
پالستیک؛ فاجعه محیط زیستی است

سالی که میلیارد، علف خرس شد

 »خواب خورشید«
 در بازار موسیقی 
تعبیر شد

اصفهانی ها هوشیار باشند 

بحران در اقتصاد، تورم در فوتبال

 فوالد سپاهان
قهرمان مسابقات  هندبال  6

واکنش  ایران  به  حمله  
تروریستی  در دمشق 2

4هزار دستگاه کنتوربرق خانگی 
درشهرستان کیار آزمایش شد 7

3

 شنود  دفتر مطهری، 
سؤال برانگیز است

وزیر اطالع��ات ادعای کش��ف اب��زار ش��نود در دفت��ر علی 
مطهری)نماین��ده ته��ران( را ماجرایی مه��م و از جنبه های 
مختلف س��ؤال برانگیز دانس��ت.حیدر مصلحی با اش��اره به 
ادعای کشف ابزار ش��نود در دفتر علی مطهری اظهار داشت: 
این ماجرایی مهم و از جنبه های مختلف سؤال برانگیز است...

اثرات اصلی احیای میدان 
امام علی)ع(، 10 سال 

آینده مشخص می شود

میدان امام علی )ع( از جمله پروژه های بزرگ شهری 
است که سال هاست شهرداری اصفهان با آن درگیر 
است. در این رابطه سید مرتضی سقاییان نژاد شهردار 
اصفهان از این میدان ب��ه عنوان مکانی که یک تحول 
بزرگ در اصفهان ایج��اد می کند س��خنانی را ایراد 

کرده است.

س:حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

5

6

آمریکادیگرنمیتواند
2

ارادهخودرابرجهانتحمیلکند

گروه های تعزیه در چهارمحال و 
7

بختیاری  ساماندهی شدند

به گزارش گل، درپایان فصل پرهیاه��وی نقل و انتقاالت لیگ برتر 
فوتبال ایران، سئوالی بزرگ برجای ماند؛ این که چطور در وضعیت 
بحرانی امروز، پرداخت های مالی به اینجا رسید؟ به میلیارد و باالتر 
که اگرچه با توجه به قیمت دالر، ارزشی کمتر از گذشته دارد، اما در 
مقایسه با معدل جامعه  کماکان رقم شگفت انگیزی است. سؤال را 

دوباره باید تکرار کرد؛ مگر اقتصاد در بحران نیست؟

برگشتی ها
اس��تقالل قهرمان لیگ و فت��ح اهلل زاده مدیر محب��وب قلب های 
آبی اس��ت، اما در همه  فصل اس��تقالل داد از غم نداری و بی پولی 
می زند. کاله خ��ود را قاضی کنید. آنها چطور ب��ا رحمتی و نکونام 
و منتظری و حیدری و س��اموئل توافق کرده ان��د؟ با جیب خالی؟ 
 چک ه��ای برگش��تی؟ اگ��ر بپذیرید، عق��ل معاش س��تاره های

ملی پوش آبی را به سخره گرفته اید.

حاتم طایی  
رویانیان بی��ش از مدیریت ورزش��ی،  مدیر مالی ب��ه ظاهر موفقی 
 اس��ت. این اقب��ال عمومی بیش��تر به خاط��ر خرج ه��ای کالن و

خرید های میلیاردی به آقای رویانیان روی آورده اس��ت. او س��ال 
گذش��ته کلی س��تاره به پرس��پولیس آورد و نامش را با پورش��ه و 
آزرا و کیا پیوند زد، اما همه داس��تان که این نب��ود. این که مربیان 
پای��ه و بازیکنانش��ان دریافتی نداش��ته ان��د هم موض��وع مهمی  
 اس��ت. پول داش��تن برای تیم های ب��زرگ خوب اس��ت، اما برای
انصاری فرد چقدر باید هزینه کرد؟صادقیان جوان چقدر می ارزد؟

کاسب اصفهانی
 س��پاهان، مظهر حس��اب و کتاب اس��ت، ام��ا آنها زی��ر زیرکی،

بی امان، پول به حلقوم فوتبال ریخته اند.

 درآمدهای بودجه 92 
غیر قابل تحقق است

آمار سزارین در اصفهان 
70 درصد است

 آمار های ضد و نقیض؛
آفت کشاورزی

 جشن ستارگان در 
هنرستان هنرهای زیبا

 دولت جدید  از 
ظرفیت   بسیج استفاده کند
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آگهی مزایده عمومی 

کمیسیون معامالت  سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 

نوبت  دوم 

)كدآگهی: ر – 92047(

م الف 2685

شماره نام ملک
پالک كاربریمزايده

ثبتی
عرصه 

)مترمربع(
اعيان 

)مترمربع(
قيمت پايه 
)ماهيانه( 

)ريال(

مبلغ 
سپرده 
)ريال(

توضيحاتنشانی

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

فالورجان  
روبروی 
ترمینال 
مسافربری

 مغازه موصوف 
با کاربری تجاری 

 اجاره داده 
 می شود

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

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

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

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

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

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

عالمه امینی – روبروی خیابان فردوس مراجعه نمایید.

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

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

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

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

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

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه عمومی 
)48352855(

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

ساختمان

20

پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

www. zayanderoud.com

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

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

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

قدس که  می 

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

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
ده در حد عکسی روی

باعث ش

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

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

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

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

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

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

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

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

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

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

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

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

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

 دول

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

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

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

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

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

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

بازار برای واردات4

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

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

 نی

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

آستانه

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

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

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

خبر می دهند، ب

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

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

گفتگوی اختصاصی زاینده رود با 
استاندار چهارمحال و بختیاری: 
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ادامه در صفحه 3

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده 
س: هادی نعم

]عك

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

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

]عك
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میزان حیف و میل در کشور 
2

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

رشد یکباره قیمت ها در س��ال جاری، شکاف بین درآمد و 
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که بیش��ترین تأثی��ر و س��هم را در ج��دول هزینه های 
 ماهیانه کارگران دارد، مس��کن )هزینه اج��اره و خرید(، 

حوادث غیرمترقبه است.خوراکی ها، حمل و نقل، بهداش��ت و درم��ان، تحصیل و 
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مسکن در دو بخش خرید و اجاره، بیشترین سهم را در سبد 
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هرچند طبق گزارشات و بررسی های بانک مرکزی و مرکز 
254 درصد است... آمار ایران سهم مسکن در سبد هزینه های خانوار معمواًل تا 

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

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

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

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

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

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

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

سیاست داخلی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

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

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

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

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

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

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

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

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

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

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

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود

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

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

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

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«

 آخرین فرصت ذوب آهن
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مناقصه اجرای عملیات ترمیم آسفالت 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شركت آب و فاضالب استان اصفهان درنظر دارد پروژ ه های ذيل را از طريق مناقصه عمومی با فهرست بهای سال 1392 
معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور به پيمانكار دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد

مهلت تحويل اسناد به دبير خانه : تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1392/5/12 
تاريخ گشايش اسناد مناقصه : از ساعت 7:30 صبح روز يكشنبه 1392/5/13 

دريافت اسناد : سايت اينترنتی 
 WWW.abfaesfahan.ir : شركت آب و فاضالب استان اصفهان

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

آگهی مناقصه 

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

س�ازمان ميادين ميوه و تره بار و س�اماندهی مشاغل شهری  ش�هرداری اصفهان 
در نظر دارد عمليات خريد ، حم�ل و نصب و راه اندازی دو دس�تگاه چيلر تراكمی 
ه�وا خنک ب�ه ظرفيت 80 تن اس�می مجهز ب�ه فن ه�ای lownoise و سيس�تم 
كنترل هوش�مند با اپراتوراز نوعTube&sholl با كمپراس�ور ها از نوع اس�كرال 
توليد ش�ده در ش�ركتهای اروپايی و يا آس�يايی به جزء كش�ور چين ب�ا خدمات 
گارانتی مربوط به مجموعه مطبوعاتی  الله واقع در مي�دان الله را به مبلغ تقريبی 
3300000000 ريال بر اس�اس مبلغ پيش�نهادی از طريق مناقص�ه خريداری نمايد 
متقاضيان م�ی توانند از تاري�خ 92/4/27 تا پايان وق�ت اداری مورخه 92/5/3 با 
ارائه معرف�ی نامه معتبر و مدارک مربوطه به همراه س�وابق كاری ش�ركت به دفتر 
فنی س�ازمان واقع در خيابان س�جاد ، قائم مق�ام فراهانی ) سپهس�االر( ابتدای 
كوچه گلس�تان چهار مراجع�ه نموده و پ�س از اخذ تائيدي�ه دفتر فن�ی اقدام به 
واريز مبل�غ 300/000 ري�ال باب�ت هزينه تهي�ه اس�ناد مناقصه در وجه حس�اب 
ج�اری  ش�ماره 3100003041007 ن�زد بان�ک مل�ی ايران ش�عبه اصفه�ان ) قابل 
 پرداخت در كليه ش�عب بانک مل�ی ( نموده و اس�ناد مناقصه را درياف�ت نمايند .

 تلفن تماس : 6302477-78 
1- پيمانكاران بايستی دارای توان اجرای مناسب ، سوابق كاری و حسن سابقه در 

اين زمينه باشند .
2- ارائه س�پرده ش�ركت در مناقصه به مبلغ 15500000 ريال طی ضمانت بانكب يا 

فيش پرداختی الزامی است . 
3- مدت زمان تحويل اقالم : بيست روز 

4- مهلت ارسال پيشنهادات تا ساعت 12 مورخه 92/5/5 می باشد .
5-پيشنهادات در پايان وقت اداری مورخه 92/5/5 بازگشايی می شود .

6- سازمان در رد يا قبول پيشنهادات مختار می باشد. 
7- هزينه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه است.

نوبت اول نوبت اول

برآورد )ريال (تضمين )ريال (نوع بودجهمحل اجراشماره مناقصه

ترميم ترانشه آسفالت در 92-2-223
852000001722690379جاریسطح منطقه پنج شهر اصفهان

ترميم ترانشه آسفالت در 92-2-224
796000001590476479جاریسطح منطقه يک شهر اصفهان

نوبت اول



چهره روزیادداشت

 چه کسی 
رییس دفتر روحانی می شود؟

ای��ن روزه��ا در می��ان اطرافیان دکت��ر حس��ن روحانی، ن��ام »محمد 
شریعتمداری« برای ریاست دفتر رییس جمهور، بیش از دیگران به گوش 
می رسد و گفته می شود این انتخاب، قطعی شده است.  شریعتمداری وزیر 

بازرگانی دولت اصالحات بود.

 حضورمقامات 40 کشور 
درمراسم تحلیف روحانی

به دنبال درخواس��ت های مکرر مقامات کش��ورهای همس��ایه و برخی 
چهره های مطرح بین المللی و منطقه ای برای حضور در مراسم تحلیف 
دکتر حسن روحانی، بار دیگر بحث حضور آنان جدی شده است. تاکنون 

مقامات بیش از40 کشور درخواست حضور در این مراسم را داده اند.

نگفتم جک استراو به ایران می آید
مرتضی بانک توضیحاتی درم��ورد گفتگوی خود ب��ا خبرگزاری فارس 

ارایه داد.
بنابراین گزارش، بانک گفت: بخشی از مصاحبه منتشر شده اینجانب با 
خبرگزاری فارس انعکاس دقیقی از نظرات من نبوده است. وی با بیان این 
که آقای جک استراو آن طور که خود گفتند حتما به ایران می آیند، در 
عین حال افزود: من نگفتم که آقای جک استراو برای شرکت در مراسم 
تحلیف به ایران می آیند. بانک تصریح کرد: سایت های مختلف براساس 
دیدگاه خودش��ان به این موضوع پرداخته اند، در صورتی که من به این 

شکل درمورد حضور آقای استراو در ایران صحبتی نکرده بودم.

اولین تأثیر هسته ای انتخاب روحانی 
رقم خورد

واشنگتن پست طی گزارشی اعالم کرد کنگره آمریکا برخالف رویه سابق، 
ارسال مصوبه ساالنه خود در زمینه تحریم های ایران به کاخ سفید را به 
تأخیر انداخت و به نظر می رسد انتخاب حسن روحانی به عنوان رییس 

جمهوری جدید ایران علت این امر بوده است.
به دنبال انتخاب حسن روحانی به عنوان رییس جمهوری جدید ایران، 
کنگره آمریکا بر اس��اس برخی مالحظات، ارس��ال مصوبه ساالنه خود 
در زمینه تحریم های ایران به کاخ س��فید را به تأخی��ر انداخت.روزنامه 
آمریکایی واشنگتن پست به نقل از نشریه ویژه کنگره آمریکا که هر سه 
ماه یک بار منتشر می شود، نوشت، حتی اگر مصوبه امسال تحریم ها که 
با هدف تشدید محدودیت ها علیه ایران تنظیم می شود، آماده باشد، در 
زودترین زمان ممکن، تا ماه اکتبر مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت. این 
در حالی است که در گذشته، کنگره، تابستان هر سال این مصوبه را به کاخ 
سفید ارسال می کرد. در حالی که هیچ دلیل رسمی ای برای این تأخیر 
اعالم نشده است، واشنگتن پست گزارش داد، ممکن است این تأخیر به 
دلیل برخی مالحظات کنگره به دنبال انتخاب حسن روحانی به عنوان 
رییس جمهور ایران باشد. روحانی در انتخابات 14 ژوئن امسال، با کسب 

50/7 درصد آرا توانست رییس جمهوری اسالمی ایران شود.

بررسی نامه نمایندگان کنگره آمریکا به  
اوباما در کمیسیون امنیت ملی مجلس

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از بررسی نامه 
نمایندگان کنگره آمریکا به اوباما برای مذاکره با رییس جمهور منتخب 
ایران در این کمیسیون خبرداد و گفت: تغییر رویکرد نمایندگان کنگره 

آمریکا در مقطعی کوتاه جای تأمل دارد.
عالءالدین بروجردی رییس کمیس��یون امنیت ملی مجلس درباره نامه 
تعدادی از نماین��دگان کنگره آمریکا به رییس جمهور این کش��ور برای 
مذاکره با ایران، گفت: چندی پیش نماین��دگان و اعضای کمیته روابط 
خارجی کنگره آمریکا از اوباما درخواس��ت داش��تند با زیر س��ؤال بردن 
انتخابات ریاست جمهوری در ایران،  تحریم های جدیدی را ضد ایران وضع کند.

فاصله آمار روحانی و دولت فعلی 
چالش دولت جدید است

عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس، فاصله آمار ارایه شده از سوی 
روحان��ی و دولت فعلی را چالش دول��ت جدید خواند و گف��ت: تا قبل از 
انتخابات و یا در حین انتخابات با رویکرد احساسی به برخی نارضایتی ها 

پاسخ داده شد، اما در ادامه مسیر دیگر گفتار، درمانی برای ما ایجاد نمی کند.
اسماعیل جلیلی در خصوص تعامل آینده مجلس و دولت اظهار داشت: 
رویکرد دولت منتخب با مجلس بر اس��اس فرمایش��ات رییس جمهور 
منتخب یک رویکرد مثبت خواهد بود. وی با بیان این که مجلس عالقه 
مند به تعامل مثبت با دولت اس��ت، گفت: این تعامل به استراتژی هایی 
که دولت در ادام��ه و در مواجهه با مجلس انتخ��اب می کند و همچنین 
استراتژی هایی که مجلس برای پیش��برد قوانین موجود اتخاذ  خواهد 

کرد بستگی دارد.

اخبار کوتاه 

 اصولگرایان باید
به عوامل شکست خود فکر کنند 

پرویز سروری/فعال سیاسی    
معتقدم اصولگرایان حتما باید عوامل ناکامی های خود را به صورت جدی 
مورد بررسی قرار دهند. این که چه نتیجه ای حاصل شده موضوعی دیگر 
است، اما این که بعد از10سال اقبال و همدلی و همکاری مردم با جریان 
اصولگرایی، دچار رویگردانی مردم شدیم نمایانگر این است که اشتباهاتی 
در عملکرد اصولگرایان بوده است؛ تأکید می کنم در عملکرد اصولگرایان، 
نه در رویکرد اصولگرایی. رویکردها هنوز هم مورد تأیید مردم است، دلیلش 
هم این است که یک سال پیش 
انتخاب��ات پرش��ور مجلس را 
داش��تیم و غال��ب اصولگراه��ا 
از مردم رأی اعتم��اد گرفتند. 
در همی��ن دوره ه��م ش��اهد 
 هس��تیم که بیش از70درصد

کرسی های شورای شهر توسط 
 مردم ب��ه اصولگرای��ان واگذار 

می شود. 

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1087 | یک شنبه 30  تیر 1392 | 12 رمضان  1434

2
احمدی نژاد وارد تهران شد

رییس جمهور پس از انجام سفری دو روزه به کشور عراق، به تهران بازگشت. محمود احمدی نژاد 
پس از س��فری دو روزه به عراق و دیدار و گفتگو با مقامات بلندپایه این کشور و زیارت عتبات 
عالیات، با استقبال محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور وارد فرودگاه مهرآباد تهران شد.

شنود  دفتر مطهری 
سوال برانگیز است

واکنش  ایران  به  حمله  
تروریستی  در دمشق

وزیر اطالعات ادعای کشف ابزار شنود در دفتر علی مطهری)نماینده تهران( را 
ماجرایی مهم و از جنبه های مختلف سؤال برانگیز دانست.

حیدر مصلحی با اشاره به ادعای کشف ابزار شنود در دفتر علی مطهری اظهار 
داشت: این ماجرایی مهم و از جنبه های مختلف سؤال برانگیز است و به همین 

جهت از همان ابتدا باید در مسیر خاص خود مطرح و پیگیری می شد.
وزیر اطالعات در ادامه در پاسخ به این سؤال که آیا وزارت اطالعات موضوع را 
پیگیری کرده است، گفت: قطعا و از همان روز پنج شنبه هفته گذشته، بالفاصله 
پس از دریافت نامه علی مطهری، جلساتی توسط واحد ذیربط وزارت با ایشان 
 برگزار شد، از محل کار ایش��ان بازدید به عمل آمد و بنده نیز دستورات الزم 
برای پیگیری موضوع را به هم��کاران داده ام و آنها نی��ز در حال پیگیری آن 

هستند.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان اقدام تروریستی حمله به بارگاه مطهر 
حضرت زینب کبری)س( و زائری��ن و نمازگ��زاران در روز جمعه را در حریم 

ملکوتی آن حضرت در دمشق شدیدا محکوم کرد. 
  س��یدعباس عراقچ��ی س��خنگوی وزارت ام��ور خارج��ه کش��ورمان اقدام 
تروریس��تی حمله به ب��ارگاه مطهر حضرت زین��ب کب��ری)س( و زائرین و 
نمازگزاران در روز جمعه را در حریم ملکوتی آن حضرت در دمش��ق ش��دیدا 

محکوم کرد.
 وی از مجامع بین المللی مخصوصا اسالمی خواس��ت ضمن ادای مسئولیت 
خویش در قبال صیانت از مقدس��ات اسالمی، تمامي مس��اعي خود را براي 
جلوگیري از تکرار جنایات ضد انسانی و مغایر با مقررات بین المللی و اسالمی 

به کار گیرند.

 سید حس��ن نصراهلل دبیرکل حزب اهلل لبنان گفت : تجربه 
ثابت کرده ک��ه اولویت نخس��ت آمریکا در منطق��ه، رژیم 
صهیونیستی اس��ت، ولی آمریکا دیگر آن قدرتی نیست که 

اراده خود را بر جهان تحمیل می کرد. 
 وی اف��زود: مقاومت ب��ه اراده مردمی متکی اس��ت. تجربه 
مقاومت فایده خ��ود را ثابت کرده، مقاوم��ت در لبنان قوی 
است و از عشق و حمایت بزرگ برخوردار است و یک وضعیت 
گذرا نیست. مقاومت شکننده نیست و همه کسانی که سعی 
دارند مقاومت را بش��کنند و یا آن را منزوی کنند، شکست 
خواهند خورد، زیرا مقاومت یک تشکیالت نیست بلکه اراده 
مردمی است. س��ید حس��ن نصراهلل ادامه داد: دفاع از لبنان 
مسئولیت تمام ملت آن است و نیاز ملی به وضع استراتژی 
دفاع ملی در کشور احساس می شود. هنگامی که در لبنان 
مقاومت فعال و تأثیرگذار وجود داشته باشد، طبیعی است 
که همواره این کشور در معرض هدف باشد. دبیرکل حزب 
اهلل لبنان در خصوص مواضع دولت های عربی در خصوص 
نبرد مقاومت با رژیم صهیونیستی گفت: اقدامات این دولت 
ها که شامل حمله اقتصادی، ناسزاگویی ها و اتهام زنی هاست، 
بخش��ی از نبردی اس��ت که مقاومت لبنان از آغاز فعالیت 
 خود در س��ال1982با آن روبه رو بوده و موفق شده اهداف 

اسرائیلی - آمریکایی در اشغال لبنان را از بین ببرد.

نیکالس برنز این احتمال را مطرح ک��رد که دیپلمات های 
آمریکای��ی و ایرانی در نیمه دوم س��ال 2013 ب��رای اولین 
بار پس از 34 س��ال با یکدیگر بر سر میز مذاکرات مستقیم 

بنشینند. 
 نیکالس برنز معاون پیشین وزیر امور خارجه آمریکا در امور 
سیاسی در مقاله ای با عنوان » سرگردانی آمریکا -اسرائیل 
درباره ایران« که بر روی وب س��ایت »تایم��ز ریکورد« قرار 
گرفت به س��خنان اخیر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی در گفتگو با شبکه خبری سی بی اس در رابطه 
 با ایران پرداخت. برنز در این مقاله نوشت که بخش عمده ای

از آنچ��ه نتانیاهو می خواهد که ش��امل تحریم س��نگین و 
تهدید به زور است، توسط باراک اوباما و جورج بوش رؤسای 
جمهور فعلی و پیش��ین آمریکا به اجرا در آمده است. حتی 
خ��ود نتانیاهو ه��م در مصاحبه یک ش��نبه گذش��ته خود 
پذیرفت که ایران هنوز از خط قرم��ز تل آویو در زمینه توان 
هسته ای یا از خط قرمز آمریکا درباره سالح هسته ای عبور 
نکرده است. برنز افزود: نمایش واقعی در نیمه دوم این سال 
)2013( احتماال در میز مذاکرات در در وین، استانبول یا ژنو 
رخ خواهد داد که در آنج��ا دیپلمات های آمریکایی و ایرانی 
احتماال اولین گفتگوی اساسی را پس از 34 سال قطع روابط 

که در دوران جیمی کارتر آغاز شد، انجام خواهند داد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی 
با انتقاد از عدم افزایش قیمت حامل های انرژی مصوب 
قانون بودجه سال92 از ابتدای تیر ماه در آمدهای بودجه 
در بخش افزای��ش قیمت حام��ل های ان��رژی و اوراق 
مش��ارکت را غیر قابل تحقق خواند و گفت: دولت آینده 
برای واقعی ش��دن درآمدهای قان��ون بودجه 92 الیحه 

اصالحیه قانون بودجه ارایه کند.
جعفر قادری در خصوص اظهارات رییس جمهور منتخب 
مبنی ب��ر وج��ود ایرادات��ی در قانون بودج��ه92 گفت: 

ایراداتی در بخش درآمدی قانون بودجه وجود دارد.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی تصریح 
کرد: بر اساس قانون بودجه92 باید از اول تیرماه قیمت 
حامل های ان��رژی افزایش می یافت، ول��ی تاکنون این 
افزایش قیمت اتفاق نیفتاده اس��ت. طبیعی اس��ت که 
 دو تا س��ه ماه از نظر کس��ب درآمده��ای بودجه عقب 
هس��تیم بنابراین بخش��ی از درآمدهای بودجه محقق 

نمی شود.
عضو کمیس��یون برنام��ه و بودجه با بیان این که س��ایر 
درآمدهای بودجه نیز واقعی دیده نش��ده اس��ت، گفت: 
دولت اگر می خواهد در سال اول کارش ذهنیت خوبی 

ایجاد کند باید درآمدها را واقعی تر ببیند.

ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد در مجلس از 
تهیه طرحی برای احیای اصل168 قانون اساس��ی برای 
تعریف جرم سیاسی خبر داد و گفت که این طرح از هفته 
آینده در کمیس��یون حقوقی و قضایی مجلس بررس��ی 

خواهد شد.
وی افزود: این طرح را برای احی��ای یکی از اصول قانون 
اساسی بعد از گذشت 35 س��ال تهیه کردیم تا به کمک 
حقوقدانان حوزوی و دانش��گاهی این خل��أ را برطرف 
کنیم.عضو کمیس��یون حقوقی و قضایی مجلس گفت: 
در صورت تصویب نهایی ای��ن طرح، هیأت منصفه برای 
تعیین و تش��خیص جرم سیاسی مش��خص خواهد شد 
که در این صورت، برای برخورد با اف��رادی که در حوزه 
سیاسی مرتکب جرم می شوند بر اساس قانون و به طور 
دقیق اقدام خواهد شد. نماینده مردم نجف آباد گفت: از 
مرکز پژوهش های قم و برخی دیگ��ر از مراکز حقوقی و 
قضایی کشور نیز برای تهیه این طرح کمک گرفته ایم و 

امیدواریم با تالش همگان این مشکل حل شود.
اصل168 قانون اساسی جمهوری اس��المی ایران مقرر 
می دارد که رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی 
اس��ت و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگس��تری 

صورت می گیرد. 

انرژی هسته ای مجلسبین الملل مجلس

آمریکا دیگر نمی توانداراده
خود  را  بر جهان تحمیل کند 

احتمال مذاکرات مستقیم 
ایران_آمریکا

 درآمدهای بودجه 92 
غیر قابل تحقق است

 مجلس به دنبال
 تعریف جرم سیاسی
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این روزها افشاگری های ادوارد اسنودن دردسرهای بسیاری برای 
واشنگتن ایجاد کرده است، در حالی که تمامی سازمان های امنیتی 
آمریکا برای به چنگ آوردن و خفه کردن او تالش می کنند، هنوز 
واشنگتن نتوانسته است کش��ورهای کمک کننده به اسنودن را 
راضی به همکاری کند.  هرچند اقدام اسنودن در افشای اطالعات 
بسیار ذی قیمت دستگاه امنیتی آمریکا بی نظیر محسوب می شود، 
اما اقدام او نخس��تین مورد از این دس��ت در آمریکا نیست. در این 
خصوص خبرگزاری تس��نیم به معرفی نمونه هایی از افش��اگران 
آمریکایی پرداخته است که با برمالسازی دانسته های خود مردم 

آمریکا و جهان را تا حدی با چهره واقعی حاکمان آمریکا آشنا کردند.
1966؛ پیت��ر باکس��تون )Peter Buxtun(، از محققین اداره 
بهداشت عمومی آمریکا از پروژه ضدانسانی تاسکیگ پرده برداشت. 
باکستون با ارسال نامه ای به مدیریت دایره تحقیقات بیماری های 
مقاربتی آمری��کا مرات��ب نگرانی ه��ای خ��ود را از اخالقی بودن 
آزمایش های انجام گرفته در زمینه بیماری های مقاربتی موسوم 
به پروژه تاسکیگ اعالم کرد. در این پروژه که از سال 1932 شروع 
شده بود، محققین400 مرد سیاه پوس��ت را در منطقه تاسکیگ 
آالباما برای مطالعه مراحل پیشرفت بیماری سیفلیس به باکتری 

این بیماری، آلوده کرده بودند. 
1973؛ کارن س��یلکوود )Karen Silkwood(  از کارگ��ران 
نیروگاه اتمی کرمک گی بود که به فعالیت در اتحادیه بین المللی 

کارگران اتمی، شیمیایی و نفتی پرداخت. او طی فعالیت های خود 
جنبه های بسیاری از عدم وجود ایمنی و وضعیت بهداشتی ناگوار 

کارگران آمریکایی شاغل در بخش های مذکور را افشا کرد.
1984؛ جان گراوی��ت از تبانی جنرال الکتریک ب��ا وزارت دفاع و 
صورتحساب های غیرواقعی به بهانه ساخت بمب افکن النسر بی1، 

پرده برداشت.
1997؛ فردریک وایتهارست ش��یمیدان اداره فدرال بازرسی که 
طی دهه نود کارش��ناس مواد منفجره اف بی آی بود، افشا کرد که 
آزمایشگاه های اف بی آی از جمله آزمایشگاه های جرم شناسی فاقد 
استانداردهای علمی الزم است و بارها نتایج نادرستی گزارش داده است.

1996؛ گری وب از کارشناسان سازمان سیا بود که افشا کرد این 
س��ازمان به باندهای تهیه و توزیع مواد مخ��در نیکاراگوئه اجازه 
فعالی��ت در آمریکا می دهد و بخش��ی از درآمد حاص��ل از فروش 
کوکائین توسط این باندها را در اختیار مخالفان دولت قرار می دهد.

2000؛ مارشا ادبایو تحلیلگر ارشد سیاس��ت های آژانس حفاظت 
محیط زیست آمریکا بود. او افش��ا کرد که این آژانس در آفریقای 
جنوبی به سیاستگذاری ها و اقدامات نژادپرستانه علیه سیاه پوستان 
پرداخته و کنترلی بر شرایط خطرناکی که کمپانی های آمریکایی 
برای کارگران آفریقایی معادن عنصر مضر وانادیوم به وجود آورده 

بوده اند، نداشته است.
 2001؛ جس��لین راداک وکی��ل آمریکای��ی ب��ود ک��ه درب��اره

دروغگویی، از بین بردن مدارک و سندسازی در وزارت دادگستری 
آمریکا با نیوزویک مصاحبه کرد.

2002؛ کاترین بولک��واچ قبال کارمند کمپان��ی دینکورپ آمریکا 
بود. این کمپانی طی قراردادی15میلیون دالری به آموزش افراد 
می پرداخت تا به عنوان پلیس در بوس��نی مش��غول به کار شوند. 
بولکواچ افش��ا کرد افس��ران تحت آموزش این کمپانی در تجارت 

فحشا نقش داشته اند.
2002؛ دیوید گراهام افش��ا کرد که س��ازمان غذا و داروی آمریکا، 
اف دی ای، در اعط��ای مج��وز ب��ه مس��کن ویوکس ک��ه موجب 

بیماری های قلبی -عروقی می شود، سهل انگاری کرده است.
2002؛ اس��تیون دوران  و گل��ن وال��پ مأم��ور تحقی��ق درمورد 
کالهبرداری در آزمایش��گاه مل��ی لس آالموس ش��دند. آنها پس 
از کشف و افش��ای س��وءمدیریت و تخلف در دپارتمان انرژی این 

آزمایشگاه از دانشگاه کالیفرنیا اخراج شدند.
2006؛ جولیان آس��انژ بنیانگذار ویکی لیکس بیش از یک میلیون 
سند سری را افشا کرده اس��ت. کنار ادوارد اسنودن از بزرگ ترین 

افشاگران تاریخ آمریکا محسوب می شود.
 2007؛ جاستین هوس��پون از وجود تش��کیالت مخفی )اربابان 
انتظام( در پلیس آمریکا خبر داد که اعمال غیرقانونی فراوانی انجام 
می دادند. این تشکیالت با پرونده سازی و بازداشت های غیرقانونی، 
حقوق ش��هروندان را پایمال می کردند. هوس��پون هنگامی که با 
دستورات تشکیالت برای پرونده سازی و شهادت دروغ علیه یک 
شهروند آمریکایی مخالفت کرد مورد تهدید و آزار واقع شد. ماجرای 
این افشاسازی بزرگ در سال2012 در کتابی با عنوان »شکستن 

دیوار آبی رنگ« منتشر گردید.
2008؛ راب��رت مک کارتی مش��اور حقوق��ی وزارت داخله آمریکا 
و مش��اور عمومی کمیس��یون بین الملل��ی م��رز و آب دولت بود. 
مک کارتی، تخلف و سوءمدیریت این کمیسیون و در نتیجه آلوده 
شدن مرز مکزیک با آمریکا و آسیب دیدگی فراوان اکوسیستم دو 

سوی مرز را افشا کرد. 
2009؛ مایکل پائول کارشناس شورای قضایی ایالت کالیفرنیا بود 
که وجود تخلفات مالی فراوان در ح��د ده ها میلیون دالر را در این 

شورا افشا کرد.
2013؛ ادوارد اسنودن با افشای پروژه تمپورا و پریسم نظام آمریکا 
را به مش��کالت بی س��ابقه داخلی و خارجی روبه رو کرده اس��ت. 
درخواست فرانس��ه برای تعلیق مذاکرات تجاری اتحادیه اروپا با 
آمریکا و نیز توضیح خواهی کش��ورهای مختل��ف از دولت آمریکا 
در رابطه با جاسوس��ی از شهروندانش��ان از نتایج افشاگری بزرگ 

اسنودن بوده است.

نگاهی به اصلی ترین رسوایی هایی سری آمریکا در40 سال گذشته

 احتمال قطع رابطهمهم ترین افشاکنندگان تاریخ آمریکا را بشناسید 
 آنکارا - قاهره

به دنبال اظه��ارات مقامات ترکیه علی��ه حاکمان جدید 
مصر، مسئوالن دیپلماتیک این کش��ور اعالم کردند که 
قاهره در اعتراض به مواضع ترکیه اقداماتی جدی از جمله 

فراخواندن سفیر مصر از آنکارا را اتخاذ خواهد کرد. 
منابع دیپلماتی��ک در مصر اعالم کردند که این کش��ور 
در حال اتخاذ اقداماتی در اعتراض  ب��ه مواضع ترکیه در 
قبال رهبران قاهره و دخالت این کش��ور در امور داخلی 

مصر است. 
 این منابع تأکید کردند که مصر ناچار اس��ت در واکنش 
به دخالت های ترکیه و اظهارات مقامات این کش��ور در 
توصیف حوادث30 ژوئن به کودتای نظامی، سفیر مصر 
را از آنکارا فراخوانده و سفیر ترکیه را فاقد اعتبار بخواند. 

 منابع مصری تأکید کردن��د: در صورتی که ترکیه به این 
سیاست هایش ادامه دهد قاهره سطح روابط دیپلماتیک 
خود با ترکیه را کاهش داده و یا به طور کامل قطع می کند.

فروش دو ماهواره نظامی 
فرانسه به امارات

وزیر دفاع فرانسه، روز دوش��نبه، برای نهایی کردن قرارداد 
فروش دو ماهواره نظامی به امارات ب��ه ارزش500 میلیون 
یورو، عازم این کشور عربی می شود. به گزارش خبرگزاری 
فرانس��ه، روزنامه فرانس��وی »التریبون« که از ماه ها پیش 
مذاکرات مربوط به فروش ماهواره های نظامی فرانس��ه به 
امارات را دنبال می کند، روز جمعه در پایگاه اینترنتی خود 
نوش��ت، قرارداد فروش دو ماهواره از ن��وع »هیلیوس« که 
توسط دو شرکت »آستریوم و تالس آلنیا اسپیس« ساخته 
شده است، قرار است توسط این ش��رکت ها در حضور وزیر 

دفاع فرانسه در ابوظبی امضا شود.

آمریکا بیمار است
یک هفته نامه آلمانی، جاسوسی اطالعاتی آمریکا در جهان را 
اقدامی وحشتناک،غیر قانونی و نقض حقوق بشر قلمداد کرد.

هفته نامه»اشپیگل« در مطلبی نوشت: آمریکا بیمار است. 
حادثه تروریستی11سپتامبر2001، آمریکا را آشفته کرد و 
از حدود دوازده سال پیش این مسأله آشکار شده است، اما 
این که بیماری آمریکا تا چه حد جدی است، مسأله ای است 

که ما تازه آن را فهمیده ایم.

اخبار بین الملل



یادداشت

 13 موقوفه در استان اصفهان
 به ثبت رسید

معاون حقوقی، ثبتی اداره کل اوقاف و امور خیریه اس��تان اصفهان 
گفت: در 4 ماهه نخست سال جاری، تعداد 13 موقوفه در این اداره 

کل به ثبت رسیده است.
مجید معمار منتظری��ن در گفتگو با ایمنا، بیان داش��ت: در 4 ماهه 
نخست سال جاری، تعداد13 موقوفه در معاونت حقوقی، ثبتی اداره 

کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان به ثبت رسیده است.
وی تصریح کرد: اکثر این موقوفات، با نیت ترویج قرآن و مکتب اهل 

بیت )ع( و برگزاری مراسم عزاداری وقف شده است.

 کنگره بزرگ MS ایران 
در اصفهان برگزار می شود

گروه شهر- انجمن MS اس��تان اصفهان از برگزاری کنگره بزرگ 
MS ایران در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خبر داد.

این کنگره با هدف آشنایي با آخرین دستاوردهاي پژوهشي درماني 
بیماريMS، آشنایي با نتایج تحقیقات انجام شده در کشور و تبادل 
نظر درباره مش��کالت تش��خیص و درمان این بیماري، در اصفهان 

برگزار مي شود. 
کنگرهMS ایران در اصفهان میزبان میهمانان خارجي از کشورهاي 

کانادا، آمریکا، آلمان و روسیه خواهد بود.

 1۰۰ بوستان معرفت
در اصفهان فعال است

گروه ش�هر- دبیر اجرایي طرح اوقات فراغ��ت اداره کل تبلیغات 
اسالمي اصفهان از فعالیت1۰۰ بوس��تان معرفت در این استان خبر 
داد و گفت: این بوستان ها با هدف غني سازي اوقات فراغت نوجوانان 

و جوانان تشکیل شده است.
احمد شریعتي با اشاره به زمان ثبت نام بوس��تان معرفت که از اول 
تیرماه آغاز شده است گفت: طرح بوستان معرفت ویژه دانش آموزان 
هفت تا 14سال است. وي اظهار  داشت: در این بوستان ها برنامه هاي 
مختلفي از جمله آموزش احکام، قرائت قرآن، برنامه هاي ورزش��ي، 

نقاشي و خطاطي ارایه مي شود.

 مصالی اصفهان نباید
 دستخوش کمبود اعتبارات شود

عضو ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان گفت: در حال حاضر عنوان 
می شود که5۰ میلیارد تومان اعتبار برای بهره برداری از پروژه مصالی 
اصفهان مورد نیاز اس��ت و این پروژه نباید به دلیل کمبود اعتبارات 

بر روی زمین بماند.
وحید فوالدگر با اشاره به وضعیت فعلی مصالی اصفهان اظهار داشت: 
پروژه مصالی اصفهان پس از س��ال ها انتظار هنوز ب��ه بهره برداری 

نرسیده است.

 حضور 12۰ دانش آموز سمیرمی
 در طرح نشاط معنوی

رییس اداره اوقاف و امور خیریه س��میرم گفت: طرح تابستانه نشاط 
معنوی در چهار بقعه و امامزاده و با حضور بیش از12۰ دانش آموز در 

شهرستان سمیرم در حال برگزاری است.
علی مبشری در گفتگو با فارس از اجرای طرح نشاط معنوی توسط 
اداره اوقاف و امور خیریه سمیرم در راس��تای فرمایش رهبر معظم 

انقالب مبنی تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی خبر داد.

گشتی در اخبار 

 زاینده رود تا 8 ماه دیگر
خشك مي ماند

رییس شورای شهر اصفهان / عباس حاج رسولیها  

روحانی باید کلید اجرایی شدن طرح هایی مانند بهشت آباد را داشته 
باشد، زیرا تحقق این امور حق شهروندان اصفهانی است.

ش��هرداری اصفهان همواره از نخس��تین دس��تگاه هایی ب��وده که 
بدهی های خود به تأمین اجتماعی را پرداخت کرده اس��ت، چرا که 

دستگاه های استانی همیشه زیر ذره بین بوده اند.
ما با شهرداری و شورای شهر خوراسگان جلساتی را برگزار کردیم که 

در این جلس��ات مقرر شد تا 
خوراسگان زیر نظر شهرداری 
اصفه��ان ق��رار گی��رد و این 
منطقه به ش��هرداری منطقه 

15 اصفهان تبدیل شود.
آب  جری��ان   متأس��فانه 
زاینده رود قطع شده است و 
باید تا8 ماه دیگر صبر کنیم تا 

شاید آبی در آن جاری شود.
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چهره روز
توزیع سبد کاال بین ۱۰ هزار مددجوی نیازمند

بهرام سوادکوهی معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی )ره( استان اصفهان 
با اجرای طرح اکرام ایتام و توجه ویژه به آن در ماه مبارک رمضان، 34۶ یتیم تاکنون تحت 

حمایت32۰ حامی قرار گرفته اند.

3

صدور کارت بیمه طالیی 
برای تمامی فرهنگیان

آمار سزارین در اصفهان 
7۰ درصد است

مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش از صدور کارت بیمه طالیی 
تمامی فرهنگیان سراسر کشور خبر داد.

به گزارش ایمنا فرش��ید سیاری گفت: براس��اس تمدید قرارداد بیمه طالیی 
برای چهارمین سال متوالی با ش��رکت بیمه ایران، از اول اردیبهشت۹2 کلیه 
فرهنگیان تحت پوشش این بیمه می توانند در چارچوب مفاد قرارداد، تعهدات 

پیش بینی شده از خدمات این بیمه بهره مند شوند.
وی با اشاره به این مطلب که کارت بیمه طالیی تمامی فرهنگیان عضو توسط 
شعب بیمه ایران صادر و در اختیار ادارات آموزش و پرورش سراسر کشور قرار 
گرفته است ، افزود: آن دسته از بیمه شدگان فرهنگی شاغل و افراد تحت تکفل 
آنان که تا کنون موفق به دریافت کارت نشده اند، می توانند برای دریافت کارت 

خود به ادارات محل خدمت مراجعه کنند.

دبیر مجمع خیریه های درمانی استان اصفهان گفت: میانگین آمار سزارین در 
شهر اصفهان،7۰ درصد و این رقم در استان۶۰ درصد است.

سید مرتضی میرلوحی در گفتگو با مهر اظهار داش��ت: در حالی که میانگین 
سزارین در استان۶۰ درصد اس��ت، این آمار در کش��ورهای پیشرفته حدود 

25 درصد است.
وی با اش��اره به این که وجود امنیت و سالمت دو نش��انه پیشرفت یک کشور 
است، ادامه داد: در حال حاضر سالمت چندان مورد توجه مسئوالن نیست و 
در اولویت پایین قرار دارد. دبیر مجمع خیریه های درمانی استان اصفهان اظهار 
داشت: نبود بیمه پایه برای بیماران و عمل نکردن بیمه گذاران به تعهدات خود 
در مقابل بیماران و بیمارستان ها سبب ش��ده تا به هرم واقعی پرداخت سرانه 

درمان در کشور نرسیم.

س: ایمنا[
]عک
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در آستانه رقم زدن فاجعه زیست محیطی هستیم. 
این را می ش��ود با یک س��رچرخاندن به پیرامون 
خود و مش��اهده س��یل زباله های   رها ش��ده در 
طبیعت فهمید؛ زباله هایی که ازهرنوع باشند، در 
وجود پالستیک مش��ترک بوده و تجزیه ناپذیری 

این بخششان برکسی پوشیده نیست.
زندگی مدرن عالوه بر رفاهی که برای انس��ان به 
همراه دارد گاه ضررهای جبران ناپذیری را نصیب 
او می کند. کیسه های پالستیکی وظروف یکبار 
مصرف نیز در این مورد مصداق دارند. زمانی که 
این کیس��ه ها و ظروف، جایگزین اسالف پارچه 
 ای و کاغذی خود شدند، ش��اید کمتر کسی فکر

می کرد در آینده ای نزدیک همین جایگزین ها، 
تبدیل به یکی از معضالت اصلی محیط زیس��ت 
شوند. براساس تحقیقات انجام شده تنها در ایران 
 س��االنه بیش ازس��ه میلیون تن پالستیک تولید

می ش��ود. بیش��تر این پالس��تیک ها نیز بادوام 

هستند و صدها سال طول می کشد تا به خودی 
خود تجزیه و نابود شوند. 

