
شهرداراصفهان درحد وزیرشدن است 

 آیا گیشه سوت و كور سینماها 
در عید فطر رونق مي گیرد؟

30 دوره 
جشنواره فیلم 
فجر در...

در آخرین نشست آقای شورا چه گذشت؟ 

مروري بر 4 فیلم اكران عید فطر سینماها

 كالهبرداری تاجر عرب
4 از پتروشیمی ایران

 هرگز گرین كارت
معرفی نخستین پهلوان زن 2 نداشته و ندارم

چهارمحال و بختیاری 7

3

 روحانی
 با مراكز قدرت مصالحه كرد

دکتر صادق زیباکالم استاد دانش��گاه  با رد تأسیس کمپین 
مخالفت با رحمانی فضلی اظهار داش��ت: این که یک عده از 
افراطیون اصالح طلب قصد دارند از طریق فضای مجازی غوغا 
به راه بیندازند و آقای روحانی را برای حذف و یا انتخاب برخی 

چهره ها تحت فشار قرار دهند امری نادرست است. 

 فرنگی كاران و
  بوداپست جهنمی!

تی��م ملی کش��تی فرنگی ای��ران در حال��ی روزهای 
باقیمانده تا رقابت های جهانی 2013 مجارس��تان را 
پشت س��ر می گذارد که به هیچ عنوان چهره قهرمان 
المپیک لن��دن و اصلی ترین مدع��ی آوردگاه جهانی 

را ندارد.
 سونامی مخرب و زیر و رو کننده کشتی فرنگی دقیقا 

بعد از بازی های المپیک 2012 لندن آغاز شد.

س[
س فار

]عك

2

3

انتقاد فردوسی پور از رویانیان 
6

و حمله دایی به فنایی

17 قفلی که منتظر
4

 کلید وزیر کار روحانی است

 اکران عی��د فطر 92 از 9 مرداد در س��ینماهای کش��ور با نمایش 
فیلم های»هی��س! دخترها فری��اد نمی زنند«، »فرزن��د چهارم«، 
»دهلیز« و »جا بجا« ش��روع ش��ده و این فیلم ها گیشه های سرد 
 سینما را رونق بخشیده اند. اکران عید فطر هر ساله یکی از مهم ترین

فصل های نمایش فیلم های ایرانی در سینماها محسوب می شود و 
از این رو تهیه کنندگان و تولیدکنندگان آثار از خیلی زودتر به این 
زمان برای اکران فیلم هایشان فکر می کنند، به همین دلیل عمدتا 
فیلم هایی در این فرص��ت روی پرده می روند که به لحاظ گیش��ه 
بتوانند با اس��تقبال بهتری نس��بت به دیگر فیلم ها روبه رو شوند. 
امسال نیز با تصمیم شورای صنفی نمایش قرار شد اکران عید فطر 
یک هفته زودتر آغاز شود. با توجه به این موضوع اکران چهار فیلم از 

میان پنج اثر که قراردادشان در گروه های سینمایی به ثبت رسیده 
است از چهارشنبه 9 مرداد ماه در سینماهای تهران و شهرستان ها 
آغاز ش��د.از این میان فیلم»هیچ کجا، هیچ کس« ساخته ابراهیم 
شیبانی نتوانست به چرخه اکران از یک هفته جلوتر اضافه شود زیرا 
در گروه سینمایی استقالل فیلم»گهواره ای برای مادر« اکران است و 
»هیچ کجا، هیچ کس« در صورتی می تواند روی پرده برود که سقف 
قرارداد فیلم قبلی به پایان رسیده باشد و یا تولیدکنندگان آن اثر به 
تحویل سرگروهی خود رضایت دهند. در هر صورت فیلم شیبانی که 
پخش آن برعهده حوزه هنری است قرارست از هفته آینده همزمان 

با تعطیلی عید فطر روی پرده برود.

سعی می كنیم كابینه روحانی 
معتدل تر شود

تب حیات وحش اصفهان 
باال رفت

افزایش ۴۰ درصدی 
خمیرمایه نان

 خبرنگار
 صدای رسای مردم است 

در هنر گرافیک  كمتر به 
پژوهش توجه شده است
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 ۱۵ گروه در اصفهان 
هالل ماه شوال را رصد مي كنند

5

ادامه در صفحه 5

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ی/ زاينده رود[
ت اله

س: هادی نعم
]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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آگهی مزایده عمومی 

کمیسیون معامالت  سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 

نوبت  دوم 

)كدآگهی: ر – 92047(

م الف 2685

شماره نام ملک
پالک كاربریمزايده

ثبتی
عرصه 

)مترمربع(
اعيان 

)مترمربع(
قيمت پايه 
)ماهيانه( 

)ريال(

مبلغ 
سپرده 
)ريال(

توضيحاتنشانی

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

فالورجان  
روبروی 
ترمینال 
مسافربری

 مغازه موصوف 
با کاربری تجاری 

 اجاره داده 
 می شود

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

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

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

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

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

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

عالمه امینی – روبروی خیابان فردوس مراجعه نمایید.

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

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

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

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

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

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه عمومی 
)48352855(

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

ساختمان

20

پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

www. zayanderoud.com

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

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

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

قدس که  می 

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

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
ده در حد عکسی روی

باعث ش

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

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

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

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

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

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

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

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

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

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

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

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

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

 دول

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

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

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

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

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

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

بازار برای واردات4

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

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

 نی

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

آستانه

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

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

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

خبر می دهند، ب

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

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

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

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده 
س: هادی نعم

]عك

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

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

چرخ تئاتر اصفهان چرخید

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

س[
س: فار

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

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

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

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

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

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

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

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
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شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

سیاست داخلی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

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

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

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

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

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

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

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

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

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

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

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود

زاون قوکاسیان:  
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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!«
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آگهی فراخوان مناقصه عمومی آگهی تجدید مزایده

روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان  

محسن خندان  - شهردار نجف آباد

موضوع مناقصه :: اجرای عمليات س�اخت ونص�ب حدود 1000 مورد انش�عاب فوالدی 
بصورت تكی وحدود 4000 متر لوله گ�ذاری پراكنده به قطر 3/4 اينچ در س�طح منطقه 

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

اصفهان 
مهلت اعالم آمادگی : حداكثر تا تاريخ 1392/5/30 

میزان تضمین شرکت در مناقصه : 85,000,000 ريال ) هشتاد وپنج ميليون ريال ( 
  کد فراخوان : 1334902 

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 . 

موضوع مزایده : فروش عرصه سه واحد تجاری به صورت كالن به مساحت 89/12 متر 
مربع ازپالک ثبتی شماره 6/493بخش 12 نجف آباد واقع در يزدانشهر ،بلوار شهدا شهر 

نجف آباد 
دستگاه مزایده گزار : شهرداری نجف آباد 

محل عرصه سه واحدتجاری واقع در يزدانشهر ، بلوار شهدای شهر نجف آباد 
شرایط شرکت در مزایده : ش�ركت برای عم�وم آزاد می باشد كه بايس�تی دارای كپی 
شناسنامه عكسدار ويا كپی كارت ملی معتبر ،اساس�نامه شركت با آخرين تغييرات در 
روزنامه رس�می كه منقضی نشده باش�د )ش�ركت كنندگان در مزايده بايد رعايت منع 

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

 مهلت دریافت وارسال اس�ناد مزایده وپیش�نهاد قیمت : از افراد واجد شرايط دعوت
  می شودجهت كسب اطالعات بيش�تر ودريافت اس�ناد مزايده تاپايان وقت اداری روز 
پنج شنبه مورخ 92/05/31 به امور قراردادهای شهرداری نجف آباد مراجعه وپيشنهادات 
خود را حداكثر تا پاي�ان وقت اداری روز چهارش�نبه مورخ 1392/06/06ب�ه دبير خانه 
محرمانه ش�هرداری نجف آباد تحويل نمايند ) دريافت اسناد مزايده به صورت حضوری 

وبا ارائه معرفی نامه كتبی با مهر وامضاء مجاز وتعهد آور شركت انجام می گيرد (
قيمت پايه عرصه سه واحد تجاری به صورت كالن به مساحت 89/12 متر مربع از قرار هر 

متر مربع 7,000,000 ريال
مبلغ فروش اسناد مزایده : 200,000 ريال طی فيش واريزی به حساب سيبابانک ملی به 

شماره 0104544156001در آمد شهرداری نجف آباد 
میزان س�پرده : معادل 5 درصد قيمت پايه عرصه س�ه واحد تجاری به صورت كالن به 
مبلغ ) 31,192,000(ريال را طی فيش واريزی به حساب سپرده شماره 0104544150002 

شهرداری نجف آباد ويا معادل آنرا ضمانتنامه معتبر بانكی ارائه نمايند . 
برندگان اول ودوم وسوم  مزايده هرگاه حاضر به انجام معامله نشوند سپرده آنها به ترتيب 

ضبط خواهد شد .
ساير اطالعات وجزئيات مربوط به مزايده در اسناد مزايده مندرج است . 

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

م الف 5055

نوبت  اول نوبت  اول
شرکت ملی گاز ایران

شرکت گاز استان اصفهان
(سهامی خاص)



چهره روزیادداشت

 حذف صرفه جویي از
 بخشنامه مهم دولت قبل 

روزنامه خراس��ان در س��تون وی��ژه های خود نوش��ت: در حال��ي که بر 
اس��اس مصوب��ه 9 تيرماه هي��أت دول��ت، مقرر ش��ده بود تع��داد قابل 
توجه��ي از وزارتخانه ها مجوز پرداخ��ت فوق العاده ویژه ذکر ش��ده در 
بند 10 م��اده 68 قانون مدیریت خدمات کش��وري را داش��ته باش��ند. 
 بر اس��اس بررس��ي هاي یک نهاد نظارت��ي، اخيرا ابالغي��ه جدیدي به 
 وزارتخانه هاي مذکور ارسال ش��ده که بر اس��اس آن، دیگر نياز نيست 
هزینه هاي مربوط به پرداخت این فوق العاده ها از محل وجوه حاصل از 

صرفه جویي دستگاه هاي دولتي تأمين شود.

 ابراز امیدواری اشتون
 به پیشرفت مذاکرات

مایکل مان سخنگوی کاترین اش��تون درباره آینده مذاکرات هسته ای 
ایران با کشورهای1+5 ابراز اميدواری کرد. مان در بروکسل گفت: »ما به 
حرف های ریيس جمهور جدید توجه می کنيم«. وی افزود: »اميدواریم 
که دولت ایران آماده باشد پيشرفت های س��ریعی به سمت حل و فصل 
نگرانی های بين المللی از برنامه هسته ای ایران بردارند و تعامل سازنده ای 
درباره طرح اعتمادساز داشته باشند«.»نگرانی های بين المللی از برنامه 
هسته ای ایران« عبارتی است که مقامات کشورهای غربی به سرکردگی 

آمریکا، درباره ادعاهای مربوط به برنامه هسته ای ایران به کار می برند.

سعی می کنیم کابینه روحانی 
معتدل تر شود

غالمعلی حدادعادل ریيس فراکس��يون اصولگرایان مجلس در پاسخ به 
سؤالی مبنی براین که نظر شما درباره کابينه دولت آقای روحانی چيست، 
اظهار داشت: کابينه بدی نيست. نمی توانيم پيش بينی کنيم که نتيجه 

اعتماد مجلس چه خواهد شد، اما کليت کابينه بد نيست.
وی در پاسخ به س��ؤالی درباره زمان اعالم نظر  فراکس��يون اصولگرایان 
درخصوص کابينه یازدهم به جلسه سه شنبه فراکسيون اصولگریان اشاره 
کرد و گفت: طی روزهای آینده مجمع عمومی و هيأت ریيسه فراکسيون 
اصولگرایان به جمع بندی می رسد و اميدواریم بتوانيم به دولت روحانی 
کمک کنيم. حدادعادل گفت: مصلحت نمی دانم درباره اشخاص اظهارنظر 
کنم، اما به طور کلی سعی می کنيم کابينه معتدل روحانی، معتدل تر شود.

 واکنش عراقچی 
به مواضع وزیر خارجه کانادا

س��يد عباس عراقچی س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه کش��ورمان در 
پاس��خ به س��ؤال خبرنگاری دررابطه با بيانيه وزیر ام��ور خارجه کانادا 
در خص��وص آغ��از دوره ریاس��ت جمهوری حس��ن روحان��ی ریيس 
 جمهوری اس��المی گفت: وزیر خارجه کانادا به حدی از تحوالت ایران و 
واکنش های مثب��ت جهانی به این تحوالت دور مانده و ناآگاه اس��ت که 

مواضع سطحی ایشان ارزش واکنش و پاسخگویی ندارد.
جان بيرد وزیر خارجه کانادا روز یک ش��نبه و به مناس��بت آغاز ریاست 
جمهوری حس��ن روحانی با انتش��ار بيانيه مطبوعاتی جدیدی مواضع 

گستاخانه گذشته خود را تکرار کرده است.

هرگز گرین کارت نداشته و ندارم
سخنگوی کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس گفت: وزیر 
پيشنهادی امور خارجه در جلسه این کميس��يون گفت که هرگز گرین 
کارت نداش��ته و ندارد، در حالی که10 س��ال است ش��رایط دریافت آن 
را داش��ته. خانواده و فرزندانش در حالی در ای��ران زندگی می کنند که 

می توانستند در ایران نباشند.
سيدحسين نقوی حسينی افزود: این جلسه با هدف بررسی دیدگاه ها و 
برنامه های ظریف وزیر پيشنهادی ریيس جمهور برای تصدی وزارت امور 
خارجه تشکيل ش��د. نماینده مردم ورامين در مجلس شورای اسالمی 
افزود: در این جلسه ابتدا آقای ظریف نقطه نظرات خود را اعالم کرد. وی 
در این قسمت از مطالب خود اشاره کرد که سياست خارجی کشور واحد 
اس��ت و تعارض در آن قابل قبول نيست. وزیر پيش��نهادی امور خارجه 
همچنين  گفت: اینجانب خود را ملزم می دانم خود را با نظرات رهبر معظم 

انقالب هماهنگ کنم.

 برگزاری مراسم تودیع بقایي
 و معارفه نهاوندیان 

محمد نهاوندیان ریيس دفتر ریيس جمهور و سرپرست نهاد ریاست 
جمهوري در مراسم تودیع ومعارفه، تقارن آغاز کار دولت یازدهم و 
ایام ماه مبارک رمضان را به فال نيک گرفت و با اشاره به این که باید 
در تمام امور یاد و نام خدا سرلوحه کارها و اقدامات باشد، تصریح کرد: 
باید به گونه اي عمل کنيم که فضاي جامع��ه و خدمتگزاران مردم، 

فضاي معنوي همراه با روحيه اخالص و فداکاري باشد.

اخبار کوتاه 

 تأیید نشدن هاشمی
 نظر اعضا بود 

کدخدایی     
سخنگوی سابق شورای نگهبان

خود اعضای ش��ورای نگهبان ش��ناخت الزم را داش��تند و نظرشان 
مشخص بود، در ارتباط با آقای هاش��می. بحث های مختلفی مطرح 
بود، ما گفتيم ک��ه خب باالترین مقام مرتبط با این مس��أله می تواند 
وزیر محترم اطالعات باش��د. وزیر ه��م نکاتی داش��تند در رابطه با 
مباحث کالن جامعه و مباحث بين المللی و اوضاع و احوال و شرایط 
و مسائلی از این قبيل. ایشان 
آمدند و توضيحاتشان را ارایه 
کردن��د. ولي توضيحاتش��ان 
هيچ تأثيری ب��ر رأی اعضای 
شورای نگهبان نداشت. یعنی 
اگر ایش��ان هم نم��ی آمدند 
ب��از تأثير چنداني نداش��ت و 
من فکر می کن��م که آرا هيچ 

تغييری نمی کرد.

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1099 | چهار شنبه  16  مرداد 1392 | 29 رمضان  1434

2
پورمختار تنها گزینه برای ریاست کمیسیون اصل نود

عليرضا منادی عضو هيأت ریيسه مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: تنها گزینه پيشنهادی 
هيأت ریيسه مجلس شورای اسالمی برای تصدی ریاست کميس��يون اصل نود، محمد علی 

پورمختار نماینده کبودرآهنگ است و شخص دیگری کاندیدای این سمت نيست.

 مشاوره مجازی
 دوره سربازی

تماس تلفنی اردوغان
 با روحانی

سردار سيد حميد صدرالسادات با بيان این که سامانه مشاوره الکتریکی سازمان 
وظيفه عمومی در آستانه راه اندازی است، گفت: به زودی در این سامانه امکان 

دریافت مشاوره به شکل تایپ و در قالب فضای صوتی نيز فراهم خواهد شد.
ریيس س��ازمان وظيفه عمومی ناجا با اشاره به خدمات غير حضوری سازمان 
وظيفه عمومی ناجا و افزایش آن در سال های اخير به ایسنا گفت: این خدمات 
با هدف کاهش آمار مراجعه حضوری به س��ازمان وظيفه عمومی و یگان های 
وظيفه عمومی در اس��تان ها ارایه ش��ده و تاکنون در کاهش آم��ار مراجعات 

حضوری تأثير بسزایی داشته است.
وی افزود: با افزایش شمار خدمات غيرحضوری، کارشناسان سازمان با دقت 
و سرعت بيشتری به درخواست هایی که نيازمند حضور مشمول در سازمان 

است، رسيدگی خواهند کرد.

حجت االسالم والمسلمين دکتر حسن روحاني ریيس جمهوري اسالمي 
ایران در تماس تلفني رجب طيب اردوغان نخس��ت وزی��ر ترکيه اظهار 
داش��ت: همه باید تالش کنيم که در منطقه صلح، ثبات و آرامش برقرار 

شود. 
  دکتر روحاني با تشکر از تماس تلفني نخس��ت وزیر ترکيه تصریح کرد: 
باید تالش کنيم براس��اس وظيفه انساني و اس��المي خود خونریزي در 
منطقه متوقف ش��ود. ریيس جمهوري گفت: اميدوارم خداوند همه ما را 

موفق کند که به جاي خشونت، محبت و برادري را در منطقه بنشانيم. 
  دکتر روحاني افزود: همکاري في ما بين ایران و ترکيه در تحقق این امر 
انساني و اسالمي بسيار اثربخش است. دکتر روحاني از تبریک اردوغان به 
مناسبت انتخاب وي به عنوان ریيس جمهوري اسالمي ایران تشکر کرد. 

