
اگر آمار واقعی شود، امنیت هم ایجاد می شود

دیگر فاصله ای با جهان  و المپیک ندارم

»سنجاقک های 
 برکه سبز«
 در شبکه نمایش 
خانگی

درجلسه خلوت و خودمانی پنج شنبه در استانداری چه گذشت؟ 

رکورد جهان را در لهستان می شکنم

 پوتین از اسنودن خواست 
مسکو را ترک کند 2

جهادکشاورزی اصفهان باغ 
مادری نهال ایجاد می کند وظیفه اصلی در ورزش این است که 3

ارزش ها را حفظ کنیم 7

3

 صیاد، مالک  اشتر
نیروهای مسلح بود

امی��ر احمدرضا پوردس��تان فرمان��ده نی��روی زمینی ارتش 
جمهوری اسالمی ایران در مراس��م بزرگداشت شهید صیاد 
شیرازی، ش��هیدان را آبروی بزرگی برای جمهوری اسالمی 
عنوان کرد و افزود: شهید صیاد شیرازی از جمله مردانی بود 

که هراس به دل دشمن انداخته بود و یاد او...

میناوند: سه ،چهار  ستاره 
داریم در حد رضازاده 

مهرداد میناوند بازیکن سابق تیم ملی در جام جهانی 
98 و پیشکسوت پرس��پولیس حاال در تیمهای پایه 
مشغول مربیگری اس��ت تا خودش را پله پله به لیگ 

برتر برساند.
بازی دوستانه تیم منتخب سال 98 با تیم ملی2014  
بهانه ای شد تا با او تماس بگیریم. این مصاحبه سایت 

گل را با مهرداد میناوند بخوانید:
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تشکیل دفتر رؤسای جمهور سابق 
3

در نهاد ریاست جمهوری خوب است

فرهنگ توحیدی در جامعه 
5

حاکم شود

رس��ول تقیان ملی پوش اصفهانی وزنه برداری ایران معتقد است با 
رکوردی که در یونیورسیاد روسیه به دست آورده، فاصله چندانی با 

موفقیت در مسابقات جهانی و المپیک ندارد.
تقیان یکی دیگ��ر از پوالدم��ردان تیم ملی وزنه برداری اس��ت که 
این روزها به س��تاره جدید در وزنه برداری ایران تبدیل شده است. 
وزنه بردار دسته۷۷ کیلوگرم کشورمان که در آخرین حضور ملی اش 
در س��ال 2009 با رکورد مجموع ۳۳9  کیلوگرم، مدال برنز آسیا را 
به دست آورده بود، پس از چهار س��ال دوری از میادین و مسابقات 
بین المللی، بازگشتی طالیی داشت؛ بازگشتی سرافرازانه که حتی 

به عنوان بهترین وزنه بردار قاره آسیا هم انتخاب شد. 
تقیان چندی پی��ش در رقابت های وزنه برداری قهرمانی آس��یایی 
قزاقس��تان با مهار وزنه های1۶۳  کیلوگرم در حرکت یک ضرب و 
20۳  کیلوگرم در حرکت دوضرب و با مجموع ۳۶۶  کیلوگرم، صاحب 

سه مدال طال ش��د. او در این رقابت ها ضمن شکست رکورد ایران، 
به رکوردی دست یافت که حتی ش��ش  کیلوگرم بیشتر از نفر دوم 
المپیک2012 لندن بود. بهترین وزنه بردار آسیا در کمتر از10 روز 
بعد از این مسابقات راهی بازی های یونیورسیاد دانشجویان جهان 
در روسیه ش��د و در این میدان مهم نیز توانس��ت تنها مدال طالی 
وزنه برداری ایران را به دس��ت آورد. تقیان این بار نیز موفق شد ۳0  
کیلوگرم رکورد دوضرب دسته ۷۷ کیلوگرم بازی های یونیورسیاد 

را جابه جا کند. 
او که پنج ماه بیش��تر نیس��ت در اردوهای تیم ملی حض��ور دارد، 
معتقد اس��ت برنامه های خوب کوروش باقری پرافتخارترین مربی 
وزنه برداری ایران به او انگی��زه داده که بتواند برگ��ردد و این گونه 

نتیجه بگیرد. 

 باید به دنبال اصالح بود
 نه مچ گیری

زیرساخت های معنوی 
استان، خوب است 

طرح تفحص از سازمان امور 
مالیاتی فعال منتفی شد  

دهنوی برای سرخ ها، 
خلیل زاده برای زردها

 والیت فقیه 
استمرار نبوت و امامت  است
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موزه محل فرهنگی است، نه دستوری
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فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي
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بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
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آگهی فراخوان عمومی 
شماره فراخوان : 48350429 

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

   (کد آگهی : ر-92077

م الف: 4449

موضوع فراخوان : انجام عملیات طراحی و مهندسی ، تهیه و تدارک ، ساخت ، حمل ، نصب، تست و راه اندازی ، آموزش و تضمین عملکرد سیستم 
اتوماسیون ماشین 4 ریخته گری شرکت فوالد مبارکه 

مبلغ ضمانت نامه : 1370000000 ) یک میلیارد و سیصدو هفتاد میلیون ( ریال 
ضمانت نامه فوق می بایست در مرحله پیشنهاد قیمت تهیه گردد و در حال حاضر نیاز به ارائه آن نمی باشند .

مدارک الزم : 1- اخذ فرم های خود اظهاری از سایت شرکت فوالد مبارکه ، تکمیل و تایید آن ها 
2- ارائه رزومه کاری همراه مستندات مربوطه 

نحوه دریافت فرم های خود اظهاری : سایت ش��رکت فوالد مبارکه )www.mobarakeh-steel.ir ( خریدو تامین کنندگان – خرید – 
EPC مدیریت قرار دادهای خرید – پرسشنامه های ارزیابی کیفی پیمانکاران – پیمانکاران

مهلت ارسال اسناد : 1392/5/21 
نحوه ارسال مدارک : تحویل کلیه مدارک الزم ) فرم های خود اظهاری – رزومه کاری ( به قسمت قرار دادهای خریدشرکت فوالد مبارکه 

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

در صورت نیازبه اطالعات فنی با ش��ماره تلفن 2873-0335543 ) آقای علوی ( و اطالعات بازرگانی با ش��ماره تلفن 3644-0335543 ) آقای 
موسوی کیا ( تماس حاصل فرمایید. 

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 دوم

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(

 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، نصب و راه اندزی 3 دستگاه آسانسور 
مجتمع مراکز تحقیقاتی حضرت صدیقه طاهره )س( )پژوهشکده قلب و عروق(

متاقضيان شركت در مناقصه می توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت دانشگاه علوم پزشكی اصفهان به آدرس 
www.mui.ac.ir  يا سايت مديريت خدمات پشتيبانی دانشگاه به آدرس www.afa.mui.ac.ir/khadamat  مراجعه 

و يا با شماره تلفن 7922191-0311 واحد كميسيون مناقصات تماس حاصل فرمايند.

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها
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آگهی مزایده عمومی 

کمیسیون معامالت  سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 

نوبت  دوم 

)كدآگهی: ر – 92047(

م الف 2685

شماره نام ملک
پالک كاربریمزايده

ثبتی
عرصه 

)مترمربع(
اعيان 

)مترمربع(
قيمت پايه 
)ماهيانه( 

)ريال(

مبلغ 
سپرده 
)ريال(

توضيحاتنشانی

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

فالورجان  
روبروی 
ترمینال 
مسافربری

 مغازه موصوف 
با کاربری تجاری 

 اجاره داده 
 می شود

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

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

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

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

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

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

عالمه امینی – روبروی خیابان فردوس مراجعه نمایید.

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

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

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

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

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

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه عمومی 
)48352855(

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

ساختمان

20

پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

www. zayanderoud.com

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

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

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

قدس که  می 

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

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
ده در حد عکسی روی

باعث ش

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

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

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

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

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

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

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

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

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

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

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

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

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

 دول

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

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

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

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

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

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

بازار برای واردات4

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

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

 نی

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

آستانه

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

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

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

خبر می دهند، ب

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

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

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

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

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

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

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

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

ریاست ایران بر غیرمتعهدها کلید خورداز فساد اقتصادی بیشتر است سال های سرنوشت2
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 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 
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254 درصد است... آمار ایران سهم مسکن در سبد هزینه های خانوار معمواًل تا 

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

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

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

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

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول
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نوبت اول

سیاست داخلی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

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

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

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

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

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

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

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

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

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

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

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود

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

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

روزی روزگاری اصفهان 52

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

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی

نوبت دوم

ود[
ه ر

ند
 زای

م/
مرا

کو
ا نی

رض
ید

حم
س: 

عک
[

پایان روز دوم هفته سی ویکم لیگ برتر فوتبال

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

فجرسپاسی با این شکست 38 امتیازی باقی ماند و تیم مس سرچشمه 22 امتیازی شد، اما 
این سه امتیاز تأثیری در وضعیت مس نداشت، چرا که این تیم پیش از این سقوط کرده است.

صبای قم صفر - نفت تهران صفر: صبا با این تس��اوی 47 امتیازی شد و در همان رده 
چهارم باقی ماند و تیم نفت تهران نیز 46 امتیازی شد تا رقابت این دو تیم برای آسیایی شدن 

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«

 آخرین فرصت ذوب آهن
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آگهی مزایده عمومی 

کمیسیون معامالت  سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 

نوبت  دوم 

)كدآگهی: ر – 92047(

م الف 2685

شماره نام ملک
پالک كاربریمزايده

ثبتی
عرصه 

)مترمربع(
اعيان 

)مترمربع(
قيمت پايه 
)ماهيانه( 

)ريال(

مبلغ 
سپرده 
)ريال(

توضيحاتنشانی

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

فالورجان  
روبروی 
ترمینال 
مسافربری

 مغازه موصوف 
با کاربری تجاری 

 اجاره داده 
 می شود

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

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

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

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

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

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

عالمه امینی – روبروی خیابان فردوس مراجعه نمایید.

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

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

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

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

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

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه عمومی 
)48352855(

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

ساختمان

20

پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

www. zayanderoud.com

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

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

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

قدس که  می 

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

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
ده در حد عکسی روی

باعث ش

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

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

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

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

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

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

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

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

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

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

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

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

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

 دول

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

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

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

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

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

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

بازار برای واردات4

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

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

 نی

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

آستانه

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

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

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

خبر می دهند، ب

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

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

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

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

چرخ تئاتر اصفهان چرخید

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

س[
س: فار

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

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

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

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

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

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد

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

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

11

3

4

3

11

9

10

Society,Cultural Newspaper

اجتماعی روزنامه فرهنگی، 

پنجشنبه  21  اردیبهشت   1391 |  18جمادی الثانی 
1433 شماره 781 / 12  صفحه  |    قیمت:200 تومان

No. 781 , May 10 ,201212 Pagesبه دو كانديدا تذكردادفرماندار تهران

بهروشساندويچيجيببري

بهروشساندويچيجيببري

بازیچه اختالفات و فرصت طلبی هامیراث فرهنگی 

12

12

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن

12  

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

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

12

در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهدکهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن

12

12

12BBC
بازيگردان اختالفات

+4 Pages
تعقيب قرارمي گيرندكودكان متكدي تحت سركردگان تعقيب قرارمي گيرندكودكان متكدي تحت سركردگان

مهرزاد 
دانش

Society,Cultural Newspaper  ISSN:
 2012-2129

اجتماعی روزنامه فرهنگی، 

پنجشنبه 4بهمن 1390 | 1  ربیع الثانی 1433 
شماره 732 / 8  صفحه | قیمت:100 تومان

No. 732, Feb 23,20128Pages| 1000 Rls

آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

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

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

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

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

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

به دو كانديدا تذكردادفرماندار تهران
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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

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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ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  

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

12

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

12 12 12

BBC
بازيگردان اختالفات

+4 Pages سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

مهرزاد 
دانش

Society,Cultural 
Newspaper

 ISSN:
 2012-2129

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

پنجشنبه 4بهمن 1390 | 1  ربیع الثانی 1433 
شماره 732 / 8  صفحه | قیمت:100 تومان

No. 732, Feb 23,2012
8Pages| 1000 Rls

آگهی مناقصه

شماره 
برآورد )ریال(تضمین )ریال(نوع بودجهمحل اجرامناقصه

77/000/0001/618/568/367جاریخط انتقال فاضالب ايمانشهر )منطقه مينادشت(91-1-73

23/000/000448/298/349جاریاجرای عمليات توسعه شبكه فاضالب شاهين شهر91-1-74

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1391/3/6
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز يكشنبه 1391/3/7

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

شماره تلفن: 0311-6680030

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

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

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!«
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چهره روزیادداشت

تشکیل دفتر رؤسای جمهور سابق 
در نهاد ریاست جمهوری خوب است 
نماینده اصالح طلب مجلس با بیان این که با تش��کیل دفتر رؤسای 
جمهور س��ابق در نهاد ریاس��ت جمهور موافقم گفت: این اقدام در 
زمان آقای خاتمی انجام گرفت، اما مجلس هفتم با آن مخالفت کرد.

محمدرضا تابش نماینده مردم اردکان در گفتگو با خبرنگار پارلمانی 
مهر، اظهار داشت: موضوع تشکیل دفتری در نهاد ریاست جمهوری 
با عنوان دفتر رییس جمهور سابق از زمان آقای خاتمی مطرح شد و 
این موضوع  اتفاقا فکر خوبی است؛ یعنی باید شأن و جایگاه رؤسای 
جمهور سابق محفوظ بماند. وی اظهار داشت: من صد در صد تأیید 
می کنم که رؤسای جمهور سابق، نه رییس جمهور سابق، یک دفتر با 
چند پست سازمانی در نهاد ریاست جمهوری داشته باشند و افرادی 
نیز با آنها خدمات ارایه بدهند تا هم احترام آنها حفظ ش��ود و هم به 

نوعی فعالیت داشته و مشاوره بدهند.

 هیأت حل اختالف قوا
دولت را  ازهیچ تخلفی تبرئه  نکرده است

حس��ین مظفرمعاون نظارت مجلس  درباره نظر اخیری که از سوی 
هیأت عالی حل اختالف قوا درباره ایراد ب��ه مکاتبات هیأت تطبیق 
مصوبات با دولت ارایه کرده است، اظهار داشت: چرا به اصل موضوع 
توجه نمی کنید؟ اصل، تخلفاتی اس��ت که از س��وی دولت انجام و 
غیرقانونی بودن آن از س��وی هیأت تطبیق مصوب��ات به قوه مجریه 
اعالم شده اس��ت. وی با تأکید بر این که باتوجه به نامه هیأت عالی 
حل اختالف قوا، موضوع تخلفات دولت مورد تأیید قرار گرفته است، 
تصریح کرد: تخلفات دولت که از سوی هیأت تطبیق هم مورد اشاره 
قرار گرفته، سر جای خودش باقی است و هیأت عالی به این موضوع 
ایرادی نگرفته اس��ت. معاون نظارت مجلس شورای اسالمی افزود: 
آنچه از س��وی هیأت عالی حل اختالف قوا مورد اشکال قرار گرفته 

است، شیوه مکاتبات هیأت تطبیق با دولت است.
وی با ابراز تأسف از این که برخی س��عی کردند با طرح موضوع ایراد 
وارد ش��ده از س��وی هیأت عالی حل اختالف قوا به مکاتبات هیأت 
تطبیق مصوبات با دولت، اصل مطلب و تخلفات ق��وه مجریه را زیر 
سؤال ببرند، یادآور شد: موضوع اصلی این است که متأسفانه بیش از 
200 تخلف فقط در یک سال از سوی دولت انجام شده و این موضوع 

هم از سوی هیأت تطبیق مصوبات منعکس گردیده است.

ایرادات پرونده مهدی هاشمی 
سنگین است

قاضی سراج گفت: رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی زمان می برد، زیرا 
ایرادات پرونده سنگین است.  قاضی ناصر سراج در حاشیه مراسم جشن 
حمایت از خانواده های زندانیان نیازمن��د در جمع خبرنگاران درمورد 
آخرین جزئیات پرونده مهدی هاشمی اظهار داشت: ممکن است روند 

رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی بیشتر از این حرف ها طول بکشد. 
 وی ادامه داد: دلیل طوالنی ش��دن روند رس��یدگی به پرونده مهدی 
هاشمی ایرادهایی است که نس��بت به پرونده گرفته شده که البته این 

ایرادات سنگین بوده و رسیدگی به آن زمان می برد.

تغییر مدیر عامل ایسنا تأیید شد
یک منبع آگاه در جهاد دانشگاهی تغییر مدیریت خبرگزاری دانشجویان 
ایران)ایس��نا( را تأیید کرد. به گفت��ه این منبع در ای��ن تغییر مدیریت، 
ساسان والی زاده با حکم رییس جهاد دانشگاهی جای خود را به علیرضا 

زجاجی داد.
این مقام آگاه خاطرنش��ان کرد: زجاجی به عنوان سرپرست خبرگزاری 
دانشجویان ایران تعیین شده است. نامبرده پیش از این نیز در سال۹0 به 

مدت کوتاهی به عنوان سرپرست ایسنا انتخاب شده بود.

مبنا را باید  بر صحت آمارها بگذاریم 
محمدرضا میرتاج الدینی در حاش��یه نشس��ت هیأت دول��ت در جمع 
خبرنگاران در واکنش به اظهارنظر اخیر رییس جمهور منتخب مبنی بر 
میزان اشتغالزایی در دولت نهم و دهم، گفت: صحبت هایی درباره میزان 
اشتغال در دولت های نهم و دهم مطرح و آمارهای نادرستی در این باره 

ارایه شده است.
معاون پارلمانی رییس جمهوری با اعالم این که به همین علت در جلسه 
هیأت دولت، هر یک از وزرا اطالعات صریح و روشنی درباره میزان اشتغال 
ایجاد شده در حوزه کاری خود ارایه کردند، اظهار داشت: گزارشی درباره 
عملکرد دولت در حوزه های مختلف آماده شده است که منتشر می شود و 
به عنوان سند باقی می ماند. این عضو کابینه دولت با تأکید بر این که ما باید 
همواره در کشور و در همه دولت ها و مجالس مبنا را بر صحت آمار رسمی 
بگذاریم، وگرنه با تشکیک در این باره س��نگ روی سنگ بنا نمی شود، 
تصریح کرد: مقرر شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارش مستندی 
 درباره اش��تغالزایی در دوره های مختلف در دولت های نهم و دهم ارایه 

کند.

اخبار کوتاه 

از کابینه خبر ندارم 
اکبر ترکان /مشاور روحانی   

افکار آقاي روحاني امروز به مردم معرفي نش��ده است. ایشان از زماني 
که در مجلس و در جاهاي دیگر مسئولیت هایي را داشتند فکر و مشي 

اعتدالي داشته و بر این رویه خود استوار است.
آقاي روحاني فرد پر ظرفیتي است، حرف همه را مي شنود، اما تصمیم 
خودش را مي گیرد، بنابراین اشکال ندارد که همه اشخاص با هر فکري 
نظراتشان را به ایشان مي گویند، به هر حال هر کس تصمیم خودش 
را مي گیرد. فراموش نکنیم که هنوز مدت زیادي نگذش��ته است که 
جامعه ایران  انتخاب خودش را ارایه کرد و  اعالم کرده که اعتدالگرایي 

را قبول دارد.
کساني که براي رایزني با دکتر 
روحان��ي مالقات م��ي کنند 
نظرش��ان را بیان م��ي کنند، 
ایشان هم در حالي که لبخند 
مي زن��د به حرف ه��اي همه 
گوش مي دهند، اما واقعا ما از 
تصمیم گیري رییس جمهور 

منتخب اطالعي نداریم.
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آیت اهلل جنتی در جایگاه دبیر شورای نگهبان ابقا شد

در نخستین جلسه دوره جدید شورای نگهبان، آیت اهلل احمد جنتی به عنوان دبیر شورای 
نگهبان ابقا شد. در این جلس��ه همچنین محمدرضا علیزاده مجددا  به عنوان قائم مقام دبیر 

شوراي نگهبان برگزیده شد.

لزومی به  گفتن بعضی 
حرف ها در مجلس نبود 

 واکنش عراقچی
به اظهارات نقلی زیباری

احمد سالک نماینده مردم اصفهان در مجلس در ارزیابی جلسه رییس جمهور 
منتخب با نمایندگان مجلس شورای اسالمی گفت: جلسه بسیار صمیمی و 

خوبی بود و  ادامه این نوع جلسات مفید خواهد بود.
سالک  با انتقاد از برخی اظهارات روحانی گفت: آقای روحانی در جلسه مشترک 
مطالب متنوعی را مطرح کردند که بعضی از این مطالب جای س��ؤال و ایراد 
دارد و شاید به بیان  دیگر می توانستند با ادبیات و دقت بیشتری صحبت کنند 

مخصوصا آماری که در خصوص بیکاری ارایه دادند.
رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی افزود: ایشان صحبت هایی 
علیه دولت داشتند، درحالی که رهبر معظم انقالب همان روز نقاط قوت دولت 
را مطرح کردند، لزومی نداشت که برخی مسائل از سوی آقای روحانی در جلسه 

مشترک مطرح شود.

سیدعباس عراقچی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در پاسخ به سؤالی 
در خصوص اظهارات هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق مبنی بر امکان حمل 
سالح به سوریه توسط ایران از آسمان عراق، گفت: تاکنون دولت عراق نسبت به 
بازرسی برخی هواپیماهای ایرانی عازم سوریه اقدام کرده که در همه موارد رسما 
اعالم شد این هواپیماها فاقد هرگونه تجهیزات نظامی بوده و در برخی موارد هم 
گفتند صرفا حامل کمک های غذایی و دارویی بوده است. این موضوعی بود که 
چند بار از سوی مقامات عالی رتبه دولت عراق و تیم بازرسی کننده اعالم شده 
است. سخنگوی وزارت خارجه افزود: ادعاهای واهی ارسال سالح از سوی ایران 
به سوریه توسط کسانی مطرح می شود که به صورت هدفمند و برنامه ریزی 
شده تروریست ها و عن�اصر قان�ون گری�ز را در سوریه علیه مردم و حکومت این 

کشور آموزش داده و مسلح می کنند .

