
 افزایش تعداد کودکان کار ایرانی

 برای نمایش قدرت ایران 
در تولید ملی فعالیت می کنیم

 »زخم ها
 پیوندها« 
در بازار کتاب

کارشناس مسئول آسیب های اجتماعی بهزیستی استان اصفهان:

مدیرعامل شرکت نفت پایتخت خبر داد:

 فقط30 درصد از زمین های 
حاشیه زاینده رود کشت می شود 4

 احمدی نژاد 
در پاستور نمی ماند تکثیر سلول های بنیادی مغز  2

استخوان  در دانشگاه شهرکرد 7

3

 احتمال جیره بندی آب 
در تابستان جاری

گروه اقتصاد - مدیر عامل ش��رکت مهندسی آبفای کشور 
گفت: اسراف در مصرف آب به افت فشار و کم آبی در تابستان 
منجر خواهد ش��د.مهدی ثمره هاش��می مدیر عامل شرکت 

مهندسی آبفای کشور در گفتگو با ایلنا...

 گدار
 همچنان گدار است

دومین جلسه نقد و بررسی آثار منتخب جشنواره ملی 
فیلم کوتاه حسنات با همکاری  نگارستان امام خمینی 
)ره( در محل سالن اجتماعات با حضور فیلمسازان و 

عالقه مندان به فیلم برگزار شد.
نقدو بررسی چهار فیلم از اصفهان)  نزدیک تر، چشم 
بازار،  حس کودکانه،  از یک تا ن��ود و نه( و  دو فیلم از 

تهران)جوخه،  مثل هر روز( حاصل این نشست...

س:حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

4

5

جنگ نابرابر ذوب آهن 
6

و شاه ماهی که در تور مس افتاد

5 شرکت جدید
7

در پارک علم و فناوری فعال می  شود 

 مدیرعامل شرکت نفت پایتخت گفت: بدهی های زیر10 میلیون 
تومان در حال تس��ویه اس��ت و بازپرداخت بدهی ها زودتر از موعد 
اعالم شده به پایان خواهد رسید. بخش خصوصی در کشور با شعار 
اصل44 وارد بازار کار ایران شد تا تصدیگری دولت را در بخش های 
مختلف اقتصادی کاهش دهد و به نوعی مردم را در اداره کش��ور با 

حضور در بخش های مختلف اقتصادی سهیم کند.
خصوصی سازی ابتدا با واگذاری کامل شرکت های نیمه خصوصی یا 
شبه دولتی شروع شد تا اصل44 به تحقق بپیوندد. یکی از اصولی که 
با این روند مغایرت داشت، نداشتن هماهنگی های الزم برای تحقق 
این اصل بود که در مسیر خصوصی س��ازی خلل وارد می کرد. این 
مسأله سبب ش��د تا نتوان آن طور که باید برای پیشبرد اصولی این 

مهم قدم برداشت. شرکت های نفت و انرژی نیز توانستند سند حضور 
در بخش خصوص��ی را دریافت کنند و از تصدیگ��ری کامل دولتی 
بیرون آیند. این مسأله سبب شد تا جنبش عظیمی در بخش نفت و 
انرژی ایجاد شود و اشتغال و تولید شکوفا شود. حضور شرکت های 
خصوصی این امید را به مردم مخصوصا متخصصان این بخش داد تا 

بتوانند آن طور که باید در تولید و اشتغال مثمرثمر باشند.
همان طور که پیش از این نیز اشاره شد در برخی از موارد از حضور 
این شرکت ها در بخش خصوصی استقبال چشمگیری نشد و این 
مسأله سبب شد تا زیرساخت ها برای حضور شرکت های خصوصی 

در این حوزه فراهم نشود.

 اصولگرایی باید  در دینداری 
مردم  ریشه داشته باشد

 مذاکرات با ۵+۱
ادامه خواهد داشت

 دانشگاه آزاد خوراسگان 
جزء سه دانشگاه برتر 

نکونام دست به دامن 
کمیته انضباطی

 گزارشی از
 یک خانواده نابغه ایرانی
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 حمایت شورای شهر و شهرداری
 از اماکن فرهنگی 

5

ادامه در صفحه 4

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

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

12 12 12
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آگهی 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
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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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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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آگهی فراخوان 
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان 

روابط عمومی ذوب آهن اصفهان 

 س�ایر موارد : ضمنا ليس�ت اس�تعالمهای مربوط به خريد های 
متوسط )بدون برگزاری مناقصه ( در سايت شركت به آدرس ذيل 

درج می گردد.
1- زمان دريافت اس�ناد: از تاريخ نش�ر آگهی نوب�ت اول تا پايان 

ساعت اداری مهلت دريافت اسناد ) مندرج در جدول ( 
2- جهت اطالع از محل دريافت اسناد و كسب اطالعات بيشتر به 

آدرس : www.esfahansteel.com مراجعه فرمائيد. 

نوبت اول

مهلت دريافت موضوعشمارهنوع فراخوانرديف
اسناد

مهلت ارائه 
پيشنهاد

92/5/192/5/13خريد سه رديف روليک الستيكی9200170مناقصه1

92/5/192/5/13خريد 8 رديف روليک آگلومر اسيون9200998مناقصه2

9200141R1مناقصه3
انجام  فعاليت تامين نيروی كارشناسی مقيم 
و غير مقيم جهت ترجمه زبانهای محاوره ای 
مختلف و ترجمه متون ، مستندات و نقشه ها

92/4/3092/5/9

4-92مناقصه4
انجام عمليات ساختمانی ، راه و باند ، ابنيه 
، تاسيسات مكانيكی و برقی برای اجرای دو 

عدد باسكول انبار مواد خام 
92/5/292/5/21

6-92مناقصه5
سرمايه گذاری ، احداث ، بهره برداری  و 

واگذاری آب زدايی از لجن كنوتور به روش 
 BOT

92/5/292/5/21

92/5/1292/5/23خريد دو رديف بلبرينگ و رولبرينگ918194تجديد مناقصه6

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان )سهامی عام(

 روابط عمومی و امور فرهنگی 
اداره کل تامین اجتماعی استان اصفهان

        »  31- 25 تیرماه
 هفته بزرگداشت تامین اجتماعی گرامی باد  «

افتتاح شعبه اقماری کوشک )خمینی شهر( 
در هفته تامین اجتماعی بر عموم هموطنان 

عزیز به ویژه بیمه شدگان گرامی باد .



چهره روزیادداشت

احمدی نژاد در پاستور نمی ماند
بقایی معاون اجرایی رییس جمهور با رد برخی از اخبار منتشر شده اعالم 

کرد: احمدی نژاد در پاستور نمی ماند. 
 بقایی در حاشیه جلسه هیأت دولت در پاسخ به مطالب منتشر شده در 
برخی از روزنامه ها مبنی بر این که با توجه به ابالغیه الهام، احمدی نژاد قصد 
دارد در پاستور بماند، گفت: این گونه نیست و احمدی نژاد نمی خواهد در 
پاس��تور بماند. وی درمورد ابالغیه  الهام گفت: آنچه که آقای الهام ابالغ 
کردند چیزی بوده که در دولت هش��تم نیز وجود داشته مبنی بر این که 
رؤسای جمهور بعد از پایان مأموریتشان یک تشکیالت داشته باشند و این 

در قانون خدمات مدیریت کشوری نیز قید شده است.

 پاسخ روحانی
 به پیام تبریک سیدحسن نصراهلل

رییس جمهوری منتخب ملت در پاس��خ به پیام سیدحسن نصراهلل، بر 
حمایت ایران از ملت های مقاوم لبنان و فلسطین تأکید کرد. 

حجت االسالم حسن روحانی در پاسخ به پیام تبریک سیدحسن نصراهلل 
دبیر کل حزب اهلل لبنان با اشاره به مجاهدت های وی و مجاهدان سرافراز 
حزب اهلل در صحنه مقاومت، بر حمایت جمهوری اسالمی ایران از ملت های 
مقاوم لبنان و فلسطین تأکید کرد. وی با تشکر از پیام دبیر کل حزب اهلل 
لبنان اظهار داشت: شگفت آفرینی در حماسه سیاسی24 خرداد، پاسخ 
مناسبی به رهنمودهای حضرت آیت اهلل خامنه ای و حاصل تالش های 
ملت بزرگ و مقاوم ایران بود که همواره در صحنه های مختلف سیاسی 

انسجام و یکپارچگی خود را به منصه ظهور رسانده است. 

 اخراج ایرانیان از امارات
 کاهش یافته است

سخنگوی کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس شورای 
اسالمی گفت: در هفته های اخیر و در پی پیگیری های وزارت امور خارجه، 

شدت اخراج ایرانیان از امارات کاهش پیدا کرده است.
سید حسین نقوی حسینی درباره جلسه اخیر کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس و وزیر امور خارجه کشورمان گفت: در خصوص 
اخراج ایرانی��ان از امارات با آقای صالحی در این جلس��ه گفتگو کردیم و 
کل ماجرا از این قرار اس��ت که در کش��ور امارات اتب��اع خارجی فراوانی 
 حضور دارند که برای حفظ امنیت این کشور مقرراتی برای اقامت اتباع

غیر اماراتی در امارات تنظیم ش��ده که مطابق مقررات، بخش��ی از افراد 
مقیم مشمول اقامت نمی شوند. نقوی حسینی تأکید کرد: این مسأله بر 
خالف آنچه برخی از رسانه ها بر آن تأکید داشتند ملیتی و مذهبی نیست 
و موضوع برخورد با شیعیان یا ملیت خاصی نبوده است بلکه مقرراتی در 

امارات است که برای همه اتباع خارجی اجرایی شده است.

 شرط انگلیس برای 
حضور ایران در ژنو 2

وزیر امور خارجه انگلیس حضور ایران در کنفرانس ژنو 2 را مش��روط به 
پذیرش توافقات ژنو1 از سوی تهران کرد. 

ویلیام هیگ وزیر امور خارجه انگلیس گفت که ایران باید پیش��نهادات 
برای برقراری صلح در س��وریه را که در کنفرانس بین المللی ژنو در سال 
گذشته مورد توافق قرار گرفت، بپذیرد تا بتواند در هرگونه مذاکرات جدید 
درباره صلح شرکت کند. وی به قانونگذاران انگلیسی گفت: یک نقطه آغاز 
خوب، پذیرش »ژنو 1« خواهد بود و این چیزی است که تاکنون از ایران 
نش��نیده ایم. وی افزود که در این کنفرانس توافق شد که سوریه به یک 

دولت انتقالی با اختیارات اجرایی برای دستیابی به صلح نیاز دارد.

امیدواریم گفتگو با ایران ادامه یابد
کاترین اشتون مس��ئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا که به نیابت از 
ش��ش قدرت جهانی بر مذاکرات با ایران نظارت دارد ب��ا دیپلمات های 
ارش��د آمریکا، روس��یه، چین، فرانس��ه، بریتانیا و آلمان در بروکس��ل 
دیدار ک��رد تا درباره آین��ده مذاکرات ب��ا آنها گفتگو کند. اش��تون پس 
 از این دیدار اعالم کرد که ش��ش قدرت، منتظر هس��تند ت��ا تهران تیم

مذاکره کننده را پس از انتخابات ریاست جمهوری که به پیروزی حسن 
روحانی منجر ش��د انتخاب کن��د. وی در بیانیه ای اعالم کرد: ما بس��یار 
امیدواریم که این امر به زودی رخ دهد و منتظریم تا در سریع ترین زمان 

ممکن با این تیم مالقات کنیم.

جلسه  فراکسیون اصولگرایان مجلس 
برای تعامل بیشتر با دولت روحانی

جلسه مجمع عمومی فراکسیون اصولگرایان مجلس سه شنبه هفته آینده 
با حضور اعضای این فراکسیون برگزار خواهد شد.

همچنین شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان نیز در یک شنبه هفته 
آینده جلسه خواهد داشت. موضوع جلسه هیأت رییسه و مجمع عمومی 
فراکسیون اصولگرایان در خصوص نحوه تعامل مجلس با دولت یازدهم 

است.

اخبار کوتاه 

 اصولگرایی باید 
در دینداری مردم  ریشه داشته باشد

حجت االسالم غرویان    
عضو جامعه مدرسین

آن اصولگرایی ک��ه در بین مردم جایگاه و پایگاهی نداش��ته باش��د 
و مردم به آن پش��ت کنند، معلوم می ش��ود که اصولگرایی نیس��ت، 
اصولگرایی ظاهری و س��طحی اس��ت. حضرت ام��ام )ره( فرمودند 
میزان، رأی ملت اس��ت. اصولگرایی هم باید اصل و ریشه خود را در 
بین دل ها و قلوب مردم محکم کرده باش��د. این انتخابات نشان داد 
که ما باید در تعریف و مفهوم اصولگرایی بنش��ینیم و تحلیل مجدد 
کنیم. اصولگرایی این نیست 
که ه��ر کس طبق س��لیقه و 
فک��ر خ��ودش اصولگرایی را 
معنا کند. اصولگرایی باید در 
دینداری مردم ریش��ه داشته 
باشد. جامعه روحانیت و علما 
و حوزویان دوباره یک تجدید 
نظری در تعریف اصولگرایی 

خواهند کرد.
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احمدی نژاد در حاش��یه جلس��ه هیأت دولت همچنین در پاسخ به این س��ؤال که برخی از 
رسانه های مدعی شده اند قرار اس��ت شما در پاس��تور بمانید با رد این موضوع، گفت: ما در 
حال اسباب کشی به خانه قبلی خودمان در نارمک هستیم و چنین موضوعاتی صحت ندارد.

مجبور شویم به قوه  
قضاییه    می رویم

بررسی طرح جدیدی 
برای فیلترینگ

در  جلسه مجلس شورای اسالمی بررسی کلیات طرح تعیین تکلیف افزایش 
دارایی های خارجی بانک مرکزی ناشی از برابری های قانونی نرخ ارز در دستور 

کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
احمد توکلی از موافقان این طرح نماینده مردم تهران در مجلس گفت: دولت 
گفته بود که سازمان هدفمندی بدهی به بانک مرکزی ندارد، در صورتی که االن 
مشخص شد سازمان هدفمندی بدهی5700 میلیارد تومانی به بانک مرکزی 
دارد. همچنین بانک مس��کن نیز30 هزار و600 میلیارد تومان از منابع بانک 
مرکزی استقراض کرده است. عالوه بر این، دولت، پول شرکت نفت را نداده و با 

این کار می خواهد از نظر سیاسی تخلفاتش را بپوشاند.
وی در پایان تأکید کرد: برای جلوگیری از اجرای این مصوبه اگر مجبور شویم 

به قوه قضاییه متوسل می شویم.

دبیر ش��ورای عالی فضای مجازی از بررس��ی طرحی خبر داد که در راستای 
تغییر نظام پاالیش و فیلترینگ فعلی اینترنت، کاربران قبل از ورود به اینترنت 
و استفاده از آن احراز هویت شوند تا امکان تفکیک فیلترینگ برای گروه های 

مختلف مردم وجود داشته باشد. 
 مهدی اخوان بهابادی  با اش��اره به برنامه های مدنظر برای هوشمندس��ازی 
فیلترینگ س��ایت های اینترنتی گفت: یکی از برنامه ها بررسی پیشنهادی 
برای اعمال متف��اوت فیلترینگ برای گروه های مختلف مردم از لحاظ س��ن 
 و شغل است. وی ادامه داد: برای مثال س��طح دسترسی به اینترنت برای یک 
پژوهش��گر و یک بازرگان باید با یک نوجوان و دانش آموز متفاوت باش��د. در 
این راس��تا ابعاد اجرایی این پیش��نهاد در مرکز ملی فضای مجازی در دست 

بررسی است.

وزیر امور خارجه با بیان این ک��ه مذاکرات با 1+5 ادامه دارد 
گفت: منتظر تعیین گروه مذاکره کننده از س��وی روحانی 

هستیم. 
 علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه در جمع خبرنگاران و در 
پاسخ به سؤالی درباره آخرین تحوالت و رویدادهای مرتبط 
با سیاست خارجی کش��ور گفت: خوشبختانه همانگونه که 
سال قبل اعالم کردیم، سال آینده خورشیدی ما سال خوبی 

خواهد بود و هم اکنون عالئم این را نشان می دهد. 
 وی درباره انجام مذاکرات بین ای��ران و 1+5 در زمان دولت 
 آقای روحانی گفت: نامه ای در این باره رد و بدل نش��ده، اما 
به طور حتم مذاکرات ادامه خواهد داشت و منتظریم تا آقای 
روحانی به طور رسمی مس��ئولیت را عهده دار شود و سپس 
گروه مذاکره کننده  را تعیین کن��د و آنها هم اعالم آمادگی 

کرده تا مذاکره را آغاز کنند. 
 وی در پاسخ به س��ؤالی درباره این که صحبتی برای حضور 
شما در تیم مذاکره کننده ش��ده است یا خیر،  گفت: در این 

باره صحبتی با من نشده است. 
 وی همچنین در پاسخ به سؤالی درباره سفر رییس جمهور به 
کشور عراق گفت: مقدمات این سفر از سال پیش فراهم شده، 
اما به دلیل بیماری آقای طالبانی به تعویق افتاد و تا اکنون به 
طول انجامید و هم اکنون در حال سفر به این کشور هستیم. 

کارگروه انتخاب وزیر ورزش و جوانان در تازه ترین جلس��ه 
خود به نام چهار گزینه برای معرفی به رییس جمهور منتخب 
به اجماع رسیده است. در این گزینه ها نام خانمی هم مطرح 
بود که البته با توجه به این که وزارت ورزش و جوانان محیطی 
مردانه اس��ت، بعید به نظر می رس��د این گزینه بختی برای 

انتخاب به عنوان وزیر داشته باشد. 
 دیرزمانی اس��ت که مقول��ه ورزش از مقول��ه ای عمومی به 
مقوله ای تخصصی و ویژه تغییر ش��کل یافت��ه و بی تردید 
افرادی که قرار است در این زمینه کار کنند، باید از تجارب 
مدیریتی ورزشی باال و کارآمد برخوردار باشند. تا پیش از این 
به عنوان مثال همواره برای وزارت آموزش و پرورش گزینه ای 
از جنس آموزش و پرورش مد نظر قرار می گرفت. کارگروه 
انتخاب وزیر ورزش و جوانان تمام تالش خود را به کار گرفته 
که افرادی اصلح که شاخصه های ورزشی و مدیریتی را دارا 
هستند  برای انتخاب به عنوان وزیر ورزش به رییس جمهور 
منتخب ارایه کند و اکنون با توجه به جلساتی که برگزار شده، 

نام چهار گزینه نهایی شده است. 
 مهارت های مدیریتی در عرصه ورزش اصلی ترین شاخصه 
انتخاب گزینه ها بوده که با جم��ع بندی همه این موارد، نام 
 چهار گزینه به نام های س��عید فائقی، س��ید امیر حسینی، 
سید نصراهلل سجادی و مسعود سلطانی فر نهایی شده است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش از الحاق ناوش��کن دماوند در 
آینده نزدیک به این نیرو در دریای خزر خبر داد. 

 امیر دریادار حبیب اهلل سیاری با اشاره به رهنمودهای رهبر 
معظم انقالب مبنی بر این که نیروی دریایی در کش��ور یک 
نیروی راهبردی اس��ت اظهار داش��ت: رهبر معظم انقالب  
می فرمایند ب��ه نیروی دریای��ی باید به چش��م یک نیروی 
راهبردی نگریس��ته ش��ود. وی ادامه داد: معنای س��خنان  
رهبر معظم انقالب بیرون رفتن از منطقه خود اس��ت و باید 
در آب های آزاد حضور داشته باشیم و با کشورهای حاشیه 
دریاها تماس برقرار کنیم. س��یاری نیروی دریایی ارتش را 
بازوی توانمند نظام در تعامل با کشورهای همسایه در دریاها 
عنوان کرد و افزود: نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی 
ایران می تواند در تعامل با کشورها مؤثر باشد. فرمانده نیروی 
دریایی ارتش با بیان این که ناوگروه ارتش برای نخستین بار 
در دریای خزر به طرف بندر آس��تراخان روسیه اعزام شد، 
خاطرنشان کرد:  ناوگروه های نیروی دریایی ارتش جمهوری 
اسالمی ایران در مدت پنج سال گذشته در دریای جنوب به 
کشورهای متعددی سفر کردند. وی به سفر ناوگروه نیروی 
دریایی ارتش به چین و سریالنکا در فروردین امسال اشاره 
کرد و گفت: سال های گذش��ته ناوگروه های نیروی دریایی 
ارتش به دریای مدیترانه، دریای سرخ، سوریه و ... سفر کردند.

امیردریابان علی ش��مخانی عضو ش��ورای راهبردی روابط 
خارجی در بیس��ت ویکمین محفل انس پیشکسوتان جهاد 
 و ش��هادت با بیان این که حض��ور پیشکس��وت و میهمان

گران سنگ آقای روحانی را به عنوان رییس جمهور منتخب 
در این محفل گرامی می داریم، اظهار داشت: از ایشان تقدیر 
می کنم که دعوت همسنگران سابق خود را پذیرفتند و ما را 

به حضورشان مفتخر کردند.
وی ادامه داد: تمامی افرادی که در جنگ نقش��ی داشتند و 
امروز در تهران زندگی می کنند، بدون ن��گاه به این که چه 
س��لیقه و باوری دارند به این محفل دعوت می ش��وند، لذا 
 این جلسه به نوعی جلسه اعتدال اس��ت، نه راست و چپ و

مدت هاست که فریاد اعتدال را سر می دهیم، لذا می شود که 
یک جریان اعتدال را به شکل عمومی مابین نسل اول و دوم 
انقالب ایجاد کنیم. عضو راهبردی روابط خارجی خطاب به 
رییس جمهور منتخب گفت: گفتمان اعتدال شما، مردم را 
به خود جذب کرد. ش��مخانی خاطرنشان کرد: استارت این 
انتخابات توسط رهبر معظم انقالب زده شد که سال جاری 
را به نام حماسه سیاسی نامگذاری و الزامات را فراهم کردند. 
عضو راهبردی روابط خارجی در پایان گفت: ما پیشکسوتان 
جهاد و ش��هادت آماده ایم تا در هر جایی بی پست و منصب 

و هر جا مشکلی وجود داشته باشد، به دولت کمک کنیم.

