
 حرف مفت زدن یا مفت حرف زدن 

پول دهنوی کجا رفت؟

»بدون اجازه« 
در شبکه 
نمایش خانگی 

خیانت بزرگ شرکت های تلفن همراه!

به رحیمی بگویید کالهبردار خودتی نه من!

 پول خرید تضمینی گندم
4 هم ته کشید

 مرگ آریل شارون
2 در روز جهاني قدس

 صادرات گمرک بروجن 
به 5/7 میلیون دالر رسید 7

3

 اتحادیه اروپا خود را به یک
 البی صهونیستی تنزل داده است

محمدرضا باهنر  نایب رییس مجلس ش��ورای اسالمی گفت 
: از ابت��دای انقالب تا به امروز راهپیمایی روز قدس هر س��ال 
باش��کوه تر برگزار می ش��ود و به خصوص امروز با نهضت های 

اسالمی که در منطقه به راه افتاده است...

  جدی شدن کم آبی 
در سه شهر

خشک ش��دن زایند رود در اس��تان اصفهان و نشانه 
رفتن انگشت تقصیر به باالدست رودخانه از مواردی 
اس��ت که کم و بیش شنیده می ش��ود، این در حالی 
است که اهالی اس��تان چهارمحال و بختیاری نقشی 
در خشک شدن زایند رود در استان اصفهان نداشته 
و ندارند.به گزارش مهر، استان چهارمحال و بختیاری 

یکی از استان های آبخیز کشور است...

س مهر[
]عک

2

3

یک عاشقانه مبتذل! 6

5 درباره سریال پر مخاطب ماه رمضان امسال
 نامادرانه ضیافت رسانه ملی 

قاس��م دهنوی در پایان دیدار تیمش مقابل ذوب آهن درباره 
این که از سوی باش��گاه س��پاهان اطالق کالهبرداری به وی 
 ش��ده اس��ت، اظهار داش��ت: من از مردم اصفهان عذرخواهی

می کنم غی��ر از آقای رحیم��ی، هرگز او را نمی بخش��م. فعال 
سکوت می کنم تا وکیلم که پیگیر بحث هاست مسأله را روشن 
کند.هافبک پرس��پولیس تأکید کرد: اگر م��ن این حرف را به 
مدیرعامل سپاهان  بزنم، خوب اس��ت؟ خودم هم گفتم کارم 
اشتباه بود. سر اشتباهم نیز هستم و تاوانش را پس دادم. کاش 

همان یکی، دو جلسه هم به تمرین سپاهان نمی رفتم.
وی ادامه داد: رحیمی حرف هایی زده ک��ه دور از جوانمردی 
است. آقای حس��ن زاده در کمیته انضباطی شاهد هستند که 
گفته ام پول را ب��ه وکیلم داده ام و نمی دانم چگونه به دس��ت 

سپاهانی ها نرسیده است.
دهنوی درباره اظهارات عادل فردوس��ی پ��ور مبنی بر این که 

وی با اس��تقالل تمرین کرد و س��پس به تراکتورسازی رفت، 
عنوان کرد: اصال این طور نیست. من با استقالل تمرین نکردم. 
مذاکراتمان به نتیجه نرسید و به تراکتورسازی رفتم. قلعه نوعی 
را به روح مادرش قسم دهید آیا من پارسال با استقالل تمرین 

کردم که ایشان چنین ادعایی کرده  است؟
وی افزود: امس��ال هم اش��تباه ک��ردم و چوب اش��تباهم را با 
پرداخ��ت60 میلیون جریمه خ��وردم. آقای رحیمی! ش��ما با 
 آبرو و حیثی��ت خانوادگی من ب��ازی کردید. ش��ما  که به من 

می گویی کالهبردار! کالهبردار خودتی آقای رحیمی.
ابهام در گفته های دهنوی آنجاس��ت که او روز جلسه کمیته 
انضباطی، تصمیم به ماندن در س��پاهان داشت و بعد از آن به 
اردوی این تیم در اس��لوونی رفت پس چرا باید پول این تیم را 

برمی گرداند؟

 تندرو ها جایی در
 کابینه روحانی ندارند

حیات وحش اصفهان 
روزهاي سختي دارد

مکانیسم تخصیص ارز به 
کاالهای اساسی شفاف نیست

دوست دارم با 
پرسپولیس قهرمان شویم

 همکاری با دولت 
از اولویت های سپاه است
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آگهی مزایده عمومی 

کمیسیون معامالت  سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 

نوبت  دوم 

)كدآگهی: ر – 92047(

م الف 2685

شماره نام ملک
پالک كاربریمزايده

ثبتی
عرصه 

)مترمربع(
اعيان 

)مترمربع(
قيمت پايه 
)ماهيانه( 

)ريال(

مبلغ 
سپرده 
)ريال(

توضيحاتنشانی

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

فالورجان  
روبروی 
ترمینال 
مسافربری

 مغازه موصوف 
با کاربری تجاری 

 اجاره داده 
 می شود

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

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

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

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

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

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

عالمه امینی – روبروی خیابان فردوس مراجعه نمایید.

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

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

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

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

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

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه عمومی 
)48352855(

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

ساختمان

20

پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

www. zayanderoud.com

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

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

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

قدس که  می 

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

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
ده در حد عکسی روی

باعث ش

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

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

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

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

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

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

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

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

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

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

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

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

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

 دول

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

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

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

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

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

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

بازار برای واردات4

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

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

 نی

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

آستانه

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

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

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

خبر می دهند، ب

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

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

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

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده 
س: هادی نعم

]عك

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

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

]عك
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میزان حیف و میل در کشور 
2

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

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

حوادث غیرمترقبه است.خوراکی ها، حمل و نقل، بهداش��ت و درم��ان، تحصیل و 
به صورت کلی، طی سال های گذشته هزینه های مربوط به 
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هرچند طبق گزارشات و بررسی های بانک مرکزی و مرکز 
254 درصد است... آمار ایران سهم مسکن در سبد هزینه های خانوار معمواًل تا 

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

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

گشایش پاکات مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز يكشنبه مورخ 91/2/31
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پياده سازی شبكه فاضالب  شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد اجرای عمليات 

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

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

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

سیاست داخلی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

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

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

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

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

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

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

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

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

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

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

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود

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

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

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

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«

 آخرین فرصت ذوب آهن
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آگهی فراخوان مناقصه عمومی 

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان  

موضوع مناقصه : اجرای كامل عمليات نصب و تعويض كنتور و رگوالتور مش�تركين گاز 
و جمع آوری آنها در سطح شهر های داران ، بويين ، مياندشت ، فريدونشهر ، چادگان و 

روستاهای تابعه 
نام و نشانی دس�تگاه مناقصه گزار: اصفهان ، خيابان چهار باغ باال ، شركت گاز استان 

اصفهان 
مهلت اعالم آمادگی : حداكثر تا تاريخ 1392/5/28 

میزان تضمین ش�رکت در مناقصه : 133000000 ريال ) يكصدو سی و سه ميليون ريال ( 
کد فراخوان : 1334556 

مناقص�ه گ�ران می توانن�د جهت كس�ب اطالع�ات بيش�تر به پاي�گاه اطالع رس�انی 
 www.nigc-isfahan.ir : الكترونيك�ی ش�ركت گاز اس�تان اصفه�ان ب�ه آدرس 
www.iets.mporg.ir يا با ش�ماره تلفن ه�ای 5-6271031-0311 امور قرار دادها ی 

شركت گاز استان اصفهان تماس حاصل فرمايند . 

آگهی مزایده

محسن خندان- شهردار نجف آباد

موضوع مزایده : فروش يک قطعه باغ به مساحت 2500 مترمربع ازپالک ثبتی شماره 
 391/3010 بخش 9 ثبت اصفه�ان واقع دراحمد آباد قلعه س�فيد كوچه قناد پور آخر

بن بست متعلق به شهرداری نجف آباد 
دستگاه مزایده گزار: شهرداری نجف آباد 

محل يک قطعه باغ واقع دراحمد آباد قلعه س�فيد كوچه قناد پور بن بست متعلق به 
شهرداری نجف آباد

شرایط شرکت درمزایده : شركت برای عموم آزاد ميباش�د كه بايستی دارای كپی 
شناسنامه عكسدارويا كپی كارت ملی معتبر،اساس�نامه شركت با آخرين تغييرات 
درروزنامه رسمی كه منقضی نشده باشد )شركت كنندگان درمزايده بايد رعايت منع 

مداخله كاركنان دولت را بنمايند (
محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

 مهلت دریافت وارسال اسناد مزایده وپیش�نهاد قیمت : ازافراد واجد شرايط دعوت
 می شود جهت كسب اطالعات بيشترودريافت اسناد مزايده تا پايان وقت اداری روزپنج 
شنبه مورخ 92/05/17 به امورقراردادهای شهرداری نجف آباد مراجعه وپيشنهادات 
خودرا حداكثرتا پايان وقت اداری روزچهارشنبه مورخ 92/05/23 به دبيرخانه محرمانه 
شهرداری نجف آباد تحويل نمايند )دريافت اسناد مزايده به صورت حضوری وبا ارائه 

معرفی نامه كتبی با مهروامضاء  مجاز وتعهد آور شركت انجام می گيرد (
قيمت پايه يک قطعه باغ به مساحت 2500مترمربع ،كالبه مبلغ 1/640/000/000 ريال 

مبلغ فروش اسناد مزایده : 200،000 ريال طی فيش واريزی به حساب  سيبا بانک ملی 
به شماره 104544156001 0 درآمد شهرداری نجف آباد 

میزان سپرده : معادل 5 درصد قيمت پايه يه قطعه باغ به مبلغ )82،000،000(ريال را 
طی فيش واريزی به حساب شماره 0104544150002 شهرداری نجف آباد ويا معادل 

آنرا ضمانتنامه معتبر بانكی ارائه نمايند .
برندگان اول ودوم وس�وم مزايده هرگاه حاضربه انجام معامله نشوند سپرده آنها به 

ترتيب ضبط خواهد شد.
سايراطالعات وجزئيات مربوط به مزايده دراسناد مزايده مندرج است .

تذکر:شهرداری نجف آباد دررد يا قبول يک يا كليه پيشنهادات مختارمی باشد .

نوبت دوم

م الف 2882

نوبت اول
شرکت ملی گاز ایران

شرکت گاز استان اصفهان
(سهامی خاص)
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چهره روزیادداشت

 ارایه نظر  اقتصاددانان مطرح
  به دولت جدید 

قرار است ماحصل جلساتی که از پارس��ال تاکنون در اتاق بازرگانی 
با حضور افرادی چون نهاوندیان، آل اسحاق، دانش جعفری، مسعود 
نیلی، موسی غنی نژاد و تعدادی دیگر از اقتصاددانان برگزار شده است 
به عنوان برنامه100 روزه اقتصادی دکتر روحانی برای شناس��ایی 

مشکالت اقتصادی و چگونگی راه حل آن ارایه شود.
 اقتصاددانان حاضر در تیم روحانی معتقدند مهم ترین کاری که باید 
در گام نخست انجام دهیم آرام کردن فضای کشور است. ما به هیچ 

وجه نباید انتظار برای مردم ایجاد نماییم.

قالیباف پیشتاز است 
گزارش های رسیده از شورای اسالمی شهر تهران حکایت از آن دارد 
که محمدباقر قالیباف دارای 22 رأی موافق برای ماندن در مسئولیت 
شهرداری تهران اس��ت. برخی از چهره های اصالح طلب از حامیان 

جدی ابقای قالیباف در شهرداری تهران هستند.

علت نیامدن جک استراو به ایران
جک استراو طی نامه ای اعالم کرده که به دلیل مشکالت خانوادگی 

قادر به حضور در مراسم تحلیف دکتر روحانی نیست.
 این نامه در پاسخ به دعوتنامه ای که برای وی ارسال شده بود نوشته 

شده است.

 انتقاد دولت اوباما 
از تحریم کنگره علیه ایران!

یک روز پس از تصویب تحریم  های شدید آمریکا علیه ایران در مجلس 
نمایندگان این کش��ور، دولت اوباما ضمن انتقاد از این موضوع آن را 

نگران کننده خواند.
به گزارش خبرگزاری رسمی کویت، دولت باراک اوباما رییس جمهور 
آمریکا از تصویب طرح جدید تحریم علیه صادرات نفت ایران و روابط 

بازرگانی این کشور در مجلس نمایندگان آمریکا انتقاد کرد.
براساس این طرح، دولت آمریکا باید از طریق تحریم ها، صادرات نفت 
ایران را در مدت یک سال به میزان یک میلیون بشکه در روز کاهش 
دهد. صادرات نفت ایران هم اکنون حدود یک میلیون بشکه در روز 
است که این طرح تش��دید تحریم ها، به معنی صفر کردن صادرات 

نفت ایران است.

 اتحادیه اروپا خود را به یک
 البی صهونیستی تنزل داده است

محمدرضا باهنر  نایب رییس مجلس شورای اسالمی گفت : از ابتدای 
انقالب تا به امروز راهپیمایی روز قدس هر س��ال باش��کوه تر برگزار 
 می ش��ود و به خصوص امروز با نهضت های اس��المی که در منطقه 
به راه افتاده اس��ت، امی��د ما به آزادی ق��دس روز به روز و س��ال به 
سال بیشتر می ش��ود و امید داریم با اتحاد و هماهنگی و هم افزایی 
پتانسیل ها و ظرفیت های اسالمی این آزادی هرچه زودتر به دست 

بیاید.
وی در پاسخ به این سؤال که نظرش درمورد قرار دادن نام حزب اهلل 
توسط اتحادیه اروپا در لیست سازمان های تروریستی گفت: این کار 
آنها از قدر و منزلت حزب اهلل نمی کاهد، بلکه اتحادیه اروپا خودش را 
در حد یک عضوی از البی صهیونیسم تنزل داده است و این کار آنها 

نشان از دستپاچگی آنهاست.

آمریکا ذات خود را  نشان داد 
حجت االسالم حیدر مصلحی درباره حضور مردم در این راهپیمایی 
اظهار داش��ت: حضور مردم عالی بوده اس��ت و این نش��ان می دهد 

فلسطین همواره مورد حمایت مردم ایران قرار دارد.
 ما باید توجه داشته باشیم در موقعیت خاصی قرار داریم؛ در موقعیتی 
که دولت جدید در آستانه آغاز به کار است، آمریکایی ها بحث هایی 
را مطرح کردند و ذات خود را با مصوبه اخیرش��ان در کنگره آمریکا 
 نش��ان دادند.وزیر اطالعات گفت:  امام این م��ردم که معمار انقالب 
اس��المی بودند، با پایه گذاری روز قدس اجازه ندارند ت��ا راه ظلم و 
اس��تکبار پایدار بماند.وزیر اطالع��ات ادامه داد: علیرغ��م تمام این 
مباحث، مردم حضور پرشوری داش��ته اند و به دنیا الگو می دهند که 
در چنین موقعیت هایی حضور آنها به معنی ظلم ستیزی است و این 
که ارزش ها مرز ندارند. مردم ما با حضور خود در صحنه، این پیام را 
به استکبار دادند که با وجود تمام مش��کالت، صحنه مقاومت را رها 

نخواهند کرد.
مصلحی درباره سران فتنه گفت: سران فتنه تا تکلیف خود را با نظام 
مش��خص نکنند، جایی در نظام جمهوری اس��المی ایران نخواهند 
داش��ت. اعتقاد داریم پایبندی به قانون از اهمیت ویژه ای برخوردار 
اس��ت در حالی که فتنه گران با اعمال خود ثابت کردند که اعتقادی 

به قانون ندارند.

اخبار کوتاه 

 صبر رهبری در حوادث 88 
برایم جالب بود 
سردار صفوی   

78 فقط تهران درگیر یک سری مس��ائل بود، اما سال 88 مسأله به 
استان های دیگر هم سرایت کرده بود.

 ماجرای س��ال 78 ظرف یک هفته به پایان رس��ید، اما موضوع 88 
چند ماه طول کشید. در فتنه 88 خارجی ها خیلی ورود پیدا کردند 
و تیم داخلی و تیم خارجی با هم در ارتباط بودند. در واقع بسیاری از 
عناصر داخلی خیانتی مسلم را مرتکب شدند. صبر حضرت آقا برای 
من خیلی جالب بود. اگر این 
 اتف��اق در آمری��کا و انگلیس

می افت��اد نیروه��ای امنیتی 
قلع و قمع می کردند. امنیت 
کشور چیزی است که کسی 
دوست ندارد خدشه دارد شود 
و کش��ورها در مقابل به خطر 
افت��ادن امنیت خ��ود خیلی 

شدید برخورد می کنند.
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هرگزازفلسطینچشمپوشینمیکنیم

سید حس��ن نصر اهلل دبیرکل حزب اهلل لبنان در سخنان خود در روز جهانی قدس خطاب به 
دشمنان ملت فلسطین گفت: ما ش��یعیان پیرو امام علی بن ابی طالب)ع( هستیم و هرگز از 

فلسطین و مقدسات فلسطین دست نخواهیم کشید.

تحریم ها از قبل 
شکست خورده است 

وزرای  پیشنهادی  
خارجه  و اطالعات

محمدنبی حبیبی دبیر کل حزب مؤتلفه در خصوص حضور خاتمی در مراسم 
تحلیف اظهار داشت: بنده درباره اشخاص اظهارنظر نمی کنم، اما معتقدم دعوت 

از سران فتنه کار نادرستی است و مجلس نباید این اشتباه را مرتکب شود.
دبی��رکل حزب مؤتلفه درب��اره تحریم های ی��ک جانبه کنگ��ره آمریکا علیه 
کشورمان خاطرنشان کرد: این تحریم ها جدید چیزی غیر از ادامه تحریم های 
قبلی نیست و با این که نمی گوییم هیچ تأثیری نداشته، اما دشمنی آمریکا این 
توهم را برایش ایجاد کرده که اعمال این تحریم ها می تواند به اصل انقالب ضربه 
بزند که این توهمی مردود اس��ت. وی با تأکید بر این که این تحریم ها از قبل 
شکست خورده است درباره تشکیل ستاد ویژه ای برای مقابله با این تحریم ها در 
دولت جدید متذکر شد: الزم به این کار نیست اما مجموعه دولت باید متناسب 

با شرایطی که پیش می آید تصمیم گیر باشد.

 محم��ود واعظ��ی و حجت االس��الم عل��وی گزینه ه��ای نهای��ی برای 
وزارتخانه های خارجه و اطالعات در نظر گرفته شده اند و ظاهرا تصدی 

آن را نیز پذیرفته اند. 
طبق آخرین اخبار از گمانه زنی ها درباره کابینه یازدهم، محمود واعظی 
که پیش از این برای تصدی وزارت خارجه مطرح بود اکنون برای تصدی 

پست وزارت ارتباطات مطرح شده و این پست را پذیرفته است.  
 همچنین حجت االسالم علوی هم گزینه نهایی وزارت اطالعات مد نظر 

روحانی رییس جمهور منتخب است. 
 مراسم تنفیذ حسن روحانی عصر روز شنبه برگزار شد و وی بعد از ظهر  
همان روز برای برگزاری مراس��م تحلیف به مجلس رفت که گفته ش��ده  

همزمان فهرست کابینه را نیز اعالم کرد.

مجله فارین پالیسی در یادداشتی با تحلیل نظرات موافق 
و مخالف تصوی��ب تحریم های جدید علیه کش��ورمان 
 نس��بت به تأثیر س��وء این تصمیم بر مذاک��رات آینده 

هسته ای ابراز نگرانی کرد. 
به گزارش پایگاه اینترنتی این نشریه علیرغم میل لیبرال 
دموکرات ها، مجلس نمایندگان آمریکا با رأی باالیی دور 
جدیدی از تحریم ها علیه ایران را تصویب کرد. هدف از 
این مصوبه، کاهش مجدد ص��ادرات نفت ایران به میزان 
یک میلیون بش��که در روز در مدت یک سال است. این 
الیحه همچنین افراد حقیقی که با  ای��ران وارد تجارت 

عمده شوند را مجازات خواهد کرد.
فارین پالیسی افزود: با توجه به شهرت روحانی، به عنوان 
سیاس��تمداری نس��بتا میانه رو ک��ه در دوران انتخابات 
از بهب��ود مناس��بات با غ��رب صحبت ک��رد، گروهی از 
نمایندگان لیبرال دموکرات خواستار تعویق رأی گیری 
شدند. در این بین امید معماریان تحلیلگر مسائل ایران 
که با برخی از مقامات نزدیک به روحانی مصاحبه کرده 
اس��ت معتقد اس��ت تحریم ها می تواند نقش متضادی 
داشته باشد و  تحریم ها با فش��ار آوردن بر جامعه ایران  
به روحانی کمک می کند تا گامی مؤثر برای حل مسأله 

هسته ای بردارد.

پایگاه مرکز اس��ناد انقالب اس��المی: آیت اهلل سید محمود 
طالقانی خواستار تشکیل مجلس در مسجد بود و با استناد 
به مجلس مسلمانان در صدر اس��الم که به شکل دایره روی 
زمین نشس��ته و مجلس آنها صدر و ذیل نداش��ت تا جایی 
که واردین و نمایندگان قبایل و کش��ورهای خارجی رسول 
خدا را چون هیچ گونه امتیازی در جایگاه و لباس از دیگران 
نداشت نمی شناختند، خود نیز در جلسه افتتاحیه مجلس 
خب��رگان )28 م��رداد 1358( هنگامی که ب��ا کمی تأخیر 
وارد مجلس شد، در میان تعجب حاضرین به جای نشستن 
روی صندلی های مجلس روی زمین نشس��ت و چند نفر از 
نمایندگان نیز به نشانه احترام با ترک صندلی هایشان روی 

زمین کنار وی نشستند. 
 در این حین وقتی آیت اهلل بهشتی از ایشان خواستند که در 
صورت امکان برای جلوگیری از س��وءتعبیر طبق آیین نامه 
بر جایگاه خود بنش��ینند، طالقانی جواب داد: »قبال به من 
گفتند که این کار خالف آیین نامه اس��ت و من جواب دادم 
که جریمه آن را هر چه هست، می دهم. من دوست داشتم به 
جای این کاخ در مسجد جلسات را برگزار می کردیم ... وقتی 
می گوییم که مسجد جای همه گونه جلسات بحث و بررسی 
و تصمیم گیری های سیاسی و نظامی اس��ت چرا خودمان 

رعایت نمی کنیم؟«

دبیر کل جبهه پیروان با بیان این که روحانی می خواهد 
دولت��ش از س��ه مجموع��ه اصولگرایی، اص��الح طلبی 
و منفردی��ن صاحب صالحیت تش��کیل ش��ود، گفت: 
فراجناحی ب��ودن یعنی هم��ه کابینه از ح��زب اعتدال 

نباشند.
حبیب اهلل عسگراوالدی رییس جبهه پیروان در حاشیه 
ضیافت افطاری ح��زب مؤتلفه و در جم��ع خبرنگاران 
درباره احتمال حضور خاتمی در مراس��م تحلیف اظهار 
داش��ت: بنده به سیاس��ت وارد نیس��تم و در این زمینه 
مجلس باید نظر دهد، چرا که این اختیار مجلس و هیأت 

رییسه است.
عسگراوالدی در خصوص فعالیت مجدد حزب مشارکت 
که به صورت قانونی فعالیتش توقیف ش��ده بود، تصریح 
کرد: آقای اژه ای دادستان و سخنگوی قوه قضاییه گفته 
بود آنهایی که غیرقانونی اعالم ش��ده اند باید اقدام کنند 

تا قانونی شوند.
رییس جبهه پیروان درباره گمانه زنی در خصوص کابینه 
روحانی تصریح کرد: افرادی که مطرح شده اند نوعا خوب 
است، بنده درباره شخصیت ها صحبت نمی کنم، اما آقای 
روحانی می خواهد دولتش از س��ه مجموعه اصولگرایی، 
اصالح طلبی و منفردین صاحب صالحیت تشکیل شود.

