
 تصرف  در آثار تاریخی مسری شده است

 از ناصر میناچی تا سیدمحمد حسینی

ثروتمندترين 
كشورهاي  
نفتي

عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان گفت: 

فرهنگ و ارشاد و اين 10 وزير

 طبقه دوم نقش جهان
تا پايان  دولت دهم آماده  نمی شود 6

 »ريشه در خاک« با كالم 
فريدون مشیری در بازار موسیقی كاربردهای جالب لیموترش  5

كه نمی دانستید! 8
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 رفتارهای دوگانه
مدعیان حقوق  بشر برمال شده است

در حال حاضر متأس��فانه غربي ها با اس��تفاده از جنبه هاي 
تبليغات��ي و اختاپوس رس��انه اي خود از حقوق بش��ر عليه 
كشور هايي كه در خط سياسي آنها نيستند استفاده مي كنند 
و حتي با استفاده از مراكز و بنيادهاي علمي و پژوهشي نيز 

سعي دارند مباني حقوق بشري خود را...

چه خبر از  كوهنوردان 
ناپديد شده؟

در حالی كه اخيرا نماينده سفارت ايران در پاكستان 
درباره كوهنوردان ناپديد ش��ده گفت��ه بود، تيم های 
امداد و كار شناسان موفق ش��دند نشانه هايی از محل 
دقي��ق گرفتاری يک��ی از كوهن��وردان پي��دا كنند، 
متأسفانه باخبر ش��ديم جس��تجو ها برای يافتن سه 
كوهنورد ناپديد شده ايرانی در رشته كوه های هيماليا 

متوقف شد.

س مهر[
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نظر مطهری درباره نقش خاتمی
2

 در دولت روحانی

150روستاي لردگان
7

 با تانكر آبرساني مي شوند

شمارش معکوس برای استقرار رييس جمهورجديد آغاز شده است و 
حسن روحانی پس از دو آيين تنفيذ )امضای حکم رياست جمهوری 
توسط رهبری( و تحليف )سوگند در صحن علنی مجلس شورای 
اسالمی( رسما رييس جمهوری ايران خوانده خواهد شد. با اين كه 
او دو هفته فرصت دارد فهرست وزيران پيشنهادی را ارايه كند، اما 
شنيده شده ليست را نهايی كرده واحتمال دارد زودتر از اين موعد، 
فهرست را به مجلس ارايه كند. از اين رو می توان عمر وزيران كنونی 
را تقريبا تمام شده دانست و به اين بهانه پيشينه وزارتخانه ها را در 
تاريخ34 ساله جمهوری اسالمی كاويد. نخستين گفتار را با وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمی آغاز می كنيم:
 از ابتدای پي��روزی انقالب تا كنون10 نفر عهده دار وزارت ارش��اد

ب��وده اند؛ ب��ه ترتي��ب ناص��ر ميناچی) دول��ت موق��ت(، عباس 
دوزدوزانی)دولت های شورای انقالب و شهيد رجايی(، عبدالمجيد 
معاديخواه)دولت های ش��هيد باهن��ر، مهدوی كنی و س��ال اول 

ميرحسين موسوی(، س��يد محمد خاتمی) دولت های اول و دوم 
موسوی و دولت اول هاش��می تا س��ال71(، علی الريجانی) سال 
پايانی دولت اول هاشمی(، مصطفی ميرسليم) دولت دوم هاشمی(، 
 س��يدعطاء اهلل مهاجرانی ) س��ه س��ال اول دولت خاتمی(، احمد

مسجد جامعی) سال آخر دولت اول و دولت دوم خاتمی (، محمد 
حسين صفار هرندی) دولت اول احمدی نژاد(، سيد محمد حسينی 

) دولت دوم احمدی نژاد(.
حال نکات خواندنی و تاريخی درباره هر يک از10 وزير:

1     در دوران وزارت ناصر ميناچی تغيير نام وزارت »تبليغات و 
جهانگردی« به وزارت »ارشاد ملی«  صورت پذيرفت. ميناچی كه 
عضو هيأت امنای حسينيه ارشاد بود ، برای ماندگاری واژه »ارشاد« 
اين ايده را به شورای انقالب برد و مورد استقبال قرار گرفت. »ارشاد 

ملی« البته بعدتر به »ارشاد اسالمی« تغيير يافت.

 کلید اصالحات روحانی 
در تصمیمات قفل شده

احیای میدان امام علی )ع(  
احیاگر هویت اصفهان است

 ۳۰میلیارد دالر ارز 
دست مردم است

فرشچیان میزبان نقالی 
و پرده خوانی 

کماندار چهارمحال و 
بختیاری عضو تیم ملی شد
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آگهى مزايده شماره 92/2/6 نوبت دوم

اداره كل حمل و نقل پايانه هاى استان اصفهان

موضوع مزایده : واگـذاری يكباب غرفه به صورت اجاره 
بدون اخذ سرقفلی صرفا به منظور بهره برداری به صورت 

اغذيه فروشی 
مبلغ سـپرده : مبلغ سـپرده مزايده بابت غرفـه اغذيه 
فروشی 9000000 ريال در قالب ضمانت نامه بانكی يا فیش 

واريزی 
قیمت پایه مال االجاره ماهیانه : قیمت پايه مال االجاره 
بابت غرفه اغذيه فروشی ماهیانه 7500000 ريال می باشد 

مهلت دریافت اسناد: از تاريخ درج آگهی  بمدت 7 روز 
محل دریافت اسناد و تسلیم پیشنهادات : دبیر خانه اداره 
كل حمل و نقل و پايانه های اسـتان اصفهان – بلوار میرزا 

كوچك خان جنگلی 
مهلت تسلیم پیشـنهادات : تا پايان وقت اداری 92/5/20 

می باشد. 
تاریخ بازگشـائی پاکات : سـاعت 13:30 مورخ دوشنبه 

 92/5/21
برای كسـب اطالعـات بیشـتر رجـوع كنید به سـايت

 iets.mporg.ir 4531 م الف



چهره روزیادداشت

 تصادف دیپلمات سعودی را
 سیاسی نکنید

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: درباره آخرین وضعیت دیپلمات 
ایرانی ربوده شده در یمن متأس��فانه هنوز خبر جدیدی نداریم و از 

نزدیک پیگیر این موضوع هستیم.
سیدعباس عراقچی در ادامه درباره آخرین پیگیری ها از تصادف یک 
دیپلمات عربستان با یکی از هموطنانمان که منجر به فوت این ایرانی 
شد گفت: از رسانه ها خواهش می کنم این موضوع را سیاسی نکنند. 
سیاسی شدن این موضوع کمکی به حل شدن آن نمی کند. به هر حال 
یک جرمی اتفاق افتاده ک��ه از پیچیدگی های خاص خود برخوردار 
است. مجرم یک دیپلمات است، مصونیت سیاسی دارد و نمی شود با 
آن برخورد کرد، مگر این که این مصونیت را دولتشان لغو کند و این 
کار آسان و سریعی نیس��ت که دولتی مصونیت دیپلمات خود را لغو 

کند تا بشود در محاکم قضایی به آن رسیدگی کرد.

تشکیل حزب فراگیر، شدنی نیست
یک عضو ش��ورای مرکزی فراکس��یون اصولگرایان مجلس شورای 
اسالمی گفت که تش��کیل حزب فراگیر به دلیل تنوع آرا و سالیق، 

شدنی نیست.
حسین نجابت اظهار داشت: آقای باهنر موضوع تشکیل حزب فراگیر 
را پیش از اینها دنبال می کرد و این موضوع ربطی به انتخابات اخیر 
ندارد. طبیعتا در حوزه های سیاسی وقتی تغییر ایجاد می شود آرایش 
سیاسی نیز تغییر می کند، همچنان که به فکر عده ای رسیده که جناح 

اصولگرا و جناح اصالح طلب هر کدام به یک حزب تبدیل شوند.
وی افزود: به نظر من این کار شدنی نیس��ت زیرا این طیف ها بسیار 
گسترده هس��تند و آرا به یکدیگر نزدیک نیس��ت که همه تبدیل به 

یک حزب شوند.

آمریکایی ها خیلی به ما بدهکارند
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، اقدامات 
اخیر کنگره آمریکا در خصوص تعویق تشدید تحریم ها علیه ایران و 
همچنین درخواست از اوباما برای تعامل با دولت روحانی را اقدامی 

مثبت اما ناکافی عنوان کرد.
سیدحسین نقوی حس��ینی در ارزیابی نامه131عضو کنگره آمریکا 
به اوباما برای تعامل با دولت آینده و همچنین تعویق الیحه س��االنه 
تش��دید تحریم ها علیه ایران گفت: ما این اقدامات را از سوی دولت 

آمریکا مثبت تلقی می کنیم، اما کافی نمی دانیم.
وی افزود: فاصله ایران و آمریکا بیش از اینهاست که با این اقدامات، 
مشکالت حل ش��ود، چون رفتارهای خصمانه آمریکا در طول ادوار 
گذش��ته علیه ملت،  انقالب و کش��ور آنقدر خصمانه بوده که با این 

اقدامات چیزی حل نمی شود و اتفاقی نمی افتد.

 آزادی ضارب خانمی که
 امر به معروف کرده با یک قبض برق 
یک عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی نسبت به ضرب و شتم 
خانمی که امر به معروف کرده بود و رس��یدگی قضای��ی به این موضوع 

تذکر داد.
فاطمه آلیا در تذکری شفاهی در جلس��ه علنی مجلس شورای اسالمی 
ضمن گرامیداشت س��الروز شهادت دانشمند هس��ته ای شهید رضایی 
گفت: بنده مجددا در خصوص هزینه کس��انی که امر به معروف و نهی از 
منکر می کنند، تذکر می دهم. وی ادامه داد: بعد از واکنشی که در جلسه 
اخیر درخصوص خانمی که در میدان پونک امر به معروف کرده بود رخ 
داد، خانم دیگری که با زبان روزه به کسانی که رعایت عفاف حجاب نکرده 
و یا تظاهر به روزه خواری کرده بودند امر به معروف کرده است، مورد ضرب 
و ش��تم قرار گرفت. این عضو فراکس��یون زنان مجلس شورای اسالمی 
همچنین گفت: بعد از شکایت این خانم از ضارب، او با گذاشتن یک قبض 
برق رها شده اس��ت. امر به معروف و نهی از منکر فریضه ای است که اگر 

تعطیل شود اشرار بر جامعه اسالمی حاکم می شوند.

توافق جدید گازی ایران- ترکیه  
معاون وزیر نفت با بیان این که ایران و ترکیه برای ترانزیت س��االنه 30 
میلیارد مترمکعب گاز به اروپا به توافق رس��یده اند، از امکان امتداد خط 
لوله صلح به چین خبر داد و ش��رایط جریمه قرارداد گازی ایران و عراق 

را تشریح کرد.
جواد اوج��ی در گفتگوی ویژه خبری ش��بکه دوم س��یما درباره آخرین 
وضعیت اجرای طرح های صادرات گاز طبیعی ای��ران، گفت: ایران با در 
اختیار داش��تن بزرگ ترین ذخیره گازی طبیعی جه��ان و بیش از 34 
تریلیون متر مکعب گاز از ظرفیت صادرات200 میلیون مترمکعب گاز تا 
چند سال آینده را برخوردار است. مدیرعامل شرکت ملی گاز در تشریح 
روند قرارداد گاز ایران با عراق با اعالم این که موضوع قرارداد گاز از دو سال 
گذشته تاکنون در دستور کار قرار گرفته بود، تصریح کرد: در حال حاضر 
ایران حدود30 میلیون مترمکعب به ترکیه، 1/5 تا 2/5 میلیون مترمکعب 

به ارمنستان و نخجوان گاز صادر و یا سوآپ می کند.

اخبار کوتاه 

 رفتارهای دوگانه
مدعیان حقوق  بشر برمال شده است

رییس قوه قضاییه    
آیت اهلل آملي الریجاني 

در حال حاضر متأس��فانه غربي ها با اس��تفاده از جنبه ه��اي تبلیغاتي و 
اختاپوس رسانه اي خود از حقوق بشر علیه کشور هایي که در خط سیاسي 
آنها نیستند استفاده مي کنند و حتي با استفاده از مراکز و بنیادهاي علمي 
و پژوهشي نیز سعي دارند مباني حقوق بش��ري خود را به جهان تحمیل 
کنند، در حالي که به لحاظ تئوري فاقد پش��توانه هاي الزم بوده و از بعد 
عملي داراي رفتارهاي دوگانه 
در این زمینه هس��تند، چرا که 
رفتارهای دوگانه مدعیان حقوق 
بش��ر امروز در دنیا کامال برمال 
ش��ده اس��ت. در قرآن کریم بر 
موضوع کرامت انساني به خوبي 
تصریح شده و سایر ادیان الهي 
نیز به ارزش هاي انساني توجه 

ویژه دارند.
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فضای سیاسی بر فضای حقوقی حاکم شده است

غالمحسین الهام سخنگوی دولت، ابطال مصوبه74 هزار میلیاردی دولت را نشانه حاکم شدن 
فضای سیاسی بر فضای حقوقی دانس��ت. وی درباره ابطال مصوبه 74 هزار میلیاردی دولت 

توسط دیوان عدالت گفت:چنین رویکردی به ضرر کشور است. 

نظر مطهری درباره نقش 
خاتمی در دولت روحانی

روایت توفیقی  از عملکرد 
عارف در انتخابات

علی مطهری بیانیات اخیر رهب��ر معظم انقالب در جمع کارگ��زاران نظام را 
مانعی برای انجام مذاکرات با غرب ندانس��ت و درخواست حضور جک استراو 
برای حضور در ایران را امری طبیعی و فرصتی برای آب شدن یخ روابط ایران 

و غرب توصیف کرد.
این عضو کمیسیون فرهنگی با اشاره به تمایل جک استراو برای حضوردر تهران 
گفت: ایشان امروز در دولت انگلستان سمتی ندارد. اگر چنین شخصیت هایی 
درخواست شرکت در مراسم تنفیذ یا تحلیف رییس جمهور منتخب را دارند 
چرا مانع شویم؟ گاهی بهبود روابط دولت ها از این طرق امکان پذیر می شود. 
جمهوری اسالمی ایران نیز می تواند با فرستادن چهره هایی نظیر سیدمحمد 
خاتمی به برخی کشورها، برخی معضالت سیاست خارجی خود را حل و فصل 

کند. وی تأکید کرد: این روش ها، روش های مرسوم دنیای امروز است.

رییس ستاد انتخاباتی محمدرضا عارف در انتخابات ریاست جمهوری گفت: 
امیدواریم دولت یازدهم پاسخگوی مطالبات مردم باشد و چهره دولت، بازنمایی 

از رأیی باشد که در24 خرداد به صندوق ها ریخته شد.
جعفر توفیقی در مراسم افطار و گردهمایی ساالنه انجمن های اسالمی معلمان 
استان اصفهان، با اشاره به نقش عارف در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، 
اظهار داش��ت: اکنون تصمیم عارف به »تصمیم تاریخی شامگاه20خرداد« 

معروف شده که ایشان نامه ای از جناب آقای خاتمی دریافت کردند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: خیلی روشن بود رأی دکتر روحانی در انتخابات 
بسیار بیشتر از جمع جبری آرای خودشان و آرای دکتر عارف بود. مازاد رأیی 
که ایجاد شد، به دلیل روحیه امیدی بود که با این تصمیم دکتر عارف در مردم 

دمیده شد. 

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با بیان 
این که پاسپورت و گذرنامه افرادی که به همراه رییس جمهور 
س��فر نیویورک رفتند، موجود است و معاون اجرایی رییس 
جمهور نباید بیش از این کتمان کند،گفت: ثبت شکایت از 3 

نماینده مجلس در دادسرا غیر قانونی است.
مصطفی افضل��ی فرد درباره تش��کیل دو پرون��ده مجزا بنا 
بر ش��کایت حمید بقایی معاون اجرایی ریی��س جمهور از 
3 نماینده مجلس گفت: گزارش��ی که کمیسیون اصل نود 
مجلس از تخلف سفر همراهان رییس جمهور به نیویورک 
ارایه کرد از فردی خاصی نام نبرد وتنها با براس��اس اسناد و 
مستندات تحقیقات میدانی اعالم شد که 14 نفر از کارکنان 
و دست اندرکاران نهاد ریاست جمهوری بستگان خود را به 

این سفر بردند.
نماینده مردم اردبیل، نمین،  نیر و سرعین در مجلس شورای 
اسالمی با بیان این که اسناد و مدارک موجود در تخلفات سفر 
نیویورک به تأیید اداره گذرنامه و نی��روی انتظامی مبادی 
ذیربط رسیده، تصریح کرد: پاسپورت و گذرنامه  افرادی که 
به همراه رییس جمهور به نیویورک سفر کردند موجود است 
و معاون اجرایی رییس جمهور نباید بیش از این پنهان کاری 
کند زیرا کتمان مطابق قانون برخورد با تخلفات اداری، خود 

تخلف محسوب می شود.

رییس جمهور با بیان این که  امروز نیازمند همت و حرکتی 
جمعی برای رسیدن به نقطه پیش��رفت و جایگاه شایسته 
هستیم، گفت: تاریخ بش��ریت در آرزوی عدالت بوده است، 
چراکه همه آرزوهای انس��ان تنها در س��ایه عدالت برآمده 
از توحید محقق می ش��ود. معتقدم که ملت ایران می تواند 

پرچمدار و مؤید استقرار توحید در جهان باشد.
محمود احمدی نژاد در مراس��م افتت��اح پروژه های عمرانی 
و صنعتی اس��تان گیالن با بیان این که عمر انس��ان هر قدر 
طوالنی باشد، اگر در مسیر ساختن و خدمت به مردم صرف 
نشود، ارزشی ندارد، اظهار داش��ت: زیباترین و پرثمرترین 
زندگی آن است که در مس��یر آبادانی، رفاه و عزت دیگران 

صرف شود.
رییس جمهور با بی��ان این که ملت ایران شایس��تگی آن را 
دارد که در خط مقدم سازندگی،  آبادانی و خدمت در جهان 
باش��د، چراکه همه ش��رایط برای رس��یدن به این مقصود 
در کش��ور فراهم است، خاطرنش��ان کرد: بنده هنگامی که 
سرعت پیشرفت در کش��ور را می بینم ایمانم نسبت به این 
که ایران می تواند در قله های پیش��رفت جه��ان قرار گیرد، 
بیشتر می شود. احمدی نژاد تأکید کرد: امروز باور و اعتقاد ما 
به توانمندی های ملت ایران صدها برابر نسبت به اولین روز 

خدمت افزایش پیدا کرده است.

 دبیرکل مجم��ع نیروهای خط ام��ام )ره( درب��اره توقعات
اصالح طلبان از دولت روحانی گفت: اصالح طلبان همیشه 
عمل به قانون را می خواستند و امروز نیز چیزی فراتر از عمل 

به قانون را نمی خواهند.
سید هادی خامنه ای دبیرکل مجمع نیروهای خط امام در 
حاشیه ضیافت افطاری حزب اسالمی کار که در تاالر سجاد 
برگزار شد در پاسخ به سؤال مهر مبنی بر این که باتوجه به 
اظهارات اصولگرایان و اعتدالگرایان برای تشکیل حزب فراگیر 
نظر شما درباره تشکیل حزب فراگیر اصالح طلبان چیست، 
گفت: حزب فراگیر می تواند خوب باشد، ولی شرایط بسیاری 
دارد که در این مصاحبه نمی گنجد. وی در پاسخ به پرسش 
دیگری مبنی بر این که آیا دولت جدید توانس��ته مطالبات 
اصالح طلبان را پاسخگو باشد، گفت: اصالح طلبان همیشه 
عمل به قانون را می خواستند و امروز نیز چیزی فراتر از عمل 
به قانون را نمی خواهند، انشاءاهلل که دولت جدید بتواند به آن 
عمل کند. دبیرکل مجمع نیروهای خط امام )ره( در پاسخ 
به این پرسش که آیا پیشنهادی برای ترکیب کابینه داده اید، 
گفت: من پیشنهادی ندارم، اما پیشنهاد دهنده های زیادی 
دور و بر هستند که دیگر  فرصتی برای پیشنهاد از سوی ما 
نمی ماند، بنابراین وظیفه همه ما هم��کاری با دولت جدید 

است که البته این به معنی ورود به داخل کابینه نیست.

مش��اور اقتصادی حس��ن روحانی درباره بودجه سال92 و 
امکان تحقق آن گفت: بودجه92 بسیار خوش بینانه است.  
حتما بایدمنطبق با واقعیت هزینه ها و متناسب با درآمدها 
تخصیص پی��دا کند و دول��ت جدید باید بودج��ه را مجددا 

بررسی کند. 
محمد باقر نوبخت دبیر کل حزب اعتدال و توسعه در گفتگو 
با مهردر پاس��خ به این سؤال که نظر ش��ما درباره اظهارات 
اقتصاددانان مجلس مبنی بر این که بودجه س��ال92 قابل 
تحقق نیس��ت و دولت جدید می تواند اصالحیه بفرس��تد، 
گفت: اجازه بدهید دولت جدید تشکیل شود  بررسی کند و 
نظر بدهد. وی با بیان این که باید نحوه عملکرد سه دوازدهم 
بودجه مورد بررس��ی قرار بگیرد، افزود: ت��ا آنجایی که من 
اطالع دارم  از210هزار میلیارد توم��ان که بودجه عمومی 
کشور است در سه ماهه اول سال یعنی عملکرد سه دوازدهم 
حدود2300 میلیارد تومان بود؛ یعنی44 درصد سه دوازدهم، 
محقق شده است. دبیر کل حزب اعتدال و توسعه ادامه داد: 
به نظر می رسد که بودجه سال92 به میزان زیادی نسبت به 
عملکرد بودجه 91 افزایش دارد و بسیار خوش بینانه است و 
حتما بایدمنطبق با واقعیت هزینه ها و متناسب یا درآمدها 
تخصیص پیدا کند، بنابراین اولویت بندی  هزینه ها از هزینه 
جاری و عمرانی یکی از کارهای نخستین دولت بعدی است.