دکتر صادق زیباکالم اس��تاد دانشگاه  با رد تأسيس کمپين 
مخالفت با رحمانی فضلی اظهار داش��ت: این که یک عده از 
افراطيون اصالح طلب قصد دارن��د از طریق فضای مجازی 
غوغا به راه بيندازند و آقای روحانی را برای حذف و یا انتخاب 

برخی چهره ها تحت فشار قرار دهند امری نادرست است. 
وی افزود:  مسأله ای که درمورد حضور آقای رحمانی فضلی 
در کابينه دولت آقای روحانی به وجود آمده تا حدود زیادی 
واضح و مشخص است. آن کس��ی که مد نظر آقای روحانی 
برای وزارت کش��ور بود یقينا حجت االس��الم یونس��ی بود 
که با مخالفت مراکز قدرت آق��ای عبدالرضا حمانی فضلی 
جایگزین حجت االس��الم یونسی شد. این اس��تاد دانشگاه 
ته��ران همچنين تأکيد ک��رد: می دانيم که وزارت کش��ور 
وزارتخانه بسيار بسيار مهمی است و فی الواقع می توان گفت 
مهم ترین مجموعه در دستگاه اجرایی کشور است،  بنابراین 
هم خود آقای روحانی و هم مشاورین و نزدیکان ایشان تمام 
نظرشان روی آقای یونسی بود منتها س��ایر مراکز قدرت با 
آمدن آقای یونسی به وزرات کش��ور مخالفت کردند و افراد 
دیگری را برای این پست پيشنهاد کردند. در حقيقت آقای 
رحمانی فضلی  یک جور مصالحه بين آقای روحانی و سایر 
مراکز قدرت بود که نه گزینه من و نه گزینه های شما تا بتواند 

یک حداقلی از امتياز دوطرف را برای قدرت داشته باشد. 

درحالی که برخی اخبار از احضار دوباره سعيد مرتضوی به 
دادگاه حکایت دارد، وکالی خانواده قربانيان کهریزک هم از 
بسته نشدن پرونده قاضی مرتضوی و دو متهم دیگر پرونده 

کهریزک خبر می دهند. 
دس��تور احضار س��عيد مرتضوی دادس��تان س��ابق تهران 
 از باب بخش��ی از پرون��ده کهریزک که هنوز مفتوح اس��ت 
� اتهام »معاونت در قتل« وارده از سوی اوليای دم یکی از جان 
باختگان این بازداش��تگاه غيرقانونی  �  صادر شده و گویا در 

روزهای آینده این احضار صورت گيرد.  
 ميرمجيد طاهری وکي��ل خان��واده روح االمينی می گوید: 
پرونده مرتضوی بسته نشده است. شکایت آقای روح االمينی 
کماکان به قوت خود باقی است. این پرونده در رابطه با یکی 
از اتهامات س��نگينی اس��ت که باید به دادگاه ارسال شود.  
طاهری افزود: مضاف بر آن، عناوین شکوایيه دیگری هم از 
آقای حيدری فر وجود دارد و در رابطه با ایش��ان هم دادسرا 
باید تصميم گيری کند و پرونده را درصورتی که صالح ببيند 

برای صدور رأی به دادگاه بفرستد. 
 طاهری با اش��اره به این که پرونده ما و خان��واده کامرانی و 
جوادی فر یکی ب��ود، می گوید: چون آق��ای کامرانی زودتر 
شکایت کرده بود، به بخشی از پرونده او زودتر رسيدگی شد 
و درنهایت نسبت به یکی از اتهامات، اعالم برائت از متهم شد.

نمایندگان مجلس برای نحوه رأی اعتم��اد به 18 وزیر 
کابينه حس��ن روحانی جلس��ه غير علنی و غير رسمی 
تشکيل داده و با تغيير زمان تعطيالت تابستانی مجلس 
مقرر کردند که از دوشنبه آینده در دو نوبت صبح و عصر 

برای بررسی صالحيت وزرا جلسه داشته باشند. 
سيد حسين نقوی نماینده ورامين در مجلس از تشکيل 
جلسه غير علنی و غير رسمی مجلس خبرداد و گفت: در 
این جلس��ه در خصوص نوبت دوم تعطيالت تابستانی و 
زمان آن و همچنين نحوه برگزاری جلسات علنی مجلس 
 برای رأی اعتماد به کابينه روحان��ی بحث و تبادل نظر 

شد. 
 وی افزود: مقرر ش��د تا مجلس دوش��نبه، س��ه شنبه و 
چهارش��نبه هفته آینده در  دو نوبت صب��ح و عصر برای 

بررسی صالحيت وزرا جلسه داشته باشد. 
 س��خنگوی کميس��يون امنيت ملی و سياست خارجی 
مجلس افزود: در این جلس��ه نمایندگان پيشنهاد دادند 
مجلس، چهارشنبه جلس��ه علنی نداش��ته باشد تا آنها 
فرصت بيش��تری ب��رای گفتگو ب��ا وزرا جهت بررس��ی 
صالحيت آنها داشته باش��ند. در همين راستا قرار شد تا 
هيأت ریيسه، این پيشنهاد را بررس��ی و نتيجه آن را به 

نمایندگان اعالم کند.

محمد حس��ن ابوترابی ف��رد نایب ریيس مجلس ش��ورای 
اسالمی پيش از آغاز جلس��ه علنی مجلس اعالم کرد هفته 
آینده مجلس برای رأی اعتماد به وزیران پيشنهادی کابينه 
یازدهم روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه در دو نوبت 

صبح و عصر تشکيل جلسه خواهد داد. 
 پيش از آغاز جلس��ه رس��می مجلس ش��ورای اس��المی، 
نمایندگان مجلس در جلسه ای که با ریاست محمد حسن 
ابوترابی فرد برگزار ش��د، برای تعطيالت تابس��تانی خود و 
چگونگی تش��کيل جلس��ات علنی مجلس و رأی به کابينه 

تصميم گيری کردند. 
 بر اس��اس این گزارش مقرر ش��د مجلس هفت��ه آینده در 
روزهای دوشنبه، سه ش��نبه و چهارشنبه در دو نوبت صبح 
و عصر برای بررس��ی صالحيت وزیران و رأی اعتماد به آنها 
تشکيل جلسه دهد.  به گفته ابوترابی از آنجایی که نمایندگان 
برای تعطيالت عيد فطر به حوزه های انتخابيه می روند یک 

شنبه نيز مجلس جلسه علنی نخواهد داشت. 
 براس��اس تصميم گيری نمایندگان مقرر ش��د پس از رأی 
اعتم��اد به وزی��ران پيش��نهادی مجلس، ی��ک هفته برای 
سرکش��ی نمایندگان به حوزه های انتخابيه جلسه نداشته 
باش��د و س��پس جلس��ات علنی مجلس به مدت دو هفته 

تشکيل شود.

قوه قضائیه مجلسدولت مجلس

روحانی با مراکز قدرت 
مصالحه کرد

 پرونده کهریزک
 بسته نشده است

 جلسه غیرعلنی مجلس 
برای نحوه رأی اعتمادبه وزرا

رأی اعتماد به کابینه یازدهم 
در 6  جلسه
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ماجرا از جایی شروع شد که بانک اس��تقراضی روس، مدرسه 
مخروبه و قبرس��تان کهن��ه ای را نزدیک امامزاده س��يد ولی 
خرید؛ جایی که از مدت ها قبل م��ردم زمين های اطراف آن 
را تصرف کرده و در آن س��اختمان س��ازی کرده بودند و علما 
عقيده داش��تند فروش این خانه ها و مدرس��ه برای تبدیل به 
احسن شدن مشکلی ندارد، به شرطی که به گورستان آسيبی 
 نرس��د، اما روس ها بی توجه به هش��دار علم��ا و به خصوص 
آی��ت اهلل طباطبایی قبرس��تان را هم خریدن��د و چاهی حفر 
کردند تا استخوان های مردگان را در آن بریزند. آنها در ميانه 
کار وقتی به جس��د زنی برخوردند که هنوز تازه بود آن را هم 
در چ��اه انداختند تا جنجال تازه ای برپا ش��ود؛ جنجالی که با 
فرمان علمای تهران و نجف و اعتراض مردم ش��روع ش��د و در 
نهایت ساختمان نيمه کاره بانک استقراضی روسيه را با خاک 

یکسان کرد.
بان��ک روس ب��ه دولت ش��کایت کرد و بيس��ت ه��زار تومان 
خسارت خواست. ش��اه فرمان داد خس��ارت بانک را بپردازند 
و ب��ه علم��ا کاری نداش��ته باش��ند و با ای��ن کار س��عی کرد 
اوض��اع را آرام کند. این ماج��را به عنوان ماجرای گورس��تان 
در تاریخ مش��روطه ثبت ش��ده اس��ت، ام��ا به ج��ز آن، چند 
 حادثه متوالی دیگر زمينه س��از به س��رانجام رسيدن انقالب 

مشروطه شد.

سید هاشم قندی را فلک کردند
 جنگ روس��يه و ژاپ��ن واردات قن��د را به ای��ران کاهش داده 

بود. 
قند گران و کمياب شده بود و عالء الدوله حاکم تهران راه را در 
آن دید که از سيد هاشم قندی تاجر قند تعهد بگيرد که قند را 
به قيمت سابق بفروشد، اما سيد هاش��م قندی زیر بار نرفت و 

عالءالدوله حکم کرد او و پسرانش را به فلک ببندند.
 این اتف��اق جرقه دیگری بود که ایران را به مش��روطه نزدیک 
کند. تجار نزد علما رفتند و خواس��تند عالء الدوله عزل شود. 
تعداد زیادی از علما و تجار در مس��جد ش��اه جمع ش��دند و 
 آش��وب درگرفت. برخ��ورد حکومت ب��ا مردم باعث ش��دت 
 گرفت��ن نارضایتی ها ش��د و در نهایت آی��ت اهلل طباطبایی و 
آیت اهلل بهبانی تصميم ب��ه تحصن در ح��رم عبدالعظيم )ع( 

گرفتند.
در ادامه این تحصن، مظفرالدین شاه به بست نشين ها پيغام 
داد که خواسته هایش��ان را پذیرفته تا تحصن پایان بگيرد، اما 
این خواس��ته ها هيچ وقت برآورده نشد. مدتی بعد، در مراسم 
روزهای شهادت حضرت زهرا)س(، آیت  اهلل طباطبایی نطقی 
کرد و گفت: ما تنها عدالتخانه می خواهيم، مجلسی که جمعی 

در آن باشند و به درد مردم و رعيت برسند.
 اما برآورده نشدن خواسته های مردم، نارضایتی های بيشتری 

را در پی داشت که در تير ماه به اوج خود رسيد و حکومت قاجار 
را وادار کرد با مشروط شدن سلطنت مطلقه موافقت کند.

عین الدوله باید برود
عين الدوله نه فقط صدر اعظم، که چشم مظفرالدین شاه بود. 
با این حال مردم و روحانيون خواس��تار برکناری او و برقراری 
 مش��روطيت بودند. در مقابل ای��ن اعتراض ها، عي��ن الدوله 
عده ای از مخالفان سرشناس را تبعيد کرد و دستور داد شيخ 

محمد واعظ دستگير شود.
 شيخ محمد واعظ در آن زمان هر روز در محله سرپولک تهران 
منبر می رفت و طرفداران زیادی داشت و دستگيری او، مردم 
را با سپاه قزاق ها رو در رو کرد تا کار به تيراندازی بکشد و طلبه 
ای به نام سيد عبدالحميد کشته شود. در پی کشته شدن این 
طلبه، بازار تهران تعطيل شد و هزاران نفر در مسجد شاه جمع 
شدند. این تحصن با تيراندازی و کشته و زخمی شدن صد نفر 
از مردم پایان گرفت. علما در اعتراض به کشتار تهران خواستار 

خروج از ایران و رفتن به عتبات شدند. 
عين الدوله گفت راه باز اس��ت و روز24 تير م��اه علما عازم قم 
ش��ده و حدود دو هزار نفر از بازرگانان و اصناف و روحانيان با 

آنها همراه شدند.

روزی که در سفارت بریتانیا تحصن شد
آیت اهلل بهبهانی قبل از عزیمت به قم، در نامه ای به س��فارت 
بریتانيا از سفير خواست تا از مش��روطه طلبان ایرانی حمایت 
کند و خواسته های آنها را به گوش ش��اه برساند. سه روز بعد 
اولين دسته مردم در باغ سفارت بریتانيا تحصن کردند تا سفير 
بریتانيا را زودتر وادار به موضعگيری کنند. بازگش��ت علما به 
تهران، عزل عين الدوله، تشکيل مجلس شورای ملی، قصاص 
قاتلين سيد عبدالحميد و بازگرداندن تبعيدشدگان به تهران 
خواسته های بست نشين های سفارت بریتانيا بود که هر روز 
تعدادشان بيشتر می ش��د، اما س��فير بریتانيا که تا آن زمان 
 این کار را به تعوی��ق انداخته بود، در نهای��ت مجبور به انتقال
 خواس��ته های م��ردم به ش��اه ش��د و حکوم��ت در تنگنای

تصميم گيری قرار گرفت.
روز هفتم مرداد عين الدوله برکنار شد و مدتی بعد، شاه فرمان 
مش��روطيت را صادر کرد، اما مردم به دليل آن که این فرمان 
را مبهم می دانس��تند، آن را نپذیرفتند ت��ا باالخره 5روز بعد، 
مظفرالدین شاه در روز یک شنبه13 مرداد 1285 رسما اجازه 

تشکيل مجلس شورای ملی را صادر کرد.

ماجرای یک امضای تاریخی در 4پرده

 نخست وزیری که وقتی بی حرمتی به جسد یک زن، انقالب به پا کرد
دلقک نام گرفت

بعد از ناتوانی نخس��ت وزیر رژیم صهيونيس��تی در انتخاب 
ریيس جدید بانک مرکزی، رسانه های این رژیم وی را مورد 

تمسخر خود قرار دادند و به او لقب »دلقک« دادند. 
مرکز اطالع رس��انی فلس��طين به نقل از منابع عبری زبان 
نوش��ت: بعد از ناتوانی  بنيامين نتانياهو نخس��ت وزیر رژیم 
صهيونيس��تی و وزیر دارای��ی این رژی��م در انتخاب ریيس 
جدی��د بانک مرکزی، رس��انه های ای��ن رژی��م وی را مورد 
تمس��خر خود ق��رار داده و ب��ه او لق��ب »دلق��ک« دادند.  
 ای��ن رس��انه ها معتقدن��د ای��ن دو ت��ن ق��درت انتخاب و 

تصميم گيری درست را ندارند. 

 جدایی12 گروهک 
از ارتش »آزاد« سوریه

سرکردگان عناصر وابسته به چندین گردان و گروهک مسلح 
که شمار آنها به ده ها تن می رسد، با انتشار ویدئویی در سایت 
یوتيوب، لشکر »درع الجبل« را فاقد مشروعيت اعالم کردند 
و ضمن جدایی از آن، پيگرد و مجازات فرماندهان این لشکر 
را خواستار شدند. گروه های مس��لح جدا شده از لشکر درع 
الجبل، عبارتن��د از گردان معرزاف، گ��ردان الترنبه، گردان 
التحریر، گردان لوف، گردان کفرنجد، دسته سراقب و المعره 
و همچنين گروه ه��اي منطف، نحله، مصيبي��ن، کفرالتا و 
مجدليا. در بيانيه مصور این گ��روه ها، یکي از دالیل جدایي 
از لشکر درع الجبل، استفاده آن لشکر از سالح هاي سنگين 
ضد ساکنان روستاهاي معربليت و کفرالته عنوان شده است.

مرسی دیگر به ریاست 
جمهوری بر نمی گردد

عمرو موسی عضو ارش��د جبهه نجات ملی مصر اعالم کرد 
که انتخابات ریاس��ت جمهوری مصر در اوایل سال 2014 
ميالدی برگزار می ش��ود و محمد مرس��ی هرگز به س��مت 
ریاس��ت جمهوری باز نمی گردد. ریيس ح��زب الموتمر در 
گفتگو با»صدای روس��يه« اعالم کرد که مرسی به منصب 
ریاست جمهوری هرگز بازنمی گردد. عمرو موسی با تأکيد بر 
این که انتخابات ریاست جمهوری جدید در اوایل سال آینده 
برگزار می شود، گفت: کشور به عقب بازنمی گردد و مصر باید 
از بحران کنونی عبور کند و مرسی نيز بار دیگر ریيس جمهور 

مصر نخواهد شد.

اخبار بین الملل



یادداشت

 برخورد مینی بوس و پژو ۲۰۶
 ۹ مجروح برجای گذاشت

گروه شهر - صبح روز گذشته بر اثر برخورد دو خودروی مینی بوس و پژو 
۲۰۶ در مسیر اصفهان به فالورجان، ۹ نفر از سرنشینان مینی بوس به دلیل 

واژگون شدن این خودرو، مصدوم و راهی بیمارستان شدند.
بر اس��اس این گزارش، پس از وقوع حادثه مذک��ور، دو واحد امدادی از 
اورژانس پیش بیمارستانی و هالل احمر بر بالین مصدومان حاضر شدند 
و آنها را به بیمارستان امام خمینی )ره( فالورجان منتقل کردند. گفتنی 
است، راننده مینی بوس مردی ۵۵ ساله و سایر مصدومان  بزرگسال بوده اند

 نقش اطالع رسانی برای
 کاهش بحران ها ثابت شده است

مدیرکل ستاد مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: نقش خبرنگاران 
و اصحاب رسانه برای اطالع رسانی به منظور کاهش بحران ها و خسارات 

ناشی از این بحران ها در سطح جامعه ثابت شده است.
منصور شیش��ه فروش در گفتگو با فارس با اش��اره به ای��ن که مدیریت 
بحران دارای یک پهنه گسترده و وسیع است، اظهار داشت: پیش بینی، 
پیشگیری، آمادگی و مقابله از مراحل مدیریت بحران است. وی با بیان این 
که اطالع رس��انی برای مدیریت بحران در مراحل پیش بینی، پیشگیری 
و آمادگی از نقش ویژه و قابل توجهی برخوردار اس��ت، افزود: در س��طح 
کشور به منظور اطالع رسانی برای این مراحل کارگروهی به نام کارگروه 

اطالع رسانی در مدیریت بحران ایجاد شده است.

