» شب شنبه زنده« معروف شد و بعد از آن در فیلم های زیادی اعم از 
»مدرسه قدیمی«، »وروجک«، »لگد و فریاد«، »نیمه حرفه ای«، »گام برادران« و »سرزمین 
فراموش شده« بازی کرد. این  بازیگر سریال تلویزیوني »اداره« جایزه امسال »مارک تواین« 
را از آن خود کرد و بهترین کمدین آمریکا لقب گرفت. مرکز »کندي« این جایزه را 23 اکتبر 
 به  فرل اعطا مي کند. به نوش��ته روزنامه ورایتي، »فرل« از بازیگران سریال هاي تلویزیوني و 
 فیلم هاي پرطرفداري چون »اداره«، »اشخاص دیگر«، »مگامایند« و »عجیب تر از قصه« بوده 

است.

SMS

 در اساسنامه ها
  مطرح کرده اند

 آثار خارجی 
پذیرفته نمی شود 

تا به این وسیله 
 توجه به سمت 

متن های ایرانی 
برود، این امر سطح 
کیفی آثار را پایین 

می آورد

در مواجهه با سریال های ماه رمضان این سؤال پیش می آید که آیا 
حضور کودکان در سریال های ماه رمضانی، تماشای این سریال ها 
را برای خود آنها نیز مناسب کرده است؟ نکته دیگر این است که آیا 

این کودکان با نمونه واقعی خود مطابقت دارند؟
تماشای قسمت های آغازین این س��ریال ها نشان می دهد اغلب 

 ک��ودکان و نوجوانان حاضر در ای��ن آثار یا بیش از سنش��ان رفتار 
می کنند و درگیر ماجراهای بزرگ ترها می شوند  یا بیش از اندازه 
منفعل هستند، به طوری که با حذفشان هیچ کمبودی در داستان 
حس نمی شود. از طرف دیگر عالوه بر نقش، انتخاب کودکانی که 
بتوانند جلوی دوربین، زندگی کنند نیز کار  مهم و دشواری است.  

سریال »دودکش« ش�بکه یک/ تجربه کودکانه طعم 
تیرامیسو

حضور کودکان از نوزاد دختر یک س��اله)رونیکا( تا پسربچه هفت 
ساله)پوریا( و دختربچه شش س��اله)پریا( از تنوع برخوردار است و 

این کودکان هستند که بخشی از قصه را پیش می برند.
پوریا از همان قس��مت اول با اصرار مادرش برای آن که چایش را تا 
انتها بنوشد، توس��ط مادر به دنیای بزرگ ترها سوق داده می شود. 
پوریای هفت ساله در نقشه های پدرش همدست می شود و آنقدر 
این نقش��ه را پیش می برد که کارش به بیمارستان می کشد. پریا 
نیز دختری بازیگوش است که جسارت او در تجربه یک طعم جدید، 
همه بزرگ ترها را درگیر خود می کند. این که این بچه ها تا چه حد 
به نمونه های بیرونی خود ش��بیه هستند، یک نکته است و این که 
کودکانی که مخاطب تماشای آنها هستند چه چیزهایی از این بچه 

ها یاد می گیرند، نکته دیگری است.

 سریال »خروس« شبکه دو/ غیرتی شدن یک نوجوان 
اگزه جره

علت حضور حمیدرضا پس��ری که در مرز نوجوانی ایستاده با جثه 
اگزجره اش هیچ چیز جز این که قرار اس��ت نمک س��ریال باشد، 
نیست. این پسر لحن عجیبی دارد، بس��یار منفعل است و با اصرار 

خانواده قاطی مشکالت آنها می شود. زمانی که تنها کارکرد حضور 
یک کاراکتر، نمک فیزیکی آن است، می توان تصور کرد که اگر او را 
از این مجموعه حذف کنیم جز جای خالی فیزیکی اش چیز دیگری 

آنقدرها حس نخواهد شد، زیرا او در پیشبرد قصه نقشی ندارد.

سریال »مادرانه« شبکه سه/کودك درگیر پدرساالری
ارسالن تمجید این پسر که مادرش در سه ماهگی رهایش کرده و 
از پدرش می ترسد، بهانه ای است برای این که اشک بیننده را در 

بیاورد و شقاوت پدر و مادر خود را برجسته کند. 
بچ��ه ای ک��ه کم ح��رف می زن��د از پ��در خ��ود که تول��دش در 
خاط��رش مان��ده و حت��ی کادوی ویژه ای نی��ز برای��ش خریده، 
می ترس��د و آنق��در منفعل اس��ت که وقت��ی پدرش ب��ه مادرش 
می گوید»زن��ه« از همان پدری که ازش می ترس��د و دوس��تش 
ن��دارد و از او ف��راری اس��ت، الگ��و گرفت��ه و م��ادرش را»زن��ه« 
 خطاب می کن��د. کودکی که مثل ی��ک روبات کارهای��ی که از او

می خواهند و نقشی که برایش نوشته شده را ایفا می کند. 
س��ریال های ویژه ماه مبارک رمض��ان به مرور ش��خصیت هایی 
تازه و جدی��د را در جمع خود م��ی پذیرند. باید دی��د در ادامه هر 
 یک از این س��ریال ه��ا، نقش این ک��ودکان تا چه ان��دازه متحول

شده و چه اتفاق هایی پیش روی آنها قرار می گیرد؟

سهم کودکان از سریال های شبانه ماه مبارك رمضان 

عالوه بر نقش، 
انتخاب کودکانی 

 که بتوانند 
جلوی دوربین، 

زندگی کنند نیز 
 کار مهم 

 و دشواری 
است



چهره روزیادداشت

اخبار کوتاه 

 هیچ جای دنیا با المپین هایشان
این طور برخورد نمی کنند

حمید سوریان قهرمان جهان و المپیک کشتی فرنگی هم لب به انتقاد از 
شرایط ورزش قهرمانی کشور گشود.

حمید سوریان مدال آورترین قهرمان کش��تی گیر این روزهای ورزش 
ایران می گوید: قهرمانان المپیک س شده اند و شرایط یک ساله گذشته 
ورزش کش��ور، یک به یک آنها را خانه نش��ین کرده اس��ت. او با انتقاد از 
شرایط حاکم بر فدراس��یون ها و مدیریت ورزش کش��ور از دولت آینده 
تقاضا کرد تا شرایطی فراهم کند که دل و دماغ مسابقه دادن ، دوباره به 

ورزشکاران برگردد.
س��وریان در گفتگو ب��ا خبرگ��زاری خبرآنالی��ن درب��اره دوری تقریبا 
دس��ته جمعی المپین های بازی ه��ای لندن از تیم ه��ای مختلف ملی 
گف��ت: البته اعض��ای کادرفنی تیم های ملی کش��تی فرنگ��ی ایران به 
من محب��ت کردند و به تیم دعوت ش��دم، اما برای منی ک��ه پیش از هر 
مس��ابقه جهانی تقریبا10 ماه تمرین فش��رده برگزار می کردم، حضور 
 در مس��ابقاتی با فقط دو م��اه تمرین نمی توانس��ت بدنم را به ش��رایط

ایده آل برساند، به همین دلیل از این عزیزان عذر خواستم.
او ادام��ه داد: اتفاقاتی که م��ا را از اردوهای تیم ملی دور کرد، ریش��ه در 
عملکرد فدراسیون کشتی و مدیریت ورزش کشور بعد از بازی های موفق 
المپیک لندن داشت. متأس��فانه بعد از این بازی ها درحالی که ما موفق 
ترین المپیک تاریخمان را سپری کردیم، شرایط بدی بر ورزش حاکم شد. 
این شرایط ضربه بزرگی را به تیم های مختلف ملی مان زد؛ مثال در رشته 
خود ما که بهترین نتایج را در بازی های المپیک داشتیم فضا به سمتی 
رفت که سرمربی موفق تیم، از جمع کادرفنی جدا شد. بعد هم کلی جا 
به جایی دیگر اتفاق افتاد و آرامش این رشته از بین رفت. نتیجه کلی این 
تغییرات هم عدم موفقیت تیم قهرمان المپیک دربازی های آسیایی بود.

او البته این اتفاق را فقط محدود به کش��تی فرنگی نم��ی بیند و اعتقاد 
دارد در یک س��الی که گذش��ت، به المپین های ایران کم لطفی ش��ده 
اس��ت: االن ببینی��د در کش��تی آزاد، در فرنگ��ی، در وزنه ب��رداری، در 
تکوان��دو و در دوومیدانی تقریبا م��دال آوران المپی��ک دور از تیم ملی 
هس��تند. در رش��ته ما س��رمایه بزرگی مثل محمد بنا خانه نشین شد. 
این اتفاقات فقط در ورزش ایران می افتد؛ این که س��رمایه هایی به این 
گرانبهایی را خیلی س��اده از دس��ت بدهیم. االن با چه��ره هایی بزرگی 
چون احس��ان حدادی و بهداد س��لیمی که در المپیک به موفقیت های 
بزرگی رس��یدند طوری برخورد ش��ده که کن��ار مانده اند. احس��ان که 
 اصال نمی خواهد دیگرب��رای تیم ملی پرتاب کند. ی��ا مثال امید نوروزی 
می گوی��د دل و دماغی برای ورزش ندارد. خود م��ن انگیزه ام افت کرده 

درحالی که همه ما این سال های اوج ورزشمان است.
او دلیل ای��ن بی انگیزگی را در نوع رفتارهای مس��ئوالن ورزش کش��ور 
می داند و می گوی��د: بچه ها دیگر دلگرم��ی ندارند. این ورزش��کارانی 
که الگوهای جامعه باید باش��ند، طوری ش��دند که نمی خواهند ورزش 
 کنند. ای��ن همه هزینه ص��رف می ش��ود ب��رای مقابله با بزه��کاری و 
فعالیت های اجتماع��ی، درحالی که ورزش بهترین راهکار اس��ت برای 
کاهش هزینه ها. بعد ما خیلی راحت قهرمان هایمان را فراری می دهیم.