دولت احزابمجلس دولت منتخب

پاسپورت ها موجود است 
بقایی کتمان نکند

 همه شرایط
برای سازندگی فراهم است

اصالح طلبان از دولت جدید 
عمل به قانون می خواهند

 کلید اصالحات روحانی 
در تصمیمات قفل شده

Society,Cultural  Newspaper No. 1090 | July  24,2013  |  8 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.com

ادامه از صفحه یک- با این که میناچی، حقوقدان 
از یاران نزدی��ک و حامیان دکتر علی ش��ریعتی 
بود، اما دانشجویان پیرو خط امام که غالبا تحت 
تأثیر اندیشه های ش��ریعتی نیز بودند، دست به 
افش��اگری علیه دکتر میناچی زدند و حتی او در 
همان مس��ند وزارت ارشاد24 س��اعت به زندان 
افتاد که با دخالت ابوالحس��ن بنی صدر آزاد شد. 
شماری از دانشجویان بعدتر، از نوع رفتار خود با 

ناصر میناچی عذرخواهی کردند.
میناچ��ی در حال حاض��ر همچنان ب��ه فعالیت 
حقوقی و امور عام المنفعه و فرهنگی در حسینیه 

ارشاد مشغول است.
2      نکت��ه جالب درب��اره عب��اس دوزدوزانی 
- دومین وزیر ارش��اد جمهوری اس��المی - این 
است که وزارت ارشاد را مدتی تعطیل کرد!  گویا 
پاکسازی ها و تصفیه ها کافی نبود و به این نتیجه 
رسید که وزارتخانه را باید رسما تعطیل کند. این 

اتفاق در هیچ وزارتخان��ه دیگری رخ نداد و از این 
حیث آقای دوزدوزدانی منحصر به فرد است.

3     در دوران وزارت معادیخواه، فیلم»برزخی ها« 
با موضوع آغاز جنگ ای��ران و عراق و بازی برخی 
چهره های فیلمفارسی بحث انگیز شد. او از ادامه 
اکران فیلم با قوت دفاع کرد، هر چند که خود  به 

دالیلی ناگزیر از ترک وزارت ارشاد شد.
 جالب است بدانید اصطالح »دهه فجر« از ابداعات 
اوست. در دو س��ال قبل از آن، س��الگرد پیروزی 
انقالب تنهادر یک هفته جش��ن گرفته می شد و 
معادیخواه  بود که به این صرافت افتاد که فاصله 
10 روزه 12 تا 22 بهمن با عنوان دهه فجر گرامی 

داشته شود.
این پیش��نهاد که با اله��ام از س��وره مبارکه فجر 
و ش��روع آن با آیه »س��وگند به فجر و شب های 
دهگانه« مطرح شد به کام امام خمینی)ره( بسیار 
شیرین نشست و معادیخواه را به این خاطرستود. 

معادیخواه اکنون دست اندر کار نشر و فعالیت های 
پژوهشی تاریخی است.

4      طوالن��ی تری��ن دوران وزارت ارش��اد در 
جمهوری اسالمی با مسئولیت سید محمد خاتمی 
بوده است؛ فرزند آیت اهلل روح اهلل خاتمی که امام )ره( 

از او با عنوان»روشنفکر متدین« یاد می کرد.
از اقدامات خاتم��ی در آغاز مس��ئولیت، ممنوع 
کردن فعالیت ویدئو کلوپ ها با هدف بها  دادن به 
سینمای ملی بود. شهرت خاتمی به سهل گیری 
و آزاد اندیشی، موجب فراموشی این دستور او در 
 سال61 شده اس��ت. برپایی نمایش��گاه کتاب از 
مهم ترین اقدامات دوران وزارت خاتمی اس��ت.  
متن اس��تعفانامه او که در اعتراض به فش��ارهای 
محافظه کاران در سال71 رخ داد از اسناد تاریخی 

به حساب می آید.
خاتمی 5 س��ال پس از آن رییس جمهور ش��د و 
اکنون مح��وری ترین چهره یک جناح سیاس��ی 

به حساب می آید که تا پیش از ریاست جمهوری 
حس��ن روحانی تا آس��تانه ح��ذف از جمهوری 

اسالمی تهدید شده بود.
5     مهم ترین اقدام عل��ی الریجانی در دوران 
وزارت یک ساله اش برگزاری جشنواره مطبوعات 
اس��ت.پنجمین وزیر ارش��اد پس از آن10 سال 
رییس سازمان صدا و س��یما بود و اکنون رییس 

مجلس شورای اسالمی است.
6      انتخاب»مهندس احتراق موتور« با پیشینه 
فرماندهی شهربانی و بدون ذوق فرهنگی و هنری 
به وزارت ارش��اد از خطاهای هاش��می در دولت 

دوم بود.
 مصطفی میرس��لیم، فرهنگ را همان ایدئولوژی

می پنداش��ت. او بعدتر در مصاحب��ه ای گفت از 
فردای وزارت ارش��اد دیگر ناچار به تماشای هیچ 
فیلمی نیست. او به سینما عالقه نداشت و احساس 
می شد وزارت ارشاد را از سر اکراه پذیرفته است.

البته نویسندگان و تولیدکنندگان آثار خالقه که 
دوران میر س��لیم را بدترین دوره می دانس��تند، 
هنوز فضای پس از سال84 را تجربه نکرده بودند و 
تردید نباید داشت که اکنون از نگاه منفی به دوران 

وزارت میرسلیم فاصله گرفته اند.
او اکن��ون مدیریت پروژه موتور ملی در ش��رکت 
ایران خودرو را بر عهده دارد و در زمینه تخصص 
خود - احتراق موتورهای درون س��وز - فعالیت 

می کند.
7      سیدعطاءاهلل مهاجرانی  نماینده شیراز در 
مجلس اول و معاون حقوقی دولت های موسوی و 
هاشمی به عنوان وزیر ارشاد دولت اول اصالحات 
معرفی ش��د. قدرت بی��ان او و مجاب س��اختن 
منتقدان به رأی اعتماد از »جلسه رأی اعتماد« به 
سید عطاءاهلل مهاجرانی یک روز تاریخی ساخت. 
جالب تر این که دو س��ال بعد و در بهار78 نیز با 
همان بیان و استدالل، از کمند استیضاح گریخت 

و در سال 79 خود کناره گرفت.
مه��م تری��ن اتف��اق دوران وزارت مهاجران��ی 
حساس��یت ه��ای سیاس��ی و مذهب��ی درب��اره 
مندرجات مطبوع��ات تازه انتش��ار یافته بود که 
اوج آن در بهم��ن 78 ب��ا تحصن  ط��الب در قم، 
خود را نشان داد. یک بار هم در پایان نماز جمعه 

تهران ، به همراه عبداهلل نوری، مورد ضرب و شتم 
مخالفانش قرار گرفت و انگشتش شکست.

مهاجرانی در آذر79 کناره گرفت و پس از مدیریت 
مؤسسه بین المللی گفتگوی تمدن ها و پاره ای 
مش��کالت خانوادگی، رهسپار انگلس��تان شد و 

اکنون در آن کشور زندگی می کند.
8      احم��د مس��جد جامعی پ��س از عطاءاهلل 
مهاجرانی وزیر ارشاد شد و یک دوره پر تنش را با 
آرامش مدیریت ک��رد. ایجاد توازن و تعادل میان 
توقعات جامعه مدن��ی و فعاالن فرهنگی و هنری 
با انتظ��ارات حاکمیت، هنر مس��جد جامعی در 

این دوره بود.
او اکنون عضو شورای شهر تهران است و به عنوان 
یکی از کاندیداهای وزارت ارشاد در دولت جدید 

نیز مطرح است.
9      محمود احمدی نژاد وزارت ارش��اد دولت 
اول خود را به محمدحسین صفار هرندی سردبیر 
روزنامه کیهان س��پرد و عمال خود دیگر دخالتی 
نداش��ت و به ش��عارهای اقتصادی س��رگرم بود. 
حتی این اصطالح بین فعالین رسانه رایج شد که  
کیهان عمال پیمانکار وزارت ارش��اد  شده است و 

دولت دخالتی ندارد!
با این حال در روزه��ای پایانی، دولت، حکم عزل 
صفار هرندی را صادر کرد، هر چند که چون دولت 
را از رس��میت می انداخت پس گرفت و صفار هم 
 پذیرفت و ب��ه طعنه گف��ت به اعتبار ع��دد باقی 

می ماند، اما در جلسات دولت شرکت نمی کند.
او بعد از آن به کیهان بازنگشت و مشاور فرهنگی 

فرمانده کل سپاه شد.
10      مهم ترین اتفاق دوران وزارت سید محمد 
حسینی، حکم تعطیلی خانه سینما و جبهه گیری 

علنی در قبال سینماگران است.
 از نکات عجی��ب در کارنامه 4 س��اله وزیر کنونی

دو موضع متف��اوت و متناقض در قبال مطبوعات 
است، چرا که در س��ال اول با انتصاب محمد علی 
رامین به معاونت مطبوعاتی، نش��ریات متعدد به 
محاق توقیف افتادند و پس از م��وج انتقادات به 
گفتارها و رفتارهای خارج از عرف او برکنار شد و 
معاونت مطبوعاتی  بعدی رویه متفاوتی در پیش 

گرفت و اوضاع مطبوعات بهتر از قبل شد.

فرهنگ و ارشاد و این 10 وزیر

 از ناصر میناچی تا سیدمحمد حسینی



یادداشت

 هر ماه حدود30تا40یتيم جدید
 به كميته امداد معرفي مي شوند

معاون مشاركت هاي مردمي كميته امداد اس��تان اصفهان گفت: در هر 
ماه حدود30 تا40 يتيم جديد به كميته امداد معرفي مي شوند و در سه 
ماهه نخست امسال نيز نزديك به80 يتيم به كميته امداد اضافه شده اند.

بهرام سواد كوهي در گفتگو با ايسنا اظهار داشت: در ماه مبارك رمضان 
سال گذشته در كل استان اصفهان 9 هزار و121يتيم زير 18سال وجود 
داشت كه هفت هزار و 568  يتيم توسط شش هزار و 185حامي جذب 

شدند.

 احيای ميدان امام علی )ع(
 احياگر هویت اصفهان است

گروه ش�هر- آيت اهلل رحيميان از اس��اتيد حوزه علميه، اقدامات 
ش��هرداري را براي اجرايي كردن طرح احياي ميدان امام علي )ع( 
به عنوان بزرگ ترين طرح ش��هري قابل تقدير و تحس��ين دانست 
و اظهارداش��ت: طرح احيای مي��دان امام عل��ی )ع( احياگر هويت 

اصفهان است.
وي پروژه احياي ميدان امام علي)ع( را طرحي ملی و بي نظير خواند 
و ادامه داد: احياي ميدان امام عل��ي)ع(در جهت بازگرداندن هويت 

تاريخي و فرهنگي به شهر اصفهان تأثير بسزايي دارد.

 نصب كپسول آتش نشانی
 بر روی خودروها اجباری شد

با تصويب شورای عالی استاندارد و بنا به پيشنهاد سازمان ملی استاندارد 
ايران، اج��رای اس��تاندارد ملی خ��ودرو- الزامات نصب كپس��ول آتش 
نش��انی با ش��ماره ملی )9190( - برای خودروهای تولي��دی از ابتدای 

مهرماه1392اجباری می شود.
با موافقت دولت و در راستای ايمن س��ازی و جلوگيری از بروز خطرات 
آتش سوزی، نصب كپسول آتش نشانی برای خودروهای توليدی جديد 

اجباری شد.

 بازي رایانه  اي
و سرقت 3۲0 ميليوني از حساب پدر!

گروه شهر - متهمی14ساله كه از حساب پدرش320 ميليون ريال به 
صورت اينترنتي سرقت كرده بود، توسط كاراگاهان پليس فتای استان 

اصفهان شناسايي شد.
سرهنگ س��تار خس��روي رييس پليس فضاي توليد و تبادل اطالعات 
فرماندهي انتظامي استان اصفهان ضمن اعالم اين خبر اظهار داشت: با 
بررسي فني و تخصصي توسط كارشناسان اين پليس، نهايتا متهم  14 
ساله كه فرزند شاكي بود، شناسايي و با هماهنگي به پليس فتا احضار شد.

تصویب طرح هاي گردش پذیر 
اولویت شوراي چهارم

گروه ش�هر - نايب رييس شوراي اسالمي ش��هر اصفهان گفت: از 
جمله اولويت هاي مهم كاري در دوره چهارم ش��وراي ش��هر، ايجاد 
و تصويب پروژه ها و طرح هايي براي  آماده كردن ش��هر براي جذب 

گردشگران با رويكرد گردشگر اسالمي است.
س��يد كريم داودي از مهم ترين برنامه ها و اه��داف خود براي دوره 
 جديد ش��وراي ش��هر خبر داد و عنوان ك��رد: آنچه بن��ده به عنوان

مهم ترين برنامه كاري خود در دوره چهارم مدنظر دارم ايجاد همدلي 
و همفكري بين اعضاي شوراي ش��هر به منظور خدمت هرچه بهتر 

است.

گشتی در اخبار 

 دسترسی الکترونيکی
 به اطالعات امالک فراهم شد

معاون برنامه ریزی، پژوهش و فناوری اطالعات   
شهرداری اصفهان/ ابوالقاسم گلستان نژاد

قيمت روز كاالهای موجود در بازارهای كوثر از طريق پورتال شهرداری 
اعالم می شود.

با اضافه شدن3 خدمت به60 خدمت الكترونيكی شهرداری اصفهان، از 
اين پس شهروندان می توانند به صورت غيرحضوری از آخرين وضعيت 
پرونده های س��اختمانی و قيم��ت روز كاالهای موج��ود در بازارهای 

روز كوثر مطلع شوند. سامانه 
خدمات الكترونيكی شهرداری 
اصفه��ان با ه��دف توس��عه 
خدمات الكترونيك��ی و ارايه 
خدمات به صورت شبانه روزی 
از 4 سال گذش��ته فعال شد و 
هم اكنون بيش از 60 خدمت 
از اي��ن طريق به ش��هروندان 

ارايه می شود.
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چهره روز
4 عضو جوان ۲۰ ساله اصفهاني اهدا شد

چهار عضو بدن يك جوان20 ساله اصفهاني به نام » رامين اصغر زاده « كه دچار مرگ مغزي 
شده بود، با هماهنگي واحد فراهم آوري اعضاي پيوندي معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي 

اصفهان به بيماران نيازمند اهدا شد.

3

 تصرف  در آثار تاریخی 
مسری شده است

آماده سازی گلشن برای ایجاد شهری الکترونيکسرویس مدارس 17 درصد گران شد

كشف بيش از 4۸ كيلوگرم 
تریاک در اصفهان

 عضو هيأت علمی دانش��گاه اصفهان گفت: دخل و تصرف غير قانونی در 
بناهای تاريخی اصفهان بين ادارات مختلف به يك بيماری مس��ری بدل 

شده است.
احمد امين پور در گفتگو با مهر اظهار داش��ت: بروز چنين رفتاری های، 

خالف قانون و شرع است.
وی ادامه داد: با توجه به وس��عت و تعدد آثار تاريخی استان اصفهان، اين 
توقع كه ميراث فرهنگی بايد يك تنه درمورد حفظ و حراست از اين ابنيه 
اقدام كند چندان منطقی نيست. مدير اسبق س��ازمان ميراث فرهنگی 
صنايع دستی و گردشگری اس��تان اصفهان گفت: برای حفظ و حراست 
از تاريخ و فرهنگ چند هزار ساله اصفهان، بايد همه سازمان ها و ادارات، 

خود را ملزم به رعايت قانون كنند.

مديرعامل سازمان تاكس��يرانی اس��تان اصفهان گفت: در سال 
تحصيلی جديد، نرخ س��رويس مدارس17درص��د افزايش پيدا 

می كند.
عليرضا تاجميررياحی در گفتگو با فارس در اصفهان اظهار داشت: 
با وجود تعداد محدود بازرسان، س��ازمان تاكسيرانی تمام تالش 
خود را مبنی بر نظارت مستمر بر سرويس های مدارس به كار بسته 
است. وی تصريح كرد: با توجه به اين كه رانندگان سرويس های 

مدارس ارتباط مستقيمی با دانش آموزان دارند و می بايست دارای 
ظاهری درخور باش��ند، با رانندگانی كه ظاهر نامناس��ب داشته 

باشند، برخورد می شود.
مديرعامل سازمان تاكسيرانی اس��تان اصفهان افزود: رانندگان 
سرويس های مدارس و رانندگان تاكسی های تلفنی ملزم به گرفتن 

كارت سالمت و گذراندن كالس های آموزشی هستند. 
 تاجميررياحی گفت: از رانندگان، انواع تس��ت ها و آزمايش ها از 
جمله عدم اعتي��اد به مواد مخ��در گرفته می ش��ود و همچنين 
سوءپيشينه آنها بررس��ی خواهد ش��د و در صورت نداشتن منع 
قانونی ب��رای رانندگی، مج��وز برای آن��ان صادر می ش��ود و در 
 صورت مشاهده س��رويس فاقد مجوز با آن برخورد جدی صورت 

می گيرد.
وی در پاسخ به اين پرسش كه نرخ سرويس های مدارس چگونه 
تعيين می شود، بيان كرد: كرايه سرويس ها مصوب شورای شهر 
اصفهان است و بر اين اس��اس خودروهای سواری تا سه كيلومتر 
اول دارای نرخی ثابت هستند و بنا بر پيمودن هر كيلومتر با توجه 

به نرخ مصوب، كرايه افزايش می يابد.

 

شهردار گلش��ن از آماده سازی و تهيه زيرس��اخت های الزم در 
امر ش��هر الكترونيك و خدمت رسانی به ش��هروندان براساس 

قابليت های اين حوزه خبر داد.
مهدی رضايی اظهار داشت: از مهم ترين نقاط ضعف در مديريت 
شهری در كش��ور، عدم اهتمام مديران الزم در حوزه فرهنگی 
اس��ت. وی تأكيد كرد: به منظور رفع اين نقط��ه ضعف در بدنه 
برنامه ريزی مديريت شهری، بايد تالش و كار فرهنگی بيشتری 

انجام پذيرد و اين خود نيازمند بودجه و زمان بيشتراست. شهردار 
گلشن بيان كرد: متأسفانه در كشور اقدامات فرهنگی در حد و 
شأن شهروندان نيست و اين نگاه غلط صرف عمرانی و ساخت و 

سازی در شهرداری ها بايد تغيير كند. 
وی با تأكيد بر اين كه ش��هرداران بايد به اين نكته توجه كافی و 
وافی داشته باشند كه انجام هرگونه كار عمرانی، چنانچه فرهنگ 

ساخته نشده باشد، بی نتيجه خواهد بود.
رضاي��ی از اولوي��ت و اهمي��ت كار فرهنگ��ی در رأس تدوين 
برنامه های ش��هرداری ها گفت و رس��يدگی به امور اجتماعی و 
تشكيل بهترين ساختار اجتماعی ش��هر را از مهم ترين وظايف 

شهرداری ها دانست.
وی اظهار داشت: حداقل مدرك تحصيلی كاركنان، كارشناسی 
است و در اين زمينه همه كاركنان از آموزش های ضمن خدمت 
الزم بهره برده اند. شهردار گلشن از ظرفيت بالفعل موجود در اين 
شهر در زمينه پرورش عالمان و نخبگان علمی به جامعه خبر داد 
و افزود: شهرداری گلشن درصدد برآمده است كه حداكثر بهره و 

استفاده را در حوزه های مختلف از ظرفيت ببرد.

 گروه ش�هر - رييس پليس مب��ارزه با م��واد مخدر اس��تان اصفهان از
كش��ف 48 كيلو و600 گرم ترياك در شهرس��تان هاي لنجان و شهرضا 

خبر داد.
س��رهنگ حس��ين رضايي گفت: مأموران انتظامي شهرس��تان لنجان 
حين كنت��رل يكي از ج��اده ها، يك دس��تگاه خودرو تن��در را متوقف و 
مقدار45كيلوگ��رم ترياك از اين خودرو كش��ف و چهار نفر را دس��تگير 

كردند. 
وي افزود: همچنين از يك دس��تگاه خودرو  پرايد، سه كيلو و 600 گرم 

ترياك در شهرستان شهرضا كشف شد و دو نفر دستگير شدند. 
رييس پليس مبارزه با مواد مخدر اصفهان اظهار داشت: متهمان با تشكيل 

پرونده براي سير مراحل قانوني تحويل مراجع قضايي شدند.