تب حیات وحش اصفهان باال رفت
معاون محیط زیست طبیعی استان اصفهان گفت: گرمای هوا و کمبود 

آب، نفس حیات وحش اصفهان را به شماره انداخته است.
مهدی انصاری در گفتگو با ایمنا با بیان این که تأثیرات خشکسالی اصفهان 
و گرمای بی سابقه هوا بر روی حیات وحش نیز نمایان شده است، اظهار 
داش��ت: هرچند از نظر تأمین علوفه مورد نیاز حیوانات با مشکل خاصی 
روبه رو نبوده ایم، اما متأسفانه به دلیل محروم بودن چشمه ها و آب های 
زیرزمینی از بارندگی کافی و وافی، حیات وحش اصفهان این روزها لحظات 
سختی را س��پری می کند. وی با بیان این که تالش مضاعفی برای حفظ 
وضعیت فعلی حیات وحش اصفهان در حال انجام است، تصریح کرد: یکی 
از اقدامات انجام گرفته در این راستا ایجاد آبشخورهای متعدد در مناطق 

مختلف و مکان های گذر حیوانات است.

 پیش بینی ۷۰۰ پایگاه 
برای جمع آوری زکات فطره 

گروه شهر - معاون توس��عه مش��ارکت های مردمی کمیته امداد امام 
خمینی )ره( استان اصفهان، تعداد پایگاه های پیش بینی شده برای جمع 

آوری زکات فطره مؤمنین روزه دار را۷۰۰ پایگاه اعالم کرد.
بهرام سوادکوهی اظهار داشت: مبلغ تعیین شده فطریه امسال برای هر 
نفر۳۵۰۰۰ ریال و کفاره روزه غیرعمد برای هر روز۱۲۰۰۰ ریال و روزه 
عمد۷۵۰۰۰۰ ریال  است که۷۰۰ پایگاه برای جمع آوری فطریه و کفاره 

در کل استان پیش بینی شده است.

 ۱۵ گروه در اصفهان 
هالل ماه شوال را رصد مي کنند

دبیر اجرایي ستاد استهالل ماه در اصفهان گفت: ۱۵گروه از غروب 
امروز )چهارشنبه( هالل ماه ش��وال را در نقاط مختلف استان رصد 
مي کنند. مهدي رحیم��ي در گفتگو با ایرنا اف��زود: امروزاین گروه 
ها به مناطق مورد نظر ) از شهرستان کاش��ان تا شهرستان فریدن( 

اعزام شدند.

گشتی در اخبار 

مرمت 8۰ درصد از بازارهای 
اطراف میدان امام علی)ع(

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری   
اصفهان/ حسین جعفری

طی۱۰۰ سال گذش��ته هیچ گونه فعالیتی در زمینه مرمت و احیای 
مح��دوده و بازارهای می��دان امام علی)ع( انجام نش��ده ب��ود، ولی 
خوش��بختانه با احیای میدان امام علی)ع( تاکنون بیش از۸۰ درصد 

بازارها مرمت شده است.
قبل از بازس��ازی و مرمت می��دان، معضالت زی��ادی در این منطقه 
وجود داش��ت و با احی��ای این میدان جای��گاه و ش��أن منطقه ارتقا  

پیدا کرده و احس��اس هویت 
 و غ��رور اجتماع��ی در بی��ن 
مردم منطقه ب��ه وجود آمده 

است.
از  هکت��ار   ۱۰۰ از  بی��ش 
 اطرف می��دان تح��ت اثرات 
احی��ا و نوس��ازی ای��ن طرح 
 عظی��م و مل��ی ق��رار گرفته 

است.
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چهره روز
استخدام شهرداری اصفهان در 7 رشته شغلی

سید امیرسامع مدیراموراداری ورفاه شهرداری اصفهان گفت: شهرداری اصفهان به منظور 
 تکمیل بانک اطالعاتی خود در۷ رشته نیروی انسانی استخدام می کند. متقاضیان می توانند

تا ۳۱ مرداد به سایت www.isfahan.ir قسمت خدمات الکترونیکی مراجعه نمایند. 
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فعالیت 38خانه کودک و 
نوجوان در سطح استان

صنعت گردشگری با راه اندازی شهر رؤیا ها رونق می گیردپلیس به جنگ عرفان های کاذب می رود

تأسیس سالمتکده طب 
سنتی در آینده ای نزدیک

معاون امور اجتماعی بهزیس��تی اس��تان اصفهان گف��ت: در حال حاضر 
۳۸خانه کودک و نوجوان در سطح استان اصفهان به صورت شبانه روزی 

به مراقبت و تعلیم و تربیت کودکان می پردازند.
سعید صادقی افزود: بهزیستی استان ماهانه به این مراکز یارانه پرداخت 

می کند و مابقی هزینه ها نیز توسط خیرین تأمین می شود.
وی با بیان ای��ن که حدود۵۰۰ ک��ودک در خانه های ک��ودک و نوجوان 
استان اصفهان نگهداری می شوند، تصریح کرد: حدود۷۰۰نفر از کودکان 
بی سرپرست پس از اقدامات مددکاری به بستگان واجد شرایط و دارای 
صالحیت واگذار می شوند و بهزیستی به آنهامستمری  ماهانه پرداخت 
می نماید. معاون امور اجتماعي بهزیستي استان، افزود: در سال گذشته 

۳۲۸ کودک کار در اصفهان شناسایي و ساماندهي شدند.

گروه شهر -  فرمانده انتظامی استان اصفهان از اجرای طرح 
ویژه مقابله با عرفان های کاذب در ایام ماه رمضان و دستگیری 

تعدادی از عامالن انحراف جوانان خبر داد.
سردار عبدالرضا آقاخانی اظهار داشت: یکی از برنامه های این 
فرماندهی در ایام ماه مبارک رمضان برخورد جدی و قاطعانه 
با عرفان های کاذب و عامالن انح��راف جوانان بود که در این 
زمینه پلیس امنیت عمومی استان مسئولیت اجرای این طرح 

را بر عهده داشت که در این مدت برخوردهای خوبی با محافل 
و مراکز تبلیغ و ترغیب عرفان های کاذب انجام گرفت.

وی ادامه داد: بررس��ی ها و گزارش��ات به دس��ت آمده نشان 
می دهد که عده ای با س��وء اس��تفاده از فرصت م��اه رمضان 
در این ایام و اش��تیاق مردم به خصوص جوانان برای کس��ب 
 معارف دین به ترغی��ب عرفان های کاذب، پ��وچ و بی محتوا 

می پردازند.
فرمانده انتظامی استان اصفهان افزود: در این رابطه چندین 
نفر از عامالن اصلی انحراف و تبلیغ عرفان های کاذب شناسایی 
و دستگیر و لیدر اصلی آنها به نام »نادر _ ب« فردی غیر بومی 
که در برخی از محله های ش��هر اصفهان اق��دام به برگزاری 
 جلس��ات و تبیین نظری��ات خ��ود می پرداخت دس��تگیر و 
جهت س��یر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی داده ش��ده 

است.
آقاخانی گفت: خانواده ها باید دقت بیش��تری در مراقب ت از 
فرزندانشان داشته باشند و با هدایت و راهنمایی صحیح، آنها 

را از رفتن به این گونه مجالس باز دارند. 

سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: توسعه صنعت 
گردش��گری یکی از مهم ترین نیاز های امروز ش��هر اصفهان 
محسوب می ش��ود و این صنعت با بهره برداری از پروژه شهر 

رؤیا ها در اصفهان رونق می گیرد.
ابوالفضل قربانی در گفتگو با فارس با اش��اره ب��ه فعالیت ها و 
اقدامات صورت گرفته در سطح شهر اصفهان به منظور ارتقای 
سطح زندگی مردم افزود: ش��هرداری اصفهان طی سال های 

گذشته با اجرای پروژه های مختلف در راستای ارتقای سطح 
زندگی ش��هروندان و رفع محرومیت ها از محله های محروم 

شهر گام برداشته است.
وی به یکی از مهم ترین پروژه های در دست اجرای شهرداری 
اصفهان اشاره کرد و ادامه داد: شهربازی شهر رؤیا ها از جمله 
مهم ترین پروژه های اصفهان محسوب می شود و با اجرای این 
پروژه سطح امکانات تفریحی و رفاهی شهر برای استفاده تمام 

شهروندان افزایش می یابد.
سخنگوی ش��ورای اسالمی ش��هر اصفهان با اش��اره به روند 
اجرایی این پ��روژه تصریح کرد: ش��هر بازی ش��هر رؤیا ها در 
مراحل پایانی قرار دارد و شهروندان در آینده ای نزدیک طعم 

بهره برداری از این پروژه را می چشند.
این مسئول با تأکید بر این که پروژه شهربازی شهر رؤیا ها در 
اختیار شهرداری قرار دارد و این پروژه عملیاتی است، عنوان 
کرد: ش��هر رریا ها یک مجموعه ش��هربازی مجهز بوده و در 
راس��تای اجرای این پروژه از سیستم های بازی نوین و مجهز 

روز دنیا استفاده شده است.

رییس جهاد دانش��گاهی واحد اصفه��ان اعالم کرد: به دنبال تأس��یس 
سالمتکده طب سنتی و راه اندازی یک مجتمع آموزشی، پژوهشی، درمانی 
این طب در جهاد دانشگاهی هستیم تا خدمات طب سنتی را به طور کامل 

و به صورت علمی و صحیح ارایه کنیم.
فرهاد طاهریون با بیان این که جهاد دانش��گاهی واحد اصفهان تاکنون 
بیش از۲۰۰ طرح پژوهش��ی، تحقیقاتی و خدماتی را به انجام رس��انده 
اس��ت، افزود: این نهاد توانس��ته با انجام تحقیقات توسعه ای- کاربردی، 
پیگی��ری طرح های تحقیقاتی ت��ا مرحله نیمه صنعت��ی و صنعتی، ارایه 
خدمات علمی- فنی در زمینه های مختلف و مورد نیاز جامعه، ش��ناخت 
مش��کالت واقعی و نیازهای تخصصی صنایع و... اه��داف کیفی و کمی 

برنامه ها را محقق سازد.

س: ایمنا[
]عک
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مصاحبه مطبوعاتی رییس  ی�ا ر د
شورای اسالمی شهر اصفهان قدرتی پور

درآخری��ن روزه��ای م��اه 
رمضان و درآس��تانه روزخبرنگار، نوید خوبی بود تا 
ح��دود۶۰- ۷۰ خبرنگار صندلی ه��ای دبیرخانه 

شورای اسالمی شهر اصفهان را اشغال کنند.
 فضای این بارمصاحبه حاج رس��ولیها؛ کس��ی که 
 با س��ابقه ترین مرد شورا به ش��مار می رود، آرام تر

بود، چراکه خبرنگاران رسانه هایی که همواره شکل 
اعتراضی به خود می گرفتند حضور نداشتند، گرچه 
حاج رسولیهای۶۱ ساله گفت ما به تمام افراد اجازه 

می دهیم حرفشان را بزنند.
۱4 سال تجربه در شورای اسالمی شهر اصفهان که 
این بار هم مهر چهارمین دوره را بر پیشانی دارد از 
او مردی ساخته که برخی اوقات با طمأنینه و برخی 
مواقع با تحکم پاس��خ دهد، گرچه گاهی هم پاسخ 
های مرد ش��ورایی اصفهان که به ق��ول خودش در 

محله حاج رس��ولیها وقتی که چهارباغ هنوز به این 
ش��کل درنیامده بود به دنیا آمده ب��ا زیرکی تمام و 
گاهی با لبخندی کمرنگ پایان داده می شد بدون 

این که خبرنگار سمجی دنباله سؤالش را بگیرد.
آخری��ن نشس��ت خب��ری ریی��س ش��ورای 
 اس��المی ش��هراصفهان طبق معمول با س��ؤاالت

 پی��ش کس��وتان آغاز ش��د؛ کس��انی ک��ه ترجیح 
می دهند سؤاالتشان را بیشتر با رنگ و بوی تشکر از 
پروژه های بزرگ آغاز کنند و همین شد که سررشته 
بحث آقای ش��ورا بر پروژه میدان امام علی)ع( گره 
خورد؛ پ��روژه ای که حاج رس��ولیها از آن به عنوان 
بزرگ ترین طرحی یاد کرد که در شهرداری اصفهان 
اتفاق افتاده است، پروژه ای که می توانست نباشد 
تا مترو هر چه زودت��ر راه بیفتد، اما چ��ون مترو از 
محل درآمدهای مردمی نب��ود، به همین خاطر به 
قول او پولمان را هدر نداده و برای این پروژه بزرگ 

هزینه کردیم.

گرچ��ه هم��واره بح��ث اول در مصاحب��ه ه��ای 
اینچنینی بحث کلیشه ای مترو اس��ت، اما این بار 
خبرن��گاران ترجیح دادند تا از رییس ش��ورا درباره 
مشکالت دیگر ش��هر از جمله حمل و نقل عمومی 
و وارد شدن اتوبوس های دیزلی بپرسند که همین 
 باعث ش��د مترو باز هم بر س��ر ه��رم صحبت های

حاج رسولیها قرارگیرد: متأس��فانه از محل درآمد 
هدفمندی یارانه ه��ا هیچ کمکی ب��ه حمل و نقل 
عمومی نشد، به همین دلیل متروی اصفهان نیمه 
تم��ام ماند، اما می��دان امام علی )ع( اجرایی ش��د. 
برخی معتقدند شهرداری می توانست بودجه های 
خود را به س��مت مترو س��وق دهد، در حال حاضر 
نیز برای تکمیل مترو مش��کلی نداریم و در س��ال 
جاری۵۰۰ میلی��ون تومان در بودجه ش��هرداری 
به بحث حم��ل و نق��ل عمومی اختص��اص یافته 
 اس��ت. وضعیت ترافیکی اصفهان نس��بت به سایر 
کالن شهرهای کشور چندان حاد نیست و متأسفانه 

در دولت دهم بودجه های دولتی در بخش حمل و 
نقل عمومی قطع شد، اما امیدوارم کمک های دولتی 

به حمل و نقل عمومی در دولت جدید احیا شود.
مترو را می توان تا پایان س��ال راه ان��دازی کرد، اما 
تحقق می��دان امام علی )ع( اگ��ر تأخیری در زمان 
اجرای آن به وجود می آمد، ممکن نبود.واگن های 
متروی اصفهان ساخته شده و حتی تاریخ بارگیری 
آن از چین نیز مشخص شده است و سه تا چهار ماه 
پس از رسیدن واگن ها، مترو به بهره برداری می رسد، 
اگر اجرای میدان امام علی )ع( آغاز نشده بود، دیگر 
امکان اجرای آن وجود نداش��ت، زیرا ظرفیت های 
اعتباری و فضای اجتماعی برای آن وجود نداشت. 
واقعیت این است که هر کاری به موقع خودش باید 
انجام گیرد. اگرچه بهره برداری از مترو دو سال عقب 
افتاد، اما آسیب آنچنانی وارد نشد و نمی توان گفت 
طرح از دست رفته است. به نظر من ترافیک اصفهان 
هنوز بحرانی نشده است و ما با توجه به امکاناتی که 
داریم قرار است اتوبوس های جدیدی را وارد چرخه 
حمل و نقل عمومی کنیم. امیدواریم دولت جدید به 
قول های خوب دولت قبل��ی در زمینه حمل و نقل 

عمومی اصفهان عمل کند.
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان؛ کسی که اگر 
اوضاع خوب پیش برود باز هم بر مسند ریاست دور 
چهارم شورا خواهد نشست، مترو را دغدغه دوم شهر 
اصفهان عنوان کرد، چرا که به ق��ول او دغدغه اول 
نصف جهان آب و خشکس��الی رودخانه زاینده رود 
اس��ت: مجلس دو میلیارد تومان ب��رای اختصاص 
به مترو تصویب کرده اس��ت و عالوه ب��ر آن اوراق 
مشارکت و بودجه ای که ش��هرداری برای مترو در 
سال۹۱ در نظر گرفته است نیز وجود دارد بنابراین 
مشکل اعتبار برای مترو وجود ندارد. جلسه دو ساعته 
رییس شورا حول محور انتخاب شهردار هم گذشت. 
او در پاسخ به ش��ایعاتی که قرار است سقاییان نژاد 
شهردار شهرکرد ش��ود گفت: شهردار اصفهان باید 
در حد وزیر باش��د! به نظر من آقای شهردار آنقدر 
تجربه کسب کرده است که نمی توان به راحتی از آن 
گذشت و در طی این سال ها با توجه به سمت هایی 
که به ایشان پیشنهاد ش��ده ترجیح داده اند که در 
 همین مقام بمانند و من احساس می کنم که دکتر

سقاییان نژاد اصفهان را دوست دارد و اعضای شورا 

ترجیح می دهند که ایش��ان در همین حوزه بماند. 
من بارها گفته ام که شهردار اصفهان باید در سطح 
وزیر و یا باالتر از آن باشد و ش��هردار تهران در حد 
معاون رییس جمهور و یا حتی خود رییس جمهور، 
زیرا اداره یک ش��هر با هیچ، کار آسانی نیست.۳۷۰ 
وظیفه برای ش��هردار تعریف شده اس��ت که به هر 
کدام از این موارد وارد شویم جای کار بسیاری دارد.

او البته به مهم ترین دغدغه اس��تان هم اشاره کرد؛ 
دغدغه ای که به قول خودش یکی از مشکالت اولیه 
اصفهان به شمار می رود: دولت با توجه به هزینه های 
جاری نمی تواند اعتباری به اجرای طرح انتقال آب 
اختصاص دهد، بنابراین تنها بای��د به راه حل های 
روشنی که ارایه شده اتکا کرد.اختصاص بخش قابل 
توجهی از سود صنایع به طرح های انتقال آب، فروش 
اوراق مشارکت و واگذاری اجرای طرح ها به بخش 
خصوصی، تنها راهکارها برای ادامه حیات زاینده رود 
است که بخش از آن بستگی به مدیران جدید استانی 
 دارد.ش��هرداری طرحی برای جایگزینی رودخانه 
زاینده رود ندارد، زاین��ده رود مرکز حیات اصفهان 
اس��ت و باید دغدغه مردم باقی بماند تا مس��ئوالن 
هرچه سریع تر طرح های انتقال آب را اجرایی کنند.

او همچنی��ن در ادامه مصاحبه اش با یک حس��اب 
سرانگشتی نمره شورا را ۱4 اعالم کرد؛ نمره ای که 
به نظر او جای کار زیاد دارد، اما چندان هم بد نیست، 
چرا که سطح انتظارات مردم در پنج سال اخیر۸۰ 
درصد و سطح برآورده شدن این انتظارات۶۰ درصد 

بوده است.

در آخرین نشست آقای شورا چه گذشت؟ 

شهرداراصفهان درحد وزیرشدن است 

زیر پوست شهر/ کارگران مشغول کارند... 