 قهرم��ان بی چ��ون و چ��رای این روزه��ای کش��تی فرنگی ای��ران که 
پ��ر افتخارترین مدال آور این رش��ته هم هس��ت، ادامه م��ی دهد: یکی 
از ب��زرگ ترین چالش ه��ای این روزه��ای قهرمانان ما ب��ی توجهی به 
قهرمانان اس��ت. به هر حال این بچه ها س��ال قبل خوب درخشیدند و 
باعث خوش��حالی همه مردممان ش��دند. البته در هفته های گذش��ته 
هم بچ��ه های رش��ته های تی��م ما مث��ل والیب��ال و فوتبال دس��ت به 
کارهای بزرگی زدند که باعث س��رافرازی همه ما ش��د. حتی خود آنها 
 هم تف��اوت چندانی با ما ندارن��د. اگرچه آنها به دلی��ل لیگ های منظم 
رش��ته هایش��ان دریافتی های بهتری دارند. این قهرمانان رش��ته های 
انفرادی ما هستند که امکانات خیلی ضعیفی در اختیارشان گذاشته می 
شود. من برای خودم نمی گویم. ش��رایط زندگی من خدا را شکر خوب 
است، اما این را برای یک نسل از ورزشکارانی می گویم که لیاقتشان بیشتر 
از اینهاست. دلم برای ورزش کشورم می سوزد و خواهشم از دولت جدید 
این است که وزیری را برای اداره ورزش برگزیند که بتواند این مشکالت 

را برطرف کند.  

 با این مدال
 از قفس آزاد شدم!

امیر علی اکبری / قهرمان وزنه برداری
با گرفتن این مدال احس��اس می کنم که از قفس آزاد شده ام. پس از دو 
سال محرومیت حس می کنم که روزهای س��خت تمام شده است. خدا 
را شکر می کنم که توانس��تم دوباره بازگردم. با به دست آوردن این مدال 
احساس می کنم که از زندان و قفس آزاد شده ام. برای کسب مدال طال به 
این رقابت ها آمده بودم، چون 
هیچ وقت برای مدال برنز روی 
تشک نمی روم. آمادگی خوبی 
داش��تم، اما به خاط��ر این که 
دو س��ال محروم بودم، کمی 
احس��اس گم بودن می کردم، 
ولی خدا را ش��کر توانس��تم، 
خودم را برس��انم و االن دیگر 

می دانم که باید چه کار کنم.

فدراسیون جهانی کشتی، اعضای کمیته علمی این فدراسیون را معرفی کرد که نام یک ایرانی در آن به چشم 6
می خورد. دکتر بهمن میرزایی عضو هیأت علمی و اس��تادیار دانشگاه گیالن در بین پنج عضو این کمیته 
حضور دارد. ایوننیس بارباس از یونان، دکتر دیوید کوربی از آمریکا از دیگر اعضای کمیته علمی فیال هستند. روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1084| چهار شنبه 26  تیر 1392 | 8 رمضان  1434

 دعوت  28 بازیکن به اردوی 
تیم فوتبال نوجوانان ایران

عراقی زاده سرپرست 
تیم گیتی پسند شد

محمدحسین عراقی زاده به عنوان سرپرست تیم فوتسال گیتی پسند در 
رقابت های فوتسال جام باشگاه های آسیا منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری تس��نیم و به نقل از س��ایت باش��گاه گیتی پسند 
اصفهان، طی حکمی از سوی علی طاهری مدیرعامل باشگاه گیتی پسند، 
محمدحسین عراقی زاده قائم مقام این باش��گاه با حفظ سمت به عنوان 
سرپرست تیم فوتسال گیتی پسند در مسابقات فوتسال جام باشگاه های 

آسیا منصوب شد.
براساس این گزارش، عراقی زاده در کارنامه خود سرپرستی تیم فوتسال 
گیتی پسند در فصل1390 و جام باشگاه های آسیا در سال 2012 را دارد.

تیم فوتسال گیتی پسند از روز سه شنبه تمرینات خود را برای حضوری 
پر قدرت در جام باشگاه های آسیا آغاز کرد. این مسابقات شهریورماه سال 

جاری در ژاپن برگزار می شود.

دور جدید تمرینات تیم فوتبال نوجوانان ایران از روز جمعه هفته جاری 
آغاز می ش��ود که به همین منظور علی دوستی مهر سرمربی این تیم 28 

بازیکن را به اردو دعوت کرده است.
 اس��امی بازیکنان دعوت ش��ده به اردوی تیم فوتبال نوجوان��ان ایران به 
ش��رح زیر اس��ت: یوس��ف س��یدی، مهدی امینی، میالد داعی، مهدی 
صدقیان، امیر نصرآزادانی، س��یدمجید حس��ینی، ماهان رحمانی، علی 
قلی زاده، رض��ا جعفری، احمد گوه��ری، محمدرضا ب��ازاج، علی ریگی، 
محمدرضا کاوه، حس��ین مهربان، میالد بدرقه، ساسان جعفری، کمیل 
 ح��ق زاده، رضا کرمالچع��ب، مجتب��ی مقتدایی، عرف��ان وجدانی، علی 
 هزام��ی، آرمی��ن س��بحانی، س��عید ع��زت الله��ی، ص��ادق محرمی، 
 امیرمحم��د مظلوم، آرمین هاش��می، س��ید مصطفی هاش��می و ایمان 

سلیمی. 
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دکتر میرزایی عضو کمیته علمی فیال شد

مسابقات فوتسال جام موالی عرشیان- ورزشگاه گل نرگس

دروازه بان تیم فوتبال استقالل اعالم کرد که برخالف شایعات، 
مخالف جدایی جواد نکونام از این تیم است.

س��ید مهدی رحمت��ی در گفتگو با وب س��ایت ش��خصی اش 
پاسخگوی سؤاالتی شد که متن کامل آن را در زیر می خوانید:

شرایط استقالل چگونه است؟
 کمی دیر کار را ش��روع کردیم، اما با تالش بسیار و انگیزه باال 
پیگیر روند آماده سازی هستیم تا حضور آبرومندانه ای در آغاز 
لیگ برتر و سپس رقابت های لیگ قهرمانان آسیا داشته باشیم. 
امید ما به کسب قهرمانی آس��یا بسیار باالست و امیدواریم این 

مهم با کمک و حمایت و دعای خیر اهالی فوتبال تحقق یابد.
وضعیت خودت چگونه است؟

من هم مشغول آماده سازی هستم و تا پیش از شروع مسابقات 
به شرایط مطلوب برای بازی کردن برسم.

عدم انتخاب تو به عنوان بازیکن برتر فصل دوازدهم 
حرف و حدی�ث هایی را ب�ه همراه داش�ت. در این 

خصوص چه نظری داری؟
لیگ دوازدهم نقطه اوج م��ن در دوران فوتبالم بود طبق اعالم 
رسانه ها در 27 بازی موفق شدم دروازه استقالل را البته با کمک 

مدافعان بسته نگه دارم. طبق شنیده های من مجموع امتیازاتم 
در میان کاندیداهای انتخاب بهتری��ن های فصل با نمره 205 
باالتر از سایرین بود، اما انتخاب نش��دم و باید بگویم وقتی که 
من آن تصمیم تأسف برانگیز را درباره کناره گیری از تیم ملی 

گرفتم باید تا مدت ها تاوان آن را پس بدهم.
اردوی اوکراین چگونه بود؟

نکته منفی برگزاری اردوی اس��تقالل در اوکراین کامل نبودن 
تیم ما بود، اما جدا از این مطلب باید بگویم این یکی از بهترین 
اردوهایی آماده س��ازی بود که بن��ده در دوران فوتبالم تجربه 
کرده بودم؛ اردویی که به لحاظ فنی و روحی در س��طح بسیار 
خوبی قرار داشت و بازیکنان در فضایی بسیار خوب و دوستانه به 
تمرین پرداخته و یک بازی خوب را برابر تیم مطرح دیناموکیف 

رقم زدند.
درباره جدایی احتمالی جواد نکونام از استقالل چه 

نظری داری؟
امیدوارم جواد در اس��تقالل بمان��د تا همه در کن��ار هم برای 

قهرمانی استقالل در لیگ قهرمانان تالش کنیم.
ش�نیده اید برخی جدایی نکونام از اس�تقالل را به 

مهدی رحمتی ارتباط می دهند؟
بله. از این قبیل شایعات همیشه وجود داشته. در شأن باشگاه 
بزرگ اس��تقالل نیس��ت، یک بازیکن برایش ش��رط و شروط 
بگذارد، در شأن س��ید مهدی رحمتی نیس��ت از این شرط ها 
بگذارد. اگر قرار به این کارها بود پس من با برخی ها چه فرقی 
داشتم. من نه تنها مخالف ماندن نکونام در استقالل نیستم بلکه 

مخالف جدایی او از تیم هستم.
واقعا این تمام صحبت های شماست؟

 صادقانه باید بگویم دلم از برخی مس��ائل خون است، اما عقل 
می گوید بیان درد دل هایم می تواند تبعات س��نگینی داشته 

باشد.
منصب و نف��وذ و جایگاه خاصی ندارم که بتوان��م با تکیه بر آن 
حرف هایم را بزنم، چون مرا محروم می کنن��د که از این بابت 
خودم و س��پس تیمم متضرر خواهیم شد. س��ه راه برایم باقی 
مانده: یا حرف هایم را بزنم و محروم شوم، یا به من اجازه بدهند 
این حرف ها را مطرح کنم و قول بدهند محرومم نکنند و یا این 
که صبر کنم پس از خداحافظی از دنیای بازیگری این مطالب 

را بازگو کنم.