دولت دفاعیامور خارجه دولت

 مذاکرات با ۵+۱
ادامه خواهدداشت

 4 گزینه وزارت
ورزش و جوانان نهایی  شدند

 الحاق ناوشکن دماوند 
به نیروی دریایی ارتش

آماده کمک 
به دولت هستیم
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دوئل جبهه پایداری و حس��ن روحانی، نه در میانه های مرداد 
 که در گرم ترین های روزهای سال جاری در تیر ماه آغاز شده 

است.
 شاید الزم اس��ت دس��ت کم صد روز صبر کرد و بعد به مصاف 
این دولت رفت، اما چرا مصاف؟ آیا این مصاف رفتن ها، دردی 
از مردم  دوا خواهد کرد؟ چه خی��ری در عدم اجماع و اختالف 

هست که این همه مشتری دارد؟
دوئل جبه��ه پایداری و روحان��ی به نفع مردم نیس��ت! دوئل 
جبهه پایداری و حس��ن روحانی، نه در میانه های مرداد که در 
گرم ترین های روزهای سال جاری در تیر ماه آغاز شده است. 
شیخ حسن روحانی، مرداد ماه رس��ما دولت را تحویل خواهد 
گرفت، اما گویا این دلیل نمی ش��ود گروهی که خود را رقیب 
حس��ن روحانی می دانند، به س��خنان پیش از مرداد ماه وی 

واکنش نشان ندهند!
پس از هفته ها خبر ضد و نقیض برگزاری نشست رییس جمهور 
منتخب با مجلسیان، سرانجام این دیدار انجام شد؛ دیداری که 
از غیر رسمی  و غیر علنی بودن، به رسمی  و علنی بودن رسید. 
حسن روحانی در این دیدار، مستقیم به سراغ اصل ماجرا رفت 

و به وضعیت بد اقتصادی کشور، تورم و بیکاری اشاره کرد.
وی در این دیدار به نمایندگان گفت: البته در حضور نمایندگان 
که از آمار و ارق��ام واقعی باخبرند، نیازی به ارای��ه آمار و ارقام 

نیست و نیازی نیس��ت که بگوییم شرایط کشور چگونه است، 
اما این نخس��تین بار اس��ت که پس از دوران جنگ تحمیلی 
در دو س��ال پیاپی، رش��د اقتصادی ما منفی اس��ت. این برای 
اولین بار است که در کنار رشد اقتصادی منفی، کشور با تورم 
 بسیار باالیی روبه روست. بیشترین تورم در منطقه و شاید در 
جهان، این است که کش��ور با تورم42 درصد و بیکاری مواجه 

است.
بنا بر آمار مرکز آمار، بین سال های۸5 تا۹0 رقم شاغالن سالی 
چهارده هزار نفر بوده و همین ارقام به اختصار کافی است که 

شرایط کشور را نشان دهد.
سخنان روحانی در نخستین نشست با مجلسیان، سخنانی نبود 
که بدون پاسخ بماند، آن هم از س��وی طیفی که باید مسئول 
پاسخگویی آنچه  در این هشت سال بر کشور رفته است، باشند. 
از همین رو علی اصغر زارعی که خود  و دوستان همراهش بار ها 
در مجلس در مقابل توضیح خواس��تن نماین��دگان از رییس 
جمهور ایستادگی و مقاومت کرده بود، به مصاف روحانی آمد و 
گفت: در نادرستی این آمار، همین بس که بدون هیچ محاسبه 
پیچیده، اگر هر واحد مسکن مهر دس��ت کم یک شغل ایجاد 

کرده باشد، این آمار به سادگی نقض می شود.
 زارع��ی همچنین ب��ه روحان��ی هش��دار داد: در کمیته های 
مربوطه در ترس��یم واقعیات کش��ور نظیر این اطالعات عمل 

 نکند تا مصداق پوس��ت خربزه زیر پای دول��ت جدید قلمداد 
نشود.

 متأسفانه تش��خیص در آن مورد آمار رس��می، دروغ خواندن 
دستاوردهای گسترده، بزرگ خواندن کاستی ها و تکرار پیاپی 
 آنها، الق��ای بی برنامگ��ی و غیرعلمی قلمداد ک��ردن طرح ها،

رویه اخالقی و منصفانه نبوده و ش��اید انگی به دولت گذشته 
باشد.

 بنابراین، طبیعی است که هرچه زمان بگذرد، عیار وعده های 
رییس جمهور منتخب، بیش��تر از گذش��ته  س��نجیده شود. 

دولتی که بنا ب��ود در 100 
روز، تحول��ی در اقتص��اد 
کش��ور پدی��د آورد، هنوز 
کارش را آغاز نکرده اس��ت! 
شاید الزم اس��ت دست کم 
100 روز صبر کرد و بعد به 
مصاف این دول��ت رفت، اما 
چرا مص��اف؟ آیا این مصاف 
رفتن ها، دردی از مردم  دوا 
خواهد کرد؟ چه خیری در 
عدم اجماع و اختالف هست 

که این همه مشتری دارد؟
 اکنون در بخش��ی از کشور، 
محرومیت بی��داد می کند! 
روس��تاییانی ک��ه اتفاقا به 
سیاست های یارانه ای رأی 
ندادند، انتظار تغییر و بهبود 

 نس��بی در کوتاه مدت و بلند م��دت برای زندگیش��ان دارند. 
این مص��اف رفتن های پی��ش از موعد، فرص��ت کار را خواهد 

گرفت.
فرصت برای نقد این دولت زیاد اس��ت، اما رویه ه��ا باید  بنا بر 
همکاری  باش��د. به وقت الزم می توان کارکرد دولت را به نقد 
گذاش��ت. باید برای مردم هم که ش��ده، یک بار در واکنش و 
موضعگیری ها احتیاط نمود و صبر پیشه کرد. لزوما هر ادعایی 

نباید به تیغ خشم پاسخ داده شود.
شاید الزم است هر چند وقت یک بار ادعا ها و پاسخ به ادعا ها را 
به خاطر مردم کناری نهاد و کار کرد، نه در آمار که در واقعیت. 
بهبود زندگی مردم لمس شدنی است، کاهش محرومیت قابل 
دیدن و اندازه گیری اس��ت. آمار ها برای مس��ئوالن و زندگی 

برای مردم! 

چه خیری در عدم اجماع و اختالف هست که این همه مشتری دارد؟ 

 بارزانی برای دو سال دیگردوئلجبههپایداریباروحانیبهنفعمردمنیست!
 ابقا شد

رییس منطقه کردستان عراق برای دو سال دیگر در سمتش 
ابقا شد. 

مس��عود بارزانی رییس منطقه کردس��تان عراق با تصمیم 
پارلمان برای تمدید ریاست وی بر این منطقه برای دو سال 
دیگر مخالفت نکرد و تالش برای ایجاد ساز و کار جدیدی را 
برای انتخاب رییس جدید خواستار شد. به گزارش خبرگزاری 
فرانسه، وی در بیانیه ای گفت: من اکنون در برابر تصمیمی 
هس��تم که پارلمان پیش تر آن را اتخاذ کرد و بر اس��اس آن 
ریاستم بر منطقه کردستان عراق به مدت دو سال تمدید شد. 
بارزانی افزود: این که من با قانون تمدید ریاس��تم بر منطقه 
کردستان عراق مخالفت نکردم به این معنا نیست که با شیوه و 
محتوای این قانون موافق هستم، از این رو آن را امضا نکرده ام.

مصر خواستار عدم دخالت 
ترکیه در امور داخلی خود شد

نهاد ریاست جمهوری مصر با انتقاد از اظهارات اخیر نخست 
وزیر ترکیه درخصوص تحوالت مصر، آنکارا را به دخالت در 
 امور این کش��ور عربی متهم کرد. به گزارش ش��بکه خبری

س��ی ان ان، رجب طیب اردوغان  نخس��ت وزی��ر ترکیه در 
سخنانی گفته بود:  محمد مرسی تنها رییس جمهور مشروع 
مصر است. احمد المسلمانی س��خنگوی ریاست جمهوری 
موقت مصر به خبرنگاران گفت: مصر دخالت در امور داخلی 
هیچ کش��وری را تحمل نمی کند.  المسلمانی افزود:  ترکیه 
باید بداند که درباره کشور بزرگی مانند مصر سخن می گوید.

 ترفند آل خلیفه
 براي پنهان کردن جنایات

 هادي الموس��وي با تأکی��د بر این ک��ه این گون��ه اقدامات
عوام فریبانه هیچ نفعي براي رژیم ندارد، خاطرنش��ان کرد: 
پرونده مسئوالن بحریني در زمینه حقوق بشر سیاه است، به 
طوري که حتي قبل از آغاز انقالب بحرین و سه دهه پیش، 
نخست وزیر این کشور سرکوب مردم را بنا نهاد و معترضان و  

مخالفان را شکنجه مي کرد.
وی تصریح ک��رد: آل خلیفه هیچ اعتق��ادي به حرکت هاي 
مردمي که خواهان تغییر هستند، ندارد و فقط معتقد به زور 
سالح، سرکوب و خشونت است، لذا براي محدودسازي آزادي 

بیان و حق تظاهرات بهانه تراشي مي کند.

اخبار بین الملل

پس از هفته ها 
خبر ضد و 

نقیض برگزاری 
نشست رییس 

جمهور منتخب 
با مجلسیان، 

سرانجام این دیدار 
انجام شد؛ دیداری 
که رسمی  و علنی 

بود



یادداشت

عضو بدن مرد 52 ساله خمینی شهری 
اهدا شد

عضو بدن مرد52 ساله شهرستان خمینی شهر با هماهنگی واحد فراهم 
آوری اعضای پیوندی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به 
بیماران نیازمند اهدا شد. معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
اعالم کرد: عبداهلل کمالی اندانی که دچار مرگ مغزی شده بود، پس از 
انجام مراحل قانونی، تحت عمل جراحی برداشت اعضا قرار گرفت و کبد 

این بیمار مرگ مغزی برای انجام عمل پیوند استفاده شد. 

 تجاری سازی
دستگاه همزن کود کمپوست

مدیرعـامل سازمان بازیافت و پسماند شهری  شهرداری  اصفهان  گفت: 
دستگاه همزن کود کمپوست به دست جوانان اصفهانی تجاری سازی شد. 
ــت در  ــتگاه همزن کود کمپوس ــه این که دس ــاره ب تیمور باجول با اش
ــتگاه مجهز به  ــن دس ــت: ای ــد، اظهار داش ــازی ش اصفهان تجاری س
ــت و ــرفته اس ــامانه هیدرولیکی، الکترونیکی و مکانیکی پیش  چهار س

پیش بینی می شود با نصب این دستگاه بیش از43 هزار تن کود ساالنه 
در این کارخانه تولید شود.

 هزینه دارو های ترک اعتیاد
 2 برابر شده است

عضو هیأت مدیره علمی درمانگران اعتیاد استان اصفهان با بیان این که 
کشور با سونامی اعتیاد مواجه است و این سونامی باید کنترل شود، گفت: 
در حال حاضر هزینه دارو های ترک اعتیاد برای مقابله با این سونامی دو 

برابر افزایش یافته است.
ــاره به این که در حال حاضر الگو های مصرف مواد  ــعی با اش هومن منش
ــت، اظهار داشت:  ــبت به سال های گذشته تغییر کرده اس اعتیاد آور نس
امروز جوانان جامعه به مصرف مواد محرک مانند شیشه، حشیش و اکس 

گرایش دارند. 

 احیاي میدان امام علي)ع(
سمبل اقدام جسورانه شهرداري 

معاون حمل و نقل و ترافیك شهرداري اصفهان گفت: احیاي میدان امام 
علي)ع( اقدامي جسورانه از سوی شهرداري است که با تعامل و همکاري 

خوب بین نهادها انجام شد.
ــه به این که  ــت: با توج ــا اعالم این مطلب اظهار داش مصطفي نوریان ب
ــهر است، شهروندان به  محدوده میدان امام علي)ع( محدوده تجاري ش
منظور خرید به این محدوده سفر کرده و شاهد ترافیك سنگین و اوضاع 
نابسامان در این محدوده بودند. وي افزود: به دلیل اختالف عبور و مرور 
ــدوده میدان امام  ــکالت زیادي در مح بین عابران پیاده و خودروها مش
علي)ع( وجود داشت، به طوري که به دلیل ازدحام جمعیت، شاهد عبور 

و مرور کند در این محدوده بودیم.

 خشکسالی، مراتع سمیرم را
 نابود کرد

رییس امور عشایر شهرستان سمیرم گفت: خشکسالی های اخیر عالوه 
بر تخریب مراتع اصفهان، در حال حاضر سبب نابودی مراتع و خسارت به 

عشایر شهرستان سمیرم شده است.
ایرج دهقان با اشاره به این که خشکسالی های سال های اخیر سبب کوچ 
زودهنگام عشایر در استان به ویژه عشایر سمیرم شده است، اظهار داشت: 
ــالی از بین رفته است و در سایر  علوفه مورد نیاز دام عشایر بر اثر خشکس

شهرستان های استان ها نیز وضعیت به همین صورت است.

گشتی در اخبار 

 دانشگاه آزاد خوراسگان 
جزء سه دانشگاه برتر 

خوراس�گان واح�د  آزاد  دانش�گاه  ریی�س    
احمد علی فروغی ابری  

ــال پیش در نقطه ای دور از   زمین دانشگاه آزاد خوراسگان حدود21س
شهر که محل تدفین زباله ها بود خریداری و اکنون پس از گذشت سال ها 
به عنوان یکی از سه دانشگاه مهم کشور شناخته شده است، چرا که در 
حال حاضر این دانشگاه دارای400 استاد دانشگاه و حدود400 کارمند 
ــگاه در حال فعالیت هستند.  ــت که در این دانش و 14 هزار دانشجو اس
این دانشگاه تاکنون 48 هزار فارغ التحصیل داشته که حدود90 درصد 

ــتند. ــتغال هس آنها دارای اش
دانشگاه سیستان و بلوچستان 
ــگاه های دولتی،  از میان دانش
ــان از  ــکی اصفه ــوم پزش عل
ــگاه های پزشکی و  میان دانش
دانشگاه آزاد خوراسگان نیز در 
ــگاه های آزاد کشور  بین دانش
به عنوان برترین دانشگاه های 

کشور معرفی شد.
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چهره روز
معابر کم عرض با جاروب هاي مکانيزه تميز مي شود

حمیدرضا صبور مدیرعامل سازمان خدمات موتوري شهرداري اصفهان از رفت و روب معابر 
کم عرض به صورت مکانیزه خبر داد و اظهار داشت: در حال حاضر به صورت آزمایشي رفت 

و روب هاي معابر به صورت مکانیزه انجام مي شود.

3

مترو بیشترین آسیب  را 
به  اصفهان  زده است

دستگیری اعضای 5 باند جعل کارت  پایان خدمتجمع آوری ظروف یکبار مصرف پالستیکی از سطح شهر

خیران در جشن  گلریزان 
حضور یابند

ــگاه گفت: متروی اصفهان بیشترین  پژوهشگر عرصه معماری و استاد دانش
آسیب را به فضای تاریخی شهر اصفهان وارد کرد و تبعات غیرقابل جبران آن 

همچنان ادامه دارد. 
ــتوده فر در گفتگو با فارس در اصفهان اظهار داشت: بسیاری از  حمیدرضا س
فضاها و بافت های تاریخی کشور قربانی مدیریت شهری می شود و در راستای 

توسعه فضاهای مدرن شهری از بین می رود.
وی افزود: عدم نگاه کارشناسی به حوزه مدیریت شهری منجر به این شده است 
که روند بافت شهری با اشکال مواجه شود و دردسرهای زیادی را هم برای اهالی 

شهر و هم حوزه مدیریت شهری به وجود آورد.
ستوده فر ادامه داد: با قاطعیت می توان گفت بیش از90 درصد آثار تاریخی که 

هم اکنون وجود دارند، دستخوش تغییر و تحول شده اند.

رییس شبکه بهداشت و درمان شهرضا گفت: براساس برنامه ریزی 
ــاهده استفاده از ظروف یکبار مصرف  انجام گرفته، درصورت مش
ــطح مراکز عرضه مواد غذایی شهرضا نسبت به  پالستیکی در س

جمع آوری آنها اقدام می شود. 
ــالمت و امنیت غذایی  ــت کارگروه س حجت اهلل تنهایی در نشس
ــت: از آنجایی که سالمت غذایی  ــهرضا اظهار داش شهرستان ش
مردم در طول ماه مبارک رمضان از اهمیت قابل توجهی برخوردار 

است، نسبت به آموزش و آگاهسازی صنوف فعال در حوزه تأمین 
مواد غذایی در سطح شهرستان شهرضا اقدام شده است. وی گفت: 
ــتفاده از ظروف یکبار مصرف پالستیکی از مهم ترین مسائلی  اس
ــالمت غذایی مردم شهرضا را در  بوده است که حوزه امنیت و س
ــکالت مختلف قرار داده و بر همین اساس طرح  معرض بروز مش
هماهنگ جمع آوری این ظروف از سطح تمامی مراکز عرضه مواد 
ــتور کار قرار گرفته است. تنهایی با اشاره به این که  غذایی در دس
به لحاظ اهمیت نظارت بر نحوه تولید و توزیع مواد غذایی در ماه 
ــبت به برگزاری دوره های آموزشی برای اصناف اقدام  مبارک نس
شده است، بیان کرد: تمامی مراکز استفاده کننده از ظروف یکبار 
ــتیکی در جریان آثار مخرب این ظروف بر سالمتی  مصرف پالس
ــی از آن قرار گرفته اند و در  مردم و مشکالت زیست محیطی ناش
ــتفاده از این  ــی های آینده در صورت مشاهده هرگونه اس بازرس
ــود. وی یادآور شد:  ــبت به جمع آوری آن اقدام می ش ظروف نس
هیأت های مذهبی نیز به عنوان کی از مهم ترین گروه های هدف 
در این برنامه مطرح هستند که انتظار داریم رعایت این اصل مهم 

را در زمینه توزیع غذا در بین مردم لحاظ کنند.

رییس سازمان وظیفه عمومی گفت: با هوشمند سازی کارت های 
قدیمی معافیت و پایان خدمت در سال گذشته، 5 باند که در جعل 

کارت نقش داشتند، شناسایی شدند.
ــازی  ــادات گفت: با هوشمند س ــید حمید صدرالس ــردار س س
کارت های قدیمی معافیت و پایان خدمت، امکان جعل کارت های 

الکترونیکی خدمت وظیفه عمومی وجود نخواهد داشت.
وی افزود: با همت بازرسان سازمان وظیفه عمومی، سال گذشته 

5 باند که از طریق دسیسه و تقلب در جعل کارت نقش داشتند، 
ــتگیر و 352 کارت جعلی  ــایی و در این راستا 10 نفر دس شناس

باطل شدند.
سردار صدرالسادات تصریح کرد: آمار کشف دسیسه و تقلب در 
سال گذشته، با توجه به حجم باالی درخواست  مشموالن، بسیار 
ناچیز بود و به منظور کاهش سوءاستفاده های احتمالی در فرآیند 
ــکی، اقدامات مؤثری را در دستور کار   رسیدگی به معافیت پزش
ــران در حال  ــتان ته ــه برخی از آنها در اس خود قرار داده ایم ک

اجراست.
ــلح برای معاینات  ــتفاده از بیمارستان های نیروهای مس وی اس
ــادل اطالعات و  ــتمی در تب ــراری ارتباط سیس تخصصی و برق
ــده را یکی از اقدامات صورت  مکاتبات با بیمارستان های یاد ش
گرفته عنوان کرد و افزود: نتایج معاینات پزشکی بیمارستان ها 
نیز از طریق پیك و یا نماینده تعیین شده وظیفه عمومی تحویل 
ــود که البته این شیوه در حال  وظیفه عمومی استان داده می ش
حاضر در استان تهران در حال اجراست و در آینده نزدیك در سایر 

استان ها نیز اجرا خواهد شد.

معاون ستاد دیه اصفهان به برگزاری جشن گلریزان همزمان با 15ماه رمضان 
در هتل آسمان این شهر اشاره کرد و خواستار کمك خیران و مردم برای آزادی 

زندانیان جرائم غیرعمد شد.
مجید احسانی افزود: سال گذشته با برپایی جشن گلریزان در این استان، 276 
زندانی نیازمند توسط ستاد دیه استان، خیران و رضایت شاکیان از زندان ها 

آزاد شدند.
وی ادامه داد: از این تعداد، 144 نفر آنها از نظر مالی، 94 نفر از نظر مهریه، 11 

نفر از نظر نفقه و 27 نفر از نظر دیه آزاد شدند.
احسانی با بیان این که برای آزادی این افراد یك میلیاردو500 میلیون تومان 
ــد، ادامه داد: اکنون بیش از300 زندانی جرائم غیر عمد  اعتبار جمع آوری ش

در استان وجود دارد.