بس��یاری از زباله هایی ک��ه چه��ره طبیعت دور 
و اطرافمان را آل��وده  کرده اند، پالس��تیک هایی 
هس��تند که برای حم��ل نیازه��ای روزانه ای که 
می خریم، از فروشندگان دریافت می کنیم و البته 
سرنوشت همه آنها زباله شدن است؛ زباله هایی که 
شاید نشود به کل حذفش��ان کرد، اما می شود از 

حجمشان کاست.
زباله های پالستیکی یکی از بزرگ ترین معضالت 
زیس��ت محیطی جهان امروز را ب��ه وجود آورده  
است. این ساخته دست بشر، به علت قابلیت های 
فراوانی که دارد � و البته با تکیه بر قیمت ارزان آن 
که چه بسا بر ترین برتری اش به شمار می رود � به 
شکل های گوناگون مورد استفاده قرار می گیرد. 
دامنه کارب��رد این محصول به ح��دی در زندگی 
امروزی گسترده ش��ده که می توان انواع آن را در 

وسایل و ابزارهای پیش پا افتاده و روزمره گرفته 
تا وسایل فوق پیشرفته و اس��تراتژیک به راحتی 
دید، تا جایی که ش��اید زندگی بدون آن ممکن 

به نظر برسد.
این در حالی است که به گواه آمار و ارقام، یکی از 
پرکاربرد ترین انواع پالس��تیکی که نقش فراوانی 
در زندگی ما دارد، کیس��ه های پالستیکی است. 
این کیسه ها به علت مصرف روزانه و عمومیشان، 
تقریبا یکبار مصرف اس��تفاده ش��ده و به سرعت 
تبدیل به زباله هایی می ش��وند ک��ه  گاه غیرقابل 
بازیافت بوده و مش��کالت بس��یاری برای محیط 

زیست پدید آورده اند.
کش��ور ما نیز از جمله کش��ورهایی اس��ت که به 
مدد بهره مندی از نعمت خدادادی نفت، س��االنه 
مقادیر زی��ادی لوازم پالس��تیکی تولید می کند، 
تا جایی که ایران یکی از عم��ده تولید کنندگان 
مواد پالستیکی به شمار رفته و به دنبال آن سهم 

چشمگیری در تولید این نوع زباله در جهان دارد.
یادمان م��ی رود ک��ه راحتی حمل پالس��تیک 
ممکن اس��ت ناراحتی آینده نه چندان دور خود 
و فرزندانمان را به همراه داشته باشد. همین مایی 
که می توانی��م از فروش��نده بخواهیم خریدهای 
اندکمان را در چندکیسه پالستیکی تحویل نداده 
و تا جایی ک��ه ممکن اس��ت، خریدهایمان را در 
 یک پالستیک بگنجاند، اما دریغ می کنیم و گاه 
راحت طلبی را تا آنجا پیش می بریم که استفاده 
از انواع ظرف های یکبار مصرف، قاشق، چنگال، 
لیوان، س��فره و ... ب��ه راحتی برایم��ان روزمره و 

معمولی می شود.
بر اس��اس آمارهای جهانی، روزان��ه 3/5 میلیون 
تن زباله در سراس��ر دنیا تولید می شود که سهم 
ای��ران در این میان ب��ه 5۶ هزارت��ن در روز -هر 
 ایرانی روزانه به طور متوسط75۰ گرم زباله تولید

می کند که اگر این رقم را در جمعیت 75 میلیون 
نفری ضرب کنیم، به رقمی بیش از 5۶ هزار تن در 
روز خواهیم رسید- می رسد که ناگفته پیداست، 

درصد قابل توجهی است.
مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت استان 
اصفهان با بی��ان این که در ح��ال حاضر نزدیک 
 ب��ه 15۰کارخانه تولی��د ظروف یکب��ار مصرف 
پلی اس��تایرین در اصفه��ان وج��ود دارد که در 
 ح��دود5۰ کارخان��ه مجوزداراس��ت، ادامه داد: 
 این که کارخانجات زیر بار تغییر خط تولید خود 
 نمی رون��د حتما س��ودی که از آن راه به دس��ت 

می آورند بیشتر است.
صفاری در حالی با اطمینان از س��رطان زا بودن 
ظروف یکبار مصرف پلی اس��تایرین وآزاد شدن 
منومرها، م��واد نفتی و دی اکس��ین  ها را داد که 
تاکنون تحقیقات علمی که نشان دهد این ظروف 
سرطان زاست صورت نگرفته و این گفته از سوی 
یکی از مسئوالن جامعه بهداشتی  که معتقدند هر 
گفته  ای بدون پژوهش ج��ای هیچ دفاعی ندارد، 
قابل تأمل اس��ت. نایب ریی��س اتحادیه لبنیات 
فروشی اصفهان پس از کلی جستجو که داستان 
دعوای زرگری کارخانجات تولید و توزیع کننده 
ظروف یکبار مصرف پلی استایرن با این اتحادیه و 
مسئوالن بهداشت محیط را چه کسی به رسانه ها 
خبر داده اس��ت، اع��الم کرد: در ای��ن که ظروف 
گیاهی تا چ��ه اندازه ای پوش��ش گیاهی دارد در 

حال بررسی است.
 بابای��ی ب��ا اظه��ار این ک��ه جم��ع آوری ظروف

پلی اس��تایرین حتی با کد بهداش��تی مأموریتی 

است که از س��وی صنف لبنیات فروشی و مرکز 
بهداشت استان به اتحادیه واگذار شد، ادامه داد: 
از دوسال پیش تاکنون با مطرح شدن این موضوع 
چندین مرتبه اش��کاالتی به این ظروف گرفته و 

برای بازسازی مجدد به آزمایشگاه رفته است.
وی در حالی خبر از بی نقص ب��ودن  این ظروف 
داد که  مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت 
 استان اصفهان با رد این ادعا اس��تفاده از ظروف

پلی استایرن را مضر دانست.
هنگامی که کیسه های پالستیکی به عنوان زباله 
دورریخته می ش��وند، به علت مان��دگاری بیش 
از 5۰۰ س��ال در محیط، باع��ث آلودگی محیط 
زیست می شوند. این کیسه ها به همراه باد جابه 
جا ش��ده و وارد رودخانه ها و کانال های آب می 
ش��وند، در نتیجه موجب گرفتگی آبراهه ها شده 
و در بس��یاری موارد به علت س��اکن ماندن آب، 
زادوولد انواع حش��رات افزایش می یابد. کیس��ه 
های پالستیکی درصورت ورود به محیط زیست 
دریایی، وارد زنجیره غذایی جانوران دریایی شده 
و ساالنه هزاران گونه از جانوران آبزی از قبیل وال، 
دلفین، فک و الک پشت و نیز پرندگان دریایی بر 
اثر خوردن اشتباهی این کیسه ها و خفگی ناشی 

از آن می میرند.
کیسه های بلعیده شده حتی پس از مرگ جانوران 
و تجزیه آنها نیز س��الم باقی م��ی مانند، بنابراین 
دوباره پراکنده ش��ده و از بین بردن حیاتی دیگر 
را ادامه می دهند. پالس��تیک ه��ا درصورتی که 
به عنوان زباله دفن ش��وند، به علت تجزیه آرام و 
کند در محل های دفن می توانند سبب تشکیل 
ش��یرابه و نفوذ آن به آب های زیرزمینی ش��وند. 
این شیرابه شامل ترکیباتی نظیر فلزات سنگین 
 و سایر ترکیبات خطرناک است که جزء ترکیبات 

زیان آور برای محیط زیست هستند.
اکنون اگر بدانیم که این کیس��ه های پالستیکی 
عمدتا از ترکیب��ی پلیمری به ن��ام »پلی اتیلن« 
سبک درست می شوند که نیم عمر آن در طبیعت 
بین5۰ تا بیش از3۰۰ س��ال اس��ت ، درک عمق 
فاجعه ای که در آینده ای نه چندان دور به وقوع 

می پیوندد، چندان سخت نخواهد بود.
این س��ؤال قطعا می تواند پاس��خ های بسیاری 
داش��ته باش��د که در خالل آنها وظایف مختلفی 
یادآوری خواهد شد؛ وظایفی که با نقش آفرینی 
مردم و نهادهای مختلف می بایست به انجام برسد 
تا مطلوبی برای زمین رقم بخورد که با زندگی همه 

مان ارتباط مستقیمی دارد.

اصفهانی ها هوشیار باشند 

پالستیک؛ فاجعه محیط زیستی است

زیر پوست شهر / جز خوانی در مدرسه چهارباغ

میدان امام علی )ع( از جمله پروژه های بزرگ شهری است که سال 
هاست ش��هرداری اصفهان با آن درگیر اس��ت. در این رابطه سید 

مرتضی سقاییان نژاد شهردار اصفهان از این میدان به عنوان مکانی 
که یک تحول بزرگ در اصفهان ایجاد می کند سخنانی را ایراد کرده 

است. مشروح سخنان این مقام مسئول را در زیر می خوانید:
      در روزهای آغازین اجرای طرح احی��ای میدان امام علی)ع( 
التهاب و ابهام در ذهن مردم وجود داشت، به طوری که می گفتند 

ورود به این طرح ورود به باتالق است.
       احیای میدان امام علی)ع( انفجاری در بافت فرسوده و قدیمی 
شهر ایجاد می کند، اثرات اصلی احیای میدان امام علی)ع( ظرف 

1۰ سال آینده مشخص می شود.
       ابعاد تاریخی این میدان برای مدیریت شهری بسیار با اهمیت 
بود، مهم ترین هدف شهرداری برای ورود به این طرح احیای یک 

میدان تاریخی بوده است.
       اج��رای این پروژه از نظر شهرس��ازی بس��یار س��خت بود،

 چرا که می بایس��ت 4 خیابان در متراکم ترین بافت ش��هر بس��ته 
می شد، اما مدیریت شهری پس از کارکارشناسی فاز اول این طرح 

را شامل احداث زیرگذر در سال 88 اجرایی کرد.
       در س��ال8۹ زیرگذرهای میدان امام علی)ع( احداث ش��د و 
مشکالت ترافیکی این محدوده رفع گردید. چندین آثار تاریخی از 
جمله مسجد جامع اصفهان در محدوده میدان وجود داشت، ولی به 

دلیل وضعیت نابسامان این اثر تاریخی پنهان بود.
       با احیای این میدان تاریخی تأللوهای مسجد جامع درخشان 

شد و به ثبت جهانی رسید.
       امروز نزدیک به 2/2 هکتار از س��طح میدان آزادسازی شده 
و 8۰۰ مغازه جابه جا گردیده اس��ت و 2۰۰ مغازه در اطراف میدان 
احداث گردید و بازارهای میدان که به سال های گذشته از هم جدا 
شده بود، به هم متصل شد و بزرگ ترین بازار سرپوشیده کشور در 

اصفهان به وجود آمد.
       بافت فرس��وده این محدوده نزدیک به11/3 درصد نوسازی 
ش��ده اس��ت و با احیای این میدان انفجاری در بافت فرسوده این 

محدوده به وجود می آید.
       اثرات احیای میدان امام علی)ع( تازه خود را نشان می دهد 
و این در حالی اس��ت که اثرات اصلی این طرح در 1۰ س��ال آینده 

مشخص می شود.
       اثرات احیای میدان امام علی)ع( تا چهارراه های شکرشکن، 
تختی، میادین احمد آباد و شهدا ادامه خواهد داشت. احیای میدان 

امام علی)ع( کل منطقه را دگرگون می کند و این موهبت بزرگی است.
       با احیای این میدان، قسمتی از تاریخ اصفهان احیا می شود. 
قرار است در این محدوده نیز موزه سلجوقیه و آل بویه احداث  شود 
تا بتواند اثرات مستقیمی که این دوران در طول تاریخ برای این شهر 

داشته به نمایش درآید.

 اثرات اصلی احیای میدان امام علی)ع(
1۰ سال آینده مشخص می شود

بافت فرسوده این 
محدوده نزدیك 

به11/3 درصد 
 نوسازی شده است 

و با احیای این میدان 
 انفجاری در 

بافت فرسوده این 
 محدوده 

به وجود می آید



چهره روزیادداشت

 ایران از لحاظ ضریب نفوذ بیمه
 در رده 47 جهان است

یک کارشناس صنعت بیمه به فارس گفت: طبق آخرین اطالعات منتشر 
شده ضریب نفوذ بیمه در کشور1/3 درصد است و از این لحاظ در در رده 

47 جهان قرار داریم.
 سید محمد مأمن پوش اظهار داشت: مجله سیگما که یکی از معتبرترین 
مجله های بیمه ای در دنیاست، ضریب نفوذ بیمه در ایران را 1/3 درصد 
اعالم کرده و جایگاه ای��ران از لحاظ ضریب نفوذ بیم��ه در دنیا را 47 در 
جهان اعالم کرد. وی ادام��ه داد: در حال حاضر بیش��ترین ضریب نفوذ 
بیمه ای مربوط به کشور انگلستان و کمترین آن مربوط به الجزایر است. 
مدیر ش��عب بیمه کوثر اس��تان اصفهان تصریح کرد: با توجه به تحمیل 
تحریم های همه جانبه علیه کش��ورمان، صنعت بیمه نی��ز تحت تأثیر 
تحریم ها قرار گرفت. وی گفت: تحریم ایران در صنعت بیمه بیشتر شامل 
تحریم بیمه ای کشتی ها، نفتکش ها و هواپیماها است. مأمن پوش ادامه 
داد: این تحریم ها در صنعت بیمه ای کشور سبب ایجاد خساراتی شد، اما 
اثرات مثبت بسیاری نیز در رونق و بالندگی صنعت بیمه داشت. وی بیان 
کرد: این تحریم ها سبب شد شرکت بیمه ایران که تنها بیمه دولتی است 
دست به اقداماتی در جهت خودکفایی بزند و در این زمینه ها موفقیت هایی 
به دست آورد که این یکی از نتایج مثبت در اثر اعمال تحریم ها بود. وی 
در ادامه به برخی از اقدامات بیمه کوثر اشاره کرد و گفت: بیمه کوثر قصد 
دارد برای نخستین بار در کش��ور گامی فراتر از اقدامات معمول بیمه ای 

برداشته و اقدام به بیمه کردن ماهواره های فضایی کند.

خبر ویژه

4
ایرالین ها در آستانه ورشکستگی قرار دارند

عبدالرضا موسوی رییس انجمن شرکت های هواپیمایی با اشاره به افزایش نرخ شرکت فرودگاه ها افزود: 
شرکت فرودگاه ها500 درصد افزایش قیمت داشته است، این در حالی اس��ت که ما از مردم به ریال 

هزینه دریافت می کنیم و باید به دالر هزینه های خود را بپردازیم.
سیاست های بخش خصوصی 

حول صادرات چرخ بزند
 رییس خانه صنعت و معدن استان 

اصفهان عبدالوهاب سهل آبادی

همکاران من در جامعه صنعت و معدن برای ایج��اد راهکار های بهتر و 
بهره وری بیشتر و آموزش طریقه صادرات محصوالت در تالشند تا نیاز های 

اقتصادی این قشر را برطرف کنند. 
 تولیدات ما از نظر کیفی با اروپا و از نظر کمی با چین در رقابت است و با 
حمایت دولت از بخش خصوصی، این سیاست ها باید حول صادرات چرخ 
بزند. جامعه صنعتی در این راه 
دشوار همواره س��نگ زیرین 
آسیاب اقتصاد شد وتمام تالش 
خود را برای حفظ این س��نگر 
اقتصادی انج��ام داد. دولت در 
دادن برخ��ی از تس��هیالت به 
صنعتگران کوتاهی کرده و به 
مصداق نوشدارو پس از مرگ 

سهراب عمل کرده است.
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عضو کمیسیون کش��اورزی مجلس شورای اس��المی گفت: در 
حال حاضر وضعی��ت قیمت ها در بازار محصوالت کش��اورزی از 
آش��فتگی هایی رنج می برد که از جمله دالیل آن نداش��تن آمار 
دقیق از محصوالت کشاورزی و عدم هماهنگی عرضه و تقاضاست.

علی ایرانپور با اشاره به آش��فتگی در بازار محصوالت کشاورزی 
اظهار کرد: آمارهای ارایه شده در کش��ور ما دقیق نیست و چون 
مبنای برنامه ریزی در کشور ما بر اس��اس همین آمارهای ضد و 
نقیض است، سبب ایجاد مش��کالت در زمینه واردات و تولیدات 
می ش��ود. وی  ادامه داد: این مش��کالت حداکثر تأثیر خود را بر 
صنعت کشاورزی می گذارد و سبب ایجاد موج منفی در بخش بازار 
محصوالت و تولید آن می شود. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس 
شورای اس��المی درمورد گندم تصریح کرد: در یک سال گذشته 
درمورد مدیریت نکردن در بخش کشاورزی و افزایش هزینه های 
تولید در این بخش به وزیر جهاد کش��اورزی تذکرات جدی داده 
ش��د. وی درمورد نرخ خرید تضمینی گندم تأکی��د کرد: نرخ در 
نظر گرفته ش��ده برای خرید تضمینی گندم از کشاورزان نسبت 
به تورم بسیار پایین است و امیدواریم در تعیین این نرخ تجدید 
 نظر صورت گیرد. ایرانپور با توجه به تفکیک وظیفه قیمت گذاری

 بر محصوالت کش��اورزی گفت: در حال حاض��ر تولید و عرضه 
محصوالت کش��اورزی و دامی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و 
نیز امور مربوط به واردات و صادرات و همین طور قیمت گذاری 
محصوالت جزء وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت است که 
این مسأله سبب س��ردرگمی کش��اورزان و همین طور افزایش 

قیمت ها در بازار شده است.

وی در واکنش به اجرا نشدن طرح انتزاع مجلس شورای اسالمی 
بیان کرد:  بر اساس طرح انتزاع اختیارات و وظایف بخش کشاورزی 
در وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی واگذار 

خواهد شد، اما این طرح هنوز به طور کامل اجرا نشده است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی افزود: وزارتخانه 
جهاد کشاورزی در صورت اجرا ش��دن طرح انتزاعی باید از تمام 
ظرفیت ها برای ارتقای تولید، صادرات و تنظیم بازار محصوالت 

کشاورزی استفاده کند.

افزایش قیمت لبنیات در شرایط نامناسب
وی با تأکی��د بر این ک��ه با توجه ب��ه ضعف مدیری��ت در بخش 
کشاورزی با افت شدید تولید محصوالت کشاورزی مواجه شدیم، 
افزود: در سال های اخیر با  تأمین س��وخت و علوفه برای فعاالن 
 این بخش سخت ش��د از این رو صنعت دامپروری به نوعی دچار 

سردر گمی شده است.
ایرانپور افزایش قیمت لبنیات در شرایط کنونی را نامناسب دانست 
و بیان کرد: افزایش قیمت لبنیات ب��ا توجه به قرار گرفتن در ماه 
رمضان و پایان کار دولت، س��بب ایجاد تنش در میان مردم شده 
است. وی در واکنش به افزایش 15درصدی قیمت لبنیات افزود: 
ارایه یارانه به کاال هایی مانند شیر باید انجام گیرد زیرا این کار هم 

به نفع تولید کننده و هم به نفع مصرف کننده است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: 
نظارت بر روی محصوالت کش��اورزی از عوامل مهم تنظیم بازار 

است و سبب جلوگیری از افزایش بی دلیل محصوالت می شود.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان این که1/5 میلیون 
مؤدی مالیاتی که اظهارنامه خود را ارایه نکرده اند تا 31 تیر فرصت 
دارند، اعالم کرد: کسانی که اظهارنامه های خود را به موقع ندهند، 

جریمه می شوند.
علی عسکری گفت: حدود یک و نیم میلیون مؤدی مالیاتی برای 
ارایه کارنامه های مالیاتی خود مراجعه نکرده اند که درخواست 
می کنیم هرچه سریع تر اظهارنامه های مالیاتی خود را به ادارات 

مالیاتی ارسال کنند. 
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان این که روزانه250 
تا300 هزار اظهارنامه مالیاتی به ادارات مالیاتی کشور ارایه شده 
است، افزود: براساس قانون اجازه تمدید آخرین مهلت به مؤدیان 
مالیاتی داده نشده است و کس��انی که اظهارنامه های خود را به 

موقع ندهند، جریمه می شوند. 
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: حدود200 هزار 
مؤدی مالیاتی امضای الکترونیکی دارند که سبب تسریع در ارایه 

الکترونیکی اظهارنامه های مالیاتی شده است. 
 عس��کری اف��زود: 3 میلی��ون و300 ه��زار اظهارنام��ه، 
 امضای الکترونیکی ندارند و صاحبان مش��اغل و سایر مؤدیانی 
 که اظهارنام��ه مالیاتی خود را ب��ه صورت الکترونیکی ارس��ال 
 کرده اند، تا پای��ان مرداد فرص��ت دارند به صورت دس��تی یا از 
 طری��ق ادارات پس��ت م��دارک خ��ود را ب��ه منظ��ور تکمیل و 
 ارایه اظهارنامه مالیاتی به ادارات مالیاتی سراس��ر کش��ور ارایه 

کنند.
 وی با بیان این که س��هم درآمدهای مالیاتی از بودجه عمومی و 

جاری به ترتیب33 و 44 درصد اس��ت، گفت: سهم درآمدهای 
مالیاتی از مجموع تولید ناخالص ملی کش��ور به 6/7 درصد می 
رسد، در حالی که در بسیاری از کشورها سهم درآمدهای مالیاتی 

از بودجه عمومی آنها بیش از 60 درصد است.
 عسکری اظهار داش��ت: از لحاظ معیار سهم درآمدهای مالیاتی 
در اقتصاد کشور از کشورهای در حال توسعه تا 50 درصد عقب 
تر هستیم که امیدواریم با اجرای طرح جامع مالیاتی این فاصله 

کاهش یابد.
این هفته قرار است راه اندازی آزمایشی طرح جامع مالیاتی در سه 
استان تهران، اصفهان و قم صورت گیرد و در ادامه به طور کامل در 

کشور عملیاتی خواهد شد.
 ظرفیت نظام مالیاتی کشور بسیار خوب است و از مجموع درآمد 
مالیاتی کشور حدود13 درصد را مالیات بر ارزش افزوده تشکیل 

می دهد.

تسلیم 70 درصد از اظهار نامه های مالیاتی اصفهان
علیخانی رییس اداره روابط عمومی امور مالیاتی استان اصفهان 
نیز در ادامه این گزارش با اشاره به تسلیم اظهار نامه های مالیاتی 
گفت: تا پایان روز شنبه 29 تیرماه 70 درصد از مؤدیان نسبت به 

تسلیم اظهار نامه های مالیاتی اقدام کرده اند.
وی همچنین تصریح کرد: اگر30 درصد باقیمانده که نسبت به 
تسلیم اظهار نامه های مالیاتی خود اقدام نکرده اند تا پایان تیرماه 
فرم های اظهار نامه خود را تسلیم نکنند از معافیت های مالیاتی 

بهره مند نخواهند شد.