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس جزئیات گزارش 22 
بهمن سال گذشته در قم و روند تهیه این گزارش را تشریح 
کرد. نقوی حسینی که در انتخابات گذشته یکی ار اعضای 
ستاد جلیلی بوده اس��ت، در این گفتگو به صراحت از محرز 
شدن نقش حلقه پرتو، در س��ازماندهی حمله به سخنرانی 
الریجانی خبر داده و اظهارات کریمی قدوسی از وابستگان به 

گروه پایداری را رد می کند.
این گزارش مهم که نسخه ای از آن برای رهبر انقالب ارسال 
شده است با توجه به اتقان و مس��تند بودن آن، می تواند به 

پایان عمر سیاسی گروهکی متحجر و تندرو منجر شود.
مهم ترین محورهای این گفتگو به این شرح است:

*  بازجویی تمام کسانی را که شاهد آن اتفاق بودند یا نقشی 
در آن داش��تند، مطالعه کردیم. با تمامی مسئوالن امنیتی 
انتظام��ی و قضایی قم مالق��ات کردیم. با ریی��س و معاون 
اول قوه قضاییه، وزیر اطالعات، مسئوالن سیاسی انتظامی 
و نظامی و مس��ئوالن نمازجمعه قم ده ها دیدار و نشس��ت 

داشتیم. 
* برای ما محرز اس��ت بعضی از اعضای پرتو در شکل گیری 
این فتنه نقش داشته اند. این موضوع را در گزارش به صورت 
مستند ثابت کرده ایم، اما هرگز نمی خواستیم که کل حلقه 

پرتو را به ایفای نقش در این زمینه متهم کنیم.

امی��ر احمدرضا پوردس��تان فرمانده نی��روی زمینی ارتش 
جمهوری اسالمی ایران در مراسم بزرگداشت شهید صیاد 
شیرازی، شهیدان را آبروی بزرگی برای جمهوری اسالمی 
عنوان کرد و افزود: ش��هید صیاد ش��یرازی از جمله مردانی 
بود که هراس به دل دشمن انداخته بود و یاد او ترس در دل 
دشمن می انداخت. وی با اشاره به مضمونی از اشعار فردوسی 
در وصف شخصیت رستم دستان، شهید صیاد شیرازی را در 
مهارت و قدرت همانند رستم دانست و تصریح کرد: صیاد با 
نفس گرم امام)ره( و شاگردی در مکتب والیت به مالک اشتر 
نیروهای مسلح تبدیل ش��د. فرمانده نیروی زمینی ارتش، 
تصریح کرد: شخصیت شهید صیاد شیرازی به قدری باال بود 
که فرمانده معظم کل قوا بر تابوت او بوسه زد و عالوه بر آن، 
فردای خاکسپاری نیز بر سر مزار این شهید بزرگوار حاضر شد 

و فرمود » دلم برای صیادم تنگ شده است.«
امیر پوردس��تان در بخش دیگری از س��خنانش با اشاره به 
آمادگی روز افزون هوانیروز در مقابل تهدیدات، خاطرنشان 
کرد: بع��د از پیروزی انقالب، خیلی ها گم��ان می کردند که 
هوانی��روز زمینگیر می ش��ود و چاره ای نیس��ت جز این که 
مستش��اران آمریکایی به این کش��ور بازگردند، اما امام)ره( 
چنان اعتماد به نفسی را به دالورمردان هوانیروز داد که مسیر 

خودکفایی را طی کردند.

محمدرضا ع��ارف، در دیدار با جمعی از خبرن��گاران اظهار 
داشت: در فضایی که فکر می کنیم کار مان بی نقص است و 
احتمال هم نمی دهیم که شاید حرف رقیبمان  هم درست 

باشد، کار رسانه ای کردن بسیار سخت است.
عارف با تأکید بر این که تجربه نشان داده که بدنه تشکیالت 
رسانه ها افرادی دلسوز و هم سو با مردم هستند، یادآور شد: 
در حماسه سیاس��ی جدیدی که خلق ش��د رسانه ها نقش 
کلیدی در ایجاد همگرایی در جامعه و حضور مردم داشتند.

وی خطاب به اهالی رس��انه، افزود: کار ش��ما س��نگین تر از 
گذشته است، چراکه مردم سنگ تمام گذاشتند و به ندای 
انقالب پاسخ دادند و احساس کردند که حضور تک تکشان 
چه تأثیری در کاهش بحران ها، تهدید ها و مشکالت در کشور 
دارد. باید تالش کرد این حضور را حفظ کرد. وی همچنین با 
اشاره به تفاوت های نقد و مچ گیری گفت: فضای کشورهای 
در حال توسعه مثل ایران، مچ گیری است، در حالی که باید 
به دنبال اصالح بود، نه مچ گیری. عضو مجمع  تش��خیص 
مصلحت نظام  با اشاره به این که فضای کشور بعد از انتخابات 
نسبت به گذشته بهبود پیدا کرده است، یادآور شد: اگر آقای 
روحانی مش��ترکات و نظرات کاندیداها و مطالبات مردم را 
مبنای حرکت قرار دهد، قطعا موفق خواهد ش��د. خبرنگاران 

هم باید مطالبات را در فضای کار شناسی و دوستانه بیان کنند.

معاون مجمع جهانی اهل بیت)ع( یکی از بزرگ ترین دالیل 
سقوط مرس��ی و اخوانی ها را عدم توجه به نصایح دلسوزانه 
ایران عنوان کرد و گفت: رهبر معظم انقالب هش��دار دادند 
»مراقب باشید دشمنان را به عنوان دوست انتخاب نکنید«.

حجت االسالم والمسلمین نجف لک زایی با اشاره به این که 
انقالب مصر یک انقالب ناتمام بود اظهار داشت: مفهوم واقعی 

انقالب به معنای پایان و آغاز یک سیاست در مصر رخ نداد.
وی با اش��اره به این که انقالب مصر با توجه به خأل رهبری 
مقتدر و مردمی مصادره ش��د تصریح کرد: متأسفانه دولت 
مرسی سیاست های سابق حسنی مبارک نظیر تبادل سفیر 

با رژیم صهیونیستی را ادامه داد.
رییس پژوهشکده علوم اندیشه سیاس��ی با تأکید بر انتظار 
و توقع مردم مصر در برقراری رابطه نزدی��ک با ایران اظهار 
داش��ت: متأس��فانه این توقع در دولت مرس��ی مورد توجه 

قرار نگرفت.
معاون فرهنگ��ی مجمع جهانی اهل بی��ت)ع( یکی دیگر از 
مهم ترین دالیل سقوط مرسی را عدم توجه به خواسته های 
مردم و اهداف انقالب دانس��ت و اظهار داش��ت: مرسی باید 
با تصمیم گیری های قاطع، اه��داف انقالب را پیش می برد 
اما متأس��فانه از مس��یر اصلی منحرف و به آمری��کا و رژیم 

صهیونیستی وابسته شد.

دفاعی سیاست داخلیمجلس بین الملل

محرز شدن نقش حلقه پرتو 
در حمله به الریجانی

 صیاد، مالک  اشتر
نیروهای مسلح بود

 باید به دنبال اصالح بود
 نه مچ گیری 

 دالیل شکست مرسی
و اخوان المسلمین
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این روزها بس��یاري از اخبار و گزارش ها، حکایت کننده لحن تازه 
بریتانیا در قبال جمهوري اسالمي است. این موضوع را مي توان در 
رفتار و گفتار مقامات بریتانیا جس��ت که این روزها همگي آنان از 
لزوم از سر گیري روابط با ایران سخن مي گویند؛  روابطي که از آذر 
ماه سال۹0 همزمان با تعطیلي س��فارت هاي دو کشور به سردي 
گرویده بود و فقط در س��طح دفتر حافظ منافع پیگیري مي شد. 
اگرچه مرور تاریخ معاصر ایران همواره از وجود خصومت میان ایران 
و بریتانیا به دلیل رفتارهاي مداخله جویانه این کشور در امور داخلي 
ایران حکایت مي کند و این چالش ها حتي به درگیري سخت لفظي 
میان مقامات دو کشور انجامید، اما چنین سردي در روابط دوجانبه 

ایران و بریتانیا در طول100 سال گذشته بي سابقه است.

پالس هاي مذاکره
حاال پس از گذشت نزدیک به دو سال از تعطیلي سفارت ها در هر 
دو کش��ور و با روي کار آمدن دکتر حسن روحاني که بسیاري وي 
را یک فرد اعتدال گرا و البته عالقه مند به دیپلماسي مي شناسند، 
مقامات بریتانیایي نیز زبان به بهبود روابط گشوده اند و در نخستین 
گام جک استراو وزیر خارجه پیشین انگلیس در دولت توني بلر گفته 
است که به دولت حس��ن روحاني رییس جمهوري منتخب ایران 
خوش بین است و قصد دارد با هدف بهبود روابط ایران و انگلیس، به 
تهران سفر کند. وي ابراز امیدواري کرده که روابط ایران و انگلیس 

در این دوره بهبود پیدا کند و سفارتخانه هاي دو کشور در تهران و 
لندن بازگشایي شوند.

گفتني است، استراو در حال حاضر نماینده مجلس عوام انگلیس و 
از مسئوالن گروه دوستي پارلماني انگلیس و ایران است. اما این تمام 
ماجرا نبوده، چراکه از سوي دیگر وزیر امور خارجه انگلیس نیز در 
واکنشي از آمادگي این کشور براي بهبود گام به گام روابط دوجانبه 
سخن گفته است. وي همچنین ادامه داده است: انگلیس به هرگونه 
اقدام مثبت از جانب رییس جمهوري منتخ��ب ایران براي بهبود 
روابط دو کشور پاسخ خواهد داد. این در حالي است که انگلیس روز 
سه شنبه نیز توصیه مسافرتي به ایران را روي وب سایتش اصالح و 
توصیه خود به اتباعش را مبني بر این که به هیچ جایي در ایران سفر 
نش��ود، حذف کرد. در توصیه جدید، درباره سفر به ایران در موارد 
ضروري به بیشتر نقاط کشور هشدار داده نمي شود، اما درباره هر 
گونه سفر به مناطق شرقي ایران از جمله مناطق هم مرز با افغانستان 
و پاکستان و نیز مرز ایران با عراق هشدار داده مي شود. اینها تمام 
پالس هاي مذاکره  و بهبود روابط با جمهوري اسالمي بود که طي 
روزهاي اخیر از سوي بریتانیا ارسال شده است و البته مقامات کشور 

نیز درحال بررسي این سخنان هستند.

بریتانیا رفت و خودش برگشت
وجود این پالس ها براي بهبود روابط و بازگشایي سفارت انگلیس 

در تهران در حالي است که خود انگلیس آغاز کننده موضوع قطع 
رابطه با ایران بود. درست زماني که دانشجویان ایراني قصد تسخیر 
س��فارت بریتانیا را داش��تند، پلیس تمامي تالش خ��ود را براي 
حفاظت از این سفارتخانه انجام داد و حتي پس از آن نیز قرار شد 
خسارت هایي که از سوي دانش��جویان به این مجموعه وارد شده 
است، جبران ش��ود، اما دولت انگلیس بدون توجه به ماهیت این 
حرکت دانشجویي و سپس تالش جمهوري اسالمي براي ممانعت 
از این اتفاق بالفاصله دس��تور به خروج دیپلمات هاي ایراني از این 
کشور داد و سفارت جمهوري اس��المي در لندن را تعطیل کرد. از 
طرف دیگر این کش��ور دیپلمات هاي خود را نیز از ایران فراخواند 
تا رس��ما این کش��ور خود قطع کننده رابطه با جمهوري اسالمي 
باشد. البته امروز نیز مقامات بریتانیایي خود پیشقدم اصالح روابط 
شده اند و مضرات تعطیلي سفارتخانه خود در داخل خاک ایران را 

درک کرده اند.
در این میان اگرچه دولت و مقامات رس��مي کش��ورمان هیچ گاه 
در خصوص موضوع تسخیر س��فارت انگلیس در تهران واکنشي 
نشان ندادند و حتي در محافل غیر رسمي نیز از نادرست بودن این 
اقدام سخن به میان آوردند، اما مروري بر نقش دخالت گونه دولت 
بریتانیا در مسائل داخلي ایران، شاید بتواند توجیه کننده حرکت 
دانشجویان در این خصوص باش��د؛ دخالت هایي که از دوره قاجار 
شروع شد و تا تغییر شاه و تهاجم یک س��ویه به ایران پیش رفت و 
در روزگار نو نیز این روند ادامه داش��ت. نقش سفارت انگلیس در 
حمایت از وقایع تلخ سال 88، تجاوز ملوانان ارتش بریتانیا به داخل 
خاک ایران، حمایت از ترور دانشمندان هس��ته اي ایران و اعمال 
تحریم هاي غیر قانوني علیه ایران، همگي جزء اقداماتي اس��ت که 
بریتانیا علیه جمهوري اسالمي در این مدت انجام داده که شاید از 

دید دانشجویان، توجیه کننده تسخیر این سفارتخانه بوده است.

نیازهاي از سرگیري یک رابطه
اما حال که موضوع رابطه با بریتانیا بار دیگر به سوژه داغ رسانه ها 
تبدیل شده و احتمال از سرگیري این مراودات جدي تر از هر زمان 
دیگري است، باید به بایدها و نبایدهای این رابطه نگاه دقیق تري 
انداخت و بریتانیا به عنوان مسبب این واقعه و قطع کننده رابطه، این 
اصالح روابط را از داخل این کشور آغاز کند. بهترین گام در مرحله 
نخست مي تواند اجازه بازگشایي سفارت جمهوري اسالمي در لندن 
باشد؛ سفارتي که از روز10 آذر سال۹0 تا امروز تعطیل است و این 
تعطیلي مشکالت زیادي را براي ایرانیان مقیم به وجود آورده است. 
پس از بازگشایي سفارت، دومین گام در این مسیر لغو تحریم هاي 
غیرقانوني علیه جمهوري اس��المي توس��ط دولت انگلیس است؛ 
تحریم هایي که این روزها مردم ایران را مستقیم هدف قرار داده و 
حتي تا مرحله ممنوعیت صادرات دارو و مواد غذایي نیز پیشرفته 
است. سومین گام در این مسیر نیز وعده دولت انگلیس براي پرهیز 
از دخالت در امور داخلي ایران است. بنابراین عمل به این سه وعده، 

تضمین کننده برقراري یک  رابطه متقابل توأم  با احترام خواهد بود.

پالس هاي مقامات بریتانیا براي برقراري رابطه در فضاي غبار آلود

اظهارات ضدایرانی تضمین برای رابطه با ایران
طارق الهاشمی

طارق الهاشمی که از س��وی پلیس عراق و اینترپل به علت 
دست داشتن در انفجارهای تروریس��تی این کشور تحت 
تعقیب است، در اظهاراتی به حمله علیه دول جهان مالکی 

و ایران پرداخت. 
وی با اش��اره به این که عراق ام��روز در دوراهی قرار دارد و 
ممکن است به سمت هرج و مرج کشیده شود، مدعی شد 
که س��اختار س��نی عربی در عراق مورد جنایت هایی قرار 
می گیرد که تا حد پاکسازی نژادی پیش می رود. این ادعا 
در حالی مطرح شده که بیش��تر انفجارهای تروریستی در 

عراق علیه شیعیان این کشور انجام می شود. 
 وی این موضوع را به علت سیاس��ت های مالکی دانسته و 
مدعی شد که بغداد به خطری برای کشورهای خلیج فارس 
تبدیل شده و پایگاه های ایرانی در داخل عراق وجود دارد 
که جوانان ش��یعه در کشورهای این ش��ورا را آموزش می 
دهند. وی مدعی دخالت ایران در امور داخلی عراق شده، 
آن را باعث افزایش مصیبت های ملت عراق قلمداد کرده  و 
گفت که کش��ورهای خلیج فارس باید نقش مهمی در این 
راستا داشته باشند و اجازه نفوذ به ایران را در عراق ندهند.

مرسی باید آزاد شود
کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که 
به مصر سفر کرده اس��ت گفت مایل بوده در جریان سفر 
به مصر با محمد مرس��ی رییس جمهور برکنار شده که 
در بازداشت ارتش به س��ر می برد، دیدار کند. وی افزود: 
معتقدم که وی باید آزاد شود، اما من بر تأکیداتی دست 
یافتم که وی در سالمت به سر می برد. اشتون همچنین 

بر اهمیت روند انتقالی آشکار و باز در مصر تأکید کرد.

پوتین از اسنودن خواست 
مسکو را ترک کند

رییس جمهور روسیه از افشاگر برنامه های جاسوسی آمریکا 
خواست هر چه سریع تر خاک مسکو را ترک کند.

والدیمیر پوتین رییس جمهور روس��یه از ادوارد اس��نودن  
افشاگر برنامه های جاسوسی آمریکا خواست در اسرع وقت 
خاک مسکو را ترک کند. بنا به گزارش رسانه های بین المللی، 
آقای پوتین درباره ادوارد اسنودن گفت: من امیدوارم ایشان 
به محض این که فرصت رفتن به جایی دیگر پیدا کنند، این 

کار را انجام دهد.

اخبار بین الملل



یادداشت

جمع آوری ۱۵۰۰ متر تور ماهیگیری 
از دریاچه سد زاینده رود

مدیرروابط عمومی اداره کل محیط زیست استان اصفهان از کشف و ضبط 
تورهای ماهیگیری غیرمجاز در دریاچه س��د زاینده رود خبر داد. رسول 
قادریان با اشاره به گشت و کنترل ش��بانه محیط بانان این شهرستان بر 
روی دریاچه سد زاینده رود، گفت: محیط بانان در این بازرسی ها موفق به 
کشف و جمع آوری چهار دسته تور ماهیگیری به طول مجموع1500 متر 

از سطح این دریاچه شدند.
بر اس��اس قوانین حفاظت از تنوع زیس��تی، صید آبزیان بدون کس��ب 

مجوزهای قانونی، ممنوع است. 

 جهادکشاورزی اصفهان
باغ مادری نهال ایجاد می کند

مدیر بخش باغبانی سازمان جهاد کشاورزی اس��تان اصفهان  که با ایرنا 
سخن می گفت، گفت: به منظور دس��تیابی به نهال گواهی شده اصیل و 

سالم، احداث باغ مادری در دستور کار این سازمان قرار دارد. 
احمدرضا رئیس زاده اظهار داش��ت: در این باغ مراحل اولیه تأمین اندام 
تکثیری تا کاشت و عملیات داشت و حتی برداشت تحت کنترل و نظارت 
مؤسسات مجاز از جمله سازمان حفظ نباتات و مؤسسه تحقیقات ثبت و 
گواهی بذر و نهال قرار خواهد گرفت. وی افزود: باغ مادری وظیفه تأمین 
اندام تکثیری گیاهان قلمه، پاجوش، پیوندک و پایه را تحت شرایط کنترل 

شده دارد، به طوری که نتیجه نهایی آن نهال گواهی شده خواهد بود.

نیکوکاران نطنزی یک میلیارد ریال 
به جشن گلریزان اهدا کردند

رییس دادگستری نطنز به ایرنا گفت: مردم خیر و نیکوکار این شهرستان 
برای آزادی زندانیان غیرعمد، یک میلیارد ریال به جش��ن گلریزان اهدا 
کردند.  محمد ش��یخ مقدم آرانی اظهار داش��ت: این مبل��غ برای آزادی 
زندانیان نطنزی مالی غیرعمدی شامل تصادفات، حوادث ناشی از کار، 
مهریه  و اقساط باقیمانده مطالبات صرف خواهد شد. وی افزود: این کمک 
ها توس��ط معدن داران، کارآفرینان و خیرین شهرستان نطنز به جشن 

گلریزان اهدا شده است.

 درمان قطعی سرطان تیروئید 
با پزشکی هسته ای

عضو هی��أت علمی دانش��گاه عل��وم پزش��کی اصفهان گف��ت: در حال 
حاضردرمان سرطان تیروئید با پزشکی هسته ای امکان پذیر است.

زهرا شاهی که با مهر سخن می گفت، اظهار داشت: پزشکی هسته ای بیش 
از این که یک روش درمانی باشد، یک روش تشخیصی است اما به وسعت 

روش هایی همچون سی تی اسکن و ام آر ای نمی رسد.
وی افزود: در زمان کنونی که با ان��واع آلودگی های محیطی، هوایی، آب 

و خاک روبه رو هستیم، شاهد رشد فزاینده این نوع سرطان ها هستیم.

صدور بیش  از94 هزار کارت بیمه طالیی 
برای فرهنگیان اصفهان

رییس اداره تعاون و امور رفاهی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان 
گفت: در حال حاض��ر94 هزار و 306 کارت بیمه طالیی برای ش��اغالن 

فرهنگی و خانواده های آنها صادر شده است.
عباسعلی سراجی در گفتگو با فارس در اصفهان با اشاره به یکی از طرح های 
اجرایی آموزش و پرورش در راستای کاهش هزینه های درمانی شاغالن 
فرهنگی و خانواده های آنها اظهار داشت: آموزش و پرورش از سال1389 

بیمه طالیی را در سطح استان اجرا کرده است.

گشتی در اخبار 

زیر ساخت های معنوی استان 
خوب است 

استاندار اصفهان / عليرضا ذاكر اصفهاني   

زیرساخت هاي استان اصفهان را به لحاظ معنوي خوب است زیرا که یک 
تمدن دیني و شیعي در استان حاکم است و همچون گذشته باید از این 

تمدن ها پاسداري شود تا به بلوغ و بروز بهتری برسد.
 در اس��تان اصفه��ان ق��اري ه��اي برگزی��ده اي حض��ور دارن��د که در

حوزه هاي قرائ��ت و موضوعات قرآن��ي فعالیت مي کنن��د و موضوعات 
قرآني باید در قالب تواش��یح، تالوت و ... به بدنه اجتماع کش��یده ش��ود 

البته باید زمینه گسترش برنامه 
هاي قرآني  در س��طح جامعه 
 فراهم ش��ود و ب��ا برنامه ریزي

 در ای��ن خصوص به توس��عه و 
ترویج مفاهیم قرآني در جامعه 
کمک کنی��م. در این خصوص 
باید با تهیه برنامه هاي قرآني در 
راستاي ترویج فرهنگ قرآني در 

جامعه بکوشیم.
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چهره روز
دستورالعمل بازگشایی مدارس در مهرماه ابالغ شد

در بخشنامه معاونت آموزش متوسطه خطاب به ادارات کل آموزش و پرورش استان ها آمده 
است: آغاز مهرماه شروع مجدد بهار تعلیم و تربیت، نشاط، شادابی، امید به آینده روشن را در 

ذهن متبادر می سازد و این تکاپو جلوه زیبایی را به جامعه می بخشد.