کسی که اگر اوضاع خوب پیش 
برود باز هم بر مس�ند ریاست 
دور چه�ارم ش�ورا خواه�د 
نشس�ت، مترو را دغدغه دوم 
ش�هر اصفه�ان عن�وان کرد، 
چرا که به ق�ول او دغدغه اول 
نصف جهان آب و خشکسالی 

رودخانه زاینده رود است



چهره روزیادداشت

 سنگ ایران در دنیا 
منحصر به فرد است

گروه اقتصاد- رییس انجمن همگن صنایع سنگ استان اصفهان با 
بیان این که تولیدکننده داخلی در صنعت سنگ، توان واردات و خرید 
تکنولوژی نوین را ندارد، اظهار داشت: دولت باید با پرداخت وام هایی 
با کارمزد پایین، امکان واردات ماش��ین آالت روز را فراهم کند. رضا 
احمدی تصریح کرد: دس��تگاه های مورد استفاده در سنگبری های 
ما تنها توان گرفتن 7 متر محصول از یک تن سنگ را دارند، در حالی 
که دستگاه هایی که در سایر کشورها استفاده می شود تا دوبرابر این 
میزان بازدهی دارد، در نتیجه ضایعات سنگ در کشور ما باالست. وی 
 افزود: روش کار قدیمی و هزینه های تولید باال هم سود سنگبری ها

را پایین آورده و توان رقابت با خارجی ها را از آنها گرفته است. وی با 
اشاره به این که صادرات خام یک معضل صنعت سنگ کشور است، 
گفت: این مس��أله نتیجه یک ب��ی برنامگی در س��طح مدیریت این 
صنعت است که باعث ش��ده کارخانه های فرآوری سنگ تکنولوژی 
الزم را نداشته باشند، به طوری که نتوانند با قیمت مناسب سنگ را از 
معدن دار داخلی بخرند. وی افزود: این در حالی است که کشورهای 
خارجی با قیمت بهتری مواد خام را از معدنکار ایرانی می خرد. وی 
اف��زود: تقریبا90 درصد محصول س��نگبری های کش��ور در داخل 
مصرف می شود، در حالی که پیش از این، ایران در تولید سنگ دنیا 
جایگاه سوم را داشته است، در طول 8 س��ال گذشته تا جایگاه دهم 
سقوط کرده ایم. رییس انجمن همگن صنایع سنگ استان اصفهان 
عنوان کرد: سنگ ایران در دنیا منحصر به فرد است و تحریم ها و عدم 
به روز بودن دستگاه ها به کشورهایی مثل چین و ترکیه فرصت داده 
است تا با خرید خام منابع معدنی از ایران و فرآوری این مواد، محصول 
را به آمریکا و اروپا بفرس��تند و ارزش افزوده حاصل از منابع ایران به 
کشورهایی مثل چین و ترکیه برسد. احمدی بیان کرد: نزدیک به 10 
سال است که برای دریافت تس��هیالت مورد نیاز واردات تکنولوژی 
تالش کرده ایم، یک اس��تراتژی در وزارت صنعت، معدن و تجارت 
تدوین شده و کانون دانش و صنعت در دانشگاه صنعتی اصفهان به 
ریاست اس��تاندار هم به این نتیجه رس��یده که تکنولوژی نوین در 

صنعت سنگ می تواند بازدهی را دوبرابر کند.

 اجرای کلکتور انتقال فاضالب
 طرح مسکن مهر فوالدشهر

گروه اقتص�اد- به منظور انتقال و دفع فاضالب واحدهای مسکونی 
طرح مس��کن مهر فوالدش��هر به محل تصفیه خانه عملیات اجرای 
کلکتور انتقال فاضالب به اقط��ار1200 و 1400 میلیمتر از جنس 

بتن به طول 10 هزار و 527  متر در حال اجراست.
 این پروژه با اعتباری بالغ بر18میلیارد و 609 میلیون ریال اجرایی 
ش��ده اس��ت و تاکنون اجرای این عملیات به 79 درصد پیش��رفت 
فیزیکی رسیده اس��ت و انتظار می رود با تأمین اعتبارات الزم بهره 

برداري این پروژه را هرچه زودتر شاهد باشیم.

 اجرای شبکه فاضالب 
خیابان شریعتی خوراسگان

گروه اقتصاد- اجرای شبکه فاضالب خیابان شریعتی محله سفلی 
خوراس��گان به طول6 کیلومتر با لوله هایی به قطرهای200 ،250 
،300 میلیمتر آغاز گردی��د که تاکنون مق��دار دو کیلومتر آن اجرا 
گردید و مابقی آن با جذب اعتبارات الزم تا پایان سال 92 در دستور 
کار ق��رار دارد . با اجرای ای��ن عملیات5000 خانوار تحت پوش��ش 
ش��بکه فاضالب قرار خواهند گرفت و اعتبار م��ورد نیاز این پروژه 8 

میلیارد ریال است.

 کالهبرداری تاجر عرب
 از پتروشیمی ایران

یک تاجر عربستانی با واسطه یک دالل ایرانی حدود 1/5 میلیون دالر 
محصول پتروشیمی از یک مجتمع پتروشیمی ایرانی خریداری و با 
گذشت بیش از یک سال از موعد پرداخت ار پرداخت پول خودداری 

می کند.
یک تاجر عربستانی به نام ع . م مالک شرکت فاینانس تریدینگ در 
اوکراین با واس��طه یک دالل ایرانی حدود 1/5میلیون دالر محصول 
پتروشیمی از یک مجتمع پتروشیمی ایرانی دریافت کرده و علیرغم 
گذش��ت بیش از یک س��ال از موعد پرداخت، پ��ول آن را پرداخت 
نکرده است.نکته مهم آنجاست که حتی با انقضای مدت ضمانتنامه 
همچنان محصوالت پتروشیمی از س��وی این مجتمع تحویل تاجر 

عرب می شده است.
این در حالی اس��ت که تاج��ر عربس��تانی هم هیچ بخش��ی از پول 
محصوالت این پتروشیمی را پرداخت نکرده و زیربار پرداخت آن نیز 
نمی رود. جالب توجه اس��ت که ضمانتنامه ارایه شده به بخش مالی 

شرکت در تهران تحویل نشده است.

خبر ویژه

4
 چهارشنبه آینده ؛ عرضه بلوک ۱۶ درصدی صنایع شیمیایی ایران

با اعالم عرضه بلوک 16درصدی صنایع شیمیایی ایران در چهارشنبه آینده، دو متقاضی برای خرید بیش 
از 123 میلیون سهم این شرکت بورسی به رقابت خواهند پرداخت. شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند در 
نظر دارد 23 مرداد ماه بلوک 16 درصدی صنایع شیمیایی ایران را در بازار دوم معامالت بورس عرضه کند.

دولت دهم هیچ الیحه یا طرح 
حمایتی از تولید ملی ارایه نکرد

نماینده مردم اصفهان در مجلس 
حمیدرضا فوالدگر

این طرح با وجود یک سال فعالیت کارشناس��ی و تالش دو کمیسیون 
صنایع و تولید ملی در صحن علنی مجلس موفق به کسب رأی نمایندگان 
نشد. با وجود تأکیدات بسیار رهبر معظم انقالب در حمایت از تولید ملی 
متأسفانه دولت هیچ الیحه یا طرح حمایتی از تولید ملی به مجلس ارایه 
نکرد و قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار نیز مانند سایر قانون های 

حمایتی از تولید در دستور کار دولت جهت اجرا قرار نگرفت. 
در صورت��ی که دول��ت برای 
حمایت از تولید ملی الیحه ای 
به مجلس ارایه کند از تصویب 
مج��دد کلی��ات  ای��ن ط��رح  
خودداری می شود. با وجودی 
ک��ه60 درصد جامع��ه تحت 
پوشش تأمین اجتماعی است، 
ولی خدم��ات قاب��ل توجهی 

دریافت نمی کنند.
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لغو مصوبه نصب 2 ایربگ 
را قبول ندارم

آغاز عملیات مبارزه با 
علف های هرز  ذرت  نطنز

رییس س��ازمان ملی اس��تاندارد اظهارنظر در ارتباط با اجباری شدن تولید 
خودروها با استاندارد یورو4 را به سازمان محیط زیست واگذار کرد و گفت: لغو 

مصوبه نصب دو ایربگ از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت را قبول ندارم.
نظام الدین برزگری در حاشیه آغاز به کار اولین آزمایشگاه مرجع گوهرهای 
رنگی الماس و فلزات گرانبها گفت: در رابطه با اجباری شدن استاندارد یورو4 
در تولید خودروها و رفع مشکالت به وجود آمده در ارتباط با آن، باید از سازمان 
حفاظت محیط زیست س��ؤال کنید. رییس سازمان ملی اس��تاندارد  افزود: 
 تولید خودرو مستلزم رعایت 55 استاندارد است که 4 استاندارد آن مربوط به 
آالینده هاست که محیط زیست در قبال آن مسئولیت دارد،  بنابراین اجباری 
شدن تولید خودرو با استاندارد یورو 4 را باید از سازمان حفاظت محیط زیست 

سؤال کنید.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نطنز گفت: عملیات مبارزه با علف های هرز 
محصول ذرت در شهرستان نطنز آغاز شد.

عبدالرضا مهدی ب��ادی از آغاز کار مبارزه با علف های ه��رز محصول ذرت در 
 شهرس��تان نطنز به ویژه در منطقه کویری بادرود در سطح750 هکتار خبر 

داد.
وی یادآور شد: محصول ذرت هر ساله با دو هدف برداشت دانه و علوفه از اواخر 
خرداد و اوایل تیرماه آغاز به کاشت کرده و در مرداد ماه جهت انجام عملیات 

تکمیلی داشت آغاز به مبارزه با علف های هرز می کنند . 
مدیر جهاد کشاورزی شهرس��تان نطنز افزود: در مرحله داشت کارهایی مثل 
آبیاری، پخش کودس��رک ازته، کودهای ریزمغذی و مبارزه با علف های هرز 

صورت می گیرد.

رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی 
اصفهان گفت: مس��ئوالن در رابطه با تونل س��وم کوهرنگ 

قول هایی داده بودند که هنوز اجرایی نشده است. 
مصطفی حجه فروش با اشاره به وضعیت نامطلوب ذخایر آب 
در استان اصفهان اظهار داشت: قرار بود تونل سوم کوهرنگ 
به زودی افتتاح ش��ود تا به تأمین آب برای اس��تان اصفهان 
کمک فراوان کند، اما با وجود قول های مسئوالن هنوز این 
اتفاق رخ نداده اس��ت. وی ادامه داد: قرار بود آب استان یزد 
از تونل سوم کوهرنگ تأمین شود، اما با توجه به عدم افتتاح 
این طرح در حال حاضر آب اس��تان یزد از زاینده رود تأمین 
می شود که این کار باعث به وجود آمدن مشکالتی در زمینه 
ذخایر آب استان شده است. رئیس کمیسیون کشاورزی و 
صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی اصفهان تصریح کرد: مسئوالن، 
فکری به  حال توس��عه صنعت در اس��تان نکردند و همین 
موضوع باعث شد در حال حاضر و با توسعه صنایع، استان با 
مشکل در زمینه تأمین آب مواجه شود. این مسئول گفت: در 
حال حاضر آب مربوط به بخش کشاورزی را به بخش صنعت 
اختصاص داده اند که صدمات زیادی به کشاورزی وارد کرده 
است. حجه فروش اذعان داشت: اگر عزم جدی مسئوالن در 
زمینه تکمیل تونل سوم بود و این تونل زودتر به بهره برداری 
می رسید دیگر مشکلی در زمینه تأمین آب استان نداشتیم.

متوسط مصرف بنزین معمولی و سوپر ایران از ابتدای سال 
جاری تاکنون از مرز70 میلیون لیتر در روز گذش��ته است، 
به طوری تقاضا برای مصرف این فرآورده استراتژیک نفتی 
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشدی حدود 6 تا 8 

درصدی را تجربه می کند.
از سوی دیگر همزمان با آغاز شمارش معکوس برای به پایان 
رسیدن ماه مبارک رمضان و آغاز فصل جدید مسافرت های 
تابستانی  مردم از شهریور ماه سال جاری پیش بینی می شود 

در مصرف بنزین کشور رکوردهای جدیدی به ثبت برسد.
به اعتقاد مسئوالن وزارت نفت تثبیت قیمت و سهمیه های 
بنزین و ورود خودروهای جدید به ن��اوگان حمل و نقل دو 
عامل افزایش مصرف بنزین کش��ور بوده است، به طوری که 
حتی در برخی از روزها رکورد مصرف نزدیک به 100 میلیون 
لیتر بنزین هم به ثبت رسیده است. در همین حال با توجه 
به پیش بینی رشد افسار گسیخته مصرف بنزین، در شهریور 
و مهرماه دو فصل اوج گیری س��فرهای تابس��تانی و سپس 
بازگشایی مدارس و دانشگاه ها، متوسط مصرف بنزین ایران 
حتی تا مرز 75 تا 78 میلیون لیت��ر در روز هم افزایش یابد. 
همزمان با رش��د مصرف بنزین، احتماال ش��هریور ماه برای 
تثبیت ظرفیت ذخایر استراتژیک بنزین کشور، چند محموله 

بنزین با نفت خام صادراتی کشور تهاتر شود.

رییس اتحادیه نانوایان اصفهان گفت: مش��اجره کارگران و 
کارفرمایان نانوایی بر س��ر افزایش دستمزد، سبب کاهش 

کیفیت نان در اصفهان شده است.
عباس صابری به نارضایتی کارگران نانوایی در اصفهان اشاره 
کرد و بیان داشت: به دلیل این که از ابتدای امسال نرخ نان 
افزایشی نداشته، هر روز کارگران و کارفرمایان نانوایی بر سر 
دستمزد با یکدیگر مشاجر دارند که این اتفاق بر کیفیت نان 
تأثیر گذاشته است. وی با اش��اره به این که با وجود شکایت 
 و نامه نگاری ه��ای اتحادیه صنفی نانوایان به کمیس��یون 
نرخ گذاری، هنوز در خصوص افزایش قیمت نان جلسه ای 
برگزار نشده است، اظهار داشت: ابتدای امسال افزایش 25 
درصدی دستمزد کارگران ابالغ شد، اما دستور افزایش نرخ 
نان برای جبران این هزینه ابالغ نشد و این موضوع نخست به 
بعد انتخابات و اکنون به بعد از ماه رمضان موکول شده است.

وی با بیان این که از ابتدای امسال از سوی تأمین اجتماعی 
بیمه کارگران نانوایی 25 درصد افزایش یافته است، تأکید 
کرد: عالوه بر این هزینه ها، قیمت خمیرمایه نانوایان امسال 
نسبت به سال گذشته40 درصد افزایش یافته است.  وی تصریح 
کرد: اتحادیه نانوایان ری��ز هزینه و فاکتوره��ای خود را به 
کمیسیون نرخ گذاری ارسال کرده است، اما تأخیر در بررسی 

این موضوع سبب نارضایتی کارگران نانوایی شده است.

گروه اقتص�اد- رییس ات��اق بازرگانی، صنای��ع، معادن و 
کشاورزی اصفهان گفت: برخی اقدامات تأمین اجتماعی با 

موضوعیت تشکیل این سازمان منافات دارد.
خسرو کسائیان در ابتدای جلسه ش��ورای گفتگوی دولت 
با بخش خصوصی گفت: ش��ورای گفتگوی دولت با بخش 
خصوصی استان اصفهان طی چهار جلسه گذشته توانسته 
در دو بخش بانکی و مالیاتی مصوبات مؤثری در دو س��طح 
استانی و پیشنهاد ملی به تصویب برساند. وی افزود: مصوبات 
استانی به امضای استاندار رسیده و به سازمان های مربوطه 
برای اجرا ارایه می شود و پیشنهادات ملی شورا که نیازمند 
تصویب هیأت دولت یا مصوبه قانونی یا دس��تور وزیر باشد 
به تهران ارس��ال می شود. وی از پاس��خگویی بانک مرکزی 
به پیشنهادات ش��ورای گفتگوی اصفهان خبر داد و گفت: 
پیگیری مسائل و مش��کالت فعاالن اقتصادی در حوزه های 
مختلف از مهم ترین فعالیت این شوراست. وی افزود: پس از 
برگزاری دو جلسه تخصصی ویژه مسائل و مشکالت  مالیاتی 
فعاالن اقتصادی استان اصفهان، پنجمین جلسه شورا ویژه 

مسائل بیمه تأمین اجتماعی برگزار می شود.
کسائیان تأمین اجتماعی را یک فرصت سرمایه گذاری برای 
ایجاد امنیت شغلی کارگران دانست و گفت: بنگاه اقتصادی 
در شرایط متعادل می تواند اقدام به بیمه کارکنان خود کند.

پاالیشگاه بازارکشاورزی تامین اجتماعی

 مسئوالن درمورد تونل
سوم کوهرنگ بدقولی کردند

جزئیات توقف ساخت 
طرح های  جدید پاالیشگاهی

افزایش 4۰ درصدی 
خمیرمایه نان

تأمین اجتماعی فرصت 
ایجاد امنیت شغلی کارگران
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تعیین تکلیف نقش وزارت کار در بازار اش��تغال، 
 جلوگیری از وعده های بی سرانجام اشتغال زایی

میلیونی و ارای��ه آمارهای س��ؤال برانگیز از مهار 
بیکاری در کنار تالش برای بهس��ازی قراردادها 
و ترمیم شکاف هزینه ها و دستمزد کارگران که 
از چالش های اساسی اس��ت، منتظر راهکار وزیر 

جدید تعاون، کار و راه اجتماعی است.
به گزارش خبرنگار مهر، وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی به زودی ب��ا جابه جایی ه��ای زیادی 
در بخ��ش های مدیریت��ی مواجه خواهد ش��د و 
س��کان هدایت این وزارتخانه مه��م و کلیدی که 
ارتباط مس��تقیمی با بازار کار و اش��تغال کشور 
 دارد به دس��ت فرد جدیدی س��پرده خواهد شد. 
گفته می ش��ود یکی از چالش ه��ای اصلی پیش 
روی دول��ت آینده باال ب��ودن می��زان بیکاری و 
 س��اختاری ش��دن بیکاری دو رقمی در کش��ور 

است.
فارغ از این که فرد جدید چ��ه ویژگی هایی باید 

داش��ته باش��د که البته از وظایف دکتر حس��ن 
روحانی رییس جمهوری است که حتما از سوی 
ایشان مورد توجه قرار گرفته، بازار کار کشور این 
روزها از اوضاع نابسامان و آش��فته ای برخوردار 
است که نیازمند انجام اصالحات فوری و اساسی 
برای بازگشت آرامش و رسیدن به شرایط مطلوب 
که همانا کاهش نرخ بیکاری و رونق اش��تغال در 

کشور است، خواهد بود.
متأس��فانه در س��ال های اخیر بیش��تر از آن که 
 وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماع��ی بتواند تأثیر 
مثبتی در حوزه بازار کار کش��ور داش��ته باش��د 
 با روش��ن نبودن مس��ئولیت ها و برنام��ه مواجه 
 ب��وده و آنچن��ان که بای��د تأثی��ر شایس��ته ای
  در ب��ازار کار و اش��تغال کش��ور نداش��ته

 اس��ت و مدی��ران ارش��د در دولت ه��ای نهم و 
دهم هر یک ب��ه زعم خ��ود مباحث��ی را در باب 
 مسئولیت و حوزه اختیارات این وزارتخانه مطرح 

کردند.