س: ایرنا[
]عک
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زير پوست شهر / نمايشگاه دستاوردهاي كميته امداد امام خميني )ره(

ــی استان  ــیمی جو و آلودگی هوای هواشناس ــئول مرکز ش مس
ــاره به این که اصفهان در نوار جنب حاره واقع شده  اصفهان با اش
است، گفت: به شهروندان توصیه می شود در ماه های تیر و مرداد، 
ــاعت10 الی 16، در فضای باز تردد نکنند، چراکه شاخص  از س
ــت در یك  فرابنفش بین 8 تا10 تغییر می کند و حتی ممکن اس

مدت کوتاهی به حدود11 هم برسد.
ــا بیان این که در حال  دکتر ویکتوریا عزتیان در گفتگو با ایمنا ب
ــت، گفت:  ــهر اصفهان بسیار باالس ــطUV در ش حاضر متوس
ــددی داریم که  ــاخص ع ــاخص تابش فرابنفش، یك ش برای ش
ــیدی را به عدد تبدیل می کند و این عدد بین یك  انرژی خورش

تا 11متغیر است.
ــا 2 پایین،3 تا 5  ــاخص بین یك ت ــان کرد: این ش وی خاطرنش
متوسط، 6 تا 7 باال، بین8 تا 10 بسیار باال و 11 شرایط هشدار و 

بحرانی است.
ــی استان  ــیمی جو و آلودگی هوای هواشناس ــئول مرکز ش مس
اصفهان افزود: با توجه به این که در فصل تابستان به خصوص تیر 
ــید  و مرداد ماه، گرم ترین دماها را داریم، لذا زاویه تابش خورش
ــیار باالی انرژی  ــت و درنتیجه با مقادیر بس به زمین نزدیك اس

خورشیدی مواجه می شویم.
عزتیان تصریح کرد: از آنجایی که موقعیت جغرافیایی شهر اصفهان 
ــده و با توجه به صاف بودن آسمان در  در نوار جنب حاره واقع ش
این ماه، تابش های خورشیدی را بدون واسطه جذب می کنیم، در 
نتیجه قرارگیری در معرض تابش افزایش دارد و بدیهی است که 

ما باالترین شاخص تابش فرابنفش را در این ماه خواهیم داشت.
ــاعتی تغییر  ــت: این مقدار شاخص به صورت س وی اظهارداش
ــبتا کم است، در ساعات  می یابد. در ساعات صبح مقادیر آن نس
10 تا 12 زیاد و از 12 تا 15 به حداکثر مقدار خود می رسد. لذا در 
این روزها از ساعت10 تا 16شاخص باال و از12 تا 14 به حداکثر 

مقدار خود می رسد.
ــی استان  ــیمی جو و آلودگی هوای هواشناس ــئول مرکز ش مس
اصفهان تأکید کرد: به شهروندان توصیه می شود در این شرایط 
آب و هوایی از ساعت10 الی 16، در فضای باز تردد نکنند، چراکه 
شاخص فرابنفش بین 8 تا10 تغییر می کند و حتی ممکن است 
در یك مدت کوتاهی به حدود11 هم برسد لذا اگر افرادی مجبور 
ــند در فضای آفتابی تردد کنند حتما نکات ایمنی را رعایت  باش
نمایند. عزتیان ادامه داد: استفاده از کاله های لبه دار، عینك های 
 60 SPF ــتفاده از کرم های ضد آفتاب با ضد تابش فرابنفش، اس
تا90 از جمله نکات ایمنی مورد توجه در این شرایط تابشی  است 
که نیاز است ضدآفتاب برای افرادی که در مقابل آفتاب قرار دارند 
ــود و احتیاجی به شستن صورت  هر نیم ساعت یك بار تجدید ش

قبل از استفاده از آن نیست.
ــتباه عنوان  ــر آفتاب را در این فصل کاری اش وی برنزه کردن زی
کرد و اظهار داشت: استفاده از لباس هایی با رنگ روشن که تمام 
ــایه بان و ایستگاه های مسقف برای  بدن را بپوشاند، استفاده از س
پلیس های راهور، رانندگان و مسافران تاکسی و اتوبوس از دیگر 

نکات ایمنی است.

ــیب های اجتماعی بهزیستی  ــئول دفتر آس کارشناس مس
استان اصفهان گفت: در سال های گذشته کودکان کار بیشتر 
ــر تعداد این کودکان در  اتباع بیگانه بودند، اما در حال حاض
حال کاهش، اما تعداد کودکان کار با تابعیت ایرانی در حال 

افزایش است.
ــخن می گفت، ادامه داد:  ــنا س ــانه میرزاییان که با ایس افس
کودکان خیابانی به افرادی گفته می شود که سن آنها کمتر از 

18 سال است و برای بقا مجبور به کار در خیابان ها هستند.
ــته تقسیم  ــه دس وی با بیان این که کودکان خیابانی به س
ــان کار می کنند و  ــه در خیاب ــوند، افزود: کودکانی ک می ش
ارتباطی با خانواده خود ندارند، کودکانی که با خانواده ارتباط 
ــراه خانواده در  ــد و کودکانی که به هم ــد و کار می کنن دارن
خیابان کار می کنند، سه دسته کودکان خیابانی را تشکیل 

می دهند.
کارشناس مسئول دفتر آسیب های اجتماعی بهزیستی استان 
ــهر اصفهان از نظر تعداد  اصفهان ادامه داد: وضعیت کالن ش
کودکان کار مناسب است و تعداد این کودکان در مقایسه با 

سایر کالن شهرهای کشور چشمگیر نیست.
ــال91، مرکز نگهداری  ــاره به این که در س میرزاییان با اش
کودکان کار بهزیستی استان 247 مورد پذیرش داشته است 
ــد دختر بوده اند،  ــر و22 درص که از این تعداد78 درصد پس
ــت ایرانی دارند و  ــد این کودکان تابعی تأکید کرد: 45 درص

55 درصد نیز غیر ایرانی و بیشتر افغان و پاکستانی هستند.

ــداری کودکان  ــی مرکز نگه ــن که هدف اصل وی با بیان ای
ــت، تصریح کرد: در  خیابانی توانمندسازی این کودکان اس
ــکل از روانشناس، مددکار  این مرکز یك تیم تخصصی متش
اجتماعی، مشاور حقوقی و کارشناس تربیتی در مدت زمان 
ــود، به او  ــودک در این مرکز نگهداری می ش 20روزی که ک

کمك می کنند.
کارشناس مسئول دفتر آسیب های اجتماعی بهزیستی استان 
اصفهان گفت: اگر کودکانی که به این مرکز منتقل می شوند 
ــند و فردی برای نگهداری  بی سرپرست یا بد سرپرست باش
ــبانه روزی بهزیستی  کودک وجود نداشته باشد به مراکز ش

ارجاع داده می شوند.
ــع آوری این کودکان از  میرزاییان در خصوص چگونگی جم
ــغول به کارهای کاذب از  سطح شهر افزود: کودکانی که مش
ــی و از این دست مشاغل باشند  جمله فال فروشی، گلفروش
ــوند، اما تیم های ما نیز  ــهرداری جمع آوری می ش توسط ش
ــود، فعال  ــه با 123 گرفته می ش ــد یا تماس هایی ک با بازدی

می شوند و در مواردی به جمع آوری می پردازند.
وی ادامه داد: در سال های گذشته کودکان کار بیشتر اتباع 
بیگانه بودند، اما در حال حاضر تعداد آنها در حال کم شدن 
ــد در حال افزایش  ــت و کودکانی که تابعیت ایرانی دارن اس
هستند. وی تأکید کرد: 47 درصد کودکان کار که در مرکز 
نگهداری ما هستند باسواد بوده و متأسفانه53 درصد از این 

کودکان بی سواد هستند.

کودکانی که 
مشغول به کارهای 
کاذب از جمله فال 
فروشی، گلفروشی 
و از این دست 
مشاغل باشند 
توسط شهرداری 
جمع آوری 
می شوند

 به شهروندان 
توصیه می شود در 
این شرایط آب و 
هوایی از ساعت۱۰ 
الی ۱۶، در فضای 
باز تردد نکنند، 
چراکه شاخص 
فرابنفش بین ۸ 
تا۱۰ تغییر می کند

کارشناس مسئول آسیب های اجتماعی بهزیستی استان:متوسط UV در شهر اصفهان بسیار باالست

 افزایش تعداد کودکان کار ایرانیاینجا در نوار جنب حاره واقع شده است



چهره روزیادداشت

 ۱۰۳درصد درآمدهای 
مالیات برارزش افزوده محقق شد

رییس سازمان امور مالیاتی با بیان این که برای دریافت مالیات اختالفی با 
اصناف نداریم گفت: سال گذشته۱۰۳ درصد از درآمدهای مالیات بر ارزش 
افزوده محقق شده که این درآمدها در مقایس��ه با مدت مشابه سال۹۰ 

حدود ۴۶ درصد رشد داشته است.
 علی عسگری   با تأکید بر تحقق۱۰۳درصدی درآمدهای مالیات بر ارزش 
 افزوده در سال گذش��ته، افزود: اختالفی با اصناف نداریم ودرچارچوب 

خود اظهاری مالیات می گیریم.
 معاون وزیر اقتص��اد با تأکید بر این که هر کس به ان��دازه درآمدش باید 
مالیات بدهد، گفت: ما حاضریم حتی از اصناف بر اس��اس درآمد س��ال 
گذشته آنها مالیات بگیریم و اگر کسی به تشخیص مالیاتی ما ایراد دارد 
در دادرس��ی مالیاتی قابل پیگیری است. عس��کری با بیان این که شبه 
مالیات هایی که اصناف باید بپردازند زیاد است، خاطرنشان کرد: مالیات 
باید بر اساس درآمد اتخاذ شود و برای پرداخت مالیات با اصناف تولیدی 
هیچ اختالفی وجود ندارد. تنها ممکن اس��ت در روش اجرا تفاوت وجود 
داشته باش��د. وی در ادامه ب گفت: طرح مالیات بر ارزش افزوده خرده 
فروشان رابا نصب۱۰صندوق فروش آزمایش کردیم و در سال جاری هم 
چند صندوق دیگر نصب خواهیم کرد. عس��گری در ادامه با بیان این که 
برای اخذ مالیات دلیلی برای برخورد حض��وری و پلمب نداریم، افزود: با 
مطالبه اسناد، برگه تشخیص می دهیم و پلمب زمانی است که کسی بدهی 

اش قطعی شده و به اخطارها هم بی توجه باشد.

خبر ویژه

4
قیمت مرغ در گرو حذف ارز مرجع

 بهرام پاکزاد دبی��ر انجمن صنف��ی مرغداران اصفه��ان گفت: با افزای��ش قیمت نهاده ه��ای دامی و 
 اب��الغ ح��ذف ارز مرج��ع، ن��رخ م��رغ ب��ا رون��د افزایش��ی روب��ه رو اس��ت و در آس��تانه گران��ی

 قرار دارد.
 فقط۳۰ درصد از زمین های 

حاشیه زاینده رود کشت می شود
مدیرکل مدیریت بحران استانداری 

اصفهان/ منصور شیشه فروش 

در بحران کم آبی روس��تاهای شهرس��تان فریدن باید طرح برداشت از 
رودخانه پالسجان، سد آغچه، چش��مه لنگان و خدنگستان فریدونشهر 
مورد برس��ی ق��رار گیرد. انتش��ار گازه��ای گلخان��ه ای س��بب ایجاد 
ناهنجاری های اقلیمی و تغییر فصول گش��ته است و در این بحران هیچ 
مشکلی بدون همدلی، تعامل و پیگیری حل نمی شود. کاهش بارندگی ها 
افزایش ام��الح آب را به همراه 
دارد و برای حل این مسأله سه 
راه کوتاه م��دت، میان مدت و 
بلند مدت پیش��نهاد می شود. 
ب��ه خاطر ک��م آب��ی فقط۳۰ 
 درص��د از زمین های حاش��یه 
زاینده رود کشت می شود و5۰ 
درصد صرفه جوی��ی آب را در 

بخش صنعت داشته ایم. 
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ادامه از صفحه یک - یکی از مؤلفه هایی 
داوود
 شیخ جبلی

را که می توان در عدم پوش��ش مناسب 
ش��رکت های نفت و انرژی نام برد، عدم 
تخصیص سرمایه و پش��تیبانی از تولید و فروش این نهادها بود و 

نگذاشت تا در راستای تولید و جذب سرمایه قدم بردارند. 
در همین راس��تا و برای این که این گونه شرکت ها بتوانند سرمایه 
کافی را برای بس��ط و گس��ترش کار خود جذب کنن��د، از طریق 
س��رمایه پذیری و ارایه س��هام خود به مردم و ارگان های مختلف 
اقدام کردند، اما متأسفانه به دلیل عدم هماهنگی سرمایه پذیری 
و اختالفاتی که در جذب سرمایه و سهام از طریق این شرکت ها به 
وجود آمد، خللی در روند آنها ایجاد شد، شرکت نفت پایتخت نیز 
از جمله این شرکت ها بود که به عنوان شرکتی پویا در جهت رشد 
و اعتالی صنعت نفت، قدم هایی برداشت و مدت چند سالی را در 
همین راستا به جلو قدم برداشت. شرکت نفت پایتخت نیز به دلیل 
عدم حمایت دولت دهم در تخصیص اعتبارات و تسهیالت اقدام به 
جذب سرمایه از طریق سرمایه پذیری کرد که مدتی بعد به دلیل 
یک س��ری مغایرت های بانک مرکزی و این شرکت، مورد بازخورد 

بانک مرکزی قرار گرفت و فعالیت آن متوقف شد.

با نگاه توسعه محور در عرصه تولید، وارد کار شدیم
مدیرعامل شرکت نفت پایتخت در گفتگو با فارس گفت: شرکت 

نفت پایتخت با رویکرد توسعه محور و ارایه محصوالت نفتی قدم در 
عرصه تولید گذاشت و چند سالی را سپری کرد، تا جایی که برای 
توسعه کار خود اقدام به گسترش کار خود و جذب نیروی انسانی از 

طریق آزمون استخدامی کرد.
حجت اهلل رضایی ادامه داد: این روند متأسفانه طولی نکشید که یک 
واقعه تلخ سبب شد تا یک مجموعه تولیدی که می توانست یکی 
از پایه های اقتصاد ایران مخصوصا اصفهان محسوب شود، توسط 
ش��کایت بانک مرکزی به صورت موقت تعطیل ش��ود و تعطیلی 
شرکت سبب شد تا از سوی کارکنان و س��رمایه گذاران موج های 
منفی ساطع شود، اما نتوانس��ت تا کارهای مثبتی که این نهاد در 
دوران حضور خود انجام داده بود را زیرپوشش منفی بافی های عام 
و خاص قرار دهد. وی علت اصلی ماجرای قطع کار موقت شرکت 
را شکایت بانک مرکزی دانست و ابراز داشت: شرکت نفت پایتخت 
برای جذب سرمایه و ایجاد بستر در راستای توسعه زیرساخت ها 
احتیاج به س��رمایه داشت که متأس��فانه از طریق بانک ها با توجه 
به شعارهایی که در راس��تای تأمین و تس��هیل بخش خصوصی 
داده می ش��د، تأمین نش��د و مجبور به تأمین س��رمایه از طریق 

سرمایه پذیری از سوی مردم شد.
 رضای��ی اف��زود: مدتی را ب��ا همین سیاس��ت پیش رفتی��م، اما 
دیری نینجامید که با ش��کایت بانک مرک��زی در ارتباط با جذب 

سرمایه پذیری کار شرکت به صورت موقت متوقف شد.

زودتر از موعد به توافقاتمان عمل کردیم
وی با تأکید بر ای��ن مطلب که پس از رفع اتهام از این ش��رکت در 
دادگاه دوباره کار تولید از سر گرفته شد، بیان داشت: دولت به جای 
این که حامی بخش خصوصی باشد و تسهیالت را برای پیشرفت 
این بخش فراهم کند، به دنبال ای��راد گرفتن به نحوه فعالیت آنها 
است، اما با توجه به تمام اتهامات وارد شده به این شرکت در دادگاه 
با توافقی که در ارتباط با بازپرداخت بدهی سرمایه گذاران و جلب 

رضایت آنها انجام شد، مجوز فعالیت دوباره شرکت داده شد. 
مدیرعامل ش��رکت نفت پایتخت اف��زود: این صحیح اس��ت که 
چهره ش��رکت نفت پایتخ��ت در اذهان در جری��ان اتفاقات اخیر 
کمی مخدوش ش��د، اما این ش��رکت س��عی کرد با ظرفیتی که 
در خ��ود می بین��د و قول��ی ک��ه داده ب��ود ه��م ب��ه بازپرداخت 
 بدهی های خود بپردازد و هم در راس��تای توس��عه مثبت همانند 

گذشته گام بردارد.
وی متذکر شد: بدهی س��رمایه گذاران تا زیر۱۰ میلیون تومان در 
حال انجام ش��دن است و آماده هس��تیم تا آغاز به پرداخت بدهی 

سرمایه گذاران باالی۱۰ میلیون تومان کنیم.
رضایی تصریح کرد: تاکنون۴7۰ س��رمایه گذار طل��ب خود را از 
ش��رکت نفت پایتخت وصول کردند و این در حالی است که عده  
بسیاری از سرمایه گذاران شرکت تمایل به ادامه همکاری خود با 
شرکت دارند. به گفته وی حدود یک هزار و28۰ سرمایه گذار در این 
شرکت سرمایه گذاری کردند که حدود5۰ درصد آنها طی روزهای 

آینده تسویه حساب خواهند کرد.

نمایش قدرت ش�رکت نفت پایتخت در عرصه تولید 
ملی

مدیرعامل شرکت نفت پایتخت در ارتباط با فعال سازی واحدهای 
تولیدی کارخانه نیز اذعان داشت: واحد تینرسازی در ابتدای سال 
و بالفاصله با صدور مجوز آزادی اموال شرکت، فعالیت خود را آغاز 

کرد و واحد هیدروکربن به تازگی کار خود را آغاز کرده است.
وی ادامه داد: واحد تقطیر نیز در حال آماده سازی است که ظرفیت 
روزانه5۰۰ تن را ب��رای آن پیش بینی کرده ایم، همچنین درمورد 
واحد روغن سازی باید یادآور ش��وم در حال بررسی جوانب فنی و 

اقتصادی الزم هستیم. 
رضایی در پایان افزود: باید متذکر ش��وم که حضور ش��رکت های 
خصوصی از قبیل نفت پایتخت سبب می شود تا راندمان تولید ملی 
باال رود و از خام فروشی پرهیز شود و این شرکت سعی کرده است 

تا در راستای نمایش قدرت تولید ملی گام بردارد.

مدیرعامل شرکت نفت پایتخت خبر داد:

 احتمال جیره بندی آببرای نمایش قدرت ایران در تولید ملی فعالیت می کنیم 
در تابستان جاری

گروه اقتصاد - مدیر عامل ش��رکت مهندس��ی آبفای 
کشور گفت: اسراف در مصرف آب به افت فشار و کم آبی 

در تابستان منجر خواهد شد.
مهدی ثمره هاشمی مدیر عامل شرکت مهندسی آبفای 
کش��ور در گفتگو با ایلنا، کیفیت آب ته��ران را از لحاظ 
بهداشتی مطلوب دانست و گفت: آب شهر تهران از لحاظ 
کیفیت با آب های شهرهای کل دنیا رقابت می کند و فاقد 

هر گونه میکروب است.
وی ادامه داد:  بنده با اطمینان خاطر به شهروندان تهرانی 
می گویم ب��دون هیچ گون��ه نگرانی و بدون اس��تفاده از 
دس��تگاه های تصفیه یا آب های بسته بندی می توانند از 

آب شرب استفاده کنند.
هاشمی در خصوص کیفیت آب درمناطق مختلف کالن 
ش��هر تهران گفت: کیفیت آب در مناطق مختلف کمی 
متفاوت اس��ت، ولی ب��ا اتمام پروژه خ��ط کمربندی که 
دورشهر کشیده خواهد شد این تفاوت هم از بین خواهد 
رفت، البته این پروژه به دلیل عظیم بودن و هزینه بر بودن 
زمانبر است. وی با اشاره به کیفیت آب پردیس، رودهن 
و جاجرود افزود: یک خط انتقال آب در نواحی ذکر شده 
در حال اجراست که تا دوماه آینده به بهره برداری خواهد 

رسید و کیفیت آب این مناطق تأمین خواهد شد.
مدیر عامل شرکت مهندس��ی آبفای کشور در خصوص 
سرانه مصرف روزانه کشور گفت: س��رانه مصرف آب در 
کش��ورهای مختلف بنا به فرهنگ، آیین و رسوماتشان 
متفاوت است و نباید انتظار داشته باشیم سرانه مصرف 
ماهم با دیگر کش��ورها یکی باش��د، ما با کاهش مصرف 
5۰ لیتر در روز و رس��یدن به۱۳۰ لیت��ر مصرف روزانه، 
می توانیم بدون مواجه شدن با مشکل خاصی نیاز کشور 

را تأمین کنیم.
هاش��می با اش��اره به هدر رفت آب در ش��بکه ها افزود: 
تصفیه خانه ها باید بهینه سازی ش��وند و نیز استفاده از 
دور فشان ها، شیرهای اهرمی، پدالی، الکترونیکی، دقت 
در نوع لباسشویی، ظرفش��ویی، نوع دوش حمام و دقت 
در تجهیزات مورد اس��تفاده در منازل می تواند در پایین 

آمدن سرانه مصرف آب مؤثر باشد.
وی در پایان متذکر شد: با توجه به کم آبی، پایین بودن 
بارندگی و خشکس��الی در صورت مصرف بی رویه مردم 
و استفاده های غیرضروری از آب ش��رب، با افت فشار و 

سهمیه بندی تابستان را خواهیم گذراند.

خبر

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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تحدید حدود اختصاصی

1992 چون تحدید حدود ششدانگ یکدرب باغ معروف به پشت قلعه پالک شماره 
225 واقع در مهاباد 51 اصلی  دهستان گرمسیر بخش 17 اصفهان که طبق پرونده 
ثبتی  بنام آقای حسن نادری افشاری مهابادی فرزند محمد قلی  و غیره در جریان 
ثبت می باشدو تحدید حدود آن به علت عدم حضور مالکین از نوبت تحدید حدود 
خارج گردیده ، اینک بنا به درخواست نامبرده و دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت 
تحدید حدود پالک  مرقوم در روزهای  دو شنبه و سه شنبه  مورخه 4و1392/6/5 
راس ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی 
به کلیه مالکین مجاور اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی، 
 20 ماده  مطابق  امالک  و صاحبان  مجاورین  اعتراضات  یابند.  محل حضور  در 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد 
ثبت،  معترضین  های  پرونده  تکلیف  تعیین  قانون  واحده  ماده   2 تبصره  طبق  و 
معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم 
دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این 

اداره تسلیم نماید. م الف: 90  عصاری- رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان

تحدید حدود اختصاصی

به چاله ها پالک شماره  تحدید حدود ششدانگ قطعه ملک معروف  1993 چون 
997 واقع در مهاباد 51 اصلی  دهستان گرمسیراردستان بخش 17 اصفهان که 
طبق پرونده ثبتی بنام آقای حسن نادری افشاری مهابادی فرزند محمد قلی  در 
جریان ثبت می باشدو تحدید حدود آن به علت  عدم حضور مالکین از نوبت تحدید 
حدود خارج گردیده  اینک بنا به درخواست نامبرده و دستور اخیر ماده 15 قانون 
مورخه  شنبه   پنج  و  شنبه  چهار  روزهای   در  مرقوم  پالک   حدود  تحدید  ثبت 
30و1392/5/31 راس ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به 
موجب این آگهی به کلیه مالکین مجاور اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر  
 20 ماده  مطابق  امالک  و صاحبان  مجاورین  اعتراضات  یابند.  محل حضور  در 
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 معترضین ثبت، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تنظیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به 
مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. 