3

ماه رمضان سیگار را 
راحت تر می توان ترک کرد

تزریق بوتاکس رتبه اول جراحی زیبایی در اصفهانروزه خواری مسافران در مکان های عمومی، ممنوع است

مبارزه با تب کریمه کنگو  
در آران و بیدگل

یک فوق تخصص درد بیمارس��تان الزهرا )س( اصفهان ب��ه فواید ماه مبارک 
رمضان در سالمتی انس��ان اش��اره کرد و گفت: در این ماه می توان راحت تر 

سیگار را ترک کرد. 
دکتر حمید سریزدی افزود: در ماه های غیر از رمضان، آنزیم های کبدی بیشتر 
 تحریک می ش��وند و بعضی از هورمون ها در داخل بدن زودتر سوخت وساز

می ش��وند. وی اظهار داش��ت: بدین لحاظ، سیس��تم بدن همواره به دنبال 
جایگزین کردن محرک جدید اس��ت و بنابراین میل به س��یگار در افراد تازه 
می شود. این فوق تخصص درد تصریح کرد: در ماه رمضان فرد به واسطه این 
که حدود16ساعت از سحر تا افطار سیگار نمی کش��د؛ یعنی محرکی مانند 
 سیگار آنزیم های کبدی شخص را تحریک نمی کند،  نیاز جدیدی نیز تولید 

نمی کند.

جانش��ین دبیر س��تاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان 
اصفهان با اشاره به این که فعالیت دکه های اغذیه فروشی پارک ها 
در روزهای ماه مبارک رمضان ممنوع است و در صورت مشاهده  
تخلف از سوی اماکن با آنها برخورد می شود، تأکید کرد: اگر کسی 
برای روزه گرفتن، عذر شرعی دارد و یا مسافر است، این امر توجیه 

خوبی برای روزه خواری در مأل عام نیست.
حجت ا السالم و المس��لمین مجتبی اخوان به ایمنا گفت: روزه 

یکی از فروع دین است و مانند س��ایر فروع باید به آن توجه ویژه 
ای شود و اگر حد و حدود ش��رعی آن رعایت نشود، جرم مشهود 

صورت گرفته است.
وی تأکید کرد: اگر کس��ی برای روزه گرفتن، عذر شرعی دارد و 
یا مس��افر اس��ت، این امر توجیه خوبی برای روزه خواری در مأل 

عام نیست.
جانش��ین دبیر س��تاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان 
اصفهان تصریح کرد: در اصفهان، مراکزی چون پایانه ها، فرودگاه 
و باغ فدک برای مسافران مشخص شده اس��ت تا آنها بتوانند در 
این اماکن با خیال راحت غذا میل کنند، اما خوردن و آش��امیدن 
در محل هایی غیر از این مکان ها برای مسافران نیز ممنوع است و 

مسئوالن اجرایی با این موارد برخورد می کنند.
حجت ا السالم اخوان خاطرنش��ان کرد: فعالیت دکه های اغذیه 
فروش��ی پارک ها نیز در روزهای ماه مبارک رمضان ممنوع است 
 و این موضوع در کمیس��یون مبارزه با مفاس��د اجتماعی مطرح 
ش��ده و در صورت مشاهده  تخلف از س��وی اماکن با آنها برخورد 

می شود.

عضو انجمن بین المللی جراحی و پالستیک گفت: بیشترین 
آمار جراح��ی زیبایی در اس��تان اصفهان، مرب��وط به تزریق 

بوتاکس و ساکشن است.
محمود عمرانی فر ب��ا رد این ادعا که آم��ار جراحی زیبایی و 
پالس��تیک غیر ضروری در جامعه رش��د غیر متعارفی دارد، 
اظهار داش��ت: تاکنون هیچ تحقیق مقایس��ه ای در ارتباط با 
میزان انجام اعمال زیبایی در ایران با سایر کشورهای آسیایی 

یا اروپایی انجام نشده و طرح چنین ادعاهای بی اساس است.
مسئول بخش جراحی پالس��تیک و زیبایی بیمارستان های 
موسی کاظم و الزهرای اصفهان ادامه داد:50 درصد از افرادی 
که به این دو بخش مراجعه می کنند به منظور جراحی زیبایی 

و 50 درصد به دلیل جراحی ترمیمی و پالستیکی است.
عمرانی فر در ارتباط با این که اکثر اعمال پالستیک و ترمیمی 
در ناحیه شکم و سینه به منظور شلی عضالت یا افتادگی شکم 
یا رفع چربی ها انجام می گیرد، ادامه داد: این اعمال50 درصد 

به منظور زیبایی و 50 درصد ترمیمی انجام می شود.
وی تمایل م��ردم به انجام جراحی های زیبایی و پالس��تیک 
را نشانه رش��د و توسعه بهداش��ت و درمان دانس��ت و ادامه 
داد: بیش��تر جراحی هایی ک��ه در ناحیه ص��ورت به منظور 
گونه گذاری، رفع چین و چروک پیشانی و کشیدگی ابرو انجام 

می گیرد، در اکثر موارد اعمال زیبایی است .
این فوق تخصص جراحی زیبایی و پالستیکی ادامه داد: مابقی 
جراحی های زیبایی  توس��ط جراحان عمومی یا متخصصان 

گوش و حلق و بینی انجام می شود.

جانشین فرمانده قرارگاه بسیج سازندگی س��پاه آران و بیدگل از اجرای طرح 
مبارزه با تب کریمه کنگو در این شهرستان خبر داد.

سید اصغر مرتضوی اظهار داش��ت: این طرح با همکاری اداره دامپزشکی این 
شهرستان و با روش سمپاشی دامداری ها و اماکن دامی اجرا شده است. وی 
افزود: در اجرای این طرح، 80 نفر از اعضای قرارگاه بس��یج سازندگی آران و 
بیدگل مشارکت داشتند. وی تصریح کرد: تمامی روستاهای بخش کویرات و 
همچنین روستای یزدل از توابع بخش مرکزی این شهرستان زیر پوشش طرح 
مبارزه با تب کریمه کنگو قرار گرفتند. برای سمپاش��ی دامداری ها و اماکن 
دامی مناطق حدود150 لیتر سم دلتامترین مورد استفاده قرار گرفته است.  
این بیماری، یک بیماری حاد تب دار و خونریزی دهنده است که از طریق گزش 

کنه و یا تماس با خون یا ترشحات یا الشه دام و انسان آلوده، منتقل می شود.

س: حمیدرضا نیکومرام/زاینده رود[
]عک
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 دریا   احمد جمشیدیان کسی 
اس��ت که حاال بر کرسی قدرتی پور

مدیر کل ام��ور اجتماعی 
استانداری اصفهان تکیه زده، مردی که به عقیده 
خودش ش��فافیت در امور را سرلوحه کارش قرار 
داده و اعتق��اد دارد با توجه به گس��تردگی ابعاد 
اجتماعی و دامنه فعالیت های بسیاری که در این 
اداره کل وجود دارد، باید چارچوب مشخصی ارایه 

داد.
او که قبال س��مت مدی��ر کل ورزش شهرس��تان 
اصفهان را بر عهده داشته و به نوعی از بدنه ورزش 
جدا شده است، اعتقاد دارد که باید نشاط و امید 
را به زندگی و جامعه امروز تزریق کرد؛ نش��اطی 
که مستلزم امید به زندگی اس��ت و تنها در قالب 
فرهنگ و عرف اسالمی به منصه ظهور می نشیند.

او در جلس��ه دو س��اعته روز پن��ج ش��نبه که با 
خبرنگاران داشت آنها را دوست و یار خود معرفی 

کرد؛ کس��ی که مهم تری��ن دیالوگ��ش این بود: 
»اگر از رس��انه ها به درستی استفاده شود، شاهد 

پیشرفت و تعالی جامعه خواهیم بود«. 
جمش��یدیان حاال به عنوان مدیر کلی که دوست 
دارد شفافیت را ارایه کند، بر صندلی نشسته که 
برای خبرنگاران اجتماعی نویس استان جذابیت 
خاصی دارد، این در حالی اس��ت ک��ه وقتی او از 
گفتن آمار به شکلی شفاف صحبت می کند بر این 

جذابیت می افزاید.
آمارهایی که تاکنون زیر پوسته های پنهانکاری 
به عنوان یک تاب��وی  بزرگ درآمده ک��ه تنها با 
 درصده��ای کاه��ش و افزایش بیان می ش��ود و

هیچ وقت به شکلی شفاف در رس��انه ها نمایش 
داده نشده است.

اما مردی که قبال در س��اختمان ورزشگاه تختی 
همه چیز را مدیریت می کرد، اکنون در کسوتی 
 دیگر اما به همان س��مت مدیر به صراحت اعالم 

می کند: »اگر آمار واقعی داده ش��ود، امنیت هم 
ایجاد خواهد شد و مردم به این شکل بهتر تصمیم 

خواهند گرفت«.
او در حال��ی بر ای��ن گفته ها تأکید م��ی کند که 
بهزیس��تی به عنوان بزرگ ترین س��ازمانی که با 
انواع آس��یب ها و آماره��ا روبه رو اس��ت همواره 
از گفتن آمارها چش��م پوش��ی کرده و هیچ گاه 
نخواس��ته که حتی درصدی از آمار آس��یب ها را 
 ارایه دهد؛ آمارهایی که در پرونده های بهزیستی 
بایگان��ی ش��ده و اکنون ب��ه گفته جمش��یدیان 
قراراس��ت از زیرخروارها خاک پنهانکاری بیرون 
بیای��د و تا یک ماه آتی در س��ایت ای��ن اداره کل 

درج شود.
»صادقان��ه بگویی��م«، دیالوگ مع��روف مدیری 
است که درجلسه دوساعته با خبرنگاران چندین 
بارمطرح ش��د، ام��ا ازآنجای��ی که هم��واره این 
خبرنگاران هس��تند که سال هاس��ت رسیدن به 

این آم��ار را دور از ذهن تصور می کنند، ش��اید 
هیچ کدام از کس��انی که در جلس��ه مدیر حضور 
داش��تند باور نکردند که شاید روزگاری برسد که 
این واقعیت ها از زیر پوش��ال های توخالی تابوها 
بیرون آمده و به نوعی انواع و اقس��ام آمار طالق و 

اعتیاد مطرح شود.
امری که به گفته جمش��یدیان اگرمطرح ش��ود 
مردم بهترم��ی توانند تصمیم بگیرن��د ودیگر در 

حباب توخالی داشتن امنیت گم نمی شوند.
او البته ازایجاد نشاط و امید درجامعه هم صحبت 
کرد؛ مسأله ای که مؤکدا در تمامی گفته هایش 
پررنگ ش��د تا ی��ک ه��دف یعنی ایجاد نش��اط 
درجامعه که همانا درس��ال حماس��ه اقتصادی و 
سیاس��ی در کالم رهبر معظم انقالب هم مطرح 

شد به شکلی عملی دربیاید.
جمش��یدیان به تع��داد مأموریت ه��ای معاونت 
اجتماعی اس��تانداری هم اش��اره ک��رد :»120 
مأموری��ت درتمامی موارد آموزش��ی ورزش��ی 
 اجتماع��ی و ...، ام��ا مدین��ه فاضل��ه ای ک��ه در

 گفته های جمشیدی عنوان ش��د بزرگ ترازآن 
است که از دست یک نفردراین مقام بربیاد و شاید 
ارگان های دیگرهم باید مدیرانی با این طرز تفکر 

داشته باشند«. 
 جمش��یدی ب��ه تش��کل ه��ا ه��م اش��اره کرد؛ 
س��ازمان های مردم نه��اد یا هم��ان ngoهای 
س��ابق که او از آنها به عنوان بازوانی توانمند یاد 
 کرد: »امروز حدود 179 س��ازمان مردم نهاد در 
سطح استان وجود دارند که می توانند به شکلی 
مس��تقیم با مردم ارتباط برق��رار کنند و بهترین 
 کس��انی هس��تند که از بدن��ه جامعه تش��کیل 

شده اند«. 
تکدی گری، طالق و اعتیاد سه معضل بزرگی بود 
که همواره در گفتار او با س��نجاق شدن به کلمه 
تأس��ف ذکر می ش��د، اما چیزی که او را بیش��تر 
متأسف کرد این بود که مشروبات الکلی که قبال 
نقش��ی کمرنگ تر از مواد مخدر داش��ت اکنون 
در اصفهان به جای��گاه ویژه ای در آس��یب های 
اجتماعی دست یافته است؛ آس��یب هایی که نه 
تنها به یکی از اتاق ها در طبقه همکف استانداری 
مربوط می ش��ود، بلکه به س��ازمان های دیگر از 

جمله بهزیس��تی، اداره ورزش و جوانان اس��تان، 
آموزش و پرورش نیروی انتظام��ی و ... هم ختم 

می شود.
او در ادامه از برنامه های کوتاه مدت، میان مدت 
و بلند مدتی س��خن گفت که قرار است با همت و 
اراده به مسیری درس��ت و هدفی مشخص ختم 
گردد تا جامعه از خطرات جدی که اکنون با آنها 

دست و پنجه نرم می کند بیرون برود.
جمش��یدیان همچنی��ن از نظارت ب��ر هتل ها و 
رس��توران ها ب��ه عن��وان اماکنی که توریس��ت 
 پذیر هس��تند هم س��خن گف��ت و از تش��کیل

کارگروه هایی نام برد که قرار است جامعه را حفظ 
و حراس��ت کنن��د: »کارگروه س��المت و امنیت 
غذایی،کارگروه اجتماع،کارگروه ستاد صیانت که 
مربوط به عفاف و حجاب و حقوق شهروندی است 

و همه باید در مسیر نشاط قرار گیرند«.
او در پاسخ به خبرنگار ما در رابطه با این که برای 
 رس��یدن به نش��اط اجتماعی باید زیرساخت ها

آماده باش��د؛ ب��ه عنوان مث��ال جامعه ج��وان ما 
نیازمند کار هس��تند جوان تحصی��ل می کند تا 
به آمال خود برس��د آرزوی جوان رسیدن به کار 
 است برای آینده ای بهتر، اما وقتی او بعد ازسال ها

 درس خواندن همچنان بیکار می ماند افس��رده 
می شود، به دنبال آن شرایطی برای ازدواج پیدا 
نمی کند و به دنبال آن ممکن اس��ت در معرض 
آسیبی چون اعتیاد قرار گیرد. این پروسه نشاط را 

از بین خواهد برد، این طور نیست؟
چنین پاسخ داد : »خب این یکی از عوامل است، 
 چرا به ش��کل دیگری ن��گاه نکنیم؟ ش��اید این 
مس��أله ای که ذکر می ش��ود50 درصد اس��ت و 
50 درصد دیگر جوانانی هس��تند که کارآفرینی 
می کنند و نش��اط را برای دیگران هم به ارمغان 

می آورند.«
احمد جمش��یدیان اما حاال با تمام این معضالت 
قرار است به ش��کلی تعریف ش��ده از آمار و ارقام 
سخن بگوید و به نوعی قرار اس��ت تحولی ایجاد 
کند؛ تحول��ی که خیلی وقت ها ب��ه قول خودش 
دور نیست، اما او در این جلسه به خبرنگاران قولی 
داد؛ قولی که تا بر این مس��ند تکیه زده از تالش 

دست برندارد. 

درجلسه خلوت و خودمانی پنج شنبه در استانداری چه گذشت؟ 

اگر آمار واقعی شود، امنیت هم ایجاد می شود

صبوری مردم، احیای میدان 800 ساله شهر را به ثمر نشاند



چهره روزیادداشت

طرح تفحص از سازمان امور مالیاتی 
فعال منتفی شد  

نماین��ده م��ردم فالورج��ان در 
مجلس شورای اسالمی گفت: به 
دلیل نبود نماینده سؤال کننده، 
بررس��ی تحقی��ق و تفح��ص از 
سازمان امور مالیاتی به جلسه ای 
دیگ��ر موکول ش��د. س��یدناصر 
موس��وی الرگانی گف��ت: طرح 
تحقیق و تفحص از عملکرد بانک 
ملت از سال 88 تاکنون و عملکرد 
سازمان امور مالیاتی در جلسه روز یک شنبه کمیسیون اقتصادی مجلس 

شورای اسالمی مورد بحث قرار گرفت.
وی ادامه داد: درمورد ط��رح تحقیق و تفحص از عملک��رد بانک ملت از 
سال88 تاکنون مقرر شد چند تن از نمایندگان به بررسی عملکرد بانک 
ملت رس��یدگی کنند و نتایج تحقیقات خود را به کمیسیون اقتصادی 
گزارش دهند. نماینده مردم فالورجان در مجلس شورای اسالمی ادامه 
داد: چند تن از نمایندگان استان کردستان که خواستار تحقیق و تفحص 
از بانک ملت بودند دکتر اربابی را مسئول پیگیری این قضیه کردند تا به 
بررسی عملکرد بانک ملت از سال88 تاکنون بپردازد و نتایج را اعالم تا در 
کمیسیون اقتصادی بررسی های الزم صورت گیرد و اگر گزارشات قانع 

کننده نبود، طرح تحقیق و تفحص به صحن علنی مجلس برود.

خبر ویژه

4
مصرف برق ایران به مرز بحران رسید

همزمان با رشد پیک مصرف برق ایران به بیش از44700 مگاوات وزیر نیرو با تأکید بر این که نگرانی 
برای تأمین برق مشترکان در فصل تابستان وجود ندارد خواس��تار صرفه جویی مردم در مصرف این 

انرژی پاک شد. وزارت نیرو اعالم کرد: پیک مصرف برق افزایشی حدود چهار هزار مگاواتی داشت.
 رشد 35 درصدی

درآمدهای مالیاتی در بودجه 92
رییس کل سازمان امور مالیاتی

 علی عسکری
ظرفیت های مالیاتی کشور باالتر است، اما هنوز به طور کامل نتوانستیم 

وارد فرآیند مالیات ستانی شویم. 
وی گفت: بیشتر رش��د درآمدهای مالیاتی از مالیات ارزش افزوده است. 
مرکز پاسخگویی فنی سامانه های مالیاتی از زیرساخت های طرح جامع 
مالیاتی محس��وب می ش��ود و انواع خدمات پش��تیبانی از سامانه های 
 مالیاتی را ارایه و مدیریت می کند و به منظور ارایه خدمات بهتر به مؤدیان

راه اندازی ش��ده است. مبنای 
ارزیاب��ی عملک��رد مالیات بر 
ارزش افزوده، اطالعات سامانه 
الکترونیکی اس��ت. مالیات بر 
ارزش اف��زوده به لح��اظ بازه 
زمانی5 دوره جلوتر از مالیات 
ب��ر عملک��رد اس��ت و باید در 
رسیدگی به پرونده ها تسریع 

شود.
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آمارهای تولی��د و واردات بنزین نش��ان می ده��د در دولت های 
پنجم تا پای��ان دولت هش��تم، ای��ران روزانه۲۳ میلی��ون لیتر 
بنزی��ن وارد می کرد، ام��ا در دولت نه��م و دهم نه تنه��ا واردات 
صفر ش��د، بلکه ایران به باشگاه کش��ورهای صادرکننده بنزین 
پیوس��ت. با اتمام دولت دهم و آغاز به کار دول��ت جدید، نگاهی 
به وضعیت تولید بنزین کش��ور در مجموع پاالیشگاه های فعال 
انداختیم که به آمار جالب توجهی در این زمینه برخورد کردیم. 
بر اس��اس این گزارش آمارهای ش��رکت مل��ی پاالیش و پخش 
فرآورده ه��ای نفتی ایران و بررس��ی تولید بنزی��ن و گازوئیل به 
 عن��وان دو ف��رآورده اس��تراتژیک در دوره فعالی��ت دولت های

هفتم، هشتم، نهم و دهم حکایت از افزایش تولید چشمگیر این 
دو فرآورده در دولت نهم و ده��م دارد. همچنین در این دو دولت 
7 پاالیشگاه جدید در دست احداث قرار گرفته است که می توان 
گفت از سال86 نهضت ساخت پاالیش��گاه در کشور آغاز شد و با 
اتمام این 7 پاالیشگاه، ظرفیت تولید بنزین کشور به بیش از100 

میلیون لیتر می رسد. 

دولت هفتم و هشتم رکورد دار افزایش واردات بنزین
بای��د گف��ت وابس��تگی کش��ور ب��ه واردات بنزی��ن از ی��ک 
ط��رف و پرداخت یاران��ه برای قیم��ت آن از ط��رف دیگر اصلی 
ترین و ج��دی ترین مش��کل در س��ال ه��ای 75 ت��ا 84 بوده 
اس��ت. بس��یاری از کارشناس��ان معتقدن��د که اگ��ر مدیریت 
دول��ت نه��م در س��همیه بن��دی بنزی��ن و کنترل مص��رف آن 
 و همچنی��ن اهتم��ام دولت دهم ب��ه اجرای قان��ون هدفمندی

یارانه ها نبود، اکنون کشور ورشکسته ش��ده بود. نگاهی به روند 
واردات بنزین به کشور نش��ان می دهد که از سال1۳68 تا سال 
1۳75 متوسط واردات بنزین  برابر با۲/4 میلیون لیتر در روز بوده 
است و در سال1۳76 با روی کار آمدن دولت اول اصالحات واردات 
بنزین به کشور با بیش از1۲0درصد رشد به5/8 میلیون لیتر در 
روز رسید. از طرفی در سال های77 و 78 میزان واردات بنزین به 
کشور با کاهش ۳5 درصدی و10درصدی نسبت به سال قبل خود 
مواجه شد، اما از سال 79 تا 8۳ با افزایش های شدید و پی در پی 
همراه بود، به طوری که واردات بنزین در سال79 با رشدی 55/۳ 
درصدی و در سال81 برای اولین بار در تاریخ کشور میزان واردات 
بنزین از مرز 10 میلی��ون لیتر در روز فراتر رفت که رش��دی۳4 

درصدی را نسبت به سال قبل نشان می دهد.
 در س��ال8۲ رک��ورد دیگ��ری از واردات بنزین به کش��ور ثبت

 می شود، به طوری که افزایش بیش از 45 درصدی واردات بنزین 
س��بب می ش��ود تا میزان واردات از 15میلیون لیتر در روز نیز 

فراتر رود.
دولت اصالحات در سال پایانی عمر خود یعنی در سال8۳، باز هم 
واردات بنزین را بیش از50 درصد افزایش داد تا رکورد بیشترین 
میزان واردات بنزین به کشور در مرز ۲۳ میلیون لیتر در روز را به 
نام خود ثبت کند. این دولت همچنین در حالی بر سر کار آمد که 
میزان واردات بنزین به کشور بیش از 5 میلیون لیتر در روز بود، 
اما زمانی که دولت را به محمود احم��دی نژاد تحویل داد، میزان 
واردات این محصول اس��تراتژیک به بیش از۲۳ میلیون لیتر در 

روز رسیده بود.