یکی از گزینه های احتمالی حضور در دولت آینده گفت: 
آقای روحان��ی از نیروهای معتدل و میان��ه رو در کابینه 

خود استفاده خواهد کرد.
دکتر علی عباس پور نماینده مجلس هشتم و از اعضای 
ستاد  روحانی حضور رییس جمهور منتخب در مجلس 
شورای اسالمی را نش��انه ای از تعامل س��ازنده دولت و 

مجلس در آینده دانست.
 عباس پ��ور که خ��ود در مجلس هش��تم ش��اهد رابطه 
پر فراز و نشیب بین دولت و مجلس بوده، به تفاوت بین 
دو رییس جمهور اشاره کرد و گفت: آقای روحانی 5 دوره 
نماینده مجلس بوده اند و مجلس را می شناس��ند. قطعا 
دولت ایشان مثل دولت آقای احمدی نژاد نیست. آقای 
احمدی نژاد تجربه حض��ور در مجلس به عنوان نماینده  
نداشتند و  می توان گفت که قوه مقننه را نمی شناختند.

وی در پاس��خ به این س��ؤال که ارتباط دول��ت با اصالح 
طلبان و امکان حضور اصالح طلب��ان در کابینه چگونه 
خواهد بود، گفت:من اطالعی ن��دارم. این را باید از خود 
آقای روحانی بپرس��ید، اما علی االص��ول آقای روحانی 
همان گونه که خودشان هم گفته اند از نیروهای معتدل 
 و میانه رو اس��تفاده خواهند ک��رد و در کابینه ایش��ان 

تندرو ها جایی نخواهند داشت.

تاریخ دولتبین الملل دولت

 نگرانی کارشناسان از
 تحریم  جدید ضد ایرانی

طالقانی روی  زمین مجلس 
می نشست

 تالش روحانی برای
 تشکیل کابینه سه وجهی

 تندرو ها جایی در
 کابینه روحانی ندارند
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در دوره ه��ای مختلف، دولت ها را با ش��عارهای مطرح ش��ده 
توسط رییس آن دولت می شناسند. در واقع شعارهای مطرح 
شده توسط رییس جمهور در هر دوره باعث معروف شدن آن 

دولت به آن نام بوده است.
 دکتر حسن روحانی رییس جمهور جدید جمهوری اسالمی 
ایران با مطرح کردن ش��عار اعتدال که احتماال برگرفته از آیه 
شریفه»و کذلک جعلناکم امه وسطا« می باشد، دولت خود را 
با این نام ب��ه افکار عمومی معرفی کرد، ام��ا در تعریف اعتدال 
که یک واژه دینی اس��ت، میان صاحبنظران اختالفاتی وجود 
دارد.در طول مدتی که از مطرح ش��دن این ش��عار  می گذرد 
هر کسی بنا بر برداش��ت خود این واژه را معنی و تفسیر کرده 
است و برداشت های متفاوتی نسبت به آن وجود دارد. خیلی 
این واژه را در براب��ر افراط معنی کرده ان��د و توجه روحانی به 
تمام سالیق سیاسی و گرفتن نظر نخبگان جامعه را تفسیری 

از اعتدال گرفته اند.
 باید زمان بگذرد تا تفس��یر دولت از این واژه مش��خص شود، 
چه این که تاریخ نشان داده  اس��ت معموال دولت ها هر کدام 
تفس��یر خاصی  از ش��عار هایی که مطرح می کنند دارند. در 
این بین  رهبر معظم انقالب اس��المی از جمل��ه علمای دینی 
هس��تند که اعتدال را معنا نمودند و رهنمودهای فراوانی در 
این زمینه دارند، لذا در ادامه به چند نمونه از سخنان ایشان ، 

اشاره خواهیم کرد.
رهبر معظم انقالب در دیدار با اعضای هیأت دولت هش��تم با 
اشاره به این نکته که ریشه عدل و اعتدال یکیست، آن را یکی 
از پایه های ایمان می خوانن��د و آن را در جای خود بودن معنا 
می کنند:»پایه  س��وم ایمان عدل است. عدل یعنی هر چیزی 
در جای خود قرار گرفتن. معن��ای لغوی عدل هم یعنی میانه. 
اعتدال هم که می گویند، از این واژه است؛ یعنی در جای خود، 
بدون افراط و بدون تفریط، بدون چپ روی و بدون راست روی. 
این هم که می گویند عدل یعنی قرار دادن هر چیزی در جای 
خود، به خاطر همین است. یعنی وقتی هر چیز در جای خود 
قرار گرفت، همان تعادلی که در نظام طبیعت بر مبنای عدل و 

حق آفریده شده، به وجود می آید.
 در رفتار انس��ان، عدل الزم اس��ت. برای حکمران، عدل الزم 
است. در موضعگیری، عدل الزم است. در اظهار محبت و نفرت، 
عدل الزم است. قرآن فرموده است: »و ال یجرمّنکم شنئان قوم 
علی ااّل تعدلوا«؛ دشمنی با کسی موجب نشود که شما درباره  
او از عدالت کناره بگیرید و عدالت را رعایت نکنید؛ »اعدلوا هو 
اقرب للّتقوی«. بنابراین عدل هم یکی از پایه های ایمان است. 

اگر عدل بود، ایمان می ماند.«
رهبر معظم انق��الب در ابت��دای کار دولت نهم که ش��عارش 
برقراری عدالت بود، مظهر اعتدال در زندگی را عدالت اجتماعی 

نامیدن��د:»... بنابراین اگر بخواهید عدالت را به درس��تی اجرا 
کنید، احتی��اج دارید ب��ه محاس��به عقالنی و ب��ه کار گرفتن 
خ��رد و علم در بخش ه��ای مختل��ف، تا بفهمی��د چه چیزی 
می تواند عدال��ت را برقرار کند و اعتدالی را ک��ه ما بنای زمین 
و زمان را بر اس��اس آن اعتداِل خدادادی می دانیم و مظهرش 
در زندگی م��ا عدالت اجتماعی اس��ت، تأمین کن��د.« عالوه 

بر تبیی��ن نم��ودن معنای 
اعت��دال توس��ط آی��ت اهلل 
خامنه ای، ایش��ان در جمع 
دانشجویان و روحانیون، این 
قشر گسترده را نیز به اعتدال 
دعوت می نمایند و آنها را از 
افراط و زی��اده روی بر حذر 
داش��ته اند: »توصیه   من به 
فضای دانش��جویی و محیط 
دانش��جویی، همین مطلبی 
اس��ت که ع��رض ک��ردم؛ 
یعن��ی خواس��تن، مطالبه 
کردن، داعیه داش��تن؛ هم 
در زمینه مس��ائل سیاس��ی 
و اجتماعی، ه��م در زمینه  
مسائل علمی، هم در زمینه 
مس��ائل خاص دانشگاهی؛ 

همراه با عقالنیت.
 م��ن از اول انق��الب ت��ا ح��اال، حت��ی در آن روزهای��ی هم 
ک��ه روزه��ای بعض��ی از تح��رکات نامتناس��ب ب��ود و م��ن 
 ب��ه دانش��گاه ته��ران می آم��دم و ب��ا ج��وان ه��ا صحب��ت

مي کردم، عقیده و سلیقه ام همین بود که دانشجو باید از افراط 
و تفریط پرهیز کند. من با افراطکاری و زیاده روي های گوناگون 
در هر جهتی، موافق نیستم. با اعتدال، با روش منطقی و صحیح 
مس��ائل را دنبال کنید و بدانید که خواست و پیگیری شما اثر 

دارد. )بیانات در دیدار دانشجویان(
اعتدال را رعایت کنید. اعتدال، یعنی در هیچ جهت دچار افراط 
نشوید. بعضی در منبرها دچار افراط می شوند، حاال یا در طرف 

جهات اخالقی، یا در طرف جهات سیاسی، فرق 
نمی کند. علی ایّ حال، افراط مذموم است، مستحسن نیست. 
البته مردم به اخالقیات خیلی احتیاج دارند... در جهت سیاسی 
هم افراط خطاست. )بیانات در جمع فضال و طالب و روحانیون 

مشهد(

از عدالت تا اعتدال

درخواست حمله به ایران تفسیررهبرانقالباز»اعتدال«چیست؟
توسط کنگره آمریکا

گروهي از س��ناتورهاي جن��گ طلب آمریکای��ي با امضاي 
نامه اي ضمن هشدار به باراک اوباما رییس جمهور آمریکا، از 
او خواسته اند الیحه تشدید تحریم هاي ضد ایراني و استفاده 
احتمالي از قوه قهریه علیه تأسیسات هسته اي ایران را امضا 
کند.  جروزالم پست با اعالم خبر امضا و ارسال نامه جدیدي 
از سوي 76 نفر از سناتورهاي کنگره آورده است: روز جمعه 
76 نفر از سناتورهاي آمریکایي با ارسال نامه اي براي اوباما 
از وي خواستند تحریم هاي وضع شده علیه ایران را تشدید 
نماید.  این گروه از س��ناتورها در نامه خود مدعي ش��ده اند 
زمان مصالحه با ایران بزودي در حال تمام شدن است. آنان 
همچنین در ادامه نامه از لزوم اس��تفاده دولت آمریکا از قوه 
قهریه در مواقع ضروري نیز سخن گفته اند. رابرت ممندز و  

لیندسي گراهام از جمله  امضاکنندگان بودند.

 مرگ آریل شارون
 در روز جهاني قدس

رسانه ها از مرگ آریل شارون نخست وزیر پیشین اسرائیل 
در بیمارستان س��وروکا در ش��هر »بئر الس��بع« سرزمین 
اش��غالی خبر دادند. پایگاه خبری »الیوم السابع« اعالم کرد 
که شارون از س��ال2006 تاکنون در کما بوده و دچار مرگ 
بالینی ش��ده بود.اس��رائیل هنوز به صورت رسمی این خبر 
را تأیید نکرده اس��ت. ش��ارون یکی از مجرم ترین حاکمان 
اسرائیلی در حق مردم فلسطین به شمار می آید. در دوران 
قدرت او در سال1982 به جنوب لبنان حمله شد و او جنایت 
جنگی صبرا و شتیال را مرتکب شد که در آن هزاران لبنانی 
و فلسطینی کشته شدند. شارون همچنین بعد از محاصره 
صدها فلسطینی در یک مسجد در سال 1948 جان بیش از 

426 فلسطینی را گرفت.

 حمله نتانیاهو 
به خبرگزاری های ایران!

نخست وزیر رژیم صهیونیستی اقدام برخی خبرگزاری های 
ایران را که به گفته وی س��خنان ریی��س جمهور منتخب 
را اش��تباه نقل قول ک��رده بودند، محکوم ک��رد. به گزارش 
بی بی سی ، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل آنچه را که 
نقل قول اشتباه برخی خبرگزاری های داخلی ایران از سخنان 
حسن روحانی رییس جمهوری منتخب خواند، محکوم کرد.

اخبار بین الملل

پایه  سوم ایمان 
عدل است. عدل 
یعنی هر چیزی 

در جای خود قرار 
گرفتن. معنای 
لغوی عدل هم 

یعنی میانه. اعتدال 
هم که می گویند، 

 از این واژه
است



یادداشت

اهدای خون توسط 2 هزار و 500 نفر 
از مردم اصفهان

   گروه ش�هر- مدي��ركل انتق��ال خ��ون اس��تان اصفهان گف��ت: در 
شب های قدر، ۲ هزار و ۵۳۱ نفر از مؤمنان روزه دار استان اصفهان، خون 

خود را اهدا كردند.
محمدمهدی حريری بیان داشت: درشب هاي قدر، ۲ هزار و ۵۳۱ نفر از 
مؤمنان روزه دار استان اصفهان به ۵ پايگاه انتقال خون در شهرستان هاي 
اصفهان، خوانسار، شهرضا، كاشان و نجف آباد مراجعه كردند. وی افزود: 
در سومین شب قدر نیز، ۷۹۵ نفر از مردم به پايگاه هاي انتقال خون استان 

مراجعه  و ۶۲۹ واحد خون خود را برای درمان بیماران هديه كردند. 

طرح انتخاب استاندار توسط شورای 
شهر فاقد توجیه منطقی است

عضو ش��ورای اس��امی ش��هر اصفهان طرح موضوع انتخاب اس��تاندار 
 توس��ط ش��ورای ش��هر را كه اين روزه��ا توس��ط برخی اعض��ا مطرح 

می شود را فاقد توجیه منطقی و قانونی دانست.
 فتح اهلل معی��ن در گفتگو ب��ا مهر  درمورد ش��نیده ش��دن زمزمه هايی

 مبنی بر لزوم انتخاب استاندار توسط ش��وراها در اصفهان گفت: به نظر 
می رسد با توجه به اين كه استاندار به عنوان نماينده عالی دولت با تصويب 
هیأت وزيران و حکم ريیس جمهور به اس��تان ها اعزام شده و مسئولیت 
اجرای سیاست های دولت، اجرای برنامه های دولتی و نظارت بر حسن 
اجرای بودجه سالیانه دولت و همچنین نظارت بر تأمین امنیت استان را 
به عهده دارد و دولت در قبال اقدامات استانداران پاسخگوی مجلس است 
كه بر اساس اين داليل طرح اين موضوع فاقد توجیه منطقی و قانونی است.

اجرای طرح تفسیر سوره های قرآن 
در سمیرم

كارشناس فرهنگی تبلیغی و تش��کل های دينی اداره تبلیغات اسامی 
شهرستان سمیرم از اجرای طرح تفسیر سوره های قرآن به منظور ترويج 

فرهنگ دينی همزمان با ماه رمضان در شهرستان خبر داد.
 ه��ادی پیرمرادي��ان در گفتگ��و با مه��ر اظهار داش��ت: طرح تفس��یر

سوره های قرآن كريم همزمان با ماه مبارک رمضان به همت اداره تبلیغات 
اسامی در بیش از۱0 مسجد شاخص شهرستان در حال برگزاری است. 
پیرمراديان افزود: س��ال گذش��ته نیز اين برنامه در پنج مسجد شاخص 

شهرستان اجرا شد.

حذف هزینه جابه جایی و بین شهری 
همراه اول از ۱5 مرداد

هزينه جابه جايی و بین شهری س��یم كارت های همراه اول از ۱۵ مرداد 
حذف می شود و هزينه هر دقیقه مکالمه داخل شبکه با سیم كارت های 
دائمی همراه اول بین ۵۱۵ تا ۶۱۸ ريال اعام خواهد شد. به گزارش ايمنا 
س��رانجام از روز ۱۵ مرداد ماه جاری تعرفه همراه اول در سراس��ر كشور 

يکسان می شود. 

 تجدیدی ها از دوم شهریور
 سر جلسه امتحان می روند

ريیس اداره س��نجش آموزش و پرورش اس��تان اصفهان زمان برگزاری 
امتحانات جبرانی را از ۲ تا ۱۸ شهريورماه اعام كرد.

محس��ن كمالی در گفتگو با ايمن��ا ضمن اعام اين خبر اظهار داش��ت: 
امتحانات جبرانی ش��هريور ماه برای دانش آم��وزان دارای غیبت موجه 
در امتحانات خردادماه و دانش آموزانی كه موفق به كس��ب نمره قبولی 

نشده  اند، برگزار می شود. 

گشتی در اخبار 

مردم اصفهان در دفاع از 
مظلومان پیشتاز هستند
نماینده مردم اصفهان در مجلس  

عباس مقتدایی 
مردم اصفهان در روز قدس نشان دادند كه در عرصه دفاع از مظلومان 
جهان پیشرو و پیشتاز هستند و امیدواريم با ادامه حماسه سیاسی در 

اين روز توسط مسلمانان ايران، دودمان رژيم غاصب بر باد رود.
 ديدن صحنه ه��ای حض��ور م��ردم در راهپیمايی روز ق��دس و اعام 
حمايتی ك��ه از مردم مظل��وم جهان دارن��د و حضور گس��ترده مردم 
 روزه دار امت اسامی برای اعام انزجار و تنفر از مستکبران عالم، افکار 

عمومی جهان را ب��ه اين نکته 
 متوج��ه می كن��د ك��ه ملت 
ايران مداف��ع مظلومان جهان 

است.
 م��ردم دنی��ا ب��ا دي��دن اين 
تصاوير متوجه خواهند ش��د 
 ك��ه ملت اي��ران پرچ��م دار و 
علم دار حفاظت و حراس��ت از 

آرمان های اسامی است.
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چهره روز
سرانه فضاي سبز منطقه سه 8 متر مربع است

ش��هردار منطقه ۳ اصفهان گفت: سرانه فضای سبز منطقه س��ه، ۸ متر مربع است، لذا اين 
منطقه از سرانه فضای سبز پايینی برخوردار است. منصور نجفي داشت: اين در حالي است 

كه شهرداری با احداث پارک های محلی توانسته اين سرانه را افزايش دهد.
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حیات وحش اصفهان 
روزهاي سختي دارد

ارمغان فست فودها؛ عدم امنیت غذایی برای خانوارها فرسودگی 60 درصدی موتورسیکلت های در حال تردد  اصفهان

برگزاری همایش انتخاب 
طالیی در  کاشان

گروه ش�هر- مديركل حفاظت محیط زيس��ت اصفهان گفت:جمعیت 
حیات وحش اس��تان به دلیل خشکس��الي، دماي باالي هوا و كم آبي در 

چشمه ها و آبشخورها، به سختي زيست مي كنند. 
كانتري اظهار داش��ت: دو میلیون هکتار از عرصه هاي طبیعي اس��تان 
اصفهان با عنوان مناطق چهارگانه و ش��کار و تیراندازي ممنوع توس��ط 
محیط بانان حفاظت و مديريت مي شود و گونه هاي حیات وحش نیز در 

اين مناطق از سامت الزم برخوردار هستند.
 مديركل حفاظت محیط زيس��ت اس��تان اصفهان افزود: تقريبا نیمي از 
جمعیت حیات وحش شاخص ش��امل كل و بز، آهو و قوچ و میش كشور 
در زيستگاه هاي استان اصفهان زيست مي كنند و اين يك سرمايه ملي 

تلقي مي شود.

ريیس ستاد مركزی معاينه فنی خودرو شهرداری اصفهان گفت: با 
وجود اين كه عمر مفید يك موتورسیکلت حدود۱0 سال است، اما 
بیشتر موتورسیکلت ها پس از پنج سال دچار فرسودگی می شوند، 
در حالی كه در اصفهان نیز ۶0 درصد موتورسیکلت های در حال 

تردد فرسوده هستند.
جمشید جمشیدی در گفتگو با فارس در اصفهان درمورد معاينه 
فنی موتورسیکلت  در اصفهان اظهار داشت: يك سری تجهیزات 

برای مراكز معاينه فنی موتورسیکلت در اصفهان الزم است كه بايد 
از طريق وزارت كشور تهیه شود، در حالی كه در شهر بزرگ تهران 
اين امکانات فراهم شده است. وی با بیان اين كه در اصفهان چهار 
مركز معاينه موتورس��یکلت و نیز يك مركز در شهرک آزمايش 
وجود دارد كه تجهیزات ندارد، افزود: مشکات موتورسیکلت ها 
به مراتب بیشتر خودرو است، چرا كه آلودگی زيادی سطح شهر 
ايج��اد می كنند.          وی ادامه داد: مش��اهده می ش��ود كه صاحبان 
موتورسیکلت با ريختن روغن داخل بنزين، موتور چهار زمانه را به 
موتور دو زمانه تبديل می كنند و توجیه خود را خشك بودن بنزين 
و ريختن روغن برای رفع خش��کی طرح می كنند و اين در حالی 
اس��ت كه روغن درجه احتراق باال دارد و با مخلوط هوا و سوخت 
سوختنی و نیز ذرات معلق روغن و دوده رسوب و منجر به آسیب 
در محفظه موتور و در نهايت نیاز به تعمیر برای موتور پیدا می شود. 
ريیس ستاد مركزی معاينه فنی خودرو شهرداری اصفهان با بیان 
اين كه اين ذرات در هوا منتش��ر و از طريق تنفس وارد دس��تگاه 
گوارش می شود، گفت: اين حركت نوعی جنايت است، چرا كه بعدا 

سبب انواع بیماری های سرطان می شود.

استاديار گروه تغذيه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: فست 
فودها امروزه فقر غذايی و عدم امنیت غذايی را برای خانوارها به 

ارمغان آورده است.
محمد حسن انتظاری در گفتگو با مهر اظهار داشت: آمار دقیقی 
از تعداد افراد و خانوارهای اصفهان كه دچار فقرغذايی هستند در 

دانشگاه علوم پزشکی استان وجود ندارد. 
وی با اشاره به اين كه فرهنگ تغذيه مناسب و مفید و استفاده از 

مواد مغذی هنوز در بین خانواده های اصفهانی ايجاد نشده است، 
ادامه داد: بخشی از نا امنی های غذايی به دلیل مصرف فست فودها 
و قرار گرفتن هله و هوله از جمله چیپس، پفك در س��بد غذايی 

خانواده هاست. 
استاديار گروه تغذيه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصريح كرد: 
اگر امنیت غذايی را از بعد توان اقتصادی خانوارها برای دسترسی 
آسان به غذا مورد بررسی قرار دهیم، وضعیت اصفهان نسبت به 

سیستان و بلوچستان بهتر است.
انتظاری با بیان اين كه فقر غذايی ناشی از فست فودها در اصفهان 
بیش از سیستان و بلوچس��تان، كرمان و بوشهر است و ادامه داد: 
مصرف فست فود و غذاهای آماده عاوه بر نا امنی غذايی كه برای 
خانواده ها به ارمغان دارد، سبب افزايش چاقی و بلوغ زودرس در 
كودكان شده است. وی گفت: قشر ثروتمند جامعه به دلیل رفاه 
اقتصادی كه دارند میزان مصرف مواد مغذی و غیر مغذی در اين 
قشر يکسان است، گفت: در قشر متوسط يك نامتوازنی بین اين 
دو دسته غذا وجود دارد و چون قدرت خريد مواد مغذی را ندارد 

بیشتر به سمت مصرف مواد غیر مغذی می روند. 

مدير عامل س��ازمان رفاهی - تفريحی ش��هرداری كاش��ان ، از برگزاری 
همايش انتخاب طايی در فرهنگسرای مهر اين سازمان خبر داد.

مهدی نادعلی گفت: اي��ن همايش ويژه انتخاب رش��ته كنکور با حضور 
اساتید برجس��ته دانش��گاه ۱4 مرداد ماه در فرهنگس��رای مهر سازمان 

رفاهی- تفريحی شهرداری كاشان برگزار می شود. 
 وی ه��دف از برگ��زاری اي��ن هماي��ش را انتخاب رش��ته م��ورد عاقه

دانش آموزان با توجه به استعداد، توانايي، عاقه و شناخت خود و گزينش 
شهر مورد عاقه آنها برشمرد.

به گفت��ه وی، در اين همايش خانواده های دانش آم��وزان نیز می توانند 
جهت ترغیب و تش��ويق فرزندان خود در انتخاب رش��ته تحصیلی آنها 

آگاهی های الزم را كسب كنند.

س ایمنا[
]عک
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امروزه تلفن همراه به عنوان 
 گروه 
يک��ی از مظاه��ر فن��اوری شهر

ارتباط��ی نوي��ن در زندگی 
فردی و اجتماعی بشر جايگاهی قدرتمند دارد و 
جزء الينفك مناسبات روزمره محسوب می شود، 
به طوری كه می توان ادعا كرد برای بس��یاری از 
افراد زندگی ب��دون آن ام��کان پذير نیس��ت يا 

دست كم مطلوبیتی ندارد.
نف��وذ كاربردهای تلفن همراه در ش��ئون زندگی 
پديده ای جهانی اس��ت و در جامعه م��ا با وجود 
فروكش كردن تب اولیه استفاده از آن، مقبولیتش 
به حدی رس��یده كه مضرات جدی و اساسی اين 
فناوری م��درن را مخفی و نادي��ده نگه می دارد؛ 
مضراتی ك��ه در حوزه ه��ای متن��وع اجتماعی، 
فرهنگی، رفتاری، روان شناسی، پزشکی، قانونی، 
جزائی و ... به آسیب زايی می پردازد و با كمی دقت 
و موش��کافی می توان به دامنه تأثیر نامطلوب آن 

پی برد. 
در حقیق��ت از ي��ك دي��دگاه آسیب شناس��انه 
می توان تلفن هم��راه را يك منبع ب��زرگ برای 
تولید نارس��ايی ها و معضاتی دانست كه آشکارا 
 يا پنهان در مناسبات زندگی كاربران نفوذ كرده 

است.
 از جمله آس��یب ها يکی از آن مواردی است كه 
 اين روزها تبلیغش را همه ما ديده و ش��نیده ايم؛

طرح ۵+۵۵ همراه اول كه البته قبل از آن شركت 
ايرانسل شبیه آن را اجرا كرده است. طرح ۵+۵۵ و 
يا در حال اجراست و همچنین افزايش تخفیفات 
شبانه مکالمات به مناسبت ماه رمضان كه منجر 
به انحراف جوان��ان و ناهنجاری ه��ای اجتماعی 

می شود.