س: حميدرضا نيکومرام/زاینده رود[
]عک
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    مشكل آب جهانی است.
     عل��ت اصلی مش��كل آب را می ت��وان در بهبود 
بهداشت، رشد صنعت، تغييرات اقليمی و ... جستجو 
كرد و اگر مشكل خشكسالی به همين منوال پيش 

برود در آينده شديدتر هم می شود.
     با احداث س��د زاينده رود در سال1344و ايجاد 
ذوب آهن، با رش��د جمعيت  نياز آبی بيشتر شد و به 
دنبال آن نيز نياز به كنترل مص��رف آب بود. تا آغاز 
انقالب اس��المی كه آب های اصفه��ان و اطراف آن 

چپاول می شد.
    سال57- 58با حفر190حلقه چاه، سطح آب های 
زير زمينی در كاش��ان كاهش ياف��ت و افزايش حفر 
چاه های بيشتر توسط صاحبان قدرت باعث نشست 

زمين شد.
    حفر اين تعداد چاه موجب ش��د آبی كه به پايين 
دست و خمينی ش��هر می آمد كاهش يابد و قنات ها 

خشك شود.
    آب، موج��ودی زن��ده و زن��ده بخش اس��ت، اما 
متأس��فانه دخالت ها در حوزه آبی از جمله افزايش 
جمعيت، نياز به مواد غذايی و ... موجب مش��كالت 

حوزه آبی می شود.
     وجود صنعت و انتقال آب ش��رب به ش��هرهای 
ديگر الزم اس��ت وهر اقدامی اهم و ف��ی اهم دارد و 

برنامه ريزی بدون مطالعه صحيح نيست.
    تقس��يم مرز حوضه آبی را به مرز اس��تانی مانند 
جدا ش��دن س��ر از بدن اس��ت و ب��ه زودی آب های 

 زيرزمينی اصفه��ان به ك��ف می رس��د و ديگر آب
زير زمينی نداريم و اين امر موجب می ش��ود فردای 

اصفهان از امروز آن بدتر باشد.

مدت هاس�ت از آس�تانه م�رز بح�ران 
گذشتيم

    باي��د كن��ار ه��ر ريي��س جمه��وری گروهی از 
جغرافيدانان باشند، اما متأسفانه از علم جغرافيدانان 

ما استفاده نمی شود.
    سه سال پيش كميته انرژی در دانشگاه اصفهان با 
13 پانل تخصصی تشكيل و سند راهبردی مديريت 

انرژی نيز تهيه شد.
    متوس��ط بارش ه��ای اصفه��ان 120 ميليمتر 

 و تبخي��ر 1600 ميليمتر اس��ت و بي��الن آب های
زير زمينی استان هر ساله به ميزان200 ميليون متر 

مكعب منفی است.
    آس��تانه بحرانی س��رانه آب1500 متر مكعب و 
بحرانی نزديك ب��ه خطر ج��دی1000 متر مكعب 
است. سرانه آب حوضه زاينده رود840 متر مكعب و 
در استان600 متر مكعب است و اين نشان می دهد 
كه ما مدت هاست كه از آستانه مرز بحران گذشتيم، 
در حالی كه سرانه آب چهار محال و بختياری 9536 

متر مكعب است.
     حداكثر جمعيت در دهه70 بر اس��اس ظرفيت 
تحمل زاين��ده رود3/5 ميليون نف��ر و اصفهان600 

هزار نفر است.
     ما امضاكننده كنوانس��يون رامس��ر برای حفظ 
حقوق تاالب ه��ا بوديم، اما اكنون تم��ام تاالب های 
ايران خشك شده اس��ت و بر تعهد خود ايستادگی 

نكرديم.
     بررسی كيفيت آب زاينده رود به مدت سه سال 
در دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكی اصفهان 

انجام شده است.
     فلزات سنگين در عبور از اصفهان10 برابر می شود 
و افزاي��ش بيماری هاي��ی چون س��رطان و MS در 
اصفهان نشان می دهد كه بايد به زودی زندگی خود 

را از اين شهر جمع كنيم.
    توس��عه پايدار نيازمند مديريت محيطی است و 
الزمه مديريت محيطی اخالق است تا حقوق همه را 
از جمله تاالب ها، آثار باستانی، انرژی، آب و.... ادا كند.

    چالش های بزرگی بر سر راه توسعه پايدار آينده 
اصفهان قرار دارد.

    راه حل ه��ا نياز به عزم ج��دی و دانش بنيان )در 
سطح استانی و فرا استانی( و نيز خرد جمعی دارد و 

بايد بر مبنای واقعيت ها باشد .
     گزينه ه��ای پي��ش رو ب��رای حل مش��كل آب 
عمدت��ا سياس��ی اس��ت و در كوتاه مدت تش��كيل 
يك ش��ورای عالی و دائمی توس��عه پايدار و محيط 
زيس��ت ك��ه دارای تركيب��ی از نهاده��ای مزبور و 
دانش��گاهيان»نخبه«و»صديق« باشد كارساز است 
و چنين شورايی بايد تصميم گير توسعه آينده استان 

اصفهان باشد.
     در بلند مدت نوعی بازسازی و تحول اساسی در 

ساختار تشكيالتی س��ازمانی، آب، توسعه و محيط 
زيست نياز قطعی و ضروری حوضه است.

مدیریت شهری نيازمند تفکر خالق است
     هدف اين پژوهش��گاه كمك به مديريت بحران 
 ش��هری اس��ت و مديريت ش��هری نيازمن��د تفكر 
خالق اس��ت و اين پژوهش��گاه می تواند با رصد علم 
 و تفكر خالق پاسخ بس��ياری از مشكالت شهری را 

بدهد.

     بدون پژوهش، رش��د پايدار امكان پذير نيست، 
آيا افرادی ك��ه برنامه ريزی می كنند نبايد مش��اور 

داشته باشند؟
    برخی از مشكالت ش��هری اصفهان را نمی توان 
ناديده گرفت. زيرگذری در بزرگمهر س��اخته شده 
بدون اين كه هيچ دسترس��ی آس��انی برای رسيدن 
به بيمارستان صدوقی داشته باش��د يا دادگستری 
اصفهان با حجم بااليی از مراجع��ه كننده در روز در 
وسط خيابان نيكبخت مستقر شده است و يا اين كه 
حجم بااليی از اقشار كم درآمد را در حجم كوچكی 
از مس��كن مهر جا می دهيم، ب��دون در نظر گرفتن 
مش��كالت اجتماعی ك��ه در آين��ده گريبانگير اين 

اقشار می شود.
     الزمه بررس��ی تمام مس��ائل ياد شده نقد علمی 
است. در كنار نقد می توان رشد كرد به همين دليل 
حضور انسان هايی كه بتوانند نقد كنند برای مديريت 

بحران شهری نياز است.

فردای اصفهان از امروز آن بدتر خواهد بود

دور باید شد از این شهر

زیر پوست شهر / اهدای خون در ماه مبارک رمضان 

  تقس�يم مرز حوضه آبی را به 
مرز اس�تانی مانند جدا شدن 
س�ر از بدن اس�ت و به زودی 
آب ه�ای زیرزمين�ی اصفهان 
 ب�ه ك�ف می رس�د و دیگ�ر
نداری�م  زمين�ی  زی�ر   آب 
و ای�ن ام�ر موجب می ش�ود 
ف�ردای اصفهان از ام�روز آن 

بدتر باشد

حسنعلی غيور استاد علم هيدرولوژی اعتقاد دارد كه به زودی آب های زیر زمينی در اصفهان به كف می رسد و دیگر آب 
 گروه 
زیر زمينی نداریم و فردای اصفهان از امروز و فرداهای آن از روزهای قبل بدتر خواهد بود. محمود زاده ریيس پژوهشگاه شهر

شاخص پژوه و غازی نيز از پژوهشگران این مؤسسه هستند كه در این رابطه اظهار نظر كرده اند. متن زیر مشروح سخنان 
این استادان دانشگاه است:



چهره روزیادداشت

CNG تعطیلی بیش از 140 جایگاه
اردشیر دادرس رییس انجمنCNG با اشاره به بی تفاوتی مسئوالن 
به صنعت CNG اظهار داشت: با توجه به این که گاز طبیعی بهترین 
جایگزین برای نفت و حامل های انرژی محسوب می شود متأسفانه 
بهایی به ای��ن صنعت داده نش��ده اس��ت و هر روز ش��اهد تعطیلی 

جایگاه های بیشتری هستیم.
وی با اشاره به تقاضاهای فعاالن این حوزه از مسئوالن گفت: تاکنون 
ما 5 نامه به معاون اول رییس جمهور نوش��تیم، ول��ی به هیچ کدام 
ترتیب اثر داده نشده اس��ت. رییس جمهور  هم با همه پیگیری هایی 
 که نس��بت به بحث هدفمند س��ازی یارانه ها داش��ت متأس��فانه با 
بی توجهی خود بزرگ تری��ن ضربه را ب��ه CNG وارد کرد و باعث 

نابودی این صنعت در کشور شد.
دادرس ادامه داد: با وجود رتبه اول جهانی در تولید گاز، به علت عدم 
بی توجهی مسئولین رده اول مملکت، هم از نظر کیفیت و هم کیفیت 
دچار فقر هس��تیم. دبیر انجمن CNG با ابراز امیدواری نس��بت به 
حمایت کمیسیون انرژی از این حوزه  گفت: با بررسی موضوع قیمت 
ه��ای CNG در هفته جاری و نی��ز با کمک کمیس��یون انرژی در 
مجلس می توانیم شاهد پایان ماجراهای دردناک این صنعت و قوت 
گرفتن آن باشیم. وی بدترین نتیجه هدفمند سازی یارانه را نابودی 
CNGبا صرف سرمایه6 هزار و پانصد میلیارد تومانی دانست و ادامه 
داد: ورشکس��تگی کمپرس س��ورزاها، مخزن دارها و جایگاه سازها، 
تعطیلی بیش از140جایگاه و نیز به خطر افتادن آینده ش��غلی22 

هزار نفر از دیگر اثرات مخرب این بی اهمیتی است.

خبر ویژه

4
گرانی ارز به کمک دامنه ایرانی آمد

علیرضا صالح رییس مرکز ثبت دامنه های ri. اظهار داشت: در سال89 و90 تعداد دامنه های ثبت شده
ri. تقریبا برابر بود و در سال91 جهش چشمگیری را شاهد بودیم. در سال91 بیش از 100هزار دامنه 

ri.  ثبت  شد و تعداد دامنه های ثبت شده در سال91 دو برابر سال90 بوده است.
 ۳0میلیارد دالر ارز 

دست مردم است
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و 

محاسبات مجلس/ جعفر قادری 

نوسانات موجود، تابع انتظارات شکل گرفته است و اگراین انتظارات مثبت 
از دولت منتخب در اتخاذ سیاست مناس��ب اقتصادی برآورده شود، ارز 
احتکار شده توسط مردم که بین20تا30میلیارد دالر برآورد می شود به 
بازار عرضه خواهد شد. زمانی که تعداد قابل توجهی از نمایندگان کنگره 
 آمریکا به اوباما نامه می نویسند و درخواست تعویق در اعمال تحریم ها را

می کنند طبیعی است که نرخ 
ارز کاهش پیدا کرده و نرخ آن 
به تعادل برسد. تعویق تحریم ها 
و نامه نمایندگان کنگره آمریکا 
می تواند آث��ار روانی مثبتی را 
دربازار ایجاد کن��د و منجر به 
این شود که آنها تقاضای خرید 
مواد اولیه و ارز را عقب بیندازند 
و منتظر کاهش قیمت ها  باشند. 
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پمپاژ گسترده آمار و اعداد از عملکرد دولت های نهم و دهم درحالی 
از سوی رییس جمهور به صورت یک  تنه، آن هم در روزهای پایانی 
دولت ادامه دارد که واکنش های منفی به این آمار و گزارش ها از 
حوزه کارشناسی و رسانه ای فراتر رفته و به دستگاه های نظارتی 

و تقنینی رسیده است.
در ای��ن راس��تا کمیس��یون های تخصص��ی مجل��س به وی��ژه 
کمیس��یون های اقتصادی اخیرا مأموریت یافته اند که آمارهای 
رس��می ارایه ش��ده از س��وی دولت دهم را بررس��ی و به نوعی 
راستی آزمایی کنند. شکل و شیوه ارایه گزارش ها و آمار، این روزها 
بیشترین انتقادها را داشته است. به اعتقاد منتقدان این که شخص 
رییس جمهور به صورت یکجانبه در یک ماه اخیر به کرات و بعضا 
به صورت تکراری، آن هم در مجامع رسمی و رسانه ملی اقدام به 
ارایه و به عبارتی پمپاژ اعداد و ارقام به افکار عمومی کرده و شرایط 
کنونی اقتصاد کش��ور را مطلوب ارزیابی می کند، منطقی به نظر 
نمی رس��د. بر این اساس گفته می ش��ود که محمود احمدی نژاد 
با بهره گیری از شیوه  عامه پسند که در8 سال صدارت وی وجود 
داش��ت، بدون توجه به نخبگان اقتصادی و سیاس��ی، توده های 
مردم را نس��بت به عملکرد8س��اله خود توجیه کرده و به نوعی 
آنها را همراه خ��ود نگه می دارد. منتقدان معتقدند که ش��خص 
رییس جمهور تالش دارد یک طرفه به قضاوت عملکرد دولت های 
نهم و دهم رفته و با توسل به شیوه تکرار، افکار عمومی را نسبت 
به عملکرد مطلوب خود مجاب کند. نکت��ه جالب این که به رغم 
انتقادات گسترده از سوی مقامات رسمی و غیررسمی نسبت به 

محتوای آمار ارایه شده، واکنشی از سوی شخص رییس جمهور 
یا دیگر مقامات اقتصادی و حتی مراجع رس��می ارایه آمار مانند 
بانک مرکزی و مرکز آمار صورت نگرفته است، درحالی که انتظار 
می رفت دولتی ها برای تقویت و اثبات آمار ارایه ش��ده از س��وی 
رییس جمهور با س��ند و اس��تدالل وارد میدان ش��وند، اما حتی 
برخی گزارش ها حاکی از این اس��ت که در بدنه دولت هم نسبت 
به آمار ارایه شده موضعگیری وجود دارد و کارشناسان اقتصادی 
دولت دهم این رویه را بر نمی تابند. از سوی دیگر ماهیت، محتوا 
و صحت آمارهای ارایه ش��ده و پیامدهای منفی  ای که این شیوه 
می تواند بر اقتصاد کشور داشته باشد، مورد سؤال و نقد کارشناسان 
اقتصادی است. به اعتقاد منتقدان، گزارش های ارایه شده تصویری 
غیرواقعی از اقتصاد کشور در حوزه های مختلف ارایه می کند و در 
نتیجه تیم اقتصادی دولت آینده، کارشناسان و فعاالن اقتصادی 
را در درک و تحلیل ش��رایط کنونی اقتصادی و تالش در جهت 
برنامه ریزی و اصالح اقتصادی دچار مش��کل می کند. این مسأله 
بیش از آنچه تصور می شود برای کشور ایجاد هزینه می کند، چراکه 
دولت بعدی تا بیاید تصویری واقعی از اقتصاد کشور به دست آورد 
باید زمان زیادی را هزینه کند و این مسأله سرعت حرکت در جهت 
بهبود شرایط اقتصادی را متوقف می کند.گویا دولت دهم که در 
حدود10روز دیگر باید جای خود را به دولت یازدهم دهد، اصرار 
به بازی یک طرفه، بدون رقیب و البته در منظر70میلیون ایرانی در 
حوزه آمار و ارقام و رسیدن به گل پیروزی دارد، حال آن که واقعیت 

این است که این بازی، برنده ندارد. 

رییس س��ازمان غذا و دارو و معاون وزیر بهداش��ت، رفع مشکل 
کمبود دارو را نیازمند همکاری دس��تگاه های��ی همچون بانک 
مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست و گفت: در حال 
حاضر63 قلم کمبود دارو در کش��ور وج��ود دارد که در صورت 
همکاری دس��تگا ه های مذکور، ظرف مدت دو هفته آن را رفع 

خواهیم کرد.
دکتر عباس حاجی آخوندی درمورد تولید و توزیع کرم حلزون در 
کشور، افزود: متأسفانه براساس گزارشات به دست آمده، ساخت 
کرم حلزون در کش��ور بدون اخذ هرگونه مجوز از سازمان غذا و 

دارو بوده است.
وی ادامه داد: بدون شک شیوه علمی توزیع فرآورده های سالمت 
باید در مراکزی باش��د که توزیع کننده بتواند راجع به فرآورده 
توضیح دهد. در بازرس��ی های صورت گرفته متوجه شدیم که 
کرم حلزون توس��ط پیک به مردم تحویل داده می ش��ده و این 
درشرایطی است که اصال حسابرسی اقتصادی و توضیحات فنی 
و علمی آن مشخص نیست. رییس سازمان غذا و دارو با بیان این 
که طی بررسی های انجام شده متوجه شدیم تولید و تبلیغ کرم 
حلزون متناسب با اس��تانداردهای نظام سالمت نیست، تصریح 
کرد: با دانشگاه علوم پزشکی البرز که نقش مهمی در تولید و تبلیغ 
این کرم داشته است برخورد الزم صورت گرفته و از طرفی نیز به 
این دانشگاه مأموریت داده شد برندهایی نظیر کرم حلزون را که 
ممکن است با اسامی مختلف در بازار وارد شوند را شناسایی کنند. 
حاجی آخوندی یادآور ش��د: محصوالتی همچون کرم حلزون، 

یکسری فرآورده مشابه با برندهای مختلف است که افرادی که 
در بازار قاچاق فعالیت می کنند این محصول را با نام های مختلف 

عرضه کرده تا سود زیادی را به جیب زنند.
وی تأکید کرد: فروش ک��رم حلزون در کش��ور در همین مدت 
کوتاه450 میلیارد تومان کسب درآمد کرده که نشان دهنده آن 
است که در تولید و عرضه این محصول هیچ حساب و کتاب فنی 

و اقتصادی و علمی وجود نداشته است.
رییس سازمان غذا و دارو درمورد چگونگی نحوه دادن مجوز به 
تولید کرم حلزون، افزود: اصال چنین مجوزی از سوی سازمان غذا 
و دارو به  تولید محصول کرم حلزون داده نش��ده است. در حال 
حاضر در تالش برای بررسی مجوز اولیه آن هستیم تا مشخص 
 شود مجوز از س��وی دانش��گاه البرز بوده اس��ت یا خیر، چراکه 
دانشگاه ها در فرآیند تولیدات غیردارویی می توانند مجوز دهند.

حاجی آخوندی در ارتباط با کمبود اقالم دارویی در کش��ور نیز 
گفت: در ابتدای سال جاری حدود 300 قلم دارو در کشور کمبود 

داشت که در حال حاضر به حدود 63 قلم دارو رسیده است.
وی با بیان این که در تمام دنیا کمبود دارو دیده می شود، افزود: 
به طور حتم اگر گم��رک، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک 
مرکزی با ما همکاری کند می توانیم این کمبود را ظرف مدت دو 

هفته برطرف کنیم.
رییس س��ازمان غذا و دارو گفت: بانک مرک��زی نباید در تأمین 
ارز، وزارت بهداشت را دور بزند، چراکه این اقدام باعث مشکالت 

دارویی و واردات دارو در کشور می شود.