رییس کمیسیون توس��عه توان اقتصادی و بازرگانی بانوان اتاق 
اصفهان گفت: نرخ مشارکت بانوان در فعالیت های اقتصادی طی 

چند ساله گذشته کاهش یافته است.
زهرا اخوان نس��ب در جمع اعض��ای کمیس��یون تصریح کرد: 
نرخ حضور بانوان که طی۳0 س��ال گذش��ته از1۲به 18درصد 
رس��یده بود، طی چند س��ال گذش��ته با وجود افزایش س��طح 
تحصیالت دانشگاهی بانوان، مش��ارکت اقتصادی آنان کاهش 
یافته است. وی افزود: نرخ مش��ارکت بانوان در عرصه اقتصادی 
پیش از انقالب اس��المی به 1۲ درصد رس��ید و پ��س از انقالب 
رش��د قابل توجهی پیدا کرده بود، ولی طی چند س��ال گذشته 
 با کاه��ش روبه رو ش��دیم، ای��ن در حالیس��ت ک��ه60 درصد 

فارغ التحصیالن دانشگاه را بانوان تشکیل می دهند.
اخوان نس��ب با انتقاد از ش��عارهای حمایت از بانوان در دو دوره 
گذشته دولت گفت: شعارها عمدتا در مقام شعار ماند و حمایت 
واقعی از بانوان صورت گرفته نش��د. وی حضور بانوان در عرصه 
اقتصاد را نیازمند ایجاد زیرس��اخت و تغییرنگرش ها از س��وی 
جامعه دانس��ت و گفت: بان��وان کارآفرین ایرانی م��ی توانند در 
عرصه جهانی، زن مس��لمان ایرانی موفق را معرفی کنند. وی با 
اش��اره به آمار بانک جهانی درمورد نقش زنان در عرصه اقتصاد 
جهانی گفت: با وجودی این که66 درصد نیروی کار،50 درصد 
تولید غذا و10 درصد درآمد کل جهان را زنان به خود اختصاص 
دادند، ولی تنها یک درصد اموال به نام زنان است. وی افزود: در 
ش��رایطی که60 درصد فارغ التحصیالن دانشگاه های کشور را 
بانوان تشکیل می دهند، ولی بیشترین نرخ بیکاری در کشور را 

به خود اختصاص دادند. اخوان نسب از رییس جمهور منتخب و 
دولت آینده خواست که  نسبت به مسائل زنان توجه جدی داشته 
باشند و افزود: بانوان کارآفرین دارای ظرفیت بسیاری در عرصه 
های اقتصادی هستند که از این ظرفیت به درستی استفاده نشده 
است. سمیه زمانی دیگر عضو کمیسیون در این جلسه با بررسی 
مسائل و مش��کالت پیش روی رییس جمهور منتخب در بخش 
های مختلف سیاس��ی و اقتصادی گفت: فعال شدن دیپلماسی 
اقتصادی می تواند بسیاری از مسائل و مشکالت اقتصادی کشور 
را برطرف کند. وی ایجاد ثبات اقتصادی برای کشور را مهم ترین 
موضوع پیش روی فعاالن اقتصاد دانست و گفت: رییس جمهور 
منتخب در گام نخست باید در سیاس��ت های اقتصادی وحدت 
رویه ایجاد کند تا فعاالن اقتصادی بتوانند به جای مسائل حاشیه 
ای به اصل فعالیت خود بپردازند. وی گروهی فعالیت کردن بانوان 
در عرصه های مختلف را عامل موفقیت آنان دانست و گفت:کار 
گروهی بانوان می تواند به هم افزایی آنان بینجامد.  فریده مشگل 
گشادیگر عضو کمیسیون دراین جلسه گفت: استفاده از ظرفیت 
های اقتصادی همه بخش های جامعه به ویژه زنان می تواند دولت 
را در رفع مسائل اقتصادی کمک کند.وی افزود: در شرایطی که 
صادرکننده نمی تواند ال س��ی باز کند و به سختی به پولش می 
رسد، س��ختگیری دولت در بخش های مختلف مانند گمرک و 
غیره افزایش یافته است. وی با انتقاد از رویه بانک های عامل در 
ارایه تسهیالت به بانوان فعال اقتصادی گفت:تسهیالت بانکی که 
می تواند بانوان صادرکننده را برای ادامه فعالیت تقویت کند به 

دلیل نامشخصی به آنان تعلق نمی گیرد.

 با وجودی این 
که66 درصد نیروی 
کار،50 درصد تولید 
غذا و10 درصد 
درآمد کل جهان 
را زنان به خود 
اختصاص دادند، 
ولی تنها یک درصد 
اموال به نام زنان 
است

 از سال86 نهضت 
ساخت پاالیشگاه 
در کشور آغاز شد 
و با اتمام این 7 
 پاالیشگاه، 
ظرفیت تولید 
بنزین کشور به 
 بیش از100 
 میلیون لیتر 
می رسد

رییس کمیسیون بانوان اتاق اصفهان:ایران از واردات بنزین بی نیاز شد

کاهش    مشارکت  بانوان  در فعالیت های  اقتصادی ورود به باشگاه صادرکنندگان در سال جاری
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مفاد آرا
2462 آگهی مفاد آراء هیات قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اداره 

ثبت  اسناد و امالک اردستان بخش 17 ثبت اصفهان .

در اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و به استناد ماده 10 
آئین نامه اجرائی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه 
معابر  و  اماکن  در  را  روستا  به  مرتبط  صادره  آراء  موظفند  ثبتی  های  واحد  مسکن 
عمومی همان روستا الصاق و آرای مربوط به شهر ها را برای یک نوبت در روزنامه 
محلی یا کثیر االنتشار منتشر نمایند و اشخاصی که نسبت به اصل ملک اعتراض دارند 
از تاریخ الصاق یا انتشار آگهی و اشخاصی که نسبت به تحدید حدود و حقوق ارتفاقی 
تاریخ  از  روز   20 ظرف  حدود  تحدید  مجلس  تنظیم صورت  تاریخ  از  دارند  اعتراض 
الصاق یا انتشار آگهی باید اعتراض خود را به صورت مکتوب به اداره ثبت محل تسلیم 
نمایندو ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست خود را به اداره 
از  خارج  دادگاه  در  اعتراضات  اینگونه  به  رسیدگی  نمایند  تسلیم  امالک  اسنادو  ثبت 
نوبت انجام خواهد شد بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در موعد مقرر یا 
عدم تحویل گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت اسنادو امالک عملیات ثبتی با رعایت 

مقررات تعقیب خواهد شد . 

فلذا آرای صادره هیات صدر الذکر مربوط به رقبات واقع در شهر اردستان به شماره 
پالک ثبتی یک اصلی گرمسیر و فرعیهای آن به شرح زیر آگهی و معترضین میتوانند با 

رعایت مفاد ماده 10 فوق الذکر اقدام نمایند. 
از  قسمتی  روی  بر  احداثی  خانه  یکباب  ششدانگ   –  1392/04/15-9 شماره  1-رای 
عرصه پالک ثبتی فرعی 1276 به نام آقا محمود فرزند زین العابدین و زین العابدین 
و زهرا و زلفا فرزندان محمود شهرت همگی امامی به نسبتهای آقا محمود 52 حبه و 
زین العابدین 10 حبه و زهرا و زلفا هر کدام 10 حبه مشاع جمعا 72 حبه به مساحت 

ششدانگ 519 متر مربع
روی  بر  احداثی  ساخت  حال  در  خانه  ششدانگ   –  1392/04/15-10 شماره  2-رای 
قسمتی از عرصه پالک ثبتی فرعی 209 به نام حسین باقری اردستانی  فرزندعباسقلی 

به مساحت 295/50 متر مربع 
روی  بر  احداثی  محصور  زمین  قطعه  ششدانگ   –  1392/04/15-11 شماره  3-رای 
قسمتی از عرصه پالک ثبتی فرعی 209 به نام محسن قمی اردستانی فرزند حسین به 

مساحت 300 متر مربع 
4-رای شماره 12-1392/04/15 – ششدانگ یکباب خانه احداثی بر روی قسمتی از عرصه 
مساحت  به  اله  قدرت  فرزند  اردستانی  فدائی  معصومه  نام  به   5775 فرعی  ثبتی  پالک 

210/81 متر مربع 
م الف 147– رئیس ثبت و اسناد و امالک اردستان 

مفاد آرا 

فاقد سند رسمی در  قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای  2429 آگهی مفاد آرای 
ثبت فریدونشهر 

مفاد آرای صادره هیات حل اختالف قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک فریدونشهر که حسب ماده 1 قانون و ماده 8 
آیین نامه صادر گریده است مستند به ماده 3 قانون در دو نوبت به فاصله 15 روز از 
طریق روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی میشود تا چنانچه شخص یا اشخاصی نسبت 
به آراء صادره اعتراض داشته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق در محل ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را اداره ثبت اسناد محل وقوع ملک تسلیم 
و ظرف یک ماه از تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل و تسلیم گواهی مربوط به ثبت محل نمایند. بدیهی است اقدامات ثبت منوط 
قانونی واصل  اعتراض در مهلت  . در صورتیکه  بود  ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد  به 
نشود یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه محل ارائه ندهد، اداره ثبت مبادرت به 

صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست

1- رای شماره 139260302013000541 مورخ 92/3/5 آقای علی پرخان فرزند قربانعلی 
ششدانگ یکبابخانه مفروز شده از پالک 237/93 به مساحت 58/74 متر مربع واقع در 

فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان 
2- رای شماره 139260302013000294 مورخ 92/2/5 آقای اسماعیل راه پیما فرزند 
قاسم   ششدانگ یکبابخانه مفروز شده از  پالک 231/2 به مساحت 196/77 متر مربع 

واقع دروحدت آباد فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان 
آخوره  رحیمی  هادی  آقای   92/3/5 مورخ   139260302013000533 شماره  رای   -3

ئی  فرزند غضنفرنسبت به  سه دانگ مشاع  از ششدانگ یکبابخانه مفروز شده از 
پالک 238/1 به مساحت 255/76 متر مربع واقع در فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان 

4- رای شماره 139260302013000535 مورخ 92/3/5 آقای غضنفر رحیمی آخوره  
از  مفروز شده  یکبابخانه  از ششدانگ  مشاع  دانگ  به سه  نسبت  محمد حسین  فرزند 
پالک 238/1 به مساحت 255/76 متر مربع واقع در فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان 

5- رای شماره 139260302013000281 مورخ 92/2/4 خانم فرزانه اصالنی فرزند نور 
محمد ششدانگ یکبابخانه مفروز شده از پالک 238/1 به مساحت 181/08 متر مربع 

واقع در فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان 

6- رای شماره 139260302013000277 مورخ 92/2/3 آقای سعید گوگوگانی فرزند 
پرویز  نسبت به سه دانگ مشاع  از ششدانگ یکباب خانه مفروز شده از پالک 237/154 

به مساحت 418/03 متر مربع واقع در فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان 

7- رای شماره 139260302013000728 مورخ 92/4/16 خانم اشرف شمسی  فرزند 
به   237/154 پالک  از  شده  مفروز  یکبابخانه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  اله  فیض 

مساحت 418/03 متر مربع واقع در فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان 

8- رای شماره 139260302013000296 مورخ 92/2/5 آقای علیرضا مقدسی  فرزند 
میرزا محمد ششدانگ یکبابخانه مفروز شده از پالک 238/1 به مساحت 167/94 متر 

مربع واقع در فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان 

شاهرخی  غالمرضا  آقای   92/2/4 مورخ   139260302013000292 شماره  رای   -9
فرزند امیدوار ششدانگ یکبابخانه مفروز شده از پالک 237/46 به مساحت 91/32 متر 

مربع واقع در فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان 

10- رای شماره 139260302013000543 مورخ 92/3/5 آقای اسداله زمانی آخوره 
مساحت  به   231/2 پالک  از  شده  مفروز  یکبابخانه  ششدانگ  یداله   فرزند  سفالیی  

208/41 متر مربع واقع دروحدت آباد فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان 

فرزند  موگوئی  زهرا  خانم   92/3/6 مورخ  رای شماره 139260302013000545   -11
نجف ششدانگ یکبابخانه مفروز شده از پالک 231/2 به مساحت 244/82 متر مربع واقع 

در وحدت آباد فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان 

12- رای شماره 139260302013000298 مورخ 92/2/5 آقای داود زمانی فرزند لطف 
اله ششدانگ یکبابخانه مفروز شده از پالک 231/12 به مساحت 173/51 متر مربع واقع 

در  وحدت آباد فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان 

13- رای شماره 139260302013000538 مورخ 92/3/5 آقای حبیب اله رحیمی فرزند 
به  پالک 237/154  از  مفروز شده  متصله  مغازه  و  یکبابخانه   ابراهیم ششدانگ  محمد 

مساحت 52/62 متر مربع واقع در فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان 

فرزند  اصالنی  محسن  آقای   92/3/5 مورخ   139260302013000540 شماره  رای   -14
علیرضا ششدانگ یکبابخانه مفروز شده از پالک 231/2 به مساحت 206/91 متر مربع 

واقع دروحدت آباد فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان 

سیانی  خود  اله  حجت  آقای   92/2/4 مورخ   139260302013000288 شماره  رای   -15
متر  به مساحت 245/83  از پالک 238/1  یکبابخانه مفروز شده  فرزند حسین ششدانگ 

مربع واقع در فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان 

16- رای شماره 139260302013000286 مورخ 92/2/4 آقای مختار گوگوگانی فرزند 

به مساحت 69/84 متر مربع  از پالک 237/59  یکبابخانه مفروز شده  علی ششدانگ 
واقع در فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان 

17- رای شماره 139260302013000552 مورخ 92/3/6 آقای عزت اله عباسی فرزند 
محمد ششدانگ یکبابخانه مفروز شده از پالک 230/171 به مساحت 199/11 متر مربع 

واقع دروحدت آباد فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان 

18-رای شماره 139260302013000531 مورخ 92/3/5 آقای مرتضی اصالنی فرزند 

علی محمد ششدانگ یکبابخانه مفروز شده از پالک 238/1 به مساحت 188/87 متر مربع 
واقع در فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان 

ابراهیم حبیبی آخوره  آقای  19-رای شماره 139260302013000537 مورخ 92/3/5 
سفالئی  فرزند علی آقا ششدانگ یکبابخانه مفروز شده از پالک 230/40 به مساحت 

107/08 متر مربع واقع در وحدت آباد فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان 

فرزند  گلی   تقی  آقای   92/2/4 مورخ   139260302013000290 شماره  20-رای 
درویشعلی ششدانگ یکبابخانه مفروز شده از پالک 230/119 به مساحت 101/39 متر 

مربع واقع دروحدت آباد فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان 

اصالنی   عبدالرضا  آقای   92/3/5 مورخ   139260302013000529 شماره  رای   -21
فرزند رضا قلی ششدانگ یکبابخانه مفروز شده از پالک 237/338 به مساحت 375/63 

متر مربع واقع در فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان 

22-رای شماره 139260302013000539 مورخ 92/3/5 آقای غالمرضا قاسمی  فرزند 
جعفر قلی ششدانگ یکبابخانه مفروز شده از پالک 231/2 به مساحت 120/39 متر مربع 

واقع در وحدت آباد فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان 

رضاخواجه  محمد  آقای   92/2/3 مورخ   139260302013000279 شماره  رای   -23
سعیدی   فرزند صفدر ششدانگ یکبابخانه مفروز شده از پالک 237/91 به مساحت 

105/43 متر مربع واقع در فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان 

حسینی    محمد  نور  آقای   92/2/4 مورخ   139260302013000283 شماره  رای   -24
فرزند محمد قلی ششدانگ یکبابخانه مفروز شده از پالک 231/2 به مساحت 400/67 

متر مربع واقع دروحدت آباد فریدونشهر بخش 13 ثبت اصفهان م الف 92/52

تاریخ انتشار نوبت اول : شنبه 92/4/29 

تاریخ انتشار نوبت دوم شنبه : 92/5/12 
مقصودی رئیس اداره ثبت و اسناد و امالک فریدونشهر 

ابالغ رای 

 92/3/6 بتاریخ   312  : دادنامه  شماره   1220/91  ،329/91  : پرونده  کالسه   2465
شهبازی حجت  بدوی  خواهان  اختالف   حل  شورای  هفتم  شعبه   : رسیدگی   مرجع 
: وکیل  شباهنگ  اتو  جهان  نقش  بنزین  پمپ  روبروی  خمینی  امام  ساکن    
حسینعلی احمدی خ جابر انصاری خ 5 آذر روبروی خانه معلم مجتمع سناتور طبقه 
اول ولحد 4 خواهان ورود ثالث : محمد هادی بختیاری چهار باغ عباسی نبش سید علی 
خان بازار شمس طبقه دوم خوانده بدوی : محمد ناظمی خ چمران خ 15 خرداد خ شهید 
تختی منزل محمد ناظمی  خواندگان ورود ثالث: 1- محمد ناظمی  آدرس فوق  2- شرافت  
عمارتی فر کاشان خ نواب صفوی جنب قصابی پ 96 ، 3- حجت شهبازی امام خمینی 
 23 ایران  779ب36  خودرو  استرداد   : خواسته  شباهنگ  اتو  جهان  نقش  پمپ  روبروی 
مقوم به 30000000 ریال در خصوص دعوی بدوی حجت شهبازی با وکالت حسینعلی 
انتظامی 779ب36  به شماره  استرداد خودرو  بخواسته  ناظمی  به طرفیت محمد  احمدی 
ایران 23 مقوم به 30000000 ریال با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و با توجه به 
اینکه موضوع وکالت مندرج در پرونده حکایت از وقوع بیع  را از طرف خواهان هیچ گونه 
مالکیتی بر خودرو متنازع فیه برای این شعبه احراز نگردیده لذا شورا مستندا به م 2 قانون 
آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا را صادر و اعالم می نماید قرار صادره ظرف 
20 روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم حقوقی اصفهان می باشد. همچنین در خصوص 
دعوی  ورود ثالث بخواسته اثبات وقوع بیع و الزام خواندگان به انتقال رسمی سند خودرو 
با عنایت به اینکه  تسلسل ایادی در دعوی مطروحه به مالک اصلی نمی رسد لذا شورا به 
م 2 قانون آئین دادرسی قرار عدم استماع دعوی را صادر ورای صادره  ظرف 20 روز 
قابل تجدید نظر خواهی در محاکم حقوقی اصفهان می باشد . قاضی شعبه 7 شورای 

حل اختالف اصفهان 

ابالغ رای 

مرجع   92/3/26  : بتاریخ   285  : دادنامه  شماره   1561/91  : پرونده  کالسه   2466
رضائی  ابراهیم  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  ی  شورا   22 شعبه   : رسیدگی 
فرامرز  : خوانده   223 پالک  سجاد  خیابان  انتهای   – شهر  زرین   : نشانی   حیدری 
پنج  و  سی  مبلغ  مطالبه   : خواسته  المکان  مجهول   : نشانی  گهروئی  بهرامی    
به  عنایت  با   91/2/20  : بتاریخ   103903 شماره  به  چک  فقره  یک  بابت  ریال  میلیون 
اعالم  را  رسیدگی  ختم  شورا  اعضاء  مشورتی  نظریه  اخذ  و  پرونده  محتویات 
خصوص در   : شورا  قاضی  رای    . نماید  می  رای  بصدور  مبادرت  آتی  شرح  به   و 
گهروئی  بهرامی  فرامرز  آقای  طرفیت  به  حیدری  رضائی  ابراهیم  آقای  دعوی   

شماره  به  چک  فقره  یک  وجه  ریال  میلیون  پنج  و  سی  مبلغ  مطالبه  خواسته  به 
حسین  امام  میدان  شعبه  ملت  بانک  عهده  به   91/2/20 بتاریخ   103903/46 های  
و پرونده  محتویات  به  توجه  با  قانونی  خسارت  مطلق  انضمام  به  اصفهان   )ع( 
توسط  پرداخت  عدم  های  گواهی  صدور  و  خواهان  ید  در  مستندات  اصول  بقای   
در  خواهان  استحقاق  و  خوانده  ذمه  اشتغال  در  ظهور  که  علیه  محال  بانک 
حضور  جلسه  در  قانونی  ابالغ  رغم  علی  خوانده  که  این  و  و  دارد  آن  وجه  مطالبه 
اعتراض  مقام  در  پسندی  محکمه  و  مستند  دفاعیات  و  الیحه  هیچگونه  و   نداشته 
علیه  خواهان  دعوی  لذا  ننموده  وارایه  ابراز  خود  از  خواهان   دعوی  به  نسبت 
و  تجارت  قانون   314 و   313 مواد  به  مستندا  که  رسد  می  نظر  به  ثابت  خوانده 
پرداخت  به  خوانده  محکومیت  بر  حکم  م  د.  آ.  قانون   522 515و519و  و   198
هزینه  بابت  ریال  هزار  چهل   و  خواسته  اصل  بابت  ریال  میلیون  پنج  و  سی   مبلغ 
از  درتادیه  تاخیر  خسارت  و  قانونی  تعرفه  طبق  وکیل  الوکاله  حق  و  دادرسی   
ملت  بانک    91/2/20 بتاریخ   103903/46  ( موصوف  های  چک  رسید  سر  تاریخ 
خواهان  حق  در  حکم  اجرای  تاریخ  تا   ) اصفهان  حسین  امام  میدان  شعبه 
ابالغ  از  پس  روز   20 ظرف  و  غیابی  صادره  رای   . نماید  می  اعالم  و  صادر 
در  اعتراض  قابل  آن  از  پس  روز  بیست  ظرف  و  مرجع  همین  در  واخواهی  قابل 
حل شورای   22 شعبه  قاضی   . باشد  می  اصفهان  حقوقی  عمومی  محترم   محاکم 