تبلیغات این روزهای تلفن همراه قابل 
تأمل است

صبحت كردن، خود به تنهايی ارزشمند نیست، 
چه برسد كه در زمان اس��تراحت و از ساعت۱۲ 
شب تا ۷ صبح به صورت رايگان باشد و جوانان به 
راحتی به آن گرايش پی��دا كنند، در حقیقت اين 
تشويقات و خدمات هنجارشکنی بوده و منجر به 

ناسازگاری در خانواده می شود.
مسئوالن بايد اوقات فراغت را غنی سازند نه اين 
كه آن را پر كنند و اگر غرب و هر كشوری بداند كه 
برای پر شدن اوقات فراغت چنین اقدامی صورت 
گرفته ما را مضحکه قرار م��ی دهند، چرا كه چه 
كش��وری اوقات فراغت را در س��اعات استراحت 

غنی و پر می سازد!
برخی از افراد برای به دست آوردن سود و پول با 
اجتماع، فرهنگ و خانواده بازی می كنند كه حتما 
بايد مسئوالن با افرادی كه چنین تبلیغاتی كرده و 
دچار به هم ريختگی روحی و روانی افراد و مجادله 

در خانواده می شوند برخورد كنند.

برخ�ورد ج�دی ب�ا تبلیغ�ات مکالمه 
رایگان از ۱2 شب تا 7 صبح

بايد مس��ئوالن و افرادی كه اين تبلیغات را انجام 
می دهند خود را جای خانواده ق��رار داده و  نگاه 

عالمانه داشته باشند نه نگاه كوركورانه.
 در واق��ع در ح��ال حاض��ر اي��ن تبلیغ��ات ك��ه 
آس��یب رس��ان ب��ه روح و فرهن��گ و جس��م 
 انسان هاس��ت، ب��ه طور كام��ل و علن��ی صورت 
می گیرد كه بايد با اين افراد برخورد شود و جلوی 

آن را گرفته شود.
نظارت بیش��تر در خانواده و نبود چنین خدماتی 

مشکات را تا حدودی رفع خواهد كرد.
هدف و دلیل واقعی همراه اول و ايرانسل از اجرای 
اين طرح ها چیست؟ اگر واقعا دلسوز عموم مردم 

هستند، الزم است به اين سؤاالت پاسخ دهند:
۱- مگر میزان درآمد اين دو شركت چقدر است 
كه اين قدر مهربان شده و دقايق طوالنی مکالمه 

رايگان در اختیار مشتركان خود می گذارند؟
۲-به گزارش اوپراتور هم��راه اول در ماه رمضان 
فقط به مدت۳ هفته از اجرای طرح۵+۵۵، معادل 
۱۶ میلیارد تومان، تخفی��ف در هزينه مکالمات 
مشتركان صورت گرفت. سؤال اين است، چرا اين 

تخفیف در كل سال انجام نمی شود؟!
۳- چرا شركت همراه اول، اهدا)!( مکالمه رايگان 
را منوط به مکالمه يکس��ره و ب��دون قطِع دريك 
ساعت كرده اس��ت؟ آيا همراه اول چشم به پايان 
مکالمه در كمت��راز۶0 دقیقه و محاس��به هزينه 

كامل آن دوخته است؟!
عاوه بر گس��ترش فرهنگ مکالمه بدون هدف و 
هرزه گويی در اين گونه خدم��ات، افراد به دلیل 
عادت كردن به مکالمه طوالن��ی، ديگر با مکالمه  
كم، راضی نمی ش��وند و حت��ی در زمانی كه اين 
طرح تعطیل شود – كه غالبا اين گونه است –خود 
به خود رو ب��ه مصرف گرايی پی��دا كرده و درصد 
استفاده ازمکالمات تلفنی آنها افزوده می شود و از 
اين طريق شركت های مذكور به اهداف سودهی 

خود می رسند.
اما وقتی نگاه دقیق به اين طرح می كنیم متوجه 
می ش��ويم كه ثمره دراختیار قرار دادن اين نوع 
خدمات از سوی ش��ركت همراه اول و طرح های 

مختلف شركت ايرانسل، عاوه بر به دست آوردن 
س��ود هنگفت دركوتاه مدت و درازمدت، چیزی 
نیس��ت جز تقويت فرهن��گ مص��رف گرايی در 

جامعه.
چون عاوه بر گس��ترش فرهن��گ مکالمه بدون 
هدف و ه��رزه گويی در اين گون��ه خدمات، افراد 
به دلیل عادت كردن ب��ه مکالمه طوالنی، ديگر با 
مکالمه كم، راضی نمی شوند و حتی در زمانی كه 
اين طرح تعطیل شود – كه غالبا اين گونه است –

خود به خود رو به مصرف گرايی پیدا كرده و درصد 
استفاده ازمکالمات تلفنی آنها افزوده می شود و از 
اين طريق شركت های مذكور به اهداف سودهی 

خود می رسند.

تلفن هم�راه م�ورد نظر در دس�ترس 
مي باشد

در طرح مکالمه رايگاِن اين دو شركت، اگر خوب 
دقت كنیم، می بینیم س��اعتی كه باي��د افراد در 
كنارخانواده باشند و يا استراحت كنند، ترغیب به 
مکالمه با دوستان می ش��وند)!( حال تصور كنیم 
مردی در خان��واده در كنار همس��ر و فرزندانش 
بخواه��د با دو نفر از دوس��تان خ��ود از اين طرح 
اس��تفاده كند، چه آثار مخربی در بنیان خانواده 
خواهد گذاش��ت. ضمن اين كه در فضای كنونی 
همه   ما خوب می دانیم، چه آثار سوءاخاقی نیز 

ممکن است به وجود آيد... .
آيا ترغی��ب به اين ن��وع روحیه مص��رف گرايی، 
خیانت به كشور نیس��ت؟ در اين میان چرا صدا و 
سیمای كشور كه منويات رهبر عزيز بايد سرلوحه 
سیاست های برنامه هايش باشد، توجه ای به اين 
مس��أله ندارد؟ آيا بیانات رهبر عزيزمان درس��ال 
اصاح الگوی مصرف يادش��ان رفته است؟ يا فکر 
می كنند توجه ب��ه بیانات معظم ل��ه منحصر در 

همان سال است؟!
از طرفی تعجب آور اس��ت چرا وزارت بهداش��ت 
در اين زمینه س��کوت كرده اس��ت؟ با وجود اين 
هم��ه مقاله و دالي��ل پزش��کی مبنی ب��ر اثرات 
س��وء مکالمه طوالنی ب��ا تلفن هم��راه، آيا الزم 
 نیس��ت برای س��امتی عم��وم م��ردم تدبیری

 بینديشند؟

خیانت بزرگ شرکت های تلفن همراه!

 حرف مفت زدن یا مفت حرف زدن 
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چهره روزیادداشت

شرایط یزد و اصفهان ویژه است
گروه اقتصاد- سرپرس��ت معاونت آب و آبفای وزارت نیرو با اعالم این 
که قطعی ناگهانی آب در تهران ناشی از برنامه وزارت نیرو نیست گفت: 
در برخی اس��تان ها مانند یزد و اصفهان در تمام طول سال کم آبی ادامه 
 خواهد داش��ت. علیرضا دائمی گفت: در حال حاضر ش��رایط آبرس��انی

به ویژه در شهر تهران بهتر شده و با همكاری مردم، اکنون شبكه تعادل 
خود را پیدا کرده است. سرپرست معاونت آب و آبفاي وزارت نیرو از بهبود 

شرایط افت فشار آب در پایتخت خبر داد.
سرپرست معاونت آب و آبفای وزارت نیرو در خصوص این که گالیه مردم 
این است که هیچ گونه اطالع رساني پیش از قطع آب صورت نمی گیرد 
اظهار داشت: قطعي آب ناشي از برنامه وزارت نیرو نیست و ما هنوز شرایط 
ویژه و نوبت بندي اعالم نكردیم. وي افزود: به دلیل این که در یک ساعت 
معین یكباره برداشت هاي آب بیشتر مي ش��ود، فشار در برخي مناطق 
کاهش مي یابد و این کاهش همراه با قطعی آب س��اختمان هایي است 
که در طبقه هاي باالتر و یا در حواشي شهر قرار دارند. این مقام مسئول 
در وزارت نیرو ادامه داد: منابع آب به ویژه در ش��هر تهران مناسب است، 
اما در برخي از شهرها مانند استان یزد و اصفهان این طور نیست و کمبود 
آب وجود دارد و اعالم شده که حتما باید10 درصد صرفه جویي در تمام 
طول سال صورت بپذیرد. سرپرست معاونت آب و آبفای وزارت نیرو گفت: 
در چند روزي که با ش��دت گرما مواجه هستیم باید مردم کمک کنند تا 
با کمبود آب مواجه نشویم. وي افزود: 5 درصد از جمعیت شهر تهران در 
شرایطي که فشار پایین مي آید دسترس��ي به آب پیدا نمي کنند و براي 

اینک ه این اتفاق نیفتد باید 10 درصد صرفه جویي صورت گیرد.

خبر ویژه

4
پولخریدتضمینیگندمهمتهکشید

دالور حیدرپور مدیرکل دفتر غالت و نباتات علوفه ای وزارت جهادکش��اورزی با اشاره به ابالغ مصوبه 
افزایش نرخ خرید تضمینی گندم به مراکز خرید، از نبود نقدینگ��ی کافی برای پرداخت بهای گندم 

در این مراکز خبر داد.
 ارتقای تولید فوالد مبارکه 
به بیش از 7 میلیون تومان

سميعي نژاد 

مدير عامل شرکت فوالدمبارکه

سال گذشته با رشد 7/1 درصدي، میزان فروش محصوالت خود را از  5 
میلیون و 589 هزار و 864 تن در سال1390 به 5 میلیون و 986 هزار و 
414 تن در س��ال1391 افزایش دادیم ضمن این که از لحاظ ریالي نرخ 

رشدي معادل 54/74 درصدي را تجربه کردیم. 
خوشبختانه با هماهنگي خوبي که بین معاونت هاي  خرید و مالي شرکت 
به وجود آمد توانس��تیم تمام 
کاالهاي اس��تراتژیک خود را 
خریده و ذخی��ره نماییم و این 
امر باعث شد تولید شرکت به 
6/4 میلیون ت��ن افزایش یابد 
 و با خری��د ف��والد هرمزگان،

 برنام��ه ری��زي نمودی��م ت��ا 
تولیدمان ب��ه 7/3 میلیون تن 

ارتقا یابد.
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دولت دکتر احمدی نژاد  هم  س��پری ش��د و ایش��ان سرخوش از 
خدمات فراوانی است که آنها را انجام داده اس��ت. نمود این امر را 
می توان از تقدیرها و آمارهایی مش��اهده کرد که بر زبان ایش��ان 
جاری می شود. ایشان به گونه ای سخن می گویند که گویی دولت 

را خرابه تحویل گرفته اند و دارند یک گلستان پس می دهند!
فارغ از نكات مثبتی که در این دولت وجود دارد، اما باید نیمه خالی 
لیوان را هم دید تا بتوان یک قضاوت منطقی راجع به عملكرد کلی 
دولت داش��ت. در ادامه مروری بر ماهیت عملكرد اقتصادی دولت 

آقای احمدی نژاد صورت می گیرد.
یكی از نق��اط ضعف این دول��ت افزایش7 برابری قیمت مس��كن 
نسبت به سال 1384اس��ت. به این موضوع باید رشد 5/۲برابری 
قیمت خودرو را اضاف��ه کرد. همچنین باید متذکر ش��د که اقالم 
مصرفی خانوار رشد450درصدی را تجربه کرده است. قیمت سكه 
نیز حدود10 برابر شده است که در بعضی مواقع این جهش تا 15 

برابر پیش رفت.
اقتصاد ایران با تورم 36درصدی)بنا به اعالم بانک مرکزی( و نرخ 
۲500 توماني دالر روبه رو است، به طوري که بر هزینه هاي تولید 
اثر 37 درصدي گذاشته است.کارشناس��ان دلیل این امر را 7برابر 
شدن نقدینگی موجود در جامعه اعالم کرده اند.  قابل توجه است 

که دولت عدالت، کابینه را با تورم4/10درصدی تحویل گرفت.
 ای کاش دکتر احم��دی نژاد نگاهی به رش��د اقتص��ادی ایران از 

سال های 1376 تا 1384 بكنند و یک مقایسه ای با همین شاخص 
در دوره زمانی 84تا9۲انجام دهند. آن وقت خود خواهند فهمید 
که تصمیمات خلق الساعه خود چه تأثیری بر اقتصاد ایران بزرگ 
داشته است. این در صورتی اس��ت که این دولت بیشترین درآمد 

نقتی را در طول تاریخ اقتصادی کشور نصیب خود کرده است.
آقای احمدی نژاد با شعار مبارزه با فساد اقتصادی روی کار آمد، اما 
بزرگ ترین فساد مالی تاریخ کشور در دوره ایشان به وقوع پیوست 
و عمال هیچ اقدام��ی برای پیگیری این موضوع در قالب تش��كیل 
سازمان و یا ارسال الیحه به مجلس انجام نشد؛ امری که در اظهارات 
رهبری جلیل القدر انقالب پس از فساد مالی3000میلیاردی تجلی 
یافت. آنجا که ایشان از صرف صحبت کردن در باره این موضوع و 

فقدان عمل در این حوزه شكوه کردند.
در حوزه بودجه نویسی نیز ما شاهد رشد 5 برابری هزینه های جاری 
دولت نسبت به سال1384هستیم. آقای احمدی نژاد قرار بود که 
اقتصاد کشور را از حالت تک محصولی در بیاورد، اما در هر بار بودجه 
نویسی سهم درآمدهای نفتی در تأمین بودجه دولت افزایش یافت. 
 در این باره آقای احمدی نژاد با برداش��ت شبانه از حساب بانک ها

بدهی دولت ب��ه بانک ها را از3000میلیارد تومان در س��ال84 به 
51000 میلیارد تومان  در آذرماه1391رس��انده است؛ یعنی یک 
رشد 17 برابری. ذکر این نكته نیز محلی از اعراب ندارد که دولت در 
هر بار بودجه نویسی قصد افزایش انتشار اوراق مشارکت را داشت 

که در سال 1391این میزان به حدی بود که باز پرداخت آن برای 
دولت بعدی چیزی در حدود 4/۲برابر پول نفت بود که وکالی ملت 
جلوی آن را گرفتند؛ پیش��نهادی که از دیدگاه برخی نمایندگان 

استراتژی زمین سوخته لقب گرفت.
آقای احمدی نژاد با ش��عار مبارزه با رانت بانكی روی کار آمد، اما 
میزان معوقات بانكی از حدود6000میلیار تومان به 70هزار میلیارد 

تومان رسیده است.
دولت آقای احمدی نژاد مكلف ب��ه رونق بیمه های اجتماعی بود، 
طوری که طبق قانون چهارم توسعه دولت می بایست سهم مردم 
از هزینه های در م��ان را از70 در صد به30 درصد کاهش دهد که 
در حال حاضر این نسبت عكس است، با این حال می توان گفت که 
دولت آقای احمدی نژاد در این حوزه درجا زده اس��ت. این مطلب 
مصداق خوبی است از عدم پایبندی دولت به اسناد باالدستی کشور 
مثل برنامه های توسعه و سند چشم انداز. قابل ذکر است که آقای 
احمدی نژاد هنوز گزارش��ی از میزان موفقیت دولت در این اسناد 

باالدستی نداده اند.
طبق آمارهای مرکز آمار در بازه زمانی 85 تا 91نرخ  ازدواج کاهش 
یافته است و همگام با آن نرخ طالق افزایش یافته است. این هم یكی 
دیگر از دستاوردهای دولت کریمه در حوزه مسائل اجتماعی است!

و اما روح حاکم بر دول��ت احمدی نژاد اخالق ب��ود. در این زمینه 
نیز ش��اهكاری مثال نزدنی وجود دارد. تهمت ها و دورغ هایی که 
خود ایشان نس��بت به اش��خاص این نظام مانند آقای الریجانی با 
پخش فیلم غیر شرعی در مجلس و زیر سؤال بردن آقای هاشمی 
رفسنجانی در مناظره شب 14خرداد که با دو تذکر جدی رهبری 
مواجه شد. به این مورد باید مارک زدن های غیر شرعی توسط تیم 
مطبوعاتیشان هم اضافه کرد. همچنین زیر سؤال بردن نهادهایی 
مثل مجلس و سپاه را باید خاطرنشان شد. عزل منوچهر متكی در 
هنگامه سفر در س��نگال و خانم دکتر وحید دستجردی به دلیل 
انتقاد از عدم تخصیص ارز دارویی از دیگر دستاوردها در این حوزه 
اس��ت. همچنین بروز اختالفات میان س��ران قوا در همین راستا 

ارزیابی می شود!
همچنان دو گله رهبر معظم انقالب که در س��ال های 86 و 90 از 
عدم گزارش دهی دولت در حوزه فرهنگ داشتند، در ذهن ها باقی 
است. در آن دیدار بود که رهبری از مظلومیت فرهنگ سخن گفتند 
و از دولت خواستند که تدبیری برای این موضوع بیندیشد، اما در 4 
سال بعد همین تذکر دوباره تكرار شد. جالب اینجاست که با وجود 
تذکر رهبری خصوصا در حوزه کتاب و کتابخوانی، دولت با افزایش 
قیمت کاغذ و به تبع آن گران تر شدن قیمت کتاب این بازار با یک 

شوک روبه رو شد و این یعنی کاهش تقاضا در این بخش!
و در پایان بگذریم از مواردی چون تزلزل مدیریت اجرایی کش��ور 
که ایشان با تغییر س��ریالی وزیران در دو دولت نهم و دهم رقم زد 
و همچنین انحالل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سپس 
بازراه اندازی آن! و عدم به کارگیری یک مدیریت کارآمد در حوزه 
تنظیم بازار که هر از گاهی بحران های خرد همچون بحران مرغی، 

بحران کره، بحران مواد شوینده و...  گریبان گیر ملت می شدند! 

چند نما از عملکرد اقتصادی دولت نهم و دهم

مکانیسم تخصیص ارز به احمدینژادبدونروتوش!
کاالهای اساسی شفاف نیست

دبیر انجمن صنایع لبنی با بیان این که 11 هزار تن کره در 
گمرک در انتظار تخصیص ارز است، به فارس گفت: در حالی 
که بخشنامه ها و مصوبات زیادی برای پرداخت ارز به کاالهای 
دپو شده در گمرک صادر شده است، اما هیچ کدام مكانیزم 
درست تخصیص ندارد. رضا باکری در پاسخ به این پرسش 
که چرا ب��ه رغم تصویب مجلس در اختص��اص ارز مرجع به 
کاالهای اساسی، ارز برای ترخیص کره دپو شده در گمرک 
اختصاص نمی یابد، گفت: بانک مرکزی در بخشنامه ای نرخ 
ارز مرجع 1۲۲6 توم��ان را به ۲477 توم��ان تغییر داد و به 
واردکنندگانی که می خواهند ارز ۲477 تومان بدهند. اخیرا 
اعالم شد تخصیص ارز مرجع به کره از اول مرداد قطع شده 

است و از گمرک ترخیص نمی شود. 

بررسی مشکالت جایگاه داران 
CNG  با حضور  مسئولین ذیربط

امیر عباس سلطانی عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره 
به جلسه کمیسیون متبوع خود گفت: در جلسه کمیسیون 
 CNG انرژی، مشكالت و موانع موجود بر سر راه جایگاه های
با حضور مسئولین شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
و همچنین انجمن صنفی گاز CNG کش��ور مورد بررسی 

قرار گرفت.

 شناسایی 58 واحد متخلف 
در شهرستان اصفهان

مدیر بازرس��ي و نظارت مجمع اصناف شهرستان اصفهان 
گفت: از ابتداي م��اه رمضان تاکنون در بازرس��ي از بیش از 
8 هزار واحد صنفي شهرس��تان اصفهان، 58 واحد متخلف 
شناسایي شد. به گزارش ایمنا، فتاح با اعالم این خبر، اظهار 
داشت: برچس��ب هاي تقلبي، نبود برچسب قیمت بر روي 
کاالها، گرانفروشي، کم فروش��ي، نبود کارت و پروانه کسب 
از جمله تخلفات این واحدهاست  وی افزود: نه تنها تخلفات 
واحدهاي صنفي در ماه مبارک رمض��ان 85 درصد کاهش 
داشته، بلكه شكایات مردمي در این مدت 50 درصد کمتر از 
ماه هاي دیگر بوده است. مدیر بازرسي و نظات مجمع اصناف 
شهرستان اصفهان از مردم خواست در صورت مشاهده تخلف 
با شماره تلفن هاي ۲35۲013و ۲35۲01۲ تماس بگیرند.

اخبار کوتاه
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ 

 9209980351700505  : پرونده  شماره   9210100351701684  : ابالغیه   2329
شماره بایگانی : 920519 خواهان مهری شایان فر  دادخواستی به طرفیت خوانده 
علی افیونی به خواسته صدور حکم طالق  به درخواست زوجه  تقدیم دادگاه های 
دادگاه  هفدهم     به شعبه  نموده که جهت رسیدگی  عمومی شهرستان اصفهان 
خیابان   – باال  باغ  چهار  خیابان   – اصفهان  در  واقع  اصفهان  حقوقی(   ( عمومی 
طبقه 2 اتاق شماره  ساختمان دادگستری کل استان اصفهان –  شهید نیکبخت – 
206 ارجاع و به کالسه 9209980351700505 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1392/6/20 و ساعت :9:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت  در یکی از جراید کثیر 
االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
را  و ضمائم  دادخواست   دوم  نسخه  خود  کامل  نشانی  اعالم  و ضمن  مراجعه 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. مدیر دفتر  شعبه هفدهم 

دادگاه عمومی حقوقی شهر ستان اصفهان

ابالغ 

 9209980352100132  : پرونده  شماره   9210460352100007  : ابالغیه   2369
شماره بایگانی : 920138 خواهان شهناز صادقی فرزند عبدالحسین دادخواستی 
به طرفیت خوانده کریم مظفری فرزند محمد رضا به خواسته تعدیل نفقه  تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه بیست 
خیابان چهار باغ  و یکم    دادگاه عمومی ) حقوقی( اصفهان واقع در اصفهان – 
باال – خیابان شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان – طبقه 4 
اتاق شماره 459 ارجاع و به کالسه پرونده فوق ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1392/6/19 و ساعت :10:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت  در یکی از جراید کثیر 
االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
را  و ضمائم  دادخواست   دوم  نسخه  خود  کامل  نشانی  اعالم  و ضمن  مراجعه 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.  مدیردفتر  شعبه بیست 

و یکم دادگاه عمومی حقوقی ) خانواده ( شهر ستان اصفهان

ابالغ 

 9209980350800012  : پرونده  شماره   9210100350801269  : ابالغیه   2097
شماره بایگانی : 920012 خواهان مالی اعتباری عسکریه به مدیریت سید امین 

و  دادخواه  مجید  و  دادخواه  مسعود  خواندگان  طرفیت  به  دادخواستی  جوادی 
دادگاه های  تقدیم  مطالبه طلب   به خواسته  دادخواه    و اصغر  دادخواه  مجتبی 
دادگاه  هشتم     به شعبه  رسیدگی  که جهت  نموده  اصفهان  عمومی شهرستان 
خیابان   – باال  باغ  چهار  خیابان   – اصفهان  در  واقع  اصفهان  حقوقی(   ( عمومی 
طبقه 3 اتاق شماره  ساختمان دادگستری کل استان اصفهان –  شهید نیکبخت – 
315 ارجاع و به کالسه پرونده فوق ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1392/6/20 
و ساعت :9:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت  در یکی از جراید کثیر االنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست  و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.  منشی شعبه هشتم دادگاه عمومی 

حقوقی شهر ستان اصفهان

ابالغ  

2309شماره ابالغیه 9210100353301369 شماره پرونده : 9009980358000897 
: 910425 محاکم کیفری دادگستری شهرستان اصفهان به موجب کیفر  بایگانی 
خواست موجود در پرونده کالسه 9009980358000897 برای امیر اسماعیلی به 

اتهام خیانت در امانت و تحصیل مال نامشروع تقاضای کیفر نموده که رسیدگی 
به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1392/6/20 ساعت 
دسترسی  عدم  و  بودن  المکان  مجهول  به  عنایت  با  است  گریده  تعیین   10:30

به متهم و در اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون آئین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم  جهت دفاع از 
اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردید . بدیهی است در صورت عدم 
حضور ، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد . م الف 3156 مدیر 

دفتر شعبه 107 دادگاه عمومی ) کیفری ( شهرستان اصفهان 

ابالغ 

2095 کالسه پرونده : 920444 ح 26 وقت رسیدگی : 92/6/20 ساعت 11 صبح  
برات   فرزند  بندرزاده  علی   : خوانده  اله  نصر  فرزند  مارانی  منصوره   : خواهان 
جهت  که  نموده  عمومی  دادگاههای  تسلیم  دادخواستی  خواهان  طالق  خواسته 
رسیدگی به شعبه 26 حقوقی اصفهان ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده 
و  دادگاه  دستور  و  خواهان  درخواست  به  خوانده  بودن  المکان  مجهول  بعلت 

بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 
االنتشار محلی آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه 
بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهم رساند . 