آشفتگی در بازار کار
در زمان فعالیت دولت نه��م، محمد جهرمی که 
وزیر وزارت س��ابق کار و امور اجتماعی بود اعالم 
کرد وزارتخانه تح��ت مدیریت��ش متولی ایجاد 
اشتغال در کشور اس��ت و مسئولیت مسائل آن را 
می پذیرد. وی همچنین عن��وان کرد نه تنها این 
مسئولیت را می پذیرد بلکه در حوزه کارآفرینی 

نیز مسئولیت دارد.
در زم��ان دولت نهم ط��رح بنگاه ه��ای کوچک 
زودبازده مطرح و تالش شد تا همه توان بانک ها 
در پرداخت تس��هیالت به طرح های اشتغالی به 
سوی این طرح ها گسیل شود و حتی این مسأله 
باعث بروز اختالف نظرهای شدیدی نیز در دولت 
ش��د و کار با برکناری طهماسب مظاهری رییس 

کل وقت بانک مرکزی خاتمه پیدا کرد.
متأس��فانه نه تنها زودبازده ها که ب��ا تبلیغات و 
وعده ه��ای ف��راوان مقامات دولتی پ��ا به عرصه 
بازار کار کشور گذاش��ته بود، نتوانست سرنوشت 

روش��نی را پیدا کند و س��هم آن در کاهش نرخ 
بیکاری مش��خص ش��ود، بلک��ه پ��س از آن در 
 زمان فعالیت دولت دهم نیز مش��اغل خانگی به 
هیچ وجه نتوانس��ت کاری را از پیش ببرد و با بی 

اعتنایی کامل بانک ها مواجه شد.
 ب��ا روی کار آم��دن دول��ت ده��م، عبدالرض��ا 
شیخ االسالمی س��کان وزارت سابق کار و سپس 
وزارت ادغام ش��ده تع��اون، کار و راه اجتماعی را 
بر عهده گرفت و وی با چرخش��ی360 درجه ای 
نسبت به محمد جهرمی گفت وزارتخانه اش هیچ 
مسئولیتی در بازار کار ندارد و تنها تنظیم کننده 
روابط کار است و آنچه که مدیران قبلی وزارت کار 

اعالم کرده اند به خودشان مربوط است.

تکلیف وزارت کار آینده
متأسفانه روشن نبودن تکلیف وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی در حوزه بازار کار و این که اساسا 
چه نقشی متوجه این وزارتخانه بزرگ و پرحجم 
است، باعث ش��ده تا بازار کار و اش��تغال کشور از 
نبود یک متولی روشن در این بخش رنج ببرد. این 
مسائل باعث ش��د تا به مجموعه برنامه ریزی ها، 
نظارت ها، هدایت ها و اقداماتی که می توانس��ت 
منجر ب��ه بهبود وضعیت بازار کار کش��ور ش��ود، 

لطمه وارد شود.
با این ح��ال، اگر در هفته آینده مجلس ش��ورای 
اسالمی به علی ربیعی وزیر پیش��نهادی تعاون، 
کار و رف��اه اجتماعی دولت یازده��م رأی اعتماد 
بدهد دوره جدیدی از مدیریت در این وزارتخانه 
آغاز خواهد شد، اما در صورت ادامه روند فعلی در 
دولت های گذش��ته و تعریف طرح های مقطعی 
و ضربتی اش��تغال زای��ی، اساس��ا کاری از پیش 

نخواهد رفت.
بررسی عملکرد دولت های نهم و دهم در8 سال 
گذشته نشان می دهد که وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماع��ی باید در دور جدی��د فعالیت های خود 
مس��ائل و موارد گوناگونی را در اولویت کارهای 
خود قرار دهد. در واقع امروز بازار کار کشور دچار 
ضعف هایی اس��ت که در صورت برطرف نشدن 
نمی توان امی��دی به بهبود نرخ بی��کاری و رونق 

اشتغال در کشور داشته باشیم.

17 چالش�ی که منتظر وزیر کار جدید 
است

1- تعیین تکلیف وظیفه اصلی وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی.

2- توجه به معیشت کارگران و تالش برای ترمیم 
افت ش��دید قدرت خرید کارگران و مش��موالن 

قانون کار.
3- جبران عقب ماندگی ها از طریق بهبود مستمر 
وضعی��ت دس��تمزدها و اجرای دقی��ق ماده 41 

قانون کار.
4- پرهی��ز از ارایه وع��ده های غیرکارشناس��ی 

اشتغال زایی.
5- مش��اوره با بانک ها و اطالع از توان تسهیالت 

دهی آنها.
6- مشخص کردن جایگاه شورای عالی اشتغال.

 7- تقوی��ت واقع��ی س��ه جانب��ه گرای��ی در 
تصمیم گیری های مجامعی مانند ش��ورای عالی 

کار.
 8- تغییر نگرش نسبت به ارایه طرح های تک بعد

 اشتغالی مانند آنچه که در مورد زودبازده ها و یا 
مشاغل خانگی گذشت.

9- تقویت استفاده از فرصت های کار خارجی.
10- ارتقای سطح مهارت های نیروی کار به ویژه 

فارغ التحصیالن دانشگاهی.
11- تالش برای شفاف س��ازی آمارهای اشتغال 
زایی و بیکاری به جای ادامه روند سال های اخیر.
12- پرهیز از عملکرد دستوری در حوزه بازار کار.

13- شناسایی دقیق تعداد بیکاران، تشکیل بانک 
اطالعاتی قابل استناد و پایان دادن به گمانه زنی 

ها در این بخش.
14- ترمیم دوباره جایگاه تعاون��ی ها به صورت 

عملی و جلوگیری از روند فعلی حذف تعاون.
16- تالش برای بهسازی قراردادهای کار و پایان 
دادن به اس��تثمار بخش��ی از نیروی کار کشور از 
طریق انعقاد قراردادهای س��فیدامضا، مخدوش 

و مبهم. .
17- لزوم شفاف سازی در عملکرد سازمان تأمین 
اجتماعی و تالش برای ارایه خدمات این سازمان 
به صاحبان اصل��ی آن؛ یعنی کارگران و روش��ن 

شدن وضعیت بدهی های دولت به این سازمان.

رونمایی از نسخه مهار»بیکاری بزرگ«

۱7 قفلی که منتظر کلید وزیر کار روحانی است



کافه کتابیادداشت

هفت

برای اولین بار
پرويز پرستويی به تازگي براي ايفاي نقش اصلي در فيلم ميرکريمي با اين پروژه به توافق رسيده تا به 
زودي جلوي دوربين برود. اين براي اولين بار است که پرستويي با ميرکريمي در يک فيلم همکاري 

خواهد کرد. نکته قابل توجه اين که اين کارگردان تاکنون با هيچ بازيگري دو بار کار نکرده است. 

5

»گذشته« در اکران خانواده 
فيلم سينمايی »گذش��ته« آخرين 
ساخته اصغر فرهادی که پيش از اين 
در اصفهان دو س��ينمای سپاهان و 
س��احل را در اختيار داش��ت با آغاز 
اکران عي��د فط��ر تنها در س��ينما 

خانواده اکران می شود.
»گذش��ته«۱۳۰ دقيقه اس��ت و به 
صورت زيرنويس فارسی آماده شده 
 اس��ت. اين فيلم به ص��ورت ۳۵ ميلی متری نمايش داده می ش��ود. 
»گذشته« داس��تان احمد مردی ايرانی اس��ت که چهار سال پس از 
جدايی از همسر فرانسوی اش به در خواست او راهی پاريس می شود 
تا مراحل اداری طالقشان را طی کرده و ثبت کنند. او در مدت اقامت 
کوتاهش متوجه آش��فتگی لوس��ی دختر همسر س��ابقش می شود. 
 تالش او برای کمک به لوس��ی پرده از رازی در گذش��ته برمی دارد. 
 بره نيس بژو، طاهر رحيم و علی مصفا از بازيگران اين فيلم هس��تند. 
بژو برای بازی در اين فيل��م جايزه بهترين بازيگر زن را از ش��صت و 
ششمين جشنواره فيلم کن دريافت کرد و جايزه کليسای جهانی نيز 

به اصغر فرهادی برای ساخت اين فيلم اهدا شد. 

خبرنگار صدای رسای مردم است 
حجت االسالم محمد قطبی با بيان 
اي��ن که خبرن��گار در واق��ع صدای 
رسای مردم در س��طح جامعه و پل 
بين مردم و مس��ئوالن است، اظهار 
حلق��ه  تکميل کنن��ده  داش��ت: 
مس��ئوالن و مردم به نوعی اصحاب 
فرهيخته رسانه هستند. وی با اشاره 
به برگزاری جشنواره مطبوعات در 
هفت دوره بخش فن��ی و22 دوره بخش موضوعی در۱۰۳ رش��ته با 
همکاری2۰ اداره و سازمان با اداره فرهنگ و ارشاد به منظور داوری 
و ارايه جايزه در بخش موضوعی، افزود: بيش از دو هزار و ۵۰4 اثر به 
دبيرخانه اين جش��نواره ارسال ش��ده که در مجموع با داوری دوران 
جشنواره بيش از۱۵۰ اثر برگزيده شده است. مديرکل اداره فرهنگ 
وارش��اد اس��المی اصفهان با اش��اره به مراس��م اختتاميه جشنواره 
مطبوعات اس��تان اصفهان ادامه داد: در22 مرداد م��اه جاری آيين 
اختتاميه جشنواره مطبوعات با حضور تمامی اصحاب رسانه استان 

برگزار خواهد شد.

 دوازدهمین دوره آموزشی اصفهان
 و تخت فوالد شناسی

دبير فرهنگی مجتمع فرهنگی تخت 
فوالد از آغاز ثبت ن��ام دهمين دوره 
کالس های تخت فوالد  شناسی خبر 

داد.
مري��م زينل��ی با اع��الم اي��ن خبر 
گفت: اي��ن دوره های آموزش��ی از 
س��ال۸4 برگزار می ش��ود و يکی از 
طرح های مجتم��ع فرهنگی تخت 
فوالد در راس��تای معرفی اين مجموعه از بعد فرهنگی اس��ت. طرح 
اوليه م��ا برای برگ��زاری کالس ها اين ب��ود که راهنمايان��ی را برای 
گردش��گران تخت فوالد تربي��ت کنيم، اما ب��ا توجه به اس��تقبالی 
 ک��ه از اين طرح ش��د اي��ن کالس ه��ا اس��تمرار و گس��ترش يافت.

گفتنی است عالقه مندان به ثبت نام در اين کالس ها تا روز يک شنبه 
2۱ مرداد ماه وقت دارند ت��ا همه روزه به غي��ر از روزهای تعطيل از 

ساعت ۸ تا ۱4 به باغ طوبی واقع در خيابان مصلی مراجعه نمايند .

اين کتاب که به اهتمام مس��عود نجفی آماده ش��ده است در۸4۰ صفحه 
 ش��امل اطالعات کامل جش��نواره فيلم فجر از آغاز تا پايان دوره سی ام

است. کتاب »مرور ۳۰ دوره جشنواره فيلم فجر« طی مراسمی در جشنواره 
س��ی و يکم فيلم فجر رونمايی ش��د که تا پيش از اين از طريق فروشگاه 
مؤسسه رس��انه های تصويری در اختيار عالقه مندان قرار می گرفت و از 
هفته گذشته توسط پخش ققنوس عرضه عمومی شد. از ويژگی های کتاب 
»مرور ۳۰ دوره جشنواره فيلم فجر« می توان به درج عکس هايی اشاره کرد 

که بسياری از آنها برای اولين بار منتشر 
می شوند. همچنين دو فهرست با بيش 
از4۰ هزار نام  دسترسی به اطالعات را 

تسهيل نموده است.
پوسترهای هر دوره به همراه نام طراح 
آنها، نام دبير، هي��أت انتخاب و داوری، 
معرفی آث��ار و اس��امی کارگردان های 
آنها، بخش ه��ای مختلف جش��نواره، 
بزرگداش��ت ها، ميهمان��ان خارج��ی، 
نامزدها، برگزي��دگان، پرکارها و نکات 
ويژه ای درباره هر دوره ازجمله اطالعات 

اين کتاب هستند.
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 مرکزیت 
جشنواره کودک

  نمایشگاه نقاشی
 در نگارخانه کوثر 

به گزارش ستاد خبری بيس��ت و هفتمين جش��نواره بين المللی فيلم های 
کودکان و نوجوانان، فريال بهزاد کارگردان س��ينمای کودک گفت: سينمای 
کودک نيازمند حمايت است. گردهمايی های آسيب شناسانه ای که در زمان 
برگزاری جشنواره فيلم کودک برگزار می شود، اتفاق مثبتی است که می تواند 
 در روند هرچه بهتر برگزار ش��دن جش��نواره تأثيری بس��زايی داشته باشد.

کارگردان فيلم »دره شاپرک ها« درباره مکان برگزاری جشنواره فيلم کودک نيز 
گفت: اين که شهر برگزاری جشنواره عوض شود هم خوب است و هم بد. از اين 
جهت خوب است که کودکان مراکز استان ها که امکان ديدن فيلم ها را ندارند، 
اين امکانات در اختيارشان قرار می گيرد. نکته منفی هم اين که جابه جايی ها، 
از نظر بين المللی به جايگاه جشنواره خدشه وارد می کند. اين يک واقعيت است 

که دنيا شهر اصفهان را به عنوان مرکزيت جشنواره کودک می شناسد.

نمايشگاه نقاش��ی در نگارخانه کوثر اصفهان با حضور جمعی از هنرمندان و 
عالقه مندان به هنر نقاشی افتتاح  شد.

در اين نمايش��گاه يکی از هنرمندان اصفهان تعداد 2۵اثر نقاش��ی خود را در 
معرض ديد عالقه مندان قرار داده،آثار اين هنرمند با تکنيک آبرنگ و پاستيل 
و با سبک رئال در نگارخانه کوثر در معرض ديد عالقه مندان قرارگرفته است.

آيين افتتاح اين نمايشگاه روز يک ش��نبه۱۳مرداد ماه در ساعت۱۰صبح در 
محل نگارخانه کوثر با حضور جمعی از هنرمندان و عالقه مندان به هنر نقاشی 

برگزار شد.
عالقه مندان به منظور بازديد می توانند به مدت يک هفته ازساعت 9 الی۱2:۳۰ 
و بعد از ظهرها از س��اعت۱6:۳۰ الی۱۸:۳۰ به نگارخانه کوثر واقع در ميدان 

حضرت امام )ره( جنب عمارت عالی قاپو مراجعه کنند.

الماس ها ابدی اند 

30 دوره جشنواره فیلم فجر در...

دود کش در حریم سلطان!
گروه فرهنگ - به راس��تی وظيفه يک رس��انه مردمی و 
ملی چيست؟تلويزيون چه نقش��ی در جامعه دارد و مدينه 
فاضله اش کجاست؟چه انتظاراتی بايد از آن داشت و جايگاه 

حقيقی اش کجاست؟
اين پرس��ش های مهم و کليدی نه فقط برای صداو سيمای 
کش��ور ما،که برای تمام تلويزيون ها در دنيا صدق می کند. 
موارد و پرسش های کليدی که همواره با پاسخ دادن به آنها 
جايگاه رسانه مشخص و معين می شود و در انتقال اين اهداف 

است که شبکه ای موفق می شود و شبکه منجر به شکست!
اما به کش��ور خودمان بازگرديم، به ايران؛ به جايی که رسانه 
تلويزيون طبق قانون در انحصار دولت است و چند سالی است 
که بانگ پيروزی شبکه های ماهواره ای به هوا برخاسته است و 
کارشناسان معتقدند که تلويزيون در اين رقابت بازی را واگذار 
کرده است. هرچند که همچنان مديران ارشد اين رسانه ملی 
بدون توجه به واقعيت ها همواره از خود آمار ارايه می دهند و 

ميزان جذب و رضايت تماشاگران را مثبت ارزيابی می کند.
اما چه کس��ی آمار بدهد و چه کس��ی منکر حقيقت ش��ود، 
اين يک واقعيت محض اس��ت که اين روزها سرگرمی مردم 
س��ريال های ترکيه ای،کره ای و آمريکای التين شبکه های 
ماهواره ای است و سهم صداوسيمای داخلی تقريبا صفراست.

اما چرا؟ به راس��تی علت اين عدم اس��تقبال و بی اعتمادی 
کجاست؟چرا مردم عالقه مند به ديدن سريال های ماهواره ای 
که اتفاقا کيفيت فنی و س��اختاری پايين دارند هستند؟چه 
چيز در ميان مجموعه های ايرانی وجود ندارد که مردم روی 

خوش نشان نمی دهند؟
به نظر می رس��د اکنون زمان مناس��بی برای پاس��خ به اين 
پرسش باشد. زمانی که به نوعی فستيوال سريال های وطنی 
و تلويزيونی به حساب می آيد. ماه مبارک رمضان که کورس 
سريال های مختلف در شبکه های سراسری و حتی ديجيتال 
برپاست. اما مشکل همچنان باقيست، اما چرا؟ پاسخ چندان 
سخت نيس��ت.يک س��ريال تلويزيونی در هرکجای دنيا که 
ساخته شود، در وهله اول بايد مخاطب جذب کند و سرگرم 
کننده باش��د. بايد قصه تعريف کند و به دور از ش��عار مفرح 
باش��د. با اين حس��اب ش��ايد پرونده نيمی از مجموعه های 
تلويزيون بسته می ش��ود. در گام بعدی شخصيت های يک 
اثر نمايشی و سريال بايد به مردم و جامعه نزديک باشد. بايد 
مخاطب آنها را لمس کند، بايد خوب ه��ا و بدهای يک اثر را 
در دور و بر خود مشاهده کند و دغدغه شخصيت ها دغدغه 
جامعه باشد. و اينجاست که دوباره اين سؤال شکل می گيرد 
که چرا؟ چرا »مادرانه« و »دودکش« رقيب »کوزی گونی« و 

»حريم سلطان« نشدند.