 ظرفیت نظام 
مالیاتی کشور 
بسیار خوب است 
و از مجموع درآمد 
مالیاتی کشور 
حدود13 درصد 
را مالیات بر ارزش 
 افزوده تشکیل 
می دهد

در حال حاضر 
تولید و عرضه 
محصوالت 
کشاورزی و دامی 
بر عهده وزارت 
جهاد کشاورزی و 
نیز امور مربوط به 
واردات و صادرات 
است

درخواست سازمان مالیاتی از مؤدیان:عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

حصر وراثت 

2502 آقای حسین پور قادری دارای شناسنامه شماره 39650 به شرح دادخواست 
به کالسه 2003/92 ح 10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان بتول ابو طالبی اصفهانی بشناسنامه 42099 در 
آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   1392/3/8 تاریخ 
مرحوم منحصر است به: 1- حسین =پور قادری ش ش 39650 فرزند2- علی پور 
قادری ش ش 1220 فرزند3- فاطمه پور قادری ش ش 1226 فرزند4- زهرا  پور 
قادری ش ش 1011 فرزند5- زهره  پور قادری ش ش 2492 فرزند6- محمد علی  
پور قادری ش ش 669 همسر و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 

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

حصر وراثت 

2503 آقای ابوالفضل شریفی ولدانی با وکالت زهرا امینی دارای شناسنامه شماره 
9 به شرح دادخواست به کالسه 2000/92 ح 10 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان شهر بانوابراهیمی ولدانی 
گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   1392/2/26 تاریخ  در   876 بشناسنامه 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- عبدالرحیم شریفی ولدانی ش ش 
47 فرزند 2- محمد حسین  شریفی ولدانی ش ش 1266 فرزند3- حسن  شریفی 
ولدانی ش ش 8 فرزند4- ابوالفضل شریفی ولدانی ش ش 9 فرزند5- زهرا شریفی 
ولدانی ش ش 22 فرزند6- معصومه شریفی ولدانی ش ش 43 فرزند7- فاطمه 
شریفی ولدانی ش ش 1446 فرزند8- خدیجه شریفی ولدانی ش ش 934 فرزند9- 
منور شریفی ولدانی ش ش 1124 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 

2504 آقای علیرضا تیموری دارای شناسنامه شماره 909 به شرح دادخواست به 
کالسه 1999/92 ح 10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان حسن تیموری بشناسنامه 463 در تاریخ 1392/1/13 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 

به: 1- طاهره کاله دوزان ش ش 39628 همسر 2- الهام تیموری ش ش 2149 
فرزند3- الهه تیموری ش ش 1228 فرزند   4- علیرضا  تیموری ش ش 909 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   1850 شماره  شناسنامه  دارای  نیا  شریفی  حسین  محمد  آقای   2505
دادخواست به کالسه 1998/92 ح 10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان حلیمه خستونه بشناسنامه 321 در تاریخ 
مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   91/3/31
منحصر است به: 1- محمد حسین شریفی نیا ش ش 1850 فرزند2- اکبر شریفی 
نیا ش ش 616 فرزند  3- جمشید شریفی نیا ش ش 1992 فرزند  4- ملکی شریفی 
نیا ش ش 1260 فرزند  5- منیژه شریفی نیا ش ش 945 فرزند  6- صدیقه شریفی 
نیا ش ش 906 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 

به   1240007191 شماره  شناسنامه  دارای  الیغراء  احمدی  مهناز  خانم   2506
شرح دادخواست به کالسه 1977/92 ح 10 از این شورا درخواست گواهی حصر 

وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان باقر احمدی الیغراء بشناسنامه 
الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   91/12/5 تاریخ  در   2
آن مرحوم منحصر است به: 1- محمد احمدی الیغراء ش ش 7 فرزند 2-  علی 
احمدی الیغراء ش ش 9 فرزند3- حسین احمدی الیغراء ش ش 7 فرزند4- مرضیه 
احمدی الیغراء ش ش 7 فرزند5- مریم احمدی الیغراء ش ش 2 فرزند6- محبوبه 
احمدی الیغراء ش ش 1240007191  مهناز  فرزند7-  احمدی الیغراء ش ش 16 
فرزند8- فاطمه احمدی الیغراء ش ش 1 همسر   و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان

حصر وراثت 

2507 آقای مهدی قدیری حسین آباد ی دارای شناسنامه شماره 1197 به شرح 
دادخواست به کالسه 1995/92 ح 10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباس قدیری حسین آبادی بشناسنامه 
3526 در تاریخ 91/11/22 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 1- مهدی قدیری حسین آبادی ش ش 1197 فرزند 
حسین  قدیری  علی  محمد  فرزند3-   210 ش  ش  آبادی  حسین  قدیری  رضا   -2
آبادی ش ش 20 فرزند4- جعفر قدیری حسین آبادی ش ش 11 فرزند5- جواد 
آبادی ش ش  قدیری حسین  زهرا  فرزند6-   1156 آبادی ش ش  قدیری حسین 
قدیری  سکینه  فرزند8-   875 آبادی ش ش  قدیری حسین  اعظم   فرزند7-   174
 208 ش  ش  آبادی  حسین  قدیری  فاطمه   -9 فرزند   330 ش  ش  آبادی  حسین 
تشریفات  انجام  با  اینک  الغیر.  و  همسر     435 ش  ش  دهقان  ایران  فرزند10- 
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   25 شماره  شناسنامه  دارای  جونی  شریعتی  اله  نعمت  آقای   2508
دادخواست به کالسه 1968/92 ح 10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
در   1282 بشناسنامه  شریعتی  ایمان  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده 
تاریخ 92/3/10 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- تینا شریعتی ش ش 1276823320 فرزند 2- آذر عابدی ش 
ش 53157 همسر 3- صغری ذوق ش ش 1606 مادر 4- نعمت اله شریعتی جونی 
ش ش 25 پدر    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 
2509 خانم عاطفه حکیم الهی دارای شناسنامه شماره 1670 به شرح دادخواست 
به کالسه 1927/92 ح 10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
تاریخ  در   875 بشناسنامه  میراب  رضا  محمد  شادروان  که  داده  توضیح  چنین 
مرحوم  آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   92/2/8
عاطفه   -2 فرزند   127-628515-9 ش  ش  میراب  کسری   -1 به:  است  منحصر 
حکیم الهی ش ش 1670 عیال 3- کتایون کشاورز چم آسمانی ش ش 12 مادر    و 
الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 

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

اخطار اجرایی

2514 شماره: 1956/91ش 33 به موجب رأی شماره 168 تاریخ 92/2/16 شعبه 
33 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه زیبا 
کریمی نشانی محل اقامت: مجهول المکان محکوم است به: حضور در دفتر خانه 
اسناد رسمی و انتقال سند رسمی خودرو و انت پیکان به شماره 782م89 ایران 
نشاط  خیابان  اصفهان-  اقامت:  محل  شاهزیدی  علیرضا  له  محکوم  حق  در   13
–کوچه محمودیان بن بست فرشاد پالک 9. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاده 
آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود 
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. شورای 

حل اختالف استان اصفهان شعبه 33 حقوقی اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی

2513 در خصوص پرونده کالسه 547/92 خواهان هوشنگ عبدالی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت آقای جمشید آقایی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی 
برای مورخ 92/6/5 ساعت 10صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان 
از  تا خوانده قبل  بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد اول ارباب –روبه روی مدرسه 
نیلی پور – جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی 8165756441 شورای حل 
اختالف اصفهان  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 13شورای حل اختالف اصفهان 

اخطار اجرایی

تاریخ 92/1/31 شعبه  به موجب رأی شماره 61  2512 شماره: 1862/91 ش 7 
علیه عباس  یافته است محکوم  قطعیت  که  اختالف شهرستان اصفهان  7 شورای حل 
نوروزی قراچه 2- قربانعلی نوروزی قراچه نشانی محل اقامت: مجهول المکان محکوم 
است به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ 50000000 ریال ) پنجاه میلیون ریال ( بابت اصل 
خواسته و 32000 ریال ) سی و دو هزار ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 91/11/13 لغایت تاریخ وصول که محاسبه آن 
بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد در حق 
خواهان احسان شیران محل اقامت: اصفهان- خ کاوه – خ شهبازی – ساختمان پردیس 
ابالغ شد  علیه  به محکوم  اجرائیه  احکام: همین که  اجرای  قانون  ماده 34   . طبقه دوم 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاده آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا 

اعالم نماید. شورای حل اختالف شعبه هفتم حقوقی اصفهان 

اخطار اجرایی

تاریخ 92/2/24  به موجب رأی شماره 229  2510 شماره: 2090/91 ش ح  14 
حوزه 14 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
مجهول  اقامت:  محل  نشانی  محبوب  فرزند  جان  امین  آقازاده  محمد  آقای  علیه 
المکان محکوم است به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی 
به انتقال  امتیاز خط تلفن شماره 6697183  در حق محکوم له آقای عبداله محبی 
فرزند علی محل اقامت: اصفهان- خ هزار جریب کوی آزادگان پ 42 . ماده 34 
قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف 
پرداخت  برای  ترتیبی  یا  بگذارد  اجرا  موقع  به  را  آن  مفاده  روز  ده  است ظرف 

از آن  به  یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم  بدهد  به  محکوم 
میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی 

ندارد صریحًا اعالم نماید. شورای حل اختالف شعبه 14 حقوقی اصفهان 

ابالغ رای 

مرجع   92/4/13 بتاریخ   571  : دادنامه  شماره   429-92 پرونده  کالسه   2511
بستانی  فاطمه   : خواهان  اصفهان  اختالف  حل  شورای  دوم  شعبه   : رسیدگی 
 : خوانده  باغ   روبروی  کرمی  شهید  کوچه  موران  خ  :زینبیه  نشانی  حویزادی 
محمد نقدی رود باطی نشانی : مجهول المکان خواسته استرداد جهیزیه در 16 
و  شعبه  این  به  پرونده  ارجاع  از  پس   : گردشکار  دادخواست  ضمه  لیست  طبق  قلم 
اخذ نظریه مشورتی اعضاء قاضی  قانونی و  به کالسه فوق و طی تشریفات  ثبت آن 
: رای  شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید 
به  امیر  فرزند  حویزادی  بستانی  فاطمه  خانم  دعوای  خصوص  در  شورا  قاضی 
اقالم  عینی  مطالبه  خواسته  به  غالمرضا  فرزند  باطی  رود  نقدی  محمد   طرفیت 
محتویات  به  توجه  با   ، قلم   16 از  دادخواست  ضم  لیست  طبق  جهیزیه 
در  که  نکاحیه  سند  مصدق  فتوکپی  سبب  به  زوجیت  رابطه  احراز  و  پرونده 
رسیدگی  جلسه  در  خواهان  اظهارات  به  عنایت  با  و  است  مضبوط  پرونده 
و  نشده  حاضر  رسیدگی  جلسه  در  خوانده  اینکه  به   نظر  و   92/4/12 مورخ 
دعوای  شورا  لذا  است  نداده  ارائه  خواهان  ادعای  قبال  در  نیز  ای   الیحه 
مواد  به  مستندا  و  دانسته  وارد  و  ثابت  دادخواست  شرح  به  را  خواهان 
مدنی  دادرسی  آئین  قانون   519-515-198 مواد  و  مدنی  قانون  619و620 
ضمه  لیست  نرخ  به  جهیزیه  عینی  استرداد  به  خوانده  محکومیت  بر  رای 
دادخواست در 16 قلم و پرداخت مبلغ پنجاه  هزار ریال بعنوان هزینه دادرسی 
و مبلغ یکصد و پنجاه هزارریال  هزینه نشر آگهی در روزنامه در حق خواهان 
قضائی حوزه  دوم  اختالف  حل  شورای  قاضی   . نماید  می  اعالم  و   صادر 

 اصفهان 

حصر وراثت 

2517 خانم منیژه مهری اصفهانی با وکالت محمد رضا صادقی دارای شناسنامه 
شورا  این  از   10 ح   2017/92 کالسه  به  دادخواست  شرح  به   15055 شماره 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان منور 
رضایی بشناسنامه 780 در تاریخ 91/11/20 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- علیرضا مهری اصفهانی 
فرزند3-  9999 ش  ش  اصفهانی  مهری  علی   2-محمد  فرزند     15054 ش  ش 
حسین مهری اصفهانی ش ش 2525 فرزند4-عباس  مهری اصفهانی ش ش 2121 
فرزند5-میترا مهری اصفهانی ش ش 14918 فرزند6-منیژه مهری اصفهانی ش 
ش 15055 فرزند7-ماندانا بدیعی فریدنی ش ش 62 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

تحدید حدود اختصاصی

2217 شماره :103/92/716/337 چون تحدید حدود ششدانگ سه باب دکان متصل بهم 
شماره پالک725فرعی از 52 اصلی واقع در شوشاد  جز بخش 9  حوزه ثبتی نطنز بنام 
موقوفه عباس باغبادی در جریان ثبت می باشدو  بعلت عدم حضور مالک در آگهی 
اینک بموجب دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت و تقاضای  قبلی  بایستی تجدید گردد 
نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در  ساعت 10صبح روز 1392/5/30 در محل شروع 
و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین صاحبان 
امالک اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهی، در محل حضور 
بهم رسانند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 130 

مجتبی شادمان رئیس ثبت اسناد نطنز

 



اتاق موسیقییادداشت

هفت

میزبانی جشنواره از سه فیلم ایرانی
جش��نواره دوربان که يکي از بزرگ ترين و قديمي ترين جشنواره هاي فيلم آفريقاي جنوبي است 
در بخش هاي سينمايي، کوتاه و مستند برگزار مي شود و در اين دوره ميزبان سه فيلم ايراني است. 

»پرده« ، »لرزاننده چربي« و »بيشتر از دو ساعت«  از ايران در اين جشنواره حضور دارند.

5

اصفهان؛ خانه اصلی جشنواره کودک
کارگ��ردان برگزي��ده دوره هفده��م 
جش��نواره کودک با اش��اره به اين که 
سينمای کودک را بايد از ريشه درست 
کرد، گفت: ما بايد ت��اش کنيم تا به 
معنای واقعی، سينمای کودک داشته 
باشيم و آن گاه با برپايی جشنواره بتوانيم 

به پيشرفت اين سينما کمک کنيم.  
به گ��زارش س��تاد خبری بيس��ت و 
هفتمين جش��نواره بين المللی فيلم های کودکان و نوجوانان، مس��عود 
کرامتی يادآور شد: مسئوالن جش��نواره کودک در دوره های اخير تاش 
کرده اند تا چراغ س��ينمای کودک را با برگزاری جشنواره کودک روشن 
نگه دارند، اما اگر بتوان ريش��ه  را درس��ت کرد و کاری کرد تا توليد فيلم 
در زمينه سينمای کودک، به شرايط مطلوب برسد، تاش هايی که برای 
برپايی اين جشنواره می ش��ود، بيش از اين به چشم خواهد آمد.  سازنده 
»مرغابی وحشی« و »پاتال و آرزوهای کوچک« پيشنهاد کرد که جشنواره 
بين المللی فيلم های کودکان و نوجوانان کماکان در شهر اصفهان برگزار 
شود و اظهار داشت: زمانی که اين جشنواره برای اولين بار در شهر همدان 
برگزار شد، مردم و مسئوالن اين شهر از اين رويداد فرهنگی بسيار استقبال 
کردند، اما در دوره های بعدی اين اشتياق کمرنگ شد. مسعود کرامتی در 
خاتمه اظهار داشت: از ديد من، اصفهان خانه اصلی جشنواره فيلم کودک 

است و منطقی نيست که مکان برگزاری آن تغيير يابد.

10 سالن در صف سینماهای استان
معاون هن��ری و س��ينمايی اداره کل 
ارشاد اس��تان اصفهان گفت: با اضافه 
کردن10س��ينمای جدي��د، تع��داد 
سينماهای استان به23عدد می رسد. 
عل��ی تمناي��ی با اع��ام اي��ن مطلب 
گفت:10س��ينما به سينماهای استان 
اضافه خواهد شد که سينمای فرشچيان 
شهر اصفهان هم از اين جمله است و در 

نتيجه اين افزايش، تعداد سينماهای استان به23 سينما خواهد رسيد.
وی افزود: 5 سينمای ديجيتال در استان داريم و 5 سينما از10 سينمايی 
که قرار است به استان افزوده شود هم ديجيتالی خواهد بود که در نتيجه 
آمار س��ينماهای ديجيتال اس��تان به10 عدد خواهد رس��يد. همچنين 
معاون فرهنگی اداره کل ارشاد استان اصفهان گفت: نمايشگاه مطبوعات 
 استانی22 مرداد ماه سال جاری در اصفهان و پس از آن در شهرستان های

اس��تان برگزار خواهد ش��د. محمد قلمکاريان بيان ک��رد: تصميم داريم 
دبيرخانه دائمی جشنواره مطبوعات استانی را راه اندازی کنيم و از طرف 
ديگر در نمايشگاه کتاب استانی که از 4 تا 9 شهريور ماه سال جاری برگزار 

خواهد شد، آماده غرفه دادن به دستگاه های فرهنگی هستيم.

 جشن ستارگان 
در هنرستان هنرهای زیبا

هنرس��تان هنرهای زيب��ای دختران 
 اصفه��ان موف��ق ش��د رتب��ه اول 
هنرستان های دخترانه استان اصفهان را 

کسب کند.
هنرس��تان هنرهای زيب��ای دختران 
اصفه��ان موف��ق ش��د در جش��ن 
س��تارگان13 ک��ه توس��ط اداره کل 
آم��وزش و پرورش اس��تان ب��ا هدف 
معرفی و تجليل از دانش آموزان ممتاز استان اصفهان انجام می گيرد رتبه 
اول را بين هنرستان های دخترانه استان اصفهان در سال تحصيلی92-

93کسب کند.

آلبوم موس��يقی»خواب خورش��يد« به تهيه کنندگی و خوانندگی علی 
بختيار و آهنگس��ازی ميديا فرج نژاد توس��ط آوای باربد منتش��ر ش��د. 
قطعات اين آلبوم در مايه همايون و چهارگاه بوده و از اشعار حافظ، سايه، 
موالنا و فريدون مش��يری بهره گرفته شده اس��ت. در »خواب خورشيد« 
نوازندگانی چون شروين مهاجر، همايون نصيری پ، علی پژوهشگر، پاشا 
هنجنی،کامران منتظری، رابعه زند،  محس��ن پوربخت و ... به هنرنمايی 

پرداخته اند. نگاه ويژه به بهره گيری 
از قابلي��ت های موس��يقی نواحی و 
برخی کشورهای ديگر و نيز اجرای 
متفاوت آوازها و تصانيف بر اين مبنا 
از ش��اخصه های اين آلبوم اس��ت.  
اين اثر اولي��ن تجربه علی بختيار در 
کس��وت خواننده  اس��ت. وی آواز را 
نزد مهيار ش��ادروان فراگرفته است.  
اين آلبوم دارای يازده قطعه اس��ت 
که قطعه »سرو آزادی« پيش از اين 
در فضای مجازی منتشر و با استقبال 

خوبی روبه رو شده بود.
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 خانه سینما 
در محاصره

  محسن چاووشی
 در رالی ایرانی

به گزارش ايلنا، در تازه ترين اتفاق، س��ردار س��اجدی نيا فرمانده نيروی 
انتظامی تهران بزرگ در جمع تجمع کنندگان حضور پيدا کرد و با اشاره 
به مذاکرات خود گفت: من با وزير ارش��اد صحبت کردم و براساس آنچه 
وزير ارش��اد و رياس��ت جمهوری اعام کردند ما به دنبال حل مشکات 

خانه سينما هستيم.
وی ادامه داد: براساس مذاکرات انجام شده تا شش مرداد کسی حق ورود و 
خروج به خانه سينما را ندارد و نيروی انتظامی در مقابل خانه سينما برای 
حفاظت از آن مستقر خواهد ش��د. به دنبال اين اظهارات، محمدمهدی 
عسگرپور مديرعامل خانه س��ينما نيز با تش��کر از تمامی کسانی که در 
مقابل خانه س��ينما حضور پيدا کرده بودند، اعام کرد که ما ۶ مرداد ماه 

ساعت10صبح برای برگزاری مجمع عمومی حضور پيدا خواهيم کرد.

سعيد ابوطالب تهيه کننده مجموعه نمايش خانگی»رالی ايرانی« با بيان اين 
مطلب که مجوز ساخت چهار قسمت از سری جديد»رالی ايرانی« را دريافت 
کرده اند، به مهر گفت: برای ساخت سری جديد»رالی ايرانی« در سايت رسمی 
اين مجموعه، نظرسنجی ای راه انداختيم تا مخاطبان اين مجوعه تصميم بگيرند 
که چه گروه از چهره های هنری و ورزشی در اين مسابقه حضور داشته باشند. 
وی ادامه داد: در س��ايت مجموعه»رال��ی ايرانی« نام100 نف��ر از هنرمندان 
سينما، تلويزيون و ورزشکاران آمده است و تا امروز باالی37 هزار نفر در اين 
نظرسنجی شرکت کرده اند. گفتنی اس��ت مهناز افشار، حامد بهداد، احسان 
عليخانی، سيدعلی ضياء، فرهاد مجيدی، علی کريمی، محسن چاووشی، زانيار 
خسروی و محسن يگانه بيشترين آرا برای حضور در قسمت دوم اين مجموعه 

را به دست آورده اند.

الماس ها ابدی اند 

 »خواب خورشید«
 در بازار موسیقی تعبیر شد

 تقلید فرهنگی 
یا تهدید فرهنگی 

گروه فرهنگ - تقليد فرهنگی خطر بسيار بزرگی است، اما 
از اين حرف اين گونه برداشت نشود که با مد و تنوع و تحول 
در رو ش های زندگی مخالف هستيم، نه، مدگرايی و نوگرايی 
اگر افراطی و روی چشم وهم چش��می نباشد، عيبی ندارد. 
مردم بايد خودشان طراحی کنند و بسازند. درمجامع جهانی 
هرکس در هر کشوری لباس ملی خود را دارد وبه آن افتخار 
می کند. من و شما که ايرانی هستيم لباسمان چيست؟ اگر 
می خواهيد موی سرتان را آرايش کنيد، لباس بپوشيد وسبک 
راه رفتن خود را تغيير دهيد، خودتان اين کار را انجام دهيد 

واز ديگران ياد نگيريد.
آيا تا به ح��ال از خود پرس��يده ايم چرا برخ��ی از جوانان ما 
به راحتی تس��ليم هنجارهای ديگران می شوند؟ چرا بعضی 
از دختران و پس��ران ايرانی مجذوب و شيفته فرهنگ غرب 
و الگوهای خارجی می ش��وند؟ چرا...؟ چرا ب��ه خود جرأت 
نمی دهيم ک��ه بپذيريم ضع��ف و سس��تی خودمان چنين 
هجمه هايی را وارد جامعه کرده اس��ت؟ چرا به مقوله »ُمد« 
فقط از دريچه يک تهاجم فرهنگی ن��گاه کرده ايم؟ مگر جز 
اين اس��ت که بعضی رفتارها و پوشش های امروزی بر پيکره 
برخی جوانان، از درون خود جامعه ريش��ه دوانيده و رش��د 
کرده اس��ت و حاال از آنها به عنوان مد ياد می شود؟ پس اگر 
چنين است چگونه می توان جوان معصوم و پاک و بی آاليش 
جامعه را از خطر هجمه های فرهنگی مصون نگاه داشت؟ در 
دنيای امروز که جوامع به ص��ورت يک»دهکده جهانی« در 
کنار همديگر قرار گرفته اند، چگونه می توان با کشيدن يک 
ديوار مرتفع، مانع از ورود امواج الکترونيکی و برقراری ارتباط 
با فرهنگ های ديگر ش��د؟ مس��لما اگر اين ايده عملی بود، 
جامعه جوان برلين، پکن و... از انواع نابهنجاری های اجتماعی 
غرب در امان می ماندند. آنچه مسلم است اين است که هيچ 
يک از جوامع در حال گذار )از سنتی به صنعتی( نمی توانند 
خود را از برقراری ارتباطات مصون و محفوظ دارند، لذا تنها 
کاری که در اين زمينه می توان انجام داد، نحوه برخورد و نوع 
پذيرش فرهنگ و هنجارهای ساير جوامع در جامعه خودمان 
 اس��ت. پس برای حل اين مش��کل و ارايه الگويی مناسب و 
قابل اجرا، فقط احتياج به بازنگری عميق و تدوين برنامه جامع 
قابل اجرايی است که بتواند پديده ايی که اکنون مسيری رو 
به افول را طی می کند، کنترل نمايد و آنها را به فرصتی برای 
کشورمان که دارای فرهنگ غنی و زيرساخت های مناسب 
است، تبديل نمايد که اگر چنين نکنيم، در آينده برای حل 
اين مشکل بايد هزاران برابر هزينه مادی و معنوی صرف کرد.

 روبان قرمز

موزه هنرهای معاصر اصفهان گنجينه ای غنی از آثار هنرمندان 
رشته های مختلف تجسمی کشور و حتی بين المللی است.