مدیر دفتر شعبه 26 دادگاه عمومی اصفهان 

ابالغ 
: 92/6/20 ساعت 10 صبح   : 901402 ح 7 وقت رسیدگی  2384 کالسه پرونده 
 – ، هدیه جماری  :هانیه جماری  فرزند علی خوانده  ابوالقاسم جماری   : خواهان 
نسرین رمضانی  خواسته مطالبه وجه چک  خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای 
عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 7 حقوقی اصفهان ارجاع گردیده و وقت 
رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و 
دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیر االنتشار محلی آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین 
آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی 

حضور بهم رساند . مدیر دفتر شعبه 7 دادگاه عمومی اصفهان

تاسیس شرکت
: 92/3/5 آگهی تاسیس شرکت تعاونی مسکن  99 شماره: 92/2708/33و تاریخ 
ملی  شناسه  و   846 ثبت  شماره  به  اردستان  شهرستان  دادگستری  کنان  کار 
نامه  ذیل  الذکرکه  فوق  اساسنامه شرکت  و  نامه  اظهار  14003474754. خالصه 
اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهر ستان اردستان  شماره 1772- 92/3/13 
مورخه 16 /92/3 به این اداره ارسال شده و در تاریخ 92/3/26 به ثبت رسیده و 
از حیث امضاهای ذیل ثبت تکمیل شده را برای اطالع عموم در روزنامه رسمی 
و نیز روزنامه زاینده رود به شرح زیر آگهی میشود : 1- موضوع شرکت :1- 
واگذاری  و  مسکونی  آپارتمانهای  و  خانه   – ساختمان   – مسکونی  زمین  تهیه  
واحد های مسکونی نقدا یا به اقساط به اعضا و همچنین تاسیسات عمومی مورد 
استفاده مشترک اعضا 2- خرید واحد های مسکونی  نیمه تمام و یا تکمیل شده 

 : به شرح کامل ماده 3 اساسنامه   2- مدت شرکت  بقیه  به اعضاء  و واگذاری 
شهر  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون  اداره   1392/3/13-1772 شماره  نامه  مطابق 
ستان اردستان – از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز اصلی شرکت : اردستان 
– دادگستری شهر ستان اردستان 4- سرمایه شرکت : مبلغ 186000000 ریال 
نقدی که به 31 سهم شش میلیون ریالی با نام تقسیم شده و مطابق گواهی مورخه 
به  آن  ریال   62000000 مبلغ  اردستان  شعبه  تعاون  توسعه  بانک   1392/3/12
مدیران  اولین  میباشد..5-  اعضا  تعهد  در  بقیه  و  واریز  شرکت  مفتوحه  حساب 
شرکت : آقای سید علیرضا میر طبائی فرزند سید محمد  با کد ملی 1189570610 
نعنائی  ناصر  آقای  و  مدیره  هیات  رئیس  سمت  به   8381849675 پستی  کد  و 
با کد ملی 1189616920 و کد پستی 8441967711 به سمت  زواره فرزند علی 

نائب رئیس هیات مدیره و آقای روح اله زمانی فرزند رمضانعلی  با کد ملی 
1239895232 و کد پستی 8761947141 به سمت  منشی وعضو هیات مدیره 
به عنوان اعضای اصلی و نیز علی اکبر زائری اردستانی فرزند غالمرضا با 
کد ملی 1189546515 و کد پستی 8381859651 به سمت عضو علی البدل 
هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند .همچنین آقای ناصر نعنائی 
زواره به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب و قبول سمت نمود. 
6- دارندگان حق امضاء: کلیه قرار دادها   و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی 
زواره  نعنائی  ناصر  امضای  با  بهادار  اوراق  برات   – سفته   . چک  قبیل  از 
مدیر عامل و سید علیرضا میر طبائی رئیس هیات مدیره و در غیاب رئیس 
در  و   . است  معتبر  مهر شرکت  با  همراه  زمانی  اله  ح  رو  آقای  امضای  با 
مورد اسناد عادی با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد . 8- 
بازرسان : آقای مجتبی مختاریان پور فرزند مهدی  با کد ملی 1189593769 
و کد پستی 8441764753 به سمت بازرس اصلی و آقای مرتضی رضائی  
به سمت  با کد ملی 1189568306 و کد پستی 8441765891  فرزند حسن 
بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند  م الف 165خیراله 

عصاری – رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان  

تاسیس 
با  پارتیکان  گستر  نوین  آسا  تاسیس شرکت  103/739ث/92    : شماره   66
 49978 شماره  تحت   1392/3/8 درتاریخ  فوق  محدودشرکت  مسئولیت 
تاریخ  در  و  رسیده  ثبت  به  اداره  این  در   10260684110 ملی  شناسه  و 
1392/3/8 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکیمل گردیده و خالصه شرکت نامه آن 
به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی و کثیر االنتشار زاینده 
رود آگهی می شود . 1- موضوع شرکت طراحی و توسعه بانکهای اطالعاتی 
تحت وب باستثنای نرم افزار های فرهنگی و دفتر فنی و مهندسی درزمینه 
اعم از ساخت و ساز ساختمان و اجرای کلیه پروژ   – کار های ساختمانی 
ه های ساختمانی – ابنیه – راه سازی – سد سازی – پل سازی – محوطه 
سازی و کلیه پروژ ه های پیمانکاری مرتبط – اخذ وام و تسهیالت و اعتبارات 
از کلیه بانکهای داخلی و خارجی صرفاجهت تحقق اهداف شرکت – اخذ وام 
و اعطاای نمایندگی در داخل و خارج از کشور صرفا در جهت تحقق اهداف 
مراجع  مجوز  از کسب  پس  موضوع شرکت  با  مرتبط  امور  کلیه  و  شرکت 
ذیصالح. . 2- مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز اصلی 
خوارزمی   – سپاهانشهر  اصفهان  شهر   – اصفهان  استان   -3-1  : شرکت 
تلفن   – کوچه جوانه پالک 88  کد پستی 8179968363   – 4- خیابان معلم 
  -5  . باشد  می  ریال   1000000 مبلغ   : شرکت  سرمایه   -4  03116507042
اولین مدیران شرکت1-5- خانم الهام صدیقی  به سمت رئیس هئیت مدیره 
2-5- آقای مسعود صدیقی به سمت عضو هئیت مدیره   3-5- آقای مسعود 
صدیقی به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.6- دارندگان 
آقای  امضای  با  شرکت  ات  تعهد  و  مالی  اسناد  و  اوراق  کلیه   : امضا  حق 
اختیارات  با مهر شرکت معتبر است 7-  (  و  ) مدیر عامل  مسعود صدیقی 
مدیر عامل : طبق اساسنامه رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری 

اصفهان 

تاسیس 
137 شماره : 103/1142ث/92  تاسیس شرکت آبان مهاب سپاهان سهامی 
خاص شرکت فوق درتاریخ 1392/4/13 تحت شماره 50266 و شناسه ملی 
10260687434 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1392/4/13 از لحاظ 
امضاء ذیل دفاتر تکیمل گردیده و خالصه اظهار نامه آن به شرح زیر جهت 
اطالع عموم در روزنامه های رسمی و کثیر االنتشار زاینده رود آگهی می 
شود . 1- موضوع شرکت طراحی و نظارت و اجرای کلیه پروژ ه های مربوط 
به رشته های آبیاری و زهکشی – آب و فاضالب آبخیزداری –سد و تونل 
– منابع آب – آبهای زیر زمینی – راه باند و راه و ساختمان – شهر سازی – 
فضای سبز – نقشه برداری – معادن – تاسیسات – مکانیک – مکانیک خاک 
فرودگاه  مترو –  – کشاورزی و دامپروری- مرتع داری – محیط زیست – 

و صادرات   واردات  و  بازرگانی   – مهندسی  و  فنی  و  فعالیتهای خدماتی   –
کلیه کاالهای مجاز و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و 
اخذ وام و امتیاز از بانکهای دولتی و خصوصی جهت تحقق اهداف شرکت 
و کلیه اموری که به نحوی با موضوع شرکت در ارتباط است پس از کسب 
مجوزهای الزم . . 2- مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز 
خیابان   – شهر اصفهان ملک شهر   – : 1-3- استان اصفهان  اصلی شرکت 
کد پستی 8196667965 4- سرمایه  مریم پالک 11   کوچه   – 17 شهریور 
شرکت : مبلغ 1000000 ریال  منقسم به یکصد سهم 10000 ریالی که تعداد 
طی  موسسین  توسط  ریال   350000 مبلغ  که  باشد  می  نام  با  سهم  یکصد 
گواهی بانکی شماره 216 مورخ 1392/4/5 نزد بانک سپه شعبه مسجد سید 
باشد  می  سهام  صاحبان  تعهد  در  سرمایه  الباقی  و  است  گردیده  پرداخت 
رئیس  به سمت  قربانی سینی   اکبر  آقای  مدیران شرکت5-1-  اولین    -5  .
مدیره    هیئت  رئیس  نائب  سمت  به  مستوفی  مریم  خانم   -5-2 مدیره  هئیت 
3-5- آقای امیر ربیعی به سمت  عضو هئیت مدیره 4-5- آقای امیر ربیعی 
به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.6- دارندگان حق امضا : 
کلیه اوراق و اسناد مالی و شرکت با امضای مدیر عامل ورئیس هئیت مدیره 
همراه با  با مهر شرکت و سایر تعهدات با امضای مدیر عامل یا رئیس هئیت 
مدیر   : عامل  مدیر  اختیارات   -7 میباشد  معتبر  مهر شرکت  با  همراه  مدیره 
عامل مجری مصوبات هئیت مدیره می باشد  8- بازرس اصلی و علی البدل 
: 1-8- آقای امیر معتمدی آدر منابادی به عنوان بازرس اصلی 2-8- آقای 
ثبت  اداره  4170رئیس  الف  م  البدل  علی  بازرس  عنوان  به  کیماسی  عباس 

شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان

تغییرات 

سپانو  فراز  کیان  شرکت  تغییرات  آگهی   92/103 1384/ت   : شماره   138
سهامی خاص به شماره ثبت 43636 وشناسه ملی 10260615031 به استناد 
 1392/2/2 مورخ  مدیره  هئیت  و  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه 
اتخاذ شد 1- آقای فالمرز اورانگی به عنوان بازرس اصلی  تصمیمات ذیل 
یک  مدت  برای  البدل  علی  بازرس  عنوان  به  هارونی  امینی  قائد  لیال  خانم   ،
 سال مالی انتخاب گردیدند . 2- اعضا ء هئیت مدیره به قرار ذیل می باشند :

 خانم خدیجه استکی اورگانی و آقای رضا استکی اورگانی و آقای  محمد 
قرار  به  مدیره  هئیت  اعضاء  سمت   -13943/2/2 تاریخ  تا  شیاسی  جواد 
هئیت رئیس  سمت  به  اورگانی  استکی  خدیجه  خانم   : گردیدند  تعیین   ذیل 

مدیره  هئیت  رئیس  نائب  سمت  به  اورگانی  استکی  رضا  آقای  و  مدیره   
محمد آقای  و  مدیره  هئیت  عضو  سمت  به  شیاسی  جواد  محمد  آقای   و 

جواد شیاسی به سمت مدیر عامل . 4- کلیه اوراق و اسناد مالی تعهد آور  
با مهر شرکت معتبر است مدیر  تنهایی و  به  امضای مدیر عامل  با  شرکت 
ذیل   1392/4/16 تاریخ  در   . باشد  می  مدیره  هیات  مصوبات  مجری  عامل 
دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا ء قرار 
ثبتی ثبت شرکتها و موسسات واحد  اداره  رئیس   – آذری  . منصور   گرفت 

 اصفهان 

ابالغ 

: 92/6/20 ساعت 11  : 920497 ح 16 وقت رسیدگی  2314 کالسه پرونده 
صبح  خواهان : شکریه حیدری خوانده : سید حسین حسینی خواسته طالق 
به  نموده که جهت رسیدگی  دادگاههای عمومی  خواهان دادخواستی تسلیم 
شعبه 16 حقوقی اصفهان ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت 
مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 
االنتشار محلی آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف 
دوم  نسخه  کامل خود  نشانی  اعالم  و ضمن  مراجعه  دادگاه  بدفتر  ماه  یک 
باال جهت رسیدگی  نماید و در وقت مقرر  را دریافت  دادخواست و ضمائم 

حضور بهم رساند . مدیر دفتر شعبه 16 دادگاه عمومی اصفهان



اکران خانگییادداشت

هفت

بازگشت ستاره به سینما
سوپر استار دهه70 سينماي ايران پس از مدت ها دست و پنجه نرم كردن با سرطان، اكنون خبر از 
بهبودي وضع جسماني خود و شكست دادن اين بيماري مي دهد. ابوالفضل پورعرب بازيگر سينما 

و تلويزيون در گفتگو با باشگاه خبرنگاران،گفت: آخرين عمل خود را با موفقيت انجام داده ام.
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اصفهان شناسی 
معاون مركز اصفهان شناسی گفت:: 
بيس��ت و يكمين دوره كالس های 
اصفهان شناس��ی با حضور اساتيد 
دانش��گاه در قالب۶0 ساعت برگزار 

خواهد شد.
خص��وص  در  مس��اح  عليرض��ا 
ه��ای دوره   برگ��زاری 

اصفه��ان شناس��ی، اظهار داش��ت: 
 بيس��ت و يكمي��ن دوره كالس های

اصفهان شناس��ی، در قالب ۶0 ساعت برگزار خواهد ش��د.  معاون مركز 
اصفهان شناسی با اش��اره به دروس ارايه شده در اين دوره آموزشی، بيان 
داشت: اين دوره ها دربرگيرنده دروس��ی چون رجال و مشاهير، محالت 
 ومناطق، فرهنگ و معماری و هنر و باس��تان شناس��ی اصفهان اس��ت. 
وی با بيان اين كه اين دوره آموزشی در كتابخانه مركزی برگزار خواهد شد، 
گفت: اين دوره ها از۱۲مرداد ماه آغاز می شود. مساح تصريح كرد: در اين 
دوره از بهترين اساتيد دانشگاهی استفاده خواهد شد كه از درجه های باال 

در رشته های باستان شناسی و هنر معماری دانشگاه هستند.

 مصحف عروس با خط نستعلیق 
در دهمين دوره از نمايشگاه قرآن و 
عترت در محل نمايشگاه بين المللی 
استان اصفهان، نفيس ترين قرآن با 
خط نستعليق حس��ين آيات با نام 
»مصح��ف ع��روس« ب��ه نمايش 

گذاشته شد.
در   ك��ه  نفي��س  ق��رآن  اي��ن 

اس��ت،  ب��زرگ  رحل��ی  قط��ع 
گرافي��ک  امي��ن  تذهي��ب  ب��ه 
و رامين مرآت��ی و با خطاطی نس��تعليق اثر اس��تاد حس��ين آيات، 
نوع كاغذ گالس��ه با جعب��ه چرم و لب طاليی تهيه ش��ده و توس��ط 
 انتش��ارات فرهن��گ مهن��اج ب��ه نمايش گذاش��ته ش��ده اس��ت. 
حس��ين آي��ات در ط��ول 7 س��ال، س��ه ب��ار ق��رآن را ب��ا خ��ط 
نس��تعليق ب��ه ن��گارش درآورد ك��ه ب��رای ب��ار س��وم نس��خه 
 اع��ال و ب��ه اوج رس��يده هن��ر ايران��ی ب��ه زي��ر چ��اپ رف��ت. 
حسين آيات در كارنامه خود نگارش بهرام نامه، اقبال نامه نظامی، دفتر 
سوم و چهارم مثنوی، كتابت س��ه دوره ديوان حافظ، گزيده غزليات 
سعدی، كتابت سه دوره فرمان امام علی )ع( به مالک اشتر و ويرايش و 
كتابت ترجمه مرحوم جواد فاضل و بار سوم ترجمه خود ايشان همراه 

با كتابت متن عربی را دارد. 

برگزاری دومین دوره آموزشی چاپ 
كارگاه گرافيک آتين به همت خانه 
گرافيک حوزه هنری استان اصفهان 
و با همكاری مؤسس��ه كساكاوش 
دومين دوره آموزش��ی خ��ود را با 
PDF  و كنت��رل  عن��وان )دوره
 خروج��ی ب��رای چ��اپ( ب��رای

عالقه مندان به رشته های گرافيک 
و چاپ برگزار نمود. 

كارگاه آموزش��ی تخصصی دو روزه 
گرافيک از روز پنج ش��نبه3 مردادماه9۲ با حضور سيامک ُدری در 
ميان جمعی از هنرجويان و دانش آموختگان رشته گرافيک در خانه 
هنرمندان اصفهان آغاز به كار كرد وتا روز جمعه چهارم مردادماه نيز 
ادامه داشت. اين دوره دومين دوره از سری آموزش های نظارت چاپ 
در اس��تان اصفهان بود كه با هدف ادامه سلسله آموزش های چاپ و 

ارتقای سطح كيفی پروسه چاپی در اين شهر برگزار گرديد.

فيلم سينمايی »بدون اجازه« به كارگرداني مرتضي هرندي  كه سال 
گذشته در سينماهای تهران به نمايش درآمد، توسط  شركت ريز موج 

در شبكه نمايش خانگی عرضه می شود.
  فيلم به دو زبان فارس��ی و انگليس��ی زيرنويس ش��ده است و  برای 
اولين ب��ار در اين فيلم زيرنويس فارس��ی برای فيل��م در نظر گرفته 
ش��ده اس��ت تا ناش��نوايان عزيز بتوانند به راحتی اين فيل��م را  به 
تماشا بنشينند. اين فيلم ش��امل پش��ت صحنه فيلم، آلبوم عكس 
و آنونس اس��ت. »بدون اج��ازه«، رواي��ت دختر ثروتمندی اس��ت 

كه ب��ه خاط��ر عكس هاي��ش مورد 
سوءاس��تفاده قرار می گي��رد. فيلم 
هشداريس��ت ب��رای خانواده ها و به 
ويژه دختر ه��ای ج��وان، اين فيلم 
يک ملودرام اجتماعی اس��ت كه به 
مشكالت عاطفی جوانان در خانواده 
و اجتم��اع می پ��ردازد.در اين فيلم 
مه��دی پاك��دل، نس��رين مقانلو، 
داريوش ارجمند، محمد كاس��بی، 
اميريل ارجمند و ياس��مينا باهر به 

ايفای نقش می پردازند.
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 میهمانان ناخوانده 
آقای مجری

 »هیس« و »فرزند 
چهارم« بر اکران قدس

علی زارعان مدير گروه كودک و خردس��ال ش��بكه دو درب��اره توليد »كاله 
قرمزی 93« به مهر گفت: در حال مذاكره ب��ا تهيه كننده و عوامل مجموعه 
برای توليد پروژه ويژه نوروز 93 هستيم تا شيوه توليد و مسائل پيرامونی آن 
مشخص شود. سال آينده پروژه ای بزرگ تر از حد معمول خواهيم داشت و 

در همين زمينه مذاكرات ادامه دارد.
وی افزود: مجوز س��اخت صادر و كارهای مقدماتی انجام ش��ده است، اما به 
راحتی نمی توانيم اعالم نتيجه كنيم. زارعان در توضيح پروژه ای بزرگ تر از 
حد معمول،تصريح كرد: امسال تعداد كاراكترها افزايش پيدا خواهند كرد و 
نوع برنامه ها نيز متفاوت خواهد بود، چراكه پس از سه سال ممتد و متوالی 
كه »كاله قرمزی« توانس��ته رضايتمندی مخاطبان را جلب كند، به همين 

ميزان توقع آنها نيز باال رفته و ما بايد كاری ظريف تر و دقيق تر انجام دهيم.

فيلم س��ينمايی »هيس دختر ها فرياد نمی زنند« ساخته پوران درخشنده و 
»فرزند چهارم« اثر وحيد موساييان در س��ينما قدس اصفهان بر اكران رفته 

است.
اين فيل��م آخرين س��اخته پوران درخش��نده اس��ت كه در س��ی و يكمين 
جش��نواره بين المللی فيلم فجر به نمايش درآمد، همچنين سيمرغ بهترين 
 فيلم از ن��گاه تماش��اگران را ه��م در كنار »ح��وض نقاش��ی« دريافت كرد. 
در اين فيلم طناز طباطبايی، مريال زارعی، شهاب حسينی، جمشيد هاشم پور، 
بابک حميديان و... بازی می كنند. همچنين آخرين اثر وحيد موساييان با عنوان 
»فرزند چهارم« نيز كه در آفريقا فيلمبرداری شده است دومين فيلمی است كه 
به تازگی به اكران سينما قدس راه يافته است. در اين فيلم مهتاب كرامتی، حامد 
بهداد، مهدی هاشمی و حسين محب اهری ايفاگران نقش های اصلی هستند.