م الف: 88  عصاری- رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان

تحدید حدود اختصاصی

1994 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه ملک پالک شماره 1179 واقع در مهاباد 
51 اصلی  دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام 

آقای حمید نادری افشاری مهابادی فرزند حسن  و غیره در جریان ثبت می باشدو 
تحدید حدود آن به علت  مشخص نبودن حد فاصل بین پالکها بایستی مجددا آگهی 
گردد ، اینک بنا به درخواست متقاضی و دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت تحدید 
حدود پالک  مرقوم در روزهای  دو شنبه و سه شنبه  مورخه 28و1392/5/29 
راس ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به 
کلیه مالکین مجاور اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر، 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 معترضین ثبت، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی 
گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. عصاری- رئیس ثبت 

اسناد و امالک اردستان

تحدید حدود اختصاصی

1995 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه ملک مشهور بکویر آقا بک پالک شماره 
1202 واقع در مهاباد 51 اصلی  دهستان گرمسیر اردستان بخش 17 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتی  بنام آقای حمید نادری افشاری مهابادی فرزند حسن  و غیره 
در جریان ثبت می باشدو تحدید حدود آن به علت عدم حضور مالکین از نوبت 

تحدید حدود خارج گردیده ، اینک بنا به درخواست حمید نادری افشاری مهابادی 
و دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت تحدید حدود پالک  مرقوم در روزهای  شنبه 
و یکشنبه  مورخه 2و1392/6/3 راس ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل 

خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین مجاور اخطار می گردد که در 
روز و ساعت مقرر  در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک 
روز   30 تا  تحدیدی  مجلس  تنظیم صورت  تاریخ  از  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق 
پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های 
معترضین ثبت، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی 
با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و 
به این اداره تسلیم نماید. م الف: 94 عصاری- رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان

ابالغ 

2312شماره ابالغیه : 9210100351301222 شماره پرونده : 8709980351300535 
شماره بایگانی : 870537 خواهان آناهیتا حسین پور دولت آبادی دادخواستی به 
طرفیت خواندگان منیژه فرهنگ و شهین عسگری و احمد رضا شاه سیاه و حسین 

شاه سیاه و آرش حسین پور دولت آبادی   به خواسته قلع و قمع مستحدثات و خلع 
ید و مطالبه اجرت المثل تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که 
 جهت رسیدگی به شعبه سیزدهم دادگاه عمومی) حقوقی( اصفهان واقع در اصفهان
– خیابان چهار باغ باال – خیابان شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان 
8709980351300535 کالسه  به  و  ارجاع   355 اتاق شماره   3 طبقه   –  اصفهان 

 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1392/6/5 و ساعت :8:00 تعیین شده است به 
علت مجهول المکان بودن خواندگان 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. دادگاه حقوقی شعبه سیزدهم  دادگاه عمومی ) حقوقی ( شهرستان 

اصفهان 
 

مزایده اموال غیر منقول 

2228 اجرای احکام شعبه 21 دادگاه حقوقی ) خانواده اصفهان ( در نظر دارد در 
جلسه مزایده در خصوص پرونده کالسه اجرایی 53/90/ج21 که له خانم رباب 
مقنیان با وکالت خانم اعظم محمدی مبنی بر مطالبه 1- یک جلد کالم اهلل مجید و 
مهر السنه حضرت الزهرا ) س ( به میزان 100000 ریال 2- طاق شال ترمه به 
هجده  مثقال طالی ساخته شده   )100  ( یکصد  عین   -3 ریال  هزار  یکصد  مبلغ 

عیار 4- مبلغ 91/080/745 بابت بهای منزل مسکونی به عنوان اصل خواسته و 
مبلغ دو میلیون ریال بابت هزینه کارشناسی و مبلغ هشتاد هزار ریال بابت هزینه 
نشر آگهی و حق الوکاله وکیل مرحله اجرا در روزنامه کثیر االنتشار همگی در 
حق محکوم لها و مبلغ 2550000 ریال بابت حق االجرای دولتی در حق صندوق 
باب  یک  از   ) دانگ  ) شش  حبه   72 از  فروش 23/020 حبه مشاع  دولت  جهش 
، کوچه  بلوار سپاه   ، گلها  فلکه  اصفهان  نشانی اصفهان خانه  به  منزل مسکونی 
سپاه بن بست آزادی ، مجتمع بیتا ) 1( منزل شخصی می باشد . بر اساس نظریه 
تصرف  در  موصوف  ملک  ا.ا.م  قانون   111 ماده  راستای  در  نماید  برگزار  ذیل 
محکوم علیه ) آقای اکبر شریعت ( بوده و شخص دیگری فعال متصرف نمی باشد 

نظریه کارشناسی به طرف ابالغ و مصون از تعرض باقی مانده است طالبان خرید 
می توانند 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی اعالمی از محل ملک بازدید به عمل 
آورده و با تودیع 10 درصد نقدی قیمت پایه کارشناسی به حساب سپرده بانک 
مزایده  در جلسه  به شماره حساب 2171290210008  اصفهان  دادگستری  ملی 
شرکت نمایند . ) یا در هنگام مزایده 10 درصد نقدی قیمت پایه کارشناسی را به 
همراه داشته باشند ( حق شرکت در جلسه مزایده را دارند . برنده مزایده فرد یا 
افرادی می باشند که باالترین قیمت را از نظریه کارشناسی پیشنهاد دهند در ضمن 
کلیه هزینه های مربوط به عهده برنده مزایده خواهد بود . زمان مزایده : روز سه 
استان  کل  دادگستری   ، اصفهان   : مزایده  مکان   9-10 1392/5/15 ساعت  شنبه 
اصفهان ، واقع در خیابان شهید نیکبخت ، طبقه چهارم، اتاق 462 شعبه 21 اجرای 

احکام حقوقی اصفهان )اوصاف ملک طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری (
مورد ارزیابی یک واحد آپارتمان مسکونی به انضمام انباری و پارکینگ واقع در 
طبقه اول شرقی بوده و نمای بیرونی از جنس اجر و پنجره ها فلزی می باشد ، 
اسکلت ساختمان بتونی و دارای قدمت تقریبی 10 سال است . طبقه همکف دارای 
پارکینگ با پوشش کف موزائیک و دیوارهای آجری می باشد . آپارتمان دارای 
سالن پذیرایی با پوشش کف سرامیک دو اتاق خواب و همچنین آشپزخانه اپن با 
کف سرامیک و دیوار های کاشی کاری شده است. در های داخلی از جنس چوب و 
پوشش دیوار ها از جنس رنگ روغنی بوده و ساختمان دارای انشعابات آب ، برق 
گاز و تلفن می باشد . ارزیابی و تقویم بهابا توجه به جمیع جهات از جمله قدمت 
، نوع سازه ، دسترسی به شبکه شوارع ، معابر و نیز ارزش انشعابات منصوبه 
ارزش روز محل شش دانگ ملک موصوف 1470000000 ریال ) یک میلیارد و 
چهار صد و هفتاد میلیون ریال( ارزیابی می گردد .مدیر اجرای احکام شعبه 21 

حقوقی ) خانواده ( اصفهان  

ابالغ 

2389 شماره ابالغیه : 9110100351204882 شماره پرونده : 9109980351200467 
شماره بایگانی : 910475 خواهان شرکت مهندسی ساختمانی اتحاد بتن سپاهان به 
مدیریت عاملی حمزه علی جمالی دادخواستی به طرفیت خوانده منوچهرمیرابی زاده 
به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که 
 جهت رسیدگی به شعبه دوازدهم دادگاه عمومی) حقوقی( اصفهان واقع در اصفهان
– خیابان چهار باغ باال – خیابان شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان 
9109980351200467 کالسه  به  و  ارجاع   321 اتاق شماره   3 طبقه   –  اصفهان 

 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1392/6/5 و ساعت :8:30 تعیین شده است به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت  در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست  و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد. شعبه دوازدهم  دادگاه عمومی ) حقوقی ( شهرستان اصفهان 

مزایده 
 9009980351401132  : پرونده  شماره   9210110372400132  : نامه  شماره   2430
شماره بایگانی شعبه : 920001 اجرای احکام شعبه 14 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر 
دارد در پرونده کالسه 920001 ج ح 14 له خانم طلعت همتی و علیه خانم طاهره باقری 
دیزیچه به نشانی اصفهان – خ رودکی – کوچه شهید نوری – بن بست میهن آرا – پالک 
94 جلسه مزایده ای در روز سه شنبه مورخ 92/5/15 ساعت 11-10 در محل اجرای 
احکام شعبه 14 حقوقی اصفهان واقع در  خ شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری – 
طبقه سوم – اتاق 324 جهت فروش اموال منقول زیر برگزار نماید که در این خصوص 
اموال فوق به شرح زیر میباشد : 1- یکعدد بخاری گازی  مشهد کولر 10000 مستعمل 
به قیمت 800000 ریال 2- یک عدد بخاری گازی مهیا گاز 10000 مستعمل به قیمت 
800000 ریال 3- 3 عدد پشتی مستعمل هر کدام 70000 ریال و جمعا به مبلغ 210000 
ریال 4- مبل راحتی 5 تکه مستعمل به قیمت 500000 ریال 5- یکعدد میز کوچک پاتختی 
مستعمل به مبلغ 50000 ریال 6- یک عدد تلویزیون رنگی سامسونگ 21 اینچ مدل 5370 
مستعمل به قیمت 700000 ریال 7- یکدستگاه دی وی دی سونی مدل 508 مستعمل به 
قیمت 500000 ریال 8- دو عدد تخته فرش ماشینی 6 متری الکی مستعمل جمعا مبلغ 
2000000 ریال 9- چهل تکه شامل 10 عدد لباس عروسی و مابقی تکه های مربوطه 
همگی مستعمل بقیمت 500000  ریال-10- ده تکه ظرف سفره عقد مستعمل به قیمت 
 -12 ریال   150000 قیمت  به  مستعمل  عروس  لباس  رگال  یکعدد   -11 ریال   200000
یکعدد گلدان مصنوعی مستعمل به قیمت 30000 ریال 13- یکدستگاه جارو برقی پارس 
خزر 1600 مستعمل به مبلغ 700000 ریال 14- یکعدد یخچال پارس 11 فوت مستعمل 
 2500000 بقیمت  مستعمل  پارس  طبقه   7 فریزر  یکعدد   -15 ریال   2300000 مبلغ  به 
ریال   200000 مبلغ  به  مستعمل  شعله   5 نرگس  معمولی  گاز  اجاق  یکعدد   -16 ریال 
17- هفت عدد قابلمه مستعمل جمعا به مبلغ 100000 ریال 18- 29 عدد بشقاب چینی 
لیوان و استکان مستعمل جمعا به مبلغ  مستعمل به مبلغ 250000 ریال 19- 15 عدد 

30000 ریال 20- یکعدد پارچ استیل مستعمل به مبلغ 10000 ریال 21- 2 عدد پارچ 
پالستیکی مستعمل جمعا به مبلغ 5000 ریال 22- قوری و کتری لعابی مستعمل به مبلغ 
50000 ریال 23- 3 عدد سبدپالستیکی مستعمل به مبلغ 5000 ریال 24- 4 عدد چمدان 
البسه کوچک به مبلغ 100000 ریال 25- دو عدد قابلمه روحی به مبلغ 80000 ریال 
26 – آبمیوه گیری و مخلوط کن پاناسونیک مدل 176 ساخت ژاپن مستعمل و غیر قابل 
استفاده  به مبلغ400000 ریال 27 – لباسشویی دو قلو حایر مدل الف 14 مستعمل به 
مبلغ 1500000 ریال 28- منقل کبابی فلزی مستعمل به مبلغ 100000 ریال 29- تعداد 
پتو مسافرتی دو  ی اقالم معیوب و غیر قابل استفاده به شرح پتو معمولی دو عدد – 
بچه  چوبی  کمد   – عدد  تشک شش   – بالش هفت عدد   – یکعدد  دار  پتو مالفه   – عدد 
تشک پالستیکی زرد یکعدد – کالسکه  پله فلزی دو پایه شکسته یکعدد –  شکسته – 
بچه مستعمل یکعدد – میز لباس فلزی یک عدد – موتور پالستیکی بچه مستعمل یکعدد 
پنکه برقی سوخته   – بخار ساز معیوب یک عدد   – پتوی مستعمل معمولی دو عدد   –
یک عدد – جام فلزی گز خوری گلدار یک عدد- گلدان سفالی یکعدد – مقادیری کفش و 
دمپائی مستعمل جمعا به مبلغ 1000000 ریال که جمع اموال فوق طبق نظر کارشناس 
دادگستری مبلغ 15770000 ریال ارزیابی گریده است . طالبین خرید می توانند ظرف 
کوچه شهید   – خ رودکی   – اموال فوق در آدرس اصفهان  از  از مزایده  پنج روز قبل 
نوری – بن بست میهن آرا – پالک 94 بازدید نمایند . کسانی حق شرکت در مزایده را 
دارند که حداقل 10 درصد از مبلغ فروش را بهمراه داشته باشند.برنده مزایده فردی 
است که باالترین قیمت را ارائه دهد. مدیر اجرای احکام شعبه 14 دادگاه حقوقی اصفهان 

تاسیس 
2443تاسیس شرکت آرکا سازه اصفهان سهامی خاص شماره : 944ث/92/103 شرکت 
فوق درتاریخ 1392/3/26 تحت شماره 50111 و شناسه ملی 10260685791 در این 
اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1392/3/26 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکیمل گردیده و 
خالصه اظهار نامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی و کثیر 
االنتشار زاینده رود آگهی می شود . 1- موضوع شرکت : انجام کلیه فعالیتهای زمینه 
ساختمان نظیر پیمانکاری ، طراحی ، نظارت و ساخت ساختمان و ابنیه اعم از اسکلت 
بتنی و فلزی و سازه های بنایی ، چوبی و ساختمان های با مصالح جدید – زمینه راه 
در بر گیرنده امور پیمانکاری ، طراحی و ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعی، 
بزرگراه ها ، آزاد راه ها ، راه های ریلی ، باند فرودگاه و عملیات آسفالتی و خاکبرداری 
و خاکریزی و زیر سازی راه ها-  طراحی و اجرای فضای سبز ، خدمات مربوط به 
درختکاری و محوطه سازی - انجام کلیه امور مشاوره ای ، خدمات مهندسی و امور 
آزمایشگاهی در زمینه راه، ابنیه ، ژئوتکنیک، مقاومت مصالح و بهسازی خاک – انجام 
امور حفاری – استخراج و اکتشاف معادن – انجام کلیه امور تاسیساتی حفاظت کاتدی 
لوله های آب ، نفت و گاز - تامین نیروی انسانی موقت متخصص و ماهر - انجام کلیه 
فعالیتهای بازرگانی از قبیل صادرات  ، وارادات ، خرید و فروش ، تولید و توزیع کلیه 
تحقق  جهت  و خصوصی  دولتی  های  بانک  از  تسهیالت  اخذ   – مجازبازرگانی  کاالهای 
از  پس  باشد  مرتبط  با موضوع شرکت  نحوی  به  که  اموری  گونه  هر  و  اهداف شرکت 
کسب مجوزهای الزم . 2- مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز اصلی 
شرکت : 1-3- استان اصفهان – شهر اصفهان خیابان جی خیابان سلمان – کوچه سلمان 
پانزده – پالک 25 کد پستی 8159173145 – تلفن 03115216490، 4- سرمایه شرکت : 
مبلغ 1000000 ریال منقسم به یکصد سهم 10000ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می 
باشدکه مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 103/663123 مورخ 
1392/3/9 نزد بانک ملت شعبه خوراسگان اصفهان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه 
در تعهد صاحبان سهام می باشد . 5-  اولین مدیران شرکت1-5- آقای بهنام حیدر بیگی 
به سمت رئیس هئیت مدیره 2-5- آقای امیر حسین برکت به سمت نائب رئیس هئیت مدیره   
3-5- آقای اکبر حیدر بیگی به سمت عضوهئیت مدیره 4-5- آقای امیر حسین برکت به 
سمت مدیر عامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند6- دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و 
اسناد مالی و تعهد آور شرکت با امضای مدیر عامل و رئیس هیات مدیره و با مهر شرکت 
معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر است . 
7- اختیارات مدیر عامل : مدیر عامل مجری مصوبات هیات مدیره می باشد 8- بازرس 
اصلی  بازرس  عنوان  به  قفقازی خوراسگانی  ایمان  آقای   -8-1  : البدل  علی  و  اصلی 
2-8- آقای محمد رضا گلزارفر به عنوان بازرس علی البدل   رئیس اداره ثبت شرکتها 

و موسسات غیر تجاری اصفهان 

      



کافه کتابیادداشت

هفت

 سینماگران در مقابل خانه سینما 
خانه سینما از سوی حراست اداره ارشاد پلمب شده است، در حالی که فرهاد توحیدی معتقد است 
ارشاد حق این کار را نداشته است. به دنبال پلمب، جمع کثیری از هنرمندان سینما، رؤسای صنوف 

29 گانه، شورای مرکزی، هیأت مدیره در برابر این خانه تجمع کرده اند.

5

»جاده کمربندي« در شهر کتاب 
»جاده کمربندي« اثر هانري بوشو 
و ترجمه روح انگیز مهر آفرین که 
توسط نش��ر نیلوفر عرضه شده 
یک رمان چند وجهی است که به 
موضوع��ات از زوای��ای مختلف 
می پردازد. در»جاده کمربندی« 
می خوانی��م: از آنچه ب��ا دوران 
کودکی ام کرده ام هیچ نمی دانم، 
بخش های��ی از آن را از دس��ت 
داده ام، اما آثار نخ نما شده آن در 
تمام بیشه زارها، درتمام گره های پنهان زندگی ام باقی مانده. شاید چیزی 
دوباره زاده خواهد ش��د، این درحال حاضر مس��أله ام نیست. کارگاه نقد 
داستان30تیر ماه ساعت17 با حضور س��یاوش گلشیري در شهر کتاب 

اصفهان برگزار مي شود.

نمایش سلف پرتره در آپادانا
نمایشگاه گروهی عکس پرتره و 
سلف پرتره 2۸ تیرماه در گالری 
آپادانا گشایش می یابد. احسان 
تحویلیان در این ب��اره گفت: از 
حدود۴0 عکاسی که در فراخوان 
نمایش��گاه عکس پرتره، س��لف 
پرتره شرکت کرده اند حدود 2۵ 
اث��ر از20 ع��کاس ب��ه نمایش 
درخواه��د آمد. گفتنی اس��ت 
نمایشگاه پرتره، سلف پرتره در 
دو هفته پیاپی در گالری آپادانا برگزار خواهد شد. عالقه مندان به بازدید از 
این نمایش��گاه می  توانند از تاریخ 2۸ تیر تا 2 مرداد از ساعت17 تا21 به 

گالری آپادانای اصفهان مراجعه نمایند.

اصفهان در نگاهی نو
نمایشگاه آثار نقاشی پیوند شیخ 
دارانی31 تیرماه در گالری کوثر 
اصفهان گشایش می یابد. پیوند 
شیخ دارانی در این باره گفت: در 
این نمایش��گاه10 اثر با تکنیک 
ترکیب مواد روی بوم به نمایش 
درمی آید. عالقه مندان به بازدید 
از این نمایشگاه می توانند31 تیر 
تا 3 مرداد از س��اعت 9 الی12 و 
بعد از ظهرها از س��اعت17 الی 

19به نگارخانه کوثر مراجعه کنند. 

کودکان و نقاشی آسمونی
فراخ��وان مس��ابقه »نقاش��ی 
آس��مونی« توس��ط کتابخان��ه 
ابوالف��رج اصفهانی وابس��ته به 
س��ازمان فرهنگ��ی- تفریحی 
شهرداری اصفهان منتشر شد.

این مسابقه که با هدف آشنایی 
و  احادی��ث  ب��ا   ک��ودکان 
ضرب المثل ه��ای اخالقی تدارک 
دیده شده است،  آثار نقاشی کودکان 
را در دو گروه سنی۴ تا 7 و ۸ تا 
12به رقابت می گذارد. عالقه مندان به شرکت در این فراخوان می توانند 
جهت کسب اطالعات بیشتر به کتابخانه ابوالفرج اصفهانی مراجعه نمایند. 

کتاب نمایشگاه»زخم ها، پیوندها« آثار هنرمند آلمانی گونتر اوکر که 
شهریور سال گذش��ته به مدت دو ماه در موزه هنرهای معاصر تهران 

برپا بود، منتشر شد.
کتاب کونتر اوکر نگاهی دارد به آثار به نمایش درآمده در نمایشگاهی 
که شهریور سال گذشته از این هنرمند آلمانی در موزه هنرهای معاصر 
تهران در معرض دید عالقه مندان قرار گرفت. همچنین در این کتاب 
که در200 صفحه منتش��ر شده اس��ت از برند اربل )سفیر آلمانی در 

تهران(، اصغر امیرنیا )مدیرکل مرکز 
هنرهای تجس��می(، احس��ان آقایی 
)رییس موزه(، الکساندر تولنای )دبیر 
نمایشگاه و پژوهش��گر تاریخ هنر( و 
مهدی حس��ینی )اس��تاد دانشگاه و 
پژوهش��گر تاریخ هن��ر( متونی درج 

شده است.
این کتاب نفیس به سه زبان فارسی، 
انگلیس��ی و آلمان��ی در قطع رحلی 
بزرگ با جلد نرم توس��ط انتش��ارات 
موزه هنرهای معاصر تهران منتش��ر 

شده است. 
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  10 استان
میزبان جشنواره کودک

 وزیر فرهنگ
در جشن تولد

به گزارش ستاد خبری بیس��ت و هفتمین جش��نواره بین المللی فیلم های 
کودکان و نوجوان��ان، جعفر گودرزی مدی��ر اجرایی و مدی��ر روابط عمومی 
جش��نواره فیلم کودک گفت: مدیریت هنری جش��نواره فیلم کودک امسال 
را مجید برزگر بر عهده دارد و با این حس��اب، تمام امور تبلیغاتی اعم از تیزر و 
آنونس و پوستر و همچنین برگزاری مراس��م ها و افتتاحیه و اختتامیه توسط 
وی انجام می شود.گودرزی درمورد شهر محل برگزاری جشنواره توضیح داد: 
تا پایان این هفته، ش��هر مورد نظر را اعالم می کنیم. تا امروز10 استان برای 
میزبانی اعالم آمادگی داشته اند و ما در حال بررسی هستیم، البته تالش داریم 

این جشنواره به طور همزمان در 1۵ استان کشور برگزار شود.
مدیر اجرایی و مدیر روابط عمومی جش��نواره گفت: بیس��ت و هفتمین 

جشنواره فیلم کودک مهرماه امسال به مدت پنج روز برگزار خواهد شد.