دروازه بان تیم فوتبال استقالل اعالم کرد: 

مخالف جدایی نکونام از استقالل هستم

تنها3 بازیکن مطرح هس��تند که هنوز وضعیتشان 
مشخص نشده است. کریم انصاری فر که مورد بغض 
علی دایی ق��رار گرفت و هنوز تیم فص��ل آینده اش 
را مش��خص نکرده اس��ت. جواد نکونام کاپیتان تیم 
ملی فوتبال کش��ورمان هم هنوز با استقالل تمدید 
نکرده اس��ت. البته هر چند به نظر می رسد که وی 
با استقاللی ها به توافق برسد اما تیم های سپاهان و 
تراکتور آماده به خدمت گرفتن این بازیکن هستند. 
آندو تیموریان نیز جزء آن دسته از بازیکنانی است که 
هنوز تیمی برای فصل آینده خود انتخاب نکرده است.

با پایان یافتن فرصت نقل و انتقاالت لیگ برتر فوتبال 
کشور، تیم ها و بازیکنان جذب شده خود را آماده آغاز 
ماراتن سیزدهم می کنند و همه بازیکنان شاغل در 
لیگ به اهمیت لیگ س��یزدهم واقف هستند؛ لیگی 
که قرار است بازیکنان حاضر در جام جهانی فوتبال 
 از بین حاض��ران در آن انتخاب ش��وند و در این راه 
ملی پوشان تمام سعی خود را خواهند کرد تا در تیم 

ملی جایگاهی کسب کنند. 
 در این بین جابه جایی بازیکنان بزرگ همواره مورد 
توجه فوتبالدوستان و رسانه ها قرار داشته است. در 
ادامه به برخی از این نقل و انتقاالت اشاره خواهد شد.  

      شاه ماهی استقالل به سپاهان پیوست
 استقاللی ها هر سال عادت داشتند تا با یک بازیکن 
یاغی کلنج��ار برون��د و در آخر ه��م در روز پایانی و 
س��اعات های آخر فصل نقل و انتقاالت، این بازیکن 
را به خدمت گیرند. آبی پوشان س��ال ها بود که این 
بازیکن را از چنگ حریفان بزرگی چون پرسپولیس، 
سپاهان و تراکتور درآورده بودند و همین فصل پیش 
بود که در آس��تانه پرواز، مجتبی جباری را پای میز 
مذاکره کشاندند، اما آغاز لیگ سیزدهم آغازی دوباره 
برای مجتبی جباری بود که قرار است در تیم سپاهان 
فصل را آغاز کند. حساسیت انتقال مجتبی جباری 
به س��پاهان هم از دو جهت اهمیت دارد: اول این که 
رقم دو میلیاردی قرارداد جباری مورد توجه است و 

نکته دوم رفتن او به سپاهان بعد از 9 سال بازی کردن 
در استقالل بود. 

     کاپیت�ان محب�وب پرس�پولیس در 
تراکتورسازی

 همه هواداران پرس��پولیس علی کریمی را دوست 
دارن��د. در بین تماش��اگران سرخپوش��ان پایتخت 
حتی یک نفر را ه��م نمی توان پیدا ک��رد که به این 
 بازیکن عالقه و تعصب نداشته باش��د. علی کریمی 
سال هاس��ت که کاپیتان پرس��پولیس است و البته 
همواره حاش��یه های بس��یاری هم برای این تیم به 
وجود آورده است. کریمی بعد از شکست پرسپولیس 
در جام حذفی برابر س��پاهان از فوتبال خداحافظی 
کرد، اما بعدها از این تصمیم پشیمان شد و به فوتبال 
بازگشت. در این بین با بازگش��ت دایی پرسپولیس 
جایی برای علی کریمی وجود نداش��ت ت��ا این که 
کاپیتان سرخپوش��ان مجبور به پوش��یدن پیراهن 

تراکتورسازی شود. 

     علی حمودی به سپاهان رفت
 مدافع راس��ت اس��تقالل که در جمع آبی پوش��ان 
پایتخت احیا ش��ده بود بعد از مش��کالتی که بر سر 
مس��ائل مالی با اس��تقاللی ها برایش به وجود آمد 
تصمیم ب��ه ترک جمع آبی پوش��ان گرف��ت و لیگ 
سیزدهم را در س��پاهان توپ خواهد زد. مهم ترین 
انگیزه ای هم که باعث شد حمودی استقالل را رها 

کرده و به سپاهان برود، مسائل مالی بود. 
     نیکبخت واحدی به استقالل بازگشت

 ب��ه صراحت می ت��وان انتق��ال علیرض��ا نیکبخت 
واحدی ب��ه اس��تقالل را عجیب تری��ن جابه جایی 
فصل نقل و انتقاالت لیگ سیزدهم دانست. علیرضا 
نیکبخت واحدی س��تاره محبوب و البته پرحاش��یه 
استقالل در پایان لیگ پنجم برای تمدید قراردادش 
با این تیم دچار مشکل ش��د. نیکی با امیر قلعه نویی 
مش��کل داش��ت و از طرف دیگر خودش هم بدش 
نمی آمد جنجال ساز شود. سرانجام او با استقاللی ها 
توافق نکرد و برای این که آبی ه��ا را نقره داغ کند، با 
پرس��پولیس قرارداد سه ساله بست! نیکبخت همان 
فصل در داربی دروازه اس��تقالل را باز کرد و اولین و 
آخرین گل داربی  عمرش را به ثمر رس��اند. شادی او 
حسابی هواداران را ناراحت کرد، اما حاال بعد از چند 
سال نیکبخت با رضایت امیر قلعه نویی به استقالل 
بازگشت تا عجیب ترین نقل و انتقال لیگ سیزدهم 

رقم بخورد. 
     سید صالحی؛ بازیکنی برای همه تیم ها

سید صالحی از آن دس��ته بازیکنانی است که رنگ و 
تعصب به پیراهن برایش ارزش��ی ندارد و هر جا که 
بطلبد فوتبالش را ادامه می دهد. شاید او تنها بازیکنی 
باشد که برای هر 4 تیم مطرح کشور بازی کرده است. 
روزگاری این بازیکن در سپاهان حضور داشت و بعد 
از س��ال ها حضور در این تیم به استقالل رفت. سید 
صالحی یک فصل را در استقالل گذراند و بعد از آن 
به تراکتور رفت و حاال به جمع قرمز پوشان پایتخت 
اضافه شده است. س��ید صالحی را می توان بازیکنی 

برای همه تیم ها دانست. 
     بازیکنی که همه را سر کار گذاشته است

 پرسپولیس یا سپاهان، استقالل یا تراکتور. هافبک 
تیم فوتبال مس کرمان در لی��گ یازدهم بعد از آن 
که قراردادش با مس��ی ها به اتمام رسید به استقالل 
رفت و بعد از ثبت قرارداد با آبی پوش��ان به تمرینات 
این تیم رفت. یکی دو روز مان��ده به پایان فصل نقل 
و انتقاالت لیگ سیزدهم به یکباره این بازیکن سر از 
تمرینات تراکتورس��ازی درآورد و استقاللی ها را در 

بهت و حیرت گذاشت. قاسم دهنوی در فصل نقل و 
انتقاالت لیگ سیزدهم بار دیگر این کار را تکرار کرد و 
ابتدا با پرسپولیس قرارداد بست و بعد از یکی دو هفته 
 به تمرینات سپاهان رفت، اما این بار پرسپولیسی ها

 درسی به دهنوی دادند که این بازیکن مجبور شد به 
پرسپولیس بازگشته و در تمرینات این تیم شرکت کند. 