الماس ها ابدی اند 

»بدون اجازه« در شبکه نمایش خانگی 

موسیقی رپ در جشنواره ها
گ�روه فرهن�گ- ش��ايد گذش��ته باش��د زم��ان آن كه 
موسيقی دس��تگاهی، س��نتی، ايرانی و يا هرنوع موسيقی 
از اي��ن دس��ت بتواند ب��ه دل جوان ه��ای دهه ه��ای اخير 
بنش��يند. جوانان دهه های اخير بيش از جوانان هر دهه ای 
با موس��يقی هايی از جن��س رپ و يا صداهای هم نس��الن 
خود خو گرفته اند. بنابراين نمی توان توقع داش��ت كه با هر 
موس��يقی با هر رگ و ريش��ه ای بتواند مورد توجه اين تين 
 ايج ها ق��رار بگيرد، حتی اگر مس��ئوالن دولتی س��ال های

سال موسيقی های روز را زيرزمين بفرستند ومنجر به توليد 
غيرمجاز آنها ش��وند. در تعريفی كه از موس��يقی زيرزمينی 
شده است، به مجموعه ای از سبک های موسيقی گفته شده 
كه در زمان توليد خود مورد توجه ناش��ران و تهيه كنندگان 
قرار نمی گيرد، چرا ك��ه نمی تواند مج��وز وزارت فرهنگ و 
اش��اد اس��المی را دريافت كند، بنابراين اگر برای آن هزينه 
كنند، بازگشت س��رمايه نخواند داش��ت. موسيقی سنتی و 
كالس��يک ايران همواره در قلب ها بوده و خواه��د ماند، اما 
نمی توان انكار كرد كه جوانان، امروزه كه سرعت، تكنولوژی، 
اينترنت، ماهواره و كال وس��ايل ارتباط جمعی حرف اول را 
می زند، موسيقی كل جهان را دنبال می كنند و با موسيقی 
روز جغرافيای جهان آشناهس��تند، بنابراين نمی توان توقع 
داش��ت تا از موس��يقی ای كه محصول فرهنگ ديرينه بوده  
و بار ها ش��نيده است، اس��تقبال كند. ناگفته مشخص است 
موسيقی های زيرزمينی به خصوص رپ )اگر از راک سخنی 
به مي��ان نمی آيد به اين دليل اس��ت كه جايگاه مش��خص 
ش��ده تری دارد( اين روزهاخوراک عمده مصرف كنندگان 
موسيقی را در كش��ور تأمين می كنند. به همين دليل شايد 
بهتر باشد جشنواره ها جايی برای ارايه اين گونه از موسيقی ها 
باش��ند. وقتی بخ��ش عمده ای از قش��ر جامع��ه را جوان ها 
تشكيل می دهند، مش��خص است كه آنها موس��يقی ای از 
جنس خود می خواهند. چه بهتر كه آنها موس��يقی خود را 
از دست مس��ئوالن در جش��نواره ها تحويل بگيرند، چرا كه 
در اين صورت اعتماد ها بيشتر می شود و موسيقی با شكل و 
شمايل شكيل تری به دست عالقه مندانش می رسد، نظارت 
ش��ده تر، فيلتر ش��ده و نام يافته! از آنجايی كه اين موسيقی 
معموال با س��بک زندگی و ارزش های طبقه متوسط دنيای 
سرمايه داری در تضاد است و از سوی نظام حاكم به رسميت 
ش��ناخته نشده اس��ت؛ در مكانی كه موقعيت رسمی ندارد 
و در اس��توديوهای خانگی كه به زبان غير رسمی صاحبان 
آنها تحت عنوان هوم اس��توديو از آنها نام برده می ش��ود، به 
 صورت مخفيانه و با مضامين اعتراض گونه توليد می ش��ود.

ح��ال س��ؤالی كه مط��رح اس��ت اي��ن اس��ت كه ت��ا كی 

 روبان قرمز

اگر در ماه محرم امسال، چشممان به جمال سريال های طنز و 
كمدی در رسانه ملی روشن شد، اصال نبايد تعجب كنيم، چرا 
كه وقتی در ماه رمضان كه ماه رحمت و مغفرت و آرامش است، 
اعصاب خردكن ترين سريال ها، آن هم دقيقا در زمان افطار به 
نمايش در می آيند، چرا اين س��نت عجيب صداوسيما در ماه 

محرم نيز تكرار نشود؟
سريال مناسبتی »مادرانه« كه البته بيشتر »نامادرانه« است 
تا مادرانه، يک جنگ اعصاب رس��می و جدی است كه هديه 
ويژه رسانه ملی در روزهای ماه رمضان به مردم ايران محسوب 
می ش��ود؛ س��ريالی كه نه داس��تان جذابی دارد، نه بازی های 
درخش��انی و نه حتی كوچک ترين عاملی ب��رای ايجاد حس 
همذات پنداری در ميان مخاطبين،سريالی كه مشخص نيست 
بر چه مبنايی از سوی رسانه ملی برای پخش در بهترين زمان 

در ماه رمضان انتخاب شده است.
داس��تان اين س��ريال درباره اردالن تمجيد )ب��ا بازی مهدی 
س��لطانی( اس��ت كه۲0 س��ال پيش، پس از رها كردن نامزد 
سابقش مريم )ش��قايق فراهانی(، با زنی متمول به نام رعنا )با 
بازی لعيا زنگنه( ازدواج می كند، حاال اي��ن ازدواج به جدايی 
رسيده و زن، بچه هايش را می خواهد، ولی مرد امتناع می كند 
و روند قصه به گونه ای روان پيش می رود كه مخاطب به دنبال 

ضعفی در سريال نگردد.

كاش نويسنده س��ريال در يک نشس��ت خبری حاضر شود و 
درباره چگونگی خلق شخصيت يک دختر دبيرستانی ۱۶-۱7 
ساله كه روبه روی پدر مقتدر و مستبدش می ايستد و ادای او 
را درمی آورد و رس��ما از پدرش باج خواهی می كند و خاطرات 
عشق و عاشقی پدرش و هوس��ی كه در ايام پيری دوباره زنده 
شده را به او يادآور می شود – آن هم با ادبياتی كه تنها در ميان 
 جنايتكاران بالفطره س��راغ داريم – و الفاظ��ی را خطاب به او 
به كار می برد كه چشمان مخاطبين را بر سر سفره های افطار 

گرد می كند، توضيح بيشتری دهد.
 ر ها به قدری سياه و غيرقابل باور است – و بازی اغراق شده و 
تصنعی بازيگر هم اين مسأله را تشديد می كند – كه مخاطب 
نمی داند واقعا با يک شيطان مجسم روبه روست يا يک دختر 
بچه دبيرستانی؟ از طرف ديگر، انفعال عجيب و غيرمنطقی پدر 
در برابر اين رفتار دختر، رسما تمامی معادالت منطقی را برهم 
زده اس��ت؛ پدری كه از همه عالم و آدم طلبكار است و جيب 
پر پولش را مصداقی برای تعيين قان��ون در مملكت می داند، 
اما در برابر فحاشی دخترش و رفتار غيرقابل تحمل او، حالت 

استيصال به خود می گيرد و چشمانش هم خيس می شود.
 فارغ از داستان بی مناسبت اين س��ريال با ماه رمضان و نبود 
منطق در فض��ای روابط ميان اف��راد در آن، ش��خصيت های 
فرزاد،  رها، محمدج��واد، مريم و اردالن هم ب��ه قدری خام و 

تصنعی هستند كه بيش��تر به يک كاريكاتور شبيه هستند تا 
تيپ هايی كه قرار اس��ت مخاطبين با آنها ارتباط برقرار كنند. 
بازی های ناشيانه و مصنوعی را هم بايد به اين مجموعه اضافه 
كرد كه سبب شده »مادرانه« به يک »استخوان در گلو« برای 
مخاطبين تبديل ش��ود كه مجبورند آن را بر س��ر سفره های 
افطار خود تحمل كنند و به ض��رب و زور چای و آب جوش آن 

را هضم كنند.
اگر نويسنده نقاط تعليق داستانی را به خوبی بشناسد، می تواند 
از موارد متفاوتی از اين تعليق در فيلمنامه اس��تفاده كند، در 
حالی كه تعليق در سريال »مادرانه« بيشتر بر فرار و فكر رهايی 
 توسط »رها« يكی از شخصيت های داستان متمركز شده است.

با توجه به اين كه نام »رها« نيز اشاره ايهامی به مسأله تعليقی 
داستان يعنی رهايی دارد، اين مس��أله بدان معناست كه فرار 
و يا مس��ائلی در همين ارتباط در داس��تان »مادرانه« موضوع 
اصلی است و فراز و فرودهای داس��تان و تصميم گرفتن برای 
ادامه فيلم به اين مس��أله بس��تگی دارد، بنابراين نويس��نده 
 در اين داستان نتوانس��ته است كش��ش درامی الزم را ايجاد 

كند.
از سويی داس��تان »مادرانه« قصه تكراری مشكالت ميان پدر 
و مادر، رها كردن مادر و س��هم خواهی فرزن��دان از دو طرف 
ماجراست و بدين ترتيب اگر كليشه را الگوی موفق تكرار بناميم 

موضوع اين سريال را می توان نخ نما شده ناميد.
»مادرانه« در اولين قدم س��اخت يک سريال اجتماعی به روز، 
روايت درس��ت و بدون لكنت از قصه خودش هم دچار مشكل 
است و اگرچه در داخل س��ريال با اشاره های هوشمندانه ای از 
شرايط سخت اخالقی زيستن در جامعه امروز مواجه می شويم 
اما »مادران��ه« نهايتا خروجی باكاركردی ب��رای جامعه امروز 
ايرانی ندارد؛ س��ريالی كه به ش��دت تاريخ مصرف دار است و 
محدود كردن  آدم های قرار گرفته در آسيب های اجتماعی  اش 
به يک معضل خاص و مربوط به قشر اندک مرفه بی درد جامعه، 
چيزی برای س��رمايه گذاری روی كاركرد اجتماعی آن برای 
اكثريت جامعه ايران، به خص��وص جامعه خارج از تهران باقی 

نمی گذارد.
رمضان، هديه رسمی خداوند به مسئوالن جمهوری اسالمی 
است تا بتوانند همه اقش��ار جامعه را حول اين ريسمان الهی 
جمع كنند و با اس��تناد ب��ه »َواْعَتِصُمواْ بَِحْب��ِل اللِهّ َجِميًعا َوالَ 
ُقواْ« و نور ايمان كه ايرانيان با شير مادر از آن بهره برده اند،  تََفَرّ
ميخ اتحاد و همدلی م��ردم را در قلب همگان بكوبد. نگاهی به 
سطح شهر و مردمان پايتخت و حتی كسانی كه اقليت دينی 
هس��تند يا به هر دليلی روزه نمی گيرند، فرياد می زند كه اين 
ماه، يک ماه ويژه است. وقتی يكی از بزرگان روايت می كرد كه 
از سوی يكی از دوستانش كه اهل نماز و روزه نبود، به افطاری 
دعوت ش��د و وقتی با تعجب، علت را جويا شد، »شريک شدن 
در ثواب روزه او« را دليل دعوتش اعالم كرد، اما انگار در رسانه 

ملی خبری از رمضان نيست.

درباره سریال پر مخاطب ماه رمضان امسال

 نامادرانه ضیافت رسانه ملی 

آماده باش شهر برای جشنواره کودکفاصله اصفهان تا پایتخت فرهنگ و تمدن 
 

سرپرست گروه موسيقی ناس��وت گفت: با تحقق شعار اصفهان، 
پايتخت فرهنگ و تمدن ايران اسالمی بسيار فاصله داريم.

محس��ن طاه��رزاده در اي��ن خص��وص ادام��ه داد: مجتم��ع 
فرش��چيان به عن��وان يكی از فرصت های ش��ادی س��از ش��هر 
 اصفهان حتی می تواند پايلوت و بس��تری برای توريس��ت های

داخلی يا خارجی باشد كه با ورود به اين محل با برخی داشته های 
فرهنگی و هنری اين شهر آشنا ش��وند. اين هنرمند نوازنده بيان 
داشت: مجموعه فرش��چيان را بايد همه مرتبطين حمايت كنند 

چه به لحاظ مباحث نظارتی و چه به لح��اظ در اختيار قرار دادن 
تجارب ديگر اماكن و ديگر دستگاه های برگزار كننده، چرا كه اين 
پكيج فرهنگی و هنری می تواند مردم م��ا را از رخوت و ركودی 
 كه بر آنها حاكم شده دور كند و در ش��ور و حال تازه ای بيندازد. 
طاهر زاده كه برنامه هايش طی مراس��م »ش��ب های شيدايی« 
با اس��تقبال عمومی هم��راه بود  پيش��نهاد داد تمام ش��ب های 
 تابستان را  بنا به مناسبت های مختلف برای اين قبيل برنامه ها
  رنامه ريزی كنند. وی همچنين در خصوص بحث برند س��ازی

 يک م��كان فرهنگی و هنری به فس��تيوال ه��ای متعدد هنری 
ك��ه در ديگ��ر كش��ورهای مس��لمان جه��ان برگزار می ش��ود 
اش��اره كرد و افزود: بس��ياری از كشورهای همس��ايه در اين ايام 
ش��ادترين فس��تيوال های بين المللی را برگزا م��ی كنند و اين 
 امر می توان��د يک منبع جه��ت گرته ب��رداری و بومی س��ازی

اين جشنواره ها در ايران و اصفهان باش��د. وی با انتقاد از اين كه 
اصفهان بسيار با پايتخت فرهنگی و هنری كه هدف گذاری شده 
است فاصله دارد افزود: دراصفهان هرقدرهم كار فرهنگی و هنری 

برگزار شود هنوزهم مخاطب دارد.

 

مدي��ر اجراي��ی و مدير رواب��ط عموم��ی جش��نواره بين المللی 
فيل��م ه��ای ك��ودكان و نوجوان��ان از پاي��ان كار هي��أت 
انتخ��اب بين المل��ل و مذاك��ره ب��ا ش��هردار اصفه��ان ب��رای 
 ت��داوم ميزبان��ی اي��ن ش��هر از جش��نواره ك��ودک خب��ر داد.

به گزارش ستاد خبری بيس��ت و هفتمين جشنواره بين المللی 
فيملم های ك��ودكان و نوجوانان، جعفر گ��ودرزی مدير اجرايی 
و مدير روابط عمومی بيس��ت وهفتمين جش��نواره فيلم كودک 
در خصوص تكليف نهايی ميزبانی اين جش��نواره گفت: قرار بود 

هفته گذشته سفری به اصفهان داش��ته باشيم و مذاكره نهايی را 
با آقای سقائيان نژاد ش��هردار اصفهان مبنی بر ميزبانی اين شهر 
داشته باشيم كه به علت فوت پدر آقای سيد احمد ميرعاليی دبير 

جشنواره و مديرعامل فارابی اين سفر به تعويق افتاد.
وی افزود: مسئوالن اصفهان اعالم كرده اند كه اين شهر در حالت 
آماده باش كامل برای ادامه ميزبانی از جش��نواره كودک است و 
هفته آينده در سفر به اصفهان و مذاكره با شهردار اين شهر موضوع 
برگزاری و يا برگزار نشدن جشنواره در اين شهر مشخص خواهد 
 ش��د. مدير اجرايی و مدير روابط عمومی جش��نواره بين المللی

فيلم ه��ای ك��ودكان و نوجوانان در پاس��خ به اين س��ؤال كه در 
صورت عدم توافق ب��ا اصفهان گزينه بعدی ميزبانی كدام ش��هر 
اس��ت گفت: طبق تأكيد س��يداحمد ميرعاليی دبير جش��نواره 
كودک اگر با اصفهان به توافق نرس��يم و مذاكرات با ديگر شهرها 
 نيز به نتيجه نرسد، جش��نواره قطعا در تهران برگزار خواهد شد.

گودرزی خاطرنشان كرد: هفته گذشته كار هيأت انتخاب بخش 
بين الملل جشنواره به پايان رسيد كه آثار خوبی برای حضور در اين 

بخش انتخاب شده اند.

لورنس جاوید عربستان 
گروه فرهنگ - »پيترش��يموس ل��وركان اوتول« متولد ۲ اوت بازيگر س��ينمای 
هاليوود است كه بيش��تر به خاطر بازی در فيلم »لورنس عربستان« شهرت فراوان 

دارد. 
اوتول پس از خدمت در ني��روی دريايی و تحصيل در آكادم��ی هنرهای دراماتيک 
لن��دن، وارد عرص��ه بازيگری ش��د و در اولين حض��ور موفق خ��ود در نقش اصلی 

نمايش های »هملت« و »تاجر ونيزی« ظاهر شد.
اوتول با بازی در فيلم »لورنس عربستان« به اوج شهرت رسيد؛ فيلمی كه هفت جايزه 

اسكار از جمله بهترين فيلم و بهترين كارگردانی را برای ديويد لين به ارمغان آورد.
 »پيتر اوت��ول« بازيگر هاليوودی كه هش��ت نامزدی اس��كار و كس��ب س��ه جايزه 
گلدن گلوب از جمله افتخارات سينمايی اوست، روز سه شنبه۱0 ژوئيه ۲0۱۲ در۸0 

سالگی از دنيای سينما خداحافظی كرد.

اين سينماگر س��المند با بازيگری در نقش يک ماجراجوی انگليسی اولين نامزدی 
اسكار خود را تجربه كرد و پس از آن مسير اسكار برای او باز شد و هفت بار ديگر نيز 

توانست نامزد جايزه اسكار بهترين بازيگر شود.
پس از اولين نامزدی اسكار در سال۱9۶۴، فيلم های »ش��ير در زمستان« در سال 
۱9۶۸، »خداحافظ آقای چيپ��س« در ۱97۲، »طبقه حاكم« در۱9۸0، »بدلكار« 
و »سال مورد عالقه من« در س��ال۱9۸۲ نيز نامزدی جايزه اسكار را برای »اوتول« 

به همراه داشتند.
او ركورد بيش��ترين نامزدی جايزه اس��كار بدون برنده را دارد كه بر اين اساس، در 
سال ۲003 و در سن70 سالگی جايزه اسكار افتخاری را به خاطر يک عمر فعاليت 
سينمايی دريافت كرد. اين جايزه به بازيگران و فيلمسازان مورد تحسين كه موفق 
به كسب جايزه اسكار نش��ده اند اهدا می شود. جايزه اس��كار افتخاری۲0 سال پس 

از آخرين نامزدی اس��كار برای فيلم »س��ال مورد عالقه من« به او رسيد؛ زمانی كه 
احتمال اين كه »اوتول« بتواند دوباره نامزد جايزه  اسكار شود بسيار كم بود. »اوتول« 
با فرستادن نامه ای به آكادمی اسكار جايزه  افتخاری اسكار را رد كرد كه تا رسيدن او 

به سن۸0 سالگی به او تعلق نگرفته بود.
وی در سال۲00۶ آخرين نامزدی اس��كار را نيز برای بازی در فيلم »ونوس« كسب 
كرد، اما دوباره نتوانست جايزه اسكار را كسب كند و جايزه به »فارست ويتاكر« برای 
فيلم »آخرين پادشاه اسكاتلند« رسيد. »اوتول« در مراسم اسكار در سال ۲00۶ به 

حضار گفت: من اسكار خودم را دارم كه تا لحظه مرگ با من است.
از افتخارات س��ينمايی »پيتر اوتول« می توان به جايزه بافتا در س��ال ۱9۶3، چهار 
جايزه ديويد دوناتلو معروف به اسكار سينمای ايتاليا و سه جايزه گلدن گلوب اشاره 

كرد.
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چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه 

دختران هندبالیست استارت زدند
مسابقات هندبال دختران جام موالی عرشیان با برگزاری سه دیدار 

کلید خورد.
پس از برگزاری موفق مسابقات هندبال پسران و جوانان، اکنون نوبت 

به برگزاری مسابقات دختران رسیده است.
مسابقات هندبال نونهاالن دختر جام موالی عرشیان از جمعه شب 

آغاز شد و به مدت 5 شب نیز ادامه خواهد داشت.
در مسابقات جمعه شب نتایج زیر به دست آمد:

شهرستان اصفهان ۷ - هیأت هندبال خوراسگان ۱5
هیأت هندبال برخوار ۸ - ورزشگاه شهدای میثاق ۱۰
هیأت هندبال لنجان یک - کانون شهید سجادی ۱۲

این مس��ابقات از س��اعت۲۱ هر ش��ب در مجموعه ورزشی مشتاق 
برگزار می گردد.

کوالک جوانان ابراهیم زاده در کرج
منصور ابراهیم زاده در بازي جمعه ش��ب  دو دقیق��ه مانده به پایان 
بازي در وقت هاي قانوني یكي دیگر از جوان هاي این فصل تیمش 
را رو کرد تا نشان دهد براي اس��تفاده از بازیكنان جوان در این فصل 

برنامه ویژه اي دارد.
ابراهیم زاده که  در بازي اول هم از حامد زمان��ي و علي علي پور  در 
ترکیب تیمش استفاده کرده بود این بار هم حامد زماني را در جناح 
راس��ت خط دفاعي تمش بازي داد  و  در طول نود دقیقه تعویضش 
 نكرد. زماني ه��م بازي ب��دون اش��تباه و مفیدي انج��ام داد و جزء 

خوب هاي تیمش بود.
اما س��ورپرایز ابراهیم زاده براي فی��رات ، ورود علي علي پور مهاجم 
فصل قبل سنگ آهن بافق به ترکیب به عنوان تعویض سوم بود که در 
دقیقه ۸۸ وارد زمین شد و طي 5 دقیقه حضورش در زمین همه کار 

کرد تا برد راه آهن )سورینت( پررنگ تر و قاطع تر شود!
علي پور در همان لحظه ورودش به زمین از بین مدافعان کند سایپا 
فرار کرد و درشرایطي  ایده آل قرار گرفت که منجر به موقعیت گل 
مسلمي روي دروازه حریف شد، اما صادقي ضربه عبدي را دفع کرد.

وي دو دقیقه بعد با سماجت مثال زدني اش یک پنالتي از مشكل پور 
مدافع سایپا گرفت وگل سوم را رقم زد و  در وقت هاي تلف شده هم 

حضور فعالي در ترکیب تیمش داشت.
ظاهرا ابراهیم زاده با این جوان ها به کسب س��همیه فكر مي کند و 

انگار روش  استفاده از آنها را هم  خیلي خوب مي داند.

طلسم شکنی سپاهان بعد از 5سال
 پیروزی س��پاهان برابر اس��تقالل س��ومین پیروزی زردها در خانه 

آبی پوشان پایتخت بود.
آخرین پیروزی سپاهان در ورزش��گاه آزادی برابر استقالل، آن هم 
در چارچوب لی��گ برتر به روز دهم فروردین س��ال ۸۷ بازمی گردد 
که زردپوش��ان با هدایت ویه رای برزیلی با تک گل حاج صفی از سد 

استقالل گذشتند. 
اما سپاهانی ها در 5 فصل اخیر برابر استقالل در ورزشگاه آزادی ناکام 
بوده اند و ۲ شكس��ت و ۳ تس��اوی حاصل کار این دو تیم بوده است. 
البته سپاهانی ها فصل گذشته برابر استقالل در بازی برگشت لیگ 
دوازدهم تا آس��تانه پیروزی هم پیش رفته بودند، اما گل به خودی 

ایران نژاد در دقایق تلف شده بازی پیروزی را از سپاهانی ها گرفت. 
اما بازی رفت لیگ س��یزدهم بین این دو تیم برای استقالل نحس و 
برای سپاهان خوش یمن بود زیرا پیروزی س��پاهان در آزادی برابر 
استقالل پس از 5 س��ال محقق ش��د تا تعداد پیروزی های خارج از 
خانه س��پاهان برابر اس��تقالل به عدد ۳ برس��د.  البته گفتنی است 
س��پاهانی ها فصل گذشته اس��تقالل را در نیمه نهایی جام حذفی و 
در ضربات پنالتی در ورزشگاه آزادی شكست دادند که این پیروزی 
جزء پیروزی های لیگ برتری سپاهان به حساب نمی آید، هرچند اگر 

دیداری به پنالتی بكشد، تساوی حساب می شود. 
همچنین این پیروزی نهمین پیروزی سپاهان برابر استقالل در لیگ 
برتر بود در حالی که تعداد پیروزی های استقالل برابر سپاهان روی 

عدد ۸ باقی ماند.

غلبه گیتی پسند بر بام شهرکرد
تیم فوتبال گیتی پس��ند اصفهان برای برپایی اردوی تدارکاتی یک 

هفته ای، امروز عازم تهران شد.
تیم فوتبال گیتی پسند در چارچوب دیدارهای تدارکاتی این تیم روز 
پنجشنبه به مصاف تیم بام ش��هرکرد رفت و با نتیجه ۳ بر صفر برابر 

حریف خود به پیروزی دست یافت.
در این دیدار تیم گیتی پس��ند از ترکیب بازیكنان فصل گذش��ته و 
بازیكنان جدید خود استفاده کرد و بازی کاماًل یک طرفه ای از خود 
به نمایش گذاش��ت.تیم فوتبال گیتی پس��ند اصفهان خود را برای 
حضور در لیگ آزادگان آماده می کند؛ سرمربی گری این تیم برعهده 
ساموئل دارابینیان است.این تیم اردوی آماده سازی خود را از امروز 
در تهران آغاز می کند. آن ها ب��ا پایان دادن به اردوی داخلی خود در 
شهر اصفهان و بازی با بام شهرکرد، از امروز به تهران خواهند رفت تا 
اردوی آماده س��ازی خود را در این شهر برپا کنند.تیم فوتبال گیتی 
پسند قرار اس��ت در هتل پردیس کرج اس��كان یابد و در یک هفته 

اردوی آماده سازی خود چند دیدار تدارکاتی نیز برگزار نماید.