به طور حتم اگر 
گمرک، وزارت 
صنعت، معدن و 
تجارت و بانک 
مرکزی با ما 
همکاری کند 
می توانیم این 
کمبود را ظرف 
مدت دو هفته 
برطرف کنیم

ماهیت، محتوا و 
صحت آمارهای 
ارایه شده و 
پیامدهای منفی  ای 
که این شیوه 
می تواند بر اقتصاد 
کشور داشته 
باشد، موردنقد 
کارشناسان 
اقتصادی است

معاون وزیر بهداشت عنوان کرد؛درباره رفتار رسانه ای همه مردان رییس جمهور 

کمبود63 قلم دارو در کشور این بازی، برنده ندارد
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ابالغ وقت رسیدگی

عبدالوند  محمد  خواهان   33 ش   551/92 کالسه  پرونده  خصوص  در   2365
ثبت  دفاتر  از  یکی  در  انتقال سند رسمی  به  الزام  تقاضای  بر  مبنی  دادخواستی 
حسین  طرفیت  به  قانونی  خسارات  کلیه  انضمام  به  ریال   50000000 به  مقوم 
جاللی – علی پور طاهر تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 
92/6/4 ساعت 8 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. مدیر دفتر شعبه 33 مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان 

تحدید حدود اختصاصی

2461 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک شماره 88 واقع در کچو مثقال 
75 اصلی دهستان سفلی اردستان بخش 17 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام 
آقای حسن اسحاقی کچو مثقالی فرزند غالمحسین و غیره در جریان ثبت است، 
تحدید حدودآن بعلت اشتباه در آگهی قبلی تجدید می گردد اینک بنا به درخواست 
مالکین و دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت تحدید حدود پالک مرقوم  در روز چهار 
شنبه مورخه 1392/6/6 راس ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد. 
لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و 
ساعت مقرر در این آگهی، در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان 
امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 
روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده 
اداره  این  به  اعتراض  تنظیم  تاریخ  از  ماه  یک  ثبت، ظرف مدت  معترضین   های 
بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست 
را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. م الف: 149خیراله عصاری- رئیس ثبت اسناد 

و امالک اردستان

تحدید حدود اختصاصی
2460 چون تحدید حدود ششدانگ یکقطعه ملک پالک شماره 5625 و 5626 واقع در 
کوی کبودان اردستان یک اصلی دهستان گرمسیربخش 17 ثبت اصفهان که طبق 
پرونده ثبتی بنام آقای سید محمد علی سندی فرزند سید عبدالحمید و غیره  در جریان 
ثبت می باشد، و تحدید حدودآن بعلت اشتباه در آگهی قبلی تجدید می گردد اینک 

بنا به درخواست مالکین و دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت تحدید حدود پالک 
مرقوم  در روز شنبه مورخه 1392/6/9 راس ساعت 9 صبح در محل شروع و 
بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می 
گردد که در روز و ساعت مقرر در این آگهی، در محل حضور یابند. اعتراضات 
تنظیم صورت  تاریخ  از  قانون ثبت  مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 
مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
از تاریخ  تعیین تکلیف پرونده های معترضین ثبت، معترض ظرف مدت یک ماه 
تنظیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی 
الف: 148خیراله  م  نماید.  اداره تسلیم  این  به  اخذ و  را  دادخواست  تقدیم  گواهی 

عصاری- رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان

ابالغ وقت رسیدگی
الحسنه  11 در خصوص پرونده کالسه 454/92 ش 33 خواهان صندوق قرض 
حضرت محمد دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت مجید شفیعی تقدیم نموده 
است  وقت رسیدگی برای مورخ 92/6/31 ساعت 17/45 صبح تعیین گردیده است. 
برابر ماده 73  المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان  با توجه به مجهول 
قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 

حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. مدیر دفتر 
شعبه 27 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
2404 در خصوص پرونده کالسه 725/91 خواهان زهرا باقر صفا پور دادخواستی 
رسیدگی  وقت  است   نموده  تقدیم  فرشاد  بیژن  طرفیت  به  نفقه  مطالبه  بر  مبنی 
برای مورخ 92/8/28 ساعت 8/30 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 خیابان سجاد اول ارباب روبروی مدرسه نیلی 
پور جنب ساختمان صبا پالک 57 کد پستی 8165756441  شعبه 4 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 4 شورای حل اختالف اصفهان 

اخطار اجرایی

2311 شماره: 1062/91 به موجب رأی شماره 57 تاریخ 92/1/31 شعبه 7 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه محمد کریمی 
نشانی محل اقامت: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 7000000 ریال ) 
هفت میلیون ریال ( بابت اصل خواسته و 340000 ریال سیصدو چهل هزار ریال 
بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه 
خواهان  حق  در  حکم  اجرای  تاریخ  لغایت   91/6/13 دادخواست  تقدیم  تاریخ  از 
چهارراه  شهیدشیرانی  خیابان  اصفهان-  اقامت:  محل  نشانی  صادقی   جان  گل 
درویشی کوی هنر – خانه آخری. 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 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود  نداند  اجرائیه  اجرای مفاد  به 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. شورای حل 

اختالف شعبه هفتم حقوقی استان اصفهان 

ابالغ اجرائیه 
به  علی   محمد  فرزند  اباذری  زهرا  خانم  به  بدینوسیله    9200014  :  20 کالسه 
شهرک  منظریه  شهرضا  ساکن    1199158453 ملی  کد    546 شناسنامه  شماره 
منزل شخصی که برابر گزارش مامور ابالغ نامبرده از آدرس مذکور نقل مکان 
؛ براساس قرارداد شماره155822  تنظیمی  اید ابالغ میگردد  شناسایي نگردیده 

در بانک ملی شعبه مرکزی شهرضا شما مبلغ 50،000،000 ریال از تسهیالت بانک 
مذکور استفاده که به علت عدم پرداخت و بنا به درخواست بانک مذکور اجرائیه به 
مبلغ  50،000،000 ریال بابت اصل طلب و مبلغ 1،966،900 ریال خسارت تاخیر 
ریال  مبلغ27،400  روزانه  بعد  به  تاریخ  این  از  که   1392/01/24 تاریخ  تا  تادیه 
بانضمام هزینه های متعلقه به آن اضافه میگردد صادر و تحت کالسه 9200014 
در اجرای ثبت اسناد وامالک شهرضا در جریان رسیدگی میباشد لذا به استناد 
ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1387 مراتب یک نوبت در 
میگردد  ومنتشر  چاپ  شما  به   ابالغ  جهت  اصفهان  چاپ  رود  زاینده  روزنامه 
یافت.  انتشار آگهی عملیات اجرائی جریان خواهد  از  وظرف مدت ده روز پس 

محمد مهدی یوسفیان مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا

احضار متهم

4 شماره ابالغیه: 9210112634900203. شماره پرونده: 9109982634901512شماره 
اتهام  به  کریمی  محمد  آقای  9911746د4   کالسه  پرونده  در   911746 بایگانی: 
خیانت در امانت تحت تعقیب میباشد به وسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و 
به تجویز ماده 15 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری 
در شعبه  آگهی  نشر  تاریخ  از  روز   30 مدت  تا ظرف  آگهی  روزنامه  در  مراتب 
چهارم دادیاری داسرای عمومی و انقالب شهرستان خمینی شهر و اقع در منظریه 
نماید در صورت عدم حضوردر  انتسابی دفاع  اتهام  از  بلوار دانشجو حاضر و 

دادسرای  چهارم  شعبه  دادیار   . نماید  می  عقیده  اظهار  و  رسیدگی  مقرر  موعد 
عمومی و انقالب شهرستان خمینی شهر

ابالغ وقت رسیدگی
آقای  وکالت  با  شریفیان  محمد  خواهان   518/92 کالسه  پرونده  خصوص  در   2554
امینی  با وکالت زهره  اله قاسمی  آقای رحمت  ثالث  بر طلب  جزینی دادخواستی مبنی 
برای  رسیدگی  وقت  است   نموده  تقدیم  احمدی  مجتبی   – مهرابی  محسن  طرفیت  به 
مورخ 92/6/10 ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن 
در  مراتب  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   73 ماده  برابر  تقاضای خواهان  خوانده حسب 
ابتدای  اصفهان  در  واقع  این شعبه  به  رسیدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. مدیر دفتر شعبه 8 مجتمع شماره 2شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی

2553 در خصوص پرونده کالسه 221/92 ش 11 خواهان محمد جور کش دادخواستی 
برای  رسیدگی  وقت  است   نموده  تقدیم  میرزایی  محمد  طرفیت  به  مطالبه  بر  مبنی 
روز سه شنبه مورخ 92/5/22 ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده است. با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آیین 
این شعبه  به  از وقت رسیدگی  قبل  تا خوانده  دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. مدیر دفتر شعبه 11 مجتمع شماره 

2شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت 
9 آقای غفار غفوری ورنوسفادارانی دارای شناسنامه شماره 133 به شرح دادخواست 
به کالسه 356/92 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان بیگم غفوری ورنوسفادرانی بشناسنامه 6027 در تاریخ 1377/11/3 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1- غالمحسین غفوری ورنوسفادرانی فرزند کرم ش ش 12337 فرزند 2- غفار غفوری 
فرزند  3- معصومه  غفوری ورنوسفادرانی  فرزند کرم ش ش 133  ورنوسفادرانی 
فرزند کرم ش ش 6028 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 7 شورای حل اختالف خمینی شهر 

حصر وراثت 
1 آقای جعفر اعالئی ورنوسفادارانی دارای شناسنامه شماره 58 به شرح دادخواست به 
کالسه 339/92 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان رضا علیرضائی ورنوسفادرانی بشناسنامه 3324 در تاریخ 1341/7/25 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1- محمد علیرضائی فرزند رضا ش ش 3326 فرزند 2- فاطمه علیرضائی فرزند رضا 
ش ش 11705 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 7 شورای حل اختالف خمینی شهر

 حصر وراثت 
5 آقای براتعلی نوروزی خوزانی دارای شناسنامه شماره 19 به شرح دادخواست 
نموده و چنین  این شورا درخواست گواهی حصر وراثت  از  به کالسه 365/92 
تاریخ  1828در  بشناسنامه  خوزانی  نوروزی  خاور  شادروان  که  داده  توضیح 
1369/5/14 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- براتعلی نوروزی خوزانی فرزند شیر علی  ش ش 19 فرزند 

2- حسن نوروزی خوزانی فرزند شیر علی ش ش 60 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 7 شورای حل 

اختالف خمینی شهر

حصر وراثت 
شرح  به   321 شماره  شناسنامه  دارای  خوزانی  نوروزی  عباسعلی  آقای   6
دادخواست به کالسه 359/92 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که شادروان عزت نوروزی  خوزانی بشناسنامه 219 در 
آن  الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   1392/3/1 تاریخ 
مرحوم منحصر است به: 1- عباسعلی نوروزی خوزانی فرزند ابراهیم ش ش 321 
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 7 شورای حل اختالف خمینی شهر

حصر وراثت 

شرح  به   79 شماره  شناسنامه  دارای  ورنوسفادرانی   غفوری  اهلل  امر  آقای   8
دادخواست به کالسه 357/92 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان رحیم غفوری ورنوسفادرانی  بشناسنامه 10437 در 
تاریخ 1370/3/25 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- بیگم غفوری ورنوسفادرانی فرزند مرحوم محمد رحیم ش ش 
6027 مادر 2- خورشید مختاری ورنو سفادرانی فرزند علی آقا ش ش 246 ) همسر 
( 3- علی  غفوری ورنوسفادرانی فرزند رحیم ش ش 1409 فرزند  4- محمد غفوری 
ورنوسفادرانی فرزند رحیم ش ش 479 فرزند  5- امر اهلل غفوری ورنوسفادرانی فرزند 
رحیم ش ش 79 فرزند 6- مهدی غفوری ورنوسفادرانی فرزند رحیم ش ش 19783 
فرزند 7- محسن غفوری ورنوسفادرانی فرزند رحیم ش ش 74 فرزند 8- طیبه  غفوری 
ورنوسفادرانی فرزند رحیم ش ش 1 فرزند و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
یا  و  دارد  اعتراضی  کسی  هر  تا  نماید  می  آگهی  نوبت  یک  در  را  مزبور  درخواست 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه 7 شورای حل اختالف خمینی شهر

تغییرات 

به  اردستان  فلز  دنیای  کارخانجات  تغییرات شرکت  92/2650/33/و  21 شماره 
کار  عادی سالیانه شرکت  عمومی  مجمع  باستناد صورتجلسه   541 ثبت  شماره 
خانجات دنیای فلزاردستان سهامی خاص به شماره ثبت 541 ثبت شرکتهای این 
اداره  این  به  واصله   1391/10/28 مورخه   10260108076 ملی  شناسه  و  اداره 
 -1  : آمد  بعمل  زیر  شرخ  به  تغییراتی  و  اتخاذ  تصمیماتی   1392/3/28 مورخه 
تراز نامه وصورت حساب سود و زیان مالی منتهی به 1391/6/31 به اتفاق آرا 
تصویب گردید . 2- موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شماره شناسه 
ملی 10100188574 به سمت بازرس اصلی و آقای محمد رضا نادریان به شماره 
ملی 3781840824  و کد پستی 1907746916 به سمت بازرس علی البدل به مدت 
یکسال انتخاب شدند . 3- جهت تعیین حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرسی 
به هئیت مدیره تفویض اختیار گردید . 4- روزنامه کثر االنتشار زاینده رود جهت 
درج آگهی های شرکت انتخاب شد. م الف 156 خیراله عصاری رئیس ثبت اسناد 

و امالک اردستان 

تغییرات 

در شرکت عمران مزرعه شهرضا  تغییرات  آگهی  22 شماره 103/92/1121/25 
به   10260081542 ملی  شناسه  و   1516 شماره  به  شده  ثبت  خاص(  سهامی   (
العاده مورخ 92/4/8 نام شرکت به سبا  موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
سبز اقتصاد سپاهان تغییر یافت . میر محمدی رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا



اتاق موسیقییادداشت

هفت

 بد قدمی جشنواره کودک 
برپایی جلسه نهایی تعیین میزبانی جشنواره بیست و هشتم فیلم های کودکان و نوجوانان به هفته 
آینده موکول شد. مدیر اجرایی جشنواره گفت: قرار بود29تیر جلسه ای در اصفهان داشته باشیم 

که به دلیل فوت پدر آقای میرعالیی دبیر جشنواره، این جلسه به روزهای آینده موکول شد.

5

 دومین کتاب سال
» خانه گرافیک اصفهان«

کتاب سال »خانه گرافیک اصفهان 2«  
توسط امیرمسعود حالج گردآوری و 
به کوشش خانه گرافیک حوزه هنری 

استان اصفهان به چاپ رسید .
ای��ن کت��اب ک��ه در132صفح��ه و 
به صورت رنگ��ی و مصور ب��ا کیفیت 
مطلوب و با کاغذهای گالسه به چاپ 
رسیده اس��ت، ش��امل بخش هایی از 
جمله گ��زارش خان��ه گرافیک اصفه��ان، گزارش هیأت مؤس��س، 
معرفی هیأت داوران و پوسترها و آثار بخش مسابقه و جنبی پوستر 
 انتظار، آثار طراحی پوس��تر اجتماع و حریم خانواده ، پوسترها و آثار

بخش های مختلف مسابقه پوستر میالد، پوسترهای بخش مسابقه 
روز جهانی گرافیک، پوس��ترهای بخش مسابقه و جنبی هشت سال 

دفاع مقدس است. 

فراخوان ابراهیمی در آپادانا
صبح دوشنبه31 تیرماه92 نمایشگاه 
عکس اعظم واعظ با عنوان »لبیک به 
فراخ��وان ابراهیم��ی« در گالری هنر 
واقع در انجمن معلمان اصفهان افتتاح 

 شد. 
در ای��ن نمایش��گاه آث��اری از ای��ن 
عکاس  به عن��وان روایت��ی تصویری 
از س��فر حج، به روی دی��وار می روند. 
به گفته ع��کاس، اهمی��ت این تصاوی��ر نه از بع��د زیباشناس��انه و 
 تکنیک��ی ک��ه در مخاطره آمیز بودن زمان و مکان عکاس��ی اس��ت. 
افتتاحیه این نمایشگاه دوشنبه31 تیرماه ساعت 9 برگزار شد و تا ۷ 
مردادماه س��ال جاری هر روز )به جز جمعه( از ساعت9 تا 13و 1۷ تا 
2۰ دایر است. عالقه مندان می توانند برای بازدید از این نمایشگاه به 
گالری هنر اصفهان واقع در فلکه فیض، ابتدای خیابان آپادانای اول، 

روبه روی بانک ملت، انجمن معلمان اصفهان مراجعه کنند.

پرتره+ سلف پرتره
نمایش��گاه گروهی عکس ب��ا عنوان 
»پرتره+سلف پرتره« از عصر جمعه 2۸ 
تیرماه س��ال جاری به میزبانی گالری 

آپادانا در اصفهان گشایش یافت.
این نمایشگاه حاصل فراخوانی است 
که در دو شاخه عکاس��ی و نقاشی در 
خردادماه92 توسط این گالری اعالم 
ش��ده بود. آثار هرکدام از شاخه های 
هنری در یک هفته جداگانه به روی دی��وار می روند و گالری در ابتدا 
میزبان بخش عکاس��ی خواهد بود که1۸ عکس از شهرام احمدزاده، 
علیرضا ارواحی، شروین اناری، مینو ایرانپور، مهران حاج خدابخشی، 
احسان خس��روی، مریم درخش��ان، محمدرضا س��عادت پور، حامد 
صادقی، ادهم صلواتی، مژگان عبادی، س��پیده مهرگان، مینا ممیز، 
ژیال منانی و فرشید نصرآبادی به همراه دو مجموعه چیدمان از احسان 
تحویلیان و ارژنگ آقاجری و دو مجموعه عکس از علی سالمی و احمد 

قاسمی به نمایش درمی آیند. 
بخش عکس نمایشگاه »پرتره   س��لف پرتره«تا  امروزدوم مردادماه 
سال جاری از س��اعت 1۷ تا 21 دایر است.  عالقه مندان برای بازدید 
از این نمایش��گاه می توانند به گالری آپادانا، اصفه��ان، خیابان 1۵ 
خرداد )آپادانای دوم(، کوچه الله، نبش کوچه گل پرنس��س، پالک 

2۵ مراجعه کنند.

آلبوم موسیقی »ریشه در خاک« با آهنگس��ازی مسیح تحویلداری 
و خوانندگی پوریا اخواص که چندی پیش در بازار موس��یقی کشور 
منتشر شده بود، به دلیل استقبال مخاطبان در بازار موسیقی کشور 

بازنشر شد. 
این اثر که ب��ا بهره گیری از اش��عار ملی میهنی فریدون مش��یری و 

ارکستراس��یون و هارمونی ه��ای 
موس��یقی ایرانی تولید شده است 
با اس��تفاده از دس��ته س��ازهای 
کالس��یک موس��یقی غرب سعی 
دارد، بیان متفاوتی را به مخاطبان 

عرضه کند. 
آلبوم »ریش��ه در خاک« ۷ قطعه 
با نام های سرنوش��ت من، نواساز، 
نیای��ش، نواس��از دوم، ریش��ه در 
خ��اک، آواز و ای وط��ن دارد که 
دردس��تگاه همای��ون، آواز بیات 

اصفهان و دشتی اجرا شده است.
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  دیدو بازدید 
در کارگاه شخصی   

 خانه سینما؛
یک مجموعه غیر دولتی

گروهی متشکل از معاونین و مدیران حوزه هنری استان اصفهان به همراه 
رییس کانون مهدویت در دیداری با هنرمند نگارگر و تذهیب کار اصفهانی 

استاد مجید صادق زاده به بازدید از آثار و کارگاه وی پرداختند.
در این بازدید که از سوی حوزه هنری تدارک دیده شده بود، آثار در حال 
تولید این استاد برجس��ته در زمینه نگارگری و تذهیب مورد بازدید قرار 
گرفت و این هنرمند به ارایه توضیحاتی درمورد مفاهیم آثار و مواد به کار 

رفته در آن و همچنین زمان کار بر روی آنها پرداخت.
در این جلسه رییس کانون مهدویت حجت االسالم والمسلمین نیلی پور 
و معاون فرهنگی - هنری حوزه هنری استان اصفهان سید عظیم فاطمی 
به بحث و ایج��اد تعامل و همکاری جه��ت تولید آثار هن��ری با موضوع 

مهدویت پرداختند.

احمدی نژاد در پاسخ به نامه مسعود جعفری جوزانی مبنی بر اعالم نظر 
درباره تفاهمنامه13تیر ماه جاری در خص��وص نحوه ادامه فعالیت خانه 

سینما گفت: خانه سینما یک مجموعه صنفی و غیردولتی است.
وی با اشاره به موانع پدید آمده در مسیر فعالیت خانه سینما گفت: دولت 
به دلیل اهمیتی که برای عرصه هنر و به ویژه فعالیت های سینمایی قائل 
است، برای حل مشکل وارد شده که نتیجه آن تدوین اساسنامه اصالحی 

و ابالغ آن برای اجرا بوده است.
رییس جمهور همچنین با اش��اره به اهمیت حل مشکالت صنفی اهالی 
سینما، تفاهمنامه امضا شده بین رییس سازمان سینمایی و نمایندگان 
هیأت مدیره خانه سینما در سیزدهم تیرماه جاری را مالک عمل دانست 

و بر ضرورت اجرای مفاد آن تأکید کرد.