     کاپیتان سابق پرسپولیس در استقالل!  
 پژمان نوری جزء بازیکنانی است که امیر قلعه نویی 
به سبک بازی وی عالقه زیادی دارد. نوری قبل از این 
که چند سال قبل به پرسپولیس برود نیز مورد توجه 
قلعه نویی قرار گرفته بود، اما سرخپوش��ان وی را از 
چنگ اس��تقالل درآوردند. حاال بعد از گذشت سال 
ها نوری به استقالل آمده و برای تیم قلعه نویی بازی 
خواهد ک��رد. پژمان نوری جزء بازیکنانی اس��ت که 

سابقه کاپیتانی پرسپولیس را نیز در کارنامه دارد. 
     بازیکنی که همه به دنبالش بودند

 درخشش یعقوب کریمی در لباس تیم نفت تهران 
و رس��یدن به پیراهن تیم ملی سبب شد تا تیم های 
بس��یاری خواهان جذب وی باشند. اس��تقاللی ها 
که قبال به راحتی این بازیکن آینده دار را از دس��ت 
داده بودند بدشان نمی آمد تا وی را جذب کنند، اما 
سپاهان و پرسپولیس جنگ تنگاتنگی را برای جذب 
این بازیکن آغاز کردند که س��رانجام زور سپاهان به 

پرسپولیس چربید و یعقوب کریمی زردپوش شد.
     بازیکنی که سپاهان را به استقالل ترجیح 

داد
 بالیی که س��پاهان در فصل نق��ل و انتقاالت لیگ 
س��یزدهم س��ر اس��تقالل آورد، هیچ تی��م دیگری 
نتوانست بیاورد. هر بازیکنی را که سرخابی ها دست 
رویش گذاشتند به س��پاهان پیوست. آرش افشین 
هم ج��زء بازیکنانی بود که از روزه��ای پایانی فصل 
نقل و انتقاالت زمزمه حضورش در اس��تقالل دهان 
به دهان می چرخید، اما س��رانجام ای��ن بازیکن به 

سپاهان پیوست.
     تنه�ا بازیکن�ی ک�ه بی�ن س�رخابی ه�ا

جابه جا شد
 محم��د قاضی ی��ک فص��ل کام��ال ناموف��ق را در 
پرسپولیس گذارند و تنها برای این تیم یک گل زد. 
قاضی در اکثر بازی های لیگ دوازدهم نیمکت نشین 
بود و حاال به استقالل آمده تا بتواند خود را احیا کند. 
محمد قاضی فعال تنها بازیکنی است که بین سرخابی 
های پایتخت جابه جا شده و احتماال در لیگ سیزدهم 
در درب��ی پایتخت حرف های بس��یاری برای گفتن 

خواهد داشت.

فقط نکونام، تیموریان و انصاری فر مانده اند

بمب هایی که با شروع لیگ برتر منفجر می شوند

 
س ایمنا[

]عک



 آزادی 153زندانی جرائم غیرعمد
 در گرو کمک خیران 

153زندان��ی جرائم غیرعمد 
استان چهارمحال وبختیاری 
چش��م انتظار کمک خیران 
در جش��ن گلریزان هستند تا 
این امکان فراهم شود که این 
زندانیان در عید سعید فطر در 
کنار خانواده های خود باشند.

همزمان ب��ا فرارس��یدن ماه 
مبارک رمضان و طبق س��نت خداپسندانه ای هر س��ال در این ماه، 
جش��ن گلریزان برگزار می ش��ود. جش��ن گلریزان ب��رای کمک به 
آزادسازی زندانیان نیازمند جرائم غیرعمد و مالی زندان های استان 
برگزار می ش��ود. مدیرکل زندان های چهارمحال وبختیاری در این 
خصوص گفت: این سنت حسنه امسال نیز مانند سال های قبل در 
قالب همایش های گلریزان برگزار می ش��ود. علی نظری افزود: این 
جشن امسال همزمان با14رمضان شب میالد امام حسن مجتبی)ع(

در ش��هرکرد،26ماه رمضان در فرهنگسرای بروجن و 28رمضان در 
شهرستان لردگان برگزار می شود. وی گفت: پارسال از محل برگزاری 
جشن گلریزان در اس��تان144میلیون تومان از محل کمک خیران 
جمع آوری شد که با این کمک ها، 169 زندانی جرائم غیرعمد استان 

متشکل از چهار زن و 165 مرد آزاد شدند. 

خبر ویژه

نماینده مردم لردگان 
مجید جلیل سرقلعه

30میلیارد ریال اعتبار ویژه در بودجه س��ال جاری ب��ه اجرای مجدد و 
تکمیل طرح پزشک خانواده در چهارمحال وبختیاری تخصیص می یابد. 
اختصاص این اعتبار به چهارمحال وبختیاری در نشست مشترک مجمع 
نمایندگان استان در مجلس با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و 

معاونان این وزارت انجام شد.
در این نشست، مشکالت بخش سالمت کشور به ویژه نارسایی های این 
حوزه در استان با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیان شد و در 
موضوع بدهی دانش��گاه علوم 
پزشکی چهارمحال وبختیاری 
به پزش��کان و موان��ع اجرای 
کامل طرح پزش��ک خانواده 
بحث و بررسی شد. مقرر شد، 
اعتبارت مورد نیاز برای تجهیز 
این بیمارستان در سال جاری 

اختصاص یابد.  

 اختصاص30 میلیارد ریال
 به تکمیل طرح پزشک خانواده 

چهره روزیادداشت
پایگاه اوقات فراغت در شهرستان لردگان ایجاد شد

سرپرست اداره تبلیغات اسالمی لردگان از ایجاد12پایگاه اوقات فراغت در این شهرستان خبر داد.
احمدرضا خدری گفت: این پایگاه ها با همکاری روحانیون اعزامی و محور هسته های فرهنگی جوان 

در مرکز شهرستان لردگان و مرکز بخش های فالرد، خانمیرزا ومنج  برپا شده است. 
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فرهنگ س��ازی اس��تفاده کمتر از نایلکس با حضور کارشناسان 
 حفاظ��ت محیط زیس��ت اس��تان چهارمح��ال و بختی��اری در

فروشگاه های بزرگ شهرستان شهرکرد انجام شد.
به گزارش مهر، با توجه به این که نایلون ها آس��یبی جدی برای 
طبیعت و سالمت انسان ها هستند و زمان زیادی طول می کشد 
تا تجزیه شوند، در سراس��ر جهان جنبشی برای مبارزه با تولید و 

استفاده از این کیسه ها شروع شده است.
 فعاالن و کارشناس��ان محیط زیست کش��ورهای جهان تالش

می کنند با ممنوع کردن کیسه های پالستیکی در فروشگاه ها، 
مالیات بستن بر آنها یا تشویق برای استفاده از پاکت های کاغذی و 

بیوپالستیک ها از آلودگی بیشتر جلوگیری کنند.
پالستیک ها و نایلکس ها به جز آلوده کرده طبیعت، موجب از بین 

رفتن زیبایی های طبیعت می شوند.
برنامه فرهنگ س��ازی برای کمتر اس��تفاده کردن از نایلکس از 
سوی حفاظت محیط زیست اس��تان چهارمحال و بختیاری در 
سطح فروشگاه های بزرگ شهرستان شهرکرد برگزار شد که در 
 این برنامه کارشناس��ان حفاظت محیط زیست استان توانستند

 چهره به چهره با مسئول فروشگاه های بزرگ برای توزیع کمتر 
نایلکس گفتگو کنند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست اس��تان چهارمحال و بختیاری 
در این برنامه فرهنگی اظهار داش��ت: در ایران، این دومین سال 
است که مردم می کوش��ند در روزی تحت عنوان روز ملی بدون 
نایلکس، مواد تجزیه پذیر و سازگار با محیط زیست را جایگزین 

این کیسه ها کنند.
سعید یوسف پور عنوان کرد: البته برای نهادینه شدن این فرهنگ 
و در راس��تای تحقق اصل پنجاهم قانون اساس��ی تالش زیادی 

الزم است.
وی ادامه داد: اداره کل حفاظت محیط زیست استان در راستای 
فرهنگ سازی کاهش مصرف پالستیک های تجزیه ناپذیر اقدام 
 به برگزاری نشست هم اندیش��ی با سمن های زیست محیطی و

عالقه مندان محیط زیس��ت در اتاق فکر نخبگان محیط زیست 
کرده است. وی تأکید کرد: در این برنامه فرهنگی در مغازه های 
بزرگ شهر، پوستر روز بدون پالستیک نصب و توسط کارشناسان 

محیط زیست به مردم آموزش چهره به چهره داده شد.
وی یادآور شد: همچنین این اداره کل به شناسایی صنایع مرتبط 
 که برای جایگزینی کیس��ه های تجزیه پذیر  و بازیافت فعالیت 
می کنن��د پرداخته و ب��ا هم��کاری اهالی صنع��ت و نخبگان و 
فرهیختگان، سعی در معرفی مشاغل س��ازگار با محیط زیست 
در استان دارد و امید اس��ت این هدف در راس��تای تحقق اصل 
 پنجاه قانون اساسی و اصول توسعه پایدار در استان و با همکاری 
بخش های مرتبط عملی شود. وی گفت: ساالنه  اداره کل حفاظت 
محیط زیست استان در مناس��بت های مختلف اقدام به اجرای 
برنامه های پاکسازی محیط با حضور سمن های زیست محیطی، 
مردم محلی، کارکنان ادارات، کوهنوردان و سایر ذینفعان با هدف 
نهادینه کردن فرهنگ حفظ محیط زیست، کاهش تولید زباله و 

لزوم بازیافت آن در استان می کند.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد 
گفت: مردم اس��تان در محافل دینی و قرآنی ماه مبارک رمضان 

حضور پررنگ و گسترده ای داشته باشند.
حجت االسالم محمدعلی نکونام اظهار داش��ت: قیامت مسأله 
مهمی است و انسان ها باید به آن توجه ای ویژه ای داشته باشند.