 اختالف اصفهان 

حصر وراثت 

دادخواست  شرح  به   822 شماره  شناسنامه  دارای  قاسمی   محمود  آقای   2474
وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از   10 ح   1921/92 کالسه   به 
بشناسنامه1210  تحویلیان  مریم  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده 
ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   1390/2/30 تاریخ  در 
 556 ش  ش  قاسمی  محسن   -1 به:  است  منحصر  مرحوم  آن  الفوت   حین 
ش  ش  قاسمی  زهره   -3 فرزند   7273 ش  ش  قاسمی  حسن  محمد   -2  فرزند 
ش ش  صغیرا  بتول   -5 همسر   822 ش  ش  قاسمی  محمود   -4 فرزند   2129 
در  را  مزبور  درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  الغیر.  و  مادر   426  
متوفی  از  وصیتنامه  یا  و  دارد  اعتراضی  کسی  هر  تا  نماید  می  آگهی  نوبت   یک 
و  دارد  تقدیم  شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد 
اختالف حل  شورای  حقوقی  دهم  شعبه  شد.  خواهد  صادر  گواهی   اال 

 اصفهان 

حصر وراثت 

2475 آقای محمود قاسمی  دارای شناسنامه شماره 822 به شرح دادخواست به کالسه 
1922/92 ح 10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
دائمی خود  اقامتگاه  تاریخ 1390/2/30  که شادروان زهرا قاسمی بشناسنامه 1338 در 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- محمود قاسمی ش ش 
822 پدر 2- مجید بخت آورمورکانی ش ش 1224 همسر  و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 

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

ابالغ وقت رسیدگی

2484 در خصوص پرونده کالسه 521/92 ش 33 سبز علی قاسمی   با وکالت آقای علی 
شیرزاده دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 24500000 ریال بانضمام مطلق خسارت  به 
برای روز سه  نموده است. وقت رسیدگی  تقدیم  آقای علی اصغربهائلوهوری    طرفیت 
شنبه مورخ 92/5/29 ساعت 9:30  صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان 
مراتب  مدنی  دادرسی  آیین  قانون  ماده 73  برابر  تقاضای خواهان  بودن خوانده حسب 
ابتدای  این شعبه واقع در اصفهان  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  در جراید منتشر 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
اختالف  حل  شورای   2 شماره  مجتمع   33 شعبه  دفتر  مدیر  شود.  می  اتخاذ  مقتضی 

اصفهان



اکران خانگییادداشت

هفت

»هیس!دخترهافریادنمیزنند«
»هیس! دختر ها فریاد نمی زنند« دهمین فیلم بلند پوران درخشنده در مقام کارگردان است که در 
سی و یکمین جشنواره فیلم فجر، سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه تماشاگران را از آن خود کرد. 
سایت اینترنتی و پوسترهای این فیلم سینمایی رونمایی شد تا در عید فطر در سینما ها اکران شود.
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 قصه گویی در 
بیمارستان امام حسین)ع( اصفهان

یک��ی از مروج��ان انجمن 
دوستداران ادبیات کودکان 
و نوجوان��ان اصفه��ان از 
اردیبهش��ت ماه امس��ال به 
تخصص��ی  بیمارس��تان 
کودکان»امام حسین )ع(« 
اصفه��ان م��ی رود و برای 

کودکان قصه می گوید.
نعیمه آقاتهرانی بر این باور 
اس��ت ک��ه درس��ت کردن 
کاردستی با کودکان بیمار، 
اضطراب و دله��ره آنها را کم می کند و لبخند بر لبانش��ان می نش��اند. از 
روش های او این است که در بخش همودیالیز که کودکان مجبورند چند 
ساعت به دستگاه وصل باشند، برای کودکانی که این ساعت ها را به سختی 
تحمل کرده و از بی تحرکی رنج می برند، قصه می گوی��د. او آنها را همراه 
شخصیت های قصه می کند، ماسک به چهره ی آنها می زند، با آنها نمایش 

می دهد و از رنجشان می کاهد.

اختتامیه جشنواره مطبوعات 
معاون فرهنگي اداره کل 
فرهنگ و ارش��اد اسالمي 
اصفهان گف��ت: اختتامیه 
جش��نواره  هش��تمین 
مطبوع��ات روز ۲۲ مرداد 
م��اه در تاالر فرش��چیان 

برگزار خواهد شد.
س��ید محم��د قلمکاریان 
در جم��ع خبرن��گاران به 
اس��تقبال زی��اد اصحاب 
رسانه استان از هشتمین 
جشنواره مطبوعات اشاره کرد و افزود: در مجموع، دو هزار و ۵۰۴ اثر 
در دو بخش موضوعي و فني به این جش��نواره ارسال شد. وي اظهار 
داشت: براي کیفي شدن این جشنواره در سال هاي آینده پیشنهادات 
رسانه ها براي رشته هاي بخش موضوعي دریافت شده است. معاون 
فرهنگي اداره کل فرهنگ و ارش��اد اس��المي اصفه��ان همچنین از 

تشکیل دبیرخانه دائمي جشنواره مطبوعات استان خبر داد. 

کارهایشان همگی مسخره بازی است! 
فرج اهلل سلحش��ور در این 
باره به مش��رق گفت: اگر 
درک درستی از ماه مبارک 
رمضان داش��ته باش��یم و 
فیلم ها را متناس��ب با این 
 م��اه بس��ازیم، اش��کال 

ندارد.
اش��کال کار آنجاست که  

درک  م��ا  فیلمس��ازان 
درس��تی از م��اه رمضان 
ندارن��د و فیلم های��ی که 
می سازند هیچ قرابتی با روزه و روزه داری ندارد. آنها چون شنیده اند 
ماه مبارک رمضان ماه فرح روح اس��ت، این ف��رح روح را با مطربی و 
رقاصی و مجلس عیاشی اشتباه گرفته اند. از این رو کارهایشان همگی 
کمدی و مسخره بازی است و لذا دقیقا نقطه مقابل اعتقادات ما نسبت 

به مقوله روزه داری است.

»سنجاقک های برکه سبز« به نویسندگی،تهیه کنندگی وکارگردانی 
علی قوی تن در شبکه نمایش خانگی توزیع شد.

»سنجاقک های برکه سبز« پس از فیلم هایی همچون »نسکافه داغ 
داغ«، »س��رود تولد«، »آدمک ها« و ... هش��تمین ساخته علی قوی 
تن به حس��اب می آید که در بیست و نهمین جش��نواره فیلم فجر از 

آن رونمایی ش��د. قوی تن پس از 
این، فیلم »پ��رواز بادبادک ها« و 
»آفتاب، مهتاب، زمین« را ساخت.
 داس��تان ای��ن فیل��م درب��اره

پسر بچه ای به نام لطیف است که 
در خیابان های تهران گلفروش��ی 
می کند و تصمیم می گیرد برای 
یافت��ن خان��واده خود به ش��مال 
کشور برود. حس��ین اسماعیلی، 
 رون��اک پ��ور ی��ادگار، امیررض��ا

زرین بخش و... در»سنجاقک های 
برکه سبز« ایفای نقش می کنند.
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 شکیبایی؛ انگیزه
 بازیگری هدیه تهرانی

سینماگران رفتار 
متفاوتی دارند

هدیه تهرانی می گوید: خس��رو ش��کیبایی یکی از انگیزه هایش برای ورود به 
سینما بوده است. 

به گزارش ایسنا، این بازیگر سینما که در فیلم »کاغذ بی خط« با زنده یاد خسرو 
شکیبایی همکاری داش��ته است، می گوید: وسوس��ه هایی  نسبت به سینما 
داشتم، ولی هیچ گاه به صورت جدی به این موضوع نگاه نمی کردم تا زمانی که 
سریال »روزی روزگاری« پخش شد و بازی خسرو شکیبایی یکی از انگیزه های 

من برای ورود به حوزه ی بازیگری شد. 
هدیه تهرانی در ادامه مطلبش که در کتاب »خسرو شکیبایی« درج شده آورده 
است: گویی منتظر اتفاقی بودم و این اتفاق در »کاغذ بی خط« افتاد که یکی از 
بهترین تجربه های من است. تا آن لحظه احساس می کردم تا به حال در سینما 

کار نکردم، اما از آن به بعد نظرم درمورد سینما  عوض شد. 

سیدمحمد بهشتی)مدیرعامل سابق بنیاد سینمایی فارابی(، اتفاقاتی که این 
روز ها برای خانه سینما افتاده را فرا تر از خانه س��ینما می داند و معتقد است: 
آنچه که امروز اتفاق می افتد تفاوت رفتار سینماگران مستقل در مقابل دولت و 
سینماگران دولتی است. خانه سینما در طول سال ها با عنوان یک نماد در کشور 
این توفیق را پیدا کرده است که در یک رش��ته هنری و شاخه هنری صنوف 

مختلف را دور هم جمع کند و آنها را متشکل کند.
سیدمحمد بهشتی در گفتگو با ایلنا گفت: اتفاقاتی که این روز ها درباره خانه 
سینما رخ می دهد فقط به خانه سینما مربوط نمی شود، بلکه گذشته ای دارد و 
گذشته آن به رابطه دولت فعلی با سینما ارتباط دارد و این دولت از ابتدا از وجود 
چنین سینمایی ناراحت بود. وی ادامه داد: آنچه که این روز ها اتفاق می افتد 

درگیری دولت و اصل سینماست.

الماس ها ابدی اند 

 »سنجاقک های برکه سبز«
 در شبکه نمایش خانگی

تنها خسرو شکیبایی 
جمال نوروز باقری - وقتی به س��یمای بازیگری خس��رو 
شکیبایی در طول س��ه دهه حضور درخش��انش در عرصه 
بازیگری می اندیش��یم، احتم��اال لحظات خاص��ی را به یاد 
می آوریم. حمید هام��ون وقتی خبر رابطه غی��ر افالطونی 
 مهش��ید ب��ا عظیم��ی را می ش��نود، خ��رد می ش��ود و

فرو می ری��زد، صفا در تاکس��ی گریه می کن��د و دیگر افراد 
داخل تاکس��ی را هم به گریه می ان��دازد، رضا رضایی منش 
در نام��ه به دخترش کیمی��ا، می نویسد:»س��هم ما هم یک 
یادش بخی��ر س��اده...«، منصور خس��روی پ��س از دعوا با 
دخت��رش، او را در آغ��وش می کش��د و می گوید: »آش��تی 
آش��تی، ت��ا روز بهش��تی...«، رض��ا صباح��ی خب��ر خراب 
شدن خانه س��بز را که می ش��نود، گوش��ه ای می نشیند و 
زار زارگری��ه می کند، عادل و ابی مش��رقی، ه��ر کدام برای 
 عشق های دور از دس��ترس خودشان اش��ک می ریزند و ... 
یادآوری تمام این لحظات است. در تمام این لحظات، آنچه 
به چش��م می خورد، حضور به یادماندنی عنصر احساس در 
صحنه است؛ خسرو شکیبایی چنین بازیگری بود. در تمامی 
کاراکترهایی که ش��کیبایی به آنها جان بخشیده، رگه های 
غنی و واضحی از احساسات گرایی شرقی به چشم می خورد 
که بدون ش��ک در محبوبیت و مقبولیت فوق العاده او تأثیر 
بسزایی داش��ته اند، تا جایی که ش��اید بتوان گفت در تاریخ 
سینمای ایران، کمتر بازیگری »ایرانی« تر و »شرقی« تر از 
خسرو شکیبایی وجود داشته است. در طول سه دهه، خسرو 
شکیبایی نماد احساس��ات گرایی، روشنفکری و شکنندگی 
ایرانی بوده است. این احساسات گرایی را حتی در نقش های 
منفی تری که شکیبایی بازی کرده هم می توان ردیابی کرد. 
مثال می خواهید؟ نقش های شکیبایی در فیلم های »سارا« و 
»عاشقانه« از این جمله اند، اما هرچه تاکنون ذکر شده، فقط 
یک بعد ماجراست. خسرو شکیبایی نه تنها یکی از غریزی ترین 
بازیگران تاریخ سینمای ایران که یکی از تکنیکی ترین آنها هم 
بود. به راستی کسی هست که توان درک تفاوت های بنیادین 
بین کاراکتر حمید هامون را با شخصیت هایی که شکیبایی در 
فیلم های »یک بار برای همیشه«، »کیمیا«، »پری«، »ساالد 
فصل«، »ستاره بود«، »چه کسی امیر را کشت؟«، »حکم« و 

»اتوبوس شب« بازی کرد، نداشته باشد؟
تمام ویژگی های ب��اال، ش��کیبایی را به ی��ک بازیگر مؤلف 
تبدیل کردند. کاراکتر عاشق عارف شاعر مسلک، شکننده و 
احساساتی مخصوص خود شکیبایی بود و حاال در غیاب او، 
هنوز بازیگری پیدا نشده که بتواند پا جای پای او بگذارد. قصد 
مقایسه او با دیگر بازیگران را ندارم، ولی خسرو شکیبایی تنها 

خسرو شکیبایی بود.

 روبان سفید

گمان نمی رود کسی از بین پیگیران مسائل فرهنگی و سینمایی، 
در روند رو به انحطاطی که محس��ن مخملباف در سال های اخیر 
پیموده اس��ت تردیدی داشته باش��د. جدا از تنزل شدید واپسین 
ساخته های س��ینمایی او که عاری از هر خالقیت هنرمندانه ای 
هستند، در فضای اجتماعی و بیرونی هم اعتبار چندانی برای این 
سینماگر باقی نمانده است و نمودهایی از قبیل دروغ پردازی های 
شاخدار در متن مبتذلی که راجع به زندگی رهبری نظام نوشت، 
نقش داشتن در افزایش توقعات غیرواقعی از برخی اعتراض های 
درون سیستمی ایران و در نتیجه افزایش التهابات کاذب و تحریف 
تصوی��ر واقعی فضاهای مزب��ور، حضور کنش پذیر در مناس��بات 
فرهنگ��ی حکومتی جنایت��کار، نژادپرس��ت و مرتج��ع همچون 
اسرائیل که برائت از بدنامی اش حتی شمار فراوانی از روشنفکران 
غیرمس��لمان را هم به کنش واداشته اس��ت و حمایتش از آیینی 
جعلی همچون بهائیت که نه خاس��تگاه خرافی اش و نه وابستگی 
 اش به قدرت استعماری بزرگ وقت و نه بی در و پیکر بودن مبانی

اعتق��ادی اش، جایی ب��رای دفاع باق��ی نمی گذارد، باعث ش��ده 
اس��ت دس��ت کم در بین کس��انی که در داخل ای��ران دغدغه ها 
و دلبس��تگی های فرهنگی دارند، دیگر جدی انگاش��ته نش��ود، 
حتی برای کس��انی همچون نگارنده و بس��یاری از هم نسل های 
او که زمانی ن��ام محس��ن مخملباف برایش��ان توأم ب��ا احترام و 
اعتبار فراوان ب��ود و هنوز برخ��ی از فیلم های او در زم��ره آثار به 

یادماندنیشان در س��ینمای ایران به حس��اب می آید، اما موضوع 
این یادداش��ت  بدگوی��ی از مخملباف نیس��ت، چ��ه آن که این 
روزها دیگر درش��ت گوی��ی علیه او از س��اده ترین کارهاس��ت و 
بضاعتی نم��ی طلبد، بلکه روی س��خن با مدیر محترم س��ازمان 
 سینمایی است که اخیرا در دستوری غریب، حکم به جمع آوری

یادمان های این فیلمساز از موزه سینما داده است.
 این تصمی��م برآم��ده از ی��ک دیدگاه غل��ط فرهنگی اس��ت که

می پن��دارد ه��ر آنچه برخ��الف سیاس��ت و دی��دگاه حاکمیت 
اس��ت، باید خودش و گذش��ته اش و آثار و مآث��رش محو گردد. 
هنوز به ی��اد داریم ک��ه در اوایل انق��الب چگونه برخ��ی به بهانه 
محو کردن نش��انه ه��ای طاغ��وت، داد از تخری��ب بقایای تخت 
جمشید و پاس��ارگاد می زدند و چگونه تا س��ال ها در کتاب های 
 درسی دبس��تان، تصویر کوروش و داریوش و کمبوجیه همچون

زامبی ها ترسیم می شد )و س��ال ها بعد که کارگردان »سیصد« 
همین رویه را در پی��ش گرفت، به او تاختیم و س��خن از توطئه و 
تهاجم و جنگ نرم به میان آوردیم(. طبق همین دیدگاه است که در 
بازپخش تصاویر و فیلم های مستند روزهای انقالب در رسانه های 
رسمی، کمتر خبری از بنی صدر و بازرگان و قطب زاده و منتظری 
است و حتی در یک سال، کار را به آنجا کشاندند که عکس معروف 
پایین آمدن امام خمینی)ره( از پل��کان هواپیما در حالی که تکیه 
بر دست یک افسر خارجی دارد را بازس��ازی کردند و به جای مرد 

اجنبی، شمایل یک فرد روحانی و معمم قرار دادند!
 موزه، جایگاهی اس��ت برای نگهداری میراث هایی از گذشته، چه 
دوستشان داشته باشیم یا نه، چه عملکردشان منطبق بر خواسته 
های ملی و حکومتی باش��د یا نه. با استدالل مدیر محترم سازمان 
س��ینمایی باید بس��اط موزه هایی را هم که یادگارهایی از دوران 
پهلوی و ماقبل آن را در بر دارند جمع کرد. تحول هایی که در آدم 

ها رخ می دهد )چه مثبت و چه 
منفی( و تغییراتی که در گذر 
از یک دولت ب��ه دولت بعدی 
ش��کل می گیرد، نباید مانع از 
 ثباتی باش��د که نگه��داری از 
نشانه های فرهنگی و سیاسی 
و اجتماعی اقتضا می کند، چه 
در این صورت دیگر نباید هیچ 
نش��انی از هیچ آدم و تمدن و 
پدی��ده ای در هیچ م��وزه ای 
باقی بماند. عرص��ه فرهنگ با 
میدان سیاس��ت تفاوت دارد و 
اگر قرار باش��د به تأسی از کف 
های شناور بر سطح سیاست، 
عمق فرهنگ نیز دس��تخوش 
حذف و محو گردد، دیگر نه از 
تاک نشان می ماند و نه از تاک 

نشان. اگر قرار بر صحت این تصمیم بود، احتماال در تاریخ اسالم و 
تشیع هم نامی از ابوسفیان و معاویه و طلحه و مأمون نباید به میان 

می آمد و هر نوع اثری از آثارشان به سرعت محو می شد.
 مخملب��اف، خ��ود دس��ت ب��ه اعتبارزدای��ی اش در رون��د 
خود ویران گرانه ای ک��ه در طی یک دهه اخی��ر در پیش گرفته 
زده اس��ت، اما این چه ربطی دارد به گذش��ته او که طبق دستور 
باید از دیدگان بازدیدکنندگان یک موزه دور نگه داش��ته ش��ود؟ 
اتفاقا تماش��ای نش��انه هایی از موفقیت او در س��ال هایی دورتر 
در موزه ای همچون موزه س��ینما، می تواند مای��ه عبرت فراوان 
باش��د؛ این که چگونه کس��ی از نقط��ه ای افراطی در مس��یری 
 ملته��ب ب��ه نقط��ه ای تفریطی رس��ید. از این دس��ت اف��راط و

تفریط ها فقط در مخملباف نیست که بروز می کند، چه آن که در 
همین یکی دو س��ال اخیر هم دیده ایم مدیران دوآتشه ای را که 
حکم بر تعطیل و انحالل می دادند و ناگهان سر از موقعیت هایی 
درآوردند که مشحون از نسبت های منحط اخالقی و مالی بود...» 

ْولِی األَلَْباِب . «     لََقْد َکاَن فِی َقَصِصِهْم ِعْبَرٌة أِلُأّ

درباره دستور مدیر سازمان سینمایی برای جمع آوری آثار مخملباف از موزه سینما

موزهمحلفرهنگیاست،نهدستوری

مستندسازان متهم به همکاری با بی بی سی تبرئه شدند»ترانه های دلنشین« در چهارباغ 
 

مسیح کبوتری نوازنده و مدرس موس��یقی اقدام به جمع آوری و 
انتشار کتاب های مختلف در زمینه قطعات موسیقی برای سازهای 
مختلفی از جمله فلوت و گیتار با عنوان»ترانه های دلنشین« نمود.