الماس ها ابدی اند 

 »ریشه در خاک« با کالم 
فریدون مشیری در بازار موسیقی

دین در آثار هنری
گروه فرهنگ - پرداختن به مضامین و موضوعات دینی 
و عرفی در آثار هنری، به دلیل می��زان اهمیت و توجهی 
که باور عموم��ی به آن دارد، همواره در ن��زد هنرمندان با 

حساسیت و دقت نظری خاص دنبال شده است. 
تصویرس��ازی از مصادیق و مفاهیم وج��ودی این باورها 
همواره دغدغه ای جدی را برای هنرمن��دان ایجاد کرده 
اس��ت. ازمصادیق اصلی ای��ن باورها در اذه��ان عمومی، 
 اولیا و ائمه اطهار)ع( هس��تند که هریک بنا بر رس��الت و

مأموریت ها، همچنین فرازهای حیات پر برکتشان جایگاه 
و موقعیت خاصی در مس��یر هدایت و راهنمایی بش��ر به 
سوی تعالی و کمال دارند، اما تصویرسازی مفاهیم و ارزش 
هایی که از کالم و منش این بزرگان انتقال داده می شود 

تأمل و دقت مضاعفی را از سوی هنرمندان می طلبد.
اصلی تری��ن راهکاری ک��ه هنرمندان به وی��ژه در عرصه 
هنره��ای تجس��می ب��ه ص��ورت معم��ول و متع��ارف 
 به آن دس��ت پیدا ک��رده ان��د را باید در تمثیل س��ازی و

برداش��ت های نمادی��ن از مفاهیم و ارزش ها مش��اهده 
کرد. هنرمندان تصویرگر، از دیرباز تالش��ی گس��ترده در 
به تصوی��ردرآوردن مفاهیمی چون وح��ی، عروج، انتظار 
و دیگر مفاهیم قدس��ی داش��ته اند و حقیقت��ا در این امر 
 به دس��تاوردهای ش��گفت انگیز و با ارزش��ی دست پیدا 

کرده اند. مفاهیم دینی به شکل یک فضا و اتمسفر است.
هنرمندی که اثری را بر پایه مفاهیم دینی خلق می کند، 
در حقیقت فضای��ی ایج��اد می کند ک��ه مخاطب درون 
یک مفه��وم دینی ق��رار بگی��رد؛ یعنی وقت��ی از آن فضا 
خارج می ش��ود بتواند بگوید من این صفت را فهمیده ام. 
این رویک��رد که تا پی��ش از ای��ن درهنرهای س��نتی ما 
همچون معم��اری، کاش��ی و آینه کاری، قابل مش��اهده 
 اس��ت، امروزه در نقاش��ی، مجس��مه س��ازی و حتی در

ش��اخه های هن��ری نوظه��وری چ��ون اینستالیش��ن و 
پرفورمان��س ها پیگی��ری می ش��ود و از قضا ب��ا توجه به 
امکانات و ظرفیت های متعددی که این شاخه ها در خود 

دارند به دستاوردهای تازه و بدیعی رسیده است.
رس��انه های هن��ری جدی��د، همچنان که اش��اره ش��د 
با اس��تفاده از ظرفیت ه��ای نامحدودی ک��ه از تلفیق و 
ترکیب م��واد و عناصر پدید م��ی آید، افق ه��ای تازه تر 
 و تأثیرگذارت��ری را ه��م در ای��ن خص��وص پیش��نهاد

می کنند. اگر نقاش��ی فقط در پردازش فرم های تمثیلی 
 و تعیی��ن فض��ای رنگی ب��ود موفق ب��ه تجس��م مفاهیم

می ش��د، اما هنرهای جدید عالوه بر اینها از قابلیت های 
متعدد دیگری چون نور، فضا و حرکت هم بهره می برند.

 روبان سفید

در ابتدا کمدی را تعریف کنید.
کمدی یکی از انواع نمایش است، اما در سطح عالی به این معنی که 
در کمدی گونه ها وجود دارد، هدف از برپایی کمدی خنده است. 
 در کمدی محور اصلی، آن چیزی است که  به اصطالح به آن طنز

می گوییم؛ طنز چرخه ای است میان خنده واندیشه.
گونه های  نمایش کمدی بر چند دسته وبر چه اصولی 

قرار می گیرند؟
گونه های  کمدی همیشه در خودش این اندیشه وخنده را دارد، اما 
نسبت آنها با هم فرق می کند. در یک کار اندیشه، ذائل وحتی پنهان 
داشته شده وخنده جای همه چیز را گرفته با هدف این که بخنداند 
وفکر و اندیشه ای را پنهان بنماید،اما در کار دیگر اندیشه در ابتدا 
قرارگرفته ودر پس اندیشیدن است که به خنده می افتیم، همچنان 

که در پی اندیشیدن خنده می آید، می گوییم کمدی فلسفی.  
کمدی موقعیت در مقابل یک موقعیت که ما به خنده می آییم به 
 وجود می آید. موقعیت را درمی یابی��م، در موقعیت هویت نگاری 

می ش��ود. ش��خصیت جایگاه واقعی خودش را پیدا می کند. ما با 
شخصیت آشنا می شویم ودر این صورت می خندیم، در واقع این 
 انتظار ما برآورده نمی ش��ود و برخالف آن می بینیم گاه به اشتباه 
 می افتیم، جریانی درس��ت می کند که من در فکرم راهی را پیش 

می برم و به نتیجه ای می رسم که نتیجه چیز دیگری است.
نمایش کمدی باید دارای چه ویژگی هایی باشد؟

س��ه خصلت درنمایش کم��دی وج��ود دارد: اول ای��ن که واضح 
وگویاست،کمدی چیزی نیست که بخواهد توضیح بدهد، بخواهد 
ایهام ایجاد کند، مبهم و پر از رمز و راز باشد، باید خیلی فکر کنید 

حتی کمدی فسلفی را در اختیار عام قرار دهید.
دوم کمدی باید موجز باش��د؛ ایجاز نه به این معنا  که حتما کوتاه 
باشد، گاهی سرعت حرکت تفکر باعث شادی می شود. آدم وقتی 

تیز هوشی به خرج می دهد، لذت می برد.
کمدی خنده آور اس��ت، اما چه خنده ای؟ ما ان��واع خنده داریم: 
خنده تلخ و زهرخند)خنده ای را گویند ک��ه از روی قهر و غضب 

و خجالت کنند(.
آیا می توان گفت کمدی همان نمایش�ی است که بر 

روی صحنه اجرا می شود؟
 خیر. یک تجربه انسانی2۵۰۰ ساله وجود دارد، یکی از قدیمی ترین

تئاترها، کمدی اس��ت و در دوره های مختلف بر حس��ب شرایط 
اجتماعی، سیاسی، فلسفی، فکری و ابزار هنری و نوع روایت هایی 
که ما اختیار کرده ایم،گونه ها وس��نت های کمدی ایجاد شده و 

تفکرات قومی و فرهنگی کمدی گونه گونه شده است.
نمی توان گفت کمدی به عنوان مثال هرآن چیزی است که در این 
شهر )اصفهان( تجربه شده، همین کمدی است و غیر از این نیست .
چگونه می توان به جش�نواره کم�دی اصفهان ارتقا  

بخشید؟
بخشی از هدف این جشنواره، برگزاری اس��ت که متأسفانه تمام 
جشنواره ها اینچنین است، جشنواره ابزاری برای ارتقاست و  اگر 
 غیر از این باشد، هدف می ش��ود برگزاری. این جشنواره نیز سعی 
می کند ارتقا بدهد. با برنامه ریزی هایی که داشته تا آنجا که به ما 
گفته شده و جهت گیری هایی که در متن وغیره به نظر می رسد 
نس��بت به دوره های قبل که حداقل من آمده ام ودیدم ارتقا پیدا 
کرده است. ارتقای کمی که کامال مشخص اس��ت وتعداد آثارنیز 
ارتقای کیفی دارد، اما هنوز آن پختگی الزم را ندارد، آن کمالی که 
همه ما در پی آن هستیم. شرط الزم هر حرکت فرهنگی - هنری 
این است که به دنبال کمال باش��یم، اما باید برای آن برنامه ریزی 
داشته باشیم، بودجه داشته باشیم، هزینه بکنیم ،پژوهش بکنیم و 
آموزش بدهیم. هنوز جشنواره، ابزار آموزشی خود را باال نبرده، از آن 
زمانی که فراخوان می دهند و متن انتخاب می کنند، باید صاحب 
 متن و آن که بازبینی می کند یک استاد راهنما داشته باشد. باید

دوره های آموزشی را زیاد کنیم از االن هم به فکرآن باشیم تا این که 
در جشنواره بعد به نتیجه برسیم.

آیا جشنواره کمدی توانسته در چهارمین دوره خود 
نمره قابل قبولی را کسب کند؟

اگر در دوره های گذشته هدف گذاری مناسبی  انجام شده ما به آن 
نرسیده ایم،  مثال  اگر در دوره قبل نمره جشنواره سیزده بوده و قابل 
قبول، این بار نیزهمان نمره با کمی بخشش بیشترقبولی را کسب 

کرده است، اما به بررسی بعد از جشنواره نیاز دارد.
 چهارمی�ن جش�نواره کم�دی را چگون�ه ارزیاب�ی 

می کنید؟
ماپیش از این که جشنواره برگزار کنیم ابتدا باید پژوهش کنیم و 
هدف از برگزاری جشنواره را مشخص کنیم،تا به امروز هیچ کدام 
از این جشنواره ها چنین نبوده؛ یعنی نیامده ایم پژوهش کنیم که 
جایگاه کمدی در این شهر،اصفهان چیست؟پیشینه آن  کجاست؟ 
نیازها را چگونه برآورده می کند؟ تماشاچی چگونه تأمین می شود؟ 
چون هدف از جشنواره برپاداشتن تئاتر به صورت مستمر است و 
اگریک نظام تئاتر ی نظام مند همراه با اجرای تئاتر درهر روز داشته 
باشیم، احتیاج به جشنواره نیس��ت و اگر باشد ماحصل نمایش ها 

می آید به جشنواره نه این که برای جشنواره نمایش تولید کنیم.

پای حرف های داریوش مؤدبیان درباره جشنواره کمدی  

نمایش کمدی یا یک شوخی ساده

فرشچیان میزبان نقالی و پرده خوانی »شب های آسمانی« در موزه هنرهای معاصر

موزه هنرهای معاصر اصفهان وابسته به سازمان فرهنگی- تفریحی 
ش��هرداری اصفهان س��ه ش��نبه اول مرداد ماه ویژه برنامه ای به 
مناسبت ماه مبارک رمضان با عنوان  »شب های آسمانی« برگزار 

می کند.
در این برنامه که با حضور هنرمندان و پیشکسوتان هنر اصفهان 
برگزار می ش��ود، قاریان ممتاز به تالوت قرآن پرداخته و برنامه 
مس��ابقه، ویژه ماه رمضان نیز برگزار خواهد شد. مدیر فرهنگی- 
هنری سازمان فرهنگی- تفریحی شهرداری اصفهان در این رابطه 

گفت: محافل قرآنی »ش��ب های آس��مانی« با مشارکت مناطق 
چهارده گانه ش��هرداری در حال برگزاری اس��ت. مهدی سلطان 
آقایی در خصوص برگزاری محافل» ش��ب های آسمانی«  اظهار 
داشت: محافل قرآنی »ش��ب های آسمانی« پنجمین سال است 
که درمحالت شهر اصفهان توسط فرهنگس��راها و مراکز وابسته 
به سازمان فرهنگی - تفریحی شهرداری اصفهان برگزار می شود. 
وی افزود: تفاوت برگزاری این محافل با س��ال گذشته، مشارکت 
مناطق چهارده گانه شهرداری و اجرای محافل به صورت بزرگ تر 
در سطح محالت و مناطق شهرداری است. مدیر فرهنگی - هنری 
سازمان فرهنگی- تفریحی شهرداری اصفهان با بیان این که در 
تمام مناطق چهارده گانه محافل قرآنی برگزار شده است، گفت: 
این نشس��ت از ابتدای ماه مبارک رمضان برگزار شده و تا 2۷ ماه 
رمضان ادامه خواهد داشت.  سلطان آقایی تصریح کرد: این محافل 
با رویکرد محلی برنامه ریزی شده و هدف اصلی این برنامه اجرای 
محافل قرآن برای عموم مردم اس��ت. عالقه مندان به شرکت در 
این محفل می توانند در تاریخ یاد شده از ساعت21 تا 24 به موزه 

هنرهای معاصر اصفهان مراجعه نمایند. 

گروه فرهنگ - مرشد با س��ابقه اصفهانی گفت: پرده خوانی و 
مداحی یکی از س��نت های فرهنگی و تاریخی اس��ت که بر پایه 
ادبیات شفاهی شکل گرفته و نقش مهمی در انتقال مفاهیم، معانی 

و حقایق تاریخی ایران و اسالم دارد.
اکبر دباغیان اصفهانی بیان کرد: مرشدی و مداحی یا به طور کلی 
نقل ش��فاهی تاریخ، با همه ظرایف و تخصص های کسب شده بر 
پایه تجربه متأسفانه روز به روز از جایگاه خودش فاصله می گیرد و 
بهتر است مسئولین امر در این رابطه اقدامی کنند، چرا که نقالی و 

مداحی تنها هنر بازمانده برای ایرانیان از عصرانتقال شفاهی است.
دباغیان گفت: این که برخی هنر نقالی و مداحی را منسوخ می دانند 
و آن را تحت تأثیر رسانه های گوناگون در حال نابودی می بینند در 
واقع به نوعی اصالت فروشی است، در حالی که یک نقال یا مداح 
یا پرده خوان برای رسیدن به مرحله اجرا و نمایش باید مطالعات 
و مشاهدات فراوانی داشته باشد. وی افزود: نکته جالب تر این که 
نقال ها و پرده خوان ها باید عالوه براطالعات تجربی و مطالعاتی، 
هنرذاتی و ذوق و سلیقه هم می داشتند، چرا که پرده های نقاشی 
شده تا حد زیادی محدود بود و روایت ماجرا هم برای مردم آشنا بود 
و آنچه یک پرده خوان یا نقال را از بقیه متمایز می کرد، هنرمندی 
ذاتی او و شیوه اجرای فردی او بود که مخاطبانش را جذب می کرد.

مرشد دباغیان اصفهانی با گالیه از این که نگاه ها به این هنر نباید 
صرفا مناسبتی باشد، افزود:  نه تنها این هنر، بلکه هر هنر دیگری 
باید بر پایه ذات به جود آمدن آن و خاس��تگاه های اجتماعی آن 
مورد استفاده و کاربرد قرار بگیرد، چرا که این حیات مناسبتی، آن 
 هنر را از ذات اصلی خود دور می کند و به س��مت ظهور مناسبتی
می برد که در این مسیر حتما دچار نگاه های صرفا اقتصادی است.

بازیگری با ویژگی های منحصربه فرد
گروه فرهنگ - »فیلیپ س��یمور هافمن« متولد23 ج��والی 196۷ در فیرپورت، 

نیویورک، ایاالت متحده آمریکاست.
مادرش قاضی، وکیل و فعال حقوق بشر است و پدرش از کارمندان رده باالی کارخانه 
معروف » زیراکس « محسوب می شود. او دو خواهر و یک برادر دارد. برادرش هم در 
عرصه سینما فعال اس��ت و » گوردی هافمن « نام دارد. مادرش پروتستان ایرلندی 
 و پدرش کاتولیک آلمانی اس��ت ولی فیلیپ درباره مذهب با سختگیری خانواده اش 

روبه رو نشده است. والدین او وقتی تنها9 سال داشت از هم جدا شدند.
هافمن در سال19۸4 به کالس های تئاتر مدرسه تابستانی هنر نیویورک راه یافت و 
پس از گذراندن چند دوره بازیگری و هنر آموزی از » آالن النگدون « باالخره در سال 

19۸9 از دانشگاه نیویورک مدرک لیسانس دریافت کرد. 

اولین حضور او مقابل دوربین به سریال » قانون و دستور « بر می گردد، ولی نقش او 
در این سریال، کوتاه تر از آنی بود که بتواند او را به ش��هرت کنونی اش برساند. او در 
 فیلم » بوی خوش زن « هم حضور داشت، ولی فیلمی که او را مورد توجه قرار داد فیلم 
» شب های بوگی « ساخته  پل توماس آندرسون بود. او بعد از ایفای نقشی مکمل در 
این فیلم تبدیل به ستاره نقش های مکمل شد و از طرف فیلم های مستقل هم مورد 

توجه بسیار قرار گرفت.
 هافمن به دلیل قابلیت بی نظیرش در اجرای کاراکتر های متفاوت و ضد و تقیض در 
قالب نقش های مکمل به شهرت رسید و در فیلم های » خوشحالی «، » آقای ریپلی 
با اس��تعداد «، » مگنولیا « و » تقریبا مش��هور « حضور موفقی در نقش های مکمل 

نشان داد.

گستره حضور او در نقش های مکمل فقط به این فیلم های منتقد پسند محدود نبود. 
هافمن حتی در فیلم های پرخرجی نظیر » مأموریت ناممکن3 « نیز حضور داشت. هر 
چند هافمن بیشتر برای نقش های مکمل شناخته می شود، ولی حضور او در مستند 
سیاسی » حزب آخر « پتانس��یل او را برای بازی در نقش های اصلی نشان داد. دقیقا 
هم همین طور هم شد و استعداد او با گرفتن اسکار نقش اصلی برای فیلم » کاپوتی 

« به اثبات رسید.
او عالوه بر س��ینما در تئاتر نیز بسیار موفق اس��ت و نامزدی دو جایزه تونی را نیز در 
کارنامه دارد. فیلیپ نمایش های بزرگی را بر روی صحنه برده و بازی کرده اس��ت. او 
در تلویزیون هم پرکار بود و توانست برای بازی در سریال های تلویزیونی برنده جایزه 

امی شود.

SMS

داریوش مؤدبیان فارغ التحصیل بازیگري و کارگرداني تئاتر از دانشكده هنرهاي دراماتیک، فوق لیسانس تخصصي 
مطالعات هنرهاي نمایشي از دانشگاه سوربن پاریس و فوق لیس�انس تخصصي در زبانشناسي از مطالعات علوم 
انساني پاریس اس�ت. از فعالیت های هنري  وی می توان به نویسندگی، بازیگری،کارگردانی، ترجمه نمایشنامه 
بلند و کوتاه از نویسندگان سرشناس ،همكاری با مطبوعات و همچنین سال ها تدریس  در دانشگاه هنر، دانشكده 
صدا و سیما، دانشكده سینما و تئاتر و س�ایر مراکز هنري اش�اره کرد. او در چهارمین جشنواره کمدی اصفهان 

به عنوان داور حضور داشت که بررسی کمدی و همین طور ارزیابی جشنواره بهانه گفتگو با این هنرمند است. 



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه 

 جام ملت های آسیا
پخش زنده می شود

جلس��ه ای به منظور تصمیم گیری در خصوص پوش��ش تصویری 
مس��ابقات ایران در جام ملت های آس��یا با حضور اعضای ش��ورای 
هماهنگی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران و محمود 
مش��حون رییس فدراسیون بسکتبال برگزار ش��د که در این جلسه 
تصمیم بر آن شد تمامی بازی های ایران در بیست و هفتمین دوره 
جام ملت های آسیا به صورت مستقیم از ش��بکه سوم سیما پخش 

شود.

 صعود دو پله ای تیم ملی ایران
 در رده بندی جهانی

تیم ملی والیبال مردان ایران پس از حضور شایسته در لیگ جهانی 
و به دس��ت آوردن عنوان نهمی این رقابت ها در اولین دوره حضور 
خود و کسب۱۰ امتیاز در رده بندی تیم های ملی والیبال دنیا، با دو 
پله صعود در رده بندی جدید با ۶۸ امتیاز در مکان دوازدهم جهان 
ایستاد. استرالیا دیگر نماینده قاره آس��یا نیز با همین امتیاز در رده 

دوازدهم جهان قرار دارد.

 مینو عابدی 
در جام جهانی تیراندازی با کمان

با صدور ویزای ترانزیت از سوی سفارت آلمان که عصر امروز دوشنبه 
صورت گرفت، چه��ار کماندار زن و م��رد ایران در رش��ته کامپوند 
به مس��ابقات جهانی کلمبیا اعزام خواهند ش��د. کمانداران اعزامی 
کشورمان به این مسابقات در رشته کامپوند، امیر کاظم پور و مجید 
قیدی و بانوان مهتاب پارس��امهر و مینو عابدی هس��تند که منصور 

کردی نیز به عنوان مربی، این تیم را همراهی می کند.

موافقت رحیمی با استعفای خوروش
مدیرعامل باشگاه سپاهان با استعفای رسول خوروش موافقت کرد.

به نقل از سایت باشگاه سپاهان، علیرضا رحیمی با استعفای رسول 
خوروش سرپرست تیم فوتبال سپاهان موافقت کرد.

رحیمی ضمن سپاس و قدردانی از زحمات خوروش در باشگاه فوالد 
مبارکه سپاهان برای او آرزوی موفقیت کرد و اعالم داشت در آینده 
نزدیک سرپرس��ت جدید تیم فوتبال فوالدمبارکه سپاهان معرفی 

خواهد شد.

آذربایجان در شکست ایران 
هت تریک کرد

ملی پوش��ان بان��وی والیبال کش��ورمان که ب��رای برپای��ی اردوی 
آماده س��ازی در باکو به س��ر می برند، برای س��ومین بار در دیداری 

تدارکاتی مقابل تیم ملی زنان آذربایجان قرار گرفتند.
ایران که در دو ب��ازی قبلی خود با این تیم با نتایج مش��ابه۳ بر صفر 

مغلوب شده بود، در این مسابقه نیز با همین نتیجه شکست خورد.

4 تیم پایانی مسابقات طناب کشی 
شناخته شدند

شب دوم مس��ابقات طناب کش��ی آقایان در مجموعه ورزشی رو باز 
 مش��تاق با حضور۸ تیم برگزار گردی��د که در نهایت4 تیم نش��اط،

موتور س��یکلت جت رو، آتش نش��انی )ب( و خیب��ر )ب( به مرحله 
پایانی را یافتند.

 در ش��ب پایانی این مس��ابقات تیم های راه یافته به مرحله پایانی 
 به صورت ضربدری با هم ب��ه رقابت پرداخت��ه و در نهایت تیم های

برنده بازی فینال و تیم های بازنده بازی رده بندی را برگزار خواهند 
کرد.