وی ادامه داد: روز قیامت ندای انسان ها بلند، اما نداها بی حاصل 
است و آنچه تقوای من و ش��ما را افزون می کند، باور به قیامت و 
معاد است. نکونام در ادامه اظهار داشت: تقوا و پرهیزکاری تنها راه 
نجات و رستگاری است و باید بکوشیم در ایام ماه مبارک رمضان 

در تقویت تقوا و پرهیزکاری خود، اهتمام ویژه ای به کار گیریم.
وی با اشاره به آیات سوره مبارکه قیامت، بر ضرورت تبیین اصل 
معاد در جامعه تأکید کرد و گفت: چندین هفته است که به تفسیر 
سوره مبارکه قیامت می پردازیم، چراکه باورمندی به معاد و روز 
قیامت یکی از اصول اساسی دین اسالم است و انسان را از بسیاری 

از گناهان مصون می دارد.
نکونام در ادامه به حدیثی از امام علی)ع( اشاره کرد و افزود: جهاد 
در راه خدا ویژگی بهترین انسان هاست، چراکه این افراد هرآن چه 

را که خدا می خواهد  انجام می دهند.
نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: انس��ان 
جهادگر کسی است که می کوش��د خود را برای خدا به زحمت 

بیندازد و از سستی و کاهلی دوری می کند.
نکونام با اش��اره به اهمیت دعای ابوحمزه ثمالی، افزود: این دعا 
دریای عمیقی از معارف اسالمی است و ضروری است مراسمات 

برگزاری این دعا را جدی بگیریم.
وی افزود: این در حالی است که متأسفانه تاکنون از این مراسم 
اس��تقبال خوبی به عمل نیامده و این می طلبد م��ردم مؤمن و 
روزه دار استان با آگاهی از فضایل و برکات این دعا در این محفل 

حضور گسترده ای داشته باشند.
نکونام با گرامیداشت21 تیرماه روز عفاف و حجاب، اظهار داشت: 
دلیل نام گذاری این روز، به این دلیل اس��ت که عده ای از مردم 
مؤمن کشور در دوران حکومت رضا ش��اه در اعتراض به دستور 
کشف حجاب این ش��اه ملعون در مسجد گوهرشاد تجمع کرده  

بودند  که تعدادی از این عزیزان به شهادت رسیدند.
امام جمعه شهرکرد، تقویت فرهنگ عفاف و حجاب را از ابزارهای 
مهم مبارزه با جنگ نرم دش��من دانست و گفت: عفاف و حجاب 
یکی از ارزش های مهم جامعه دینی است و ما نباید بگذاریم این 

دو ارزش در جامعه ما کمرنگ شود.
نکونام همچنین با اشاره به روز مالیات، اظهار داشت: همه مردم 
جامعه باید مالیات را جدی بگیرند، چراکه مالیات یکی از ارکان 
مهم اقتصادی در جامعه دینی است و پایه های اقتصادی کشور 

را تقویت می کند.
نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد 
با بیان این که نظام جمهوری اسالمی تاکنون با آمریکا پای هیچ 
معامله ای نرفته اس��ت، اظهار داش��ت: از افتخارات مملکتی که 
دررأس آن ولی فقیه قرار دارد، این است که هیچ گاه با آمریکا و 

سیاستمداران آن معامله نکرده است. 

 همه مردم باید 
مالیات را جدی 
بگیرند، چراکه 
یکی از ارکان مهم 
اقتصادی در جامعه 
دینی است و 
پایه های اقتصادی 
کشور را تقویت 
می کند

این دومین سال 
 است که مردم
می کوشند در 
روزی تحت عنوان 
روز ملی بدون 
نایلکس، مواد 
سازگار با محیط 
زیست را جایگزین 
این کیسه ها کنند

توصیه های نماینده ولی فقیه در باره ماه مبارک رمضانفرهنگ سازی استفاده کمتر از نایلکس در شهرکرد

مردم حضور گسترده ای داشته  باشندآموزش چهره به چهره در فروشگاه ها

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

مزایده 
2124 اجرای احکام شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه 
مزایده ای در خصوص پرونده اجرایی شماره 910102 ج ح 3 له دانیال هدایتی با 
وکالت خانم فاطمه محمدی و علی اکبر مختاری علیه حسین سجاد مبنی بر فروش 
سه و سه پنجم حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ پالک ثبتی 4836/3 بخش 5 ثبت 
اصفهان به نشانی ضلع شرقی سی و سه پل ابتدای بلوار آیینه خانه ، ساختمان 
هتل پارک جلسه مزایده ای در روز شنبه 1392/5/12 ساعت 9 تا 10 صبح در 
محل این اجرا واقع در خ نیکبخت ، دادگستری کل استان اصفهان ، طبقه سوم اتاق 
307 برگزار نماید . طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده از محل 
بازدید و در صورت تمایل به خرید ده درصد قیمت پایه کارشناسی را نقدا همراه 
داشته باشند یا به حساب سپرده بانک ملی به شماره 2171290211006 شعبه 
دادگستری واریز و فیش آنرا ارائه نمایند . مزایده از قیمت کارشناسی شروع و 
برنده مزایده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد دهند.اوصاف ملک بر اساس 
نظر کارشناس : شش دانگ ملک دارای مساحت 330 متر مربع می باشد که در آن 
ساختمانی با مساحت اعیانی حدود 1318 متر مربع در 4 طبقه احداث شده . اسکلت 
ساختمان از نوع فلزی و قدمت آن باالی 40 سال و ساختمان در طبقات فوقانی 
اشتراکات  دارای  ملک   . باشد  می  استفاده  فاقد  متروکه  به صورت  همکف  روی 
برداری  بهره  مورد  هتل  صورت  به  فعال  ساختمان  باشد  می  وگاز  برق  و  آب 
بازنگری  طبق   6 منطقه  شهرداری  از  گرفته  صورت  استعالم  با  مطابق  و  است 
طرح تفضیلی سال 90 پالک ثبتی مذکور در طرح میدانچه پیشنهادی سی و سه 
کاربری خدمات  دارای  تفضیلی مصوب 1372  داردو هچنین طبق طرح  قرار   پل 
پالک  دانگ  شش  از  شده  یاد  های  حبه  میزان  باشد  می  پذیرایی  و  جهانگردی 
فوق با توجه به میزان محکوم به و حق االجرای دولتی که جمعا 2572054500 
دادگاه   3 شعبه  احکام   اجرای  .مدیر  رسید  خواهد  فروش  به  باشد  می   ریال 

حقوقی اصفهان 

ابالغ 

صبح    9 ساعت   92/6/3  : رسیدگی  وقت   26 920350ح   : پرونده  کالسه   2397
خواهان : نفیسه قالب چیان فرزند محسن خوانده : سید داود کله کش اصفهانی 
فرزند مجتبی خواسته طالق خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 26 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت 
بتجویز  و  دادگاه  و دستور  به درخواست خواهان  بودن خوانده  المکان  مجهول 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتشار 
محلی آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر 

دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم رساند . مدیر دفتر 

شعبه 26 دادگاه عمومی اصفهان 

ابالغ 

10 صبح   92/6/4 ساعت   : رسیدگی  وقت   26 920365ح   : پرونده  کالسه   2395
خواهان : رویا رضوی  فرزند سید جمال خوانده : سید محمود مرتضوی کاویانی 
فرزند علی خواسته مطالبه مهریه  خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 26 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده 
و  دادگاه  دستور  و  خواهان  درخواست  به  خوانده  بودن  المکان  مجهول  بعلت 
بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 
االنتشار محلی آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه 
بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم رساند .  

مدیر دفتر شعبه 26 دادگاه عمومی اصفهان 

احضار 

مصطفی   فرزند  زاده    رزاز  جواد  آقای  115چون  ک   911138 شماره    1979

شکایتی علیه آقای مهدی رضایی مبنی بر خیانت در امانت مطرح نموده که پرونده 
آن به کالسه 911138 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای روز 92/6/4 ساعت 12 

صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد، لذا حسب ماده 180 
قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
محلی 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 دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.  م الف 3678مدیر دفتر شعبه 115 

دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

احضار 
سبزی  مجید  آقای  علیه  شکایتی  احمد   فرزند  فتاحی    طیبه  خانم  چون   2401
مطرح  فحاشی  و  عمدی  جرح  و  ضرب  ایراد  و  انفاق  ترک  بر  مبنی  علی  فرزند 
رسیدگی  وقت  ثبت،  دادگاه  این   911545 کالسه  به  آن  پرونده  که  نموده 
مجهول  متهم  اینکه  به  نظر  شده  تعیین  صبح   10:30 ساعت   92/6/3 روز  برای 
یک  مراتب  کیفری  دادرسی  آیین  قانون   180 ماده  حسب  لذا  باشد،  می  المکان 

از  و  شود  می  نشر  و  طبع  محلی  کثیراالنتشار  های  روزنامه  از  یکی  در  نوبت 
مقرر حاضر شود  وقت  در  آید جهت رسیدگی  می  عمل  به  دعوت  مذکور  متهم 
مقتضی  تصمیم  دادگاه  و  تلقی  ابالغ شده  احضاریه  عدم حضور  در صورت  و 
جزایی عمومی  دادگاه   115 شعبه  دفتر  مدیر   649 الف  م  نمود.   خواهد   اتخاذ 