مس��یح کبوتری  با اش��اره به کتاب های منتشر ش��ده در زمینه 
موسیقی اظهار داش��ت: »ترانه های دلنش��ین« نام کتابی است 
که قطع��ات مع��روف ایرانی را برای س��ازهای کالس��یک مانند 
فلوت  را در آن گ��ردآوری کردیم و به بازار عرضه ش��ده اس��ت. 
وی افزود: کتاب» برگزیده های موس��یقی کالس��یک« به دلیل 

استقبال مردم تجدید چاپ ش��ده که هر دو این کتاب ها توسط 
انتش��ارات چهارباغ منتشر ش��ده اس��ت. این مدرس موسیقی، 
در خصوص انتش��ار کت��اب» مجموع��ه آکوردها ب��رای گیتار« 
بیان داش��ت: این مجموعه در پنج جلد  همراه ب��ا قطعاتی برای 
فلوت و گیتار به چاپ رس��یده اس��ت. کبوتری با بی��ان این که 
در ح��ال حاضر مش��غول تهیه آلبوم جدید موس��یقی هس��تم، 
گفت: عالوه بر تدریس موس��یقی مش��غول تهیه آلبوم تلفیقی  
موسیقی پاپ و کالس��یک ایرانی هس��تیم که در مرحله نهایی 
 به س��ر می برد و به زودی روانه ب��ازار خواهد ش��د. مؤلف کتاب

»ترانه ه��ای دلنش��ین« تصریح ک��رد: در زمین��ه نوازندگی تار 
و س��ه تار س��عی ک��ردم به ش��یوه ت��ازه ای برس��م و ب��ا تلفیق 
س��ازهایی مانند ماندولین و گیتار، با این س��ازها شیوه جدیدی 
در نوازندگی تار و س��ه تار را به منصه ظهور برس��انم. وی درباره 
فعالیت تدریس خ��ود به نوجوان��ان گفت: مؤسس��ه»زیر گنبد 
 کب��ود« حدود ۱۵س��ال پیش توس��ط ح��وزه هن��ری اصفهان

راه اندازی شد و حدود دو هزار هنرجو در این مؤسسه تعلیم داده 
شدند  وکنسرت های متعددی نیز به اجرا گذاشته ایم.

مش��اور حقوقی س��ازمان س��ینمایی کش��ور از رف��ع اتهام 
مستندسازان همکار با شبکه بی بی سی خبر داد.

بهزاد ابتهاج مشاور حقوقی س��ازمان سینمایی کشور با بیان 
این مطلب که مستندسازان همکار با شبکه بی بی سی فارسی 
رفع اتهام شده اند، گفت: مستندسازان متهم همکار با شبکه 
بی بی سی فارسی بعد از انجام تحقیقات الزم از سوی بازپرس 
پرونده، رفع اتهام شدند. وی ادامه داد: طبق آخرین درخواست 
قضایی که از ما شده بود، من به عنوان مشاور حقوقی سازمان 

سینمایی کشور آثار پخش شده از ش��بکه بی بی سی فارسی 
 را که س��ازندگان آن مستندس��ازان داخل در کش��ور بودند، 
بازبینی کردم تا درب��اره ضدانقالبی بودن یا نب��ودن این آثار 

نظر دهم.
مش��اور حقوقی سازمان س��ینمایی کش��ور توضیح داد: من 
بع��د از بازبینی پرونده، نظ��ر نهایی خود را به عنوان مش��اور 
حقوقی س��ازمان س��ینمایی ارایه کردم. در نهایت در پرونده 
مستندسازان متهم به همکاری با ش��بکه بی بی سی فارسی 
بعد از انجام تحقیقات و مش��خص ش��دن آن که آثار مربوطه 
هیچ کدام محتوای ضد انقالب و تبلیغ علیه نظام نداش��تند، 
حکم برائت متهم��ان صادر ش��د. وی در پای��ان تأکید کرد: 
تمامی متهمان این پرونده رفع اتهام شده اند. پیش از این، ۲۵ 
 نفر از مستندسازان داخل کش��ور به دلیل همکاری با شبکه

بی بی س��ی مورد اتهام قرار گرفته و از این تع��داد۱۰ نفر به 
عنوان متهم اصلی شناخته شده بودند.

این اف��راد در واقع گروه��ی از هنرمندان بودند ک��ه در قبال 
نمایش آثار خود در بی بی سی، پول دریافت کرده اند.

جانشین آرنولد 
گروه فرهنگ - این قهرمان جدید اکشن س��ینما که بسیاری او را جانشین آرنولد 
ش��وارتزنگر می دانند، هجدهم ژوالی س��ال ۱۹۶۷ در ش��هر نیویورک به دنیا آمد. 
نام اصلی اش »مارک سینکلر وینس��نت« اس��ت و این روزها با فیلم علمی -تخیلی 
و ماجراجویانه »بابیلون آ.دی« دوباره مورد توجه دوس��تداران سینمای اکشن قرار 

گرفته است.
 دیزل که سر تراشیده اش وجه مشخصه سینمایی اش است، عالقه به کار هنری را از 

پدرش آموخت که در رشته تئاتر کار می کرد.
مادرش روانشناس بود و دوست داش��ت فرزندش مهندس شود. کسی چیز زیادی از 
دوران کودکی، نوجوانی و حتی جوانی وین دیزل نمی داند، زیرا وی در گفتگوهایش 
خیلی کم درباره این دوران صحبت کرده اس��ت. بنا به دالیلی که برای رس��انه های 
گروهی مشخص نیست، او ترجیح می دهد درباره گذشته غیرهنری اش سکوت کند. 

با این حال، همه می دانند که وی سال۱۹۹۴از کالج اخراج شد، زیرا اصرار داشت که 
فیلم »چند چهره ای« را بسازد. این فیلم یک کار کوتاه درباره بازیگر پرتالشی بود که 

می خواست موفقیت را تجربه کند.
این فیلم ساخته شد و سال ۱۹۹۵در جشنواره بین المللی فیلم کن به نمایش درآمد. 
استیون اسپیلبرگ که آن سال میهمان کن بود، این فیلم را دید و پسندید. توجه این 
کارگردان سرشناس به فیلم دیزل باعث ش��د تا وی این جوان پرانرژی را برای ایفای 
 یکی از نقش ه��ای درام جنگی اش »نجات س��رباز رای��ان« )۱۹۹۸(  انتخاب کند. از

همین جا فعالیت رسمی و حرفه ای وین دیزل شروع شد. این فیلم تعداد زیادی بازیگر 
جوان داشت و دیزل در آن نقش اول را نداشت. به این ترتیب چهره او خیلی خوب در 
فیلم دیده نشد، ولی او در کارهای بعدی اش موفقیت بیشتری را تجربه کرد. با آن که 
پدرش یک کمپانی کوچک تئاتری در برادوی داشت، ولی دیزل هیچ وقت با پدرش 

کارهای تئاتری نکرد. از همان سن۱۷سالگی بدن ورزیده ای داشت و در کنار فوتبال، 
در رشته بدنسازی هم فعال بود. نمی خواست سربار خانواده باشد و همین باعث شد در 
همان دوران به دنبال کار بگردد و حرفه های معمولی مختلفی را تجربه و کار کرد که 
همه آنها برای کسب درآمد و گذران زندگی بود. در هالیوود به دنبال حرفه بازیگری 

رفت و در چند نمایش مستقل هم بازی کرد.
س��ال۱۹۹۷ با س��رمایه ش��خصی اش اولین فیلم بلند حرفه ای خود »استری ها« را 
کارگردانی کرد. این فیلم در جش��نواره س��اندنس پذیرفته ش��د و علیرغم استقبال 
منتقدین، در نمای��ش عمومی )برخالف تصور دیزل(  با موفقیت مالی روبه رو نش��د. 
اولین فیلم موفق دیزل در مقام بازیگر، اکشن »سه ایکس« )۲۰۰۲(  است. پس از آن 
او در فیلم هایی مثل »مرا مقصر پیدا کن«، »پاسی فیر«، »جدا افتاده«، »پیچ بلک« و 

»سریع و آتشی«  ظاهر شده که برخی از آنها کمدی و نوجوانانه بوده اند.

SMS

این تصمیم برآمده 
از یک دیدگاه غلط 

 فرهنگی است که
می پندارد هر آنچه 

برخالف سیاست 
و دیدگاه حاکمیت 
است، باید خودش 

و گذشته اش و 
آثار و مآثرش محو 

گردد



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه 

هیأت پزشکی- ورزشی اصفهان 
جهانی شد

هيأت پزشكی- ورزشی استان اصفهان به عنوان نماينده فدراسيون 
 بين المللی پزش��كی- ورزش��ی برگزيده ش��د تا از اين پس ميزبان

دوره های آموزشی آسيا باشد.
دبير هيأت پزشكی- ورزشی استان اصفهان گفت: فدراسيون جهانی 
پزشكی- ورزشی )فيمنز(، هيأت اس��تان اصفهان را برای برگزاری 
دوره های آموزشی و طرح های پژوهشی بين المللی برگزيده است. 
پويا دانش��ور افزود: از اين پس اين هيأت می تواند با استفاده از آرم 
فدراسيون بين المللی پزشكی- ورزشی دوره های آموزشی برگزار و 

طرح های پژوهشی بين المللی را در سطح آسيا اجرا كند. 
وي همچنين گفت: هيأت پزشكی- ورزشی استان با كسب امتيازهای 
الزم در زمينه های نوآوری، برگزاری دوره های آموزشی و استفاده 
از پيشرفت های پزشكی براي درمان، آموزش و پيشگيری توانسته 

اين عنوان را كسب كند. 
دبير هيأت پزشكی- ورزشی استان اصفهان با بيان اين كه فدراسيون 
بين المللي پزشكی- ورزش��ي قصد دارد در قاره های مختلف جهان 
نمايندگانی را براي فعاليت های آموزش��ی، پژوهشی، پيشگيری و 
درمان داشته باش��د، افزود: در اين زمينه۷ درخواست به فدراسيون 

جهانی ارسال شده بود كه دو درخواست از ايران بود. 
دانشور با اشاره به اين كه از ايران دانش��گاه های تهران، فدراسيون 
پزشكی ورزشی و هيأت پزشكی- ورزشي استان اصفهان درخواست 
نمايندگی داده بودند گفت: از اين بين تنها با درخواست فدراسيون 
پزشكی- ورزشی و هيأت پزشكی- ورزشی استان اصفهان موافقت 

شد. 
وی در پايان گفت: هيأت پزشكی- ورزشی استان اصفهان با همكاری 
دانشگاه های استان اصفهان از سال آينده ميالدی ميزبان دوره های 

آموزش پزشكی- ورزشی آسيا خواهد بود.

 نصف تیم ملی والیبال
 در باریج اسانس

 مصطفی كارخانه به همراه عليرضا نادی، مهدی مهدوی، آرش كمالوند، 
فرهاد قائمی و آرمين تش��كری قرارداد خود را با باشگاه باريج اسانس به 

صورت رسمی ثبت كردند.
باشگاه باريج اسانس كاشان كه با تغيير دوباره در مديريت خود و حضور 
حسين حجازی، به دنبال بس��تن تيمی قدرتمند برای حضور در فصل 
جديد ليگ برتر واليبال بود با مصطفی كارخانه و جمعی از ملی پوش��ان 
واليبال ايران وارد مذاكره ش��د. عليرضا نادی كاپيتان س��ابق تيم ملی، 
مهدی مهدوی پاس��ور ملی پوش، آرش كمالوند دريافت كننده قدرتی 
تيم ملی، فرهاد قائمی بلندزن تيم ملی و آرمين تشكری سرعتی زن تيم 
ملی واليبال قرارداد خود را باشگاه باريج اسانس به صورت رسمی به ثبت 
رساندند. طبق قوانين سازمان ليگ، بازيكنان باالی۲۸ سال قرارداد يک 
ساله و بازيكنان زير ۲۸ س��ال قرارداد دو ساله دارند. به اين ترتيب به جز 
نادی و مهدوی، ساير بازيكنان جديد باريج اسانس با اين باشگاه قرارداد 
دو ساله امضا كرده اند.  عالوه بر اين قرارداد امير غفور نيز با باشگاه باريج 
اسانس تمديد شد. ناصر رحيمی، حسين اميری، جواد ميرآفتاب و مهدی 
صادق زارع نيز ديگر بازيكنان فصل قبل باريج اسانس هستند كه قرارداد 

خود را با اين تيم تمديد كردند. 

با ۸۰۰ میلیون، لیگ برتری شوید!
با انصراف تيم واليبال پيشگامان اردكان يزد از حضور در ليگ برتر واليبال، 

يک جای خالی برای حضور نماينده ای از اصفهان پيدا شد.
تيم واليبال پيش��گامان اردكان يزد در رقابت های ليگ دسته يک فصل 
گذش��ته حضور داش��ت و توانس��ت با قرار گرفتن در جمع دوتيم برتر 
جدول رده بندی جواز صعود به ليگ برتر را كسب كند. اما از آنجايی كه 
فدراسيون واليبال برای جايگزينی تيم ها و خريد و فروش امتياز حضور 
در ليگ برتر، ضوابط خاص و مبالغ بااليی را تعيين كرده است برای خريد 
سهميه تيم انصراف داده پيشگامان بايد ۸۰۰ ميليون تومان از سوی تيم 

متقاضی پرداخت شود. 

 قیمت بلیت دیدارهای لیگ برتر
 ۵ هزار تومان می شود؟ 

مسئوالن سازمان ليگ در صدد هستند كه قيمت بليت فروشی مسابقات 
ليگ برتر برای فصل آينده را دو هزار تومان افزايش دهند.

بليت ديدارهای ليگ برتر در ورزشگاه فوالدش��هر و ساير ورزشگاه های 
شهرس��تان ها در فصل دوازدهم۳ ه��زار تومان بود، اما گفته می ش��ود 
مسئوالن سازمان ليگ در صدد افزايش قيمت بليت اين بازی ها برای فصل 
آينده هستند. اعضای هيأت رييسه سازمان ليگ قيمت های پيشنهادی 
خود را برای حضور هواداران در ورزشگاه ها در فصل سيزدهم به فدراسيون 
ارسال كرده اند كه بر اين اساس، در ورزشگاه آزادی قيمت بليت جايگاه 
ويژه۱۲هزار تومان و بليت هايی كه سال گذش��ته به مبلغ ۵ هزار تومان 
فروخته می شد با افزايش قيمت ۲ هزار تومانی هفت هزار تومان فروخته 
شد و همچنين بخش هايی از ورزشگاه نيز كه مبلغ سه هزار تومان بود به 

پنج هزار تومان افزايش يافت. 

 ۵ ماه است
هزار تومان هم نگرفته ام 

سید جالل حسینی/ مدافع تیم پرسپولیس
با ضربه اي كه بازيكن حريف به من زد، سرم بدجوري پاره شد و۱۲ 
بخيه خورد. نكته جالب اين كه پارگي در يک خط نيست و زيگزاگي 

است. قسمتم اين بود و ناراحت هم نيستم. 
جدا از لقب كهكشاني، بازي روبه روي تراكتورسازي هميشه سخت 
است. آنها تماشاگران زيادي 
دارن��د، اما پرسپوليس��ي ها 
بيش��ترند و مطمئن��م ك��ه 
سكوهاي ورزش��گاه آزادي 
را اش��غال مي كنن��د. ب��اور 
كنيد يک ه��زار توماني هم 
نگرفته ام. تازه از پارسال هم 
طلب دارم، اما هنوز اين پول 

را دريافت نكرده ام. 

كاپيتان تيم ملی در آخرين ساعات ۲6 تيرماه با باشگاه استقالل به توافق رسيد و قرارداد خود را تمديد كرد.6
علی فتح اهلل زاده مدير عامل اس��تقالل به وعده خود عمل كرد و با جواد نكونام كاپيتان تيم ملی به توافق 
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دهنوی برای سرخ ها، 
خلیل زاده برای زردها

طیبی در گیتی پسند 
ماندنی شد

باشگاه گيتی پسند اصفهان در پاسخ به درخواست باشگاه روسی مبنی بر 
جذب حسين طيبی جواب رد داد.

تيم فوتسال نوريل روسيه با ارسال درخواس��تی خواستار جذب حسين 
طيبی بازيكن ملی پوش تيم گيتی پسند اصفهان شده بود، اما اين باشگاه 
اصفهانی با توجه به در پيش بودن رقابت های حس��اس جام باشگاه های 

آسيا با اين درخواست مخالفت كرد. 
به اين ترتيب حس��ين طيبی در تمرينات تيم فوتسال گيتی پسند برای 

حضوری پر قدرت در جام باشگاه های آسيا شركت خواهد كرد. 
 مس��ابقات فوتس��ال جام باش��گاه های آس��يا از پنجم ش��هريور ماه در

 ش��هر ناگويای ژاپن آغاز می ش��ود و تيم فوتس��ال گيتی پس��ند ايران 
 به عن��وان مداف��ع عن��وان قهرمان��ی در اين رقاب��ت ها حض��ور خواهد 

داشت.

جلسه  حل اختالفات دو باشگاه پرسپوليس و سپاهان ميان مسئوالن اين 
دو باشگاه برگزار شد تا در نهايت داستان قاسم دهنوی و شجاع خليل زاده 

و يعقوب كريمی مشخص شود. 
مسئوالن دو باشگاه توافق كردند بر س��ر پيوستن قاسم دهنوی و شجاع 
خليل زاده از يكديگر شكايتی نداشته باشند و اين دو بازيكن مبالغ گرفته 
شده از باشگاه نخس��ت را پس دهند. با اين وجود كميته  انضباطی اعالم 
كرد كه نحوه پيوستن اين۲ بازيكن به س��پاهان و پرسپوليس را بررسی 
و رأی خود را درمورد تخلفات انجام ش��ده اعالم خواهد كرد. مس��ئوالن 
باشگاه س��پاهان معتقدند قاس��م دهنوی ابتدا با آنها قرارداد بسته بود و 
پرسپوليسی ها نيز اعتقاد دارند خليل زاده با آنها زودتر از سپاهان قرارداد 
بسته است. پرسپوليسی ها معتقدند يعقوب كريمی هم پس از قرارداد با 

آنها به سپاهان رفته است.
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نکونام با استقالل تمدید کرد

لوکاس دینی به پاری سن ژرمن پیوست
پاری سن ژرمن اعالم كرد كه لوكاس دينی را از ليل خريداری كرده است. 
مبلغ انتقال اين مدافع چپ حدود ۱۵ميليون يورو تخمين زده می شود. 
دينی ۱9ساله قراردادی پنج ساله بسته است. هم پی اس چی و هم موناكو 

در تابستان به دنبال اين بازيكن بودند. 

علیرضا حقیقی دوباره پرسپولیسی شد
عليرضا حقيقی با عقد قراردادی يک س��اله به تيم فوتبال 
پرسپوليس پيوست. حقيقی كه از تيم فوتبال اين باشگاه 
به روبين كازان روسيه انتقال يافته بود پس از گفتگو با علی 

دايی و مذاكره با محمد رويانيان به پرسپوليس پيوست. 

جاکرینی به ساندرلند پیوست

هافبک يوونتوس با قراردادی چهار ساله به ساندرلند 
پيوست تا شاگرد دی كانيو شود. امانوئل جاكرينی با 
باشگاه ساندرلند انگليس به توافق رسيد و با اين تيم 

ليگ برتری قرارداد چهارساله امضا كرد.

مهرداد ميناوند بازيكن س��ابق تيم ملی در ج��ام جهانی 9۸ و 
پيشكسوت پرسپوليس حاال در تيم های پايه مشغول مربيگری 
 است تا خودش را پله پله به ليگ برتر برس��اند. بازی دوستانه 
تيم منتخب س��ال9۸ با تيم ملی۲۰۱4  بهانه ای ش��د تا با او 
تماس بگيريم. اين مصاحبه س��ايت گل را با مه��رداد ميناوند 

بخوانيد.
نظرت درمورد بازی منتخب 9۸ با تیم ملی چیست؟

از پژمان جمش��يدی ممنونم كه كاری در جام رسانه كرده كه 
هر سال هنرپيشه ها و فوتباليست ها  در جام ستاره ها دور هم 
جمع می شوند و اين   را نمی ش��ود با  دنيا عوض كرد. درمورد 
بازی ش��نبه هم بايد بگويم كه هر كسی اين كار را كرده خيلی 

 خوب بوده. اين تقابل برای مردم خيلی جذاب  و ديدنی است. 
اميدوارم مردم از اين بازی كه رايگان هم است استقبال كنند، 
چرا كه ما خوشحال می ش��ويم و برای ما روحيه خيلی خوبی 

است.
نتیجه بازی را چطور پیش بینی می کنی؟

خب نتيجه اين بازی ها زياد مهم نيست، اما نسل ما طوری بود 
كه اگر در محلمان هم بازی كنيم، بايد ببريم و اگر ببازيم تا ۳روز 
خوابمان نمی برد، برای همين تالش می كنيم تا بازی را ببريم.

ولی نمی برید. آنها از نظر بدنی از شما بهترند.
ما هم  از نظر بدنی بد نيستيم؛ مثال  سه،چهار نفر داريم كه نامزد 
حضور در تيم ملی وزنه برداری هستند. اصال شايد جای رضازاده 

را بگيرند. بعد هم آقای احمدی نژاد را می دهيم به آنها و بازی 
را می بريم! البته چند نفر داريم كه هنوز روی فرمند؛ مثال كريم 
باقری. اگر بيايد فرهاد مجيدی. حتی علی كريمی كه در اردوی 
بروچرد آن تيم شركت كرد يا رضا شاهرودی بهترين چپ پای 

تاريخ جهان، حتی استاد اسدی .
نظرت درمورد تیم ملی چیست؟

خب تيم ما نس��ل خيلی خوبی اس��ت و بازيكنان بزرگی مثل 
نكونام را در اختيار دارد كه ارزشمند هستند. اين تيم می تواند 

از گروهش باال بيايد.
از همه برای این بازی دعوت شده است؟

خب تقريبا بله، اما دوست داشتم از علی پروين و حسن روشن 
هم رسمی دعوت بشود و از آنها تقدير شود، البته انتظار داشتم 
از س��هراب بختياری زاده به عنوان زننده آخرين گل ايران در 

جام جهانی هم تقدير شود.
فکر می کنی  چه کسی در این بازی گل بزند؟

خب مهم نيس��ت هر كس��ی گل بزند خوشحال ش��ويم، فقط 
اميدوارم حميد اس��تيلی گل نزند، چون ممكن اس��ت وس��ط 
بازی برود خانه اش. آخر در بازی دوستانه كه با آمريكا داشتيم 
و حميد گل زد بعد از گريه می گفت بايد بروم خونه، گفتم چرا 

گفت مادرم گفته گل را كه زدی بيا خانه!
علی دایی گل بزند چی؟

 علی روی فرم اس��ت. كنار زمين هم برای گل ه��ا همان كار را
می كند. البته ش��كر خدا غالمپور در تيم جام جهانی نيس��ت، 
اما فكر كنم  می آيد ورزشگاه. بايد باديگارد بگيريم برای دايی!