 پس از استعفای تیتو ویالنووا از سرمربیگری تیم بارسلونا، مسئوالن این تیم، تاتا مارتینو را به عنوان سرمربی 6
جدید این تیم معرفی کردند.جراردو دانیل مارتینو متولد۲۰ نوامبر۱۹۶۲است. این مربی که ۵۱ سال سن 

دارد متولد روساریو ست و در پست هافبک هجومی بازی می کرد. روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1090| چهار شنبه 2  مرداد 1392 | 15 رمضان  1434

استقبال مسئوالن 
عجمان از خلعتبری

 به دو بازی دوستانه
در سطح اروپا نیاز داریم

عباس هاشم پور درمورد اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان 
اظهار داشت: بعد از تورنمنت بالروس، بازیکنان در اردوی آماده سازی که از ۲۹ 
تیرماه آغاز شده، تمرینات خود را پیگیری می کنند. در این اردو فعالیت های 
تاکتیکی، تکنیکی و بیشتر کارهای قدرت بدنی در دستور تمرینی بازیکنان 
قرار دارد. ما نیاز داریم تا قبل از جام جهانی با یک تیم مطرح اروپایی دو بازی 
دوستانه سنگین انجام دهیم و سپس به مسابقات جام جهانی برویم. معتقدم 
بازی و تورنمنت هایی که با حضور ۵ یا ۶ تیم برگزار می شود، بازیکنان را خسته 
خواهد کرد، اما همان طور که قبال هم اش��اره کردم این بازیکنان به یک یا دو 
بازی دوستانه قبل از اعزام نیاز دارند که امیدوارم مسئولین فدراسیون فوتبال 
و کمیته فوتبال ساحلی همچون گذشته شرایط را برای این تیم فراهم کرده و 
ما را حمایت کنند تا بتوانیم عملکرد خوبی در رقابت های جام جهانی تاهیتی 

داشته باشیم.

مهاجم فصل قبل سپاهان تست پزشکی عجمان را با موفقیت پشت سر گذاشت 
و در نخستین تمرین این تیم اماراتی شرکت کرد. محمدرضا خلعتبری پس 
از کش وقوس های زیاد، س��رانجام به امارات رفت و در نخس��تین تمرین تیم 

جدیدش عجمان شرکت کرد.
خلیفه الجرمن رییس هیأت مدیره باشگاه عجمان و چند تن دیگر از مسئوالن 
این تیم هنگام ورود خلعتبری به امارات از او اس��تقبال کردند و تأسیسات و 

امکانات باشگاه را به او نشان دادند.
 در ادامه، مهاجم فصل گذشته س��پاهان در نخستین تمرین عجمان شرکت 

کرد.
سایت االتحاد امارات به نقل از سایت رسمی باشگاه عجمان نوشت: خلعتبری 
تست پزشکی باشگاه عجمان را با موفقیت پشت سر گذاشت. او تمرینی بسیار 

خوب را برگزار کرد و با کادرفنی و هم تیمی هایش آشنا شد.
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تیتو رفت، تاتا آمد

 

هنوز مدت زمان زیادی از هدیه رییس جمهوری به اعضای تیم ملی 
فوتبال برای واردات خودرو خارج از شمول مقررات فنی نگذشته که 
اخباری مبنی بر فعال ش��دن دالالن برای خرید حواله واردات این 

خودروها به گوش رسید. این در حالی است که به گفته کارشناسان، 
واردات خودرو از این طریق سود حداقل یک میلیارد تومانی برای 

واردکننده به دنبال خواهد داشت.

در این زمین��ه یک واردکننده خودرو با اش��اره به س��ود سرش��ار 
 این واردات می گوی��د: ما به دنب��ال خرید حوال��ه واردات خودرو 

اختصاص یافته به والیبالیست ها هستیم.
وی در پاسخ به این که چرا حواله واردات خودروی فوتبالیست ها را 
خریداری نمی کنید، می گوید: فوتبالیست ها وضعیت مالی خوبی 
داش��ته و گران فروش��ی می کنند، اما والیبالیس��ت ها از بنیه مالی 

ضعیف تری برخوردار بوده و حواله خود را ارزان تر می فروشند.
این وضعیت در حالی اس��ت که ورزش��کاران نیز از مزاحمت های 
ایجاد شده در این زمینه از سوی دالالن و واسطه های بازار خودرو و 

تماس های گاه و بیگاه آنها ناراضی هستند.
یکی از اعضای تیم ملی والیبال می گوید: در یکی دو هفته اخیر افراد 
ناشناسی با من تماس گرفته و پیشنهاد خرید حواله واردات خودرو 

را ارایه کرده اند.
وی البته خاطرنشان می کند: این در حالی است که تاکنون به غیر 
از۵۰ میلیون تومان پول نقد و یک باب خانه مختص اعضای متأهل 
تیم ملی والیبال، قولی برای ارایه مج��وز واردات خودرو به ما داده 
نشده است. پیش از این نیز اعالم شده بود که افرادی با مراجعه به 
واردکنندگان خودرو، پیشنهاد فروش حواله )امتیاز( واردات خودرو  

اختصاص یافته به ورزش��کاران به قیمت4۰۰ میلیون تومان را به  
آنها ارایه کرده اند.

در ای��ن وضعی��ت و در حالی ک��ه ارایه مج��وز واردات خ��ودرو به 
ورزشکاران بازار داغی را برای دالالن و واسطه ها ایجاد کرده است 
یک کارشناس صنعت خودرو از این موضوع انتقاد می کند. شهرام 
آزادی معتقد است که در هیچ کجای دنیا برای تقدیر از ورزشکاران 
ملی، مجوز واردات خودرو خارج از ش��مول مقررات ب��ه آنها داده 

نمی شود.
وی می گوید: دولت می توانست برای تقدیر از ورزشکاران ملی یک 
باب آپارتمان به آنها هدیه دهد. البته این موضوع برای دولت هزینه 
داشته و باید پول آپارتمان ها را پرداخت می کرد، اما در حال حاضر 
دولت هزینه ای برای هدیه پرداختی به ورزشکاران نکرده و هزینه 
آن نه از جیب دولت، بلکه از جیب عموم مردم بابت ارز خارج شده از 

کشور برای واردات خودروها، پرداخت می شود.
داغ شدن بازار خرید و فروش حواله واردات این خودروها در حالی 
است که اخیرا هیأت دولت مصوب کرده که به هر یک از قهرمانان 
ورزشی، مجوز واردات یک دستگاه خودرو خروج از شمول مقررات 

فنی برای یک بار در طول فعالیت ورزشی آنها، داده شود.

ورزش به روایت تصویر/ تجلیل از قهرمانان بسکتبال

 با توجه به سود میلیاردی واردات خودرو 

خرید و فروش حواله خودروی ورزشکاران رونق گرفت

ر هیچ کجای دنیا 
برای تقدیر از 

ورزشکاران ملی، 
مجوز واردات 

خودرو خارج از 
شمول مقررات به 

 آنها داده 
نمی شود

 طبقه دوم نقش جهان
تا پایان  دولت دهم آماده  نمی شود

محمدجواهری 
مدیرکل ورزش و جوانان اصفهان

 ورزشگاه بزرگ نقش جهان پس از چندسالی توقف مجدداً با پیگیری 
بنده در اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان و مسئولین استانی 
و کش��وری به مرحله ای رس��یده که صندلی های طبقه اول درحال 
نصب شدن است. فکر می کنم طبقه دوم ورزش��گاه تا پایان دولت 
دهم آماده نش��ود و با توجه به اختالفی که 
بین کارفرما و پیمانکار پی��ش آمده، بعید 
می دانم سر موعد مقرر آماده شود. اما مردم 
نگران نباش��ند چراکه قطعاً دولت یازدهم 
هم حساس��یت خاصی ب��رای افتتاح 
این پروژه دارد چون س��رمایه 
گذاری کالنی ص��ورت گرفته 
و اگر کار تعطیل شود سرمایه 

زیادی از بین می رود.

در حالی ک��ه اخیرا نماین��ده س��فارت ایران در 
پاکس��تان درباره کوهنوردان ناپدید ش��ده گفته 
بود، تیم های امداد و کار شناس��ان موفق ش��دند 
نش��انه هایی از مح��ل دقی��ق گرفت��اری یکی از 
کوهنوردان پیدا کنند، متأس��فانه باخبر ش��دیم 
جستجو ها برای یافتن سه کوهنورد ناپدید شده 
ایرانی در رش��ته کوه های هیمالیا متوقف ش��د. 
پس از بررس��ی های بیش��تر و با به دست آوردن 
GPS تلفن ماه��واره ای موقعی��ت کوهنوردان، 
مش��خص ش��د که تیم، گردنه مابین قله اصلی و 
فرعی را با گردنه اصلی بین کمپ سوم و قله فرعی 
اش��تباه گرفته و خود را در موقعی��ت خطرناکی 

قرار داده اند.

وضعیت مبه�م ب�رای س�ه کوهنورد 
ناپدید شده ایرانی

تق��ي صادقي گفت: خوش��بختانه کارشناس��ان 
 ، GPS فني توانستند با  سیستم ردیاب دستگاه

سومین کوهنورد ایراني را که در نقطه نامعلومي از 
این قله گرفتار شده، شناسایي کنند.

توماس المل راهنما و عضو س��تاد امداد و نجات 
فدراس��یون کوهن��وردی آلمان که ب��ا دو پرواز، 
مس��یر صعود و فرود کوهنوردان باشگاه آرش را 
به طور هوایی بررس��ی کرد، گزارش خ��ود را به 
شرکت ATP داد و آن ش��رکت هم نامه ای  برای 
همایون بختیاری دبیر باش��گاه کوهنوردی آرش 
ایمیل ک��رده که مضمون آن حاک��ی از بی فایده 
بودن جستجوهاست. در این نامه آمده است: »ما 
بسیار متأس��فیم که جهت آگاهی شما اطالعات 

زیر را ارایه کنیم:
پیرو درخواس��ت و تالش راسخ ش��ما، راهنمای 
آلمانی کوهس��تان  آقای توماس المل، صبح روز 
یک شنبه مأموریت جستجو با بالگرد را بر عهده 
گرفت. آنان تا حداکثر ارتفاع ممکن پرواز کردند 
و از مکان های��ی که در آنها احتمال دیده ش��دن 
کوهن��وردان ایرانی ب��ود، عکس��برداری کردند. 

متأس��فانه آنها هیچ نش��انی در مناطق محتمل 
نیافتند. توم��اس المل به عنوان ی��ک راهنمای 
کوهس��تان حرفه ای، ب��ه این نتیجه  رس��ید که 
تالش های آینده برای زنده نگهداشتن کوهنوردان 

ایرانی گم شده بی فایده خواهد بود.
 ATP دو راهنمای ارتفاع پاکس��تانی ش��رکت
»اصغر و س��رور« نیز به بیس کمپ بازگشته اند. 
آنها تمام راه را کامال جستجو کرده اند و در مسیر 
قله برودپیک چی��زی نیافته ان��د. آنها همچنین 

عکس هایی از مسیر خود آورده اند.
با کمال تأسف ما متقاعد شدیم که سه کوهنورد 
ایرانی  جان باخته اند. ما نتوانس��تیم تالشی برای 
حفظ ج��ان ب��رادران عزیزمان ص��ورت دهیم، 
تقدیر خداوند متعال بر مرگ ب��رادران عزیزمان 
در ارتفاع��ات قراقروم بوده اس��ت. آنان عاش��ق 
کوهستان بودند و زندگی خود را بر سر راه رسیدن 
به اوج عالقه مندی هایشان گذاشتند. این رویداد، 
ضایعه بزرگ��ی برای جامعه کوهن��وردی به طور 

عام و برای خانواده های این عزیزان و مردم ایران 
به طور خاص اس��ت. ما در این غم و اندوه شریک 
هس��تیم و مراتب تس��لیتمان را به خانواده های 
داغدی��ده اع��الم می کنی��م. خداوند ق��ادر روح 
درگذش��تگان را در آرامش اب��دی محفوظ بدارد 
و به خانواده ها و دوستانشان شجاعت تحمل این 

فقدان جبران ناپذیر را عطا فرماید«.  
هفته پیش، س��ه کوهنورد باش��گاه آرش تهران 
به نام های آیدین بزرگی، پوی��ا کیوان و مجتبی 
 جراح��ی هن��گام بازگش��ت از قل��ه برودپی��ک 
واقع در هیمالیای پاکس��تان دچار سانحه شدند 
 و جس��تجو ها ب��رای یافتن آنه��ا ادامه داش��ت 
 که س��رانجام یک ش��نبه تی��م ام��دادی که در 
محل مشغول جستجو بود، اعالم کرد جستجو ها 
 پای��ان یافت��ه و امدادگ��ران ب��ه بی��س کم��پ 

برگشته اند.
البته مقامات، موضع دقیقی درباره این صعود در 
پیش نگرفته اند . آنها گاهی این صعود را بی ارتباط 
به باش��گاه اعالم می کنند و گاهی هم به ش��دت 
می گویند ک��ه پیگیر ش��رایط ای��ن کوهنوردان 

هستند.
ب��ر پایه آخری��ن اطالعات، افش��ین س��عدی در 
حال حاض��ر در کم��پ۳ برودپیک ب��ا آب و غذا 
مس��تقر اس��ت و رامین ش��جاعی سرپرس��ت و 
مس��ئول هماهنگی تیم اعزامی، در کمپ اصلی 
K ۲ مشغول مذاکره با کوهنوردان خارجی برای 

جستجوست.
پس از بررس��ی های بیش��تر و با به دست آوردن 
GPS تلف��ن ماه��واره ای موقعی��ت کوهنوردان 
مش��خص ش��د که تیم، گردنه مابین قله اصلی و 
فرعی را با گردنه اصلی بین کمپ سوم و قله فرعی 
اشتباه گرفته و خود را در موقعیت خطرناکی قرار 

داده است.
آخرین تماس ناپدیدش��دگان، به تماس آیدین 
بزرگی در ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه، شنبه ۲۹ تیرماه 
۹۲ بازمی گردد که البته در آن تماس هم ارتفاع را 

به اشتباه ۳۵۰۰ اعالم کرده بود.
 این در حالی است که بهزاد ترکاشوند سخنگوی 
ستاد پیگیری صعود به برودپیک تأکید بر آن دارد 
که فعالیت ها متوقف نشده است. وی در این باره 

به  مهر گفت: آقای منظور حس��ین نظر شخصی 
خودش را عنوان کرده اس��ت، ما یک بالگرد را با 
هزینه شخصی به صورت آماده باش درآورده ایم 
و با گروه های امداد و نج��ات نیز مذاکرات خوبی 

داشته ایم.
وی افزود: افش��ین حی��دری  در کم��پ ۳ و در 
ارتفاع۷4۰۰ متری مستقر ش��ده و یک شرپا به 
وی ملحق می ش��ود. همچنین رامین ش��جاعی 
سرپرس��ت گروه در کمپ اصلی حض��ور دارد و 
مذاکرات خوبی با گروه های کوهنوردی خارجی 
انجام داده ت��ا از آنها ب��رای نج��ات کوهنوردان 
کشورمان کمک بگیرد. از سویی پس از تماس روز 
شنبه آیدین بزرگی، گش��ت هایی با بالگرد انجام 
گرفته و یک تیم آلمانی که ما اس��تخدام کردیم، 
اقدام به گرفت��ن عکس های زی��ادی از ارتفاعات 

برودپیک کرده اند.
متأسفانه ظاهرا هزینه سنگین نوآوری در هیمالیا 
را سه جوان کوهنورد ایرانی با جانشان پرداختند. 
برخالف اعالم رس��می توقف عملیات جستجو و 
نجات از سوی مقامات رسمی کوهنوردی کشور 
پاکس��تان، باش��گاه کوهنوردی آرش در تهران، 
ادامه تالش ها ب��رای نجات س��ه کوهنورد عضو 
این باش��گاه را مورد تأکید قرار داد. سه کوهنورد 
 ج��وان ایرانی ب��ه نام ه��ای پویا کی��وان، آیدین 
بزرگی و مجتبی جراحی همراه با افشین سعیدی 
 و رامین ش��جاعی سرپرس��ت برنامه، از یک ماه 
پیش تالش خود را برای صع��ود آغاز کردند و در 
س��اعت ۱۶:۳۰ روز سه ش��نبه۲۵ تیر ماه موفق 
به کامل کردن مس��یر جدید بر روی قله ش��ده و   
همان روز در بازگشت به دلیل دید کم و نداشتن 
مشخصات GPS بازگشت، از مس��یر منحرف و 
برای ۵ روز در ارتفاع باالی۷۰۰۰ متر سرگردان 

شدند.
 عکس از BMC مس��یر ایرانیان ب��ر روی گردنه 
جنوب غرب��ی قله  برودپی��ک از ویژگ��ی فنی و 
دشواری خاصی برخوردار اس��ت به شکلی که به 
گزارش س��ایت BMC برای عبور از آن، نوآوری 

فنی و جسارت باالیی اعمال شده است.
با این حال خ��دا کند خبر توماس المل اش��تباه 

باشد...!

خدا کند خبر توماس المل اشتباه باشد 

چه خبر از  کوهنوردان ناپدید شده

س ایمنا[
]عک



 150روستاي لردگان
با تانكر آبرساني مي شود

نماینده م��ردم شهرس��تان های 
شهرکرد، بن و سامان در مجلس 
شوراي اس��امي گفت: مهم ترین 
عامل آلودگی زاینده رود، پرورش 
ماهی در حجت آباد اصفهان است.

س��عید زمانیان افزود: تنها هفت 
درصد از آب استان در خود استان 
مص��رف می ش��ود، درحال��ی که 
شهرستان سامان مشکلی اساسی در تأمین آب آشامیدنی خود دارد. وی 
ادامه داد:150 روستا در شهرستان لردگان هنوز مشکل آب شرب دارند و با 
تانکر به آنان آبرساني مي شود. زمانیان با بیان این که چهارمحال وبختیاری 
نسبت به استان های برخوردار خود100سال عقب مانده تر است، تصریح 
کرد: از دول��ت یازدهم انتظار م��ي رود که نگاه ویژه ای ب��ه چهارمحال و 
بختیاری به عنوان یکی از چهار استان محروم کشور داشته باشد، همچنین 
تکلیف آب این استان را نیز مشخص کند. وی به غیرکارشناسی بودن طرح 
تونل گاب و بهشت آباد اشاره کرد و گفت: این دو طرح توجیه اقتصادی 
ندارند، بنابراین نباید اجازه داد تونل هایی با عمق200 تا300 متر در استان 
حفر شود. زمانیان با بیان این که استان تأمین11درصد از آب کشور را به 
عهده دارد، خاطرنشان کرد: در بحث آبخیزداری، هیچ سرمایه گذاری در 

استان انجام نشده است.

خبر ویژه

مديرکل تبليغات اسالمي 
 حجت االسالم رحمت اهلل اروجي

در شب والدت امام حسن مجتبي)ع(،100 نفر از مداحان و شعراي آییني 
استان در نشستي با نماینده ولي فقیه در استان و امام جمعه شهرکرد، آثار 
خود را در مدح اهل بیت)ع( ارایه کردند. این گردهمایي هر ساله به منظور 
معرفي استعدادهاي جوان مداحي و فراهم شدن زمینه ارایه آثار آنان در 
محافل ویژه مذهبي برگزار مي شود. آثار شعراي آییني به دلیل متأثربودن 
از آموزه ها و تعالیم اس��امي، ارزش هاي اخاقي و باورهاي آس��ماني از 
جایگاه واالیي در حوزه شعر و ادب فارسي برخوردار بوده و تاکنون توانسته  
در غناي فرهن��گ دیني و جلب 
توجه عمومي م��ردم به مذهب 
نقش مهمي را ایفا کند. حمایت از 
شعراي آییني و استفاده مداحان 
از آث��ار فاخ��ر آن��ان در مجالس 
عزاداري و مولودي خواني الگویی 
بومي در برگزاري مراسم مذهبي 

ایجاد می کند.

 برگزاری گردهمایي مداحان و 
شعراي آیيني استان

چهره روزیادداشت
4 اثر از حوزه هنری به جشنواره میالد سرخ راه یافت

چهار اثر از حوزه هنری چهارمحال و بختیاری به جشنواره میاد سرخ راه یافت. رییس حوزه هنری 
چهارمحال و بختیاری گفت: فیلم های کوتاه » نذر خیابان « از قاسم اسماعیلی دهکردی و » نذر من 

به خدا نزدیک است« از شهرام ابراهیمی به بخش داستانی جشنواره ارسال شد.
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نرخ بيكاری به 10/58 درصد 
کاهش یافت

مدی��رکل تع��اون، کار و رف��اه اجتماع��ی چهارمحال و 
بختیاری گفت: ن��رخ بیکاری اس��تان از11/7 درصد به 

10/58 درصد کاهش یافته است.
داود شیوندی اظهار داشت: از ابتدای تشکیل دولت نهم 
تاکنون افزون بر149کارگروه اشتغال در استان تشکیل 

شده است.
ش��یوندی با اش��اره به عملکرد اداره تع��اون، کار و رفاه 
اجتماعی اس��تان در ط��ول فعالیت دولت نه��م و دهم 
افزود: در س��ال84 افزون بر3 هزار و 17 مورد بازرس��ی 
از واحده��ای تولیدی اس��تان انجام گرفته ب��ود که این 
تعداد در ح��ال حاضر به6 هزار و 225 بازرس��ی افزایش 

یافته است.