 اصفهان 

احضار 

شکایتی  الرشیدی   هارون  محمدنصیر  و  مردای  محسن  آقایان  چون   2403
بدنی  مطرح  صدمه   – به عنف  ورود   – تخریب  بر  مبنی  آقای علی سرلک  علیه 
برای  رسیدگی  وقت  ثبت،  دادگاه  این   891386 کالسه  به  آن  پرونده  که  نموده 
می  المکان  مجهول  متهم  اینکه  به  نظر  شده  تعیین  9 صبح  ساعت   92/6/4 روز 
در  نوبت  یک  مراتب  کیفری  دادرسی  آیین  قانون   180 ماده  حسب  لذا   باشد، 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور 
 دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت
خواهد  اتخاذ  مقتضی  تصمیم  دادگاه  و  تلقی  ابالغ شده  احضاریه  عدم حضور   

نمود.  م الف 18856 مدیر دفتر شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی

الحسنه  قرض  صندوق  خواهان   417/92 کالسه  پرونده  خصوص  در   2424
حضرت محمد دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت عباس خاموش پور تقدیم 
نموده است. وقت رسیدگی برای مورخ 92/6/17 ساعت 15:30 تعیین گردیده است. 
برابر ماده 73  المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان  با توجه به مجهول 
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 27 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی

2425 در خصوص پرونده کالسه 16/92 خواهان صندوق قرض الحسنه حضرت 
است.  نموده  تقدیم  مه  سال  اکبر  طرفیت  به  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی  محمد 
با توجه  وقت رسیدگی برای مورخ 92/6/17 ساعت 17:30 تعیین گردیده است. 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آیین 
این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی 
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 

27 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی

الحسنه  قرض  صندوق  خواهان   401/92 کالسه  پرونده  خصوص  در   2426
تقدیم  به طرفیت سید هادی جالدتی  بر مطالبه  حضرت محمد دادخواستی مبنی 
نموده است. وقت رسیدگی برای مورخ 92/6/17 ساعت 16 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 

27 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت 

2435 خانم رویا حسینعلی خان تبریزی دارای شناسنامه شماره 2723  به شرح 
دادخواست به کالسه 1973/92ح 10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان فروغ جهانگیری سورچی بشناسنامه 185 
در تاریخ 1391/11/10 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
 76379 تبریزی ش ش  خان  عبداله حسینعلی   -1 به:  است  منحصر  مرحوم  آن 
فرزند 2- فریبا  حسینعلی خان تبریزی ش ش 1250 فرزند 3- رویا  حسینعلی 
مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  الغیر.  و  فرزند   2723 ش  ش  تبریزی  خان 
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 

2433 آقای عباس محمد شفیعی با وکالت  احمد صنعتی کوپائی دارای شناسنامه 
شورا  این  از   10 1979/92ح  کالسه  به  دادخواست  شرح  به    1580 شماره 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محترم 
زینلی  بشناسنامه 171 در تاریخ 1390/9/24 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- قاسم محمد شفیعی ش ش 
2086 فرزند 2- عباس  محمد شفیعی ش ش 1580 فرزند3-  مجید  محمد شفیعی 
ش ش 1907 فرزند4- اکرم  محمد شفیعی ش ش 21 فرزند5- اعظم  محمد شفیعی 
نیره  محمد شفیعی ش ش 911 فرزند7- اشرف  محمد  ش ش 1713 فرزند6- 
شفیعی ش ش 431 فرزند8- هاجر محمد شفیعی ش ش 3818 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 

شرح  به    2981 شماره  شناسنامه  دارای  نافچی  زمانی  ملیحه  خانم   2434
دادخواست به کالسه 1975/92ح 10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبدالعلی زمانی نافچی بشناسنامه 51 
الفوت آن  اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین  در تاریخ 92/3/10 
مرحوم منحصر است به: 1عصمت طبیعی ش ش 51 همسر 2- اعظم زمانی نافچی 
ش ش 6410 فرزند3- ملیحه  زمانی نافچی ش ش 2981 فرزند  4- زهرا  زمانی 
نافچی ش ش 1189 فرزند  5- کبرا زمانی ش ش 71 فرزند  6- حیدر علی  زمانی 
نافچی ش ش 98 فرزند  7- محمد علی  زمانی نافچی ش ش 343 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 

ابالغ

2387  شماره ابالغیه : 9110100351905019 شماره پرونده : 9109980351902022 
شماره بایگانی : 912111 خواهان اکرم قبادی تخماقلوئی دادخواستی به طرفیت 
خوانده ابوالفضل حسن زاده کالنی به خواسته صدور حکم طالق به درخواست 
رسیدگی  که جهت  نموده  اصفهان  عمومی شهرستان  های  دادگاه  تقدیم  زوجه  
به شعبه نوزدهم دادگاه عمومی حقوقی  ) خانواده( اصفهان واقع در اصفهان – 
خیابان چهار باغ باال – خیابان شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان 
کالسه 9109980351902022  به  و  ارجاع   251 اتاق شماره   2 طبقه   – اصفهان 
است  شده  تعیین   9:30: ساعت  و   1392/6/4 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت  در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس 
از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
فوق جهت  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را  و ضمائم  دادخواست   دوم  نسخه  خود 
 رسیدگی حاضر گردد. مدیر دفتر شعبه نوزدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان

 اصفهان 

ابالغ

پرونده  شماره   9210460352100001  : درخواست  شماره   2386
منش  شیرانی  فرانک  خواهان   911910  : بایگانی  :9109980352101818شماره 
به  رضا  فرزند  تهرانی  آزادی  علی  خوانده  طرفیت  به  اکبردادخواستی  فرزند 
خواسته صدور حکم طالق تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان  که جهت 
رسیدگی به شعبه بیست و یکم دادگاه عمومی حقوقی) خانواده ( اصفهان واقع در 
اصفهان – خیابان چهار باغ باال – خیابان شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری 
فوق  پرونده  به کالسه  و  ارجاع   459 اتاق شماره   4 طبقه   – اصفهان  استان  کل 
ثبت گردیده وقت رسیدگی آن مورخه1392/6/4 و ساعت :9:00 تعیین شده است 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت  در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست  و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حقوقی شهرستان  عمومی  دادگاه  یکم  و  بیست  شعبه  دفتر  مدیر  گردد.   حاضر 

اصفهان 

ابالغ

2307  شماره ابالغیه : 9210100351701250 شماره پرونده : 9209980351700389 
شماره بایگانی : 920400 خواهان آزاده حشمتی به طرفیت خوانده حسین دهقانی 
شلمزاری به خواسته صدور حکم طالق به درخواست زوجه  تقدیم دادگاه های 
دادگاه  هفدهم  شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی 
خیابان چهار  عمومی  حقوقی ) خانواده ( اصفهان  اصفهان واقع در اصفهان – 
 – اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان   – نیکبخت  شهید  خیابان   – باال  باغ 
اتاق شماره 206 ارجاع و به کالسه پرونده 9209980351700389 ثبت  طبقه 2 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1392/6/3 و ساعت :8:30 تعیین شده است به علت 
قانون   73 ماده  تجویز  به  و  و درخواست خواهان  بودن خوانده  المکان  مجهول 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت  در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر 
خود  کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی 
نسخه دوم دادخواست  و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
 حاضر گردد. مدیر دفتر شعبه هفدهم دادگاه عمومی حقوقی) خانواده ( شهرستان

 اصفهان

      



خواندنی

 متفاوت ترین
 دریاچه های دنیا 

اخبار ویژه

برای کاهش تشنگی در ایام روزه داری، می توان عرق کاسنی و شاهتره را به نسبت مساوی 
مخلوط کرد و در یخچال گذاشت و در فاصله افطار تا سحر از آن استفاده کرد. مصرف این 

نوشیدنی، تشنگی طول روز را بسیار کم می کند. 
 دکتر سیدوحید فرزادفر پزشک و محقق طب اسالمی با بیان این مطلب می افزاید: مصرف 
زیاد گوشت قرمز می تواند باعث افزایش صفرا و تشنگی ش��ود، از این رو مصرف آن باید 
محدود شود. البته افرادی که سابقه کم خونی، ضعف و افت مکرر فشار خون دارند از این 
قاعده مستثنا هستند. وی افزود: مصرف آب یخ اگر چه در ابتدا تشنگی را فرو می نشاند، 
اما در نهایت باعث تش��دید تشنگی می ش��ود. همچنین دوش گرفتن در طول روز باعث 
کاهش حرارت بدن می ش��ود. برای این کار باید از آب ولرم اس��تفاده کرد، زیرا آب سرد 
باعث منقبض شدن منافذ پوست و احتباس گرما می شود و فرد در طول روز احساس گرما 
می کند. افرادی که دچار تشنگی شدید می شوند، بهتر است بعد از نماز ظهر و عصر دوش 
بگیرند و ساعتی را در مکان خنک استراحت کنند. مصرف میوه های آب دار و خنک مانند 
هندوانه، خیار و غذاهای لعاب دار مانند کدو، شیر، فرنی و سبزی هایی مانند کاهو و خرفه 

در زمان افطار و سحر به کاهش تشنگی در طول روز می انجامد. 

یکی از بدبوترین گل های جهان با نام »تیتان آروم« )Titan arum( یا »گل جسد« در آستانه 
شکوفا شدن در گلخانه باغ گیاه شناسی آمریکا به نمایش گذاشته شد. 