موزه هنرهای معاصر اصفهان از سال1373 در3000 متر زيربنا 
افتتاح شد که1800 متر آن س��اختمان موزه با ۶ گالری و يک 
موزه دائمی اس��ت. اين موزه از س��ال138۶ با مديريت مهدی 
دليلی که خود يکی از هنرمندان اس��ت و سال ها در هنرستان 
هنرهای زيبا اصفهان، هنرج��و، هنرآموز، معاون و مدير بوده و 
خود از داوران جشنواره های مختلف همچون جشنواره رضوی 

و غيره است، اداره می شود.
دليلی درباره روش اداره موزه هنره��ای معاصر اصفهان گفت: 
نمايشگاه های اين موزه ماهيانه تعويض می شوند و به مدت يک 
ماه بدون هيچ هزينه ای در اختيار هنرمندان قرار می گيرند. اين 
در حالی است که قبا از سال8۶ که مديريت آن به من واگذار 
شد، برای هر هفته200 تا400 هزارتومان از هنرمندان دريافت 
می شد، ولی حاال همه هزينه ها به عهده موزه است، از بروشور و 
پوستر و غيره گرفته و تا حتی اگر آثار از شهر ديگر آورده شوند، 

هزينه حمل و نقل را هم موزه پرداخت می کند.
وی گنجينه اين موزه را بس��يار غنی اعام کرد و گفت: آثار در 
حال نگهداری در اين گنجينه در هر رشته بسيار زياد هستند 
و هزاران اثر ارزش��مند در مجموع��ه در دو گنجينه نگهداری 
می شوند. اين آثار نه تنها متعلق به هنرمندان استان اصفهان، 

که از اس��تان های ديگر و تهران و حتی آثار بس��يار بين المللی 
است که يا همچون گونتر اوکر در اينجا نمايشگاه داشته اند و آن 
را اهدا کرده اند يا در ارتباط های روابط بين الملل به شهرداری 
اصفهان اهدا شده اند و يا وقتی هنرمندان ما به کشورهای ديگر 
همچون الجزاير و آلمان سفر می کنند و آثاری را اهدا می کنند، 

در عوض اثری به آنها هديه می شود که به موزه می سپارند.
رييس موزه هنرهای معاصر اصفهان توضيح داد: هر هنرمندی 
که در اين نمايشگاه آثار خود را نگهداری می کند، با ميل خود 
اگر دوست داش��ته باش��د اثری را به موزه اهدا می کند و ما آن 
را در گنجينه قرار می دهيم. اين مس��أله باعث شده که ما هم 
اکنون گنجينه بزرگی داشته باشيم؛ برای مثال رضوان صادق 
 زاده يکی از تابلوهای خ��ود را در نمايش��گاه 7 ميليون تومان 

قيمت گذاری کرده بود، اما در آخر آن را به موزه اهدا کرد.
وی بيان کرد: آثاری که به موزه اهدا می ش��ود در گنجينه قرار 
می گيرد و هر ساله نوروز در نمايش��گاهی عرضه می شود. اين 
مسأله باعث ديده شدن آثار می شود. پس هنرمندان خودشان 
اين ارزش را می دانند و با ميل خود اثرشان را به گنجينه موزه 

هنرهای معاصر اصفهان اهدا می کنند.
دليلی افزود: اين در حالی است که هر هنرمندی آثار خود را در 
اين نمايشگاه عرضه نمی کندو سه کارشناس از دانشگاه ها در 
هر رشته آثار هنرمند را بررسی می کنند و پس از تأييد آثار به 

موزه ارايه می شود.
وی ظرفيت گالری های اين نمايش��گاه را هرکدام 40 تا70 اثر 
اعام کرد، اما گفت: اين مسأله بستگی به سايز و حجم آثار هم 
دارد که گاهی تا 150 اثر ه��م می توان نمايش داد، اما عاوه بر 
۶ گالری با اين ظرفيت، يک موزه دائمی قرآن کريم هم در اين 
موزه داريم که آثار نفيس و ارزش��مندی را همه روزه به صورت 

راي��گان در مع��رض نمايش 
هنرمندان قرار می دهد.

رييس موزه هنرهای معاصر 
اصفهان درب��اره قيمت بليت 
اي��ن م��وزه توضي��ح داد: ما 
س��عی کرديم قيم��ت بليت 
موزه گران نباشد، به طوری 
که اوايل تنها50 تومان بود، 
بع��د200 تومان ش��د و تازه 
امسال به400 تومان رسيده 
اس��ت، اما با اين وجود موزه 
ب��رای تمام��ی کارمن��دان، 
دانش��جويان و هنرمن��دان 
نيم بهاس��ت و هنرمندان با 
همراه��ان خ��ود می توانند 
ب��ه م��وزه مراجع��ه کنند و 

محدوديت همراه ندارند.
وی اف��زود: در ضم��ن م��ا در نظ��ر گرفته اي��م که حت��ی اگر 
خانواده هايی با تعداد باال برای بازديد م��وزه مراجعه می کنند 
مبلغ را نيم بها حساب کنيم تا به آنها فشار نيايد و همه بتوانند 

از موزه بازديد کنند.
دليلی ديگر فعاليت های موزه را اين گونه بيان کرد: در اين موزه 
عاوه بر نمايش آثار ورک شاپ، نشست های مختلف هنری در 
کتابخانه مرکزی هم انجام می ش��ود. در کنار آن ما مسئولين 
ماهيانه به من��زل هنرمندان س��ر می زني��م و هدايايی مانند 

تقديرنامه به آنها اهدا می کنيم.
اين مس��ئول از بانک اطاعاتی هنرمندان که در موزه هنرهای 
معاصر اصفهان موجود است گفت و افزود: ما بانک اطاعاتی از 
هنرمندان و500 هنرمند را در اين ليست داريم که هر کدام با 
 3تا 5 اثر معرفی ش��ده اند. برای اين هنرمندان هم برنامه های

 مختلف��ی را در نظ��ر گرفته اي��م ک��ه از جمله آنه��ا اردوهای 
گردش��ی و حتی تفريحی اس��ت که با هزينه موزه ب��رای آنها 

برگزار می کنيم.

رییس موزه هنرهای معاصر اصفهان؛ 

موزه هنرهای معاصر اصفهان؛ گنجینه ای ملی

» ناتالی وود«سوپراستار ناکام هالیوود  سنگ قبر سوپر استار ناکام

گروه فرهنگ - »ناتال��ی وود«  متولد20 ژوئيه 1938 يک بازيگ��ر آمريکايی بود. او 
در سال 1938 در سانفرانسيس��کو با نام اصلی »ناتاليا زاخارنکو« زاده شد. والدين او 
نيکوالی زاخارنکو و ماريا استپانووا از مهاجران روسی بودند که از سال های کودکی دور 

از زادگاه خود بزرگ شده بودند.
او نخستين بار در سال1943در فيلم سرزمين ش��اد به بازی پرداخت. او بازيگری را از 
سال1943 آغاز کرد و به عنوان بازيگر نوجوان در فيلم هايی مانند »معجزه در خيابان 
س��ی و چهارم« )1947( درخش��يد. وود با بازی در نقش مقابل جيم��ز دين در فيلم 
»شورش بی دليل« )1955، نيکاس ری( توانس��ت نامزد جايزه اسکار بهترين بازيگر 
نقش مکمل زن شود، اين موفقيت، راه او را برای گذر از قالب يک بازيگر نوجوان هموار 
کرد. او پس از آن در فيلم های »داستان وست سايد« )19۶1( و »جيپسی« )19۶2( 
درخش��يد. وود همچنين برای بازی در فيلم های »شکوه علفزار« )19۶1( و »عشق با 

بيگانه کامل« )19۶3( توانست نامزدی جايزه اس��کار بهترين بازيگر نقش اول زن را 
به دست آورد. او دوران موفقيت در دهه شصت ميادی را با حضور در فيلم هايی مانند 
»باب و کارول، تد و آليس« )19۶9( ادام��ه داد. وود در آثار تلويزيونی نيز موفق ظاهر 
شد و در سال1979 به خاطر بازی در فيلم تلويزيونی »از اينجا تا آخرت« برنده جايزه 

گلدن گلوب شد.
وود در بيش از50 فيلم سينمايی بازی کرده است که مهم ترين آنها عبارتند از:

 فردا هميشگی است،  عروس چکمه پوش، روح و خانم مويير، معجزه در خيابان سی و 
چهارم، شورش بی دليل، جوجه هر يک شنبه، آواز غمگين برای من نخوان، جک پات، 
تور آبی، فقط برای تو، س��تاره، جام نقره ای، شورش بی دليل، درجستجوی خواهر، در 
جستجوی خواهر،  دختری که او پشت سر گذاشت، فريادی در شب، تپه های سوزان، 

ساطين پيش می روند،  مارجوری مورنينگ استار و... .

SMS

هر هنرمندی که در 
این نمایشگاه آثار 

خود را نگهداری 
می کند، با میل خود 

اگر دوست داشته 
باشد اثری را به 

 موزه اهدا می کند 
و ما آن را در 
گنجینه قرار 

می دهیم

فيلم های تلويزيونی در ساخت و محتوا دو چالش مهم را پيش چشم 
سازندگانشان قرار می دهند.

ساخت اين نوع از فيلمسازی به دليل کاربرد گسترده از واژه فيلم، 
سازندگان را برآن می دارد تا ساختارهای س��ينمايی را درساخت 

فيلمی90دقيق��ه ای درنظرگيرن��د، اما مقصد نهاي��ی اين فيلم ها 
تلويزيون است و مخاطبانش��ان نيز بينندگان تلويزيونی هستند. 
واژه تلويزيون با تمام قابليت ها و س��ازوکارهای شناخته ش��ده اين 
رس��انه، س��ازندگان را بر آن می دارد ت��ا قواعد خاص س��اخت در 
تلويزيون، ازجمله گرفتن نماهای درشت و متوسط، زيبايی شناسی 
و درنظر گرفتن نگاه های خط کشی ش��ده تلويزيون را در محتوای 
فيلم هايشان لحاظ کنند. حتی در روايت قصه، سازندگان می کوشند 
تا مخاطب تلويزيون را که معموال تمرکز کمتری بر وقايع داستان 
دارد، ب��ا خود هم��راه کنند. اين دو ن��گاه در طول عم��ر فيلم های 
تلويزيونی منشأ اختافات فراوانی ميان سازندگان شده است. برخی 
سازندگان در اين سال ها عنوان داشته اندکه اين نوع از فيلمسازی 
را با نگاهی سينمايی دنبال کرده اند. آنها دراين ميان مقصد نمايش 
فيلم را چندان مهم نمی دانستند و می کوشيدند تا سايق مخاطب 
عام تلويزي��ون را تغييردهند. برخی ديگر نيز ت��اش می کردند تا 
فيلم هايشان را به گونه ای بس��ازند که نزديک به سايق مخاطبان 
تلويزيون باشد. نتيجه آن که در کنار معدود آثار قابل توجه، انبوهی 

از توليدات ضعيف به نام فيلم تلويزيونی روانه آنتن می شوند.
عمده ضعف فيلم های تلويزيونی را در نگاه کاسبکارانه کارگردان ها 
و تهيه کنندگان تلويزيون و جدی نبودن اين نوع از فيلمسازی  برای 
کارگردان های س��ينما و تلويزيون بايد دانست ولی نبايد فراموش 

کنيم که در هر ش��غلی نبايد به دنبال بهانه ای باشيم تا کم فروشی 
کنيم. اين که گفته می شود در ساخت فيلم های سينما دقت می شود 

و در تلويزيون اين دقت کمتر است، درست نيست.
قطعا تفاوت بسياری ميان توليدات سينمايی و ويدئويی يا تلويزيونی 
وجود دارد. تفاوت ها نيز به مخاطبان اين آث��ار بازمی گردد. وقتی 
مخاطبی يک اثر سينمايی را انتخاب می کند می پذيرد تا در سکوت 
کامل فيل��م را با تمام جزئي��ات ببيند. در چنين ش��رايطی تمرکز 
مخاطب فيلم س��ينمايی باال می رود، اما در تلويزيون کارگردانان 
هيچ کنترلی بر مخاطبانش��ان ندارند زيرا اين مخاطب در منزل و 
در کنار انجام کارهايش فيلم می بيند. در اين ش��رايط بايد فيلم را 
به گونه ای طراحی کرد که مخاطب را مجاب کند که با تمرکز، فيلم 
تلويزيونی را ببيند. اين کار، دانش و توانايی می خواهد و اين مهارت 
می تواند فيلم تلويزيونی را از فيلم س��ينمايی جدا کند. در غير اين 
صورت به لحاظ س��اختار به جز اندک تفاوتی ک��ه در گرفتن النگ 
شات ها در فيلم های سينمايی و کلوزآپ ها در فيلم های تلويزيونی 
وجود دارد، هيچ تفاوت ديگری وجود ندارد. البته اين دو رس��انه به 
لحاظ روانشناسی مخاطب نيز تفاوت هايی با يکديگر دارند، در سينما 
مبنا بر روانشناسی جمعی است زيرا گروهی که در سينما هستند 
هيجاناتش��ان را به يکديگر منتقل می کنند، اما در تلويزيون قاعده 

حاکم روانشناسی فردی است.

سریال های تلویزیون؛ زنگ تفریح

وقتی مخاطبی 
یک اثر سینمایی 
را انتخاب می کند 

می پذیرد تا در 
سکوت کامل فیلم را 
با تمام جزئیات  ببیند. 

در چنین شرایطی 
تمرکز مخاطب فیلم 
سینمایی باال می رود



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه 

 شانس دو دونده اصفهانی
 برای ملی پوش شدن

 سرپرس��ت انجم��ن دو و میدان��ی جانب��ازان و معلولین، اس��امی20 
دو ومیدانی کار جوان را برای حضور در رقابت های پاراآس��یایی مالزی 

اعالم کرد.
علی اصغر ه��ادی زاده در این خص��وص گفت: با توجه ب��ه برگزاری دو 
مرحله اردوی آمادگی و نیز انجام مس��ابقات رکوردگیری، کمیته فنی 
در نهایت20 زن و مرد جوان دارای معلولیت را برای حضور در مراحل 

نهایی اردوی آمادگی تیم ملی حائز شرایط شناخت.
سرپرست انجمن دو و میدانی افزود: این نفرات برای اردوی آتی تیم ملی 
دعوت خواهند ش��د و البته باید گفت که این دعوت به معنی پایان کار 
نیست و شهریور ماه یک دوره مسابقات رکوردگیری با حضور این20 نفر 
انجام خواهد شد و پس از آن ترکیب نهایی تیم ملی مشخص می شود. 
هادی زاده اسامی ملی پوشان حائز شرایط برای حضور در مراحل نهایی 

اردوهای آمادگی را به شرح زیر اعالم کرد:
مهدی هاشم زاده، س��عید نظم خواه، امین ابوالحس��نی زاده، احسان 
حس��ن زاده، علی ن��ادر ش��رق )آذربایجان ش��رقی(، ه��ادی کائدی، 
محمد فتحی کنجی، محمد قاس��می، محمد س��هرابی، امیر حس��ین 
پرورده )لرس��تان(، مصطفی افضلی )س��منان(، فائزه کرمانی، سهیل 
 اشرف پور )اصفهان(، مریم سلطانی، امیرحس��ین خان بابایی، علیرضا

محسنی زاده )تهران(، پوریا مینایی، نیره سالمتیان )کردستان(، سینا 
صفرزاده )آذربایجان غربی( و س��ولماز ب��ازرگان )زنجان(.رقابت های 

پارآسیایی جوانان مالزی، آبان ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

 فوالد سپاهان
قهرمان مسابقات  هندبال نونهاالن شد

ش��ب پایانی مس��ابقات هندبال فضای باز نونهاالن، جمعه شب برگزار 
شد.جمعه شب،  آخرین شب از مسابقات هندبال نونهاالن پسر در ورزشگاه 
مشتاق برگزار شد. در این مس��ابقات، ابتدا تیم  ها به صورت ضربدری با 
یکدیگر به رقابت پرداختند تا تیم های فینالیست مشخص شوند،پس از آن 
با برگزاری رقابت رده بندی، هیأت هندبال فالورجان موفق شد شهرستان 

اصفهان را شکست دهد و به مقام سوم دست یابد.
در مس��ابقه فینال نیز، تیم فوالد س��پاهان در یک نبرد بس��یار نزدیک، 
با نتیجه15 بر14تیم ش��هید غازی را شکس��ت داد تا به عنوان قهرمان 

مسابقات معرفی شود.

 هیأت سه گانه
مکان ورزشی اختصاصی ندارد

دبیر هیأت سه گانه استان اصفهان از برگزاری جلسه مسئوالن این هیأت 
و اداره کل ورزش و جوانان برای اختصاص مکان ورزشی به این هیأت خبر 
داد. مسعود صالحی اظهار داشت: در تقس��یم بندی اماکن ورزشی که از 
سوی اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان صورت گرفت هیچ فضای 

ورزشی در اختیار هیأت سه گانه قرار داده نشد.
وی افزود: با توجه به این که ورزش��کاران این رش��ته به محیط مناسب 
تمرین نیاز دارند، قرار اس��ت در جلس��ه ای بین رییس هیأت و مدیرکل 
ورزش و جوانان اس��تان اصفهان این مس��أله مورد بررسی قرار گیرد که 
امیدواری��م نتیجه بخش باش��د. صالحی گفت: هزینه ه��ای فعالیت در 
رشته سه گانه س��نگین اس��ت و ش��رایطی که در اصفهان حاکم است 
منجر به این شده که ورزش��کاران برای حضور در مسابقات راهی دیگر 
شهرها ش��وند، این اتفاق در حالی رخ می دهد که هیأت استان اصفهان 
در سال۹1 به رغم همه موانع و مش��کالت عنوان هیأت برتر کشور را به 
خود اختصاص داد. دبیر هیأت سه گانه استان اصفهان ادامه داد: در حال 
حاضر با مشکالت زیادی دست به گریبان هستیم. بعد از این که مدیریت 
استخر انقالب از هیأت سه گانه گرفته شد دفتر هیأت را به باشگاه ریف 
انتقال دادیم و حق الزحمه مربیان و داوران نیز از بودجه همین باش��گاه 
تأمین می شود. وی با اش��اره به مذاکره هیأت با باش��گاه های اصفهانی 
برای تیمداری در این رشته گفت: قرار بود لیگ برتر از دوازدهم تیر آغاز 
ش��ود که به بعد از ماه مبارک رمضان موکول ش��د. امسال هم همچون 
 سال گذشته خواس��تار حضور باشگاه های اصفهانی ش��دیم، اما به نظر

می رسد در فصل پیش رو نیز شرایط باش��گاه ها برای تیمداری در این 
رشته فراهم نباشد و آن طور که به نظر می رسد سه گانه کاران ما راهی 

دیگر تیم ها خواهند شد.

 مدال نقره جهان
بر سینه ملی پوش اصفهانی درخشید

سجاد مردانی تکواندوکار شایسته وزن هش��تم کشورمان با شکست در 
مقابل حریف گابن به نشان نقره بیست و یکمین دوره مسابقات قهرمانی 
جهان دس��ت یافت. در پنجمین روز از بیس��ت و یکمین دوره مسابقات 
تکواندو قهرمان��ی201۳ جهان که با حضور ۸۷2 ورزش��کار مرد و زن از 
1۳4 کشور در سالن تازه تأسیس سنتر اکس پوزیتور شهر پائوبال مکزیک 
درحال پیگیری است، سجاد مردانی در وزن + ۸۷ کیلو گرم )وزن هشتم(  
در یک چهارم نهایی موفق شد حریف باتجربه  اروپایی را 14 بر 2 در هم 

شکسته و مدال برنزش را قطعی سازد.

 مطمئنا بازي رسمي با
بازي تدارکاتي فرق مي کند 

پیام صادقیان/ بازکین تیم پرسپولیس
ق��رار ب��ود م��ن ش��ماره۹ بپوش��م، ام��ا دادم به رض��ا حقیق��ي. علي 
آق��ا هم��ه چی��ز را گذاش��ت در اختیار م��ن و رض��ا و گف��ت خودتان 
تصمی��م  ۹ ش��ماره  پیراه��ن   درب��اره 

  بگیرید. من به خاطر کسوت رضا حقیقي شماره  
برداش��تم.  را  و خ��ود11  دادم  او  ب��ه  را 
 خوش��حالم ک��ه عل��ي دای��ي ه��م زمان��ي11

مي پوش��یده و من هم حاال با این پیراهن به میدان 
مي روم. از نظ��ر من خیلي خوب هم ش��د 
که به س��ایپا باختیم. به ای��ن خاطر که 
س��رمان به س��نگ خورد، اما مطمئنا 
 بازي رس��مي با ب��ازي تدارکاتي فرق

مي کند. چون خیل��ي از تیم ها از ما 
مي ترسند.

در حالی که جام جهانی2014 برزیل در روز 12 ژوئن استارت خواهد خورد، فروش بلیت های این تورنمنت 6
 جذاب و تماشایی از روز20 آگوست 201۳ شروع می شود. طبق اعالم مقامات فیفا در روز جمعه، ارزان ترین
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 کریمی: علیپور با فرهاد 
مشکل شخصی دارد

تیمداری در والیبال 
بودجه می خواهد

دبیر هیأت والیبال اس��تان اصفهان گفت: تیمداری در لیگ برتر والیبال نیاز 
به بودجه میلیاردی دارد، اما برای پیدا کردن باشگاهی که بتواند این هزینه را 
متحمل شود همچنان در حال پیگیری هستیم. محمد رجالی در گفتگو با ایمنا 
اظهار داشت: برای تیمداری در لیگ برتر والیبال، هم از طریق مدیرکل ورزش 
و جوانان و هم از طریق پیشکس��وتان و اهالی این رشته در حال رصد شرایط 
باشگاه ها هس��تیم. وی افزود: با توجه به این که هزینه تیمداری در ورزش به 
خصوص رشته های تیمی و پرخرج مانند والیبال بسیار باال رفته است متقاعد 
کردن باشگاه ها نیز مشکل تر شده است. برای بستن یک تیم قدرتمند در لیگ 
برتر نیاز به صرف هزینه های میلیاردی است و باید ببینیم کدام باشگاه توانایی 
ورود به این عرصه را دارد. رجالی بیان داشت: خوشبختانه فدراسیون والیبال 
به ما اعالم کرده است که برای حضور در لیگ برتر می توانیم از همان سهمیه 

ذوب آهن که به گیتی پسند رسید استفاده کنیم.