از بازیکن�ان هم نس�لت بگو. از شخصیتش�ان چه 
کسی احساسی بود؟ چه کسی با مزه بود؟ چه کسی 

جدی بود و...؟
خب احساس��ی كه علی منصوريان. ما نفهميديم چه وقت شاد 

است چه وقت غمگين. يک نفر فوت می كرد گريه می كرد. يک 
نفر عروسی می كرد گريه می كرد ! كال در حال گريه بود، البته 
حميد استيلی هم دست كمی از علی نداشت. از نظر با مزه بودن 
خودم خيلی در اردوها سعی می كردم به بچه ها روحيه بدهم، 
اما استاد اسدی چيز ديگری بود، چون حرف هم نمی زد و فقط 
نگاه می كرد، همه می خنديديم. خاكپور بچه باشخصيتی بود، 
ولی علی دايی خيلی جدی و با ديسيپلين بود، البته به وقتش 
هم از همه شوخ تر بود. استاد در اين بازی می تركان. همين كه 

باشد هيچ كس نمی تواند به ما گل بزند .
چطور؟

يک كم فكر كنيد. ) می خندد(
از نسل ش�ما چرا فقط علی دایی و گل محمدی در لیگ 

مربی هستند؟
به بقيه هم دور دادند، اما برايشان زود بود. به نظر من بازيكنان 
و دوستان ما كمی عجله دارند. من خودم االن از تيم های پايه 

شروع كردم و پله پله می خواهم رشد كنم.
 مربيگ��ری تجرب��ه می خواه��د. به نظ��ر من برای اس��تيلی، 
منصوريان، افشين پيروانی و حتی گل محمدی كمی زود بود، 
اما همين آدم ه��ا بايد گود را خالی نكنن��د و در عرصه بمانند، 
چرا كه فوتبال ايران به يک نسل مربی نياز دارد تا فوتبال ايران 

را عوض كنند.
حرف خاصی نداری؟

اميدوارم به اسم تيم 9۸ بازيكن هايی نيايند كه ۵ نسل اين ور 
و آن ورتر رنگ جام جهانی را نديده اند .

اما آدم هايی مثل عابدزاده ، نادر محمدخانی و خاكپور نيستند.
 قش��نگ اين بود كه همه اينه��ا را جمع می كردي��م دور هم. 
مثال احمد واقعا جايش خالی است. انش��اءاهلل اكثريت  بچه ها 

باشند.

باید برای دایی بادیگارد بگیریم

میناوند: سه، چهار ستاره داریم در حد رضازاده 

مربیگری تجربه 
می خواهد. به نظر 
من برای استیلی، 

منصوریان، افشین 
پیروانی و حتی گل 

محمدی کمی زود بود، 
اما همین آدم ها باید 

گود را خالی نکنند

رسول تقيان ملی پوش اصفهانی وزنه برداری ايران 
معتقد است با ركوردی كه در يونيورسياد روسيه به 
دست آورده، فاصله چندانی با موفقيت در مسابقات 

جهانی و المپيک ندارد.
تقي��ان يك��ی ديگ��ر از پوالدم��ردان تي��م ملی 
وزنه برداری اس��ت كه اين روزها به س��تاره جديد 
در وزنه برداری ايران تبديل شده است. وزنه بردار 
دسته۷۷ كيلوگرم كشورمان كه در آخرين حضور 
ملی اش در س��ال ۲۰۰9 با رك��ورد مجموع ۳۳9  
كيلوگرم، مدال برنز آس��يا را به دس��ت آورده بود، 
پس از چهار س��ال دوری از ميادين و مس��ابقات 
بين المللی، بازگش��تی طاليی داش��ت؛ بازگشتی 
سرافرازانه كه حتی به عنوان بهترين وزنه بردار قاره 

آسيا هم انتخاب شد. 
تقيان چندی پي��ش در رقابت ه��ای وزنه برداری 
قهرمانی آسيايی قزاقس��تان با مهار وزنه های۱6۳ 
 كيلوگرم در حركت يک ضرب و ۲۰۳  كيلوگرم در 

حركت دوضرب و با مجموع ۳66  كيلوگرم، صاحب 
سه مدال طال شد. او در اين رقابت ها ضمن شكست 
ركورد ايران، به ركوردی دست يافت كه حتی شش  
كيلوگرم بيش��تر از نفر دوم المپيک۲۰۱۲ لندن 
بود. بهترين وزنه بردار آس��يا در كمت��ر از۱۰ روز 
بعد از اين مس��ابقات راهی بازی های يونيورسياد 
دانشجويان جهان در روس��يه شد و در اين ميدان 
مهم نيز توانس��ت تنها مدال ط��الی وزنه برداری 
ايران را به دست آورد. تقيان اين بار نيز موفق شد 
۳۰  كيلوگرم ركورد دوضرب دس��ته ۷۷ كيلوگرم 

بازی های يونيورسياد را جابه جا كند. 
او كه پنج ماه بيشتر نيس��ت در اردوهای تيم ملی 
حضور دارد، معتقد است برنامه های خوب كوروش 
باقری پرافتخارترين مربی وزنه برداری ايران به او 
انگيزه داده ك��ه بتواند برگردد و اي��ن گونه نتيجه 

بگيرد. 
چه ش�د که بع�د از چهار س�ال دوباره 

تصمیم گرفتی به تیم ملی برگردی؟ 
چهار س��ال پيش كه در مس��ابقات قهرمانی آسيا 
شركت كردم، دچار يک آسيب ديدگی شدم و اين 
موضوع باعث شد كه خانه نشين ش��وم. بعد از آن 
هم ديگر انگيزه ای نداشتم كه به تيم ملی برگردم 
تا اين كه باقری سرمربی تيم های ملی شد. وقتی 
كه ديدم شاگردان او پشت سرهم مدال می گيرند 
و بازده كاری ايشان مثبت اس��ت، تشويق شدم تا 
دوباره خودم را برای حضور در تيم ملی آماده كنم. 
به همين دليل تمريناتم را در اصفهان دنبال كردم 
و به ركوردهای قابل توجهی رسيدم. آن موقع بود 
كه ديدم می توانم به خودم اميدوار باشم. البته در 
اين چند سال در رقابت های ليگ شركت می كردم، 
اما با ش��ور و عالقه نبود چون ب��ا۳۰، 4۰ كيلو زير 
ركوردهای االنم هم قهرمان اين مسابقات می شدم. 
اس�تقبال کوروش باقری از بازگش�تت 

چطور بود؟ 

من تا به حال با آقا كوروش كار نكرده بودم. او وقتی 
در ليگ ديد ك��ه من۱۱كيلو از نف��ر دوم المپيک 
بيشتر وزنه می زنم مايل بود كه به تيم ملی بيايم. به 
همين دليل استقبال خوبی از من كرد و از اواسط 
اسفندماه سال گذش��ته به اردو دعوت شدم. خدا 
را شكر توانس��تم با انجام تمرينات خوب هم مدال 

قهرمانی آسيا را بگيرم و هم يونيورسياد را. 
اول از مس�ابقات قهرمان�ی آس�یا در 

قزاقستان شروع کنیم، چطور بود؟ 
واقعا رقابت های دسته۷۷كيلوگرم در اين دوره از 
مسابقات قهرمانی آسيا بی سابقه بود. نزديک به۲۰ 
سالی می شد كه در اين دسته چنين ركوردهايی 
ثبت نشده بود. خوشبختانه من هم آمادگی ام باال 
بود و توانس��تم در مجموع ش��ش كيلوگرم از نفر 
دوم المپيک لندن هم بيش��تر بزن��م. در مجموع 
از ركوردهايم راضی بودم. در يک ضرب، هر س��ه 
حركتم را زدم و اول شدم. در دوضرب، دو حركت 
اولم را زدم، اما در حركت سوم، وزنه از دستم افتاد. 
به نظر خودم اگر بهانه نباش��د مشكل از تخته بود 
كه نتوانس��تم اين حركت را مهار كن��م. خيلی از 
بچه های ديگر هم با اين مش��كل در اين مسابقات 
مواجه بودند. با توجه به اين ك��ه در تمرينات ۲۰ 
كيلو بيش��تر از اين ركوردم زده بودم توانايی اين 
را داشتم كه در قزاقس��تان هم اين ركورد را تكرار 
كنم، اما چون بازی های يونيورسياد را هم پيش رو 
داش��تم و ممكن بود فش��ار بيش از اندازه موجب 
آسيب ديدگی ام ش��ود با تصميم باقری به همين 
ركورد بس��نده كردم. البته در مجم��وع يک كيلو 

ركورد ايران را هم زدم. 
بعد از قزاقستان بالفاصله در مسابقات 
یونیورسیاد شرکت کردی،  از نظر بدنی 

کم نیاوردی؟ 
كم كه نه، اما فرصتی برای ريكاوری نداشتم. يک 
هفته بيشتر فرصت نداش��تم. از قزاقستان با پرواز 
بس��يار بدی برگش��تيم كه نزديک به۳۰ س��اعت 
سفرمان به تهران طول كشيد. وقتی هم كه آمديم 
برای رفتن به روسيه مشكل خروجی پيدا كردم و 

چند روزی هم دنبال اين كار بودم. 
ولی خوش��بختانه با وجود اين كه در روس��يه كار 
س��خت تری نس��بت به قزاقستان داش��تم، موفق 
ش��دم ركوردهای مورد نظر آقای باق��ری را بزنم. 
من فكر می كنم تمرينات و برنامه های منظم آقا 
 كوروش باعث مقاومت من شد. كمتر وزنه برداری 
پيدا می ش��ود كه وزن كم كند و در دو مس��ابقه 
 پياپی بتوان��د ركوردهای نزديک ب��ه خودش را 

بزند. 
سطح مسابقات یونیورسیاد چطور بود؟ 
رقاب�ت وزنه ب�رداران ای�ن رقابت ها در 
حرکت یک ضرب خیل�ی به هم نزدیک 
بود، طوری که چند بار رکورد این دسته 

در این بازی ها زده شد. 
بله، پنج، ش��ش نفر ركورد يک ضرب را زدند. من 
در اين حركت با وزنه ب��ردار روس رقابت نزديكی 
داشتم، اما ديميتری خومياكوف در نهايت موفق 
شد من را بگيرد و ش��ش كيلو بيشتر از من ركورد 
بزند و اول شد. روس ها در حركت دوضرب هم كار 
را برای خود تمام ش��ده می ديدند و فكر می كردند 
طالی اين دس��ته هم متعلق به آنهاست، اما نقطه 
قوت م��ن در حركت دوض��رب بود كه توانس��تم 
ديميتری را پشت سر بگذارم و اين بار با وزنه بردار 
ازبكس��تان رقابت كنم. خوش��بختانه در حركت 
دومم هم اين وزنه بردار را گرفتم و حركت سوم را 

با دستور باقری نزدم. 
فاصل�ه ات را با طالی جه�ان و المپیک 

چقدر می بینی؟ 
من با ركوردی كه در قزاقستان زدم ديگر فاصله ای 
با جه��ان و المپيک ن��دارم. به گفته آق��ای باقری 
اگر بتوانم خ��ودم را حفظ كن��م، مطمئنا يكی از 
شانس های مدال طالی ايران در مسابقات قهرمانی 
جهان امسال هس��تم. همين االن۳۰ كيلو ركورد 

يونيورسياد را زدم. 
قبل از مس�ابقات قهرمانی آس�یا گفته 
بودی می خواهی رکورد دوضرب دسته 
۷۷کیلوگ�رم جه�ان را بش�کنی. فکر 
می کن�ی بتوان�ی در قهرمان�ی جه�ان 

لهستان این کار را بکنی؟ 
هدف من قب��ل از گرفتن ط��الی قهرمانی جهان 
شكس��تن ركورد دوضرب و مجموع جهان است. 
اين ركورد با۲۱۰كيلوگ��رم در حال حاضر متعلق 
به يک وزنه بردار روسی است. من در تمرينات۲۱۰ 

كيلوگرم را زده ام. 
در یک ضرب چطور؟ 

در يک ضرب فعال سه، چهار كيلو با ركورد جهان 
فاصله دارم. 

برنامه بعدی ات چیست؟ 
برای مس��ابقات قهرمانی جهان كه مهرماه برگزار 
می شود آماده می ش��وم. همه تمركزم را روی اين 
رقابت ها گذاش��ته ام كه مثل دو رويداد قبلی طال 
بگيرم. امي��دوارم بتوانم ركورد ه��م بزنم تا حرفم 

را عملی كنم. 

رکورد جهان را در لهستان می شکنم

دیگر فاصله ای با جهان و المپیک ندارم
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وظیفه اصلی در ورزش این است که 
ارزش ها را حفظ کنیم

معاون ورزش��ی اداره کل در 
دیدار با سمیه حیدری نایب 
قهرمان مس��ابقات جودوی 
آس��یا، از حضور ای��ن بانوی 
مدال آور بر س��کوی توزیع 
مدال با حجاب برتر قدردانی 
ک��رد و گفت: وظیف��ه اصلی 
 م��ا در ورزش این اس��ت که 
ارزش ها را حفظ کنیم وشما با استفاه از حجاب برتر، در واقع پرچم 

تشیع را در میادین بین المللی ورزش باالبردید.
مالیی ضمن تقدیر از خانواده این بانوی قهرمان گفت: خانم س��میه 
حیدری کار بزرگی در سطح آس��یا انجام داده، زیرا اغلب قهرمانان 
جودوی جهان، آسیایی هستند و از این رو ارزش مدال آوری در آسیا 

کمتر از کسب مدال جهانی نیست.
مالیی اظهار امیدواری کرد با حمایت اداره کل ورزش وجوانان و هیأت 
جودوی استان نظیر چنین قهرمانانی هم در عرصه فرهنگ و معنویت 

و هم در میادین بین المللی ورزش تربیت شود.
 ش��ایان ذکر اس��ت س��میه حیدری ج��ودوکار شایس��ته اس��تان در 
رقابت های آسیایی کره ضمن کسب نشان ارزشمند نقره، برای دریافت 

مدال خود، با حجاب اسالمی و پوشش برتر به روی سکو رفت.   

خبر ویژه

نماینده ولی فقیه
 حجت االسالم نکونام 

 در راستای زمینه سازی و رساندن جامعه به فرهنگ توحیدی باید 
تالش ها و کوشش های بسیاری صورت گیرد و نباید دین را با پول 

گره زد و تبلیغ را به مسائل غیر تبلیغی گره نزنیم.
در انجام کارهای جهادی نباید دل به پش��تیبانی های مادی بست 
بلکه باید کار را شروع و از خدای تبارک و تعالی درخواست کمک و 
یاری داشت و در راس��تای ایجاد جامعه توحیدی باید تالش شود و 
در این مس��یر فکر و ذهن ها باید درست تربیت شود. نباید فراموش 
کرد انبیا آمده اند که اشتباه 
بش��ر را اص��الح کنن��د و به 
همین دلیل انبیا در راستای 
 زندگ��ی توحی��دی ت��الش

ام��روزه  و  کردن��د   م��ی 
فعالی��ت های دانش��جویان 
بس��یجی همانند انبیا  و کار 

نبوی و توحیدی است. 

فرهنگ توحیدی در جامعه 
حاکم شود

چهره روزیادداشت
خونموردنیازاستانازخوداستانتأمینمیشود

مدیر پایگاه انتقال خون چهارمحال و بختیاري گفت: پایگاه های انتقال خون استان نه تنها خون 
موردنیاز استان را تأمین می کنند بلکه به دیگر استان ها نیز خون صادر می  کنند.  دکتر محمود شمسی پور 

افزود: سال گذشته بیش از 26 هزار واحد خون  در پایگاه های خون گیری استان انجام شده است.
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 نقل و انتقال 
بیش از 1000 فرهنگی در استان

گروه شهرستان - مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و 
بختیاری از نقل و انتقال بیش از یک هزار نفر از فرهنگیان در 

سال تحصیلی جاری خبر داد. 
علیرضا کریمیان در ش��ورای آموزش و پرورش این اس��تان 
اظهار داشت: مسأله نقل و انتقاالت فرهنگیان از مباحث حائز 
اهمیت این سازمان است. وی افزود: دبیران و معلمان استان 
اغلب تمایل دارند در مناطق نزدی��ک و برخوردار از امکانات 
خدمت کنند که این مسأله موجب شده است الگوی ایجاد 
شده یک طرفه باشد.کریمیان از فعالیت16هزار فرهنگی در 
اس��تان خبر داد و گفت: در سال تحصیلی جدید سعی شده 
اس��ت تا نقل و انتقاالت فرهنگیان ش��کل بهتری در استان 

داشته باشد.

توزیع20 هزار پرس غذای گرم 
در بین ایتام 

گروه شهرستان - معاون توسعه مش��ارکت های مردمی 
کمیته امداد امام خمینی)ره( چهارمحال و بختیاری گفت: 
همزمان با ماه مبارک رمضان20 هزار غذای گرم بین ایتام و 

نیازمندان زیر پوشش کمیته امداد توزیع می شود.
محسن س��لیمی اظهار داش��ت: توزیع غذای گرم بین ایتام 
استان در راستای اجرای طرح همیان موال و با کمک خیران 
و همکاری کمیته امداد اجرا می شود. وی افزود: طرح اطعام و 
افطار نیازمندان تا پایان ماه مبارک رمضان در شهرستان های 
9گانه استان ادامه دارد.سلیمی در ادامه از برگزاری جشنواره 

رمضان با همکاری صدا و سیمای استان خبر داد.

 والیت فقیه 
استمرار نبوت و امامت است

گروه شهرستان -یکی از اس��اتید دانشگاه های شهرکرد 
گفت: والیت فقیه، استمرار نبوت و امامت است و در امتداد 

والیت حضرت رسول اهلل)ص( قرار دارد.
عبداهلل علی محمدی در نشست معنویت افزایی بسیجیان 
خواهر در مهدیه شهرکرد اظهار داشت: جهالت و غفلت دو 
عامل اصلی در توقف رشد و تعالی انسان است. وی افزود: با 
تقویت ایمان، شناخت و آگاهی و استمداد از خدا و اهل بیت 
پیغمبر)ص( و نظم در امور، انسان می تواند به تکامل و رشد 

در عرصه معنوی برسد.

اخبار کوتاه

شهر سامان یکی از شهرهای مهم اس��تان چهارمحال و بختیاری 
در کنار رودخانه زاینده رود است که هم اکنون با گرم شدن هوا و 
افزایش مسافر و خشک شدن چاه های تأمین آب، با مشکل بحران 
جدی آب مواجه ش��ده و جیره بندی آب از س��وی مس��ئوالن در 
دستور کار قرار گرفته است. به گزارش مهر، شهر سامان در استان 
چهارمحال و بختیاری با توجه به این که در س��طح استان و کشور 
به عنوان یکی از شهر های پر آب استان شناخته شده، اما در حال 

حاضر مردم این شهر با مشکل جدی کم آبی روبه رو هستند.
مردم این شهر در بعضی از مناطق از صبح تا شب و در بعضی مناطق 
از عصر تا صبح روز بعد با مشکل بی آبی سر می کنند. در این شهر 
شاهد افت شدید دبی آب چاه های زیر زمینی هستیم  و این موضوع 

روز به روز با گرم شدن هوا روبه افزایش است.
یکی از مواردی که موجب کم آبی در این شهر شده حضور مسافران 
و گردش��گران در این شهر اس��ت که افزایش جمعیت این شهر را 
درپی داشته است، اما با وجود تالش های ش��بانه روزی کارکنان 
اداره آب و فاضالب شهر س��امان در راستای تأمین آب مردم شهر 
سامان تاکنون مش��کل کم آبی در بعضی از نقاط این شهر جدی 
 و بحرانی اس��ت و تنها راه حل مش��کل کم آبی در ش��هر سامان 
راه اندازی تصفیه خانه آب در این ش��هر است که این موضوع هم 

همت مسئولین کشوری و استانی را می طلبد.  
مصرف سرانه آب مردم شهر سامان220 لیتر در شبانه 

روز است

مدیر آب و فاضالب شهر س��امان با بیان این که مصرف سرانه آب 
مردم شهر س��امان در ش��بانه روز220 لیتر اس��ت، اظهار داشت: 
استاندارد مصرف آب در ش��بانه روز140-150 لیتر در شبانه روز 
است. محمد امانی با اشاره به این که مردم باید الگو های مصرف  آب 
را باید رعایت کنند، بیان داشت: مصرف سرانه مردم این شهر 1/5 

برابر استاندارد است. 
وی با بیان این که تعداد زیادی از مردم در مصرف آب صرفه جویی 
می کنند، اذعان داشت: تعدادی از همشهریان مصرف بی رویه آب 

را در این شهر دارند.
مدیر آب و فاضالب ش��هر س��امان با بی��ان این که بیش��تر مردم 
 از آب ب��رای مصارف شستش��وی حیاط، خ��ودرو و ... اس��تفاده

می کنند، بیان داش��ت: آب مایه حیات است و باید برای شستشو 
کمتر استفاده شود.

 محمد امانی با اشاره به این که با توجه به گرم شدن هوا و مصرف 
آب بیشتر در این شهر به دنبال اخذ مجوز برای جیره بندی آب در 
راستای صرفه جویی مردم این شهر هستیم، عنوان کرد: با جیره 

بندی آب در شهر آب به صورت عادالنه توزیع می شود.
امانی با بیان این که مصرف آب باید در حد نرمال باشد، عنوان کرد: 

بحران کمبود آب در این شهر بسیار جدی است.
 وی با اش��اره به این که در حال حاضر هش��ت چاه با حداقل دبی

آب دهی آب را پمپاژ می کنند، اذعان داشت: چاه های شماره پنج 
و دو این منطقه در حال خشکیدن است.