 میانگین سنی تیم را
 کاهش می دهم

لوکا بوناچیچ/ سرمربی تیم ذوب آهن
پرسپولیس به پیروزی نزدیک تر بود. ما به خاطر مشكالتی که داشتیم 
ساختار اولیه خود را از دس��ت داده ایم، ضمن این 
که مث��ل دیدار نخس��ت خود بدش��انس هم 
بودیم، فوتبالی که دیدید چیزی نبود که من 
دنبالش هستم. بازیكنان باتجربه ای داریم و 
انتظار می رود که از لحاظ مسئولیت پذیری 
در س��طح های باالتری خودشان را 
نشان دهند. از بازی ایمانی انتقاد 
می شود، این در حالی است که او 
حتی اگر هم بد بازی کرده باشد، 
ایرادی ندارد چون من می خواهم 
میانگین سنی تیم را کاهش 

دهم. 

۲۰ بازیكن دعوت شده به اردوی تیم فوتبال زیر ۱4 سال باید ساعت 9 صبح  یكشنبه خود را به کادر فنی در 6
کمپ تیم های ملی معرفی کنند.این اردو تا ۱۷ مرداد ماه ادامه خواهد داشت. گفتنی است محسن معظمی 
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آن صحنه 
پنالتی نبود

دوست دارم با پرسپولیس 
قهرمان شویم

مهاجم تیم فوتبال پرس��پولیس پس از تس��اوی این تیم مقابل ذوب آهن در 
گفتگو با ایمنا گفت: نمی دانم چه مشكلی دارم که توپ هایم وارد گل نمی شود. 
پارس��ال در ذوب آهن و امسال هم در پرس��پولیس هرچه می زنم به در بسته 
می خورد. امروز هم یک ت��وپ به تیرک دروازه زدم و باز ه��م پایم به گلزنی با 

لباس پرسپولیس باز نشد.
پیام صادقیان  درمورد قراردادش با تیم سابق خود اظهار داشت: من تا آذرماه با 
ذوب آهن قرارداد داشتم، اما این قرارداد فصلی بود و با استعالمی که از سازمان 
لیگ گرفتم و به عنوان بازیكن آزاد به تیم پرس��پولیس آم��دم و امیدوارم در 
این تیم موفق باشم. باز هم تأکید می کنم که قرارداد من کامال قانونی است و 
مشكلی ندارد. وی در پایان هدف گذاری باشگاه پرسپولیس را قهرمانی در لیگ 
عنوان کرد و افزود: می خواهم در اولین فصل حضورم با لباس پرسپولیس، جام 

قهرمانی را باالی سر ببریم.

مدافع تیم فوتبال ذوب آهن به بازی بد تیمش اذعان کرد و گفت خوش��حال 
است که از این بازی یک امتیاز گرفته اند. س��پهر حیدری مدافع تیم فوتبال 
ذوب آهن درخصوص دیدار با پرسپولیس گفت: بازی خوبی انجام ندادیم، اما 

توانستیم یک امتیاز از این بازی بگیریم.
وی درمورد تشویق های هواداران پرسپولیس بیان داشت: من بازیكن بزرگی 
مانند علی کریمی و مهدوی کیا نبودم، اما هواداران نیز بازی های مرا فراموش 
نكرده اند و با تشویق های خود به من دلداری دادند. از آنها تشكر ویژه ای دارم. 
حیدری در ادامه درمورد صحنه مشكوکی که در محوطه جریمه توپ به دستش 
خورد نیز اظهار داش��ت: آن صحنه، یک صحنه معمولی در فوتبال بود و توپ 
به دستم خورد و به هیچ عنوان پنالتی نبود. وی در پایان درمورد هدف گذاری 
باشگاه ذوب آهن برای این فصل نیز تصریح کرد: پس از فصل بدی که پشت سر 

گذاشتیم، می خواهیم این فصل در لیگ بدرخشیم. 
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مجتبی برد، فتح اهلل برد. او که می خواست با سری آرام پا به توپ 
بزند و دور باشد از مدیری که س��نگینی تنفر مشت بر صورتش 
می نشاند ... . او که یاغی دیگر طبقه ای از اعتبار برایش نگذاشته 
بود و می خواس��ت فرار کند از سنگینی مشِت تنفر. مجتبی برد، 
فتح اهلل برد و این میانه ها، تنها هواداران باختند که »استقالل« 

را می خواستند.
***

س��ایت گل نوش��ت  از آن عاش��قانه ه��ای مبت��ذل اس��ت 
 داس��تان مجتبی جب��اری و اس اس ... اس��تقالل. از آن دس��ت 
مثلث های عش��قی که بیانیه دادند اش��اره به آنها در مطبوعات 
قدغن اس��ت. اصال چه معنا دارد »مثلث عشقی« در مملكتی که 
 این همه جوان بیكار، عاصی، غیره و غی��ره دارد؟! »حاال فیلم را 
هن��دی اش کنیم«، به قول امیرخان! همین اس��ت که هس��ت؛ 
فوتبال اس��ت دیگ��ر، اختالف پیش م��ی آید، مجتبی عاش��ق 
استقالل اس��ت و نمی ش��ود باهم بمانند، خواس��تگار ثروتمند 
 از راه م��ی رس��د و ... مجتب��ی را باخ��ودش می برد، اس��تقالل 
می ماند و حسرت مجتبی، ماییم و چشم های صورتی )!( نشسته 
بر سالن س��ینما، حاال تو فرض کن اس��تعاره بود این »سینما«، 

ورزشگاه!
***

کرانچار یک کرواتی جنتلمن است که اگر در قلبش عروسی هم 
باشد، گل به گونه هایش نمی افتد. او هم اما گاهی دروغ می گوید، 
در حدی که باید به چشم های خود ش��ک کنیم! مثال »مجتبی 

 جباری امروز بهتری��ن ب��ازی اش را انجام داد« دروغ اس��ت، به 
چش��م های عادت کرده به تماش��ای بازی های مجتبی ش��ک 
نكنید! او بازی نمی کرد! فقط پا به توپ می زد، او که عاشق دادن 
پاس های تودر اس��ت و وقتی پاس می دهد انگار خودش و همه 
تماشاگران بازی ارضا می شوند، هرچه توپ گرفت – حتی پشت 
محوطه جریمه – رو به عقب پاس داد، یا در عرض! مجتبی بازی 
نكرد، حتی اگر یک جنلتمن بگوید: این بهترین بازی مجتبی بود.

***
9 سال بند دلمان به پاهای مجتبی بود که نكند رباطی، مینسیكی، 
تاندونی، چیزی، باز پاره ش��ود و بی مجتبی شویم، 9 ضربدر۱۰ 
دقیقه، این بار، پرده گوش��مان به س��كوها بود که نكند فحشی، 
شعاری، ناس��زایی، چیزی، مجتبی را بپراند، برای همیشه و این 
مثلث عشقی به غمبارترین پایان ممكن برس��د، اما ... خبر: »در 
پایان مسابقه که اتوبوس س��پاهاني ها در حال حرکت از هتل به 
سمت فرودگاه بود تعدادي از تماشاگران استقالل با موتور سیكلت، 
اتوبوس اصفهاني ها را محاصره کردند و با سردادن شعارهایي از 
مجتبي جباري حمایت کردند. آنها با س��ر دادن شعار »جباري 
برگرد به تیمت، جات خالیه تو تیمت« از شماره هشت جنجالي 
سپاهان خواستند تا بار دیگر به استقالل بازگردد. جباري هم براي 
آنها دس��ت تكان داد. مجتبی برمی گردد، شک نكنید که حتی 
خودش هم وعده اش را داده اس��ت. این میانه ه��ا تنها هواداران  
باختند که چقدر دلشان تنگ بود برای قهرمانی آسیا پس از ۲۲ 

سال؛ چه عاشقانه مبتذلی!  

ادام�ه از صفحه ی�ک- دهنوی هن��گام عقد ق��رارداد با 
پرس��پولیس 4۱۰میلیون تومان چک از این تیم گرفته بود. 
دو فق��ره چک که یك��ی از آنها ب��ه مبلغ۳۰۰میلیون تومان 
همان چک های بانک پاس��ارگاد اس��ت که در دست خیلی 
از پرسپولیسی هاس��ت. از علی کریمی تا جوادکاظمیان و... 
،۱۱۰میلیون هم چک شخصی یعقوب کریمی بود که برای 

بازگرداندن پول پرسپولیسی ها به آنها داده بود.
مه��ران عالی پ��ور مدیربرنام��ه دهنوی روز جلس��ه کمیته 
انضباطی ، پس از آن که این بازیكن تصمیم به رفتن به اردوی 
اسلوونی و همراهی سپاهان می گیرد4۱۰میلیون چک را به 
ابراهیمی وکیل او می دهد تا به پرسپولیسی ها برگرداند، اما 
ش��یرینی اعالم می کند این پرونده از نظر ما هنوز مختومه 
نشده و ما تا مختومه شدن پرونده چک ها را پس نمی گیریم!

بعد از بازگش��ت دهن��وی به پرس��پولیس مق��رر می گردد 
پرسپولیس 6۱۰میلیون تومان از پول قراردادش را بپردازد تا 
او از آن طریق پول سپاهان را برگرداند.4۱۰میلیون تومان، 
همین دو فقره چ��ک و ۲۰۰میلی��ون تومان ه��م پولی که 

پرسپولیسی ها به شجاع خلیل زاده داده بودند.
در این میان ۲۰۰میلیون را ش��جاع به حس��اب سپاهان می 
ریزد تا از بدهی دهنوی کم شود و ۱۱۰میلیون تومان چک 
شخصی یعقوب کریمی هم پاس می ش��ود اما ۳۰۰میلیون 
تومان مابقی و چک بانک پاس��ارگاد که سر رسید آن اواسط 
خرداد بوده پاس نشده و همچنان نزد وکیل دهنوی است. با 

مراجعات مكرر وکیل او به مسئوالن پرسپولیس بابت وصول 
این چک، عاقبت فقط ۱9۰میلیون تومان به او پول می دهند 
که با احتس��اب ۱۱۰میلیون یعقوب کریمی و ۲۰۰میلیون 
تومان شجاع خلیل زاده می شود 5۰۰میلیون تومان. این در 
حالی است که او باید 55۰میلیون تومان به سپاهانی ها برمی 
گرداند و هنوز بخشی از این پول باقی مانده که خود دهنوی 

باید به اصفهانی ها برگرداند.
اظهارات مك��رر وی در ب��اره پرداخت چک ب��ه وکیلش به 
همین چ��ک ۳۰۰میلیون تومان��ی پرسپولیس��ی ها برمی 
گردد که هیچگاه وصول نشد!او به جای 6۱۰میلیون تومان 
فقط5۰۰میلی��ون گرفته و یک دودوتا چهارتای س��اده هم 
نش��ان می دهد5۰۰میلی��ون پرس��پولیس از 55۰میلیون 
سپاهان کمتر است و الجرم بخشی از پول اصفهانی ها باقی 

می ماند.
در هر حال آنچه در تازیخ نق��ل و انتقاالت باقی می ماند این 
روال پول مداری و زر اندوزی اهالی ورزش است که در همه 
سطوح رش��ته فوتبال از باال تا پایین و از کوچک تا بزرگ را 
شامل می شود. با این رویه و طبق آنچه باب شده فوتبال در 
ایران دیگر نه تنها ورزش نیست بلكه برای دیگران که دورتراز 
آتش هستند نوعی بدآموزی هم دارد چرا که ورزشكاران را در 
این صنعت همچون دالالن می بینند که برای پول هرکاری 
می کنند و هر تهمتی به یكیدیگر می زنند در حالی که قرار 

است الگو باشند و نه دالل. 

 دهنوی روز جلسه 
کمیته انضباطی، 
تصمیم به ماندن 
در سپاهان داشت 
و بعد از آن به 
اردوی این تیم در 
اسلوونی رفت پس 
چرا باید پول این 
 تیم را
 برمی گرداند؟

به قول امیرخان! 
همین است که 
هست؛ فوتبال 
است دیگر، 
 اختالف 
پیش می آید، 
مجتبی عاشق 
استقالل است و 
نمی شود باهم 
بمانند

به رحیمی بگویید کالهبردار خودتی نه من!به بهانه داستان جدایی مجتبی جباری از استقالل

پولدهنویکجارفت؟یکعاشقانهمبتذل!

درخواست بایرلورکوزن برای دیدار با پرسپولیس
باش��گاه بایرلورکوزن آلمان خواه��ان برگزاری دیداری دوس��تانه با 
پرسپولیس اس��ت. پیش از این هم باش��گاه هامبورگ با درخواست 
پرسپولیس برای برگزاری دیداری دوستانه در تهران موافقت کرده بود 

و قرار است بازی دو تیم در ماه ژانویه سال ۲۰۱4 انجام شود.

نیویورک نیکس مشتری حامد حدادی
باشگاه نیویورک نیكس قصد دارد حامد حدادی، سنتر ایرانی را به خدمت 
بگیرد. اگر حدادی تنها یک چیز داشته باشد، آن قد بلند اوست. سنتر ۲۸ 
ساله ایرانی ۲۱۸ سانتیمتر قد دارد. از سال۲۰۰9 – ۲۰۰۸ آمارش به طور 

میانگین ۲/۲ امتیاز ،5/6 بالک شات، 5/۱ توپ ربایی و... بوده است. 

اینتر مدافعش را به میالن قرض داد

آدریانو گالیانی از توافق باش��گاه می��الن با ماتیاس 
سیلوستره برای پیوستن به این تیم خبر داد. ماتیاس 
پیش از اینتر در بوکاجونی��ورز، کاتانیا و پالرمو بازی 

کرده و قرار است به صورت قرضی به میالن بپیوندد.

برزیل برای او در بسته ش��ده ای اس��ت که قرار هم نیست باز 
 شود، حداقل نه از نظر رحمتی. مصاحبه های تلخ و تند او نشان

می دهد که راهی برای دیپلماسی باز نیست.
»افتخار می کنم در استقالل هس��تم و به تماشاگران این تیم 
می بالم. زمانی که من از سپاهان جدا شدم، برخی از تماشاگران 
اصفهانی هرچه لیاقت خودش��ان بود به م��ن گفتند. امیدوارم 
سپاهانی ها امروز فرهنگشان باال رفته باشد و نكات زیادی را از 
تماشاگران استقالل یاد گرفته باشند. زمانی که به من فحاشی 
می کردند در واکنش به آنها خواستم که بیشتر فحش بدهند. 
وقتی از س��پاهان جدا شدم برخی تماش��اگران این تیم هرچه 
لیاقت خودش��ان بود به من و خانواده ام گفتند. تماش��اگران 
استقالل امروز فرهنگ را به فوتبال ایران نشان دادند. متأسفانه 
یا خوش��بختانه اصفهانی ها آنقدر در فدراسیون نفوذ دارند که 
هیچ کس از مس��ئوالن نس��بت به فحش هایی که به من داده 

می شود توجه نمی کند.
من لهجه اصفهانی ها را مس��خره نكردم، هرچقدر که دلش��ان 
می خواهد بیانیه صادر کنند. در خص��وص رحمان هم حرفی 
ندارم چون همی��ن حاال که هیچ حرفی نمی زن��م برخی ها مرا 
تیرباران می کنند، چه برسد که بخواهم اظهار نظری هم بكنم.«

 اینها صحبت های سید مهدی رحمتی است؛گلر به سیم آخر 
زده اس��تقالل که تمام مصاحبه های هفته های گذش��ته اش 

همین قدر تلخ بوده است.
س��ید مهدی رحمتی حاال همان جامه همیشگی ستاره هایی 
را بر تن دارد که جایی از بازی را اشتباه رفته اند و جایی از بازی 
را نخوانده اند ک��ه بادی ناگهانی توپی را که باید در دستش��ان 
فرود می آمده پشت سرش��ان انداخته و یک گل بد به نامشان 
 ثبت کرده اس��ت. س��ید مهدی رحمتی حاال کام��ی به تلخی

قهوه های برزی��ل دارد؛ قهوه های��ی که به تلخ��ی معروفند و 
رحمتی اگر از آنها می خواهد باید از سوپرمارکت گران قیمت 

محل خود بخرد.
برزیل برای او در بسته ش��ده ای اس��ت که قرار هم نیست باز 
 شود، حداقل نه از نظر رحمتی. مصاحبه های تلخ و تند او نشان 
می دهد ک��ه راهی برای دیپلماس��ی باز نیس��ت. انگار درهای 
مختلف بس��ته ش��ده اند که کام رحمتی تا این ان��دازه تلخ و 

بدطعم است.
 سید مهدی رحمتی یكی از بهترین مصاحبه شوندگان فوتبال 
ایران است، زندگی خاصی دارد و اخالق خاصی. باهوش است و 
می داند چطور حرف بزند؛ هنری که می توان گفت9۰ درصد 

فوتبالیس��ت ها از آن بی بهره اند. رحمتی چند سال قبل با آن 
لبخندهای جذاب و ع��ادل کالفه کنش رفت ب��ه برنامه9۰ و 
توانست تمام سؤاالت تند و چالش��ی و نیشدار عادل را با همان 
لبخند ش��یرین رد کند. آنقدر راحت از مخمصه  بیرون آمد که 

حتی عادل هم نتوانست مقابلش مقاومت کند.
 با این همه او حاال تلخكام ترین مصاحبه کننده ایران اس��ت.
گل می خورد و ناراحت می شود، حتی وقتی که تقصیری ندارد.

قرار نیست گلرها وقت گل خوردن بشكن بزنند، اما سید مهدی 
رحمتی بهترین دروازه بان ایران در حال حاضر- حداقل از نظر 
این کمترین- پیش از این وقتی گل م��ی خورد هم با مدافعان 
تیمش رفتاری خوب داش��ت و با خنده آنها را به حمله دعوت 
می کرد. سید پشت و پناه تیمش بود و جمله های معروفش در 
رختكن یا زمین، روحیه دهنده بازیكنانی که از حریف، یک گل 
عقبند. داد می زد: بروید جلو، من هوای عقب را دارم. ش��وخی 
می کرد و حتی کنایه زدن هایش هم به مدافعان کم کار نشانی 
از دعوا نداش��ت. بازیكن کم کار را صدا می کرد و فریاد می زد: 
جان مادرت درست بازی کن. این اوج خشم رحمتی از بازیكنی 
بود که توپی را لو داده بود و رحمتی با هزار مكافات گاف طرف 

را جمع می کرد.
حاال اما کافی است به واکنش های عصبی سید مهدی رحمتی 
و توپ شوت کردن هایش پس از گل خوردن از سپاهان توجه 
کنید. س��ید فوتبال ما که نیم��ی از راه جام جهان��ی را با گل 
نخوردن های او پیش رفتیم حاال بازیكن عصبی و تلخی است  
 که وقت��ی خبرنگار روی دلش دس��ت می گذارد غی��ر از ناله و 

غر زدن و مصاحبه های تلخ هیچ نمی شنود. این معموال رفتار 
ستاره های فراموش شده یا تاریخ مصرف گذشته است؛آنها که 
تا دیروز توی خیابان به هزار هزار م��ردم امضا می دادند و حاال 

بیرون گودند.
با این همه دنیا برای س��ید مهدی رحمتی هنوز جای شیرینی 
اس��ت. تازه برای دومین بار پدر شده اس��ت. در تیم بزرگی با 
ه��واداران فراوان ب��ازی می کن��د و جامعه احت��رام او را دارد.

هواداران رقیب هم دوستش دارند.کسی از سید مهدی رحمتی 
بدی ندیده است. دستی به خیر دارد و صد البته پنهان نگهش 
می دارد که ریا نش��ود. در زندگی چه باید کم داش��ته باش��د 
آدمی مثل س��ید مهدی رحمتی که این گون��ه دارد خودش را 

می خورد؟
 فوتبال ای��ران با رحمت��ی هایش چه ک��رده که کار کش��یده 

می شود به اینجا؟چرا؟
 وقت سر بازکردن زخم های قدیمی و بیرون زدن چرک های 
قدیمی اس��ت. فوتبالیس��ت بودن فقط پول ش��مردن نیست، 
فحش خوردن هم هست. زخم فحش های تماشاگران سپاهان 
انگار این بار سر باز کرد که هواداران استقالل جباری را تشویق 

کردند.
 زخم های رحمتی و هر فوتبالیس��ت دیگری تنها وقتی سرباز 
می کند که س��پر روحی��ه و نش��اط بر زمی��ن افتاده باش��د. 
 آنوقت اس��ت که غم لش��گر می انگیزد و بنیادت را هدف قرار 
می دهد. سید مهدی رحمتی باید کمی مراقب خود باشد. این 

خودخوری و تلخی بی پایان به سمت و سوی خوبی نمی رود.

درباره سید مهدی رحمتی

تلخکامی های شماره یک سابق



 همکاری با دولت 
از اولویت های سپاه است

نماین��ده ولی فقیه در س��پاه 
پاس��داران انقاب اس��امی 
گفت: همکاری با دولت برای 
پیش��رفت و توس��عه کشور از 
مهم ترین اولویت های س��پاه 

است. 
حجت االس��ام علی سعیدی 
در باره چگونگی تعامل سپاه 
با دولت یازدهم، افزود: س��پاه 
براساس چارچوب ها و تدابیر رهبر معظم انقاب و اصولی که دارد با 

دولت همکاری می کند.
به گفته وی، رهبر معظ��م انقاب نیز فرموده اند به دولت بایس��تی 
کمک بشود و در راس��تای این فرمایش رهبر انقاب، سپاه با دولت 

همکاری خواهد کرد.
سعیدی همچنین در باره خواسته س��پاه از رییس جمهوری دولت 
یازدهم تصریح کرد: رییس جمهوری همان وعده های انتخاباتی را 

که به مردم داده است، عملیاتی کند.
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقاب اسامی در باره عملکرد 
دولت نهم و دهم گفت: هر دولتی نقاط ق��وت و ضعفی دارد و دولت 

دکتر احمدی نژاد هم از این امر مستثنا نیست.

خبر ویژه

استاندار چهار محال و بختیاری 
علی اصغر عنابستانی

آموزش در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کاربردی شود و در همین 
راستا کمیته تخصصی اش��تغال جوانان امری مهم است که باید بر روی 
آن بیشتر کار شود، چرا که آموزش در دانشگاه ها باید کاربردی تر شود 
تا جوانان بتوانند بعد از فارغ التحصیل شدن به راحتی بتوانند شغل مورد 

نظر خود را انتخاب و اشتغال زایی کنند.
رشته هایی که کاربردی تر باشند دانش��جویان پس از پایان تحصیات 
راحت تر جذب ب��ازار کار می ش��وند.عاوه ب��ر این م��وارد باید زمینه 
را برای جوان��ان طوری فراهم 
کرد تا بتوانند ازداوجی آسان 
تر و زودتر داش��ته باشند و تا 
فرهنگ دهه کرامت در جامعه 
ترویج پیدا کن��د، باید در روز 
ملی دختران و ی��ا دهه ازدواج  
ازدواج آسان به صورت واقعی 
در جامعه فرهنگ سازی شود.  

 آموزش در دانشگاه ها
 کاربردی شود

چهره روزیادداشت
دو داور از استان در هفته دوم لیگ برتر فوتبال قضاوت می کنند

 به گ��زارش روابط عموم��ی اداره کل ورزش و جوانان اس��تان چهار محال و بختی��اری ، در ادامه
رقابت های فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور قهرمان نجفی و موعود بنیادی فر دو تن از داوران 

استان در بازی بین تیم های فوالد خوزستان و فجر سپاسی داوری می کنند. 
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 صادرات گمرک بروجن 
به 5/7 میلیون دالر رسید

رییس گمرک بروجن گفت: صادرات چهار ماهه نخست 
سال جاری از گمرک این شهرستان به پنج میلیون و 711 

هزار دالر رسید.
مظاهر ربیعی وزن کاالهای صادر شده از گمرک بروجن 
در این مدت را14میلیون و510 هزار کیلوگرم اعام کرد.