 این گل بسیار بدبو که در اوج شکوفایی به سر می برد، از خود بوی جسد متعفن منتشر می کند. 
 مسئوالن باغ گیاه شناسی واشنگتن دی س��ی اعالم کردند که پیش بینی آنها از زمان دقیق باز 
شدن کامل این گل، این است که تا پایان هفته، به بیشترین حد شکوفایی می رسد و اوایل هفته 
آینده نیز با شروع بارندگی و خنک شدن دما، باز شدن این گل مجددا به اوج می رسد. این گل بدبو 
تنها 24 تا 48 ساعت باز خواهد ماند و پس از این زمان، بالفاصله بسته می شود.  زمان باز شدن 
گل »تیتان آروم« غیر قابل پیش بینی است و معموال بین هر شکوفایی چند سال یا حتی چند 
دهه طول می کشد. باغ گیاه شناسی آمریکا نیز از سال2007 میالدی تاکنون شکوفایی این گل 
 »Amorphophallus titanium« را به نمایش نگذاشته بود. گل تیتان آروم با نام علمی
بومی جنگل های مرطوب و بارانی مرکز س��وماترا در غرب اندونزی است و برای نخستین بار در 
سال 1878 میالدی توسط کارشناسان گیاه شناسی در این ناحیه کشف شد. جالب است بدانید 
در حیات وحش،  بوی تعفن و گرمای این گل، حش��رات گرده افشان جسدخوار نظیر حشرات و 

سوسک های الشه خوار را به خود جذب کرده و از آنها برای گرده افشانی استفاده می کند.

متعفن ترین گل جهان شکوفا شد چندراه برای کاهش تشنگی در ماه رمضان

دریاچه های ش��گفت انگیز در دنیا فراوان هس��تند 
 و هرک��دام ویژگی های خ��اص خ��ود را دارند. این 
دریاچه ها یکی از بهترین وسیله های جذب توریست 

در کشورهای مختلف دنیا هستند.
دریاچه ها زمانی تشکیل می ش��وند که آب در یک 
منطقه محبوس شود. از نمونه های مهم آن در دنیا 
می توان به دریاچه های مختلفی مانند خزر، آرال و... 
اشاره کرد. با توجه به آن که روی زمین دریاچه های 
بس��یاری وجود دارد می توان انتظار آن را داشت که 

موارد عجیبی هم میان آنها پیدا شود. 

  دریاچه عروس دریایی 
 ای��ن دریاچه در 
می��ان اقیانوس و 
درون جزیره ای به 
نام»پاالئ��و« قرار 
دارد. ای��ن جزیره 
به عن��وان یکی از 
تری��ن  کوچ��ک 
کشورهای دنیا به 
حساب می آید که 
نام آن کمتر گفته می ش��ود. دریاچه عروس دریایی 
دارای زیبایی خاصی اس��ت، چرا که هزاران عروس 
دریایی در آن محبوس ش��ده اند و تمام فضای آب را 

پوشانده اند. 
این موجودات روزانه چندین بار عرض دریاچه را به 
امید راهی برای ف��رار از آن طی می کنند و محیطی 

جالب را به وجود آورده اند. 

 دریاچه جوشان 
جمه��وری  در   
 » منی��ک و د «
دریاچه ای قرار 
دارد ک��ه هی��چ 
کس نمی تواند 
وارد آن ش��ود. 
ای��ن دریاچ��ه 
دمای��ی باالت��ر 
200درج��ه  ز ا
فارنهایت دارد و همیش��ه در نقطه جوش خود قرار 
دارد. دلیل این گرمی این اس��ت ک��ه دریاچه براثر 

فعالیت های آتش فشانی به وجود آمده است. 
در این دریاچه تنه��ا باکتری ها زندگ��ی می کنند، 
زیرا هیچ موجودی نمی توان��د به خاطر گرمای زیاد 

وارد آن شود. 

   دریاچه متان 
 روس��یه میزب��ان 
دریاچه»بایکال« 
است که به عنوان 
دریاچ��ه مت��ان 
شناخته می شود. 
دریاچ��ه  ای��ن 
همیشه حلقه هایی 
در  را  مت��ان  از 
اطراف خود ایجاد 
می کند. این حلقه ها البته نزدیک به 4 کیلومتر قطر 

دارند و از روی زمین قابل مشاهده نیستند. 
گاز متان این دریاچه، منطقه را از نظر زیستی آلوده 
 کرده است ولی درنوع خود یکی از شگفت انگیزترین 

دریاچه های دنیاست. 

  دریاچه خونین 
یکی از متفاوت ترین   
دریاچه های دنیا 
در بولی��وی قرار 
دارد، این دریاچه 
ب��ه نام»الگ��و« 
شناخته می شود 
و آب آن ب��ه طرز 
قرم��ز  عجیب��ی 

است.
علت اصلی این رنگ، آن است که جلبک و موجودات 
قرمز بسیاری در این دریاچه زندگی می کنند. درون 
این دریاچه جزیره ای از جنس سدیم بورات که یک 
ماده شوینده اس��ت دیده می ش��ود و شکل جالبی 
به دریاچه داده اس��ت.  الگو یکی از زیس��تگاه های 
 اصلی برای فالمینگوهاس��ت، زیرا آنها به رنگ قرمز 

عالقه مندهستند. 

 دریاچه آسفالت 
یکی از متفاوت ترین   
دریاچه های دنیا 
در»ترینی��داد و 
توباگو« قرار دارد. 
دریاچه »پیتچ« به 
عنوان بزرگ ترین 
دریاچه آس��فالت 
مای��ع در دنی��ا 
شناخته می شود 
زیرا به جای آب، درون آن تنها قیر و آس��فالت مایع 

دیده می شود.
کارشناس��ان دلی��ل اصل��ی به وج��ود آم��دن این 
دریاچه را فش��ارهایی می دانند که الیه های زیرین 
زمین ب��ه منابع نفت وارد کرده اس��ت، س��پس این 
نفت ه��ا از دل زمین خارج و وارد این دریاچه ش��ده 
 اند. ب��ا توجه به نفتی ب��ودن این دریاچ��ه تا به حال 

فسیل های مختلفی نیز در آن پیدا شده است.

طبق اعالم مسئوالن شرکت ارتباطات زیرساخت که وظیفه 
تأمین پهنای باند اینترنت را برعه��ده دارند، در حال حاضر 
20 درگاه بین الملل داریم که از هشت درگاه آن پهنای باند 
اینترنت کشور تأمین می ش��ود. مدیرکل مهندسی عملیات 
شبکه دیتای شرکت ارتباطات زیرساخت اظهار داشت: طی 
سال های گذشته به منظور افزایش امنیت تأمین پهنای باند، 
ش��مار مس��یرها را افزایش داده ایم تا در صورت اختالل و یا 
قطعی در یک مس��یر، ظرفیت پهنای باند از دیگر مس��یرها 

تأمین شود. 
 حسن کریمی همچنین عنوان کرد: نقاط اتصال ما با دیگر 
کش��ورها برای تأمین پهنای باند اینترنت هشت نقطه است 
که به ترتیب در س��مت جنوب چابهار)کابل فالکون و کابل 
پیشگامان(، جاس��ک و بندرعباس، ترکیه)سرو و بازرگان(، 
آذربایج��ان) آس��تارا(، ارمنس��تان) ن��وردوز( را داریم و به 
زودی GBI در بوش��هر نیز به این درگاه ها افزوده می شود 

و تعداد این درگاه ها ب��ه 9 نقطه افزایش پی��دا می کند.  بر 
اساس آخرین اعالم های رسمی تا آبان ماه سال گذشته، دو 
درگاه اینترنتی در مرزهای چابهار هر یک با ظرفیتی معادل 
 STM164 و درگاه بندر عباس با ظرفیتی معادل STM1
55 فعال بوده اند. درگاه آس��تارا نیز ح��دود STM1 56 و 

نوردوز STM1 64 از پهنای باند کشور را تأمین می کردند 
و درگاه بازرگان با ظرفیت STM1 96 فعال بود. درگاه های 
 STM1 سه رود و جاسک نیز به ترتیب با ظرفیت های 64 و
4 دیگر درگاه های اینترنتی کشور به شمار می روند که البته 
همان طور که گفته شد ظرفیت این درگاه ها بر اساس آنچه 

آبان ماه گذشته اعالم شد در این گزارش آمده است. 
 حسن کریمی در گفتگویی که آبان ماه سال گذشته با ایسنا 
داشت یادآور ش��ده بود که از طریق9 درگاه اینترنتی کشور 
ظرفیتی معادل STM1 467 تأمین می شود و قرار است در 
آینده نزدیک ظرفیت مرز آستارا تا STM1 72 و نوردوز تا 

STM1 64 افزایش پیدا کند. 
 وی همچنین از آغاز به کار درگاه بوشهر در آینده ای نزدیک 
خبر داده و ظرفیت این درگاه را حدود STM1 64 دانسته و 
اظهار امیدواری کرده بود طی چند ماه آتیSTM1 200 به 

ظرفیت درگاه های کشور افزوده شود.