جشن تولد۸0 سالگی داوود رشیدی با حضور سید محمد خاتمی و با رونمایی 
از نخستین جلد کتاب مجموعه آثار این هنرمند، برگزار شد. 

به گزارش ایس��نا، در این برنامه، هنرمندانی همچون علی نصیریان ، مرضیه 
برومند،  داریوش شایگان ، اکبر زنجان پور ، جعفر والی  و هوشنگ گلمکانی درباره 
داوود رشیدی صحبت کردند. پس از ورود سید محمد خاتمی به این برنامه، 
حاضران با کف زدن بسیار به رییس دولت اصالحات خوش آمد گفتند. رییس 
جمهوری پیشین کشورمان همان طور که از قبل اطالع داده بود، بعد از اولین 
سخنرانی ، مراسم را ترک کرد که رفتن او هم با تشویق هنرمندان همراه شد. 
دراین برنامه دو فیلم از ساخته های رسول صدرعاملی و شهرام علیدی درباره 
داوود رشیدی پخش شد. همین طوراحمد مسجد جامعی وزیر پیشین فرهنگ 

و ارشاد اسالمی در اواسط برنامه به این جمع اضافه شد. 

الماس ها ابدی اند 

»زخم ها،پیوندها« در بازار کتاب

 هنرهای آیینی
هنرهای ریشه دار فرهنگ ما 

گروه فر هنگ- باورهای ریشه دار آیینی و مذهبی در کشور 
ما دارای پیشینه ای چند هزار ساله است و همین قدمت به 

غنای آنها افزوده است.
هنر امروز جهان به س��مت یافتن زبانی مش��ترک برای داد  
وس��تدهای فرهنگی میان اقوام مختلف جه��ان در حرکت 
است و آیین های ایرانی به دلیل مفاهیم انسانی و جهانشمول 
خود، می توانند در خط مقدم تولیدات فرهنگی بین المللی 
قرار گیرند. هنرمندان ایرانی هم م��ی توانند از این اقیانوس 
عمیق فرهنگی برای تولید آثار متعدد هنری با مهر ایرانی در 
عرصه های بین المللی بهره های فراوانی ببرند و با استفاده 
از داش��ته های فرهنگی به تثبیت ن��ام فرهنگ ایران همت 
 بگمارند. بدیهی است در گام نخست باید با اتکا به دارایی های

عظیم فرهنگیمان به جریان س��ازی در ح��وزه های هنری 
بپردازیم و در صورت توفیق به انجام این مهم، حتی گام های 
جهانی شدن هنر ایران به راحتی برداشته خواهد شد. اکنون 
نیز اگر به فکر تأثیرگذاری و جریان سازی هنری در کشور و 
همچنین در سطح جهان هستیم الزم است که دیدگاه های 
سنتی خود را با تغییرات زمانی و شرایط جدید تطبیق دهیم 
تا بتوانیم بار دیگر به س��طحی مطلوب از جریان سازی های 
فرهنگی از طریق هنرهای آیینی دست یابیم. اما موضوعی که 
به عنوان طرح مسأله  می توان در اینجا پیش کشید، این است 
که  آیا باید به هنرهای سنتی و آیینی، نگاهی ایستا و موزه ای 
داشت یا نگاهی پویا و به روز؟ چرا که بر اساس هریک از این 
رویکردها، خود به خود تمامی فعالیت های ما تحت تأثیر آن 
نگاه قرار خواهد گرفت. این که هنرهای آیینی- سنتی  میراث 
هر کشوری اس��ت و بسیاری از کشورها س��عی در حفظ آن 
میراث دارند طبیعی است،  ولی آیا حفظ آن به تنهایی کافی 
اس��ت؟ به نظر می رس��د که اگر تنها به حفاظت آن کفایت 
کنیم، یعن��ی آن را در یک تصویر موزه ای نگاه داش��ته ایم تا 
صرفا به نسل های دیگر نش��ان دهیم. چنین نگاهی موجب 
می ش��ود آیین ها از جریان فعال هنر کنار گذاش��ته شده و 
به میراث فرهنگی سپرده ش��وند، این در حالی  است که اگر 
به سوابق کشورهای دارای تمدن  و تاریخ مثل هند مراجعه 
کنیم، مشاهده می کنیم  که عالوه بر حفظ این میراث، سعی 
در مطرح  کردن آیین ها در زمان های مختلف و متناس��ب با 
تکنیک های روز دارند که باعث پیش��برد همین   سنت ها در 
بستر زمان می شود. دستیابی به چنین موفقیت هایی بی شک 
بدون حمایت، اراده و همت جامعه هنری، مسئوالن و متولیان 

امر فرهنگ و هنر جامه عمل نخواهد پوشید.

 روبان قرمز

دومین جلسه نقد و بررسی آثار منتخب جشنواره ملی فیلم کوتاه 
حسنات با همکاری  نگارس��تان امام خمینی )ره( در محل سالن 

اجتماعات با حضور فیلمسازان و عالقه مندان به فیلم برگزار شد.
نقدو بررس��ی چهار فیلم از اصفهان)  نزدیک تر، چشم بازار،  حس 
کودکانه،  از یک تا نود و نه( و  دو فیلم از تهران)جوخه،  مثل هر روز( 
حاصل این نشست تخصصی – آموزشی بود که با استقبال از سوی 

مخاطبین مواجه شد.
»نزدیک تر« از  مجتبی اسپنانی حاصل برداشت آزادی از داستان 
»هدیه« اثر او. هنری، با آن که مضمونی همسو با اهداف و رویکرد 
جشنواره دربرداشت، اما سؤال اینجاس��ت که فیلمنامه نسبت به 
اصل داس��تان در جذب مخاطب تا چه می��ز ان موفق عمل کرده 

است؟
»مثل هر روز«  از عماد خدابخش با حال و هوایی متفاوت، شرح  
حال یک راننده پیک موتوری را به تصویر می کشد که ناخواسته در 
مسیر خیرخواهی  قرار می گیرد. کشمکش بر سر ماندن یا رفتن با 
استفاده از طنزی که در شخصیت اصلی فیلم به نام »قاسم« نهفته 
است، جذابیت الزم برای پیگیری لحظه به لحظه نگاه مخاطب را 
برانگیخته و موفقیت قابل توجهی را در این زمینه به دست آورده 

است.
زاون قوکاسیان منتقد مطرح س��ینمای ایران با بیان این که گدار 
هیچ وقت جایزه قابل توجهی نگرفت، ولی گدار همچنان گدار است، 

 هدف از تشکیل این جلس��ات را در دو مورد دانست؛ عالقه مندان
و فیلمس��ازان از یکدیگر بیاموزند و فیلم ها نیز فرصت دیده شدن 
بیابند. ضمن این که بازی»پوریا رحیم��ی« به عنوان راننده پیک 
موتوری در فیلم مورد توجه قرار گرفت و از جمله نقاط قوت فیلم 
مطرح شد. عماد خدابخش نیز با صحبت از مراحل ساخت پروژه، 
اس��تفاده از علت و معلول ها و ایجاد اجبار در اتف��اق بدون نیاز به 
منطق صد در صد را از دالیل نزدیک ش��دن ب��ه باورپذیری فیلم 

خود دانست.
»جوخه«  آزاد محمدی از دیگر فیلم های شایس��ته و مورد توجه 
در سومین دوره  جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات بود که از منظر 
داوران موفق به دریافت جایزه نگردید. قوکاسیان با اشاره به این که 
آزاد محمدی از اولین دوره جش��نواره با فیلم» غروب حلزون« به 
ارتقای سطح جشنواره و تثبیت موقعیت آن، کمک شایانی کرده، 
گفت: محمدی از فیلمسازانی است که برای جایگاه فیلم کوتاه به 
عنوان موقعیتی مستقل ارزش قائل است  و به معنای واقعی کلمه 

تجربه گراست. 
محمدی نیز موفقیت فیلم خ��ود را مرهون خالقیت و تالش همه 
همکاران و عوامل خود دانس��ت و ادامه داد: مطرح شدن موقعیت 
زمانی و مکانی که متعلق به هیچ زمان و هیچ مکانی نبود، مفاهیم 
مورد نظر را در گستره بیشتری بسط می دهد. تصاویر »جوخه«  با 
لنزهای دوربین آنالوگ روی دوربین دیجیتال انجام شد که فضای 

موجود را به فیلم های 1۶ میلیمتری نزدیک کرد.
»چشم بازار«  از دیگر فیلم هایی بود که به عنوان تجربه  نخست به 
نمایش در آمد.  زیور حجتی کارگردان فیلم ، آن را مشق و تجربه 
 حاصل از دوره   یک ساله  فیلمس��ازی در انجمن سینمای جوان 
 می داند.»چش��م بازر« ب��ا نگاهی وی��ژه حاکی از کور چش��می

انس��ان های بینا در برابر  اتفاقات و بینایی روشندالنی است که با 
جان و دل، جنبه های انسانی 
زندگی را درک و احساس می 
کنن��د.  حجتی با اس��تفاده از 
احساس و عواطف انسانی سعی 
در بازنمایی اندیش��ه ای قابل 
توج��ه دارد و در ای��ن میان از 
اشاره ها و نشانه های مناسبی 
استفاده کرده که در ادامه  کار و 
کسب تجارب بیشتر، آینده ای 
روشن را در برابر این فیلمساز 

جوان می گسترد.
 »ی��ک ت��ا ن��ود و ن��ه« دختر

 بچه ای را نش��ان می دهد که 
دانش آم��وز مقطع دبس��تان 
اس��ت و ب��ه دلی��ل کثیفی و 
س��یاهی دفت��ر تکالیف��ش، 
 مورد مؤاخ��ذه  معلم خود قرار 

می گیرد. این در حالی است که او به دلیل مشکالت مالی از دفتر 
 برادرش اس��تفاده کرده اس��ت. ایده و طرح داس��تان قابل تأمل و 
تا حدودی تکان دهنده اس��ت، اما به نظر می رس��د، پرداخت آن 
نیازمند نگرش��ی دوباره برای رسیدن به حد مطلوب یک اثر کوتاه 

باشد.
»حس کودکانه« نیز به عنوان تالش��ی برای تجربه فیلمسازی از 
سوی علیرضا حاجیان در پایان دوره  فیلمسازی انجمن سینمای 
جوان خمینی شهر صورت گرفته اس��ت.  زاون قوکاسیان ضمن 
تقدیر از دفاتر انجمن س��ینمای جوان در اصفهان و خمینی شهر، 
فعالیت اخیر آنه��ا را در پرورش و هدایت نی��روی جوان در عرصه 

فیلمسازی تأثیرگزار دانست.
ناگفته نماند سلسله نشست های تخصصی جشنواره در بدو آغاز 
توانس��ته ایجاد انگیزه ای درخور توجه برای فعالیت فیلمس��ازان 
 و فیلمنامه نویس��ان را پدید آورد؛ زمینه رش��دی که بس��یاری از 
سازمان ها و ارگان های بنام، سال هاس��ت در پیچ و خم جاده آن 

مانده اند!

در دومین جلسه نقد و بررسی آثار منتخب جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات مطرح شد

گدار همچنان گدار است

حمایت شورای شهر و شهرداری از اماکن فرهنگی قطعاتی از استاد جهانگیر ملک در کتاب
 

کتاب» قطعاتی از استاد جهانگیر ملک« از جدیدترین انتشارات 
حوزه هنری استان اصفهان است که منتشر و روانه بازار شده است.

این کتاب ش��امل چند قطعه مش��هور از اس��تاد جهانگیر ملک 
 اس��ت که این قطع��ات به دفعات توس��ط ای��ن اس��تاد نواخته

شده اند و مناسب نوازندگان حرفه ای تنبک است.
کتاب»قطعاتی از اس��تاد جهانگیر ملک« در۶0صفحه توس��ط 
محمود رفیعیان اصفهانی )نوازنده تنبک( جمع آوری و به نگارش 

در آمده است.

 این کتاب شامل مصاحبه با اس��تاد ملک، قطعات و عکس هایی
از این اس��تاد برجس��ته تنبک اس��ت که در اواخر به��ار92 و در 
 1000 نس��خه ب��ه زیرچ��اپ رفت��ه اس��ت و ه��م اکن��ون ب��ه

عالقه مندان ارایه می شود. 
کتاب فوق در سه الی چهار سال توسط محمود رفیعیان اصفهانی 
)نوازنده تنبک( جمع آوری و به نگارش در آمده اس��ت. از ویژگی 
های بارز این کتاب می توان به نوشتن قطعات آن به دو روش نت 
نویسی) سه خطی و یک خطی( اشاره کرد که کمتر کتابی دارای 
این دو زبان نت نویسی به صورت همزمان است. نگارش این کتاب 
در زمانی که استاد جهانگیر ملک در قید حیات بود )سال 1379( 
به پایان رسید. گفتنی است نویس��نده )محمود رفیعیان( متولد 
13۵۶ در اصفهان است که نوازندگی تنبک را به صورت حرفه ای 
از سال 73 آغاز نمود و به نوازندگی در محضر اساتیدی مانند استاد 

جهانگیر ملک و استاد موسوی پرداخت. 
وی یکی از اعضای گ��روه عارفان و مدرس مرک��ز آموزش عالی 
موس��یقی در تهران بوده که تاکنون کتاب های زیادی در زمینه 

نواختن تنبک و دف به رشته تحریر درآورده است.

 مدی��رکل اداره فرهن��گ و ارش��اد اصفه��ان گف��ت: ایجاد 
ش��بکه رش��د و توس��عه فناوری فرهنگ و هنر در هنرستان 
هنرهای زیب��ا و معافیت مراکز فرهنگ��ی از پرداخت عوارض 
به شهرداری از اقدامات جدید اداره فرهنگ و ارشاد اصفهان 

است.
حجت االس��الم محمد قطبی در نشس��ت مطبوعاتی اظهار 
داش��ت: اماکن فرهنگی که از ارش��اد مجوز می گیرند، برای 
ساخت و ساز، عوارض سالیانه و تغییر کاربری از مسکونی به 

تجاری باید مبلغی را به شهرداری بدهند که در جلسه شورای 
فرهنگی با اعضای شورای ش��هر هماهنگ شده است که این 

مراکز  از پرداخت این مبالغ معاف شوند.
وی افزود: ناشران، کتابفروش��ی ها، آموزشگاه های تجسمی، 
آموزش های سینمایی و نمایش��ی، هنرکده ها، شرکت های 
 تولید فیل��م، فروش��گاه های عرض��ه محص��والت فرهنگی، 
گیم ن��ت ها، اس��تودیوهای صداب��رداِر لیتوگراف��ی، چاپ و 
دیجیتال، کانون ه��ای تبلیغات��ی، دفاتر نش��ریات، دهکده 

مطبوعات و صحافی و غیره جزء این مراکز هستند.
قطب��ی درمورد اقدام��ات در دس��ت کار برای ف��روش اقالم 
فرهنگی هنرمندان گفت: میدان امام)ره( اصفهان ابتدا برای 
فروش آثار هنری ساخته ش��د، اما به فروشگاه گز و فروشگاه 

آثار چینی و بی هویت  تبدیل شد.
وی تصریح کرد: یک اکس��پو یا بازارچه ف��روش دائمی برای 
فروش آثار هنری آثار درجه یک در نظر گرفته ش��ده اس��ت 
که در محل تاالر فرشچیان با تهیه شناسنامه اصالت و درجه 

هنری برای آثار هنری ایجاد می شود.

پنج سال است دیگر خسرو شکیبایی نمی کند

SMS

زاون قوکاسیان 
منتقد مطرح سینما 

هدف  از تشکیل 
این جلسات را در 
دو مورد دانست؛ 

 عالقه مندان
و فیلمسازان از 

یکدیگر بیاموزند و 
فیلم ها نیز فرصت 

دیده شدن بیابند



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه 

 ایتالیایی ها در پی
جذب والیبالیست های ایران

چند تیم باشگاهی ایتالیا خواهان جذب بازیکنان تیم ملی ایران به 
منظور بازی در سری A ایتالیا شدند.

 پس از درخشش مردان والیبال ایران در لیگ جهانی والیبال و کسب 
پنج برد و پنج شکست و نائل شدن به مقام پنجم در اولین حضور خود 
در تاریخ برگزاری این رقابت ها و پیروزی۴ بر ۲ در ایتالیا مقابل تیم 
ملی این کشورمان، چند تیم باشگاهی ایتالیایی به منظور جذب چند 

بازیکن ایران ابراز تمایل و عالقه مندی کردند. 
از این بین می توان به پیش��نهاد تیم ویبو والنتینای ایتالیا به فرهاد 
ظریف لیبروی تیم ملی کشورمان اشاره کرد که احتمال و قوت بیشتر 

دارد. این تیم جزء هشت تیم برتر سری A محسوب می شود. 
فرهاد ظریف در این خصوص گف��ت: در حال حاضر در حال مذاکره 
 و بررسی شرایط هس��تم. من از دو تیم ایرانی نیز پیش��نهاد دارم و 

می خواهم با دقت زیادی این انتخاب را انجام دهم.

شهرآورد اصفهان؛ جمعه ۲۶ مهر
س��ازمان لیگ فدراس��یون فوتبال، برنامه کامل نیم فصل نخس��ت 
 لی��گ برتر فوتب��ال باش��گاه های کش��ور را اع��الم کرد ک��ه برنامه 
باز ی های دو نماینده اصفهان در دور رفت تا هفته دوازدهم به شرح 

ذیل است:
     هفته اول: 

چهارشنبه دوم مرداد 
استقالل خوزستان – ذوب آهن

 پنج شنبه سوم مرداد 
سپاهان – فوالد خوزستان 

گسترش فوالد- استقالل
     هفته  دوم: 

پنجشنبه دهم مرداد 
ذوب آهن – پرسپولیس 

جمعه یازدهم مرداد 
استقالل- سپاهان، ورزشگاه آزادی 

     هفته  سوم: 
 سه شنبه پانزدهم مرداد 

ذوب آهن – تراکتورسازی
گسترش فوالد تبریز – سپاهان

تمامی بازی ها در سه هفته اول ساعت۲۲ آغاز می شود. 
     هفته چهارم: 

 یک شنبه ۲۵ مرداد ۹۲ 
مس کرمان-ذوب آهن 
 دوشنبه ۲۶ مرداد ۹۲ 

سپاهان-تراکتورسازی تبریز 
     هفته پنجم: 

جمعه اول شهریور ۹۲ 
فجر سپاسی-سپاهان 
شنبه دوم شهریور ۹۲

ذوب آهن- سایپا 
     هفته ششم: 

جمعه ۸ شهریور ۹۲ 
ملوان-ذوب آهن 

سپاهان-صبای قم 
     هفته هفتم: 

جمعه ۲۲ شهریور ۹۲  
داماش گیالن-سپاهان 
ذوب آهن-نفت تهران 

     هفته هشتم:  
جمعه۲۲شهریورماه ۹۲ 

فوالد خوزستان-ذوب آهن 
سپاهان-راه آهن 
     هفته نهم: 

پنج شنبه ۴مهر ۹۲ 
استقالل خوزستان- سپاهان 

جمعه ۵ مهرماه ۹۲
ذوب آهن-استقالل 

     هفته دهم: 
دوشنبه ۲ مهرماه ۹۲ 
سپاهان -پرسپولیس 

سه شنبه ۱۰مهرماه ۹۲ 
گسترش فوالد تبریز- ذوب آهن 

     هفته یازدهم: 
جمعه ۲۶ مهرماه ۹۲
ذوب آهن-سپاهان 

   هفته دوازدهم: 
 جمعه ۳ آبان ماه ۹۲ 

فجرسپاسی-ذوب آهن 
سپاهان-مس 

 کادرفنی باید 
پاسخگوی این ناکامی باشد

علیرضا نصرآزادانی
ملی پوش اصفهانی تکواندوی ایران 

حجی زواره زحمت خود را کشید و در تمرینات  
هم خ��وب ظاهر ش��د، ام��ا نمی ش��ود روی 

مسابقات جهانی حساب باز کرد.
ای  ناش��ناخته  ن��دوکار  تکوا زمان��ی 
می آی��د، در هم��ان مس��ابقات مق��ام می 
 گیرد، می درخش��د و م��ی رود و دیگ��ر پیدا

نم��ی ش��ود. آنچ��ه که ب��ه تص��ور من 
عام��ل ناکامی حج��ی زواره ب��ا وجود 
 تمرین��ات خ��وب بودجا ب��ه جایی

 وزن ها بود. 
کادرفنی باید در مورد این نتیجه 
پاسخگو باش��د، و  نتیجه را هم 

بپذیرد.

گفته می شود مسئوالن باشگاه نوریل روسیه که چند ماه پیش مصطفی نظری را به خدمت درآوردند، ۶
به حسین طیبی پیشنهادی بین۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار دالر داده اند و همین مسأله این ملی پوش ایرانی 

را وسوسه کرده که در لیگ روسیه توپ بزند.  روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1085| پنج شنبه 27  تیر 1392 | 9 رمضان  1434

نکونام دست به دامن 
کمیته انضباطی

امید ابراهیمِی دیگری 
در راه است؟

آرمین طالیی منش یکی از ۸ خرید ذوب آهن در نقل و انتقاالت بود. او فصل 
گذش��ته با تیم الوند همدان در رده چهارم گروه الف لیگ دسته اول ایستاد و 
نتوانست همراه تیمش سهمیه حضور در لیگ برتر را کسب کند. این هافبک 
تدافعی۲۲ ساله یک متر و ۸۵ سانتیمتری در فصل گذشته در۲۱ بازی از ۲۶ 
بازی الوند در لیگ دس��ته اول را در ترکیب حضور داش��ته است و در مجموع 
۱۸۳۶ دقیقه بازی کرده اس��ت. آرمین طالیی منش پسر رضا طالیی منش 
سرمربی الوند همدان و مربی سابق پاس اس��ت و برای سه سال به ذوب آهن 

پیوسته است. او به غیر از الوند، سابقه بازی در بهزیستی همدان را نیز دارد. 
نگاه رؤیایی به آرمین طالیی منش این اس��ت که بتواند مانند امید ابراهیمی 
که روزی از لیگ دسته اول به سپاهان آمد و به یک س��تاره تبدیل شد، راه او 
را در دیگر تیم اصفهانی طی کند. ذوبی ها اصال دوس��ت ندارند طالیی منش 

هم خریدی شبیه خریدهای فصل گذشته این تیم نظیر مجتبی بابک باشد. 