امانی با بیان این که تنها راه حل مشکل بحران کم آب  در این شهر 
ساخت هرچه س��ریع تر تصفیه خانه آب در این شهر است، بیان 
داشت: از مسئولین استانی و کش��وری و نماینده مردم شهرستان 
سامان ، شهرکرد و بن خواس��تاریم که تصفیه خانه شهر سامان را 
جزء پروژه های عمرانی ملی قرار دهند و با تخصیص اعتبار ملی به 
این پروژه، مردم شهر س��امان را از وضعیت جدی و خطرناک کم 

آبی رهایی دهند.
امانی افزود: اگر از هر محلی اعتباری بالغ بر س��ه میلیارد تومان به 
تصفیه خانه شهر سامان اختصاص یابد، یکی از فازهای این تصفیه 
خانه راه اندازی می شود و تا حدودی از مشکالت کم آبی این شهر 

کاسته می شود. 
وی با بیان این که اصالح ش��بکه در این ش��هر نیاز به اعتبار دارد، 
تصریح کرد: در راستای اصالح شبکه محل های حادثه خیز شهر 
شناس��ایی و برنامه ریز ی در این زمینه ص��ورت گرفته و با تزریق 

اعتبار، اصالح شبکه به صورت فوری انجام می شود.

تجهیز چاه مزرعه گرکاجی منطقه برای حل مشکل کم 
آبی

 فرماندار شهر سامان گفت: در راستای تأمین آب مردم شهر سامان 
در حال تجهیز چاه مزرعه گرکاجی در این شهر هستیم تا به صورت 

مقطعی مشکل کم آبی در این شهر بر طرف شود.
اس��فندیار قربانی با بیان این که به دنبال جلس��ه با شرکت مادر 
تخصصی مدیریت منابع آب ایران در راستای هرچه زودتر به بهره 
برداری رسیدن این پروژه هستیم، بیان داشت: به دنبال این موضوع 
هستیم تا هرچه زودتر فاز اول این پروژه در راستای حل مشکل کم 

آبی به بهره برداری برسد.
وی با بیان این که روند اجرا و س��اخت این پروژه از سوی پیمانکار 
در حال اجراست، بیان داشت: به دلیل کمبود اعتبار این پروژه به 

کندی پیش می رود.

فاز اول تصفیه خانه ش�هر س�امان تا یک م�اه آینده 
راه اندازی می شود

نماینده مردم شهرس��تان ش��هرکرد، س��امان و ب��ن در گفتگو با 
مهر با بی��ان این که در راس��تای به بهره برداری رس��یدن تصفیه 
خانه شهر س��امان به دنبال جذب اعتبار برای این پروژه هستیم، 
 بیان داش��ت: با تأمین اعتبار، فاز اول این پروژه ت��ا یک ماه آینده

راه اندازی می شود.
سید سعید زمانیان با بیان این که دستگاه های اجرایی از قبیل آب 
منطقه ای و آب و فاضالب شهری به دنبال حل این مشکل در این 
شهر هستند، بیان داشت: ساخت تصفیه خانه  آب در این شهر به 
دلیل کمبود اعتبارات به کندی پیش می رود و به دلیل نداش��تن 

اعتبار، سیر روند این پروژه کند بوده است.
زمانیان با بیان این که مجوز برداشت آب در این شهر وجود دارد، 
بیان داشت: این برداش��ت آب زمانی محقق می ش��ود که آب به 

صورت تصفیه شده به دست مردم برسد. 

بحران آب درکنار زاینده رود

جیرهبندیآبشهرساماندردستورکار
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حصر وراثت 

به  دادخواست  دارای شناسنامه شماره 1237به شرح  مطیع   آقای محمد   2476
و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از   10 ح   1953/92 کالسه 
چنین توضیح داده که شادروان حسین مطیع بشناسنامه 139 در تاریخ 1392/3/8 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
متوفی  فرزند   2078 مطیع ش ش  هادی   - ذیل  نام  به  عیال  یک  و  فرزند   9 به: 
2- حامد مطیع ش ش 46006 فرزند متوفی 3- محمد مطیع ش ش 1237فرزند 
4- حمید مطیع ش ش 1827 فرزند  5- احمد مطیع ش ش 34460 فرزند  6- مجید 
مطیع ش ش 1359 فرزند  7- جعفر مطیع ش ش 1360 فرزند  8- وحید مطیع ش 
ش 44637 فرزند  9- مهدی مطیع ش ش 70402 فرزند  10- میمنت کاروان ش 
ش 827 عیال و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 

خواهد شد. شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت 

شرح  94به  شماره  شناسنامه  دارای    ) )قیم  یاوری  ابراهیم  محمد  آقای   2477
دادخواست به کالسه 1925/92 ح 10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان حیدر یاوری بشناسنامه 246 در تاریخ 
1389/8/26 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- رضا یاوری ش ش 1130718859 فرزند 2- فاطمه یاوری 
ش ش 1130663541 فرزند  و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 

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

حصر وراثت 

شرح  به    18798 شماره  شناسنامه  دارای  سینی   قصابی  علی  آقای   2478
دادخواست به کالسه 1928/92 ح 10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین قصابی سینی بشناسنامه 948 
الفوت  ورثه حین  گفته  زندگی  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه  تاریخ 1392/1/16  در 
آن مرحوم منحصر است به:4 پسر و 2 دختر و یک عیال به نام ذیل  1- احمد 
قصابی سینی ش ش 44352 فرزند 2- حسن قصابی سینی ش ش 7 فرزند3- علی 
قصابی سینی ش ش 18798 فرزند4- اصغر قصابی سینی ش ش 172 فرزند5- 

مهین قصابی سینی ش ش 18797 فرزند6- مهری قصابی سینی ش ش 924 
تشریفات  انجام  با  اینک  الغیر.  و  عیال    825 مهدوی ش ش  فرزند7- معصومه 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان 

حصر وراثت 

2479 خانم مهناز معتمدی سده  دارای شناسنامه شماره 1271751739 به  شرح 
دادخواست به کالسه 1972/92 ح 10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان ابوالقاسم معتمدی سده بشناسنامه 18 
الفوت  گفته ورثه حین  زندگی  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه  تاریخ 1392/2/11  در 
 1271751739 ش  ش  سده  معتمدی  مهناز  به:1-  است  منحصر  مرحوم  آن 
 فرزند 2- مهسا معتمدی سده ش ش 1272173542 فرزند 3- توران نقدی سده
درخواست مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  الغیر.  و  همسر     5031 ش  ش    

یا  و  دارد  اعتراضی  کسی  هر  تا  نماید  می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور   
شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نشر  تاریخ  از  باشد  او  نزد  متوفی  از  وصیتنامه 
 تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف

 اصفهان 

حصر وراثت 
شرح  به    1270450433 شماره  شناسنامه  دارای  ریحان    نوشین  خانم   2482
حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از   10 ح   1810/92 کالسه  به  دادخواست 

وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محسن ریحان سیچانی بشناسنامه 
1161 در تاریخ 91/12/26 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
به:1- نوشین ریحان ش ش 1270450433 فرزند 2-  آن مرحوم منحصر است 
انجام  با  اینک  الغیر.  و  فرزند      1271983931 ش  ش  سیچانی  ریحان  پریسا 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 
ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه دهم حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت 

2481 آقای مهدی آل مختارگورتانی  دارای شناسنامه شماره 127-073802-1 
این شورا درخواست گواهی  از  به  شرح دادخواست به کالسه 1949/92 ح 10 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محسن آل مختار گورتانی 
بشناسنامه 1807 در تاریخ 92/4/3 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است 2 پسر و یک عیال به نام ذیل  به:1- مهدی آل 
مختار گورتانی ش ش 1-073802-127 فرزند 2-  محمد آل مختار گورتانی ش 
ش 7-262895-127 فرزند و 3- زهرا نصر آزادانی ش ش 1209 عیال و الغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه دهم 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت 

شرح  3009به   شماره  شناسنامه  دارای  زارعی   رضا  احمد  سید  آقای   2480
دادخواست به کالسه 1976/92 ح 10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان مهناز الیکی بشناسنامه 894 در تاریخ 
مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   92/2/10
احمد   -2 فرزند  زارعی ش ش 1272773108  عارفه سادات  است و1-  منحصر 
الیکی ش ش 812پدر 3- زهره افوت ش ش 175 مادر 4- سید احمد رضا زارعی 
ش ش 3009 همسر  الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 

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

ابالغ وقت رسیدگی

با  2483 در خصوص پرونده کالسه 519/92 ش 33 خواهان سبز علی قاسمی 
وکالت آقای علی شیرزاده دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه چک به مبلغ 11000000 
ریال بانضمام مطلق خسارت به طرفیت سجاد پاکزاد دهکردی تقدیم نموده است. 
وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 92/5/29 ساعت 8 صبح تعیین گردیده 
برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  است. 

ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2  این شعبه واقع در اصفهان  رسیدگی به 
شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می 

شود. مدیر دفتر شعبه 33 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی

با  عاملی  علی  سید  خواهان   11 514/92 ش  کالسه  پرونده  در خصوص   2495
وکالت آقای علی شیرزاده دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- عبدالرضا 

ندافی 2- مژگان عرفانی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز چهار شنبه 
مورخ 92/5/30 ساعت 10:20 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. مدیر دفتر شعبه 11 مجتمع شماره 2 

شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی

با  عاملی  علی  سید  خواهان   11 513/92 ش  کالسه  پرونده  در خصوص   2494
وکالت آقای علی شیرزاده دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- عبدالرضا 
ندافی 2- مژگان عرفانی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز چهار شنبه 
مورخ 92/5/30 ساعت 10صبح  تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان 
قانون آیین دادرسی مدنی  برابر ماده 73  بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
در  واقع  این شعبه  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و  اصفهان 
وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایید.  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. مدیر دفتر شعبه 11 

مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی

با  2493 در خصوص پرونده کالسه 512/92 ش 11 خواهان سبز علی قاسمی 
عباسقلی   -1 طرفیت  به  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی  شیرزاده  علی  آقای  وکالت 
مورخ  شنبه  چهار  روز  برای  رسیدگی  وقت  است.  نموده  تقدیم  بابادی  پرویزی 
92/5/30 ساعت 9:45  تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. مدیر دفتر شعبه 11 مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی

با  2492 در خصوص پرونده کالسه 511/92 ش 11 خواهان سبز علی قاسمی 
به طرفیت علی شهبازی  بر مطالبه  آقای علی شیرزاده دادخواستی مبنی  وکالت 
برای روز چهار شنبه مورخ 92/5/30 ساعت  است. وقت رسیدگی  نموده  تقدیم 
9:30  تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. مدیر دفتر شعبه 11 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی

علی  وکالت  با  کیانی  رضا  خواهان   554/92 کالسه  پرونده  خصوص  در   2491
شیرزاده  دادخواستی مبنی بر مطالبه  مبلغ 10700000 ریال بابت خرید جنس و  
خسارات دادرسی و... به طرفیت مجتبی ترکی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی 
برای مورخ 92/6/23 ساعت 9صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان 
قانون آیین دادرسی مدنی  برابر ماده 73  بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
در  واقع  این شعبه  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و  اصفهان 
وقت  حضور  عدم  صورت  در  نمایید.  اخذ  را  و ضمائم  دادخواست  ثانی  نسخه 

اتخاذ می شود. مدیر دفتر شعبه 8  تلقی و تصمیم مقتضی  ابالغ شده  رسیدگی 
مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی

2490 در خصوص پرونده کالسه 553/92 خواهان رضا کیانی با وکالت علی شیرزاده  
و  الوکاله  بابت خرید موکت حق  ریال  مبلغ 17360000  مطالبه   بر  مبنی  دادخواستی 
است. وقت رسیدگی  نموده  تقدیم  زاده  به طرفیت محمد رضا هاشم  دادرسی   هزینه 
برای مورخ 92/6/23 ساعت 8:30صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. مدیر دفتر شعبه 8 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی

2489 در خصوص پرونده کالسه 534/92 ش 9 خواهان سید علی عاملی  با وکالت 
آقای علی شیرزاده دادخواستی مبنی بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت 
مبلغ پنجاه میلیون ریال ) 50000000( ریال بابت یک فقره چک برگشتی – خسارت 
عبدالرضا  طرفیت  به  وکیل   الوکاله  حق  و  دادرسی  های  هزینه  و  تادیه  تاخیر 
ندافی – مژگان عرفانی  تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 
92/6/23 ساعت 11:30صبح  تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. مدیر دفتر شعبه 9 مجتمع شماره 2 

شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی

وکالت  با  کیانی  خواهان رضا   9 533/92 ش  کالسه  پرونده  در خصوص   2488
آقای علی شیرزاده دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 16300000 ریال بابت خرید 
گلیم و فرش به انضمام کلیه خسارات و هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل و 
تاخیر تادیه   به طرفیت سمیه خدایار  تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز 
شنبه مورخ 92/6/23 ساعت 10:45  صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
اتخاذ می شود. مدیر دفتر شعبه 9  تلقی و تصمیم مقتضی  ابالغ شده  رسیدگی 

مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی

با  عاملی   علی  سید  خواهان   9 ش   532/92 کالسه  پرونده  خصوص  در   2487
 ( ریال  مبلغ 25000000  بر مطالبه  مبنی  دادخواستی  آقای علی شیرزاده  وکالت 
بیست و پنج میلیون ( ریال بابت یک فقره چک برگشتی – خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ چک تا زمان وصول  خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل   به طرفیت 
عبدالرضا ندافی  تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 92/6/23 
بودن خوانده  المکان  به مجهول  توجه  با  است.  گردیده  تعیین  ساعت 10  صبح 
حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. مدیر دفتر شعبه 9 مجتمع شماره 2 شورای حل 

اختالف اصفهان 



خواندنی

چاپ مقاالت علمی محققان 
در نشریاتی که وجود ندارند!

تب چاپ مقاله علمی در نشریات بی کیفیت خارجی تا 
اندازه ای تند شده است که وزارت علوم از چندی پیش 
سعی کرد با تهیه فهرست نشریات نامعتبر از هدررفت 
دستاوردهای مؤلفان این مقاالت در این مجموعه های 

بی اعتبار جلوگیری کند.
 بسیاری از نشریات به ظاهر علمی خارجی از سطح کیفی 
الزم برای چاپ مقاالت ایرانیان برخوردار نیستند، اما گاه 
عالقه به چاپ مقاله در این مجالت باعث می شود تا چشم 
متخصصان، پژوهش��گران و دانشجویان بر این حقیقت 
بسته شود. اواخر سال گذشته معاونت پژوهش و فناوری 
وزرات علوم، تحقیقات و فناوری فهرستی را از نشریات 
نامعتبر خارجی منتش��ر و اعالم کرد ک��ه چاپ مقاالت 
متخصصان، پژوهش��گران و دانش��گاهیان در مجالت 
این فهرست از امتیاز ارتقا و یا حمایت های وزارت علوم 

برخوردار نخواهد بود.
   مقاله علمی؛ بهانه ای برای کسب درآمد

دکتر مظفر شریفی معتقد اس��ت که جامعه علمی باید 
در برابر نش��ریات نامعتبری که تبدیل ب��ه چاهی برای 
مقاالت علمی کشور شده اند واکنش جدی نشان دهد. 
وی با اش��اره به این که چاپ مقاالت ایرانی در نشریات 
نامعتبر برازنده کش��ور نیس��ت، تصریح کرد: متأسفانه 
چندسالی است که گرایش کاذبی در بین ایرانیان برای 
چاپ مقاله علمی در نش��ریات خارجی به وجود آمده و 
همین موضوع باعث شده است تا بسیاری از کم تجربه ترها 
برای ارس��ال مقاالت خود، عجول تر و کم دقت تر عمل 

کنند.
    نشریات خارجی چگونه بررسی می شوند؟

روند دریافت، داوری و چاپ مقاالت در این نشریات در 
بسیاری از مواقع نامعقول و بسیار کوتاه است، تا جایی که 
مشخص می شود اعضای کمیته داوری ذکر شده برای آن 
وجود خارجی ندارند و یا از اسامی افراد حقیقی و حقوقی 

بدون اطالع آنها سوءاستفاده شده است.
فهرس��ت بیش از250 نش��ریه نامعتبر وزارت علوم به 
زودی بر روی وب سایت این وزارتخانه قرار می گیرد. این 
نشریات در یک کمیته علم س��نجی به صورت موردی و 
دقیق بررسی شده اند و متخصصان هر حوزه نیز در موارد 
خاص برای تعیین سطح علمی آنها به کارشناسان وزارت 
علوم کمک کرده اند. دارا بودن ناشران تجاری، مشخص 
بودن ترکیب هیأت تحریریه، قوی ب��ودن کادر داوری 
علمی، مش��خص بودن فرآین��د داوری، میزان اهمیت 
دریافت وجه نقد از مؤلفان و می��زان آن، کیفیت علمی 
مقاالت چاپ شده و شناخت اس��اتید مطرح حوزه های 
تخصصی در کشور از این نشریات، از جمله مالک هایی 
است که کارشناس��ان وزارت علوم بر اساس آن صحت 

عملکرد و سطح نشریات خارجی را می سنجند.

سیاه زخم یک بیماری عفونی است که باکتری به نام »باسلیوس 
آنتراسیس« آن را به وجود می آورد.

این باکتری در خاک زندگی می کنند و معموال حیوانات محلی و 
وحشی مانند بز، گاو و گوسفند را مبتال می کند.

سیاه زخم در سراسر جهان شیوع دارد و عمدتا کارگران کشاورزی 
را گرفتار می کند. انس��ان ها هنگام کار ب��ا فرآورده های حیوانی 
مانند پشم، پوست یا اس��تخوان حیوانات آلوده، به باکتری سیاه 
زخم مبتال می شوند. سیاه زخم ممکن اس��ت به شکل پوستی، 
ریوی یا گوارشی بروز کند. شایع ترین ش��کل این بیماری سیاه 
زخم پوستی است. این شکل بیماری هنگامی ایجاد می شود که 
هاگ های باکتری از طریق بریدگی یا خراشیدگی پوست وارد بدن 
می شوند. سیاه زخم پوستی ساده تر از دو نوع ریوی و گوارشی، با 
آنتی بیوتیک درمان می شود. باکتری سیاه زخم همچنین ممکن 
اس��ت از طریق استنشاق وارد مجاری تنفس��ی شود.  این شکل 
سرایت بیماری بیش از همه در افرادی که با پشم و پوست حیوانات 

کار می کنند، رخ می دهد.
افراد دچار س��یاره زخم ریوی در معرض خطر نارسایی حاد ریه 
هستند. این شکل سیاه زخم بیشترین میزان مرگ و میر را دارد و 

در 92 درصد موارد به مرگ مبتالیان می انجامد.
سومین شکل بیماری سیاه زخم گوارشی، هنگامی رخ می دهد 
که شخصی گوشت حیوان آلوده به سیاه زخم را بخورد. این شکل 

سیاه زخم نادرتر است، اما باز هم می تواند مرگبار باشد. بین 20 
تا 60 درصد از موارد س��یاه زخم گوارش��ی ممکن است به مرگ 

منتهی شود.
باکتری س��یاه زخم را به راحتی می توان در آزمایش��گاه تکثیر 
کرد و این باکتری بسیار پردوام اس��ت: هاگ های باکتری سیاه 
زخم می توانند سال ها در محیط به طور غیرفعال باقی بمانند، تا 
زمانی که وارد بدن یک موجود زنده شوند و با فعال شدن دوباره 
تکثیر پیدا کنند. این خصوصیات باعث شده است که سیاه زخم 
به صورت یک اسلحه بسیار خطرناک در جنگ ها و  بیوتروریسم 
درآید. س��یاه زخم برای اولین بار در جنگ جهانی اول به وسیله 
سالح جنگی به کار رفت. شورشیان اسکاندیناوی با کمک ارتش 
آلمان برای مقابله ب��ا ارتش امپراتوری روس��یه در فنالند غذای 

حیوانات و دام ها را به باکتری سیاه زخم آلوده کردند.
ارتش بریتانیا نیز در جنگ جهانی دوم از باکتری سیاه زخم برای 

تخریب دامپروری آلمان استفاده کرد.

سیاه زخم و بیوتروریسم
گوگل، سرویس آنالین تلویزیونی 

ارایه می دهد

وال استریت ژورنال خبر داد کمپانی گوگل به جمع چند کمپانی که قصد 
دارند سرویس آنالین تلویزیونی به صورت استریمینگ را به کاربران خود 

عرضه کنند، می پیوندد.
بر این اساس گوگل با ش��بکه های تلویزیونی وارد مذاکره شده تا ببینید 
چگونه با آنها بر سر پخش برنامه های تلویزیونی روی اینترنت به صورت 
ش��بکه ای با برند جدید، به توافق می رس��د. در این راس��تا تایم وارنر و

Comcast دو کمپانی هس��تند که با آنها مذاکره ش��ده است.دو نقشه 
ای که گوگل در راهبرد خود تعریف کرده»گوگل تی وی« و »شبکه فیبر 
نوری گوگل با سرعت گیگابیت« است که از طریق آن می خواهد سرویس 
استریمینگ تلویزیونی را راه اندازی کند. گوگل تی وی به صورت ستاپ 
باکس، هم به صورت مستقل و هم داخل باکس های تلویزیونی قابل عرضه 
بوده و اینترنت گیگابیت گوگل نیز امکانی را فراهم می آورد تا کاربران با 
س��رعت غیر قابل تصور یک گیگابیت بر ثانیه، به محتوای تلویزیونی به 
صورت آنالین دسترس��ی پیدا کنند. برای راه اندازی چنین سرویس��ی، 
 گوگل نیاز دارد تا الیسنس و جواز اس��تفاده را از شبکه های تلویزیونی و

کمپانی های رسانه ای معروف و غیر معروف بگیرد تا در خالل پخش دچار 
مشکل حقوقی نشود. وال استریت همچنین نوشته که کمپانی هایی مانند 
اینتل بیش از یک سال است که حرکتی مشابه را آغاز کرده و قصد دارند 
سرویس ویدئو و پخش استریمینگ آنالین را راه اندازی کنند. این فناوری 
ظاهرا موج بعدی است که کاربران با پهنای باند وسیع را تحت الشعاع قرار 
خواهد داد و از هم اینک کمپانی های تازه واردی مانند گوگل می خواهند 

از این بازار بی نصیب نشوند.
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عکس نوشت

 الک پشت نینجا 
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