اینترنت کشور از کجا می آید؟
چند ویژگی انسان های نرمال

روانپزشکان به چه کسی می گویند نرمال؟ اخالق، بخش عمده ای از 
پیکره نرمال بودن را تشکیل می دهد. اخالق، انسان را وادار به پیروی 
از برخی باورهای ارزشی و متعالی می کند. ما در روانشناسی، انسان 
را مظهر تعال��ی خداوند می دانیم؛ یعنی ایمان ب��ه خداوند، ایمان به 
ارزش ها، ایمان به مقدسات تعریف شده که بخشی از آن به مقدسات 
و ارزش های متعالی برمی گردد و بخشی از آن نیز به اخالق و صفات 
خوب متعالی مانند توکل، امید و... مربوط می شود و فرد نرمال چنین 

اخالقی دارد و به آنها تمسک می جوید.
1    بخش�ندگی و دس�ت و دلبازب�ودن: ف��رد نرم��ال، فقط 
دریافت کننده محبت نیس��ت و خود نیز به دیگ��ران مهر می ورزد، 
بنابراین فردی که همنوعش برایش مهم نیست و روابط عاطفی اش 
با فرزند، همس��ر، دوس��ت، خواهر و برادر و... کند یا ضعیف است یا 
برعکس آنقدر روابط عاطفی اش بیش از حد می شود که به وابستگی 

می انجامد، نرمال نیست.
2    داش�تن هوش اجتماعی: فرد نرمال باید هوش اجتماعی 
داشته باش��د تا بتواند به دنبال فعالیت های شغلی و عملکردی برای 
بروز و ایجاد یک فعالیت مولد باشد. فعالیت های غیرمولد و بی فایده 
و بی ارزش، مانند بس��یاری از فعالیت هایی که در جهت خالف است 
یا انجام آنها فایده ای برای فرد یا افراد جامعه ندارد، فعالیت غیرمولد 

شناخته می شود.
3    قدرت حل مسأله: فردی که قدرت حل مسأله دارد، در برابر 
مشکالت تسلیم نمی شود و سعی می کند برای مشکالت خود راه حل 
پیدا کند. طبیعی است برای رس��یدن به این هدف باید واقعیت های 
موج��ود را درک کرد. اف��رادی که از ای��ن درک عاجزن��د و تفکرات 
س��حرآمیز دارند، به رمل و اسطرالب، جادو و س��حر و دعانویسی و 
کف بینی و موضوعات خرافی می پردازند، قدرت حل مس��أله ندارند 
زیرا نمی توانند واقعیت های موجود را قب��ول کنند. نکته قابل توجه 
این که حتی در حل مس��أله، تکرار مکررات هم طبیعی نیست بلکه 
 فرد باید برای حل مش��کالتش ابداع و تنوع در تصمیم گیری داشته 

باشد.
4    گذش�ت، بخش�ندگی و مروت: فرد نرمال باید گذشت و 
بخشش داشته باشد و سخت و غیرقابل انعطاف نباشد و در عین حال 
بتواند خشم خود را بروز دهد. فردی که مدام خشمش را فرومی خورد 
و جرأت ابراز احساسات خود را ندارد، نرمال نیست. البته بروز خشم 
باید بدون صدمه و اهانت به خود و دیگران باشد و فرد نباید ذره ای به 

شخصیت خود یا دیگران لطمه بزند.
5    قدرت مقابله با استرس: واقعیت این است که ما در فضایی 
از اس��ترس و اضطراب به س��ر می بریم. فرد نرمال باید بتواند با این 
استرس ها مقابله یا از مکانیس��م های مقابله ای برای رفع استرس ها 
استفاده کند تا خود را با هر استرسی انطباق دهد و با آن مقابله کند. 
متأسفانه ما با بسیاری از فقدان ها، مشکالت مالی و اقتصادی، مسائل 
اجتماعی و محیطی، مس��ائل سیاس��ی و... روبه رو هستیم. فرد باید 
بتواند با این استرس ها کنار بیاید. کسی که زود می شکند و در برابر 
اندک استرسی کمر خم می کند، نرمال نیست. هرکس ممکن است 
یک عزیز، مال یا شغلش را از دست بدهد، اما باید بتواند محرومیت ها 
را تحمل کند و در برابر این فقدان ها قدرت مانور و سوگواری داشته 

باشد و به پذیرش نهایی واقعیت برسد.
6    ق�درت مدیریت: فرد نرم��ال باید ق��درت مدیریت محیط 
اطرافش و محیطی که در آن زندگی یا کار می کند، داشته باشد و این 

به یک مدیریت ذاتی نیاز دارد.
7    در نظر گرفتن جوانب احتیاط: فرد نرمال باید همه جوانب 
احتیاط را رعایت کند و به اصطالح خود را ارزان نفروشد. البته منظور 
این اس��ت که بدبین باش��د زیرا بدبینی خود غیرطبیعی اس��ت، اما 
احتیاط، وجه مهمی از نرمال بودن است. فرد باید برای انجام معامالت 
اقتصادی، روابط بین فردی، امور اداری و شغلی و... محتاطانه عمل و 

رفتار خود را کنترل کند.
8    آموخت�ن و آموزش: ف��رد باید خ��ودش را ب��رای زندگی 
سرمایه گذاری کند. باید دانش و آگاهی داشته باشد و واقع بینانه به 
سرنوشتی که بر او در زمان و مکان خاصی که قرار دارد تحمیل شده، 
بپذیرد و در این زمینه آموزش ببیند، زیرا اگر از مسائل پیرامون خود 
آگاهی نداشته باش��د و آنها را نپذیرد، طبعا رفتار غیرطبیعی از خود 
نشان می دهد و دچار آسیب شناسی روانی می شود و در گروه بیماران 
قرار می گیرد. فرد نرمال باید عاشق یادگیری باشد و بتواند موضوعات 

مختلف را طراحی و سازماندهی کند.
9    کنجکاوی و عالقه مندی: انسان های بی تفاوت، بی احساس، 
غیرکنجکاو و غیرعالقه مند به موضوعات روزمره، انسان های نرمالی 
نیس��تند، بنابراین فردی که زیبایی ها را تقدیر و تحسین نمی کند و 

نسبت به آنها کنجکاو نیست طبیعی و نرمال نیست.
10     آینده نگ�ر ب�ودن: ف��رد نرمال بای��د درمورد آین��ده خود 
جهت گیری داشته باشد و بداند چه آینده ای برای فردا و فرداهایش 
در نظر دارد، بنابراین باید برای سنین جوانی، میانسالی و سالمندی 

خود برنامه ریزی کند.
11    خالقیت و نوآوری: فرد نرمال باید خالق باشد و ایده داشته 
باش��د و به دیگران و محیط کار و زندگی خود ایده بدهد. از س��وی 
دیگر باید اس��تقالل داشته باشد و اهداف مناس��بی در سر بپروراند. 
فردی که وابسته است، نمی تواند اهداف درستی را برای آینده خود 

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

عکس نوشت

مسابقات دوچرخه سواری 
» تور دو فرانس«

»کربونادو« بر پایه المبورگینی اونتادورLP700-4 شکل گرفته 
است. از ویژگی های ظاهری آن می توان به کیت بدنه جدید که 
در قسمت جلو40 میلیمتر و در قسمت عقب 50 میلیمتر پهن تر 
ش��ده، س��پرها و زیررکابی هایی با طراحی جدید، گلگیرهایی با 
دریچه های هوای چندگانه، پوشش موتور، دیفیوزر و پوشش مات 

چراغ های عقب و باله های جانبی جلو اشاره کرد.
کربونادو با الهام از جنگنده های خفاکار طراحی ش��ده و به گفته 
ش��رکت منصوری این برای نخستین بار اس��ت که از بافت فیبر 
کربن با ظاهری خفاگونه روی یک خودرو استفاده می شود. طرح 
فیبر کربن به کار رفته در کربونادو همانند جنگنده های خفاکار 
مثلثی اس��ت. چراغ هایLED رانندگ��ی در روز این خودرو که 
در ورودی های هوا قرار دارند نیز به ش��کل جنگنده های خفاکار 
طراحی شده اند. منصوری کربونادو در بخش فنی نیز دستخوش 
تغییرات گس��ترده ای ش��ده که از آن جمله می توان به استفاده 

از دو توربوش��ارژر و تعویض پیستون ها، ش��اتون ها، میل لنگ و 
سرس��یلندر اش��اره کرد. مجموع تغییرات صورت گرفته نیروی 
موتور12سیلندرV شکل کربونادو را به رقم خیره کننده 1250 
اسب بخار رسانده که شتاب صفر تا100 کیلومتر در ساعت2/6 
ثانیه و بیشینه سرعت۳80 کیلومتر در ساعت را برای آن به ارمغان 

آورده است. گشتاور این خودرو نیز به صورت الکترونیکی به690 
نیوتن متر محدود ش��ده تا از آسیب دیدن سیس��تم انتقال نیرو 
جلوگیری شود. منصوری کربونادو از رینگ های آلیاژی20 اینچی 
در جلو و21 اینچی در عقب سود می برد که با تایرهای پیرلی پی 
زیرو با ابعاد ۳0/255 و 25/۳45 به ترتیب برای چرخ های جلو و 
عقب احاطه ش��ده اند. در داخل کربونادو نیز از ترکیب چشم نواز 
چرم سفید و سیاه و فیبر کربن استفاده شده است. دکمه استارت 
هواپیماگونه این خودرو با سرپوش قرمز رنگ از کنسول وسط به 
سقف منتقل شده است. کربونادو خودرویی با تولید محدود بوده و 
تنها شش دستگاه از آن ساخته خواهد شد.  گفتنی است منصوری 
)Mansory(  یک ش��رکت آلمانی اس��ت که توس��ط کوروش 
منصوری در سال 1989 تأسیس ش��ده و یکی از برجسته ترین 
کارخانه جات تولیدکننده قطعات تیونینگ برای ماش��ین های 

لوکس و سوپر اسپرت محسوب می شود.
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