محمود کریمي مداح سرش��ناس اهل بیت )ع( که دوس��تي نزدیکي با فرهاد 
کاظمي دارد، مدتي پیش به فدراس��یون فوتبال رفته بود تا درمورد مش��کل 
این مربي با حجت االسالم علیرضا علیپور صحبت کند. البته این جلسه از نظر 
 کریمي چندان راضي کننده نبوده و او از دبیر س��تاد تخلفات حرفه اي انتقاد

مي کند:»فرهاد کاظمي از دوستان نزدیک من است که آشنایي چند ساله با 
او دارم و معتقدم در این اتفاقات مظلوم واقع شده است. من مي خواستم در ماه 
مبارک رمضان کار خیر انجام دهم، ولي جلس��ه با آقاي علیپور نتیجه خاصي 
نداشت. من فکر مي کردم ایشان منطقي باشد و بحث خوبي داشته باشیم، ولي 
در نهایت این طور نشد و استنباط من این است که این مشکل شخصي است.«

 او تأکید مي کند:»جدا از مس��ائلي که در این چن��د روز از زبان آقاي علیپور 
درمورد آقا فرهاد مطرح ش��د باید بگویم که ایشان با کاظمي مشکل شخصي 

دارد و این یک کینه است. «
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قیمت بلیت های جام جهانی 2014 اعالم شد

به گزارش گل، درپایان فصل پرهیاهوی نقل و انتقاالت لیگ برتر 
فوتبال ایران، سئوالی بزرگ برجای ماند؛ این که چطور در وضعیت 
بحرانی امروز، پرداخت های مالی به اینجا رسید؟ به میلیارد و باالتر 
که اگرچه با توجه به قیمت دالر، ارزشی کمتر از گذشته دارد، اما در 
مقایسه با معدل جامعه  کماکان رقم شگفت انگیزی است. سؤال را 

دوباره باید تکرار کرد؛ مگر اقتصاد در بحران نیست؟
برگشتی ها

اس��تقالل قهرمان لیگ و فت��ح اهلل زاده مدیر محب��وب قلب های 
آبی است، اما در همه  فصل اس��تقالل داد از غم نداری و بی پولی 
می زند. کاله خود را قاضی کنید. آنها چط��ور با رحمتی و نکونام 
و منتظری و حیدری و س��اموئل توافق کرده اند؟ با جیب خالی؟ 
 چک های برگش��تی؟ اگ��ر بپذیرید، عق��ل معاش س��تاره های

ملی پوش آبی را به سخره گرفته اید.
حاتم طایی  

رویانیان بیش از مدیریت ورزش��ی،  مدیر مالی ب��ه ظاهر موفقی 
 اس��ت. این اقبال عمومی بیش��تر ب��ه خاطر خرج ه��ای کالن و

خرید های میلیاردی به آقای رویانیان روی آورده اس��ت. او سال 
گذش��ته کلی س��تاره به پرس��پولیس آورد و نامش را با پورشه و 
آزرا و کیا پیوند زد، اما همه داس��تان که این نبود. این که مربیان 
پای��ه و بازیکنانش��ان دریافتی نداش��ته اند هم موض��وع مهمی  
 اس��ت. پول داش��تن برای تیم های بزرگ خوب اس��ت، اما برای

انصاری فرد چقدر باید هزینه کرد؟صادقیان جوان چقدر می ارزد؟
کاسب اصفهانی  

 س��پاهان، مظهر حس��اب و کتاب اس��ت، ام��ا آنها زی��ر زیرکی،
بی امان، پ��ول به حلقوم فوتب��ال ریخته اند.پول ب��رای کریمی و 
افش��ین. ببینید ش��جاع خلیل زاده چق��در می ارزد؟ب��ه جباری 
چقدر داده ش��ده که قید ق��ول های حاج��ی را بزن��د؟ البته که 
جب��اری بازیکن بزرگی اس��ت، اما ش��فاف بگویند چق��در؟ اینها 
 خرج هایی اس��ت که تیم ه��ای کوچ��ک را هم نابود م��ی کند.

می گویید کاوان��ی و گرت بیل؟ ما درباره یعق��وب کریمی و آرش 
افش��ین حرف می زنیم. راس��تی پی اس جی، زمی��ن اختصاصی  

دارد یا ندارد؟
بهای موفقیت

 در تمام فصل ه��ای حضور تراکت��ور در لیگ برت��ر، هزینه های 
این تیم مردمی زیادتر می ش��ود. فرقی هم نمی کند، جاللی هم 
که باش��د موفقیت می خواهد.کریم انصاری ف��رد و علی کریمی 
یعنی آنجا هم پول هس��ت، اما هزین��ه ها هر روز باالت��ر می رود.

این که تراکتور ش��هر تبریز را خوش��حال می کند به جای خود، 
اما ب��ه چه قیمت��ی و تا کجا می ش��ود ای��ن گونه خرج ک��رد؟ نه 
 کارخانه فوالدی هس��ت و نه وزارت ورزش. آینده تبریز هم رو به 

مصرف گرایی مطلق می رود. این خطر کمی نیست.

حرف آخر
حاال به این نام ها اس��تقالل خوزس��تان را اضافه کنید. لیس��ت 
این تیم20 بازیک��ن جدید دارد. مل��وان10 تا، راه آه��ن 15 تا و 
الی آخر. مگر نمی  گوین��د فوتبال تکه ای از جامعه اس��ت؟پس 
کو خبر از بحران اقتصادی؟مگر باش��گاه های لی��گ برتر همه از 
نداری نمی نالند؟پس چرا آرش افش��ین که به زور باالی س��قف 
می رفت ح��اال و بعد از فصل��ی معمولی و بدون بازی چش��مگیر 
 ملی، میلی��اردی می ش��ود؟چرا همه مردم از ن��داری می نالند و

انصاری فرد که در پرسپولیس و تیم ملی جواب نداد ادعای۷00 
میلیون پی��ش ق��رارداد می 

کند؟
پس به این نتیجه می رس��یم 
 که پول هست. برای این دکان

بی هویت که نامش را لیگ برتر 
گذاشته اند پول هست. تیم من 
و تیم شما پول دارند. حال همه 
برعکس جامعه اس��ت. تورم 
فقط نصیب آنهایی اس��ت که 
 به اس��تادیوم می آیند و فریاد

می زنند که سرخ و آبی و زرد 
موفق شوند، اما کاله سرشان 

می رود.
وقتی ه��ر س��ال تیم��ی ده 
 تغییر م��ی بین��د و هزینه ها

س��ر ب��ه فل��ک م��ی رود  و 
برای رفتن ب��ه ج��ام جهان��ی آرش افش��ین و انصاری ف��رد به 
هیچ دردی نم��ی خورند؛ یعنی کاله س��ر مان رفت��ه، وقتی آمار 
تماش��اگران هر روز کمتر می ش��ود و آمار بیننده ه��ای فوتبال 
 اروپایی بیش��تر؛ یعنی کاله س��ر آنهای��ی رفته که به ورزش��گاه

رفته اند؛ به ورزش��گاه هایی ک��ه آب خوری ندارن��د، اما ویترین 
میلیاردها پول بی هدف هستند.

گهر دورود کجاست؟ شاهین بوش��هر چطور؟ آنها هم حال امروز 
تیم های لیگ برتر را داش��تند، اما حاال و بعد از س��قوط، یادشان 

آمده بدهی میلیاردیشان را برای چه کسانی بر دوش کشیده اند.
بیایبم ص��ادق باش��یم. اگر ی��ک بازیک��ن در لیگ م��ا قیمتش 
باالت��ر از میلی��ارد م��ی ارزی��د م��ا را ه��م خب��ر کنی��د. برای 
این ک��ه بدانی��د چ��ه کس��انی الیق پ��ول هس��تند، ی��ک بار 
 از نزدیک تی��م های اروپای��ی را ببینی��د. آن وقت ش��اید با هم ،

هم عقیده شدیم که نوع دویدن گوچی هم با اینها فرق می کند!

بحران در اقتصاد، تورم در فوتبال

بسیج عمومی برای حفظ نکو نام سالی که میلیارد، علف خرس شد
خلعت را هم برمی گرداند؟

 انتخاب نام خلی��ج ع ر ب ی ب��رای لیگ باش��گاه های 
امارات باعث ایجاد حساس��یت فراوانی در فوتبال ایران 
 ش��ده و اهالی این رش��ته معتقدند که ارتب��اط فوتبال 
 ایرانی با امارات ب��رای صیانت از نام خلی��ج فارس قطع 

شود.
در همین راستا وقتی جواد نکونام ناامید از حل مشکالت 
مالی خود با باشگاه اس��تقالل، اعالم کرد که می خواهد 
به تیم ش��ارجه برود و به پیش��نهاد5/1 میلیون دالری 
 این باش��گاه اماراتی پاس��خ مثبت بدهد، ابر و باد و مه و 
خورشید و فلک و خالصه همه دست به دست هم دادند 
تا این انتقال صورت نگیرد؛ وزارت ورزش قول پرداخت 
بخش��ی از بودجه باش��گاه اس��تقالل را داد، فدراسیون 
ضمن ممن��وع کردن حض��ور بازیکنان ایران��ی در لیگ 
امارات، این قول را به نکونام داد تا بخش��ی از مطالباتش 
را از محل درآمدهای س��ازمان لیگ پرداخت کند، عابر 
بانک اس��تقالل )علی انصاری( هم به می��دان آمد و در 
نهایت کاپیتان تیم ملی رضایت داد ت��ا در فوتبال ایران 

و استقالل بماند.
این که همه برای یک بازیکن و ممانعت از حضور در لیگ 
امارات برای پاسداشت نام خلیج فارس بسیج می شوند در 
نوع خود بسیار جالب است، ولی در عین حال این سؤال 
پیش می آید که چرا این هم نوای��ی درمورد محمدرضا 

خلعتبری رخ نمی دهد؟
خلعتبری قبل از انتخ��اب این نام برای لی��گ امارات با 
عجمان قرارداده امضا کرده بود و حاال در برزخ بدی قرار 
گرفته است. خودش اعالم کرده که  در هر تیمی که بتواند 
 رضایتنام��ه اش از عجمان را بگیرد، حاضر اس��ت بازی 

کند.
 البته س��پاهان برای گرفتن رضایتنامه ای��ن بازیکن از 
عجمان تالش کرد، ولی با توجه به حق فسخ5/1 میلیون 
دالری نتوانست به موفقیت برسد. چرا درمورد خلعتبری 
که او هم بازیکن تیم ملی اس��ت چنین بسیجی صورت 

نمی گیرد؟
محمد رویانی��ان مدیرعام��ل پرس��پولیس در این باره 
گفته اس��ت: ما آمادگی این را داریم که اگر شرایط مهیا 
شود با کمک دولت، وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال، 
خلعتبری را با تمام تالش جذب کنیم. حتی من از خود 
خلعتبری خواستم که به پرس��پولیس بیاید و حاال باید 

ببینیم در روزهای آینده چه اتفاقی می افتد.

یادداشت

زامبروتا؛ بازیکن- مربی تیم سوئیسی چیاسو
ستاره سابق بارس��لونا و میالن حاال به عنوان بازیکن- مربی به باشگاهی 
سوئیسی پیوسته اس��ت. جانلوکا زامبروتا  برای فصل4-201۳ در فصل 
چیاسو خواهد بود و قراردادی یک ساله  به صورت مشروط به تمدید برای 

یک فصل دیگر را به امضا رسانده است.

یووتیچ به منچسرسیتی پیوست
منچسترسیتی با اس��توان یووتیچ مهاجم سابق فیورنتینا 
قرارداد امضا کرد. یووتیچ چهارمین خرید مانوئل پیگرینی 
پس از خسوس ناباس، فرناندینیو و آلوارو نگردو است. به این 
ترتیب تا۹0 میلیون پوند در تابستان جاری خرج کرده است.

بواس و انریکه؛گزینه های جانشینی تیتو 

سران باشگاه بارس��لونا به دنبال گزینه مناسبی برای 
جانشینی تیتو ویالنووا هستند. لوئیس انریکه و آندره 
ویالس بواس گزینه هایی هستند که به عنوان جانشین، 

اسمشان  در  محافل ورزشی  بارسا  شنیده می شود .

تیم والیبال ایران هم اکنون در شرایط آرماني قرار دارد و با حضور 
قدرتمندانه خود در لیگ جهاني، پدیده این مسابقات لقب گرفت. 
در این میان علیرضا مباش��ري بازیکن اصفهاني 25 ساله والیبال 
ایران در لیگ جهاني عملکرد خوبي را  به نمایش گذاشت و تحسین 
کارشناسان را بر انگیخت و خود او اعتقاد دارد در روي آوردن به رشته 
والیبال پدرش که مدیر مدرسه اش بوده است نقش بسزایي داشته 
است. علیرضا مباشري در گفتگو با ایس��نا مطالب جالبی را عنوان 

کرده که در ادامه بخشی از آن را می خوانید:

برزیل شانس نخست قهرماني است
وی در پاسخ به این پرسش که آیا تیم های صعود کرده از گروه  ایران 
یعنی روس��یه و ایتالیا را به عنوان قهرمان این دوره از لیگ جهانی 
پیش بینی می کنید، گفت: گرچه قهرمانی یکی از این دو تیم ارزش 
کار ایران را دوچندان می کند، اما معتقدم روسیه یا ایتالیا با حضور 
برزیل نمی توانند قهرمانی را کسب کنند. پیش بینی می کنم برزیل 
قهرمان این دوره از لیگ جهانی والیبال ش��ود،گرچه لهستان نیز 

تیمی سخت به حساب می آید.
مباشری ادامه داد: این مربی هر روز طراحی جدیدی انجام می دهد 
و مباحث جدیدی عرضه می کند. او سیستمی به ایران آورد که قبال 
در ایران نبود. سیستم او باعث می شد توپ گیری هاي نخست ما که 
قبال با مش��کل مواجه بود، بهبود پیدا کند. هم اکنون دریافت های 
ایران مطلوب، اسپک ها قدرتی و به گونه ای است که سرعتی زن ها 
اذیت نمی شوند. همچنین خوان سیچلو دستیار او که در ایتالیا نیز 
مربیگری می کند نقش بس��زایی در موفقیت های تیم ملی داشت. 

عالوه بر این که ۷ مربی ایرانی در جاهای مختلف خولیو والس��کو 
را یاری می دهند.

همین مقدار پاداشي هم که دادند دستشان درد نکند
دریافت کننده والیبال ایران پیرامون مبلغ پاداش50 میلیون تومانی 
و اهدای مس��کن برای متأهل هایی که مسکن ندارند، تصریح کرد: 
برای من بازی برای تیم ملی افتخار اس��ت، از روزی که دیده ام در 
محله خودم در اصفهان تعداد بیش��تری از افراد ب��ه والیبال روی 
آورده اند، جای خوش��حالی زیادی دارد و برپایی جشن و پایکوبی 
در تهران و کرج و شادی مردم بهترین پاداش است. در اصفهان نیز 
همه به خانه ما آمدند و تشکر کردند. معتقدم رابطه ایرانیان با والیبال 
بسیار بهتر شده است، گرچه به دلیل داشتن مسکن، پاداش مسکن 
را دریافت نکردم، اما پاداش50 میلیونی را هم که دادند، دستشان 
درد نکند. وقتی هموطنان س��اعت 5 صبح برای تماشای مسابقه 
ایران با کوبا از خواب بلند می شوند نشان می دهد که چقدر والیبال 
برایشان اهمیت پیدا کرده است، این نکته وظیفه ملی پوشان را نیز 

سخت تر  می کرد، چرا که باید دل ایرانیان را شاد می کردند.
وی درخصوص میزان تحصیالت خود و عالقه برای ادامه تحصیل 
در دانشگاه یادآور شد: سال گذش��ته عالقه داشتم که تحصیالت 
دانشگاهی خود را آغاز نمایم، اما روند تمرینات و اردوها به گونه ای 
بود که نه می شد سر کالس ها حاضر شد و نه در جلسات امتحانی 
ش��رکت کرد و به همین دلیل این قضیه انجام نگرف��ت. امیدوارم 

امسال این هدف را دنبال کنم.
بازیکن فصل گذشته تیم پیشگامان کویر یزد و فصل آینده میزان 

مشهد در پاسخ به این پرسش که قراردادهای باشگاه های والیبال 
را چگونه ارزیابی می کنید، گفت: گرچه نمی توان مقدار مبالغ را با 
هزینه هایی که در فوتبال صرف می شود مقایسه کرد، اما قراردادهای 

کنونی باشگاه ها ي والیبال نسبت به قبل بهتر شده است.

لیگ ایران نسبت به قبل سخت تر شده است
مباشری در ارتباط با لیگ والیبال ایران، افزود: لیگ ایران نسبت به 
 قبل سخت تر شده است. قبال یک مربی20 بازیکن جذب می کرد

که 15 نفر از آنها ملی پوش بودند و با این کار قهرمانی را به دس��ت 
می آورد، اما هم اکنون بازیکنان ملی پوش و دیگر بازیکنان مطرح 
در تیم های مختلف پخش شده اند و این کار باعث شده تا هفته های 
پایانی نتوان قهرمان را پیش بینی کرد؛ برای مثال در فصل گذشته 
پیشگامان کویر یزد هفته ها صدرنش��ین بود، اما در نهایت قهرمان 

نشد.
دریافت کننده اصفهانی تیم ملی والیبال در پاس��خ به این پرسش 
که نقش ک��دام مرب��ی را در موفقیت های خود مؤثرت��ر می دانید، 
 تصریح کرد: گرچه همه مربیان با زحمات فراوان خود راه موفقیت 
م��ن را هموار کردن��د، ام��ا »خلیل آزم��ون« نق��ش ویژه تری در 

موفقیت های من داشت.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا این شرایط را برای لیگ ایران مطلوب 
می دانید، گفت: معتقدم این ش��رایط به پیش��رفت والیبال کمک 
می کند، چرا که تمامی تیم ها برای قهرمان شدن انگیزه دارند و هیچ 
تیمی از قبل قهرمان شده نیست. همچنین بازیکنان ملی پوش که 
در تیم های مختلف هستند، ترفندهای همبازی های خود در تیم 

ملی را می دانند و این قضیه بازی ها را جذاب تر می کند.
دریافت کننده اصفهانی تیم ملی والیبال پیرامون دیگر عالیق خود 
به دیگر رشته هاي ورزشي اظهار داش��ت: غیر از والیبال، به شنا و 
والیبال تفریحی نیز می پردازم، همچنین بدنسازی نیز یکی دیگر از 
فعالیت های ورزشی اصلی من به حساب می آید. در بدنسازی بیش از 
هر کسی مدیون برادرم که کشتی گیر است هستم، همچنین ایمان 
نکو آبادي که مربي بدنساز است در پیشرفت من تأثیر زیادي داشته 
اس��ت. این دو نفر با راهنمایی های خود باعث شدند از لحاظ بدنی، 
وضعیت مطلوبی داشته باشم و غیر از قدرت بدنی انعطاف پذیری 

و سرعت خود را نیز که در والیبال بسیار اهمیت دارد، حفظ کنم.

جاي تأسف است که اصفهان تیمي در لیگ ندارد
بازیکن یک متر و نود س��انتیمتری تیم ملی والیبال ایران در پاسخ 
به این سؤال که وضعیت والیبال اس��تان اصفهان را چطور ارزیابی 
می کنید، تصریح کرد: واقعا جای تأسف دارد که اصفهان که در دیگر 
رشته ها وضعیت بس��یار خوبی دارد، تیم والیبالی در سوپر لیگ یا 

لیگ دسته یک نداشته باشد. 
اصفه��ان بازیکنان ش��اخصی دارد حتی در مس��ابقاتی نظیر جام 
رمضان، س��الن مملو از تماش��اچی می ش��ود و بازی ها از س��طح 
باالیی برخ��وردار اس��ت، اما ای��ن که چ��را اصفهان هی��چ تیمی 
 ندارد واقع��ا تأس��ف برانگیز اس��ت؛ برای مث��ال در س��ال ۸۷ در 
گل گهر س��یرجان توپ می زدم و در س��ال۸6 تیم برق کرمان را 
همراهی کردم و از این که هیچ گاه نتوانستم تیمي را که متعلق به 

اصفهان است همراهی کنم ناراحتم.

علیرضا مباشری: برد در برابر ایتالیا بهترین خاطره ام است

چرا اصفهان نباید تیمي در لیگ والیبال داشته باشد!؟

01 

وقتی آمار 
تماشاگران هر روز 

 کمتر می شود
و آمار بیننده های 

فوتبال اروپایی 
 بیشتر؛ یعنی 

کاله سر آنهایی 
رفته که به 

 ورزشگاه
رفته اند



4هزار دستگاه کنتوربرق خانگی 
درشهرستان کیار آزمایش شد

گروه شهرستان -  مدیر امور برق شهرستان کیار از آزمایش چهار 
هزار دستگاه کنتور برق خانگی در این شهرستان خبر داد.

مهرداد رحیم پور اظهار داش��ت: از چهار هزار کنتور آزمایش ش��ده 
درشهرستان کیار،160 دستگاه معیوب شناس��ایی و تعویض آن با 

کنتورهای دیجیتالی سه تعرفه در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: در بخش ناغان نیز از یک هزار و500 کنتورتست شده100 
دستگاه کنتور تک فاز معیوب فاقد عملکرد شناسایی و با کنتورهای 

دیجیتالی تعویض شد.
رحیم پ��ور تصریح کرد: 104میلی��ون ریال اعتبار برای تس��ت این 
 میزان از دس��تگاه های کنتورب��رق خانگی شهرس��تان کیار هزینه

 شده است.
مدیر امور برق شهرستان کیار خاطر نش��ان کرد: از 19هزار و 414 
مش��ترک برق این شهرس��تان، کنتورهای برق چهار هزار مشترک 
تکفاز، کنتورهای برق 681 مشترک دیماندی دیجیتالی و کنتورهای 

برق360 مشترک سه فاز دیجیتالی است.
 شهرس��تان کی��ار ب��ا بی��ش از 58 ه��زار نف��ر جمعی��ت در 36
 کیلومتری ش��هرکرد مرکز اس��تان چهارمح��ال و بختی��اری قرار

 دارد ک��ه امور برق این شهرس��تان به 19 هزار و 414 مش��ترک در 
 بخش های خانگی، صنعتی، کش��اورزی و تجاری خدمات رس��انی

 می کند.

خبر ویژه

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
 حسین گنجی 

شناس��نامه دار کردن گ��روه های تعزی��ه از برنامه ه��ای اداره کل 
 فرهنگ و ارشاد اس��امی اس��تان و س��اماندهی گروه های تعزیه،

شناس��نامه دار کردن آنها از جمله اولویت های ای��ن اداره کل بوده 
است، چرا که اگر به تعزیه و آیین های نمایشی بهای بیشتری داده 
شود، می توان به عنوان یکی از ش��یوه های مطلوب اشاعه فرهنگ 
دینی از آن بهره گرفت. نباید فراموش کرد پیوند مردمی با این هنر، 
ماندگاری و پویایی این هنر را به دنبال داش��ته اس��ت زیرا تعزیه به 
عنوان یکی از مردمی ترین 
رویداده��ای مه��م هنری و 
مذهبی به حس��اب می آید 
و دارای ویژگ��ی معرف��ت، 
احس��اس و عاطفه، حماسه 
و رزم و اتص��ال به چش��مه 
بیک��ران و بی انته��ای اهل 

بیت)ع( است.