کماندار چهارمحال و بختياری 
عضو تيم ملی شد

رییس هیأت تیراندازی با کمان چهارمحال و بختیاری گفت: 
یکی از ورزش��کاران کماندار این استان به عضویت تیم ملی 

بزرگساالن درآمد.
احمد رئیس��ی افزود: رضا آزادگان موفق ش��د با حد نصاب 
ورودی تیم ملی بزرگساالن را کسب کند و به عنوان عضو ثابت 

پیراهن تیم ملی ریکرو بزرگساالن را بر تن کند.

 اجرای76پروژه بازسازی
در حوزه مدیریت بحران 

مدیرکل مدیریت بحران چهارمحال و بختیاری از اجرای 76 
پروژه بازسازی در حوزه مدیریت بحران این استان خبر داد.

ستار فرهادی بیان داشت: 102 میلیارد و800 میلیون ریال 
برای اجرای این پروژه ها از سال87 تا92 هزینه شده است. 
وی گفت: پایگاه چند منظوره با پیشرفت فیزیکی70درصد با 
چهار دستگاه سوله امدادی با اعتبار 12میلیارد و800 میلیون 
ریال در حال احداث اس��ت. فرهادی اف��زود: احداث هفت 
دستگاه انبار امدادی توسط جمعیت هال احمر و شهرداری 
ها، نوسازی و مقاوم سازی چهار هزار و 700 واحد مسکونی 
خسارت دیده اس��تان در نقاط مختلف و بهس��ازی و مقاوم 
 سازی بافت  فرس��وده ش��هرهای باالی20 هزار نفر و مراکز 
شهرس��تان ها از دیگر پروژه های اجرایی بخش بازس��ازی 

مدیریت بحران استان در پنج سال گذشته است. 

اخبار کوتاه

افزای��ش چش��مگیر تعداد دانش��جویان 
گروه 
دانش��گاه های چهارمح��ال و بختیاری، شهرستان 

افزایش تعداد مقاالت منتش��ر ش��ده در 
مجات علمی داخلی و خارجی و تسریع در روند تصویب طرح های 
پژوهشی، برخی از مهم ترین اقدامات چند سال اخیر برای توسعه 

فعالیت های علمی در این استان است.
به گزارش  فارس از ش��هرکرد، در جهان امروز پیش��رفت و توسعه 
کشورها بر مبنای علم و دانش اس��توار است و پژوهش و تولید علم 
و فناوری از مهم ترین عناصر رشد و توس��عه اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی، صنعتی و سیاس��ی کشور به حس��اب می آید. مسئوالن 
کشور نیز با آگاهی از این تأثیر و اهمیت موضوع، همواره سعی بر آن 
داشته اند تا با تخصیص اعتبارات و بودجه الزم بستر توسعه و رشد 
علمی کشور را بیش از پیش هموار سازند، در این میان دولت های 
نهم و دهم با اهتمام بس��یار و فراهم سازی بستر الزم موجب شد تا 
جوانان کشور بتوانند موفقیت های چشمگیری در حوزه های مختلف 
علمی از جمله پژوهش های هسته ای، سلول های بنیادی و ساخت 
موشک ها و هواپیماها و ... به دست آورند و این بدان معنی است که 
ما در همین آغاز راه، طعم شیرین سرمایه گذاری در امر پژوهش را 
چش��یده ایم و می دانیم که چگونه علم و فناوری موجب بالندگی 
و اقتدار کشور بوده اس��ت. در این گزارش نیز سعی شده است تا با 
مقایسه فضای علمی استان چهارمحال و بختیاری در طول هشت 

سال اخیر روند توسعه علمی استان واکاوی گردد.

 رشد 7/321 درصدی انتش�ار مقاالت علمی از سوی 
دانشگاه علوم پزشكی

رییس دانش��گاه علوم پزشکی ش��هرکرد در گفتگو با فارس اظهار 
داشت: این دانشگاه موفق شد طی10 س��ال متوالی رتبه نخست 
کشور را در بخش پژوهش در بین سایر دانشگاه های علوم پزشکی از 
آن خود کند.رضا ایمانی با بیان این که این دانشگاه طی دو سال اخیر 
رشد چشمگیری داشته است، گفت: تعداد مقاله های علمی ارسالی 
از سوی این دانش��گاه به کنگره های علمی و مجات معتبر علمی 
داخلی و خارجی از 23 مقاله در س��ال 84 به 74 مقاله در سال91 
افزایش یافته اس��ت. وی ادامه داد: همچنین تاکن��ون170 نفر از 
اعضای هیأت علمی این دانشگاه برای شرکت در کنگره های علمی 
اعزام ش��ده اند. ایمانی در ادامه از بهبود وضعیت بهداشت و درمان 
استان طی هشت س��ال اخیر خبر داد و گفت: در این مدت تعداد 
داروخانه های فعال در سطح استان از61 داروخانه به 83 داروخانه 
افزایش یافته است. رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ادامه داد: 
همچنین افزایش تعداد پزشکان متخصص این استان از150 نفر 
به240 نفر، افزایش تعداد پرستاران استان از580 نفر به یک هزار 
و 220 نفر، افزایش تعداد تخت های بیمارستانی از یک هزار و 200 
تخت به یک هزار و470 تخت از دیگر ش��اخص های رشد خدمات 

درمانی استان در مدت هشت سال اخیر محسوب می شود.

 رشد 236 درصدی پذیرش دانشجو در شهرکرد
رییس دانشگاه شهرکرد اظهار داش��ت: در ابتدای روی کار آمدن 
دولت نهم، تنها13مرکز آموزش فنی در اس��تان فعال بود، این در 
حالیست که در حال حاضر تعداد مراکز آموزش فنی این استان به 33 
مرکز افزایش یافته است.اسماعیل اسدی افزایش تعداد دانشجویان 
واحدهای دانشگاهی را یکی از شاخص های رشد علمی کشور دانست 
و گفت: در سال84 افزون بر21 هزار و 817 دانشجو در دانشگاه های 
استان مشغول به تحصیل بودند، این در حالیست که در حال حاضر 
افزون بر51 هزار و 548 دانشجو در این استان مشغول به تحصیل 
هستند. وی خاطرنشان کرد: با مقایسه تعداد دانشجویان مشغول 
به تحصیل در دانشگاه های استان در سال84 و 92 شاهد رشد 236 

درصدی پذیرش دانشجو در این استان هستیم.

 افزایش426رش�ته جدید تحصيلی در دانشگاه های 
شهرکرد

رییس دانش��گاه ش��هرکرد تعداد کد رش��ته های ارایه ش��ده در 
دانشگاه های استان را در سال84 افزون بر 289 کد رشته اعام کرد و 
گفت: در حال حاضر کد رشته های ارایه شده در دانشگاه های استان با 
رشد247 درصدی به 715 کد رشته افزایش یافته است. وی از رشد 
9 برابری تعداد کد رشته تحصیات تکمیلی در این دانشگاه خبر داد 
و گفت: همچنین در حال حاضر 35 کد رشته دکتری تخصصی در 
این دانشگاه تدریس می شود. اسدی با اشاره به تعداد مراکز پژوهشی 
استان، افزود: در حال حاضر14مرکز پژوهشی در این استان مشغول 
به فعالیت است، همچنین راه اندازی مرکز رشد دانشگاه شهرکرد و 
احداث پارک علم و فناوری از دیگر افتخارات دولت های نهم و دهم 

در این استان محسوب می شود.

چهارمحال و بختياری 178 نخبه دارد
رییس بنیاد علمی نخبگان چهارمحال و بختیاری نیز در ادامه اظهار 
داشت: بنیاد ملی نخبگان کشور با تأکید رهبر معظم انقاب از سال 
84 فعالیت خود را رسما در سطح کشور آغاز کرد، در این استان نیز 

از سال 89 بنیاد علمی نخبگان پایه گذاری شد.
خداداد پیرعلی افزود: با تاش دولت در حال حاضر در30 اس��تان 
کشور بنیاد علمی نخبگان راه اندازی شده است. وی کیفی سازی 
علوم را از اهداف راه اندازی بنیاد علمی نخبگان برشمرد و افزود: با 
راه اندازی این بنیاد تنها 51 نخبه در استان شناسایی شده بود که در 

حال حاضر این تعداد به 178 نخبه افزایش یافته است.

افزایش چشمگير تعداد دانشجویان دانشگاه های چهارمحال و بختياری

رشد 236 درصدی پذیرش دانشجو در دانشگاه های شهرکرد
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اخطار اجرایی

2361 شماره: 1567/91 ش 14 ح   به موجب رأی شماره 1937 تاریخ 91/11/16 
شعبه 14 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه آقای علی مصطفی بیلی  نشانی محل اقامت: مجهول المکان محکوم است به: 
حضور در دفتر خانه اسناد رسمی و انتقال و واگذاری خط تلفن همراه به شماره 
09131113001 و پرداخت مبلغ سی و دو هزار ریال بابت هزینه دادرسی و هزینه 
نشانی  ابوالقاسم  پدر:  نام  صادقی  علیرضا  له  محکوم  حق  در  آگهی  نشر  های 
محل اقامت: اصفهان- خ جابر انصاری کوچه الله بن بست شادی ساختمان زمرد 
ابالغ  علیه  محکوم  به  اجرائیه  که  همین  احکام:  اجرای  قانون   34 ماده   .43/1 پ 
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 شعبه 14 حقوقی

 اصفهان 

ابالغ 

7 از دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف خمینی شهر در پرونده مطروحه کالسه 
274/92 ح 2 به آقای رمضان عسگری فرزند قربانعلی خوانده پرونده فوق الذکر 
که مجهول المکان اعالم شده است . و خواهان آن آقای محمد رضا نکوئی مهر 
فرزند محمد مهدی ساکن خمینی شهر – خ ش مطهری کوچه جوی سرخی – بن 
 . باشد  می  در جریان رسیدگی  و  انتقال سند  بخواسته   65 پالک  متری   6 بست 
نماید برای روز شنبه مورخ 92/6/9 ساعت 5 عصر در شورای حل  اخطار می 
اختالف شعبه دوم خمینی شهر مراجعه نماید و چنانچه جهات ردی دارید بصورت 
کتبی قبل از موعد مقرر به دفتر مربوطه اعالم و ارسال دارید ، واال تصمیم مقتضی 
برگ  ثانی  نسخه  دریافت  جهت  و  نمود  خواهد  رای صادر  غیابا  و شورا  اتخاذ 
آگهی  این   . نماید  مراجعه  مربوطه  شورای  دفتر  به  آن  ضمائم  و  دادخواست 
وفق ماده 72 قانون آئین دادرسی در امور مدنی یک نوبت در یکی از روزنامه 
اختالف حل  شورای  دوم  شعبه  دفتر  .مدیر  شود  می  درج  االنتشار  کثیر   های 

 خمینی شهر

اخطار اجرایی

اختالف  حل  شورای  اول  شعبه   92/1/28 تاریخ   38 شماره  رأی  موجب  به   10
غالمرضا  آقای  علیه  محکوم  است  یافته  قطعیت  که  شهر  خمینی  شهرستان 

مبلغ  پرداخت  به:  است  محکوم  المکان  مجهول  آزاد  اله شغل  فتح  فرزند  امینی 
34000000 ریال با احتساب خسارات تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست مورخ 
91/11/30 لغایت زمان پرداخت به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 46000 
ریال بعنوان هزینه های دادرسی در حق محکوم له در ضمن رای صادره غیابی 
است. در حق محکوم له محمد حسن مشتاقی خوزانی  نام پدر: محمد علی شغل 
بست  بن   129 ک  شمالی  شریعتی  خ   – شهر  خمینی  اقامت:  محل  نشانی  آزاد   :
محکوم  به  اجرائیه  که  همین  احکام:  اجرای  قانون   34 ماده   28 پ   2 نگارستان 
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 شعبه 

1 شهرستان خمینی شهر

تحدید حدود اختصاصی

2105 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین  دو رجلی لبنی بشماره پالک 4021 
فرعی از 193- اصلی واقع درطرق جزء بخش 11 حوزه ثبتی نطنز بنام میرزا صفر 
عابد فرزند علی و غیره در جریان ثبت می باشد بعلت اشتباه در شماره فرعی 
ملک در آگهی قبلی بایستی تجدید آگهی گردد اینک به موجب دستور اخیر ماده 

15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده، تحدید حدود پالک مرقوم در ساعت 10 صبح 
رور 1392/6/14 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 

اعتراضات مجاورین و  بهم رسانند ضمنا  این آگهی در محل حضور   مقرر در 
صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی 
 تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف 126 مجتبی شادمان – رئیس ثبت اسناد و 

امالک نطنز 

اخطار اجرایی

 6 تاریخ 92/2/7 شعبه  به موجب رأی شماره 101  2555 شماره: 1990/91 ش 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه محمد 
از  به: حضور در یکی  المکان محکوم است  اقامت: مجهول  شباسی نشانی محل 
مشکی  رنگ  به   1383 مدل  بهروکویر  سیکلت  موتور  سند  انتقال  رسمی  دفاتر 
قانعی  مهدی  له  محکوم  حق  در  خواهان   نام  به   14 اصفهان   4459 شماره  به 
قنبریان  نشانی محل اقامت: اصفهان خ هزار جریب کوی امام بلوک 26 طبقه 5 

پالک 259  . 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 
6 حقوقی اخالف شعبه  نماید. شورای حل  اعالم  ندارد صریحًا  مالی  اگر  و   کند 

 اصفهان 

احضار متهم

32 شماره ابالغیه: 9210112634900203 شماره پرونده:9109983634901512 
شماره بایگانی: 911746 در پرونده کالسه 9911746د4  آقای محمد کریمی به 
اقامت  محل  نبودن  معلوم  به وسطه  میباشد  تعقیب  تحت  امانت  در  خیانت  اتهام 
نامبرده و به تجویز ماده 15 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف مدت 30 روز از تاریخ نشر آگهی 
در شعبه چهارم دادیاری داسرای عمومی و انقالب شهرستان خمینی شهر و اقع 
در منظریه بلوار دانشجو حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم 
دادیار شعبه چهارم   . نماید  می  عقیده  اظهار  و  مقرر رسیدگی  موعد  حضوردر 

دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خمینی شهر

 احضار متهم

31 شماره درخواست: 9210463634600005 شماره پرونده:9209983634600544 
مسعود  آقای  این شعبه     920606 کالسه  پرونده  در   920606 بایگانی:  شماره 
رضایی بابا احمدی فرزند حسین  به اتهام صدور چک بال محل  تحت تعقیب بوده  
و بلحاظ معلوم نبودن محل اقامت نامبرده به تجویز ماده 115 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب را در روزنامه آگهی تا ظرف 
مدت 30 روز از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر و از اتهام وارده دفاع نماید 
و در صورت عدم حضور در وقت معین رسیدگی و اظهار نظر می گردد . دادیار 

شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب خمینی شهر 

احضار متهم

30 شماره درخواست : 9210463634800011 شماره پرونده:9209983634800467 
شماره بایگانی: 920553 در پرونده کالسه 920553   این شعبه آقای فرهاد افشار 
فرزند غالم حیدر   به اتهام ترک انفاق و ایراد ضرب و جرح عمدی  تحت تعقیب 
بوده  و بلحاظ معلوم نبودن محل اقامت نامبرده به تجویز ماده 15 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب را در روزنامه آگهی 
تا ظرف مدت 30 روز از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر و از اتهام وارده 
دفاع نماید و در صورت عدم حضور در وقت معین رسیدگی و اظهار نظر می گردد 

. دادیار شعبه سوم دادسرای عمومی و انقالب خمینی شهر 

احضار متهم

29 شماره درخواست : 9210463635700001 شماره پرونده:9209983635700439 
داریوش  آقای  این شعبه     920514 کالسه  پرونده  در  بایگانی:920514  شماره 
و  بوده   تعقیب  تحت  افترا  و  چاقو  با  تهدید  اتهام  به  هرمز    فرزند  ندیمی  
آئین  قانون   115 ماده  تجویز  به  نامبرده  اقامت  محل  نبودن  معلوم  بلحاظ 
روزنامه  در  را  مراتب  کیفری  امور  در  انقالب  و  عمومی  های  دادگاه  دادرسی 
و  حاضر  شعبه  این  در  آگهی  نشر  تاریخ  از  روز   30 مدت  ظرف  تا  آگهی 
رسیدگی  معین  وقت  در  حضور  عدم  صورت  در  و  نماید  دفاع  وارده  اتهام  از 
انقالب  و  عمومی  دادسرای  سوم  شعبه  بازپرس   . گردد  می  نظر  اظهار   و 

خمینی شهر 

احضار متهم

28 شماره درخواست: 9210463634800009 شماره پرونده:9109983634801846 
شماره بایگانی: 912132 در پرونده کالسه 912132   این شعبه خانم آذر اعرابی   
فرزند ابوالقاسم    به اتهام وروی به عنف و تخریب  تحت تعقیب بوده  و بلحاظ 
معلوم نبودن محل اقامت نامبرده به تجویز ماده 15 قانون آئین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب را در روزنامه آگهی تا ظرف مدت 
30 روز از تاریخ نشر آگهی در این شعبه حاضر و از اتهام وارده دفاع نماید و در 
صورت عدم حضور در وقت معین رسیدگی و اظهار نظر می گردد . دادیار  شعبه 

سوم دادسرای عمومی و انقالب خمینی شهر 

احضار متهم

27 شماره درخواست: 9210463634800008 شماره پرونده:9209983634800386 
شماره بایگانی: 920459 در پرونده کالسه 920459   این شعبه آقای سلیمان ملک 
محمودی    به اتهام کالهبرداری   تحت تعقیب بوده  و بلحاظ معلوم نبودن محل 
اقامت نامبرده به تجویز ماده 15 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور کیفری مراتب را در روزنامه آگهی تا ظرف مدت 30 روز از تاریخ نشر 
آگهی در این شعبه حاضر و از اتهام وارده دفاع نماید و در صورت عدم حضور 
دادسرای  دادیار  شعبه سوم   . گردد  می  نظر  اظهار  و  معین رسیدگی  وقت  در 

عمومی و انقالب خمینی شهر 

ابالغ 

جزایی عمومی  دادگاه   102 920280ک  کالسه  پرونده  در  اینکه  به  نظر   26 
بخشی علی  میعاد   -2 اصغر  فرزند  اصغری  سجاد   -1 آقایان  شهر  خمینی    
به باشند  می  متهم  حسن   فرزند  االسالمی  ثقه  اسماعیل   -3 ولی  فرزند    

 مشارکت در شروع به کالهبرداری ، لذا وقت رسیدگی پرونده برای روز دو شنبه 
مورخ 92/7/15 ساعت 12:30 ظهرتعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن 
در که  نماید.  می  ابالغ  نامبرده  به  آگهی  نوبت  یک  انتشار  با  الذکر  فوق   متهمان 

عدم  صورت  در  است  بدیهی  گردیده  حاضر  رسیدگی  جهت  فوق  مقرر  وقت   
غیابًا  دادگاه  و  محسوب  شده  ابالغ  رسیدگی  وقت  مقرر  وقت  در  متهم  حضور 
جزایی دادگاه   102 شعبه  دفتر  مدیر  نمود.  خواهد  تصمیم  اتخاذ  به   مبادرت 

 خمینی شهر 

ابالغ 

حسن  آقای  دادگاه  این    101 911225ک   کالسه  پرونده  در  اینکه  به  نظر   25
شاهپوری – سعید امانی فرزند ان علیرضا متهم  به ایراد ضرب و جرح عمدی و 
تخریب می باشد وقت رسیدگی پرونده برای مورخ 92/7/2 ساعت 12 ظهرتعیین 
گردیده، لذا با توجه به مجهول المکان بودن متهم فوق الذکر با انتشار یک نوبت 
آگهی به نامبرده ابالغ می نماید. در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردیده 
بدیهی است در صورت عدم حضور متهم در وقت مقرر وقت رسیدگی ابالغ شده 
محسوب و دادگاه غیابًا مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد نمود. مدیر دفتر شعبه 

101 دادگاه جزایی خمینی شهر 

ابالغ 
24 نظر به اینکه در پرونده کالسه 920468ک  101  این دادگاه آقای عبدالصمد 
عثمانی فرزند  غالم نبی متهم  به ترک انفاق و ایراد ضرب و توهین  می باشد 
وقت رسیدگی پرونده برای روز سه شنبه مورخ 92/7/2 ساعت 11 صبح تعیین 
گردیده، لذا با توجه به مجهول المکان بودن متهم فوق الذکر با انتشار یک نوبت 
آگهی به نامبرده ابالغ می نماید. در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردیده 
بدیهی است در صورت عدم حضور متهم در وقت مقرر وقت رسیدگی ابالغ شده 
محسوب و دادگاه غیابًا مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد نمود. مدیر دفتر شعبه 

101 دادگاه جزایی خمینی شهر 

مزایده 
23شرکت تعاونی نور گستر قصد دارد کارگاه خود را واقع در شهرک صنعتی 
قیمتهای  توانند  به فروش برساند خریداران می  از طریق مزایده  مورچه خورت 
خود را از طریق پاکت به آدرس دفتر شرکت تحویل دهند تاسیسات گاز انشعاب 
100 متر مکعبی 150 متر لوله گذاری با قطر 3 و 5 مورد مزایده 2006 زیر زمین 
600 متر سوله به صورت خریای با پوشش سقف فلزی ورق گالوانیزه موج دار 
دیوارها دو طرف نما و کف بتن اجرا شده ساختمان اداری در دو طبقه در حد 
سفت کاری با زیر بنای 144 متر ساختمان نگهبانی و سرویس بهداشتی تاسیسات 
روشنایی  مربوطه  باکس  و  کنتور  انضمام  به  وات  کیلو   235 دیماند  با  برق 
توزیع  و  فیدر  اصلی  تابلو  عدد  یک  فرعی  توزیع  تابلو  عدد   3 شده  اجرا  سقفی 
برق نصب شده و آماده بکار قیمت پایه بر اساس کانون کارشناسان دادگستری 
ملک شهر خ 17 شهریور جنب   – 2733000000 محل برگزاری مزایده اصفهان 
تلفن  با شماره  قبال  محل  از  بازدید  در صورت  عدنانی  آقای  مغازه  قبا  مسجد 
قید شده تماس حاصل فرمائید و هماهنگ شود  در ضمن تاریخ مزایده 92/5/13 

ساعت 10 صبح می باشد .