وی گفت: این میزان نس��بت به چهارماه نخس��ت سال 
گذش��ته از نظر ارزش پنج درصد و به لحاظ وزنی هفت 
درصد افزایش یافته است. ربیعی محصوالت صادر شده 
از شهرستان بروجن را انواع موکت، کاشی، سیلندر گاز، 
چینی، ماکارونی، الیاف پلی اس��تر، الی��اف پلی پرپیلن 

وعایق رطوبتی برشمرد.

  افزایش 625 درصدی
دفاتر خدمات ارتباطي استان

مدیرکل اداره پست چهارمحال و بختیاري از افزایش 625 
درصدی دفاتر خدمات ارتباطي اس��تان در هش��ت س��ال 

اخیر خبر داد.
حمید رضا فضلعلي پور با اشاره به فعالیت 319 واحد پستي 
فعال در اس��تان، افزود: 129دس��تگاه  صندوق پستي  در 
سطح شهرها و 284 دستگاه در روس��تاهاي استان نصب 

شده است.
وي به واگذاري 158 صندوق شخصي در سال 1391 اشاره 
کرد و گفت: اداره پست داراي 19دفتر شهري، 1134دفتر 
خدمات ارتباطي ش��هري، 24نمایندگي پستي روستایي 
و157 دفتر خدمات ارتباطي روستایي در سطح استان است.

 65 دوره آموزشي 
در سال 91 برگزار شد

رییس اداره آموزش و ترویج منابع طبیعي و آبخیزداري استان 
چهارمحال و بختیاري از برگزاري س��یزده هزار و 136 نفر 
س��اعت آموزش کارکنان منابع طبیعي و آبخیزداري استان 
در 65 دوره آموزش تخصصي و شغلي ضمن خدمت خبر داد.

رییس اداره آموزش و ترویج منابع طبیعي و آبخیزداري استان 
در مصاحبه با خبرنگار پیام طبیعت اظهار داش��ت:آموزش 
به عنوان مؤثرترین ابزار توانمندس��ازي نیروي انس��اني در 
راستاي اهداف برنامه هاي توسعه است که سبب ایجاد تغییر 

رفتار،بینش و نگرش سرمایه هاي انساني مي گردد.

اخبار کوتاه

خشک شدن زایند رود در استان اصفهان 
گروه 
و نشانه رفتن انگشت تقصیر به باالدست شهرستان 

رودخانه از مواردی اس��ت که کم و بیش 
شنیده می ش��ود، این در حالی است که اهالی استان چهارمحال و 
بختیاری نقشی در خشک شدن زایند رود در استان اصفهان نداشته 

و ندارند.
به گزارش مهر، اس��تان چهارمحال و بختیاری یکی از استان های 
آبخیز کش��ور اس��ت که هم اکنون ش��هرها و روس��تاهای آن با 
مشکل کم آبی مواجه هس��تند. این اس��تان دارای820 روستای 
داری سکنه اس��ت که از این تعداد روستا624 روس��تا دارای آب 
و 196روس��تا بدون آب هس��تند که با تانکرهای س��یار آبرسانی 
می ش��وند که از این تعداد،117روستا اس��تان در شرایط بحرانی 
قرار دارند. روس��تاها دارای مدت وجود آب دو الی س��ه س��اعت 
و  تعدادی روس��تاهای دیگر تا نصف روز آب دارند، در روس��تاها 
که با مش��کل کم آبی مواجه هس��تند ن��ه توزی��ع یکنواخت و نه 
تأمین آب مطئمن��ی صورت می گیرد. بیش��تر آب مصرفی مردم 
 در این اس��تان از آب های زیر زمینی تأمین می ش��ود و مصرف از

 آب های سطحی در این استان بسیار اندک است
استان چهار محال و بختیاری سرچشمه دو رودخانه بزرگ کارون 
و زاینده رود است و به عنوان یکی از استان های آبخیز کشور مطرح 
است، اما در حوزه زاینده رود اکثر دشت های این حوزه خشک شده 
یا در حال خشک شدن هستند و با خشکسالی شدید مواجه هستند.

در اکثر شهرها و روستا های این استان مشکل کم آبی وجود دارد و 
مردم شهرستان در اوج گرما با کم آبی روبه رو هستند.

شهرستان س��امان یکی از شهرستان هایی اس��ت که در حاشیه 
رودخانه زاینده رود واقع است و مشکل کم آبی در شرب و کشاورزی 

را دارد.

چهارمحال و بختیاری با مشکل کم آبی شدید مواجه 
است

رییس خانه کش��اورز اس��تان چهار محال و بختیاری در گفتگو با 
خبرنگار مهر، با بیان این که این اس��تان در حال حاضر با مشکل 
کم آبی شدید مواجه اس��ت، اظهار داش��ت: اغلب شهرستان این 
اس��تان با مش��کل کم آبی در زمینه  آب شرب و کش��اورزی روبه 
رو هس��تند. س��ید طاهر نوربخش با بیان این که از اس��تان های 
همجوار ش��نیده می ش��ود که ک��ه آب در باال دس��ت زاینده رود 
اس��تفاده بی رویه می ش��ود، بیان داش��ت: ای کاش مسئولین و 
 کس��انی که این گفته ه��ا را مطرح می کنند، س��فری به اس��تان

چهار محال و بختیاری داشته و از نزدیک شاهد خشک شدن مزارع 
و باغات این استان در اثر کم آبی می بودند.

نوربخش با بیان این که باید مسئوالن اس��تان همجوار از نزدیک 
از خروجی س��د زاینده در چهارمحال و بختیاری بازدید داش��ته 
باش��ند و ورودی آب از س��د زاینده رود به رودخانه را اندازه گیری 
 و ورودی آب ب��ه اس��تان اصفه��ان از روس��تای چ��م ن��ار را هم 

اندازه گیری کنند، اذعان داشت: با این اندازه گیری ها متوجه شدند 
که  با وجود تمام برداشت های مورد ادعای مردم استان، میزان آب 

برداشتی استان اصفهان بیشتر از خروجی سد زاینده رود است.
 وی با اشاره به این که انتظار می رفت کسانی که ادعای پمپاژ آب 
در باال دس��ت زاینده رود را دارند یک مقدار واقع بینانه، منطقی و 
دور از احساسات این مشکل خشک ش��دن زاینده رود در استان 
همجوار را به گردن دیگران نمی انداختند، تصریح کرد: کم آبی و 
پر آبی زاینده رود در سال های اخیر بر اساس مصوبه شورای تأمین 
آب استان اصفهان و وتأیید وزارت نیرو بوده و مردم چهار محال و 

بختیاری هیچ نقشی در خشک شدن زاینده رود نداشته و ندارند.
 نوربخ��ش با بی��ان این ک��ه تمام��ی مص��رف کنن��دگان آب از 
زاینده رود به خصوص کشاورزان اس��تان چهارمحال و بختیاری 
 و اصفه��ان را ب��رای اس��تفاده بهین��ه از آب زاین��ده رود دع��وت

می کنیم، بیان داشت: با توجه بر روند خشکسالی ها و خشک شدن 
زاینده رود و کاهش ذخیره مخزن سد زاینده رود باید استفاده بهینه 

در مصرف آب صورت گیرد.

مشکل کم آبی در شهر سامان، سفید دشت و بروجن 
جدی است

مدیرعامل آب و فاضاب استان چهارمحال و بختیاری با بیان این 
که در حال حاضر کم آبی در شهرهای سامان، بروجن و شهر سفید 
دشت بروجن جدی است، بیان داش��ت: با توجه بر خشک شدن 
چاه ها و دشت های استان در این فصول از س��ال باید مردم در امر 

مصرف آب صرفه جویی داشته باشند.
اصغر یزدانی با اش��اره به  این که 95 درصد آب مصرفی مردم این 
اس��تان از چاه های و آب های زیر زمینی اس��ت، بیان داشت: تنها 
پنج درص��د از آب مصرفی این اس��تان از چش��مه های و آب های 
س��طحی اس��ت.وی با بیان این که ب��ا توجه به خشکس��الی های 
شدید در س��ال های جاری چاه ها جوابگوی مصرف در این استان 
نیستند، اذعان داش��ت: سیاس��ت برای مصرف آب در این استان 
استفاده از آب های سطحی اس��ت. یزدانی با بیان این که تا زمانی 
که مردم ب��ه صورت بهینه از آب اس��تفاده کنن��د، جیره بندی در 
خصوص مصرف آب صورت نمی گیرد، تصریح کرد: با حاد ش��دن 
موضوع ک��م آبی در ش��هرهای اس��تان  جیره بن��دی آب صورت 
 خواهد پذیرف��ت. وی با بیان این ک��ه در حال حاضر ب��ا توجه به

صرفه جویی هایی که از سوی مردم صورت گرفته مشکل کم آبی 
تنها در سه شهر استان جدی شده است، بیان داشت: این شهرها 
در این فصول پذیرایی گردشگران و مسافران نیز هستند که این امر 

برمشکل کم آبی در این شهرستان ها افزوده است. 

چهارمحال و بختیاری ها نقشی در خشک شدن زاینده رود ندارند

 جدی شدن کم آبی در سه شهر

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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فقدان سند مالکیت 
101  شماره 92/2706/33/و خانم فاطمه مصطفوی احدی از ورثه عفت بیگم 
کاظمی باستناد دو برگ استشهادیه محلی که هویت و امضاء شهود رسما 
حبه   72 از  مشاع  حبه  هشت  مالکیت   سند  که  شده  مدعی  و  شده  گواهی 
ششدانگ مزرعه بایره خشک آباد پالک 358 اصلی واقع  در دهستان گرمسیر 
اردستان  بخش هفده ثبت اصفهان که در صفحه 137 دفتر 130 امالک ذیل 
ثبت 6759 بنام بانو عفت بیگم کاظمی ثبت و صادر گردیده و در اثر جابجایی 
نشده چون درخواست صدور سند  انجام  دیگری  معامله  و  گردیده   مفقود 
مراتب  ثبت  قانون  نامه  آیین  ماده 120 اصالحی  نموده طبق  المثنی  مالکیت 
آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور با وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی لغایت 10 روز باین 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا با مدارک مثبت تسلیم نماید در صورت 
انقضا مدت مذکور و عدم وصول واخواهی و یا وصول واخواهی بدون ارائه 
سند مالکیت یا سند معامله در صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام 
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  رئیس   – خیراله عصاری   163 الف:  خواهد شدم 

اردستان  

ابالغ 
حوزه  اختالف  حل  : شورای  رسیدگی  مرجع  ح  167/92 ش   : شماره   105
خمینی شهر به نشانی : میدان قدس خ شهید بهشتی خواهان نام : روح اله نام 
خانوادگی : حیدری محل اقامت خمینی شهری خ 17 شهریور پ 165 منزل 
شخصی خوانده : نام : داود نام خانوادگی : کالنتری دهقی موضوع : مطالبه 
اله حیدری فرزند  : در خصوص دادخواست خواهان آقای روح  رای شورا 
بخواسته  لطفعلی  فرزند  دهقی  داود کالنتری  آقای  به طرفیت خوانده  حسن 
به شماره 130927  بانکی  فقره چک  مبلغ 44180000 ریال وجه دو  مطالبه 
بتاریخ   344023 و  کشاورزی  بانک   20630000 مبلغ  به   91/8/30 بتاریخ 
تاخیر  خسارت  انضمام  به  رفاه  بانک  ریال   23550000 مبلغ  به   91/10/29
در تادیه و هزینه دادرسی شورا از توجه به وجود اصل چک و گواهینامه 
و  باشد  می  خوانده  ذمه  اشتغال  از  حاکی  که  خواهان  ید  در  پرداخت  عدم 
اینکه خوانده دلیلی بر برائت ذمه خویش به شورا ارائه ننموده است . دعوی 
خواهان را وارد و ثابت دانسته مستندا به مواد 310 و بعد قانون تجارت و 
با اصالحات و  قانون صدور چک مصوب 1355   2 ماده  به  الحاقی  تبصره 
به  را  خوانده  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   522-519 مواد  و  بعدی  الحاقات 
اساس  بر  تادیه  تاخیر  احتساب خسارات  با  ریال  مبلغ 44180000  پرداخت 
تشخیص نرخ تورم بانک مرکزی که در زمان اجرا توسط واحد اجرای احکام 

محاسبه می شود از تاریخ صدور چک لغایت زمان پرداخت به عنوان اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ 50000 ریال به عنوان هزینه های دادرسی در حق 
از  بیست روز  .رای صادره غیابی و ظرف مدت  نماید  خواهان محکوم می 
قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف بیست روز دیگر  ابالغ  تاریخ 
قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی شهرستان خمینی شهر می باشد . 

قاضی شورای حل اختالف شعبه 1 خمینی شهر  

ابالغ ممنوع الخروج 

104 شماره پرونده : 9100400212300007/1  شماره بایگانی : 9100007  
شماره ابالغیه :139205102123000058  بدینوسیله به سید کمال قائم مقامی 
فرزند سید محمد حسین به شماره شناسنامه 9895 صادره از سمیرم ابالغ 
می گردد که حسب تقاضای شماره 533/92/4611  مورخ 92/1/28مدیریت 
کالسه  اجرایی  پرونده  بدهی  قبال  در  اصفهان  منطقه  سپه  بانک  شعب 
9100007 شما ممنوع الخروج گردیده اید م الف 106  ایرج منصور زاده کفیل 

ثبت اسنادو امالک سمیرم 

ابالغ اجرائیه 
 9100002  : بایگانی  9100400212300002/1شماره   : پرونده  شماره   103

شماره ابالغیه : 139205102123000062  بدینوسیله به سید علیرضا قائم 
سمیرم  صادره   263 شناسنامه  شماره  به  الدین  اشرف  سید  فرزند  مقامی 
مامور  گزارش  برابر  که   9100400212300002/1 کالسه  پرونده  بدهکار 

ابالغ  اید  نگردیده  شناخته  سعیدی  اله  آیت  خیابان  سمیرم  آدرس  در  ابالغ 
می گردد که برابر سند رهنی شماره 29034 مورخه 1386/6/15 دفتر اسناد 
و  سی  یکصدو  مبلغ  سمیرم  صادرات  بانک  و  شما  بین  سمیرم   6 رسمی 
سه میلیون ریال تسهیالت از بانک مذکور دریافت نموده اید که بر اثر عدم 
تشریفات  از  پس  نموده  اجرائیه  درخواست صدور  بستانکار  وجه  پرداخت 
برابر  باشد و  اجرا مطرح می  این  اجرائیه صادر و بکالسه فوق در  قانونی 
اجرائیه فوق مبلغ یکصدو سی و سه میلیون ریال بابت اصل بدهی و مبلغ 
هفت  نود  و  هزار و سیصد  و سه  و جهل  نهصد  و  میلیون  و هشت  یکصد 
الوکاله و شصت و پنج  بابت حق  ریال بابت سود و مبلغ پنج میلیون ریال 
هزار و پانصد و هشتاد و نه ریال بابت روزانه از تاریخ 1391/1/5 بدهکار 
می باشید لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مراتب بشما 
ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب 

است و یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر می 
گردد چنانچه ظرف مدت ده روز مقرر در قانون اصالح ماده 34 اصالحی 
 1386/11/29 آن مصوب   ماده34مکرر  و حذف   1351 ثبت مصوب  قانون 
از  تقاضای بستانکار پس  به  بنا  ننمایید  اقدام  به پرداخت بدهی خود  نسبت 
ارزیابی تمامی مورد وثیقه ) ششدانگ یکباب خانه پالک 1/4056( و قطعیت 
آن حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی و با برگزاری مزایده 
نسبت به وصول مطالبات مرتهن و وصول حقوقی دولتی اقدام خواهد شد و 
جز آگهی مزایده آگهی دیگری منتشر نخواهد شد .م الف 107 موسوی رئیس 

ثبت اسناد و امالک سمیرم 

تغییرات 
اردستان  تغییرات شرکت صنایع ریخته گری  شماره 33 /92/2711/وآگهی 
) سهامی خاص ( به شماره ثبت 137 و شناسه ملی 10260036694 مستند 
به صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مورخه 24 /1392/4 
سودو  عملکرد   -1  : است  آمده  عمل  به  شرکت  در  زیر  شرح  به  تغییراتی 
ملی  کد  به  آقای محمود صادقی   -2 . به تصویب رسید  زیان  سال 1391 
آقای  و  اصلی  بازرس  سمت  به   1651889453 پستی  کد  و   1189466147
ابراهیم قادری درباغی به کد ملی 118944640 و کد پستی 1747974131 به 
سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند م الف 164خیر اله 

عصاری رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان 

حصر وراثت 
96 آقای غالمرضا صفری فروشانی دارای شناسنامه شماره 12943 به شرح 
دادخواست به کالسه 399/92 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان نرگس شکرانی بشناسنامه 19 در 
الفوت  حین  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   1392/4/5 تاریخ 
اله  به: 1- حسنعلی صفری فروشانی فرزند اسد  آن مرحوم منحصر است 
اله ش ش  اسد  فرزند  فروشانی  غالمرضا  صفری   -2 فرزند   313 ش ش 
12943 فرزند  3- ماشاء اله صفری فروشانی فرزند اسد اله ش ش 11526 

فرزند  4- عزیز اله  صفری فروشانی فرزند اسد اله ش ش 11524 فرزند  5- 
ربابه صفری فروشانی فرزند اسد اله ش ش 247 فرزند  6- احترام صفری 
فروشانی فرزند اسد اله ش ش 11523 فرزند  7- محترم صفری فروشانی 
فرزند اسد اله ش ش 28 فرزند  8- اعظم  صفری فروشانی فرزند اسد اله ش 
ش 11528 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   37 شماره  شناسنامه  دارای  خوزانی   حبیبی  اله  سیف  آقای   83
دادخواست به کالسه 380/92 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان جواهر خلیلی خوزانی بشناسنامه 
ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   1390/11/30 تاریخ  در   153
به: 1- کرمعلی خلیلی خوزانی فرزند  الفوت آن مرحوم منحصر است  حین 
مصطفی ش ش 7960 پدر 2- سیف اله حبیبی خوزانی فرزند فتح اله ش ش 
37 همسر 3- روح اهلل حبیبی خوزانی فرزند سیف اله ش ش 21428 فرزند 
4- داود حبیبی خوزانی فرزند سیف اله ش ش 1312 فرزند   5- بهرام حبیبی 
خوزانی  حبیبی  هادی   -6 فرزند     10156 اله ش ش  فرزند سیف  خوزانی 
ناهید حبیبی خوزانی  فرزند   7-  اله ش ش 113-017383-6  فرزند سیف 
فرزند سیف اله ش ش 42 فرزند   8- زهرا حبیبی خوزانی فرزند سیف اله ش 
ش 629 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   10285 شماره  شناسنامه  دارای  خوزانی  طاهری  عفت  خانم   82
دادخواست به کالسه 343/92 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبدالغفار طاهری خوزانی بشناسنامه 
6211 در تاریخ 1388/12/26 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- ربابه توکلی خوزانی فرزند حسین ش ش 
7836 همسر 2- شکر اهلل طاهری خوزانی فرزند عبدالغفار ش ش 11812 فرزند 
3- علی اکبر طاهری خوزانی فرزند عبدالغفار ش ش 11811 فرزند4- علی اصغر 
طاهری خوزانی فرزند عبدالغفار ش ش 11813 فرزند5- مریم طاهری خوزانی 
فرزند عبدالغفار ش ش 10284 فرزند6- عفت  طاهری خوزانی فرزند عبدالغفار 
ش ش 10285 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 
84 آقای علی منشی زاده دارای شناسنامه شماره 577 به شرح دادخواست به 
چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از   403/92 کالسه 
تاریخ  در   6640 بشناسنامه  زاده  منشی  اله  فتح  شادروان  که  داده  توضیح 
1390/3/31 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
اله ش ش 162 فرزند   منحصر است به: 1- علی محمد منشی زاده فرزند فتح 
2- محمد علی منشی زاده فرزند فتح اله ش ش 570 فرزند      3- مصطفی 
منشی زاده فرزند فتح اله ش ش 374 فرزند      4-علی منشی زاده فرزند 
فتح اله ش ش 577 فرزند      5- امیر حسین منشی زاده فرزند فتح اله ش 
ش 21203 فرزند      6- محمد حسین منشی زاده فرزند فتح اله ش ش 261 
فرزند      7- زینب منشی زاده فرزند فتح اله ش ش 43725 فرزند      8-مهناز 
منشی زاده فرزند فتح اله ش ش 13468 فرزند      9- فاطمه کبری  منشی 
زاده فرزند فتح اله ش ش 192 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

فقدان سند مالکیت

81 آقای عباس محمدی نستانه باستناد دو برگ استشهادیه محلی که هویت و 
امضاء شهود رسما گواهی شده و مدعی شده سند مالکیت ششدانگ یکبابخانه 
1/7814 واقع در دهستان گرمسیر اردستان بخش هفده ثبت اصفهان که در 
صفحه 307 دفتر 197 امالک ذیل ثبت 8715 بنام نامبرده فوق ثبت و صادر 

گردیده و در اثر جابجایی مفقود گردیده  و معامله دیگری انجام نشده چون 
المثنی نموده طبق ماده 120 اصالحی آیین  درخواست صدور سند مالکیت 
نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مزبور با وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این 
مدارک  با  کتبا  را  اعتراض خود  و  اداره مراجعه  باین  لغایت 10 روز  آگهی 
مثبت تسلیم نماید در صورت انقضا مدت مذکور و عدم وصول واخواهی و 
یا وصول واخواهی بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله در صدور سند 
 – المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شدم الف: 161 خیراله عصاری  مالکیت 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان  

فقدان سند مالکیت

86 شماره 92/2697/33/وآقای محمد صالحی نیا احدی ورثه مرحوم فاطمه 
مسکین کچویی  باستناد دو برگ استشهادیه محلی که هویت و امضاء شهود 
رسما گواهی شده و مدعی شده سند مالکیت ششدانگ زمین 75/951 واقع در 
دهستان سفلی اردستان بخش هفده ثبت اصفهان که در صفحه 296 دفتر 3 
امالک ذیل ثبت 494 بنام نامبرده فوق ثبت و صادر گردیده و در اثر جابجایی 
نشده چون درخواست صدور سند  انجام  دیگری  معامله  و  گردیده   مفقود 
مراتب  ثبت  قانون  نامه  آیین  ماده 120 اصالحی  نموده طبق  المثنی  مالکیت 
آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور با وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی لغایت 10 روز باین 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا با مدارک مثبت تسلیم نماید در صورت 
انقضا مدت مذکور و عدم وصول واخواهی و یا وصول واخواهی بدون ارائه 
سند مالکیت یا سند معامله در صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام 
امالک  و  اسناد  ثبت  اداره  رئیس   – خیراله عصاری   158 الف:   خواهد شدم 

اردستان  

احضار 
2402  چون نیروی انتظامی  شکایتی علیه خانم بیتا اخالقی مبنی بر مزاحمت 
ثبت، وقت  دادگاه  این  به کالسه 911459  پرونده آن  نموده که  تلفنی مطرح 
اینکه  به  تعیین شده نظر  برای روز 92/6/19 ساعت 11:30 صبح  رسیدگی 
دادرسی  آیین  قانون   180 ماده  حسب  لذا  باشد،  می  المکان  مجهول  متهم 
طبع  محلی  کثیراالنتشار  های  روزنامه  از  یکی  در  نوبت  یک  مراتب  کیفری 
و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی در 
وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی 
و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف: 641مدیر دفتر شعبه 104 

دادگاه عمومی اصفهان 

ابالغ 

2308 ابالغیه : 9210100350801273 شماره پرونده : 9209980350800011 
شماره بایگانی : 920011 خواهان مالی اعتباری عسکریه به مدیریت سید امین 
جوادی  دادخواستی به طرفیت خواندگان : حمید آتش پور و علی دادخواه و 
حسین زمانی علویجه و زهرا واعظی به خواسته مطالبه طلب  تقدیم دادگاه 
هشتم     شعبه  به  رسیدگی  جهت  که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  های 
خیابان چهار باغ باال   – دادگاه عمومی ) حقوقی( اصفهان واقع در اصفهان 
طبقه   – خیابان شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان   –
ثبت گردیده  به کالسه 9209980350800011  و  ارجاع  اتاق شماره 315   3
که وقت رسیدگی آن 1392/6/20 و ساعت :8:30 تعیین شده است به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت  در یکی از جراید کثیر االنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست  و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد. منشی شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی شهر 

ستان اصفهان

       



دانستنی

نشانه های یک رابطه اشتباه

اخبار ویژه

مش��کالت آلودگی تا ح��دی زیاد 
شده اس��ت که تمام ش��رکت های 
فن��اوری و طراحان دنی��ا به دنبال 
راهی برای نابود کردن این مشکل 
جهانی هستند، به همین دلیل تا به 
حال راهکاره��ای متفاوتی برای از 
بین بردن آلودگی ارایه شده است.