 روبان قرمز

ادامه از صفحه یک :  و اما فيلم هايی که از دو روز پيش به اکران 
عيد فطر پيوسته اند از اين قرارند:

»هيس! دخترها فرياد نمی زنند« آخرين ساخته پوران درخشنده 
است که توانست در س��ی و يکمين جش��نواره فيلم فجر سيمرغ 
بهترين فيلم از نگاه تماشاگران يا همان سيمرغ مردمی را از آن خود 
کند. فيلم »هيس...« از 9 مرداد ماه در گروه سينمايی آفريقا اکران 
عمومی شده است. شهاب حسينی، مريال زارعی، جمشيد هاشم پور، 
طناز طباطبايی، فرهاد آئيش، مائده طهماسبی، شيرين بينا، بابک 
حميديان، مجيد مشيری، اسماعيل س��لطانيان، هادی مرزبان، 
مهدی ماهانی، امير آقايی، ستاره اسکندری و نيما صفايی بازيگران 
اين فيلم هستند.»هيس! دخترها فرياد نمی زنند« داستان دختری 
به نام »شيرين« است که دو بار تا آستانه ازدواج پيش مي رود، اما 
ازدواجش به هم مي خورد. او در س��ومين تجربه اش دچار بحران 

مي شود و براي رهايي از اين بحران تصميمي عجيب مي گيرد.
اين فيلم همچون کارهای هميش��گی پوران درخش��نده مسائل 
اجتماعی و دغدغه های زنان و دختران و خانواده ها را مدنظر قرار 
داده است. درخش��نده در اين فيلم يکی از بحران ها و چالش های 
مهمی که برای برخی دختران در س��نين کم پيش می آيد مدنظر 
قرار داده اس��ت. اين فيلم را می توان يکی از آث��ار خوب با موضوع 
اجتماعی دانس��ت که توصيه می ش��ود خانواده ها به تماشای آن 

بنشينند.

فيلم ديگری که از چهارشنبه اکران شده »دهليز« اولين فيلم بلند 
سينمايی بهروز شعيبی اس��ت که به تهيه کنندگی سيد محمود 
رضوی ساخته ش��ده اس��ت. اين فيلم نيز از 9 مرداد ماه در گروه 
سينمايی آزادی روی پرده رفته است. »دهليز« در جشنواره فيلم 
فجر سال گذشته جوايز متعددی را از آن خود کرد. به طور نمونه 

هانيه توسلی برای اين اثر جايزه بهترين بازيگر زن را دريافت کرد.
رضا عطاران، هانيه توسلی، ش��اهرخ فروتنيان، سعيد چنگيزيان، 
مسعود مير طاهری، نگار عابدی و افس��انه چهره آزاد، محمدرضا 
شيرخانلو از بازيگران اين فيلم هستند.»دهليز« داستان زني به نام 
شيواست. او سرپرست خانوار است و با تالش و کوشش سعي کرده 
زندگي خوب و آبرومندي براي خود و تنها پس��رش فراهم کند. با 
رسيدن نامه اي زندگي آنها دچار تحول مي شود و در مسيري جديد 
قرار مي گيرد. اين فيلم هم در ژان��ر اجتماعی به موضوع قصاص و 
بخش��ش می پردازد و از آثار خوش ساخت س��ينمای ايران است. 
بازی های متفاوت و خوب س��ه بازيگر اصلی فيلم از نقاط قوت آن 
محسوب می شود. البته شعيبی نيز در مقام اين فيلم بلند سينمايی 

خوب ظاهر شده است.
»فرزند چه��ارم« س��اخته وحيد موس��ائيان و از تولي��دات بنياد 
س��ينمايی فارابی ازديگر فيلم هايی اس��ت که در اکران عيد فطر 
امسال روی پرده رفته است. فيلمبرداری»فرزند چهارم« در تهران 
و سومالی انجام شد. در اين فيلم مهتاب کرامتی، مهدی هاشمی، 

حس��ين محب اهری، ناصر گيتی جاه، معصومه قاسمی پور، زهرا 
برومند، ساناز زرين مهر و حامد بهداد بازی می کنند.

در بخش های خارج از کش��ور اين فيلم برای اولين بار در سينمای 
ايران، گروه در صحرای آفريقا صحنه هايی از جنگ و خشونت عليه 

کودکان و زنان را به تصوير کشيده اند.
آخرين ساخته موسائيان نيز از 9 مرداد ماه در گروه سينمايی قدس 

اکران شده است.
»جابجا« ساخته علی توکل نيا 
چهارمي��ن فيلمی اس��ت که 
ش��انس اين را داش��ته که در 
اکران عيد فطر روی پرده برود. 
در اين فيلم طنز اکبر عبدی، 
ج��واد عزتی، س��مانه پاکدل، 
افس��انه چه��ره آزاد، مه��ران 
غفوريان، مهران رجبی، شيوا 
خس��رو مهر، گيتی قاس��می، 
پريسا رضايی، ناصر گيتی جاه 

و الميرا عبدی بازی می کنند.
فيلم درباره آدم ساده ای است 
 ک��ه ب��ا فرمانده زم��ان جنگ 
جابه جا می ش��ود. اي��ن فيلم 
از آثار طن��ز اک��ران عيد فطر 
به ش��مار می رود که در گروه 

سينمايی عصر جديد روی پرده رفته است.
و اما »هيچ کجا، هيچ کس« س��اخته ابراهيم شيبانی که در سی 
و يکمين جش��نواره فيلم فجر به نمايش درآمد، همچنان در صف 
اکران عيد فطر است. اين فيلم قصه رابطه های دچار سوءتفاهم و به 
تبع آن به انزوا رسيده است. در اين فيلم انسان ها تنهايی را به حضور 
ديگرانی گره می زنند که نه تنها التيامی بر زخمشان نيست بلکه 
افزاينده رنج ناشی از رهاشدگی است. فيلم»هيچ کجا، هيچ کس« 
روايتی خطی و ساده ندارد، چراکه ش��خصيت های فيلم نيز قرار 
نيست با هم رو راست باشند. اين فيلم پاره پاره مخاطبش را به عمق 
اتفاق ها می کشد و مدام به بيننده اش متذکر می شود که هرکدام از 
اين کاراکترها می توانی تو باشی و يا همين االن هستی پس درست 
تصميم بگير. »هيچ کجا، هيچ کس« همه جا برای همه کس ممکن 
است اتفاق بيفتد. در اين فيلم رضا کيانيان، محمد رضا فروتن، مهناز 
افشار، آتيال پسيانی، صابر ابر، بهاره کيان افشار، افسانه چهره آزاد، 
بابک کريمی، صدف طاهريان، و... بازی می کنند. اين فيلم از ۱6 

مرداد ماه در گروه سينمايی استقالل اکران می شود.

مروري بر 4 فیلم اکران عید فطر سینماها

آيا گیشه سوت و كور سینماها  در عید فطر رونق مي گیرد؟

ضیافت افطار بر سفره خبرنگارانبودن یا نبودن جشنواره تئاتر، مسأله مهم نیست؟!

س��عيد محس��نی در خصوص حاش��يه های پيش آمده پس از 
جش��نواره کم��دی اصفه��ان، اظهار داش��ت: ي��اد مان باش��د 
برگزارکنندگان اين جش��نواره الزامی برای اجرای اين جشنواره 
ندارند. وی افزود: با هر تغييری در دولت، ارش��اد وظيفه برگزاری 
جشنواره تئاتر استانی را دارد، اما شهرداری الزامی برای اجرای آن 
ندارد، پس برخی دوستان مراقب باشند که بود اين جشنواره با هر 
کيفيتی از نبود آن بهتر و مهم تر است. اين نويسنده وکارگردان 
تئاتر با بيان اين که زير سؤال بردن ماهيت جشنواره به هيچ وجه 

مورد پسند اهالی تئاتر نيست، گفت: زمانی که خالق اثر از حضور 
افراد بازبين اطالع دارد و کارش را برای بازبينی ارايه کرده به معنای 
پذيرفتن قواعد اين جش��نواره با هر ديدگاهی اس��ت. وی تأکيد 
کرد: عاقالنه ترين و شرافتمندانه ترين کار اين است که اگر افراد 
 بازبين را قبول ندارند کار خود را پيش از بازبينی بيرون بکش��ند. 
 محس��نی اعتراض��ات پي��ش آم��ده را بيش��ترهوچی گ��ری 
رسانه ای برای سرپوش گذاشتن بر نقايص کارشان دانست و افزود: 
با توجه به اين که در ريز قضايای بازبينی بوده ام پيش خود و خدای 
خود روسفيد هستم که اگر تس��امح و غلطی هم بوده از نا آگاهی 
و کم سوادی ام و نه از روی غرض بوده اس��ت.  وی با بيان اين که 
تمام ايراداتی که مطرح شده در بحث فنی بوده است، گفت: هيچ 
کدام از ايرادات گرفته شده به مميزی ها ربط نداشت و ايرادات به 
طور کامل فنی بود که دوستان در همان زمان نيز آنها را پذيرفتند. 
اين نويسنده وکارگردان تئاتر تصريح کرد: اين حاشيه ها کمترين 
هزينه ای که می تواند برای تئاتر اصفهان داشته باشد عدم برگزاری 
جشنواره در نتيجه اس��تنتاجات مديران شهرداری از حواشی به 

وجود آمده است.

 

منصور گلناری درمورد جزئيات برگزاری مراسم ويژه روز خبرنگار 
در اصفهان اظهار داشت: به مناسبت روز خبرنگار امسال همانند 
سال های گذشته، مراسم ضيافتی با حضور خبرنگاران عضو خانه 
مطبوع��ات و خبرن��گاران در روز ۱۵ مردادماه جاری از س��اعت 
۱7:۳۰تا زمان افطار در محل باش��گاه مخاب��رات واقع در خيابان 

بی سيم برگزار می شود.
وی افزود: بخش نخس��ت اين مراس��م، مجمع عمومی و گزارش 
عملکرد 6 ماه خان��ه مطبوعات و س��پس برنامه ه��ای ويژه روز 

خبرنگاران است. مدير خانه مطبوعات و خبرنگاران استان اصفهان 
تصريح کرد: در اين مراس��م از ش��هردار و رييس شورای شهر به 
عنوان ميهمان ويژه دعوت شده است که ضمن ارايه عملکرد کار 
و نحوه ارتباط با مطبوعات در مدت ده س��اله خدمات شهرداری، 
سخنرانی کنند. وی ادامه داد: همچنين در اين ضيافت استاندار 
اصفهان، مدير کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان، مدير 
عامل مخابرات استان اصفهان، جانشين فرماندهی انتظامی استان 
اصفهان و فرمانده پايگاه هشتم شکاری دعوت شده اند که در اين 
مراسم، يادبودی به مناس��بت روز خبرنگار به اين ميهمانان داده 
می شود. گلناری از ديگر بخش های اين مراسم را تجليل و اهدای 
ياد بود به اعضای خانه مطبوعات و ضيافت افطاری عنوان کرد و 
گفت: در اين مراسم که در محل باشگاه مخابرات واقع در انتهای 
خيابان بی سيم، برگزار می شود، برنامه های مفرحی همچون تئاتر 
هم نمايش داده می ش��ود. وی افزود: در مراس��م امسال فراخوان 
جشنواره خبرنگار پرسشگر بين خبرنگاران عضو خانه مطبوعات 
و خبرنگاران توزيع می ش��ود که خبرنگاران از فروردين تا آذر ماه 
فرصت دارند در قالب مصاحبه های چالشی آثار خود را ارسال کنند.

 » شاماالن پشت صحنه دهکده« »ام. نایت شاماالن «هندی، ماالیایی، آمریکایی و ماورائی 

 »مانوج نلياتو ش��اماالن« زاده  6 اوت ۱97۰   ملقب به  »ام. نايت ش��اماالن « يک کارگردان و 
نويسنده آمريکايی-هندی است. او بيشتر به خاطر ساخت فيلم های فراطبيعی و ترسناک شهرت 
دارد. همچنين او معروف به فيلمبرداری در فيالدلفيا و پنسيلوانياست. او را بارها با کارگردان های 

بزرگی همچون استيون اسپيلبرگ و آلفرد هيچکاک مقايسه کرده اند.
نخستين ساخته  او »دعا با عصبانيت« نام داشت که در س��ال۱992 در حالی که او دانشجوی 
دانشگاه نيويورک بود، به روی اکران رفت. شاماالن زمانی به شهرت جهانی دست يافت که در 
سال ۱999 فيلم »حس ششم« را کارگردانی و نويسندگی کرد. اين فيلم برای دريافت 6 جايزه 

از جمله جايزه  بهترين کارگردانی و بهترين نويسندگی، نامزد اسکار شد. 
 در س��ال 2۰۰۰ ني��ز فيلم »نشکس��تنی« را ب��ه روی پرده برد ک��ه با واکنش ه��ای متفاوت 
روبه رو شد.در سال 2۰۰2 فيلم »نش��انه ها « را با بازی مل گيبسون ساخت که اين فيلم مورد 
استقبال تماشاگران و منتقدان قرار گرفت. او در سال های2۰۰4 و 2۰۰6 به ترتيب فيلم های» 

دهکده« و »بانويی در آب« را کارگردانی کرد که با واکنش های منفی و انتقادات فراوان نسبت 
به او همراه بود. آخرين فيلم او »اتفاق« نام دارد.بد نيست بدانيد اوبارها از فيالدلفيا به عنوان پس 
زمينه فيلم هايش استفاده کرده است؛ به عنوان مثال فيلم های »کامال بيدار«، »حس ششم«، 
 »نشکستنی«، »نشانه ها« و »دهکده« و همواره پايان فيلم هايش حاوی پيچيدگی و يا غافلگيری 
بوده است.بيشتر فيلم هايش شامل دو شخصيت عادی با توانايی های غيرعادی يا رويدادهايی 
که برای آنها اتفاق می افتد بوده است. يکی از اشخاص يا خود کودک بوده يا در ارتباط با شخص 
کودکی بوده است و کسی که در ارتباط با کودک بوده، هميشه از اختالالت خانوادگی رنج می 
برده است.ش��ياماالن در فيلم هايش اغلب از رويدادی که در گذشته برای شخصيت اصلی رخ 
داده است به عنوان ارتباط اصلی با وقايعی که هم اکنون در حال وقوع است استفاده می کند. 
)پرونده وينسنت گری در» حس شش��م«، تصادف اتوموبيل در »نشکستنی« و مرگ همسر 

در» نشانه ها« (.  

SMS

» هیچ کجا هیچ 
کس« مخاطبش را 

 به عمق اتفاق ها
 می کشد و مدام 

به بیننده اش 
متذکر می شود 

که هرکدام از این 
 کاراکترها 
 می توانی 

تو باشی



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه 

 بحرین هم مقابل ایران
 شکست خورد

تیم ملی بس��کتبال ایران در ادامه رقابت های قهرمانی آس��یا مقابل 
بحرین به یک پیروزی دیگر دست یافت. تیم ملی بسکتبال ایران در 
دومین دیدارش از مرحله دوم رقابت های قهرمانی آس��یا به مصاف 
بحرین رفت و با نتیجه 75 بر 56 به پیروزی رسید. تیم ملی بسکتبال 

ایران در ادامه راه خود فردا باید با قزاقستان رقابت کند. 

ایران بازی دوستانه را نخواست
 تیم ملی فوتب��ال کره جنوبی و ایران قرار بود، ش��هریور در دیداری 
دوستانه به مصاف هم بروند که این دیدار لغو شده است. فدراسیون 
فوتبال کره جنوبی درباره لغو بازی دوستانه با ایران گفت: فدراسیون 
فوتبال ایران اخیرا به م��ا اطالع داد که قادر نخواه��د بود به دالیلی 
مختلف با ما بازی دوس��تانه ای را برگزار کند. به همین دلیل اکنون 
 به دنب��ال حریف جدیدی ب��رای جایگزین کردن با ایران هس��تیم.

فدراس��یون فوتبال کره جنوبی ماه گذش��ته اعالم کرده بود که این 
کشور ششم س��پتامبر قرار اس��ت بازی دوس��تانه ای را با تیم ملی 
ایران در یکی از روزهای فیفا انجام دهد. همچنین یکی از مسئوالن 
کره ای اعالم کرده بود که این فرصتی است که آنها بتوانند انتقام دو 
 شکس��ت برابر ایران در انتخابی جام جهانی2014 برزیل را بگیرند.

ایران در هر دو دیدار خود در انتخابی جام جهانی2014 توانس��ت با 
نتیجه  مشابه یک بر صفر کره جنوبی را شکست دهد. در دیدار دوم که 
با برتری ایران و صعود دو تیم به جام جهانی همراه بود، جنگ لفظی 

میان مربیان و بازیکنان دو تیم به اوج خود رسید. 

رده بندی نفرات برتر مشخص شد
رقابت های بین المللی کشتی فرنگی جام پیت السینسکی لهستان 

در شهر ورشو پایتخت لهستان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون کش��تی، در پایان این رقابت ها 
که روزهای 12 و1۳ مرداد برگزار شد، مدال های طال به کشتی گیران 

مجارستان، لهستان، ژاپن، روسیه و سوئد رسید. 

 کسر یک امتیاز از 
استقالل، سایپا و ملوان

با حکم انضباطی فدراس��یون فوتبال از تیم های اس��تقالل، ملوان و 
سایپا به خاطر فحاشی تماشاگرانشان هر کدام یک امتیاز کسر شد.

اسماعیل حسن زاده با اعالم این خبر به ایسنا گفت: کمیته انضباطی 
برای اولین بار در قبال فحاشی تماشاگران تیم ها جرایم کسر امتیاز در 
نظر گرفته است. بدین ترتیب به خاطر فحاشی تماشاگران تیم های 
استقالل، ملوان و سایپا در هفته دوم لیگ برتر از هر کدام از این تیم ها 
یک امتیاز کسر می شود. امیدواریم این برخورد شدید مؤثر واقع شود 

و از این پس شاهد فحاشی  در استادیوم ها نباشیم.
حسن زاده هفته پیش با انتشار بیانیه ای 16 بندی اعالم کرده بود که 

با فحاشی تماشاگران به شدت برخورد خواهد کرد. 