ابالغ رای 

3 کالسه پرونده : ششم شماره دادنامه : 528 بتاریخ  92/4/15 مرجع رسیدگی : 
شعبه 167/92شورای حل  اختالف اصفهان  خواهان : مجید حیدری فرزند احمد 
مصطفی   : خوانده  پرشیان   اتومبیل  نمایشگاه  خمینی  امام  خ  اصفهان   : نشانی 
الرضا  مسجد  کوی  باال  باغ  چهار  اصفهان   : نشانی  جمشید   فرزند  رضوانی 
به  پرونده  ارجاع  از  پس   : گردشکار  انتقال  به  الزام   : منزل رضوانی   خواسته 
این شعبه و ثبت آن کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 
اعضاء قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت بصدور رای 
: رای قاضی شورا درخصوص دعوی خواهان مجید حیدری بطرفیت  می نماید 
خوانده مصطفی رضوانی بخواسته الزام به انتقال یک خط تلفن همراه به شماره 
091311810450 در دفتر خانه مقوم به مبلغ 20000000 ریال نظر به محتویات 
با  و  دادرسی  اظهارات وی در جلسه  تقدیمی خواهان و  مفاددادخواست  پرونده 
عنایت به مبایعه نامه مورخه 80/9/1 که طی آن خواهان یک خط تلفن همراه به 
نموده  خریداری  ریال  میلیون  بیست  مبلغ  به  خوانده  از   09131181045 شماره 
و ثمن معامله را بصورت نقدی کال پرداخت نموده و خوانده نیز متعهد گردیده 
لیکن  و  نماید  منتقل   ) خواهان   ( خریدار  نام  به  را  مبیع  سند   90/9/1 مورخه  تا 
خوانده که بنا بر استعالم واصله از شرکت مخابرات استان اصفهان مالک قانونی 
خط تلفن فوق الذکر می باشد تاکنون از انتقال سند استنکاف ورزیده و خواهان 
نیز دادخواست خود را بطرفیت خوانده ارائه ننموده و با القفات به اینکه خوانده 
بر  مبنی  ای  الیحه  و  نگردیده  دادرسی حاضر  در جلسه  قانونی  ابالغ  با وصف 
برائت ذمه خود ارائه نکرده است فلذا نظر به موارد صدر و الذکر دعوی مطروحه 
خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به مواد 10و219و220 قانون مدنی و ماده 
198 قانون آئین دادرسی مدنی رای به محکومیت خوانده به حضور در دفتر خانه 
و انتقال سند تلفن همراه به شماره 09131181045 در حق خواهان صادر و اعالم 
میدارد رای صادره غیابی است و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
محاکم  در  خواهی  نظر  تجدید  قابل  روز   20 مدت  ظرف  و سپس  شعبه  این  در 
عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد . قاضی شورای حل اختالف شعبه 

ششم حوزه قضائی اصفهان



خواندنی

ثروتمندترين كشورهاي  نفتي

اخبار ویژه

مس��ن ترین فرد ایرانی، در شهرمهردشت بخش بهمن ابرکوه درگذش��ت. اردیبهشت ماه سال 
گذشته گزارشی با عنوان»مسن ترین ایرانی در ابرکوه زندگی می کند/ رمز126 سال زندگی« 
منتشر شد که بازتاب بسیار گسترده ای در رسانه های کشور داشت. در این گزارش به این نکته 
اشاره شده بود که عباس فالح زاده پیرمرد ابرکوهی است که با زندگی سالم، استفاده از غذاهای 

سالم، کار و تالش و پیاده روی توانسته به سن126سالگی برسد.
اطالعات شناسنامه ای عباس فالح زاده نیز گویای این مسأله بود که وی متولد1279 شمسی 
است، ولی به گفته بعضی از آشنایان، خودش بارها اظهار داشته که در هنگام دریافت شناسنامه، 
15سال سن داشته است. با تحقیقات انجام شده بسیاری از مردم در زمان شروع ثبت اطالعات 
سجلی به دالیلی سن واقعی خود را به مأموران اعالم نمی کردند که اگر به این دالیل استناد کنیم 
او پیرمردی126 ساله بودکه می توانس��ت پیرترین فرد جهان نیز لقب بگیرد و اگر به اطالعات 
شناسنامه ای او نیز بسنده می کردیم او اکنون مسن ترین مرد ایرانی است. مرحوم فالح زاده فردی 

قابل اعتماد برای مردم و بزرگ فامیل به حساب می آمد.

کارشناس مسئول بهداشت شهرستان کرمانشاه گفت : تیره بودن رنگ زولبیا و بامیه در اثر سرخ 
شدن آن در روغن سوخته بوده و این روغن سوخته حاوی مواد سرطان زاست که در زمان سرخ 

شدن زولبیا و بامیه در آن، این مواد وارد زولبیا و بامیه می شود. 
بهم��ن خدادادیان  رنگ روش��ن و نداش��تن لکه ه��ای قه��وه ای رن��گ در زولبی��ا و بامیه را 
 نش��انه س��المت آن دانس��ت و عنوان کرد: در خصوص بامیه ها نی��ز رنگ آنها بای��د قهوه ای

روش��ن باش��د. وی افزود  : مردم باید عالوه بر رنگ زولبیا و بامیه، ش��رایط بهداش��تی قنادی، 
 ش��رایط نگهداری زولبیا و بامیه در یخچال و نیز بهداشت فروش��نده و عوامل قنادی را نیز مد 

نظر قرار دهند. 
خدادادیان هشدار داد مردم به هیچ وجه زولبیا و بامیه خود را از دستفروشان و مکان های موقت 
عرضه این محصوالت غذایی خریداری نکنند و این مواد را از قنادی های معتبر تهیه کنند. وی 
گفت: ماندگاری بیش از حد این محصول در یخچال از کیفیت آن می کاهد و بهتر اس��ت مردم 

زولبیا و بامیه را برای مصرف دو یا سه روز خود تهیه کنند.

مراقب زولبیا و بامیه های تیره باشیدمسن ترين فرد ايرانی در ابركوه درگذشت

معموال این تصور عمومی وجود دارد که کشورهای نفتی 
کوچک تر، مردم��ان ثروتمند تری دارند، ام��ا با نگاهی 
دقیق تر به وضعیت س��رانه درآمد، بی��کاری و فقر ملی 
می توان بررس��ی کرد که صرف نظر از ابعاد یک کشور، 
آیا ثروت در میان تمامی مردم به یکس��ان توزیع ش��ده 

است یا خیر؟
در فهرست1۰ کشور ثروتمند نفتی جهان، نام عراق در 
جایگاه دهم قرار گرفته است. درآمد نفتی آن کشور به 
515 هزار و۳۸۴ دالر به ازای هر شخص تبدیل می شود. 
در این کشور میزان سرانه تولید ناخالص داخلی۴6۰۰ 
دالر، نرخ بیکاری16درصد و جمعیت فقیر 2۸5 درصد 
ارزیابی ش��ده اس��ت. پیش از عراق، برونئی ب��ا درآمد 
نفتی521 هزار دالر به ازای هر ش��خص در جایگاه نهم 
است. نرخ بیکاری در این کشور تنها 2/7 درصد است و 
سرانه تولید ناخالص داخلی آن5۰ هزار و5۰۰ دالر است. 
در این کشور ۴ درصد مردم در فقر زندگی می کنند. در 
این فهرست نام کانادا در جایگاه هشتمین کشور ثروتمند 
نفتی جهان قرار گرفته است. ذخایر نفتی و گازی در این 
کشور، منجر به درآمدی برابر با 565 هزار و ۴9 دالر برای 
هر کانادایی می ش��ود. در حال حاضر ماسه های نفتی، 
منبع اصلی درآمد انرژی کانادا به شمار می روند. سرانه 
تولید ناخالص داخلی در این کشور۴1 هزار و5۰۰ دالر، 
نرخ بیکاری 7/۳ درصد و جمعی��ت فقیر آن9/۴ درصد 
است. در فهرست فوربس نام لیبی در جایگاه هفتم قرار 
گرفته است. درآمد سرانه نفتی در این کشور۸61 هزار 
و1۰1 دالر است، اما بررسی ها نشان می دهد که هیچ گاه 
درآمد نفتی سرش��ار لیبی به معنای واقعی میان مردم 
پخش نشده است. در این فهرست نام عربستان سعودی 
به عنوان بزرگ ترین کش��ور تولید کننده نفت در جهان 
در جایگاه شش��م قرار گرفته و ذخایر نفتی و گازی این 
کشور به سرانه درآمدی1/12میلیون دالر به ازای هر فرد 
مبدل می شود. سرانه تولید ناخالص داخلی در عربستان 
سعودی25 هزار و7۰۰ دالر است و نرخ بیکاری در این 
کشور1۰/7درصد اعالم شده است. آمار رسمی از میزان 
جمعیت زیر خط فقر در این کشور وجود ندارد. فوربس 
نام ونزوئال را در این فهرس��ت در جایگاه پنجم قرار داده 
اس��ت. به لحاظ میزان ذخایر نفت��ی، ونزوئال را می توان 
خلیج فارس قاره آمریکا دانس��ت. جایگاه چهارم در این 
فهرست به ترکمنستان تخصیص یافته است. ذخایر نفتی 
و گازی این کش��ور در دریای خزر برابر با1/5۴میلیون 
دالر به ازای هر شخص است. با وجود دارایی های نفتی 
سرش��ار، این کش��ور مردمان فقیری دارد. سرانه تولید 
ناخالص داخلی ترکمنس��تان۸ ه��زار و5۰۰ دالر، نرخ 
بیکاری آن رقمی سرس��ام آور  و جمعیت زیر خط فقر 
آن۳۰ درصد اس��ت. ام��ارات متحده عرب��ی در جایگاه 
سوم این فهرست قرار گرفته است. این کشور، کوچک و 
سرشار از منابع انرژی است. سرانه دارایی نفتی و گازی 
در امارات1/6۳میلیون دالر اس��ت. این کشور که دبی و 
ابوظبی را دارد، دارای سرانه تولید ناخالص داخلی برابر با 
ایاالت متحده امریکاست، اما هنوز هم در این کشور فقر 
به طور کامل ریشه کن نشده است. سرانه تولید ناخالص 
داخلی در امارات۴9 هزار دالر، نرخ بیکاری2/۴درصد و 
جمعیت افراد زیر خط فقر در این کش��ور 19/5درصد 
است. فوربس در این گزارش، نام کویت را در جایگاه دوم 
قرار داده است. جمعیت این کشور برابر با شهر شیکاگو 
در آمریکاست. دارایی های نفتی و گازی این کشور به ازای 
هر فرد۴/1۴میلیون دالر است. نرخ سرانه تولید ناخالص 
داخلی۴۳ ه��زار و۸۰۰ دالر و نرخ بی��کاری کویت2/2 
درصد برآورد ش��ده است. آمار رس��می از نرخ جمعیت 
فقیر در این کشور وجود ندارد. در این فهرست نام قطر 
در جایگاه ثروتمند ترین کشور نفتی جهان قرار گرفته و 
دارایی های نفتی این کشور به ازای هر فرد6/۰1 میلیون 
دالر برآورد شده است. س��رانه تولید ناخالص داخلی در 
این کشور ثروتمند عربی در خلیج فارس1۰2هزار و۸۰۰ 
دالر و نرخ بیکاری در این کش��ور تنها۰/5درصد است. 
آمار رسمی از تعداد افراد فقیر در این کشور وجود ندارد. 

مصرف س��وپ، مایعات از دس��ت رفته بدن در ط��ول روز را 
جبران می کند و سیس��تم گوارشی را برای هضم بقیه غذاها 
آماده می کند. س��وپ منب��ع غنی ویتامین، م��واد معدنی و 

مغذی است که برای بدن به ویژه در ماه مبارک الزم است.

خواص سوپ:
    مصرف سوپ پس از س��اعت ها روزه داری، معده را گرم 

می کند و مانع از نفخ یا هر نوع ناراحتی گوارشی می شود.
    سوپ، غنی از آب است که برای سلول های بدن و شادابی 

و سالمت پوست مفید است.
     سوپ از مواد مغذی مختلفی مانند سبزیجات، گوشت، 

مرغ، گیاهان بنش��نی و برنج تهیه می شود و غذای مغذی به 
حساب می آید. روش پخت سالم س��وپ، باعث حفظ ارزش 

غذای��ی آن و حفظ ویتامین ه��ا، ماده مغ��ذی و پروتئین ها 
می شود.

    سوپ سرشار از فیبر اس��ت )ازجمله سوپ سبزیجات و 
غالت( که به عملکرد سیستم گوارشی کمک می کند و میزان 

نفخ و یبوست را نیز کاهش می دهد.
     طعم خوب��ی دارد و ب��ه آس��انی جویده و ق��ورت داده

می شود. ازاین رو غذای مناسبی برای کودکان و سالمندان 
است.

    احس��اس س��یری ایجاد می کند. در نتیج��ه می توانید 
 میزان مصرف غذا را کنترل کنی��د و هنگام افطار وعده های

کوچک تر بخورید.

فوايد مصرف سوپ در ماه مبارک رمضان
 كاربردهای جالب لیموترش

 كه نمی دانستید!

بوی غذا به مدت طوالنی روی خروجی سینک باقی می ماند و باعث به وجود 
آمدن بوی نامطبوع در آشپزخانه می شود.

     تمیز كردن س�ینك: س��ینک ظرفش��ویی یک��ی از آلوده ترین 
قسمت های خانه است. آبلیمو و نمک را مخلوط و به صورت خمیر تقریبا 
سفت درآورید. آن را آرام روی سینک برنجی، مسی یا  استیل و شیرآالت 
بمالید، سپس آبکشی کنید. این ترکیب لکه های زنگ را نیز از بین می برد.

      از بین بردن بوی بد سینك: بوی غذا به مدت طوالنی روی خروجی 
س��ینک باقی می ماند و باعث به وجود آمدن بوی نامطبوع در آشپزخانه 
می شود. انتشار بوی پیاز و تن شب قبل و نشستن آن روی پارچه ها و وسایل 
تبدیل به یک معضل می شود. استفاده از اسپری های خوشبوکننده نیز چاره 
کار نیست. برای از بین بردن این بو، لیمو را برش زده، داخل سینک بیندازید 

)پوست لیمو و پرتقال نیز همین کار را انجام می دهند(.
      حذف رسوبات آهك: آهک موجود در آب، رسوباتی از خود بر جا 
می گذارد که اگر تمیز نشود به مرور زمان باعث انسداد لوله های فاضالب 
می شود. برای جلوگیری از این مسأله، آب یک عدد لیمو را داخل سینک 
فشار دهید و بگذارید مدتی به همین حالت باقی بماند، سپس شیر آب را 

باز کنید.
      تمیزكردن ماشین ظرفش�ويی: هر چند وقت یک بار الزم است 
ماشین ظرفشویی این وسیله رفاهی، را تمیز کنید. بقایای غذای خشک 
شده یا مواد شوینده را با مالیدن یک تکه لیمو از بدنه فلزی این وسیله پاک 
کنید. سپس با یک پارچه مرطوب و بعد با یک پارچه خشک و تمیز آن را 

پاک کنید. از آب خیلی داغ برای پاک کردن تکه های غذا استفاده کنید.
      تمیز كردن شعله پخش كن گاز: تمیز کردن شعله پخش کن گاز 
زمانی که خمیر کیک و روغن سیب زمینی سرخ شده و مواد غذایی مختلف 
روی آن جمع شده باشد، کار سختی است. آبلیمو، آب و جوش شیرین را به 
صورت خمیر درآورید. آن را روی مواد سر رفته بریزید.15 دقیقه صبر کنید 

و با آب و اسفنج آن را تمیز کنید.
      تمیز كردن پنجره ها: زمانی که جای انگشت، دوده و تارعنکبوت 
روی قاب پنجره ها را می گیرد، زیبا نخواهد بود. از طرفی شیشه ها هیچ وقت 
تمیز باقی نمی مانند. به خصوص پنجره آشپزخانه که در معرض روغن قرار 
دارد. برای پاک کردن آن از دو قاشق غذاخوری آبلیمو، نصف پیمانه سرکه 

سفید و یک چهارم پیمانه آب گرم استفاده کنید.
تمیز کردن صحیح وس��ایلی مانند تخته گوش��ت از انتشار بوی نامطبوع 
جلوگیری می کند. بعد از شستن تخته، روی آن مقداری آبلیمو بمالید تا از 

بوی سیر و پیاز و ماهی خالص شوید.
      از بین بردن بوی نامطبوع: بوی غذای آشپزخانه به پرده ها، رومیزی 
و پارچه ها و دستمال ها سرایت می کند. پارچه ها، بوی خوب یا بد را مانند 
آهن ربا جذب می کنند، اما بوی بد مدت بیشتری باقی می ماند. خوشبختانه 
آبلیمو و چند نوع ادویه، بوی بد آشپزخانه را از بین می برد. ظرف کوچکی را 
از آب پر کنید. چند تکه پوست لیمو و حدود یک قاشق چایخوری میخک 
و برگ رزماری داخل آن بیندازید. بگذارید آب به جوش آید تا بوی خوش 

را در کل اتاق های خانه استشمام کنید.
     خوش�بو كردن هوای آشپزخانه: آش��پزخانه محیطی است که 
بوی مواد مختلف در فواصل مختلف از آن استشمام می شود. در عین حال 
پررفت وآمدترین و شلوغ ترین قس��مت  یک خانه است. خیلی ها ترجیح 
می دهند بیشتر کارهای خود را در آشپزخانه انجام دهند. برای از بین بردن 
تداخل بوها و استشمام بوی مطبوع، فر را تا۳۰۰ درجه فارنهایت گرم کنید. 
یک لیموی درسته را روی سینی فر بگذارید. در فر را کمی باز بگذارید. صبر 
کنید تا لیمو حدود15دقیقه آرام بپزد. فر را خاموش کنید. بگذارید لیمو 

سرد شود سپس آن را خارج کنید.
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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

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

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

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
باعث شده در حد عکسی روی

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 

خی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات ا

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

 مردم، به این سیاست روی آورده است. افزون بر این، مسئوالن 

 بر بازار 
دولتی طی روزهای اخیر از تش��دید نظارت های خود

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

خبر می دهند، ب

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

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

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

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

چرخ تئاتر اصفهان چرخید

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

س[
س: فار

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

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

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

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

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

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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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

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

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

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
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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

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

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

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

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

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

روزی روزگاری اصفهان 52

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

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی
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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!«
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آگهى مزايده اجاره 
( شماره 92-7 ) 

معاون منابع انسانى و پشتيبانى

جمعیت هالل احمر استان اصفهان در نظر دارد بخشی از س�اختمان خود  واقع در جمعیت شهرستان اصفهان 
) خیابان آيت اهلل كاش�انی ( را جهت مهد كودک از طريق مزايده عمومی و با ش�رايط مندرج در برگ شرايط از 
تاريخ 92/6/1 به مدت يك س�ال تمام بصورت اجاره واگذار نمايد . متقاضیان م�ی توانند ضمن بازديد از محل 
حداكثر تا تاريخ 92/5/12 جهت دريافت اس�ناد مزايده به دبیر خانه ستاد جمعیت هال ل احمر استان اصفهان 
واقع در در بلوار آيینه خانه مراجعه نماين�د . ضمنا تحويل يك برگ فیش بانكی به مبل�غ 100000 ريال واريزی 
به حساب جام شماره 12244112/91 بانك ملت كلیه شعب سراسر كش�ور به نام جمعیت هالل احمر به منظور 

مزايده الزامی می باشد .
مهلت تحويل مدارك به دبير خانه : حداكثر تا تاريخ 92/5/15 

اجاره ماهيانه پايه كارشناسى : 12000000 ريال 
به اسناد ارسالی پس از تاريخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد . 

هزينه درج آگهی و قیمت كارشناسی بر عهده برنده مزايده می باشد .
جمعیت در رد و يا قبول پیشنهادات مختار می باشد .

معاون منابع انسانی و پشتیبانی  
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