اس��تفاده از طرح های پنجره های 
 تصفیه کننده یا گل��دان هایی که 
 می توانن��د ه��وا راتصفی��ه کنند 
ایده هایی است که تا به حال ارایه 
شده است و البته نمونه هایی نیز از 
آن ساخته شده اس��ت، اما به نظر 
هیچ کدام از آنها نمی توانند برای آلودگی های آینده که در انتظار ما هستند کارآمد باشند.

 »جیابئون یون« چندی پیش با ایده ای بس��یار جالب وارد مسابقات محیط زیست سال 
2013 ش��د و توانس��ت در این رقابت ها تا مرحله نیمه نهایی نیز پیش برود، اما به دالیل 
مختلف از حضور در فینال ب��از ماند. این طراحی ایده ای به نام ری��ه دیوارها یا دیواری که 
نفس می کشد  ارایه کرد. این دستگاه به این صورتی کار می کند که باید در دیوار خانه کار 
گذاشته شود و  مانند یک ریه برای انسان ها عمل خواهد کرد. دستگاه هوا را از فضای بیرون 
مکیده و در تغییراتی مانند تصفیه و تنظیم دما را روی انجام می دهد سپس این هوا به خانه 
دمیده می شود. این دستگاه شبیه آب شش های یک ماهی است، ولی بسیار قوی تر از آن 
عمل کرده و به تنهایی می تواند جای تمام دس��تگاه هایی مانند کولر، تصفیه کننده هوا و 
... را پر کند. این دستگاه به هیچ عنوان آلرژی ایجاد نکرده و قرار است نمونه های کاربردی 

آن تا سال آینده ساخته می شود.

کس��اني که بدون خوردن سحري 
روزه مي گیرند ب��ه علت صرف دیر 
هنگام شام سنگین، خواب مناسبي 
ندارند و به عل��ت فاصله زیاد صرف 
غذا از ش��ام تا افط��ار، در طول روز 
تمرکز و کارایي خود را از دست مي 
دهند. ماه مب��ارک رمضان از نیمه 
گذشته اس��ت و تا به حال مطالب 
بسیاری درمورد وعده های سحری 
و افطار گفته ش��ده اس��ت. این بار 
نگاه��ی علم��ی به وعده س��حری 
خواهیم داشت. با نخوردن سحري 
میزان اس��ید معده در بعد از ظهر و 

عصر به قدري زیاد مي شود که احتمال بروز زخم معده و زخم اثني عشر و سایر اختالالت 
گوارش وجود دارد. باید دقت داشته باشید که هرگز بدون سحري روزه نگیرید، زیرا وعده 
سحري در نقش صبحانه و ناهار است. خوردن سحري از خستگي، خواب آلودگي و کاهش 
تمرکز فکري و کارایي روزه داران مي کاهد. کساني که بدون خوردن سحري روزه مي گیرند 
به علت صرف دیر هنگام شام سنگین، خواب مناسبي ندارند و به علت فاصله زیاد صرف غذا 

از شام تا افطار، در طول روز تمرکز و کارایي خود را از دست مي دهند.
روزه داران باید س��حري را مانند یک صبحانه کامل یا یک نهار سبک میل کنند. خوردن 
 س��االد در س��حري را براي کاهش احس��اس گرسنگي و تش��نگي بس��یار مؤثر دانست.

روزه داران براي رفع تشنگي از افطار تا س��حر بیش از 8 لیوان آب بنوشند. هنگام سحر از 
خوردن غذاهاي بسیار شور، شیرین، داغ و س��رد خودداري کنند تا دچار عارضه گوارشي 

نشوند.

وعده سحری از نگاه دانشریه ای برای خانه های آینده

یک رابطه م��ی توان��د ناس��الم باش��د. رابط��ه بد هم 
فقط ب��ه ازدواج یا نام��زدی محدود نمی ش��ود. روابط 
ناس��الم می توان��د در خان��واده، میان دوس��تان یا قرار 
مالق��ات نیز وجود داش��ته باش��د. ه��ر رابط��ه ای که 
به جس��م، روح و احساس��ات ش��ما لطمه بزند، ناسالم 
اس��ت. دالیل مختلفی وج��ود دارد که اف��راد در روابط 
 ناس��الم باقی می مانند. برخ��ی از افراد نم��ی دانند یا 
نمی خواهند قبول کنند که در رابطه اشتباه قرار دارند 
یا از خاتم��ه دادن به ای��ن رابطه می ترس��ند یا قدرت 
روحی این کار را ندارند. یا آنها اعتق��اد دارند می توانند 
 شریک خود یا مسائل آزاردهنده را تغییر دهند. واقعیت 
ناراحت کننده این است که بسیار کم پیش می آید که 
 روابط ناس��الم بهبود بیابند و در عوض، هر روز بدتر نیز 

می شوند. 

نشانه های هش�دار دهنده برای اجتناب از 
آنها

اگر بدانید دنبال چه هس��تید، خیلی راحت می توانید 
نش��انه های یک رابطه ناسالم را کش��ف کنید. در وهله 
 نخس��ت، مس��ائلی ک��ه باع��ث ناراحتی و ترس ش��ما

می شوند مهم ترین مسائل برای توجه هستند. از واضح 
ترین هشدارها می توان به سوءمصرف مواد و الکل اشاره 
کرد که می تواند به رابطه افراد آسیب برساند، اما نشانه 
های دیگری نیز وجود دارند که در ادامه به آنها اش��اره 

کرده ایم.
     ستیزه جویی

هرگونه رفتار خشونت آمیزی ناسالم است، اما رفتارهای 
ناشایس��ت فیزیکی، از انواع رفتارهای خصمانه اس��ت. 
هرگونه بدرفتاری فیزیکی، نه فقط مشت و سیلی زدن، 
بلکه هل دادن و کش��یدن نیز ناسالم اس��ت. رفتارهای 
بیرحمانه داشتن نسبت به افراد و حیوانات نشانه ستیزه 
جویی در افرد و نشان دهنده خشم و عصبانیتی است که 
به کتک کاری، مشت و لگد زدن و پرتاب اجسام به طرف 
فرد مقابل منجر می شود. هر زمان که در رابطه ای دچار 

ترس و وحشت شدید، باید از آن رابطه بیرون بیایید.
    کنترل

هرگونه عدم تعادل قدرت یا رفتارهای کنترلی در رابطه، 
ناسالم و غلط اس��ت. هر زمانی که فردی طرف مقابل را 
سطح پایین و نابرابر دید، عدم تعادل وجود دارد. در رابطه 
ای که همیشه تحت کنترل اس��ت، طرف مقابل از شما 
انتظار دارد تا همه انتظارات آنها را برآورده کنید و طبق 
خواسته او رفتار کنید. شاید آنها این گونه وانمود کنند که 
می خواهند به شما کمک کنند تا تصمیم درستی اتخاذ 
کنید یا این که ادعا کنند، م��ی دانند بهترین چیز برای 
شما چیست، اما واقعیت این نیست، بلکه ارضای نیاز آنها 
برای کنترل دیگران اس��ت. این رفتار می تواند تاحدی 
 ادامه پیدا کند که حتی پیام کوتاه های موبایل ش��ما یا 
 ایمی��ل هایت��ان را چک کنن��د. چ��راغ قرم��ز روابط 
کنترل کننده این است که احساس حقارت کنید و فکر 

کنید هیچ قدرتی برای تصمیم گیری ندارید. 
     حس مالکیت

احساس مالکیت می تواند در نتیجه حسادت یا تنهایی 
اجباری به وجود بیاید. شاید آنها به شما بگویند که عاشق 
و نگران ش��ما هس��تند، اما واقعیت این است که حس 
مالکیت با عشق کامال فرق دارد و در نتیجه عدم اعتماد 
است. آنها به هر کاری دست می زنند تا شما را از بودن در 

کنار افراد دیگر بازدارند.
    خودخواه بودن

تقریبا همه ما در شرایط متفاوت خودخواه و خودپسند 
می شویم؛ این الزمه ذات آدمی است. خودخواهی، زمانی 
به یک معضل تبدیل می شود که همه چیز حول محور 
این ویژگی روی رفتارهای ف��رد با دیگران تأثیر بگذارد. 
افراد خودخواه همیش��ه به خود و خواس��ته های خود 
فکر می کنند و برای افکار و احساس��ات دیگران ارزش 

قائل نیستند.
     سوءاستفاده و دغل کاری

یک فرد متقلب و سوءاس��تفاده چ��ی کاری می کند تا 
ش��ما کاری را انجام دهی��د که نمی خواهید و بیش��تر 
مواقع کارهایی که می دانید درست نیست. هر زمان که 
فردی به شما احس��اس گناه داد یا از تهدید برای تحت 
تأثیر گذاشتن شما اس��تفاده کرد یا توجه و عشق خود 
را به منزله تنبیه از شما گرفت، انس��ان متقلب، دو رو و 

سوءاستفاده کنی است.
     انتقاد دائمی

همه ما در زم��ان های مختلف به رفتاره��ا و گفتارهای 
دیگران انتقاد می کنیم، اما اگر این کار به طور دائم برای 
سرکوفت زدن و آزار رس��اندن به دیگری صورت بگیرد، 
رفتاری  ناسالم و اشتباه تلقی می ش��ود. افراد عیب جو 
باعث می شوند تا شما احساس حقارت یا ناراحتی کنید.

 آنها به طور مرتب به ش��ما، افکار، رفتار و گفتار شما بی 
احترامی می کنند. آنها همیشه شما را در مقابل دیگران 
تحقیر می کنند یا برخی از آنها می دانند این کار زشت 
است و سعی می کنند در خفا انتقادهای خود را بازگو کنند.

     بی ثبات و دمدمی مزاج
رفتارهای متغیر و غیرقابل پی��ش بینی جزو رفتارهای 
ناس��الم و اشتباه دس��ته بندی می ش��وند. تغییر رفتار 
ناگهان��ی ی��ک ف��رد باع��ث گیج��ی و تعج��ب طرف 
 مقاب��ل می ش��ود. ف��ردی که ی��ک دقیق��ه عصبانی و

 هیجان زده است و لحظه ای بعد می خندد یا طوری رفتار 
می کند که گویا اتفاقی نیفتاده است، تعادل ندارد و باید 

به او کمک کرد.

جامعه امنیت کامپیوتری چند روزی است که در غم و اندوه 
فرو رفته اس��ت، زیرا س��تاره ای بی چون وچرا، هکر معروف  

بارنابی جک روز پنج شنبه قبل در 3۵ سالگی در گذشت.
او که مدیر ش��رکت امنیت��ی IOActive در س��یاتل بود، 
 اصلیت��ی نیوزیلن��دی داش��ت و در س��ال2010 تبدیل به 
ستاره ای در جامعه هکرها شد. شگردی که او را معروف کرد 

سرقت از خودپردازها نام داشت.
تصویری ک��ه در اینجا می بینید یکی از ب��ه یادماندنی ترین 
لحظات تاریخ معاصر ح��وزه امنیت اس��ت؛ زمانی که جک 
روی صحنه رف��ت و کاری کرد دو دس��تگاه خودپرداز مثل 
باران ش��روع به باریدن پول کنند. این نمایش که بس��یاری 
 منتظ��ر آن بودن��د، به خاطر فش��ار ش��رکت های س��ازنده

دستگاه های خودپرداز به ش��رکتی که جک را در استخدام 
داش��ت در کنفرانسBlack Hat یک سال به تعویق افتاده 

بود.
او در اصل یک پژوهشگر به شمار می رفت، نه هکری خرابکار 
و با این دستاورد برجس��ته باعث شد ش��رکت های سازنده 

ATM و بان��ک ها بی��ش از قبل نگران��ی ها باب��ت امنیت 
خودپردازها را جدی گرفته و به تغییراتی در این زمینه دست 
بزنند. از همین رو تأثیر تحقیقاتش بر زندگی میلیون ها نفر  
ملموس اس��ت، اما بارنابی جک در خودپردازها متوقف نشد. 
او سپس روشی برای هک کردن دستگاه های پمپاژ انسولین 
یافت که توسط آن می شد با تزریق دوزهای بیش از حد مجاز 
دست به قتل زد. این دس��تاورد نیز باعث شد شرکت تولید 

پمپ های انسولین Medtronic طراحی پمپ های خود را 
تغییر دهد تا امکان سوءاستفاده از آنها از بین برود.

 Black Hat قرار بود جک چهارش��نبه همی��ن هفت��ه در
حاضر شود و یک دس��تاورد جدید و جذاب دیگر را رو کند. 
او به روشی دس��ت یافته بود که می ش��ود با آن از فاصله 1۵ 
 متری ضربان س��از ها و دس��تگاه های تنظی��م تپش قلب را

هک کرد تا یک شوک مرگ بار به فردی که در بدن او نصب 
شده اند وارد آید.

این دستاورد نیز می تواند موجب بازنگری شرکت ها در چنین 
وسایلی و امن س��ازی آنها برای دور کردن مردم از خطرات 
احتمالی شود. مشخص نیس��ت که آقای بارنابی جک به چه 

دلیلی فوت کرده و کالبدشکافی در جریان است.
پلی��س او را در آپارتمانی در سانفرانسیس��کو پی��دا کرده و 
احتمال قتل را منتف��ی می داند. ش��رکت IOActive در 
نامه ای با اعالم فوت او نوشته: »یاغی محبوب از بین ما رفت، 
ولی هرگز فراموش نمی شود. او یک اس��تاد هک بود و البته 

دوستی عزیز.«

وقتی که از خودپرداز پول می بارد
خطرناک ترین کشورهای جهان 

برای تجارت

سرمایه  گذاری خارجی همواره یکی از مهم ترین راه های انجام فعالیت های 
اقتصادی در بسیاری از کشورها محسوب می شود. کشورهایی که انتظار 
دارند سرمایه گذاران خارجی به آنها مراجعه کنند باید شرایطی همچون 

تضمین امنیت کسب و کار را تأمین کنند.
با ای��ن ح��ال، در جه��ان، کش��ورهایی یافت می ش��وند که ب��ه عنوان 
سرزمین هایی خطرناک برای سرمایه گذاری شناخته می شوند.کشورهایی 
که در این فهرست معرفی شده اند در بین کشورهای پرخطر، درجه شش 
یعنی بسیار خطرناک را به خود اختصاص داده اند. در فهرستی که فوربس 

منتشر کرده  با10 کشور پرخطر برای سرمایه گذاری آشنا می شوید.
     افغانستان

پس از چندین دهه جنگ و درگیری داخلی، افغانستان همچنان از میزان 
فزاینده خشونت سیاسی و دیگر عناصر ریسک سیاسی رنج می برد. حتی 
استقرار دولت مرکزی در افغانستان هم نتوانسته است میزان دخالت در 
کسب و کار و فساد را کاهش دهد و آمار فساد در این کشور بسیار باالست. 
عالوه بر این، طالبان همواره به عنوان خطری بالقوه برای افغانستان و مردم 
آن شناخته می شود، اگرچه ش��روع یک کسب و کار در افغانستان بسیار 
آسان بوده، اما ضعف در زیرساخت ها، عدم دسترسی به منابع و مراکز مالی 
و سود کم در بازگشت سرمایه باعث می شود بسیاری قید سرمایه گذاری 

در افغانستان را بزنند.
    چاد

»چاد« به عنوان کشور صادرکننده نفت در غرب آفریقا شناخته می شود. 
کارشناسان وجود تهدیدهای سیاسی در این کشور را ناشی از گوناگونی 
و تنوع جمعیتی آن می دانند. از جمله دیگر مشکالت ریشه ای این کشور، 
سطح پایین آموزش وپرورش و دخالت گس��ترده دولت در اقتصاد است. 
البته وضعیت سیاسی »چاد« در سال 2012 کمی تغییر کرد و باتوجه به 
قیمت باالی نفت دولت توانست تا حدودی برای رفع کمبودهای مالی و 

بودجه ای این کشور برنامه ریزی کند. 
    جمهوری دموکراتیک کنگو

جمهوری دموکراتیک کنگو کشوری است در مرکز آفریقا و پایتخت آن 
»کینشازا« است، در حالی که این کشور از غنی ترین کشورهای جهان از 
نظر منابع طبیعی به ش��مار می آید و م��ردم آن از فقیرترین مردم جهان 
هس��تند. کنگو را باید در زمره کشورهایی دانس��ت که بیشترین تحول 
سیاس��ی را تجربه کرده است. نواحی شرقی این کش��ور به علت فعالیت 
چندین گروه شورش��ی از بی ثباتی رنج می برند. درواق��ع، اختالف های 
کمرشکن سیاسی و تهدید جنگ داخلی با توجه به ناآرامی های شرق این 

کشور، وضعیت امنیتی »کنگو« را روزبه روز بدتر کرده است.
    هاییتی

»هاییتی« کش��وری اس��ت در دریای »کارائیب« و پایتخت آن »پورتو 
پرنس« است. هاییتی نخستین کشوری بود که در آمریکای التین و حوزه 
کاراییب به استقالل رسید. هاییتی با منابع ناچیز و جمعیت زیاد فقیرترین 
کشور نیمکره غربی است. خشونت های سیاسی نیز در این کشور بارها رخ 
داده و باعث بی ثباتی دولتی شده است. س��طح باالی فساد، میزان ناچیز 
توان تأثیرگذاری دولت در جلوگیری از فساد مالی، ضعف در قانون گذاری 
و نظارت بر حسن اجرای قوانین و تخریب فزاینده محیط زیست از مواردی 

است که سرمایه گذاری در این کشور را با چالش هایی روبه رو کرده است.
    عراق

کارشناس��ان بر این باورند که موقعیت سیاس��ی این روزهای این کشور 
خاورمیانه، بی ثبات است و فشارهای داخلی وضعیت ثبات سیاسی عراق را 
وخیم تر خواهد کرد. چندین سال پس از حمله آمریکایی ها به سرکردگی 
»جورج بوش« و به بهانه مقابله با تسهیالت نظامی اتمی، این کشور هنوز 
از سطح باالیی از خشونت سیاس��ی رنج می برد. بسیاری، خشونت های 
جاری در این کشور را با وضعیت افغانستان و سومالی مقایسه می کنند. 
باوجود ذخایر غنی نفتی، عراق هنوز نتوانسته است در قوانین قضایی خود 

اصالحاتی ایجاد کند.
    کره شمالی

کره شمالی منطقه ای جنگی در دنیا محسوب می شود. هر لحظه امکان 
دارد جنگ و درگیری در این کش��ور باال گرفته و کش��ورهای خارجی به 
کره شمالی حمله کنند. از س��ال2012 در پی مرگ »کیم جونگ ایل« 
رهبری، این کشور در اختیار »کیم جونگ اون« پسرش است، اما او نیز در 
رهبری این کشور راه و رسم پدر و پدربزرگ خود را در پیش گرفته و خبری 
از اصالح شرایط بسته سیاسی و اقتصادی در این کشور نیست. برنامه های 
موشکی و هسته ای این شبه جزیره باعث شده که همواره به عنوان خطری 

بالقوه برای صلح جهانی قلمداد شود. 
   سومالی

وضعیت سیاسی و اقتصادی در س��ومالی به شدت خصمانه است و عمال 
هیچ بختی برای سرمایه گذاران خارجی وجود ندارد. اگرچه کمی وضعیت 
امنیتی این کشور بهبود یافته است، اما ش��اخه القاعده در این کشور که 
»الشباب« خوانده می شود همواره به عنوان یکی از گروه های متخاصم در 

این کشور به فعالیت های تروریستی دست می زند.
   سودان

سودان  از سطح بس��یار باالیی از بی ثباتی سیاسی رنج می برد. اختالفات 
قومی و قبیله ای و مشکالت مالی ناشی از جدایی سودان جنوبی در ژوئیه 
2011 و از دس��ت دادن درآمدهای نفتی این بخش از کشور باعث شده 
است روند نزولی اقتصاد سودان ادامه داشته باشد. درگیری های مختلف 

با سودان جنوبی نیز از دیگر مواردی است که این کشور را رنج می دهد.
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امام صادق )ع( :
مقّدرات در شب نوزدهم تعیین ، در شب بیست و یکم تأیید و در 

شب بیست و سوم ]ماه رمضان[ امضا می شود . 

عکس نوشت

 یک باغچه پشت بامی
 در شهر نیویورک

هفته گذشته فرصتی بود تا کمپانی HTC از نسخه کوچک 
شده بهترین تلفن همراهش رونمایی کند، همچنین طراحان 

در دیگر نقاط دنیا دست به کارهای جالبی زدند.
در هفته گذشته چند فناوری جدید وارد بازار شده است که 
در اینجا تعدادی از این فناوری ها را به شما معرفی می کنیم.

HTC تلفن جدید     
شرکت فناوری HTC در طی هفته گذشته یک از جدیدترین 
محصوالتش را رونمای��ی کرد. این تلفن هم��راه به نام  مدل 
کوچک ش��ده HTC وان رونمای��ی ش��د و دارای امکاناتی 
کمتر از مدل اصلیش اس��ت. این تلفن همراه صفحه ای4/3 
اینچی دارد ک��ه به همراه ی��ک پردازن��ده 1/4 گیگاهرتزی 
 تلفنی باورنکردنی را به وجود آورده است که با قیمتی بسیار

پایین تر عرضه خواهد شد.
     هواپیمای ضدحریق

  فناوری هواپیماهای بی سرنش��ین بیش��تر در ارتش به کار 

می رود، اما ای��ن بار یک هواپیمای کوچک بدون سرنش��ین 
ساخته شده اس��ت که می تواند از آتش سوزی های جنگل 
جلوگیری کند. ای��ن هواپیما سنس��ورهایی دارد و در میان 
جنگل مانند پرنده حرکت می کند و ب��ا حرکتش می تواند 
احتمال وقوع آتش سوزی را به دست آورده و به ستاد مرکزی 

ارسال کند. 

     خودکار غلط یاب
در یک پروژه جدید تعدادی از طراحان آلمانی خودکاری را 
ساخته اند که می تواند غلط های نوشتاری را درهمان لحظه 
هشدار دهد. خودکار یادگیرنده این روزها می تواند فرم اشتباه 
نوش��تن و غلط های امالیی را در لحظه نوشتن هشدار دهد. 
طراحان به دنبال آن هستند تا در  آینده امکانات دیگر مانند 

توضیح فرم درست و ... را به این خودکار اضافه کنند. 
    داشبوردهای لمسی

ش��رکت فناوری اپل هفته گذش��ته خبری به غی��ر از تلفن 
همراه یا تبلت های متفاوتش داد و اعالم کرد قصد س��اخت 
داشبوردهای لمسی برای خودرو دارد. آنها تا به حال اطالعات 
زیادی در این باره نگفته اند، اما به نظر می رسد این صفحات 
لمسی، دیگر تمام کارهای خودرو را در اختیار داشته باشد و 
شما بتوانید تمامی بخش های خودرو را از طریق آن کنترل 

کنید.

از خودکار غلط یاب تا ...
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