گروه های تعزیه در چهارمحال و 
بختیاری  ساماندهی شدند

چهره روزیادداشت
 توقیف اموال یک شرکت تولیدی متخلف در چهارمحال وبختیاری
مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال وبختیاری از توقیف اموال غیربهداشتی یک شرکت تولیدی 
متخلف در استان خبرداد.محمود اسماعیلی نراقی افزود: در بازرسی از انبار این کارخانه مقادیری 

مواد غیربهداشتی کشف شد که پس از توقیف این مواد، انبار این کارخانه تولیدی نیز پلمب شد. 
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 رییس س��ازمان بس��یج مس��تضعفین کش��ور گفت: بس��یج، 
ظرفیت های فراوانی برای توسعه پایدار کشور دارد و امید است، 
دولت یازدهم نیز از این ظرفیت ها در راس��تای تحقق حماس��ه 

اقتصادی استفاده کند.
س��ردار محمدرضا نق��دی در همایش اقتصاد مقاومتی بس��یج 
سازندگی با حضور فرماندهان رده های مقاومت بسیج چهارمحال 
وبختیاری با تقدی��ر از حضور ملت ای��ران در انتخاب��ات و خلق 
حماس��ه سیاس��ی، گفت: انتخابات24 خردادماه، نشان داد که 
نظام جمهوری اسامی به رأی مردم اعتماد دارد و تقلب در این 
سیستم انتخابات، امکان پذیر نیست. وی با بیان این که حماسه 
سیاسی تنها به انتخابات محدود نمی شود، افزود: مردم در ادامه 
مسیر پیشرفت نیز باید گام های بزرگی در مسیر رسوایی استکبار 
و بدخواهان بردارند. رییس سازمان بس��یج مستضعفین با بیان 
این که ملت ایران منتظر تحقق حماسه اقتصادی مانند حماسه 
سیاسی هستند، گفت: همان گونه که حماسه سیاسی با حضور 
مردم محقق شد، حماسه اقتصادی نیز با حضور همه جانبه آنان 

در صحنه محقق می شود.
نقدی از گرانی و بیکاری به عنوان دو مشکل اساسی مردم یاد کرد 
و افزود: حل هر کدام از این دو مشکل خصوصیات خاص خود را 
می طلبد، چرا که اگر بخواهیم مشکل گرانی را حل کنیم، ممکن 
است بیکاری به دلیل نقدینگی زیاد افزایش پیدا کند یا اگر مشکل 

بیکاری را حل کنیم، ممکن است گرانی تشدید شود.
جانشین فرمانده س��پاه پاسداران انقاب اس��امی در امر بسیج 
افزایش و رونق تولید را از بهترین راهکار حل دو مشکل بیکاری 

 و گرانی عنوان ک��رد و افزود: بای��د با عرضه محصول بیش��تر، از 
گرانی های موجود در بازار کاس��ته ش��ود و به وی��ژه در موضوع 
امنیت غذایی و تأمین غذای مناس��ب برای مردم، محصوالت با 
کیفیت وارد بازار شود. رییس سازمان بسیج مستضعفین کشور 
در بخش دیگری از س��خنان خود با بیان این که بسیج کمک به 
 دولت را وظیفه خود می داند، بر توجه دولت جدید به استفاده از

ظرفیت های بس��یج و فعالیت آن تأکید کرد و افزود: بسیج هیچ 
نوع تصدیگری را در حوزه های اقتصادی نخواهد داش��ت و تنها، 
استعدادهای مورد غفلت واقع ش��ده را شناسایی کرده و آن را به 
نهادهای مختلف معرفی خواهد کرد. نقدی همچنین با تشریح 
برنامه های بس��یج، تصریح کرد: یکی از این ظرفیت ها، استفاده 
مناسب از چاه های آب است که حدود500 هزار چاه آب ثبت شده 
در کش��ور وجود دارد که می توان از این ظرفیت در بخش هایی 
نظیر تولید و پرورش ماهی در استخر اس��تفاده کرد تا تولید این 

محصول در کشور، دو برابر شود.
وی با بیان این که با استفاده از این طرح حدود20 هزار شغل در 
کشور ایجاد می شود، از ایجاد سه هزار واحد تکثیر مرغ و ماکیان با 
کمک بسیج خبر داد و افزود: مهم ترین کاری که بسیج در دستور 
کار خود قرار خواهد داد، تغییر رویکرد جهادی و س��ازندگی در 
علمی کردن کشاورزی و دامپروری است و برنامه های مختلفی را 

برای تحقق این امر پیش بینی کرده است.
وی در پایان با بی��ان این که دولت می تواند تح��ول بزرگی را در 
اقتصاد به وجود آورد، گفت:یکی از این راه ها برای این تحول بزرگ، 

علمی کردن اقتصاد است.

 رییس مرکز تحقیقات گیاهان دارویي دانش��گاه علوم پزشکي 
شهرکرد گفت: با تأسیس مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه 
علوم پزش��کی و خدمات بهداشتی، درمانی ش��هرکرد، موافقت 
قطعی گردید. دکتر محمود رفیعیان با اع��ام این خبر افزود: به 
استناد رأي صادره در دویست و بیست و چهارمین جلسه شوراي 
گسترش دانشگاه هاي علوم پزشکي در تاریخ 23 تیرماه سال 92 
با تأسیس مرکز تحقیقات گیاهان دارویي دانشگاه علوم پزشکي 
و خدمات بهداشتي و درماني شهرکرد به مدت 5 سال موافقت به 
عمل آمد.وي به تاریخچه تأس��یس این مرکز اشاره کرد و اذعان 
داشت: به دنبال توافقات انجام شده دانشگاه با وزارت بهداشت و 
درمان و آموزش پزشکی در دور اول سفر ریاست جمهوری در سال 
1386، مرکز تحقیقات گیاهان داوریی تأس��یس و این مرکز در 
شهریورماه سال 8۷ توسط شورای گسترش دانشگاهای پزشکی 
مورد موافقت اصولی قرار گرفت. دکتر رفیعیان توسعه مدیریت 
پژوهش��ی در زمینه تحقیقات گیاهان داروی��ی از طریق تعیین 
اولویت های تحقیقات در زمینه گیاهان دارویی و ارتقای کیفیت 
پژوهش در زمینه تحقیق��ات گیاهان داروی��ی از طریق تعیین 
معیارهای کارآیی ) منجر شدن به چاپ مقاله در مجات داخلی یا 
خارجی ( و اثر بخشی طرح های تحقیقاتی )استفاده از نتایج طرح 
در صنعت و تولیدداروهای جدید ( را از اهداف تأسیس این مرکز 
عنوان کرد. وي همچنین از انعقاد تفاهمنامه هاي جداگانه مرکز 
تحقیقات گیاهان دارویي دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد جهت 
همکاری با مرک��ز تحقیقات گیاهان دارویی جهاد دانش��گاهی، 
دانش��کده پزش��کی دانش��گاه آزاد نجف آباد و پژوهشکده علوم 

بهزیستی وتوانبخش��ی خبر داد. رییس مرکز تحقیقات گیاهان 
دارویي دانشگاه علوم پزشکي ش��هرکرد اثرات فارماکولوژیک و 
درمانی گیاهان دارویی، اثرات تراتولوژیک و سمی گیاهان دارویی، 
 استانداردس��ازی وتعیین مواد گیاهان داروی��ی را از زمینه های

اصلی پژوهش هاي این مرکز بر شمرد و افزود: 38 طرح پژوهشي 
در س��ال91تصویب ش��ده اس��ت که هم اکنون در دست اقدام 
هستند. وي در سال گذشته تعداد مقاالت حاصل از پایان نامه را 
20 مورد و ارجاع مقاله به نام مرکز را 42 مورد اعام کرد و افزود: از 
مجموع یک صد مقاله ارایه شده در سال  گذشته،69 مورد آن در 
مجات داخلي و31 مورد در مجات خارجي منتشر شده است.

دکتر رفیعیان ادامه داد: این مرکز سال گذشته ضمن ارایه بیش از 
15مورد مقاله در همایش ها، موفق به برگزاري یک دوره میزباني 

تورهاي تحقیقاتي دانشجویي بوده است. 

برگزاری آزمون کشوری رشته های کتبی جشنواره 
های فرهنگی و قرآنی 

معاون دانش��جویي فرهنگي دانش��گاه علوم پزش��کي شهرکرد 
نیزگفت: آزمون مرحله کشوری رشته های کتبی جشنواره های 
فرهنگی و قرآنی ساعت 9 صبح روز دوشنبه 31 تیرماه در محل 

سایت دانشکده پزشکي مجتمع رحمتیه برگزار مي گردد.
حس��ینعلی مهرعلیان اف��زود:  بنابر مصوبه جلس��ات ش��ورای 
سیاستگذاری جشنواره های قرآنی و فرهنگی سال جاری، مقرر 
شد این آزمون ها در محل هر یک از دانشگاه های علوم پزشکی 

سراسر کشور برگزار شود.

 اثرات 
فارماکولوژیک و 
درمانی گیاهان 
دارویی، اثرات 
تراتولوژیک و 
سمی گیاهان 
 دارویی از 
 زمینه های
اصلی پژوهش هاي 
این مرکز  است

 مهم ترین کاری 
 که بسیج در 
دستور کار خود 
قرار خواهد داد، 
تغییر رویکرد 
جهادی و سازندگی 
در علمی کردن 
کشاورزی و 
دامپروری است

دردانشگاه علوم پزشکي شهرکرد صورت گرفت  در همایش اقتصاد مقاومتی بسیج سازندگی چهارمحال وبختیاری مطرح شد 

موافقت  با تأ سیس مرکز گیاهان داروییدولت جدید  از  ظرفیت   بسیج استفاده کند
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ابالغ وقت رسیدگی

2486 در خصوص پرونده کالسه 497/92 خواهان سید علی عاملی  با وکالت آقای 
علی شیرزاده دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه   به طرفیت آقای عبدالرضا ندافی  
چهارشنبه  روز  برای  رسیدگی  وقت  است.  نموده  تقدیم  عرفانی  مژگان  خانم  و 
المکان  با توجه به مجهول  مورخ 92/6/6 ساعت 10  صبح تعیین گردیده است. 
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 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. مدیر دفتر شعبه 14 

مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

مزایده مورد وثیقه 

از  قسمتی  روی  بر  مفروزی  هفت  شماره  پالک  خانه  باب  یک  دانگ  1758شش 
پالک 28 اصلی به مساحت 298 متر مریع واقع در بخش 16 ثبت اصفهان به آدرس : 
اصفهان جاده خورزوق شهرک ولی عصر کوچه شهید خسروی بن بست اول سمت 
با  غرب که سند مالکیت آن در صفحه 80 دفتر 300 امالک به شماره ثبت 66045 و 
شماره چاپی 271573 ثبت و صادر شده است با حدود : شماال به طول 8 متر در دو 
قسمت دیوار به دیوار آقای مریخ زاده از باقیمانده 28 اصلی و دوم دیوار اختصاصی 
است به کوچه بن بست 6 متری شرقا به طول 29/90 متر درب و دیواریست به کوچه 
بن بست 6 متری جنوبا به طول 9/80 متر دیوار به دیوار خانه آقای مصطفی دشتی 
از باقیمانده 28 اصلی غربا در 4 قسمت که قسمت اول شکسته است به طول 5 متر و 
12/45 متر و 9/60 متر و 2/80 متر دیواربه دیوار خانه آقایان علی اصغر اصفهانی 
کارشناس  نظر  طبق  که  اصلی   28 از  مرادی  احمد  و  صادقی  احمد  و  معذور  اکبر  و 
رسمی پالک فوق به صورت یک باب منزل مسکونی قدیمی ساز با دیوار های آجری 
و سقف تیر آهن و آجر می باشد که به تازگی کامال بازسازی گردیده است ساختمان 
سرامیک  متر  یک  تا  نیز  بدنه  و  سرامیک  کف   ، اپن  آشپزخانه  خواب  اطاق   2 دارای 
پنجره های  انجام گردیده است درب و  نیز  بقیه سفید کاری و گچ بری مختصری  و 
خارجی فلزی – شیشه ای و دربهای داخلی چوبی با چهار چوب فلزی میزان عرصه 
مقدار  و  مربع  متر  مقدار 268/20  از شهرداری به  استعالم  باقیمانده طبق جوابیه 
اعیانی به میزان 191 متر مربع در همکف به صورت مسکونی باز سازی شد و 
مقدار 10 متر مربع به صورت انباری در زیر زمین می باشد ملکی آقای عباس 
رحیمی که طبق سند رهنی شماره 52096- 87/4/17 دفتر خانه 89 اصفهان در 
رهن بانک ملت اصفهان واقع می باشد و طبق اعالم  بانک مورد وثیقه فاقد بیمه 

نامه می باشد و از ساعت 9 الی 12 روز چهار شنبه مورخ 92/5/30 در اداره 
اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هششت بهشت شرقی چهارراه اول 
خیابان الهور به مزایده گذارده می شود مزایده از مبلغ پایه 1075000000 ریال 
شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می 
شود.الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق ، گاز اعم ازحق 
انشعاب با حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و 
نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری  و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه 
رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه 
پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از 
محل مازاد به مزایده مسترد می گردد ضمنا این آگهی در یک نوبت در روزنامه 
زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 92/4/30 درج و منتشر می گردد و در صورت 
تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد . م الف 3378 اسدی رئیس اداره 

اجرای اسناد رسمی اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی

2497 در خصوص پرونده کالسه 529/92 خواهان رضا کیانی  دادخواستی مبنی 
است. وقت رسیدگی  نموده  تقدیم  آقای غالمرضا رحیمی   به طرفیت  مطالبه  بر 
برای مورخ 92/6/3 ساعت 10:30  صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول 
تا خوانده  المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 

نیلی  ارباب روبروی مدرسه  این شعبه واقع در خیابن  به  از وقت رسیدگی  قبل 
پور مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه  و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
تصمیم  و  تلقی  ابالغ شده  رسیدگی  وقت  عدم حضور  در صورت  نمایید.  اخذ 

اتخاذ می شود. مدیر دفتر شعبه ششم مجتمع شماره یک شورای حل  مقتضی 
اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی

2496 در خصوص پرونده کالسه 530/92 خواهان رضا کیانی  دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت آقای مهدی مبینی  تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای 
المکان  با توجه به مجهول  مورخ 92/6/3 ساعت 10  صبح تعیین گردیده است. 
از  تا خوانده قبل  بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابن ارباب روبروی مدرسه نیلی پور مجتمع 
شماره یک اصفهان 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 ششم مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی

وکالت  با  عاملی   علی  سید   496/92 کالسه  پرونده  خصوص  در   2485
آقای  طرفیت  به  وجه    مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی  شیرزاده  علی  آقای 
رسیدگی  وقت  است.  نموده  تقدیم  عرفانی  مژگان  خانم  و  ندافی   عبدالرضا 
گردیده  تعیین  صبح    9:30 ساعت   92/6/6 مورخ  چهارشنبه  روز  برای 
خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  است. 
خوانده تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده   برابر 

آتشگاه  خیابان  ابتدای  اصفهان  در  واقع  شعبه  این  به  رسیدگی  وقت  از  قبل    
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 14 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف

 اصفهان 

ابالغ 

 9209980350800047  : پرونده  شماره   9210100350800901  : ابالغیه   2368
طرفیت  به  دادخواستی  اقتصاد  مهر  بانک  خواهان   920049  : بایگانی  شماره 
خوانده فرانک مهاجرانی  به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی 

شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه هشتم    دادگاه عمومی ) 
حقوقی( اصفهان واقع در اصفهان – خیابان چهار باغ باال – خیابان شهید نیکبخت 
ارجاع و  اتاق شماره 315  طبقه 3  ساختمان دادگستری کل استان اصفهان –   –
به کالسه 9209980350800047 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1392/6/6 و 
ساعت :11:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت  در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی 
می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست  و ضمائم را دریافت و در وقت 
 مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. منشی شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی

 شهر ستان اصفهان

ابالغ 

 9109980351501495  : پرونده  شماره   9210100351501670  : ابالغیه   2100
شماره بایگانی : 911511 خواهان موسسه مالی اعتباری عسگریه---امین جوادی 
دادخواستی به طرفیت خوانده رضا سالخ زاده و محمد حسین فرخ و مهدی فرخ   
خواسته مطالبه طلب تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه پانزدهم    دادگاه عمومی ) حقوقی( اصفهان واقع در اصفهان 

– خیابان چهار باغ باال – خیابان شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان 
 9109980351501495 کالسه  به  و  ارجاع   345 اتاق شماره   3 طبقه   – اصفهان 
است  شده  تعیین   8:30: ساعت  و   1392/6/6 آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت  در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس 
از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
فوق جهت  مقرر  وقت  در  و  دریافت  را  و ضمائم  دادخواست   دوم  نسخه  خود 
 رسیدگی حاضر گردد. مدیر دفتر شعبه پانزدهم دادگاه عمومی حقوقی شهر ستان

 اصفهان

ابالغ 

 9109980350401457  : پرونده  شماره   9110100350408034  : ابالغیه   2388
طرفیت  به  دادخواستی  کاظمی  رمضانعلی  خواهان   911477  : بایگانی  شماره 
خوانده جواد جابر انصاری به   خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مطالبه 
به  نموده که جهت رسیدگی  دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان  تقدیم  طلب 
شعبه چهارم    دادگاه عمومی ) حقوقی( اصفهان واقع در اصفهان – خیابان چهار 
باغ باال – خیابان شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان – طبقه 
3 اتاق شماره 308 ارجاع و به کالسه 9109980350401457 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1392/6/6 و ساعت :12:30 تعیین شده است به علت مجهول المکان 
دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت  در 
یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست  
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. مدیر دفتر 

شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

تحدید حدود اختصاصی

2220 شماره : 103/92/716/337 چون تحدید حدود ششدانگ  هر یک از یکباب حمام 
عمومی و فضای جلو آن در کوی درب حمام و یکباب مسجد در کوی هانی و قطعه 
قبرستان و یکباب مسجد در کوی باغستان باالو یکباب مسجد و یکباب انبار در کوی 
آبکشه بشماره پالکهای 1711-1791-2141-2147-2832-2833 از 193 اصلی واقع 
در طرقجزء بخش 11 حوزه ثبتی نطنز بنام اداره اوقاف و امور خیریه نطنز در جریان 
اینک  گردد  تجدید  بایستی  قبلی   آگهی  در  مالک  حضور  عدم  بعلت  باشدو   می  ثبت 
بموجب دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم 
در  ساعت 10صبح روز 1392/6/6 در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این 
آگهی به کلیه مالکین و مجاورین صاحب امالک اخطار می گردد که در ساعت و روز 
مقرر در این آگهی، در محل حضور بهم رسانند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته 

خواهد شد. م الف: 132 مجتبی شادمان رئیس ثبت اسناد نطنز 

تحدید حدود اختصاصی

از قطعه  تحدید حدود ششدانگ  هر یک  :103/92/716/337 چون  2219 شماره 
باغ محصور معروف معیارو یکباب مسجد معروف میرزا سعید و فضای جلو آن 
و یکباب حمام عمومی معروف سلطان بابا احمد و یکباب مسجد در کوی سفلی 
یکباب  و  اصله درخت چنارکهن جلوخان حسینیه  یک  از محل مغرس  یک  هر  و 
راسته  کوی  در  هانی   مشهور  عمومی   حمام  یکباب  و  حسینیه  جنب  سقاخانه 
باب مستراح جنب مسجد جامع طرق و بشماره پالکهای 3015- کوچه و چهار 
3653- 3835 فرعی از 193 اصلی واقع در   – 3632-3602-3555-3521-3513
طرقجزء بخش 11 حوزه ثبتی نطنز بنام اداره اوقاف و امور خیریه نطنز در جریان 
ثبت می باشدو  بعلت عدم حضور مالک در آگهی قبلی  بایستی تجدید گردد اینک 
بموجب دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک 
مرقوم در  ساعت 10صبح روز 1392/6/5 در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا 

به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین صاحبان امالک اخطار می گردد که در 
ساعت و روز مقرر در این آگهی، در محل حضور بهم رسانندظمنا اعتراضات مجاورین 
و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی 
 تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 132 مجتبی شادمان رئیس ثبت اسنادو امالک

 نطنز 

تحدید حدود اختصاصی

2218 شماره :103/92/716/337 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین مشجر 
چنارستان بشماره پالک1417 فرعی از 25 اصلی واقع در چیمه و ششدانگ هر 
باغ و قطعه زمین مزروعی  از قطعه زمین معروف جنب رودخانه و پشت  یک 
موقوفه در 130و323 فرعی از 41 اصلی جز بخش 10  حوزه ثبتی نطنز بنام اداره 
اوقاف و امور خیریه نطنز در جریان ثبت می باشدو  بعلت عدم حضور مالک در 
آگهی قبلی  بایستی تجدید گردد اینک بموجب دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت و 
تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در  ساعت 10صبح روز 1392/6/3 در 
محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 
صاحب امالک اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهی، در محل 
حضور بهم رسانند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف: 

130 مجتبی شادمان رئیس ثبت اسناد نطنز 

آگهي ابالغ نظریه كارشناسي 

یک  اجراي  تبصره  در  اکبر  علي  فرزند  تیموریان  محمدرضا  آقاي  اینکه  2501نظربه 
ماده 105آیین نامه اصالحي قانون ثبت طي درخواستي تقاضاي پرداخت بهاء ثمنیه 
اعیاني تمامت پانزده – بیست ودوم سهم مشاع از سي سهم ششدانگ پالک  121 / 1  
واقع در ابنیه یک اصلي بخش یک ثبتي شهرضارانموده است وطبق سوابق ومحتویات 
پرونده ثبتي مالک بهاء خانم صفیه پاکي شهرضا مي باشددر اجراي تبصره یک مادة 
 –  103  /  92  /  81  /  25 نامه شمارة  طي  مراتب  ثبت  قانون  اصالحي  نامه  105آیین 
14 / 2 / 92  به کانون کارشناس رسمي استان اصفهان ارسال که کانون کارشناس 
باارسال   92  /  4  /  17 مورخه   112  /  1859  /  01 نامةشمارة  طي  دادگستري  رسمي 
نظریه کارشناسي میزان ثمنیه اعیاني مقدارفوق الذکرراتمامت دومیلیون تومان تعیین 
که  است  نموده  اعالم  وآقاي محمدرضاتیموریان طي درخواستي  است  نموده  واعالم 
ازطریق  وخواستارنشرآن  ندارد  دسترسي  بهاء  مالک  شهرضا  پاکي  صفیه  خانم  به 
لذا مراتب یکنوبت درروزنامه زاینده  ؛  نشردریکي ازجرایدکثیراالنتشارشده است 
تضییع  مدعي  پاکي  صفیه  خانم  تاچنانچه  شود  مي  آگهي  اصفهان  چاپ  رود 
دادگاه  به  تواند  انتشارآگهي مي  از  ماه پس  ازخودمیباشد ظرف مدت یک  حقي 
نماید درغیراینصورت  ارائه  اداره  این  رابه  صالحه مراجعه وگواهي طرح دعوي 

برابرمقررات اقدام خواهدشد میرمحمدي رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا 

آگهی تحدیدحدوداختصاصی  

50  واقع   /  305 پالک شماره  ملک  قطعه  یک  تحدید حدود ششدانگ  2500چون 
حمیدخیمه  آقاي  بنام  ثبتی  پرونده  طبق  که  شهرضا  ثبتي  یک  بخش  آباد  دراله 
به علت عدم حضورمتقاضی  ثبت است  فرزند غالمعباس وغیره درجریان  کبود 
ثبت وبرطبق  قانون  اخیرازماده 15  بنابه دستورقسمت  اینک  نیامده  به عمل  ثبت 
تقاضای نامبرده تحدیدحدودملک مرقوم درروز 14 / 6 / 1392 ساعت 8 صبح 
درمحل شروع وبعمل خواهدآمد0 لذابه موجب این آگهی بکلیه مالکین ومجاورین 
اخطارمی گردد که درروزوساعت مقرردرمحل حضوریابند0 اعتراضات مجاورین 
صورتمجلس  تنظیم  ازتاریخ  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  امالک  وصاحبان 
تعیین  قانون  واحده  ماده   2 تبصره  خواهدشدوطبق  روزپذیرفته   30 تا  تحدیدی 
تکلیف پرونده های معترضی ثبت،معترض می بایست ظرف مدت یکماه ازتاریخ 
ذیصالح  راازمرجع  دادخواست  تقدیم  گواهی  اداره  این  خودرابه  اعتراض  تسلیم 
قضایی اخذوبه این اداره ارائه نمایدضمنًاچنانچه روزتحدیدمواجه باتعطیلی پیش 
ثبت  رئیس  خواهدشد0     انجام  گرددتحدیدحدوددرروزبعدازتعطیل  نشده  بینی 

اسنادوامالک شهرضا



دانستنی

 ایجاد امنیت روانی
در خانه یا بیمارستان؟

اخبار ویژه

آزمایشگاه طراحی وسایل خانگی الکترولوکس )Electrolux( امسال نیز با ارایه طرحی 
جالب از یک یخچال مدرن، جایزه بهترین اختراع وسایل خانگی را به دست آورد.