س��ایت »االتحاد« امارات پیوس��تن جواد نکونام ب��ه الش��ارجه را از بهترین 
قراردادهای این تیم اماراتی در فصل جاری دانست. 

این روزنامه اماراتی مدعی ش��د که نکونام برای پیوس��تن به الش��ارجه علیه 
اس��تقالل به کمیته انضباطی فوتبال ایران ش��کایت کرده است. در حالی که 
جواد نکونام یک فصل دیگر با استقالل قرارداد دارد، از امارات خبر می رسد که 
او در آستانه بستن قرارداد با الشارجه اس��ت. اوسه شنبه شب وارد امارات شد 
و می خواهد در تست پزشکی باشگاه الشارجه ش��رکت کند تا قراردادش را با 
این تیم نهایی کند. او قرار است چهارمین بازیکن خارجی الشارجه باشد. جواد 
نکونام برای پیوستن به الشارجه مش��کلی بزرگ پیش رو دارد، چرا که با آبی 
پوشان تهران قراردادی دو ساله دارد و االن از حضورش در این تیم تنها یک سال 
می گذرد. البته او در قراردادش بندی را اضافه کرده است که در آن آمده چنانچه 

از تیمی خارجی پیشنهاد خوبی داشت، می تواند قراردادش را فسخ کند. 
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پیشنهاد سنگین نوریل روسیه به حسین طیبی

کاوانی به پاری سن ژرمن پیوست
ادینسون کاوانی مهاجم اروگوئه ای ناپولی با باش��گاه پاری سن ژرمن به 
توافق نهایی رسید و با قراردادی پنج ساله به ارزش۶۳ میلیون یورو با این 
تیم قرارداد امضا کرد. ناصر الخلیفی رییس قطری پاری سن ژرمن گفت: 
قرارداد با کاوانی اصال آسان نبود، چرا که باشگاه های زیادی به دنبال وی بودند. 

مالودا در لیگ ترکیه
فلورنت مالودا پس از جدایی از چلسی با ترابوزان  اسپور ترکیه 
قرارداد بس��ت. مالودا که س��ال۲۰۰7 با ۱۳/۵ میلیون یورو به 
چلسی پیوست، نزدیک به۱۵۰ بازی برای تیم لندنی انجام داد 

و فصل گذشته تنها یک بازی برای چلسی زیر نظر انجام داد. 

بوسکتس تا ۲018 با بارسلونا

باشگاه بارس��لونا از تمدید قرارداد س��رخیو بوسکتس 
هافبک ملی پوش خود تا سال ۲۰۱۸ خبر داد. رقم فسخ 
قرارداد بوسکتس۱۵۰ میلیون یورو اعالم شده است. او 
تاکنون ۲۳۸ بار با پیراهن بارسلونا به میدان رفته است.

مراس��م انتخاب برترین های فوتبال ایران حرکتی جدید بود که ش��کل گرفت و بنابر 
قاعده ای نانوش��ته در ایران هر حرکت تازه انتقادهای عجیب و غریبی را هم به دنبال 

دارد.
جامعه فوتبال چند روز پیش شاهد اجرای مراسمی بود که در نوع خود در فوتبال ایران 
بی سابقه بود. مراسم انتخاب برترین های سال فوتبال ایران برای اولین بار برگزار شد 
ولی در کنار تعاریف و تمجیدهای فراوانی که از آن ش��د، انتقاد و حرف وحدیث های 
عجیب و غریبی هم ش��امل  حالش ش��د. درس��ت از فردای برگزاری مراسم انتخاب 
برترین ها، حرف و حدیث ها علیه آن آغاز شد. یکی گفت این مراسم مخصوص تهرانی ها 
بود و دیگری مدعی شد که در انتخاب برترین ها دست برده شده و نفرات برتر پیش از 

آغاز مراسم تغییر کرده است.این انتقادها و ایرادهای بنی اسرائیلی در حالی مطرح شد 
که به گفته مسئوالن برگزار کننده مراسم، همه انتخاب ها بر اساس رأی گیری و طبق 
استاندارد انجام شده است. شنیدن  این ادعا که مثال قرار بود بازیکن خاصی به عنوان 
نفر برتر انتخاب شود، ولی درست چند ساعت قبل از مراسم، نام فرد برتر تغییرکرده، 
شاید عجیب نباشد، اما این که گفته ش��ود  سرمربی تیم ملی فوتبال در این کار نقش 

داشته، از آن حرف هاست!
گفته شده که قرار بود سیدمهدی رحمتی به عنوان بازیکن برتر سال ایران معرفی شود 
و همه چیز هم طبق قاعده پیش می رفته تا این که خبر این انتخاب به گوش کارلوس 
کی روش می رسد. سرمربی تیم ملی فوتبال هم که دل خوشی از رحمتی ندارد، دستور 

داد که در مراسم، نام محرم نویدکیا به عنوان بازیکن برتر سال از گوی خارج شود!
ادعای باال به قدری عجیب است که به خیال، پهلو  می زند. مسئوالن برگزاری مراسم 
 انتخاب برترین های فوتبال ایران در واکنش به این صحبت ها موضع خاصی نگرفته اند، 
چون به قول خودشان این مراس��م اتاق مخفی و راز سر به مهری ندارد که بخواهند از 
آن سخن بگویند. همه چیز طبق روال عادی و تعریف شده در مراسم های مشابه پیش 
رفته است. نفرات برتر با رأی گیری از اعضای کمیته ای شامل اهالی رسانه، جمعی از 
مدیران باشگاه ها، سازمان لیگ و فدراسیون انتخاب شده اند و همه اینها در حالی رخ 
داده که کارلوس کی روش در ایران نبوده و روحش از برگزاری چنین مراسمی بی خبر 
بوده است. برای انتخاب برترین های فوتبال ایران، چهار جلسه مفصل با حضور اعضای 
انتخاب کننده برگزار شد و از بین گزینه های زیاد در بخش های مختلف، در نهایت در 
هر بخش سه گزینه انتخاب ش��د. در پایان هم با رأی گیری از اعضا، نفرات برتر از بین 

گزینه ها انتخاب شدند.
رقابت بین گزینه ها در برخی بخش ها به قدری زیاد بود که نفر برتر با فاصله اندکی از 
نفر دوم حائز این افتخار ش��د. به عنوان نمونه در انتخاب برترین مربی فصل، حسین 
فرکی رقابت تنگاتنگی با امیر قلعه نویی داش��ت، ولی قهرمانی آبی پوش��ان در فصل 

گذشته کفه ترازوی آرا را به سود سرمربی این تیم سنگین تر کرد.
 همچنی��ن در انتخاب برتری��ن بازیکن س��ال، بس��یاری از رأی دهندگان ب��ه تأثیر 
بس��زای س��یدمهدی رحمتی در قهرمانی اس��تقالل اذعان داش��تند، ولی در نهایت 
 نویدکیا از س��پاهان  حائز بیش��ترین آرا ش��د و توپ طالی فوتبال ای��ران را تصاحب 

کرد.
پرسشی که اینجا مطرح می شود این است که چرا برخی از شبهه افکنی در رویدادهای 
اینچنینی لذت می برند و سعی می کنند اقدام پسندیده ای را با طرح شائبه های عجیب 
و غریب و من درآوردی لوث کنند؟ خبرسازی درباره یک رویداد، راه های زیادی دارد 

که قطعا ساختن اخبار ناصحیح و دروغ بدترین راه ممکن است.

 مراسمی که در نوع خود در فوتبال ایران بی سابقه بود

تبعات انتخاب برترین ها و انتقاد از »گناه ناکرده« کی روش

این انتقادهاو 
ایرادهای 

 بنی اسرائیلی
 در حالی مطرح شد که 

 به به گفته 
مسئوالن برگزار کننده 

 مراسم، همه
 انتخاب ها بر اساس 

رأی گیری و طبق 
 استاندارد 

انجام شده است

ذوبی ها می توانند ادعا کنند که در نقل و انتقاالت در 
حقشان اجحاف شده، اما با تمدید قرارداد با بازیکنان 

مؤثر خود نشان دادند در مدیریت بحران ماهرند.
     ذوب آهن؛ جنگ نابرابر سبزپوشان 

ایمنا نوش��ت زمانی که تمام تیم ه��ای لیگ برتری 
درح��ال فعالیت در ب��ازار نق��ل و انتق��االت بودند، 
ذوبی ها که برای بق��ا در لیگ برتر بای��د در پلی آف 
ش��رکت می کردند، حتی تاریخ دو مس��ابقه خود را 
نمی دانستند و زمان زیادی از فرصت بستن تیمشان 
را از دس��ت دادند. جالب این که درس��ت در همین 
روزها پرسپولیس درحال مذاکره با صادقیان بود که 
سرانجام او اولین بازیکن جداشده از جمع سبزپوشان 

هم لقب گرفت. 
بالفاصله بعد از بقا در لیگ برتر، مس��ئوالن باشگاه 
اصفهانی دست به کار ش��دند تا بیش از این از قافله 
نقل و انتقاالت جا نمانند. وحی��د علی آبادی، اویس 
کردجه��ان و مرتض��ی تبری��زی از رقی��ب مغلوب 
ذوب آهن ب��رای لیگ برتری ش��دن؛ یعن��ی پاس، 

به اصفه��ان آمدند. آنها قرارداد بازیکنان ش��اخصی 
مانند کاس��پاروف، صلصالی، حی��دری، رجب زاده، 
حدادی فر، فرهادی، بیاتی نیا، مس��لمان و عشوری 
را تمدی��د کردند تا اس��کلت اصلی تیمش��ان حفظ 
ش��ود. روح اهلل عرب از نفت آبادان، هادی تأمینی از 
ملوان، میالد زنیدپور از پی��کان، مصطفی اکرامی از 
تراکتورسازی و آرمین طالیی منش از الوند همدان 
لباس ذوب آهن را به تن کردند تا تیم اصفهانی نسبت 
به زمانی که در اختیارش بود، نمره قابل قبولی در نقل 

و انتقاالت بگیرد.
ذوبی ه��ا فصل س��یزدهم را با ل��وکا بوناچی��چ آغاز 
می کنند تا پ��س از کربکندی، کاظم��ی و یاوری، او 
چهارمین س��رمربی باش��د که در یک سال گذشته 
روی نیمکتشان می نشیند. علی مانوئل منوچهری 
بازیکن دورگه ایرانی- شیلیایی هم پس از رد شدن از 
سوی سپاهانی ها، در آخرین روزهای نقل و انتقاالت 
به اردوی ذوب آهن آمد، اما لوکا هم او را نخواست تا 
پرونده نقل و انتقاالت سبزپوشان با جذب ۸ بازیکن 

بسته شود. 
ورودی ها: روح اهلل ع��رب، مصطفی اکرامی، آرمین 
طالیی منش، وحید علی آب��ادی، اویس کرد جهان، 

هادی تأمینی، مرتضی تبریزی و میالد زنیدپور. 
خروجی ها: پیام صادقیان )پرسپولیس(، اسماعیل 
بوکوفوفانا، ایمان شیرزادی )راه آهن(، محمدصادق 
بارانی، امیرحس��ین پوزش، علی گ��ودرزی، محمد 

برجلو، حمید پروا و محمدعلی جراح  کار. 
     پرسپولیس؛ صید صادقیان و جدال بر سر 

بازیکن هوایی! 
بعد از انتقال خبرساز علی کریمی به تراکتورسازی، 
مس��أله ای که بیش از همه پرس��پولیس را در صدر 
اخبار نقل و انتقاالت قرار م��ی داد، ماجرای عجیب 
و غریب دهن��وی ب��ود؛ بازیکنی که س��پاهانی ها و 
پرسپولیسی ها معتقد بودند زودتر از طرف مقابل با او 
قرارداد بسته اند و دهنوی بازیکن آنهاست، ماجرایی 
که به کمیته انضباطی کشیده شد و اتفاقاتی افتاد که 
همه می دانیم. چیزی که مشخص است سپاهانی ها 

دیگر دهنوی را نمی خواهند، حتی اگر با او قهرمان 
جهان شوند و این بازیکن که دو سال است با یک تیم 
می بندد و دوباره هوایی می ش��ود، فعال منتظر حکم 

کمیته انضباطی است. 
اما ش��اید بهترین خرید قرمزپوش��ان در فصل نقل 
و انتقاالت لیگ س��یزدهم پیام صادقیان باشد. این 
بازیکن۲۱ س��اله و آینده دار که فص��ل قبل یکی از 
بازیکنان تأثیرگذار ذوب آهن به شمار می رفت قبل 
از پلی آف با تیم پایتخت به توافق رسیده بود و امسال 
در تهران توپ خواهد زد. کریم انصاری فرد هم پس از 
کش و قوس های فراوان باالخره از پرسپولیس جدا 
شد و هواداران این تیم که از این جدایی ناراضی بودند، 

باید فصل بعد  او را در لباس  تراکتورسازی  ببینند. 
     مس کرمان؛ شاه ماهی که در تور مس افتاد 
مس��ئوالن مس که اعتقاد داش��تند در ب��ازار نقل و 
انتقاالت لیگ برتر شرایط نابرابری نسبت به تیم های 
مدعی دارند، سه بازیکن خارجی فصل قبل را از لیست 
خود کنار گذاشتند. آنها با به خدمت گرفتن لوسیانو 
ادینهو از الشارجه، او را بعد از دو فصل دوری از مس 
دوباره به کرمان برگرداندند و امیدوارند با او روزهای 
خوبی داشته باشند. مسی ها لوسیانو را شاه ماهی نقل 

و انتقاالت می دانند که در تور آنها افتاده است! 
آنها هرچقدر از جذب ادینهو خوش��حالند به خاطر 
جدایی ش��جاع خلیل زاده مغمومن��د و هنوز هم به 
دنبال راه��ی برای برگرداندن او به کرمان هس��تند. 
مس��ئوالن مس می گویند انتقال شجاع به سپاهان 
غیرقانونی بوده و مدارک خود را به کمیته انضباطی 
هم ارایه داده اند. باید دید سرنوش��ت خلیل زاده که 
خودش گفته دلش دیگر با مس نیست چه می شود. 

     صبا؛ کفه سنگین جدا شده ها 
صبا یکی از ک��م کارترین تیم ه��ا در گرفتن بازیکن 
بود، اما در ع��وض مهره های زیادی را از دس��ت داد. 
۱۲بازیکن از صبا جدا شدند، اما در عوض، آنها فقط ۵ 

بازیکن جذب کردند. 
صبا فصل گذش��ته ش��اهد تغییر و تحوالت زیادی 
بود و دو مدیرعامل و دو س��رمربی به خود دید. پس 
از گل محمدی و مرفاوی، هدایت تیم قمی در فصل 
سیزدهم بر عهده مایلی کهن اس��ت. در هر صورت 
آنها بازیکنان کهن��ه کار خود را از دس��ت دادند، اما 

نتوانستند بازیکنان خوبی جذب کنند. 

     داماش؛ کم سر و صدا و چراغ خاموش! 
داماش در فصل نقل و انتقاالت، کم س��ر و صداترین 
تیم نام می گیرد. آنها فقط س��ه بازیکن لیگ برتری 
جذب کردند و به گفته خودش��ان نیازی به بازیکن 

جدید نداشتند. 
بیشتر فعالیت آنها در فصل نقل و انتقاالت مربوط به 
تمدید قرارداد با بازیکنان فصل قبلش��ان بود و قصد 
دارند در سیزدهمین فصل لیگ برتر فوتبال ایران به 

بازیکنان امید و جوانان خود میدان بدهند. 
     گسترش فوالد تبریز؛ دوری از ستاره ها 

تیم تازه لیگ برتری شده گس��ترش فوالد تبریز از 
معدود تیم هایی بود ک��ه در فصل نق��ل و انتقاالت 
بازیکنان کمتری را از دست داد و  فقط محسن دلیر 

و داوود نوشی صوفیانی را به تراکتورسازی فرستاد. 
لیست ورودی های تیم تبریزی نش��ان می دهد که 
از س��تاره ها دوری جس��ته اند و با به خدمت گرفتن 
بازیکنان جوان، می خواهند پدیده لیگ س��یزدهم 
باشند. رس��ول خطیبی مربی جوان گسترش فوالد 
هم به جوانگرایی و بومی گرایی در اولین تجربه لیگ 

برتری تیمش تأکید دارد. 
     ملوان؛ درگیری کاپیتان سابق و مدیرعامل 
جدای��ی پژمان نوری و پیوس��تنش به اس��تقالل از 
پرح��رف و حدیث ترین نقل و انتقاالت امس��ال بود. 
کاپیتان سابق ملوانان و صادق درودگر مدیرعامل این 
تیم بارها در رسانه ها علیه یکدیگر مصاحبه کردند تا 

کام هواداران از این جدایی تلخ تر شود. 
ملوان قرارداد س��ید جالل رافخایی آقای گل فصل 
گذشته لیگ برتر را تمدید کرد و او که مشتریان پر و 
پا قرصی داشت یک فصل دیگر در گیالن ماندگار شد. 
     استقالل خوزس�تان؛ جمع خوزستانی ها 

جمع شد 
استقالل خطه جنوب با هدایت عبداهلل ویسی در لیگ 
سیزدهم جمع خوزستانی های لیگ برتر را جمع کرد 
و مبعلی، کعبی، میداودی، کاله کج و بختیاری زاده از 
سرشناس ترین خوزستانی هایی هستند که پیراهن 
این تیم را به ت��ن خواهند کرد. ویس��ی هدف های 
بزرگی برای تیمش دارد و می خواهد با این تیم تازه 

لیگ برتری شده بدرخشد. 
آنها فقط یک بازیکن در لیس��ت خروجی های خود 

دارند تا در بین۱۶ تیم لیگ برتر، از این نظر تک باشند! 

جمع خوزستانی ها جمع شد

جنگ نابرابر ذوب آهن و شاه ماهی که در تور مس افتاد



تکثیر سلول های بنیادی مغز  استخوان  
در دانشگاه شهركرد

گروه شهرس�تان - دكتر علي دوس��ت محمدي در مطالعاتی بر روی 
نانوبیوسرامیک های شیشه زیست فعال و هیدروكسی آپاتیت مشتق از 
 استخوان حیوان، موفق به دستیابی به قابلیت افزایش زیستایی و تکثیر 

سلول های بنیادی مغز استخوان انسان شد.
عضو هیأت علمي گروه مهندسي مواد دانشکده فني و مهندسي دانشگاه 
شهركرد، در مطالعاتی بر روی نانوبیوسرامیک های شیشه زیست فعال 
)تركیب     63S ( و هیدروكس��ی آپاتیت مشتق از  استخوان حیوان، موفق 
به دستیابی به قابلیت افزایش زیستایی و تکثیر سلول های بنیادی مغز 
استخوان انسان شد.  دكتر دوست محمدي هدف این تحقیقات را ارزیابی 
سمیت و فعالیت زیستی  نانوبیوسرامیک های شیشه زیست فعال )تركیب 
    63S ( و هیدروكس��ی آپاتیت مش��تق از اس��تخوان حیوان در تماس با 
سلول های  بنیادی مغز استخوان انسان، بیان كرد و گفت: در این پژوهش 
دو تركیب نانوبیوسرامیکی شیشه زیس��ت فعال و هیدروكسی آپاتیت 
 طبیعی ساخته شدند و سمیت سلولی آنها در تماس با سلول های بنیادی 
مغز استخوان انسان بررسی و ارزیابی شد كه نتایج حاكی از  عدم سمیت و 
فراتر از آن، قابلیت این مواد در افزایش زیستایی و تکثیر سلول های بنیادی 
مغز استخوان انسان بود.  وی خاطرنشان كرد: با توجه مصرف نسبتا باالی 
بیوسرامیک های ترمیم كننده استخوان در دندانپزشکی و ارتوپدی، نتایج 
این پژوهش نشان داد كه  نانوذرات این مواد، تأثیری به مراتب بیشتر در 

ترمیم و التیام نواقص استخوانی دارد.

خبر ویژه

استاندار چهارمحال و بختیاری
 علی اصغر عنابستانی

در آین��ده ای نزدیک، پنج ش��ركت جدید در پارک عل��م و فناوری 
چهارمحال و بختیاری فعال می ش��وند و به همین دلیل بهتر است 
پارک علم و فناوری و شركت های دانش بنیان تعامل بیشتری داشته 
باشند، چرا كه نباید فراموش كرد تجاری سازی ایده ها باید به عنوان 
دغدغه اصلی شركت های دانش بنیان محسوب شود. تقویت بازاریابی 
هم باید به صورت برنامه ای اولویت دار در رأس اقدامات پارک علم و 

فناوری چهارمحال و بختیاری قرار گیرد.
با این روال و اگ��ر به تعامل 
مورد نیاز برسیم می توانیم 
ارزآوری از داخ��ل و خ��ارج 
داشته باش��یم و نخبه های 
موج��ود در اس��تان را ك��ه 
ظرفی��ت باالیی ه��م دارند 
به مان��دن و خدمت ترغیب 

كنیم . 

 5 شركت جدید
در پارک علم و فناوری فعال می  شود 

چهره روزیادداشت
حیدری،  با حجاب برتر، پرچم تشیع را در میادین به اهتزاز درآورد
افشین مالیی معاون ورزشی اداره كل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری گفت: وظیفه اصلی ما 
در ورزش این است كه ارزش ها را حفظ كنیم. خانم حیدری نایب قهرمان جودوی آسیا با استفاه از 

حجاب برتر، در واقع پرچم تشیع را در میادین بین المللی ورزش  به اهتزاز درآورد.
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طرح های مهرماندگار اقدامی تأثیرگذار و ماندگار 
از دولت نهم و دهم در سراس��ر ایران است كه این 
طرح ها مسیر پیشرفت، توس��عه و آبادانی مناطق 

كمتر توسعه یافته را شتاب می بخشد. 
به گزارش ایرن��ا در دهه های گذش��ته، طرح ها و 
پروژه های زیادی آغاز می شد و با خاتمه كار یک 
دولت، طرح نیمه تمام باقیمان��ده میراثی بود كه 

دولت بعدی بردوش می كشید.
این جریان تکراری، دولت ه��ای بعدی را با حجم 
عظیمی از پروژه ه��ای كالن نیمه تم��ام روبه رو 
س��اخته و باعث می ش��د برخی از این پروژه ها به 

كندی پیش رفته و یا متوقف شود.
در اواخر سال90 رییس جمهور اعالم كرد: دولت 
با شناس��ایی حدود900 پروژه بزرگ زیرساختی 
و تأثیرگذار كش��ور، بنا دارد تا پای��ان دولت دهم، 
 همت و تالش خ��ود را ص��رف اجرا و اتم��ام این 

طرح ها در قالب طرح»مهر ماندگار« كند.