افشای کمک سازمان یافته
 دولت آلمان به دوپینگ

نتایج یک بررسی مطالعاتی نشان می دهد که دولت آلمان سال ها به 
طور سازمان یافته درمورد مواد نیروزا )دوپینگ( تحقیق و از این مواد 
استفاده کرده است. این مواد در رشته های گوناگون ورزشی، از جمله 

فوتبال استفاده شده اند.
به موجب گزارش وب س��ایت هفته نامه آلمانی »دی تس��ایت« در 
روز ش��نبه )۳ اوت/ 12 مرداد(، طبق بررسی مطالعاتی منتشرنشده 
دانشگاه هومبولت آلمان، دولت این کشور طی سال های جنگ سرد 
نه تنها پژوهش هایی بر روی مواد دوپینگ��ی انجام داده، بلکه از این 

مواد استفاده نیز کرده است.
این وب س��ایت به نقل از روزنامه آلمانی»زود دویچه« نوشته است: 
در گزارش۸00 صفحه  ای این دانشگاه جزئیات و ابعاد پژوهش ها ی 

انجام شده درمورد دوپینگ و کاربرد آن روشن شده است.

ضرب العجل ۲۴ ساعته فدراسیون 
فوتبال به باشگاه گیتی پسند

دبیرکل فدراس��یون فوتبال با ارس��ال نامه ای به مدیرعامل باشگاه 
صنایع گیتی پس��ند از او خواس��ت که هر چه زودتر آمادگی خود را 

برای حضور در رقابت های جام باشگاه های فوتسال آسیا اعالم کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از س��ایت رسمی فدراسیون 
فوتبال، مهدی محمد نبی با ارسال نامه ای به علی طاهری مدیرعامل 
باشگاه صنایع گیتی پسند اصفهان، درمورد ارسال نمونه لباس های 
 power آن باشگاه )لباس اول و دوم مس��ابقه، لباس گلری، لباس
play ( برای حضور در مس��ابقات جام باش��گاه های فوتس��ال آسیا 
201۳، اعالم کرد با گذشت یک ماه از مهلت اعالم شده تاکنون آن 
باشگاه نسبت به ارسال نمونه لباس ها، برنامه پروازی و لیست تعهد 

بازیکنان نسبت به موضوع دوپینگ اقدام نکرده است.

به احترام رفاقت با رحیمی 
 سکوت مي کنم

رسول خوروش/     سرپرست   سابق   تیم سپاهان
حرف هایي برای گفتن دارم، اما ب��ه احترام رفاقتی که با علیرضا رحیمی 
داشته ام سکوت مي کنم و براي تیم سپاهان آرزوي موفقیت مي کنم. بعد 
از دو سال خدمت در این تیم تصمیم گرفتم که استعفا دهم و اگر سکوت 
مي کنم فقط به احترام رفاقتم با  علیرضا رحیمی مدیرعامل باشگاه است.

ن��ژاد  س��میعی  مس��عود 
مدیرعام��ل مجتم��ع فوالد 
مبارک��ه گفته ب��ود اختالف 
خوروش و رحیمی ش��خصی 
بوده اس��ت و قرار بود درمورد 
بازگشت خوروش پادرمیانی 
کند وقرار ب��ود چنین کاری 
انجام شود، اما در نهایت انجام 

نگرفت. 

پس از تمدید فرصت یک ماهه به ایران برای اعالم میزبانی جام ملت های آس��یا در س��ال 2019،  وزارت 6
ورزش و جوانان موافقت خود را با این موضوع اعالم کرد و امروز امضای این وزارت هم در برگه ارس��الی به 
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 ممنوعیت حضور
  در امارات

 قدرت سریع ترین
  مرد روی زمین 

محققان مکزیکی به بررس��ی قدرت بدنی و س��رعت یوس��ین بولت رکوردار 
دوی100 متر جه��ان پرداخته اند. با توجه به مقاله ای ک��ه در روز 26 جوالی 
در مجله اروپایی» فیزیک« به چاپ رس��ید، محققان یک مدل ریاضی برای 
نشان دادن توانایی بدن بوسین بولت طراحی کردند. طبق گزارش محققان، 
رکورد بولت 9/5۸ثانیه است که هنوز رکورد100 متر دنیا محسوب می شود. 
این رکورد با س��رعت12/2 متر در ثانیه و قدرت متوسط ۸15/۸ نیوتن قابل 
دستیابی است. با در نظر گرفتن ارتفاع پیس��ت دوی برلین، دمای هوا در آن 
زمان و عرض بدن بولت، محققان دریافته اند که ضریب کشیده شدن توسط 
 مقاومت هوا برای این فرد1/2 بوده اس��ت که نسبت به افراد دیگر کمتر است.

طبق اندازه گیری های انجام شده، بولت ۸1/۸5کیلو ژول در 9/5۸ثانیه مصرف 
کرده است که تنها7/79 درصد آن صرف حرکت به سمت جلو شده و 92/21 

درصد آن بر اثر مقاومت هدر رفته است. 

عل��ی کفاش��یان می گوی��د از فدراس��یون فوتب��ال خواس��ته ش��ده 
 ب��ه بازیکن��ان ایران��ی اج��ازه حض��ور در لی��گ ام��ارات داده نش��ود.

رییس فدراسیون فوتبال  درباره درخواست رویانیان برای کمک به باشگاه 
پرسپولیس در انتقال خلعتبری، اظهار  داشت: بعد از این که امارات لیگ 
خود را با یک اس��م جعلی نامگذاری کرد، نهادهای ذیربط و مس��ئول به 
فدراس��یون اعالم کردند که از این پس اجازه رفتن بازیکنان به لیگ این 

کشور را ندهید. 
با این حال خلعتب��ری قبل از این اتف��اق با عجمان قرارداد بس��ته بود و 
نمی ش��د برای آن کاری کرد. کفاش��یان در پاس��خ به این سؤال که پس 
ش��ما برای ماندن نکونام در استقالل چک ش��خصی ندادید، گفت: خیر. 
من چک شخصی ندادم. اگر می توانستم از این کارها بکنم که مدیر یک 

باشگاه می شدم.
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 وزارت ورزش میزبانی جام ملت های آسیا را امضا کرد 

تیم ملی کشتی فرنگی ایران در حالی 
گروه 
روزهای باقیمانده تا رقابت های جهانی ورزش

201۳ مجارس��تان را پش��ت س��ر 
می گذارد که به هیچ عن��وان چهره قهرم��ان المپیک لندن و 

اصلی ترین مدعی آوردگاه جهانی را ندارد. 
س��ونامی مخرب و زیر و رو کننده کش��تی فرنگ��ی دقیقا بعد 
از بازی های المپی��ک 2012 لندن آغاز ش��د. المپیکی که با 
درخش��ش مردان طالیی ای��ران یعنی حمید س��وریان، امید 
نوروزی و قاسم رضایی به یادماندنی ترین دوران کشتی ایران 

را رقم زد و جاودانه شد.
به هر حال دلیل این اتفاقات مأیوس کننده و مخرب در عرصه 
کش��تی ایران هر چه که بود، همچنان ادامه یافت و آتش آن 
همچنان در اطراف این رشته زبانه می کشد. از تغییر بنیادین 
در جمع کادر فنی تیم مل��ی و در رأس آن محمد بنا گرفته تا 
خداحافظی و کناره گیری حمید سوریان، امید نوروزی، سعید 
عبدولی، حبیب اهلل اخالقی، قاسم رضایی و بشیر باباجان زاده 
 به عن��وان فرنگ��ی کاران المپیک��ی از این عرصه باعث ش��د 
 تا بزرگ ترین ش��وك ب��ه این رش��ته وارد ش��ود و ب��ه واقع 
 دس��ت س��رمربی و کادر فنی فعلی تیم ملی حس��ابی خالی 

بماند.
ب��زرگان  غیب��ت  و  گی��ری  کن��اره  و  نارضایت��ی  از   

ای��ن رش��ته در اردوه��ای تی��م مل��ی ک��ه بگذری��م، 
اردوه��ای آماده س��ازی و اع��زام فرنگ��ی کاران ب��ه 
تفاق��ات  لملل��ی ه��م دس��تخوش ا  تورنمنت ه��ای بین ا
ناامید کننده ای ش��د و ضربه دیگری را به کشتی فرنگی وارد 

کرد.
 تمام��ی ای��ن جریانات در ش��رایطی کش��تی فرنگ��ی را زیر 
ترکش های متعدد خود از قبیل بی پولی فدراس��یون و رفت و 
آمدهای مدیریتی قرار داده بود که فرنگی کاران می بایست تا 
اواخر شهریورماه، خود را مهیای حضور در رقابت های جهانی 
201۳ مجارس��تان می کردند ت��ا از عن��وان قهرمانی خود در 
المپیک لندن دفاع کنند، اما به راس��تی کشتی فرنگی ایران 
قرار اس��ت با چه بضاعتی به این آوردگاه جهانی قدم بگذارد و 
در نهایت نتیجه کدام تدارکات و حمایت و آماده سازی را به رخ 

حریفان نامدار و صد درصد آماده خود بکشد؟
  ب��ه هی��چ عن��وان قص��د تخری��ب و ناامی��د ک��ردن اهالی 
 کش��تی را نداریم، ام��ا باید قبول ک��رد تیمی که قرار اس��ت 
به جهانی مجارس��تان اعزام ش��ود، نه آن حال و روز مطلوب 
روحی روانی را دارد و نه تدارکات آنچنانی را پشت سر گذاشته 

است. 
در عوض تا دلتان بخواهد با بی پولی و مشکالت مالی فدراسیون 
دست و پنجه نرم کرد و شاهد لغو پیاپی تورنمنت های تدارکاتی 

و بین المللی بود که یک در میان یا به دلیل مخالفت ش��ورای 
برون مرزی وزارت ورزش لغو می ش��د و یا ب��ا بی پولی و عدم 
برنامه ریزی فدراسیون کشتی به در بسته می خورد! به عنوان 
مثال می توان به آخرین مورد این اتفاقات یعنی لغو تورنمنت 
بین المللی جام پیتالسینس��کی لهس��تان اش��اره کرد که به 
 دلیل بی پولی و عدم اقدام به موقع اهالی فدراسیون لغو شد و 
آخرین میدان تدارکاتی فرنگی کاران نیز بدین شکل از دست 

رفت.
 باور کنید حقیقت کش��تی 
فرنگی ایران همینی نیست 
که ش��اهدش هس��تیم و به 
واقع تیم اعزام��ی به جهانی 
مجارس��تان، هیچ شباهتی 
به یک مدعی شش��دانگ و 
باانگیزه را ن��دارد. باید قبول 
کرد آخرین می��راث محمد 
بنا و دیگر مربی��ان تیم ملی 
که پیش از او در عرصه ملی 
برای کش��تی ایران زحمت 
کش��یدند رو ب��ه ویران��ی 
اس��ت و متأس��فانه آخرین 
فریاد بازمانده ه��ای آن نیز 
 تا به امروز ش��نیده نش��ده 

است.
هر چن��د بارها در کش��تی 

ایران ش��اهد اتفاقات غیر قابل باور و موفقیت آمیزی بودیم و 
بعضا در برخی موارد در عین ناامیدی و انزوا با درخشش فرنگی 
کاران غیرتمند ایران زمین روبه رو ش��دیم، اما باید قبول کرد 
رقابت های جهانی مجارس��تان از آن دس��ت میادینی نیست 
 که با ش��انس و اقبال بت��وان در آن به صید م��دال و قهرمانی 

پرداخت.
پس با توج��ه به این حقای��ق تلخ، حداقل کاری که از دس��ت 
اهالی کش��تی و کارشناس��ان این رش��ته بر می آی��د، اظهار 
امیدواری ب��رای موفقیت فرنگی کاران ایران اس��ت تا ش��اید 
مجارس��تان طالیی س��ال 2005 و ظهور نابغ��ه ای همچون 
حمی��د س��وریان در کش��تی ای��ران و جه��ان به بوداپس��ت 
 جهنمی س��ال 201۳ ب��رای فرنگ��ی کاران بدل نش��ود که 
 تا م��دت ه��ا از آن ب��ه عن��وان ب��زرگ تری��ن ناکام��ی یاد 

شود. 

میراث محمد بنا رو به ویرانی است

گزارش تکان دهنده از  فرنگی کاران و بوداپست جهنمی!
دوپینگ در فوتبال آلمان

 گزارش های جنجالی از دوپینگ فوتبال آلمان در جام های 
جهانی قبل و بازی های المپیک ادع��ا می کند دولت آلمان 
با یک برنامه منظم دوپینگ، ورزش��کاران خود را به میدان 

می فرستاد. 
فوتبال آلمان پس از جن��گ جهانی دوم، دو ب��ار در فینال 
1954 و 1970 موفق ش��د  به شکلی عجیب در بازی فینال 
جام جهانی به پیروزی برس��د: ی��ک بار در فین��ال1954، 
مجارس��تان رؤیایی را در بازی که بعد ه��ا به»معجزه قرن« 
معروف شد، شکست داد، یک بار هم در جام جهانی1970 
بازی دو بر صفر باخت��ه برابر انگلیس را توانس��ت ۳ بر 2 به 
سود خود پایان دهد. هر چند گزارش های جنجالی منتشر 
ش��ده، ادعا می کنند بازیکنان فوتبال آلمان در این  سال ها 
دوپین��گ می کردند و از طرف دولت حمایت می ش��دند. به 
گزارش دیلی میل در جام جهانی1970 در بازی برابر آلمان 
ابتدا با دو گل پیش افتاد، اما با تصمیم عجیب سرآلف رمزی 
سرمربی وقت انگلیس در بیرون کشیدن بابی چارلتون برای 
اس��تراحت، آلمان به بازی برگش��ت و با نتیجه  سه بر دو به 
پیروزی رسید. شک و شبهه درباره دوپینگ بازیکنان آلمان 
از دهه1950 شروع و تا دهه1990 ادامه داشت. سال ها پیش 
دانشگاه همبولت برلین اعالم کرد، مالیات دهندگان آلمانی 
برنامه دوپینگ منظمی را در این کش��ور راه ا ندازی و از آن 
حمایت مالی کرده اند. اوضاع زمانی بدتر شد که ادعاها درباره 
دوپینگ بازیکنان آلمانی روز به روز بیشتر و بیشتر شد. در 
این گزارش ها ادعا شده بود، س��ه بازیکن تیم ملی آلمان در 
فینال 1966 که با شکس��ت آلمان برابر انگلیس همراه شد، 
مواد غیرمجاز مص��رف کرده اند. پ��س از جام جهانی1996 
دکتر میهایلو پزشک رسمی فیفا به فدراسیون فوتبال آلمان 
اعالم کرد که در آزمایش سه تن از بازیکنان این کشور ماده 
ممنوعه »افدرین« یافت شده است، هر چند این گمانه زنی ها 
 در س��ایه گل جنجال��ی س��ر جف هورس��ت ق��رار گرفت. 
این گ��زارش جنجال��ی در ادامه ادعا می کند ک��ه در فینال 
جام جهانی1954 که آلمان توانس��ت تیم قدرتمند و مهار 
نشدنی مجارستان را در فینال با نتیجه  سه بر دو شکست دهد، 
از ماده ممنوعه استفاده کرده است که دانشمندان نازی برای 
قوی کردن قدرت بدنی سربازان خود استفاده می کرده اند. 
این برنامه دوپینگ که از طرف دول��ت وقت آلمان حمایت 
می ش��د، حتی به قیمت از دس��ت دادن جان یک ورزشکار 
هم همراه بود. بیرگیت درسل، ورزش��کار ماده هفتگانه در 

سال19۸7 در سن 26 سالگی بر اثر دوپینگ درگذشت.

ورزش جهان

باید قبول کرد 
تیمی که قرار 

است به جهانی 
مجارستان اعزام 

شود، نه آن حال و 
روز مطلوب روحی 
روانی را دارد و نه 

تدارکات آنچنانی 
را پشت سر 

گذاشته است

 داغ ترین برنامه 90 
انتقاد فردوسی پور از رویانیان و حمله دایی به فنایی

عادل فردوس��ی پور اعالم ک��رد درآمد یک س��ال برنام��ه90 در 
حدود450 میلیون تومان است.

 بی ش��ک داغ ترین بخ��ش دومی��ن برنام��ه تلویزیون��ی90 که 
دوشنبه پخش شد، مربوط به حاش��یه های یک جدال لفظی بود؛ 
بگومگویی که میان علی دایی، عادل فردوس��ی پور و محمد فنایی 
صورت گرفت.  این اتف��اق در اواس��ط برنام��ه90 رخ داد و همان 
 طور ک��ه انتظار می رفت فردوس��ی پور نس��بت ب��ه صحبت های

روزهای گذش��ته علی دایی و محمد رویانیان در رسانه ها علیه او و 
برنامه 90، واکنش نشان دهد، گفت: پس از آن که ما صحنه اشتباه 
محس��ن قهرمانی و گرفتن پنالتی به سود پرس��پولیس در بازی با 
تراکتورس��ازی را نش��ان دادیم، متأس��فانه علی دایی پس از بازی 
تیمش مقابل ذوب آه��ن عنوان کرده یک پنالت��ی در این بازی به 
نفع ما نگرفتند که علتش برنامه90 اس��ت! چون آن صحنه اشتباه 

قهرمانی در بازی با تراکتورس��ازی را برجس��ته کرد و داور دراین 
مس��ابقه تالفی کرد! دایی انتقاد نابجایی کرده و واقعا از علی دایی 
بعید بود. مگر می ش��ود یک داور به خاطر اشتباه یک داور دیگر در 
یک بازی دیگر، بخواهد تالفی کند. اگر این طور باش��د که س��نگ 
روی سنگ بند نمی شود. وی ادامه داد: اما یک روز بعد از صحبت 
های دایی، آقای رویانیان مصاحبه ای کرده و مدعی ش��دند درآمد 
من از برنامه90 هفتگ��ی 5 تا 6 میلیارد تومان اس��ت! ظاهرا اعداد 
میلیارد برایشان خرده اس��ت! باور کنید از درآمد آگهی ها و اس ام 
اس های برنامه یک ریال به من نمی رسد. فردوسی پور خطاب به 
رویانیان گفت: شما که انسان متشرعی هس��تید، آیا درست است 
 دراین ش��ب های عزیز مطلب نادرس��تی بگویید که در روزنامه ها

تیتر ش��ود؟ از نظ��ر اخالقی این کار درس��ت نیس��ت. بع��د از آن 
عذرخواهی کردید، ام��ا اگر در جای دیگر بحث��ی دارید چرا 90 را 
س��یبل می کنید؟! ارقامی که گفتید خنده دار اس��ت. همین جا 
اعالم می کن��م کل درآمد برنام��ه90 در طول یک س��ال به اندازه 
یک بازیکن درجه ۳ ش��ما ه��م نمی ش��ود. این را هم��ه مدیران 
س��ازمان صداوس��یما م��ی توانن��د ش��هادت دهند. م��ا حداکثر 
 450 میلیون توم��ان درآمد در س��ال داریم با150 نفر پرس��نل.