»یوری دیمیتری اف« از طراحان این ش��رکت، یخچالی مفهومی طراحی کرده است که 
با بهره گیری از فرآیند خودتابی )لومناسنس( )Luminescence( به خنک کردن ژل 
بیوپلمیر کمک کرده و به دنبال آن مواد غذایی خنک نگه داش��ته می شوند. ژل بیوپلمیر 
ماده ای غیر چسبنده اس��ت که فرو رفتن مواد غذایی در آن موجب ایجاد غالفی جداگانه 
در اطراف خوراکی ها شده و از ترکیب و چسبیدن آنها به هم جلوگیری می کند و در حین 

حال مواد غذایی را خنک نگه داشته و مانع بو گرفتن آنها می شود.
این یخچال به اندازه یخچال های معمولی اس��ت، البته به هر س��ایزی متناسب با فضای 
آپارتمان درآمده، ولی در طراحی ظاهری آن از ایده های سوررئالی بهره برده اند و به نظر 
می رسد تا سال2050 وارد بازار شود. یخچال الکترولوکس به هر شکل عمودی و افقی قرار 
می گیرد و اش��عهUV محیط را گرفته و به نور قابل رؤیت تبدیل می کند و همین، انرژی 

اصلی ژل »بیوپلمیر« برای فرآیند خنک کردن است.

اولین نوع از ماش��ین های لباسشویی در سال۱۷۹۷میالدی ساخته ش��ده که تنها نوعی تخته 
شستشو بوده است،  اما ایده اصلی ساخت ماشین لباسشویی به شکل کنونی برای اولین بار در 

سال ۱۸۷۴میالدی و توسط ویلیام بک استون آمریکایی مطرح شد.
اولین نوع از ماش��ین های لباسشویی در سال۱۷۹۷ میالدی س��اخته شده که تنها نوعی تخته 
شستشو بوده است، اما ایده اصلی ساخت ماشین لباسش��ویی به شکل کنونی برای اولین بار در 

سال ۱۸۷۴میالدی و توسط ویلیام بک استون آمریکایی مطرح شد. 
در سال ۱۹0۶ میالدی یک نوع موتور الکتریکی برای طرح ساده بک استون از ماشین لباسشویی 
 در نظر گرفته شد و سرانجام در سال۱۹22ش��رکتی بانام »مینی تگ« توانست اولین سری از 

ماشین های لباسشویی به شکلی که اکنون مرسوم است را به بازار عرضه کند.
این شرکت بعدها در رقابت با دیگر شرکت های تولیدکننده ماشین لباسشویی در جهان نتوانست 

رقابت کند و از همین حیث تنها در خالل یک دهه اعالم ورشکستگی کرد.
شکل  باال نشان دهنده اولین نسل تجاری از ماشین های لباسشویی برای مصرف کنندگان خانگی 

شرکت مینی تگ است که در سال ۱۹2۷ میالدی ساخته شد.

اولین ماشین لباسشویی جهانیخچال لوکس ژالتینی

روانپزشکان تأکید می کنند که نگهداری بیمار مبتال 
به اختالل روانپزش��کی حاد، اصول��ی دارد؛ یعنی از 
آنجایی که بیمار مبتال به این نوع اختالل روانپزشکی، 
فردی ناتوان و بریده از جامعه است که توان مراقبت 
از خود یا حضور در جامعه را ندارد باید از او با اصول 
مش��خصی در منزل یا در موارد خاصی با تشخیص 
متخصص روانپزش��ک در کلینیک ه��ای تخصصی 

مراقبت کرد.
 ب��ه گفت��ه روانپزش��کان، رویکرده��ای معاص��ر و

پیش��رفت هایی که در درمان دارویی و درمان های 
روانی � اجتماعی برای اختالالت مختلف روانپزشکی 
و حتی اخت��الالت ش��دید رخ داده ام��کان زندگی 
مس��تقل ت��ر و اجتماعی بیم��اران را فراه��م آورده 
است، بنابراین در شرایط کنونی بهتر است به دنبال 
شناس��ایی راهکارهایی برای بازگرداندن بیماران به 
جامعه و فعالیت و روابط اجتماعی باشیم تا بتوان با 
واگذاری نقش های مناسب اجتماعی و شغلی امکان 

استقالل زیادتر آنان را فراهم آورد.
در واقع هدف از بس��تری این اس��ت که سعی کنیم 
اقامت بیماران در بیمارس��تان طوالنی نشود و بهتر 
است بیماران بتوانند در محیط اجتماعی وارد شوند و 
با سایر افراد جامعه در تعامل قرار بگیرند و بتوانند با 
بیماری خود کنار بیایند و به تدریج به سوی زندگی 

عادی روانه شوند.

ضرورت بستری شدن در بیمارستان
بس��تری و مراقب��ت از بیم��اران در بیمارس��تان یا 
مؤسس��ات، در موارد کم��ی مورد نیاز اس��ت؛ یعنی 
 امروزه با تش��خیص زودهن��گام و درم��ان بیماران،
 برنامه ه��ای مراقب��ت با این دی��د طراح��ی و اجرا

می شود، اما گاهی با نگرفتن درمان مناسب یا تأخیر 
در درمان که معموال به س��بب دسترسی نداشتن به 
خدمات پیش��رفته یا ناآگاهی رخ می دهد، ش��دت 
نشانه ها به حدی می رسد که ممکن است بیمار برای 

خود یا دیگران خطرناک باشد.
در این م��وارد به ناچار بای��د بیمار را بس��تری کرد. 
وقتی بیماری که نیاز به بستری شدن دارد، در خانه 
نگهداری می شود، بالطبع مشکالت زیادی به وجود 
می آید که بسیاری از این مسائل ریشه های فرهنگی 
دارند و با میزان آگاهی جامع��ه درباره اختالالت در 

ارتباط مستقیم هستند.
به علت ماهیت بیماری های ش��دید روانپزش��کی، 
انکار و نپذیرفتن بیماری می تواند یکی از نشانه های 
اصلی باشد. در این صورت بیمار از پذیرش درمان و 
 مصرف دارو س��رباز خواهد زد. این مورد هم از دیگر

مواردی اس��ت که به ناچار باید بیمار را بستری کرد، 
بنابراین در مواقعی لزوما و با تش��خیص روانپزشک 
حتما اقدام به بس��تری بیمارتان کنید ت��ا از مزمن 
 شدن بیماری و طوالنی شدن روند درمان جلوگیری 

کنید.
بستری ش��دن بیمار تابع س��ن بیمار نیس��ت. نوع 
بیماری، شرح حال بیمار، مرحله تشخیص و پذیرش 
درمان از سوی وی ضرورت بستری شدنش را تعیین 
می کند. بستری شدن بیماران به صورت کوتاه مدت، 
میان مدت و بلندمدت است و ممکن است بین یک 

هفته تا شش ماه طول بکشد.

اصول نگهداری از بیمار در کنار خانواده
روانشناسان تأکید می کنند که مسائل و مشکالتی 
ک��ه در خان��واده ها وج��ود دارد ب��ه نوبه خ��ود اثر 
مس��تقیمی بر پذیرش بیماران در خانواده ها دارد و 
این مسأله در نهایت بر بهداش��ت روانی کل جامعه 
اثرگذار است، بنابراین الزم اس��ت که هنگام درمان 
و بازتوانی بیماران با خانواده ها نیز صحبت ش��ود و 
مهارت افزایش پذیرش بیمار و ایجاد امنیت روانی و 
ثبات در خانواده به آنها آموزش داده شود و اطالعات 
آنان ارتقا یابد تا فضای امن تری برای بیماران فراهم 
شود و در صورت لزوم در جلسات خانوادگی مشاوره 

حضور یابند.
  باید در نظر داش��ت چنانچه فضای خان��واده ناامن

 و پرتن��ش باش��د، بر رون��د بهب��ودی بیم��ار تأثیر 
می گذارد.

اصول مورد توجه خانواده ها
روانپزش��کان تأکید می کنند که باید در نظر داشته 
باشید درمان های تجویزشده در منزل دنبال شود و 
بیمار تحت کنترل باش��د تا آسیبی به آرامش داخل 
خانواده وارد نش��ود. اگر بیمار تحت کنترل نباشد و 
در مرحله حاد باش��د می تواند به صورت مستقیم و 
غیرمستقیم بر سالمت روان دیگر اعضای خانواده اثر 

بگذارد و به نوعی آنها را کالفه کند.
در این حالت نیازهای دیگر اعضای خانواده نیز تأمین 
 نمی ش��ود و خانواده دچ��ار روند نزول��ی و تخریبی

می ش��ود، بنابراین از اصول مهم نگهداری در منزل، 
داش��تن اطالعات کافی درمورد درمان های تجویز 

شده و اقدام به انجام آنهاست. 
معموال درمان های ترکیبی از قبیل درمان دارویی و 
غیردارویی برای افراد مبتال در نظر گرفته می ش��ود 
که خانواده باید درم��ورد انجام آنها همکاری و توجه 

کافی را داشته باشد.

موتور »Sabre« )موتور موش��ک هوازی توام(توس��ط شرکت 
انگلیسی Reaction Engines ساخته شده است.

به ادعای این ش��رکت، موتور Sabre می توان��د برای کمک به 
س��رعت دادن به فضاپیماهای کنونی تا پنج برابر سرعت صوت 
مورد اس��تفاده قرار بگیرد و قصد دارد از این فن��اوری بر روی 
فضاپیمای منحصربه فرد اسکایلون بهره ببرد که دارای سرعت 
2۱۷۴ کیلومتر در ساعت است. به گفته سازندگان، همچنین 
با این س��رعت یک هواپیما به لحاظ نظری می تواند از آمریکا تا 
اس��ترالیا را در کمتر از پنج س��اعت طی کند. دیوید ویلتز وزیر 
دانشگاه ها و علوم انگلیس اظهار داش��ته که سرمایه گذاری بر 
روی این موتور به ارایه پشتیبانی در یک مرحله مهم برای تولید 

یک پیش ساخت کامل از آن خواهد پرداخت.
جزئیات بیشتر درمورد این سرمایه گذاری قرار است در نشست 

فضای بریتانیا در گالسکو ارایه شود.
اس��کایلون یکی از رقبای ش��رکت ویرجین گالکتیک ریچارد 

برانسون بوده که به ارایه یک تجربه بی وزنی شش دقیقه ای به 
شش مسافر در طول پرواز فضایی با هزینه حدود۱2۱ هزار پوند 
می پردازد. اسکایلون قرار است همین تجربه را با قیمت ارزان تر 

ارایه کند،  البته هنوز قیمتی برای آن اعالم نشده است.
آمار به دس��ت آمده از این ش��رکت نش��ان داده که فضاپیمای 

اس��کایلون می تواند هزینه پرتاب های فضای��ی را تا حدود۹5 
درصد کاه��ش ده��د. موت��ورSabre در۱00 آزمایش موفق 
ش��رکت کرده و طراحی آن اخیرا مورد تأیید س��ازمان فضایی 

اروپا قرار گرفته است.
موتورهای هوایی س��نتی رایج باید مخازن اکسیژن مایع را در 
زمان سفر با س��رعت بیش از۳000 کیلومتر در ساعت با خود 
حمل کنن��د، چرا که بدون اکس��یژن قادر به تنفس نیس��تند.

اکسیژن به موتور کمک می کند تا سوخت مورد نیاز برای تأمین 
نیروی پیشرانه ها را بسوزاند.

طراحی Sabre از سیس��تمی از لوله های پر از هلیوم استفاده 
می کند. ه��وا از درون این لوله ها رد ش��ده و هلی��وم به حذف 
 گرما کمک می کند. ب��ه محض قرار گرفت��ن در فضا این موتور

می تواند به حالت موش��ک تغییر داده ش��ود. بر این اس��اس، 
فضاپیما می تواند برای حدود ۳۶ س��اعت در مدار سفر کرده و 

برای مثال از آن برای ارسال ماهواره استفاده شود.

اعزام ۱۵ دقیقه ای انسان به فضا
چند  پرنده  که  

در واقعیت ساخته شدند 

تا به حال نمونه های زیادی از خودروهای پرنده ساخته شده است 
اما هیچ کدام آنچنان که باید مطلوب نبودند، به همین علت همچنان 
خودروسازان و طراحان در تالش هستند تا شاید بتوانند به آرزوی 

خود برسند.
س��اخت خودروهای پرنده یکی از مواردی اس��ت که س��ال هاست 
 دانش��مندان در حال تحقیق روی آن هس��تند. آنه��ا در این مدت

نمونه هایی از این خودروها ساخته اند و حتی برخی از آنها عملیاتی 
شده اس��ت، اما پس از مدتی به دالیل مختلف و گاهی عجیب، رها 

شده و بی نتیجه باقی ماندند. 
 Curtiss      

 به عنوان اولین خودروی پرنده ای ش��ناخته می شود که تا به حال 
به روی کاغذ آمده و البته نمونه ای نیز از آن س��اخته ش��ده است. 
»گلن کورتیس« یک هوانورد بازنشس��ته است که این خودرو را در 
سال۱۹۱۷طراحی کرد. این طرح دارای بال هایی سه شاخه است که 
جریان هوا را به راحتی کنترل کند. این خودروی پرنده  چهار چرخ 
داشت و یک موتور کوچک هواپیما با قدرت۱00 اسب بخار نیز پشت 
آن نصب شده بود. این خودروی پرنده تنها چندبار به صورت ناموفق 

پروازهایی را داشت، ولی هیچ گاه عملیاتی و به تولید انبوه نرسید. 
 Jess Dixon       

 این خوردو یکی از طرح های جالبی اس��ت که تا به حال ارایه شده، 
ولی به گونه ای افسانه ای و نیمه کاره باقی ماند. این خودرو توسط 
فردی به نام»جس دیکس��ون« طراحی و از روی بالگرد الهام گرفته 
ش��ده بود. این خودروی پرنده دارای موتوری۴0 اس��ب بخاری به 
همراه دوبال بر روی سقفش بود. این خودرو در سال۱۹۴0 رونمایی 
ش��د و بس��یاری آن را بهترین طرح تمام دوران خطاب می کردند. 
 این خودرو قادر ب��ود در تمامی جهات حرکت کن��د، ولی همه این

طرح های ناب زمانی که دیکسون درگذشت به حالت معلق درآمد و 
هیچ گاه به نتایج نهایی نرسید. 
 Curtiss-Wright       

 این  خودرو ابتدا ق��رار بود به عن��وان یک جیپ پرن��ده در اختیار 
ارتش های مختلف دنیا قرار بگیرد و ش��رکت های »برادران رایت« 
و»گلن کورتیس« مأمور ساخت آن شدند. این جیپ قرار بود بتواند 
مانورهای خطرناک و سخت را انجام دهد، اما این دوشرکت به هیچ 
عنوان نتوانستند نظرات مس��ئولین را بر آورده کنند و نمونه هایی 
خاص از آن ساختند. این نمونه ها شاید می توانستند به راحتی پرواز 
 کنند، اما در اوایل س��ال۱۹۶0پرونده آنها برای همیشه بسته شد،

چرا که این خودروهای پرنده هزینه بسیار زیادی را به همراه داشتند 
و ساخت آنها به صرفه نبود. 

 8-Piasecki VZ        
  پس از مدل های شکست خورده ای که تا سال۱۹۶0 وجود داشت 
طراحان تصمیم گرفتند کاری تازه و نو را به مرحله اجرا بگذارند، به 

همین علت سراغ» Piasecki VZ-۸« رفتند. 
در این طرح قرار بود خودرویی جاده ای ساخته شود که کوچک تر 
و ارزان تر از بالگرد باشد، به همین علت طراحان به دنبال خودرویی 
س��بک بودند. این خودرو در اولین طرح س��طحی کوتاه داش��ت و 
فاصله آن تا زمین بسیار کم بود. در زیر آن توربین هایی کار گذاشته 
ش��ده بود که بتواند خودرو را از روی زمین جدا کند و  مانند بالگرد 
در هوا معلق نگه دارد. کار س��اخت این خودروها به خوبی در حال 
 پیشرفت بود که ناگهان ایده آن به طرز عجیبی رها شد و به سر انجام 

نرسید. 
 Terrafugia TF-X        

 در تازه ترین نمونه هایی که از خودروهای پرنده ارایه ش��ده است 
ش��رکت »ترافویا« خودرویی را رونمایی کرده است که می تواند تا 
۸ سال آینده در اختیار مردم دنیا قرار بگیرد. این خودرو با توجه به 
تکنولوژی های امروزی ساخته شده است و کامال مشابه هواپیما در 
آسمان کنترل می شود. قدرت این خودروی پرنده به طوری است که 

می تواند به سرعت۱۸0کیلومتر بر ساعت نیز برسد. 
 PAL-V One       

 یکی از ای��ده های بس��یار جالب ب��رای خودروهای پرن��ده را یک 
 ط��راح هلندی داد که در نوع خود جهش��ی بس��یار ب��زرگ نامیده 

می شود.
 این خودرو به صورت اتوماتیک انرژی را از چرخ ها به بخش باله ها 
می رس��اند. این خودرو همچنین قادر است در ارتفاع۱200 متری 
از س��طح زمین پرواز کند که همین باعث می ش��ود دیگر نیازی به 
گواهینامه خلبانی نداشته باشد. این خودرو با تولید انبوه می تواند 

آینده خودروهای پرنده را تغییر دهد. 
 ConvAirCar       

 این خودروی پرنده برای اولین بار در سال ۱۹۴۶ ساخته و آزمایش 
ش��د. در نگاه اول یک هواپیماس��ت که به یک خودرو چسبیده، اما 
 باید این نکته را یادآور شد که این قسمت هواپیما قابل جداسازی و 
جمع ک��ردن بود، بدین معنا ک��ه هر گاه می خواس��تید به هواپیما 
تبدیل می شد. این هواپیما با نمونه اولیه خود ۶۶ پرواز انجام داد و به 
تولید انبوه نیز رسید، ولی هیچ وقت به بازار وارد نشد، چرا که یکی 
 از نمونه های آن قبل از عرضه به بازار س��قوط کرد و چندین کشته 

داد.
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امام باقر )ع( :
هیچ شفاعت کننده اى براى زن نزد پروردگارش، نجات بخش  تر 

از رضایت شوهرش نیست. 

عکس نوشت

 سیل 
در آسام هند

یافته های جدید علمی حاکی از آن اس��ت که حیات از چهار 
میلیارد سال پیش بر روی مریخ وجود داشته است.

دانش��مندان پس از مطالعه نخستین بررس��ی های جوی به 
دست آمده از کاوشگر کنجکاوی می گویند سیاره سرخ چهار 
میلیارد سال پیش احتماال پس از اصابت عظیم با جسمی به 

بزرگی سیاره پلوتون، اکسیژن خود را از دست داده است.
سوشیل آتریا اس��تاد علوم جوی اقیانوسی و فضایی دانشگاه 
 میشیگان گفت: این داده ها ش��واهد واضحی است از این که

مریخ پیش از ای��ن به خاطر داش��تن اتمس��فر ضخیم قابل 
مالحظه، در گذشته گرم تر و مرطوب تر از مریخ خشک و سرد 

کنونی بوده است.
این گروه از محققان می گویند یک روی��داد مرموز و عظیم، 
اتمسفر غنی از اکسیژن مریخ را از بین برده و فقط دی اکسید 

کربن از خود به جا گذاشته است.
ناسا می گوید بررسی ها نش��ان می دهد بخش عمده از دست 

رفتن اتمس��فر در طول یک میلیارد س��ال نخست عمر۴/۶ 
میلیارد ساله این سیاره صورت گرفته است. محققان برای این 
اکتش��اف، گاز و ایزوتوپ های مختلف را در نمونه های هوای 

مریخ اندازه گیری کردند.
ایزوتوپ ها گونه هایمختلف از یک عنصر شیمیایی هستند که 

حاوی تعدادی مختلفی از تونرون ها بوده و از جمله رایج ترین 
ایزوتوپ های کربن موسوم به کربن -۱2 و ایزوتوپ سنگین 
با ثبات آن موسوم به کربن ۱۳ است که حاوی نوترون اضافی 

است.
واحد تجزیه نمونه کنجکاوی )SAM (، نسبت ایزوتوپ های 
سنگین تر به سبک تر کربن و اکسیژن را در دی اکسید کربن 

که اتمسفر امروزی مریخ را شکل می دهد، بررسی کرد.
بررسی ها نشان می دهد ایزوتوپ های سنگین کربن و اکسیژن 
در اتمسفر نازک امروزی در مقایسه با ویژگی های مواد خامی 

که در این سیاره شکل گرفته اند بسیار فراوان تر هستند.
این یافته شواهدی را ارایه می دهد که حاکی از نابودی بخش 
عمده اتسمفر اصلی مریخ و همچنین چگونگی از بین رفتن 
این اتمسفر اس��ت. این امر حاکی از آن است که اتسمفر این 
سیاره از باال از بین رفته اس��ت، نه از پایین و این امر ناشی از 

تعامل جو با سطح بوده است.

وجود حیات بر روی مریخ از 4 میلیارد سال پیش
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