در طرح مهر ماندگار تالش ش��ده تا در پایان كار 
دولت، پروژه ه��ای زیربنایی نیمه تم��ام كه اكثر 
آنها مصوبات سفرهای استانی هیأت دولت است، 
به اتمام برس��د و با انجام آنها روند پیشرفت كشور 
سرعت یابد. شهرستان بروجن نیز در دولت نهم و 
دهم در مس��یر پیشرفت و توس��عه چشمگیر قرار 
گرفت و سهم قابل توجهی از طرح های قرار گرفته 
در فهرس��ت مهر ماندگار  استان به این شهرستان 
اختصاص یاف��ت. فرماندار بروج��ن گفت: از طرح 
های عمرانی در حال اجرا در شهرستان 28 طرح 

در ردیف طرح های مهرماندگار قرار گرفته است.
فتاح كرمی در گفتگو با خبرنگار ایرنا افزود: اجرای 
برخی طرح ه��ای مهرماندگار این شهرس��تان به 
علت تأخی��ر در ابالغ تس��هیالت و ش��رایط آب و 
هوایی س��رد و نامناس��ب كه انج��ام فعالیت های 
عمرانی را به زمان خاصی محدود می كند، با تأخیر 

انجام شده است.

وی تکمیل بیمارس��تان220 تختخوابی بروجن، 
س��الن ورزش��ی تارتان، اجرای ط��رح انتقال آب 
بن به بروجن، طرح های فوالد ی��ک میلیون تنی 
چهارمحال و بختیاری و فوالد صبا و طرح راه آهن 
مباركه به سفید دشت را مهم ترین طرح های مهر 

ماندگار بروجن دانست.
فرماندار بروجن پیست ورزشی تارتان این شهر را از 
طرح های مهرماندگار و از نیازهای اساسی ورزش 
شهرس��تان دانس��ت و گفت: تاكنون25 میلیارد 
ریال برای ساخت سالن دوومیدانی تارتان بروجن 
هزینه شده و تکمیل و تجهیز آن 50 میلیارد ریال 

اعتبار نیاز دارد.
كرمی اظهار داشت: ساخت سالن ورزشی بروجن 
كه پیس��ت تارتان دوومیدانی را شامل می شود با 
ظرفیت یک هزار و200 نف��ر از مصوبات دور اول 
سفر هیأت دولت به این شهرستان است كه ساخت 

آن از سال 88 آغاز شده است.

وی پیش��رفت فیزیکی این پروژه را نزدیک به83 
درصد عنوان كرد و گفت: این مجموعه ورزش��ی 
در زمینی به مس��احت چهار هکتار و سالن آن در 
زمینی با زیربنای10 هزار مترمربع در حال ساخت 
است. فرماندار بروجن با تش��ریح نصب یک سوم 
سازه های اصلی سقف این سالن افزود: پیش بینی 
می شود این طرح تا پایان سال جاری تکمیل و به 

بهره برداری برسد.
كرمی اظهار داش��ت: بنابه گفته مسئوالن ورزش 
كشور، این س��الن از نظر فنی و جایگاه تماشاگر از 
استانداردهای روز برخوردار است و می تواند یکی 

از برترین پیست های دو ومیدانی كشور باشد.
فرماندار بروجن تصریح ك��رد: راه آهن مباركه به 
س��فید دش��ت به طول44 كیلومتر در شهرستان 
بروجن ق��رار دارد ك��ه تاكنون ح��دود37 درصد 

پیشرفت فیزیکی دشته است.
كرمی با بیان ای��ن كه برای اج��رای این طرح40 
میلیارد ریال اعتبار هزینه شده، افزود: برای تکمیل 
این طرح،120 میلیارد ریال اعتبار نیاز است كه در 
اعتبارات سال91 برای این طرح 75 میلیارد ریال 

مصوب شده است.
كرم��ی در ادامه تش��ریح طرح ه��ای مهرماندگار 
شهرس��تان بروجن اظهار داشت: اجرای بخشی از 
طرح انتقال آب بن به بروجن نیز كه در شهرستان 
بروجن قرار دارد، در ردیف طرح های مهرماندگار 
قرار دارد. فرماندار بروجن ادامه داد: طول این طرح 
125كیلومتر است كه عالوه بر تأمین آب صنعت، 
آب شرب10 شهر و13 روستای در مسیر طرح را 

نیز تأمین می كند.
كرمی با بی��ان این كه ای��ن طرح از ش��هریورماه 
سال91 آغاز ش��ده، افزود: برای اجرای این طرح 
اعتباری بالغ ب��ر240 میلیارد ریال برآورد ش��ده 
است. فرماندار بروجن با تأكید بر ضرورت ارتقای 
خدمات درمانی دراین شهرس��تان گفت: ساخت 
بیمارس��تان220 تختخواب��ی ب��ا ظرفی��ت ارایه 
خدم��ت237 تخت بیمارس��تانی از س��ال87 در 
بروجن شروع ش��ده اس��ت.كرمی با بیان این كه  
عملیات ساخت این بیمارستان بیش از60 درصد 
پیشرفت فیزیکی دارد، افزود: این بیمارستان نیز 

در ردیف طرح های مهرماندگار قرار گرفته است.

وی اف��زود: در مرحل��ه اول اجرای ای��ن طرح،41 
میلیارد ری��ال و در مرحل��ه دوم 38 میلیارد ریال 
هزینه ش��ده اس��ت. فرماندار بروجن گفت: برای 
تکمی��ل و بهره ب��رداری از این بیمارس��تان200 
میلیارد ریال اعتبار نیاز اس��ت كه با بهره برداری 
 از آن، مردم شهرس��تان بروجن و مناطق همجوار

می توانند از خدمات این مركز درمانی اس��تفاده 
كنند.

كرمی اف��زود: بنابر گفت��ه وزیر راه و شهرس��ازی 
سال گذش��ته19میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل 
این بیمارس��تان اختصاص یافته و این پروژه100 
میلیارد ریال اعتبار از محل طرح های مهر ماندگار 
دارد. وی تصریح كرد: در س��فر اسفندماه وزیر راه 
و شهرسازی به شهرس��تان بروجن، مقرر شد50 
میلیارد ریال از اعتبارات مهرماندگار و20 میلیارد 
ریال نیز از محل اعتبارات اس��تانی امسال به این 
طرح اختصاص یابد. به گزارش ایرنا، شهرس��تان 
بروجن قطب صنعت چهارمحال و بختیاری است 
و هم اكنون بی��ش از340 واح��د صنعتی در پنج 
شهرک صنعتی این شهرستان ایجاد شده كه 316 
واحد آن فعال است  و 26 درصد واحدهای صنعتی 
استان را شامل می ش��ود. از مهم ترین طرح های 
مهرماندگار استان و شهرستان بروجن چهار طرح 
دربخش صنعت است كه طرح های بزرگ صنعتی 

استان را تشکیل می دهد.
سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان 
بروجن، كارخانه نخ ذوب ریس��ی در ش��هر سفید 
دش��ت را یکی از این طرح ها عنوان كرد و افزود: 
عملیات س��اخت این كارخان��ه تاكنون83 درصد 

پیشرفت فیزیکی دارد.
حسن شمسی پور ظرفیت این كارخانه را 14 هزار 
تن تولید نخ در سال با سرمایه گذاری219 میلیارد 
ریال بی��ان كرد و اف��زود: با فعالیت ای��ن كارخانه 

برای200 نفر شغل ایجاد می شود.
وی كارخانه تولید نان صنعتی در شهر سفید دشت 
را دیگر طرح مهرماندگار شهرستان بروجن دانست 
و تصریح كرد: ظرفیت این كارخانه تولید 31 هزار 
تن انواع نان فانتزی در سال است و سرمایه گذاری 
این طرح270 میلیارد ریال پیش بینی ش��ده كه 

نیمه نخست امسال بهره برداری می شود.

در گفتگو با مسئولین شهرستان مطرح شد؛

توسعه بروجن بر مدار طرح های مهرماندگار
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ 

2400 شماره ابالغیه : 9210100350601119 شماره پرونده : 9109980350601423 
دادخواستی  نائینی   کاظمی  رضا  احمد  خواهان   911457  : بایگانی  شماره 
خواسته  به  نوبری  تجلی  هادی   -2 عالفچیان  قاسم   -1 خواندگان  طرفیت  به 
جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  چک  وجه  مطالبه 
اصفهان در  واقع  اصفهان  حقوقی(  عمومی)  دادگاه  ششم  شعبه  به   رسیدگی 

استان  کل  دادگستری  ساختمان   – نیکبخت  شهید  خیابان   – باال  باغ  چهار  خیابان   –
9109980350601423 کالسه  به  و  ارجاع   310 شماره  اتاق   3 طبقه   –  اصفهان 

 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1392/6/5 و ساعت :9:00 تعیین شده است به علت 
73 ماده  تجویز  به  و  درخواست خواهان  و  دوم  ردیف  بودن خوانده  المکان   مجهول 
دستور  و  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آیین  قانون   
خوانده  تا  شود  می  آگهی  االنتشار  کثیر  جراید  از  یکی  در  نوبت   یک  مراتب   دادگاه 
نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه  دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس 
فوق  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را  ضمائم  و  دادخواست   دوم  نسخه  خود  کامل 
شهرستان   ) حقوقی   ( عمومی  دادگاه  ششم   شعبه  گردد.  حاضر  رسیدگی   جهت 

اصفهان

تصویب تراز نامه 

2444 شماره : 103/92/1100/24  آگهی تصویب تراز نامه و انتخاب بازرسان شرکت 
مجتمع نیرو گاهی و گلخانه ای توان امید صفاهان ) سهامی خاص ( ثبت شده به شماره 
مورخ  عادی  عمومی  مجمع  جلسه  برابر صورت   10260056446 ملی  و شناسه   230
1392/4/9 تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی 1391 شرکت نامبرده به تصویب 
رسیده و موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود به شناسه ملی 10100580568 و 
آقای مهرداد شریعت زاده به شماره ملی 5499021856 به ترتیب به سمت بازرسان 
کثیر  روزنامه  ضمنا   . شدند  انتخاب  یکسال  مدت  برای  شرکت  البدل  علی  و  اصلی 

االنتشار زاینده رود جهت درج آگهی های شرکت تعیین  شده است . رئیس ثبت میمه 

ابالغ وقت رسیدگی 

ناهید  خانم  طرفیت  به  دادخواستی  حاجی  فرزند  سلیمانی   اکبر  علی  آقای   2446
مسعودی فرزند مصطفی بخواسته طالق به این دادگاه تقدیم نموده است که به کالسه 
 23 شعبه  دفتر  در  920397ح23  بایگانی  ردیف  شماره  به  و   9209980352300383
دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ثبت شده و وقت رسیدگی  روز یکشنبه مورخه 92/5/27 
به  باشد  می  المکان  مجهول  خوانده  که  آنجا  از  است  تعیین شده  ظهر   12:15 ساعت 
دستور و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در یکی از روزنامه درج 

می گردد تا خوانده در وقت رسیدگی فوق حاضر و در این مدت جهت اعالم آدرس 
نتیجه عدم  نماید  دادگاه مراجعه  دفتر  به  دادخواست و ضمائم  ثانی  و دریافت نسخه 
حضور اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. افغانی – مدیر دفتر شعبه 23 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
مبنی  دادخواستی  الماسی   جواد  خواهان   79/92 کالسه  پرونده  خصوص  در   2447
تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز  بر مطالبه به طرفیت علی عباس زاده    
مجهول  به  توجه  با  است.  گردیده  تعیین  عصر   4:15 ساعت   92/5/27 مورخ  یکشنبه 
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 
ثانی  نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای   2 شماره  مجتمع  آتشگاه  خیابان  ابتدای 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. مدیر دفتر شعبه 25 مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان 

 
ابالغ رای 

2457  کالسه 77/92شماره : 255 بتاریخ 92/4/17 مرجع رسیدگی شورای حل اختالف 
حیدری  اله  روح   : خواهان  بهشتی   شهید  خیابان  شهر  خمینی   : بنشانی  اول  حوزه 

محل اقامت محمود آباد – شهرک صنعتی آخر خ 12 خوانده : مجهول المکان موضوع 
فرزند  حیدری  اله  روح  آقای  خواهان  دادخواست  خصوص  در  شورا  رای  مطالبه   :

حسن بطرفیت خوانده آقای مسعودسلمانی نیکچه فرزند عبدالعظیم بخواسته مطالبه 
مبلغ 20000000 ریال وجه یک فقره چک بانکی به شماره 9052/101032 -12 مورخ 
از توجه به وجود  تادیه و هزینه دادرسی شورا  تاخیر  به انضمام خسارت   91/4/30
اصل چک و گواهینامه عدم پرداخت در ید خواهان که حاکی از ذمه خوانده می باشد 
و اینکه خوانده دلیلی بر برائت ذمه خویش به شورا ارائه ننموده است . دعوی خواهان 
به ماده 2  الحاقی  قانون تجارت تبصره  به مواد 310  دانسته مستندا  ثابت  را وارد و 
قانون صدور چک مصوب 1355 با اصالحات والحاقات بعدی ومواد 519و522 قانون 
آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 20000000 ریال با احتساب خسارات 
تاخیر تادیه بر اساس شاخص نرخ تورم بانک مرکزی که در زمان اجرای توسط واحد 
عنوان  به  پرداخت  زمان  لغایت  چک  صدور  تاریخ  از  شود  می  محاسبه  حکم  اجرای 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ 38000 ریال بعنوان هزینه های دادرسی در حق خواهان 
قابل  ابالغ  تاریخ  از  روز  بیست  مدت  ظرف  و  غیابی  صادره  رای  نماید  می  محکوم 
واخواهی در همین شعبه وسپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در 
 محاکم عمومی شهرستان خمینی شهر می باشد . قاضی شورای حل اختالف شعبه 1

خمینی شهر 

حصر وراثت 

2458 آقای عبدالرضا نکوئی مهر دارای شناسنامه شماره 91 به شرح دادخواست به 
کالسه 355/92 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان ایران علی عسکری بشناسنامه 756 در تاریخ 1391/3/14 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- عبدالرضا 
نکوئی مهر فرزند کریم ش ش 91 همسر  2- حمید نکوئی مهر فرزند عبدالرضا ش 
ش 1972 فرزند  3- فاطمه نکوئی مهر فرزند عبدالرضا ش ش 16010 فرزند و الغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
آگهی  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  یا وصیتنامه  و  دارد  اعتراضی  هر کسی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه 7 شورای حل 

اختالف خمینی شهر 

ابالغ 

 8809983623100376: پرونده  شماره   9210113633100342  : نامه  شماره   2459
بایگانی : 880392 از دفتر شعبه اول محاکم حقوقی دادگستری شهرستان خمینی شهر 
به آقای سید علی میر نصیری فرزند سید حسن که در پرونده کالسه 880392 مجهول 

المکان اعالم شده ابالغ می گردد . با توجه به تجدید نظر خواهی آقای سید احمد میر 
نصیری و... با وکالت آقای سید یدا.... احمدی از دادنامه شماره 9109973632100337 
نظر خواهی مذکور  تجدید  به  پاسخ  ای در  پرونده کالسه 880392 چنانچه الیحه  در 
دارید ظرف مهلت ده روز پس از نشر این آگهی الیحه خود را به دفتر شعبه تحویل 
دادگاه  دفتر  در  ضمائم  و  خواهی  نظر  تجدید  دادخواست  ثانی  نسخه  ضمنا  نمائید. 
موجود می باشد جهت تحویل آن به دفتر شعبه مراجعه نمائید. مدیر دفتر شعبه اول 

محاکم عمومی حقوق خمینی شهر 

ابالغ 

2463  کالسه پرونده : 911187و 91122 ت 10  وقت رسیدگی : دوشنبه  92/6/4 ساعت 
10 صبح  خواهان : مریم آقا بابائی خوانده : غالمعلی قاضی خانی فرزند میرزا حسن 
خواسته جلب ثالث در پرونده 911187ت 10 )تنفیذ مبایعه نامه (  خواهان دادخواستی 
تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 10 دادگاه تجدید نظر استان 
اصفهان  ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده 
به درخواست خواهان و دستور دادگاه و 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 10 دادگاه تجدید نظر استان

تاسیس 
2464 شماره 117 /101/11/719 آگهی تاسیس شرکت بهسازان پنجره کرکس سهامی 
خاص به شماره ثبت 702 و شناسه ملی 14003495150 و کد پستی 8761633991 
خالصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت  بهسازان پنجره کرکس سهامی خاص که در 
عموم  اطالع  جهت  رسیده  ثبت  به  اداره  این  در   702 شماره  تحت   1392/4/11 تاریخ 
 -1. شود  می  آگهی  رود  زاینده  االنتشار  کثیر  روزنامه  کشورو  رسمی  روزنامه  در 
های  شیشه   mdf و  چوبی   -upve آلومنیوم  پنجره  و  درب  تولید   : شرکت  موضوع 
دو جداره و سه جداره ، نمای کر تیل وال ، اسپایدار ، فریم لس ، کامپوزیت ، سیستم 
کرکره ای ، توری ، المل ، نرده ، جام بالکن ، لوور 2- مرکز اصلی شرکت : شهرستان 
پستی  کد  ملی سرابان  بانک  از  تر  پایین   – خیابان 45 متری مصطفی خمینی   – نطنز 
سرمایه شرکت :  مبلغ ده میلیون ریال که سی و پنج درصد آن   – 3، 8761633991
برابر گواهی شماره 1010/391 مورخ 1392/4/4 بانک کشاورزی شعبه نطنز به حساب 
شماره 663853364 به نام شرکت واریز گردیده است و مابقی در تعهد صاحبان سهام 
می باشد 4- مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 5- مدیران و صاحبان امضا 
شرکت : آقایان مهدی کریمی به سمت رئیس هیات مدیره – حسین زینلی به سمت نائب 
رئیس هیات مدیره و محسن ایرانفر به سمت عضو هیات مدیره و مدیر عامل شرکت 
برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از 
قبیل چک سفته بروات – عقود اسالمی و مشارکتهای مدنی و آنچه برای شرکت ایجاد 
تعهد نماید و یا شرکت را بری سازد و با امضای رئیس هیات مدیره و نایب رئیس هیات 
مدیره و مدیر عامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد همچنین کلیه اوراق عادی 
و اداری شرکت با امضاء منفرد مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.6- 
بازرسان شرکت : خانمها هما سادات افتخار واقفی و نجمه علیرضایی با رعایت ماده 
137 قانون تجارت به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک 

سال مالی انتخاب گردیدند. مجتبی شادمان کفیل ثبت اسناد و امالک نطنز  

حصر وراثت 

به  دادخواست  به شرح  دارای شناسنامه شماره 586  الهی   اسد  آقای خسرو   2467
چنین  و  نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست  این شورا  از   10 ح   1899/92 کالسه 
 86/5/27 تاریخ  در   6666 بشناسنامه  زاده   کثیر  نصرت  شادروان  که  داده  توضیح 
است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه 
به: 1- خسرو اسد اللهی ش ش 586 فرزند 2-  پرویز اسد اللهی ش ش 1129 فرزند 
3- سمین دخت اسد اللهی ش ش 25229 فرزند 4- پریدخت اسد اللهی ش ش 37479 
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.  رئیس شعبه 

دهم  شورا ی حل اختالف اصفهان

حصر وراثت 

2468 آقای وحید آسعیدی دارای شناسنامه شماره 3807 به شرح دادخواست به کالسه 
1956/92 ح 10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان محمد رضا آسعیدی   بشناسنامه 80 در تاریخ 92/4/16 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- وحید آسعیدی ش 
ش 3807 فرزند 2- محمد جواد  آسعیدی ش ش 3824 فرزند 3- سعید  آسعیدی ش ش 
3808 فرزند 4- ندا آسعیدی ش ش 879 فرزند 5- طاهره محمدی ش ش 1573 همسر  و 
الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.  رئیس شعبه دهم  شورا ی 

حل اختالف اصفهان

حصر وراثت 

به کالسه  دادخواست  به شرح   415 دارای شناسنامه شماره  راضی   اصغر  آقای   2470
1955/92 ح 10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان رضا راضی  بشناسنامه 38740 در تاریخ 92/2/18 اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- اصغر راضی ش ش 415 
فرزند 2- حمید  راضی ش ش 2770 فرزند3- زهره  راضی ش ش 29977 فرزند4- شهین  
راضی ش ش 33361 فرزند5- ناهید  راضی ش ش 33362 فرزند6-زهرا  راضی ش ش 
42884 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. رئیس شعبه 

دهم  شورا ی حل اختالف اصفهان

حصر وراثت 

2471 آقای اکبر مسائلی   دارای شناسنامه شماره 55037 به شرح دادخواست به کالسه 
1939/92 ح 10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان حسین مسائلی  بشناسنامه 187 در تاریخ 91/6/9 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- اکبر مسائلی ش ش 55037 
فرزند4- فرزند3- رضا مسائلی ش ش 60756  فرزند  2-عباس مسائلی ش ش 55038 

زهرا  مسائلی ش ش 6180 فرزند5-مریم  مسائلی ش ش 1270039792 فرزند6- فاطمه 
جان نثاری الدانی ش ش 1271207982 همسر  و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد.  رئیس شعبه دهم  شورا ی حل اختالف اصفهان

حصر وراثت 

به  دادخواست  شرح  به   27 شماره  شناسنامه  دارای  مرغملکی   بیکی  احمد  آقای   2469
کالسه 1934/92 ح 10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان قدرت اله بیکی هر چکانی  بشناسنامه 1457 در تاریخ 92/4/2 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- عزیز اله 
بیگی ش ش 5 فرزند 2-احمد بیکی مرغملکی ش ش 27 فرزند3-توران بیکی مرغملکی ش 
ش 28 فرزند 4- پری جان نصیری ش ش 493 همسر  و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 

گواهی صادر خواهد شد.  رئیس شعبه دهم  شورا ی حل اختالف اصفهان

حصر وراثت 

2472 آقای امیر نفری مهر نجاتی  دارای شناسنامه شماره 15960 به شرح دادخواست به 
کالسه 1918/92 ح 10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
اقامتگاه   91/3/15 تاریخ  در   1657 بشناسنامه  نجانی  مهر  نفری  اکبر  شادروان  که  داده 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- امیر نفری 
مهر نجانی ش ش 15960 فرزند 2- خلیل نفری مهرنجانی ش ش 8 فرزند 3- وحید نفری 
مهر نجانی 19005 فرزند 4- صدیقه محمدی کرد آبادی ش ش 976 عیال 5- زینب ربیعی 
فرد آبادی ش ش 729 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.رئیس شعبه دهم  شورا ی حل اختالف اصفهان

حصر وراثت 

به  2473 خانم زهراعبدالهی طادی   دارای شناسنامه شماره 5712 به شرح دادخواست 
کالسه 1952/92 ح 10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان مجید عبداللهی طادی بشناسنامه 165 در تاریخ 92/3/21 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- علی عبداللهی 
 -3 فرزند     5712 ش  ش  طادی  عبداللهی  زهرا   -2 فرزند   1271186731 ش  ش  طادی 
رضوان عبداللهی طادی ش ش 4649 فرزند   4- اشرف نصوحیان  ش ش 56809 همسر 
و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.  رئیس شعبه دهم  شورا ی 

حل اختالف اصفهان



دانستنی

رمزهای شوهرتان را 
باز کنید!

اخبار ویژه

 پژوهش��گران دانش��کده فنی آینتوون هلند ماده جدی��دی طراحی کرده اند که ب��ه گفته آنها 
می توان در جاده ها و خیابان ها از آن استفاده کرد. به گفته دانشمندان هلندی، این ماده می تواند 

دود و بخار مضری را جذب کند که از خودروها خارج می شود.
از آنجایی که یکی از بزرگ ترین مشکالت قرن معاصر آلودگی هواست، هرسال حدود دو و نیم 
میلیون نفر در سراسر جهان به علت بیماری های ناشی از آلودگی هوا جانشان را از دست می دهند. 
مواد سمی که از خودروها و کارخانه ها خارج می شود مرگبار است. آلودگی هایی ازقبیل اکسید 
نیتروژن که وارد محیط زیست می شود مرگ تدریجی انس��ان را رقم می زند. حاال دانشمندان 
هلندی پس از سال ها تحقیق، برای حل این مشکل چاره اندیشی جدیدی کرده اند. این شیوه می 
تواند سبب کاهش تأثیر سوء آالینده هایی باشد که از خودروها وارد محیط زیست می شوند. با 
استفاده از این ماده جدید، سنگ هایی ساخته شده و به صورت آزمایشی در سنگفرش خیابان های 
منطقه محل آزمایش در هلند استفاده شده است. پژوهشگران هلندی می گویند این سنگفرش 
های ویژه می توانند 45 درصد اکسید نیتروژنی را جذب کنند که از خودروها وارد محیط زیست 
می شود. البته هزینه ساخت این سنگ ها50درصد بیش��تر از سنگ های معمولی است که در 
سنگفرش خیابان های هلند از آن استفاده می شود، بنابراین، باید دید آیا سیاستمداران حاضرند 

هزینه الزم برای این کار را تأمین کنند یا خیر؟
کارشناسان می گویند باتوجه به هزینه های باالیی که هر سال برای مرگ ناشی از آلودگی هوا 
پرداخت می شود ، هزینه سنگفرش های جدید، رقم بسیار بس��یار ناچیزی است. دانشمندان 
چینی و آمریکایی عالقه مندی خود را به بهره گیری از نتایج یافته جدید دانش��مندان هلندی 

ابراز کرده اند.

در ذهن انسان همیشه تصویر آینده با خودروهای پرنده همراه بوده است، به همین علت طراحان 
نیز به دنبال راهی برای ساخت این خودروها هستند.

 طراحان همه روزه در تالش��ند تا بهترین خودروه��ا را طراحی کنند. آنه��ا همچنین در میان 
طرح های عادی خود گاهی دست به کارهای عجیب و غریبی می زنند و خودروهایی متفاوتی را 

برای آینده طراحی می کنند. 
»آنوپ ام« یک گروه حرفه ای در این زمینه است که تا به حال چندین خودرو برای شرکت های 
بزرگ مانند کیاموتورز، هوندا و فورد طراحی کرده اند، اما در میان همه خودروهایشان یک طرح 
بسیار عجیب و بلند پروازانه به چشم می خورد  که برای آینده ای نه چندان نزدیک آماده شده 
است. این خودروی دونفره که با نام »ُدم دار« شناخته می شود، از کوسه ها الهام گرفته شده است 
و داری ُدمی بلند است. این خودرو تنها یک چرخ در انتهای دمش دارد که از آن برای فرود آمدن 
و بلند شدن از روی زمین استفاده می کند. این دم از نوعی پالستیک خاص ساخته شده است که 

انعطاف پذیری خاصی دارد.
بدنه این خودرو از آلیاژهای سبک وزن ساخته خواهد ش��د، به همین علت می تواند به راحتی 
روی یک دم انعطاف پذیر قرار بگیرد و با موتوری که درون دم طراحی شده است حرکت کند. این 
دم پس از بلند شدن از روی زمین نقش باله تعادل را بازی می کند و از سقوط خودرو جلوگیری 

خواهد کرد.
 خودرویی که گروه آنوپ طراحی کرده است شاید به نظر خیلی بلند پروازانه یا عجیب باشد، اما

می تواند گامی برای ورود به دنیای خودروهای نسل بعد باش��د. آن طور که طراحان در مراسم 
رونمایی از این طرح گفته اند، خودرو آنها قرار است تا سال2040 وارد بازار شود.

خودروهای ُدم دار آینده سنگفرشی برای مقابله با آلودگی هوا

حتی اگر همسر شما یک مریخی تمام عیار باشد، با 
چند تکنیک س��اده می توانید او را بیشتر بشناسید 
و رفتارهایش را رمزگش��ایی کنید. قطعا ش��ما هم 
دوس��ت دارید بدانید که حرف ها و حرکات همس��ر 
عجیب و غریبتان واقعا چ��ه معنایی دارد، پس بهتر 
اس��ت کمی بیش��تر به دنیای مردانه وارد ش��وید و 
بدانید که چه رفتارهایی از شما می تواند چه تأثیراتی 
روی همس��رتان و رفتارهای��ش بگ��ذارد. قبل از هر 
چیز باید تمام تصورات عامیانه تان را درمورد مردها 
و رفتارهایش��ان فراموش کنید و برای کس��ب یک 

شناخت واقعی و منطقی از شوهرتان قدم بردارید.

     پیش داوری ممنوع!
پیش فرض های بی معنا را کن��ار بگذارید. هیچ وقت 
نگویید »مرده��ا خودخواهن��د«، »مردها هیچ چیز 
نمی فهمند« و... شما نمی توانید به خاطر تفاوت هایی 
که در نشان دادن احساس��ات، رفتارها و حتی شیوه 
 تصمیم گیر تان دارید او را متهم کنید. به جای این که

چنین تصورات عامیان��ه ای را مطرح کنید، س��عی 
کنید همسرتان را بشناسید. اگر به او یک شاخه گل 
می دهید و بازخوردی نمی گیرید، به جای تکرار این 
حرف ها س��عی کنید ببینید که از چه راه دیگری او 
عشقش را به شما ابراز می کند. آیا حمایت کردن راه 
اوست یا این که شیوه دیگری که با راه شما متفاوت 

است را انتخاب می کند؟

     تفاوت ها را بپذیرید
مردها و زن ها متفاوتند و یک راه برای رمزگش��ایی 
رفتارهای مردها، پذیرش واقعی این تفاوت اس��ت. 
برای مثال مردها زیاد درمورد احساساتش��ان حرف 
نمی زنند و حتی اغلب  اوقات وقتی با آنها در این مورد 
صحبت  می کنید واکنش دلخواهتان را نمی گیرید یا 
این که مردها ترجیح می دهند بعد از برگشتن از سر 
کار چند دقیقه ای به حال خودشان رها شوند، پس در 
این شرایط اگر برای صحبت کردن اصرار کنید قطعا 
واکنشی که انتظار دارید را دریافت نخواهید کرد. این 
تفاوت ها را بپذیرید و روی همسرتان براساس همین 

تفاوت ها قضاوت کنید.

     جرقه ها را بزنید
 ارتباطتان را با پرس��یدن س��ؤال آغاز کنید. مردان 
زیاد اهل شروع کردن مکالمات و روشن کردن چراغ 
ارتباط نیستند. این به این معنا نیست که آنها منزوی 
یا خودخواهند و بلد نیس��تند با آدم ها ارتباط برقرار 
کنند، بلکه این تنها یکی از همان تفاوت هایی است 

که باید مورد توجه قرارشان دهید.
اگر دوست دارید مردتان در ارتباط با شما فعال عمل 
کند، خودتان جرقه اش را بزنی��د و بعد ببینید که او 
چطور روی مس��یری که ش��ما انتخاب کردید پیش 
می رود. کلید ش��ما تنها یک سؤال اس��ت، پس هر 
زمانی که دیدید حرفی برای گفتن میان شما نیست 

از این کلید استفاده کنید.

     او همین چیزی است که هست
 آس��ان ترین راه برای ش��ناخت مردها واژه هایشان 
اس��ت. درحالی ک��ه زنان گاهی یک واژه س��اده را به 
کار می برند و انتظار دارند همسرش��ان یک تهدید یا 
معنای پیچیده را از آن اس��تنباط کند، مردها هرگز 
این راه را نمی روند. آنها چیزی را می گویند که واقعا 
می خواهند بگویند. اگر می گوید خس��ته است پس 

خسته است.
اگر می گوید دوستتان دارد پس دوستتان دارد. کمتر 
مردی اس��ت که برای حرف زدنش ی��ک کد گذاری 
پیچیده طراحی کند، پس اگر او چیزی می گوید که 
متوجهش نمی شوید، به جای تالش برای رمزگشایی 
از او بخواهید که درمورد منظورش بیش��تر توضیح 
دهد. مطمئن باش��ید که او با توضیحات بیشتر همه 

ابهاماتتان را برطرف خواهد کرد.

     پیش بینی کنید
 سعی کنید واکنش های همس��رتان به رفتارهایتان 
و همین طور مس��ائلی که در زندگی پیش می آید را 
بشناس��ید. چه رفتاری او را از ک��وره درمی برد و چه 
حرفی می تواند او را کامال آرام کند؟ این موضوع کمی 
زمان می برد، اما اگر با دقت واکنش های همس��رتان 
را بررسی کنید می توانید در مدت کوتاهی خشمش 
را کم کنید و زندگیتان را ج��وری پیش ببرید که او 
روزبه روز بیش��تر احس��اس آرامش کند و به همین 

دلیل بیشتر عاشقتان شود.

      به جای او حرف نزنید
بگذارید که خ��ودش را آن طور که می خواهد ش��رح 
دهد. اگر در هر لحظ��ه از صحبت کردنش، حرفش را 
قطع کنید یا این که برای کامل کردن جمله اش تالش 
کنید، هرگز او را نخواهید شناخت. این اتفاق فقط در 
لحظاتی که او مس��تقیما درمورد خود و احساساتش 
حرف می زند نمی افتد، بلکه ش��ما می توانید در تمام 
لحظاتی که او درمورد اجتماع، کار، دوستان، خانواده و 
خودش صحبت می کند به دید او نسبت به زندگی پی 

ببرید و بیشتر با آنچه واقعا هست، آشنا شوید.

تعدادی از زائ��ران و حجاج بیت اهلل خواه��ان پایان دادن به 
پدیده رزرو کردن صفوف اول مسجد الحرام شدند که در ماه 
رمضان بیش از ماه های دیگر شیوع پیدا می کند. نمازگزاران 
اعالم کردند که گروه��ی از افراد به نام دی��ن و عبادت الهی 
تجارت کرده و بعد از آن که سجاده های خود را در صف های 
ابتدایی مسجد قرار می دهند، جای خود را در ماه رمضان به 
مبلغ سه هزار ریال سعودی معادل بیش از26 میلیون ریال 
ایرانی به نمازگزاران فروخته و یا اجاره می دهندکه البته این 

مبلغ بر حسب مکان و توافق طرفین متفاوت خواهد بود.
عبداهلل بن سعید الزهرانی کارشناس در زمینه تاریخ و ادبیات 
مسجد الحرام گفت: در طول تحقیقات متوجه شدم که پدیده 
رزرو کردن صف��وف اول نماز جماعت در مس��جد الحرام در 

طول ماه رمضان افزایش می یابد. وی در ادامه، همگان را به 
دوری کردن از این پدیده دعوت کرد و افزود: در هر مکانی که 

توانستید نماز بخوانید.

 عبداهلل همچنی��ن تأکید کرد: رزرو ک��ردن صفوف اول نماز 
در مس��جد الحرام دارای دو حالت است: فرد اقدام به گرفتن 
جای برای کسی می کند که هنوز به مسجد نرسیده و برای 
وی سجاده یا وسیله ای قرار می دهد که دال بر تقدم باشد و 
هر گاه کسی خواهان نشستن در آن باشد به وی می گوید که 
این مکان از قبل رزرو شده است ، این مسأله به اجماع و توافق 
تمام علما حرام است. حالت دومی نیز وجود دارد که فرد قبل 
از همگان به مس��جد رفته برای خود جا بگیرد و سپس برای 
انجام کاری یا طواف از جای خود برخی��زد که در این حالت 
وی نسبت به سایرین دارای حق بیشتری نسبت به مکان خود 
است و مش��کلی ندارد. اغلب رزرو کردن در مسجد الحرام به 

شکل اول و حرام است.

قیمت صف اول نماز جماعت مسجد الحرام
 گزارشی از

 یک خانواده نابغه ایرانی

آقای حبیب اهلل بناکار کارمند بازنشسته سازمان حج و زیارت و همسر 
خانه دارش صاحب سه فرزند هس��تند که هر سه آنها ضریب هوشی 

باالیی دارند یا به روایتی نابغه هستند.
زهرا 6 ساله، ابوالفضل5/4 ساله، امیر حمزه5/2 ساله فرزندان نابغه 

آقای بناکار هستند.
زهرا زبان انگلیس��ی و فارس��ی را به راحتی می خواند و می نویسد، 
جدول ضرب را کامل حفظ اس��ت، حدود یک جزء از قرآن را حفظ 
است و از هر موضوعی اطالعاتی را برایت رو می کند. خیلی شیطنت 
می کند، درس��ت مثل دو برادر تیزهوش دیگرش که لحظه ای آرام 

نمی گیرند و مدام باال و پایین می پرند.
برادر کوچک زهرا امیرحمزه 5/2 س��اله، مقداری انگلیسی بلد است 
و اعداد را به خوبی می شناس��د. تا لحظه ای که ما آنجا هستیم مدام 
با گوشی پدرش ور می رود و با آن کار می کند. امیر حمزه 5/2 ساله 

هم عکس می گیرد و هم شماره. برایمان آهنگ نیز پخش می کند.
برادر دیگر زهرا هم ابوالفضل حدود100 لغت انگلیسی حفظ است، 
الفبای فارس��ی و انگلیسی را کامل بلد اس��ت و انگلیسی را به خوبی 

می خواند.
     پدر بچه ها: نهنگ در استخر می میرد!

پدرش می گوید: اعتقادم این است که نهنگ در استخر می میرد! خدا 
را شکر فرزندان من سطح هوشی باالیی دارند. وضعیت آموزشی فسا 

مثل استخر است و مطمئنا نهنگ در استخر می میرد.
او در ادامه از مس��ئولین می خواهد فکری به حال امثال فرزندان او 

کنند که دارند در این فضا فدا می شوند.
حبیب اهلل بناکار می گوید: از چهار سال پیش متوجه شدیم زهرا نابغه 

است. این خبر از شبکه های مختلف صدا و سیما پخش شد.
زمانی که اثبات شد آی کیو زهرا 165 است و همان طور که می دانید 
140به باال نابغه خوانده می ش��ود، به جاهای مختلفی نامه نوشتم و 
کمک خواستم که از این اس��تعداد خدادادی زیر نظر دولت استفاده 
شود تا در آینده برای مملکت مفید باشد، اما هر جا که مراجعه کردیم 
گفتند: ما در قبال بچه های زیر س��ه سال مسئول نیستیم. پدر زهرا 
می گوید: متأسفانه کسی به ما کمکی نکرده، اما اگر می خواستم به 
راحتی کشورهای دیگر ما را می پذیرفتند. در این مورد حتی از نروژ 

به ما زنگ زدند!
     ضریب هوشی باالی زهرا هم کارگشا نیست!

حبیب اهلل ادامه می دهد: به دکتر دوگانی نامه نوشتیم، ولی تاکنون 
نتیجه ای نگرفتیم. برای من هم ش��رایط فراهم نیست که بخواهیم 
به تهران یا شیراز مهاجرت کنیم. آقای بناکار می گوید: خواهشم از 
مسئولین این است که از لحاظ آموزشی فکری به حال بچه های نخبه 
کنند. برای ثبت نام زهرا به مدرسه شاهد مراجعه کرده ایم که سطح 
آموزش��ی آن قدری باالتر اس��ت. آنها هم به جای این که خوشحال 
باشند که چنین نخبه ای قرار اس��ت به مدرسه آنها بیاید می گویند 

شرایط آن را نداریم و این جای تأمل دارد.
داریم صحبت می کنیم که ابوالفضل می پرد وسط حرفمان و با زبان 
شیرین کودکانه اش می گوید: می خواهید برایتان نقاشی بکشم؟ می 
گوییم: بکش. ابوالفضل می گوید: برایت��ان یک موجود عظیم الجثه 
می کشم. بالفاصله می گوید: نه، نه برایتان یک موجود عظیم الجثه 

تکامل یافته می کشم!
     در 5/2 سالگی روزنامه می خواند

از یک سالگی فهمیدیم که این بچه با بچه های دیگر فرق دارد. مادر 
زهرا کوچولو این را می گوید. او آبان ماه س��ال 1385 دخترش را در 
بیمارستان شریعتی فس��ا به دنیا آورده است. آن موقع او و شوهرش 
نمی دانستند فرزندشان در 5/2 سالگی یک روزنامه خوان حرفه ای 

خواهد شد.
داستان تیزهوشی زهرا از زمانی شروع شد که یک روز یعنی درست 
در سن یک و نیم سالگی، مادرش دست او را گرفت و به مهد کودک 
برد: ما روی یک نیمکت نشستیم. زهرا با کنجکاوی به اطرافش نگاه 

می کرد.
مربی مهد، شعری را که جلسه گذشته یاد داده بود با بچه ها تمرین 
می کرد. من خیلی اتفاقی س��ر این کالس رفتم ت��ا ببینم اگر خوب 
است زهرا را در آنجا ثبت نام کنم. هنوز هم زهرا آن شعر را از بر است.

معصومه فردای آن روز متوجه شد زهرا یک و نیم ساله، همان شعری 
را که معلم در مهد با بچه ها تمرین کرده حفظ است و می خواند: »تو 
ای که داده ای به من، زبان و پا و دست و س��ر، دو تا فرشته داده ای، 

به نام مادر و پدر...«
مادر جوان باورش نمی شد که زهرا با یک بار شنیدن شعر در کالس 
آن را حفظ کرده باشد. داستان زندگی دختر بچه فسایی هم از همان 
روز ورق خورد. کم کم مادر زهرا متوجه شد دخترش از هوش خوبی 
برخوردار اس��ت. ش��اید هم دعاهای بی حد و ان��دازه پدرش نتیجه 

داده بود.
     من دانشمند جهانم!

زهرا س��ؤال های عجیب هم زیاد می پرس��د، کافی اس��ت جلوی او 
بنش��ینید و از یک موضوع فنی صحبت کنی��د، دخترک بعد از تمام 
شدن حرف شما شروع می کند به پرس��یدن مطالبی که در ذهنش 
عالمت سؤال ایجاد شده و البته چندان عجیب هم نیست که ادعایش 
بزرگ تر از سن و سالش باشد؛ ادعاهایی مثل»من دانشمند جهانم!«.
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امام رضا  )ع( :
به دیدن یکدیگر روید تا یکدیگر را دوست داشته باشید و دست 

یکدیگر را بفشارید و به هم خشم نگیرید.

عکس نوشت

 بازدید پوتین
از خلیج فنالند

در میان پزشکان کشورهای مختلف در این س��ال ها آنورکسیا 
کامال معمول شده است؛  اختاللی روحی که افراد مبتال به آن خود 
را مجبور به تحمل گرسنگی می کنند تا حتی به صورت بیمارگونه 
الغر ش��وند. در اثر این اختالل، افراد زیادی حت��ی در آمریکا به 

بیمارستان افتاده اند و جانشان را از دست داده اند.
 در این دوران  که همه جا را تب الغر ش��دن گرفته، اما در غرب 
آفریقا کش��وری وجود دارد که دخترهای جوان برای چاق شدن 
دس��ت به هر کاری می زنند تا هر چه زودتر بتوانند ازدواج کنند 
و به خانه بخت برون��د. در میان مردم موریتان��ی، چاق بودن زن 
ها به معنی زیبایی آنهاست و هر چقدر زن چاق تر باشد پرستیژ 
خانوادگی اش بیشتر است و پولدارتر و از طبقه بهتری به حساب 
می آید. به خاطر همین باور بسیاری از خانواده ها دخترهای خود 

را در سنین رشد مجبور می کنند تا هر چه می توانند بیشتر غذا 
بخورند. شبکه اچ بی او به تازگی مس��تندی در این رابطه ساخته 
است که نشان می دهد اس��تفاده از داروهای افزایش دهنده وزن 

در میان مردم این کشور حسابی رایج است. استفاده از داروهای 
مضر افزایش وزن، اما پایان ماجرا نیست. خوراندن اجباری غذا به 
دخترها  از سن حدود ۷ سالگی شروع می شود و بیشتر بچه ها را 

مجبور به خوردن چندین لیتر شیر شتر در طول روز می کنند.
 دخترها وقتی به سن ازدواج می رسند به کمپ های چاقی فرستاده 
می شوند؛ جایی که روزانه مجبور به اجرای رژیم غذایی با 15 هزار 
کالُری انرژي می شوند. برای صبحانه، خوردن تکه های نان که در 
روغن زیتون غوطه ور بوده اند ضروری است. نوشیدنی همراه همه 
وعده های غذایی شیر پرچربی شتر است. خوردن بیش از اندازه 
غذا برای بسیاری از دخترها و زنان موریتانی یک شکنجه تمام عیار 
است. سازمان بهداشت جهانی در گزارشی تخمین زده است که 

یک چهارم زنان موریتانیایی از بیماری چاقی رنج می برند.

درکدام کشور، زنان برای چاق شدن می میرند؟
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