پس از توضیحات فردوسی پور و پس از گزارش بازی پرسپولیس و 
ذوب آهن، سرمربی قرمزها روی خط آمد، اما آتش تند او نه تنها علیه 

عادل بلکه بیشتر علیه محمد فنایی کارشناس داوری برنامه بود! 
دای��ی گف��ت: اوال اعت��راض م��ن در کارشناس��ی داوری ب��ازی 
با تراکتورس��ازی مرب��وط ب��ه صحنه درگی��ری قاس��م دهنوی 

و علی کریمی بود ک��ه قبل از خط��ای دهنوی کریم��ی گلوی او 
 را گرف��ت و داور بای��د ب��ازی را قط��ع م��ی ک��رد و ب��ه او کارت 
می داد. ثانیا ش��ما که ب��ازی را گزارش می کردی��د دقیقه 5 بازی 
گفته ای��د قیافه دره��م دایی را ببینی��د! )تعجب فردوس��ی پور(، 
ضمنا ش��ما از کجا می دانی��د دهنوی از پرس��پولیس بیش��تر از 
 سپاهان پول گرفته اس��ت؟ ببخشید مگر ش��ما علم غیب دارید؟

دای��ی خط��اب ب��ه فنای��ی گف��ت: آق��ای فنایی ش��ما ک��ه می 
گویید س��ال ها تو ای��ن فوتبال بودی��د، خب حتما م��ا در این20 
 س��ال راگبی یا تنی��س روی می��ز بازی م��ی کردیم! ببخش��ید 
بزرگ تری��ن داوران دنیا هم ب��رای بازی های عل��ی دایی قضاوت 
 کردند! دایی قصد داش��ت نظر فنایی درباره یک��ی از صحنه های
 مس��ابقه را زیرس��ؤال بب��رد، ام��ا فنای��ی ه��م پاس��خ او را داد.

 فنایی گف��ت: آقای دایی من به ش��ما جس��ارت نک��ردم، اما من 
 در حوزه مربیگ��ری نظری نمی ده��م،  اما در کار داوری س��ال ها
 کارم ای��ن ب��وده و ضمن��ا نظر کارشناس��ی خ��ودم را م��ی دهم!

دایی گفت: ببخشید! ش��ما مش��اور داوری فالن تیم هستید، بعد 
اینجا هم کارشناس��ی م��ی کنید! فنای��ی هم گفت: ش��ما منافع 
 خودتان را می بینی��د، اما من اینج��ا فقط کارشناس��ی می کنم.

فردوس��ی پور گفت: ما کاری به فعالیت کارشناسان داوری که در 
برنامه شرکت می کنند نداریم، اما کس��ی که اینجا می آید آبروی 
خودش وس��ط اس��ت و صرفا بازی ها را کارشناس��ی ک��رده و اگر 
عملکرد مناسبی نداشته باش��ند طبعا در برنامه های بعدی از آنها 
استفاده نمی شود. باالخره کارش��ناس نظرش را می دهد و خیلی 

 وقت ه��ا در یک صحنه اجماع روی نظرات کارشناس��ان نیس��ت.
دایی گفت: آقای فنایی، اگر ش��ما می گویید فق��ط درباره داوری 
نظر م��ی دهید، پ��س چرا درب��اره مس��ائل حقوق��ی و انضباطی 
 فوتبال هم نظر می دهید؟ مگر ش��ما کارشناس حقوقی هستید؟

فنایی گف��ت: م��ن فقط گفت��م اگ��ر تماش��اگر ب��ه داور توهین 
می کن��د، خ��وب اس��ت ک��ه برخورده��ای الزم ص��ورت گیرد 
و این ب��ه نف��ع فوتبال اس��ت. ش��ما بای��د ی��ک روز بپذیرید که 
 کار بررس��ی داوری ه��ا وظیف��ه کارشناس��ان داوری اس��ت.

دایی گف��ت: آقای فردوس��ی پور، ش��ما ب��ه عنوان مج��ری یک 
برنام��ه پرطرفدار، نبای��د از روی حدس و گمان نظرت��ان را درباره 
دهنوی می دادید. فردوس��ی پور گفت: ش��ما کجای دنیا و فوتبال 
 اروپ��ا بازیکن��ی پیدا م��ی کنید که ب��ا دو تی��م ق��رارداد ببندد؟!

در ادامه برنامه، زینی زاده مدیرعامل تراکتورسازی روی خط آمد 
و گفت: ضارب مه��دی کریمیان در درگیری تح��ت پیگرد قانونی 
است. مدیرعامل تراکتورسازی ابتدا درباره آخرین وضعیت مهدی 
کریمیان و علت به کما رفتن او گفت: حال او نسبتا خوب است و به 
بخش عمومی منتقل شده است. واقعیت ماجرا این است که کریمیان 
به همراه همسرش هنگام بازگش��ت از میهمانی تصادف می کند و 
بعد درگیری میان او و طرف دیگر ایجاد می ش��ود. به خاطر شدت 
ضربه ای که به سر او وارد می شود به کما می رود و توسط همسرش 
و همین طور ضارب به بیمارستان منتقل می شود. در حال حاضر 
مراجع ذیصالح که ضارب را شناسایی کردند در حال بررسی علل و 

عوامل این ماجرا هستند.

انسان سریع تر از ایرباس 380
برایان هابانا در چالش��ی جدید برای رقابت با هواپیم��ا ایرباس ۳۸0 
توانست در یک آزمایش تمرینی، سریع تر از این هواپیمای غول پیکر 
مس��یر100 متر را بدود! وی یک ب��ار هم با یک یوزپلن��گ رقابت دو 
 گذاشته بود. هابانا یک متر و۸0 سانتیمتر قد و 94 کیلوگرم وزن دارد.

پدر نیمار نگران آینده پسرش
 روزنام��ه م��ارکای اس��پانیا چن��د روز پی��ش از کم خون��ی نیم��ار 
 نوش��ت؛ خبری که ب��ه م��ذاق ه��واداران آب��ی- ان��اری  خ��وش نیامد.

پدر نیمار درباره وضعیت سالمتی پس��رش ابراز نگرانی کرد:»نیمار بعد از 
عمل جراحی که  انجام داد، هفت کیلو وزن کم کرده که نگران کننده است.«

هشدار راجرز به ونگر

سرمربی لیورپول به آرسنال هشدار داد که دست بردار 
لوئیس سوآرس باشد، چرا که این مهاجم اروگوئه ای 
به هیچ وجه فروشی نیست. آرسنال در نظر دارد  این 

مهاجم اروگوئه ای لیورپول را به خدمت بگیرد.



 در هنر گرافیک 
کمتر به پژوهش توجه شده است

یک اس��تاد دانشگاه و گرافیست 
در چهارمحال و بختیاری گفت: 
در هنر گرافی��ک به امر پژوهش 

کمتر توجه شده است.
ک��ورش ملکپ��ور دهک��ردی 
 در نشس��ت پژوهش��ی نقوش و

فرم های اسطرالب و کاربرد آن 
در گرافی��ک در خانه هنرمندان 
ش��هرکرد افزود:پژوه��ش در 
گرافیک از جایگاه ویژه ای برخوردار است و متأسفانه عدم توجه به امر 
پژوهش از عوامل مهم برون رفت از فقر گرافیک موجود در کشور است.

وی یادآور ش��د: نقوش، سمبل ها و نش��انه ها برای خلق آثار گرافیکی 
بسیار مفید است و جایگاه ویژه ای در گرافیک امروز دارد. ملکپور تأکید 
کرد:کاربرد رنگ در آثار پوس��ترهای اس��طرالب در ش��هرکرد حاصل 
بررسی های مختلف روی این نقوش و فرم ها در جهت نزدیکی و حفظ 
اصالت آثار است. یکی از نویسندگان اس��تان نیز در این نشست گفت: 
وفاداری به اصل نقوش ارایه شده و فرم ها از سوی خالق باعث ارایه یک 
مفهوم جدید شده است. شمس الدین آل معصوم افزود: ریشه بسیاری 
از نقوش و فرم ها در اس��طرالب از علم نجوم و س��تاره شناسی گرفته 
شده و بهره گیری از رنگ های سیاه، قرمز و زرد متناسب با محتواست.

خبر ویژه

استاندار چهارمحال و بختیاری  
علی اصغر عنابستانی

سوءمدیریت برخی تعاونی های مس��کن مهر دلیل مناسبی برای گران 
شدن قیمت این واحدها نیس��ت و مابه تفاوت افزایش قیمت واحدهای 
مس��کن مهر برای تک تک اعضای تعاونی ها باید براساس میزان و زمان 
آورده فرد عضو، حسابرسی ش��ود تا حقی از مردم ضایع نشود. به عنوان 
استاندار اجازه دریافت پول اضافه از مردم برای مسکن مهر را نمی دهم، 
زیرا تعاونی ها ح��ق ندارند پولی را که در زمان آغاز اجرای مس��کن مهر 
گرفته و نتوانسته مسکن را به موقع تحویل دهد، ضایع و هم اکنون برای 
واگذاری مسکن به قیمت روز 
از اعضا طل��ب پرداخت مبالغ 
بیش��تر داش��ته باش��ند و در 
صورتی که گزارش��ی مبنی بر 
گرفتن پول اضاف��ه و به ناحق 
از اعض��ا  ارایه ش��ود، مدیران 
تعاونی ه��ا باید پاس��خگوی 

دستگاه قضایی باشند.

افزایش قیمت تمام  شده  مسکن مهر 
با هدف این طرح سازگار نیست

چهره روزیادداشت
49 پایگاه جمع آوری فطریه در بروجن برپا می شود

علی یار کیانی مدیرکمیته امداد امام خمین��ی )ره( بروجن گفت: همزمان با عید فطر، 49 پایگاه 
جمع آوری فطریه  این نهاد در نقاط مختلف این شهرستان برپا می شود.  با برنامه ریزی انجام شده   
فطریه جمع آوری شده هر منطقه  در سریع ترین زمان بین نیازمندان همان منطقه توزیع می شود.
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افزایش 2/5 برابری عملکرد 
تولید گندم در شهرکرد

گروه شهرس�تان- مدیر جهاد کش��اورزی شهرستان 
ش��هرکرد از افزایش 2/5 برابری عملکرد تولید گندم در 
واحد سطح در اراضی این شهرستان خبرداد. ناصر واحد 
علت این فزایش را اجرای طرح اس��تراتژیک محصوالت 
کش��اورزی به خصوص گندم با مدیریت صحیح درقالب 
کش��ت مکانیزه با ماش��ین آالت خاک ورزی حفاظتی، 
استفاده ازرقم مناس��ب وکودهای آلی، آبیاری به موقع 
ومبارزه باعلف های هرز و بیماری ها عنوان کرد. وی ادامه 
داد: عملکرد تولید گندم با وجود کاهش بارندگی و تداوم 
خشکسالی از میانگین برداشت 3/6 و 4 تن در هکتار به 

10/2 تن درهکتار افزایش یافت.

برگزاری همایش گرامیداشت 
روز شهر کیان

همزمان با اولی��ن جمعه ش��هریورماه که به ن��ام روز کیان 
نامگذاری ش��ده است، شش��مین همایش گرامیداشت روز 
شهر کیان از توابع شهرستان شهرکرد، اول شهریورماه در این 

شهر برگزار می شود.
ش��هردار کیان گفت: این همایش به منظور تجلیل و تکریم 
از فرهیخت��گان، چه��ره های موف��ق و برتر اس��تانی و ملی 
این ش��هر برگزار می شود. اسالم قاس��می روز سه شنبه در 
گفتگو با خبرنگار ایرنا افزود: در این همایش از مقام ش��امخ 
شهدا، جانبازان، ایثارگران وفرهیختگان بخش های علمی، 
پژوهشی، فرهنگی، هنری و ورزشی شهر کیان تجلیل می 

شود. 

معرفی نخستین پهلوان زن 
چهارمحال و بختیاری

استاندار چهارمحال و بختیاری، سمیه حیدری نایب قهرمان 
مسابقات داخل سالن کره جنوبی را به عنوان نخستین پهلوان 

زن این استان معرفی کرد. 
به گزارش ایرنا، علی اصغر عنابستانی روز سه شنبه در آیین 
تجلیل از بانوی ورزش��کار محجبه این اس��تان در مجتمع 
فرهنگ��ی- هنری مهر ش��هرکرد اف��زود: حف��ظ حجاب از 
س��وی این ورزش��کار هنگام دریافت جایزه، نش��ان داد که 
 زنان ایران اس��المی در عرص��ه قهرمانی به دنب��ال روحیه

 پهلوانی هستند.

اخبار کوتاه

»سامان« توریس��تی ترین شهر اس��تان چهارمحال و بختیاری 
محسوب می شود که ساالنه پذیرای مس��افران بسیاری است، 
این درحالیس��ت که این ش��هر از نبود پارک بازی اس��تاندارد و 
 همچنی��ن فضایی برای اس��تراحت مس��افران در داخل ش��هر

 رنج می برد.
به گزارش مهر، شهر سامان به عنوان یک شهر توریستی در استان 

چهارمحال و بختیاری مطرح است.
این شهر به واسطه داشتن باغات گسترده میوه و قرار گرفتن در 
حاشیه زاینده رود و دارا بودن آثار تاریخی همچون پل تاریخی 
زمان خان از ش��هرت باالیی در اس��تان چهارمحال و بختیاری 
برخوردار است و  امتیازهای باالی این شهر در کنار هوای خنک 
موجب شده است مسافران زیادی در فصل های مختلف سال به 

این شهر سفر کنند.
هم اکنون این شهر دارای پارک استانداردی که بتواند هم پذیرای 

کودکان خود شهر و هم میزبان مسافران باشد، نیست.
تنها یک پارک در ورودی ش��هر س��امان وجود دارد که وسایل 
بازی موج��ود در این پارک نیز اس��تاندارد نیس��ت و کفپوش و 
وسایل اس��تاندارد بازی در این پارک وجود ندارد و این در حالی 
است که شهر سامان، توریس��تی ترین شهر استان چهارمحال و 
بختیاری است و درآمد در داخل این شهر بیشتر از سایر شهرهای 

گردشگری استان است.
در حال حاضر پ��ارک بزرگی به نام دربند در نزدیکی ورزش��گاه 

شهر سامان در حال احداث است که در این پارک، پارک بانوان، 
پارک کودک، نشیمنگاه ، جایگاه ورزش های صبحگاهی و ...  در 
نظر گرفته شده است، اما این مکان از شهر دور و نیاز به اعتبارات 

برای احداث دارد.
همچین این پارک در مس��یری ق��رار دارد که بع��د از احداث، 
مسافران و گردشگران، از وجود چنین پارکی در شهر سامان به 

راحتی مطلع نخواهند شد.
 توجه به زیر س��اخت ها برای توس��عه پارک ها و بوس��تان های 
محله ای برای جذب گردش��گر و رفاه شهروندان باید در دستور 

کار شهرداری این شهر قرار گیرد.
شهردار سامان با بیان این که این شهر جزء شهرهای باغی کشور 
شناخته شده است، به خبرنگار مهر گفت: سرانه فضای سبز در 

این شهر 1/5 برابر استاندارد جهانی است.
 محس��ن حیدری با بیان این که س��رانه فضای س��بز هر ش��هر 
نسبت به تناسب وسعت ش��هر تعریف شده، بیان داشت: در این 
شهر با توجه به این که یک ش��هر باغی و کشاورزی است عالوه 
بر میادین، حاش��یه جاده و ... باغات این ش��هر جزء فضای سبز 

هستند.
وی تصریح کرد: در سال های گذشته به زیرساخت های توسعه 
پارک و ایجاد فضای بازی در این شهر توجه نشده است که این 
مهم در دستور کار شهرداری سامان قرار گرفت و احداث پارک 
بزرگی  را شهرداری هدف قرار داد تا هم جوابگوی نیاز شهروندان 

باشد و هم جوابگوی مسافران.
وی گفت: هم اکنون شهرداری سامان احداث پارک بزرگ دربند 

را با وسعت3/5 هکتاری در دستور کار قرار داده است.
حیدری با اش��اره به این که جایگاه مناس��ب برای حضور مردم 
در پارک دربنددر حال احداث اس��ت، بیان داشت: پارک دربند 
ش��امل نش��یمنگاه، جایگاه ورزش صبحگاهی، پ��ارک بانوان، 
 پارک کودک پ، جوی و جدول، آبش��ار، فضای سبز ، گل کاری

 و ... است.
وی با بیان این که تا کنون یک میلی��ارد ریال برای پارک دربند 
هزینه شده است، بیان داشت:600 میلیون تومان برای تکمیل 

این پروژه نیاز است.
حی��دری ب��ا بی��ان ای��ن 
ک��ه درآم��د ش��هرداری 
س��امان پایین اس��ت و با 
تخصیص اعتبار س��الیانه 
 به بهره برداری رس��یدن 
این پ��روژه در مدت زمان 
طوالنی خواه��د بود، بیان 
داش��ت: از محل اعتبارات 
اس��تانی تاکن��ون هی��چ 
گون��ه اعتب��اری ب��ه این 
 پ��روژه اختص��اص داده

 نشده است.
وی ب��ا بی��ان ای��ن ک��ه 
مطالعات مهندسین مشاور 
جه��ت بهینه س��ازی کل 
مجموعه پ��ارک کودکان 
شهر در حال انجام است، 
بیان داشت: این طرح بعد 

از تصویب نهایی ش��هرداری و شورای ش��هر جنبه اجرایی پیدا  
می کند.

ش��هردار س��امان درمورد نامناس��ب بودن مکان پ��ارک دربند 
سامان، اذعان داشت: فضای شهری شهر سامان در حال توسعه 
 و پیشرفت اس��ت و تمامی امکانات باید در سرتا سر شهر وجود

 داشته باشد.
محس��ن حیدری با بیان این که ایجاد پ��ارک محله در محالت 
ضروری است، تصریح کرد: در شهر سامان زیرساخت هایی برای 
پارک محله در نظر گرفته نشده است و ایجاد پارک محله در شهر 

سامان بسیار زمانبر است.

فقدان پارک بازی استاندارد در شهرتوریستی چهارمحال و بختیاری

 ایجاد پارک محله ای، زمانبر است

 شهر سامان به
 واسطه داشتن باغات 

گسترده میوه و قرار 
گرفتن در حاشیه 

 زاینده رود و
  دارا بودن آثار

  تاریخی همچون
 پل تاریخی زمان خان 

 از شهرت باالیی
 در استان چهارمحال 
و بختیاری برخوردار 

است

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

آگهی تحدیدحدوداختصاصی  
 /  310 شماره  پالک  محصور  زمين  قطعه  يك  ششدانگ  حدود  تحديد  170چون 
موقوفه  بنام  ثبتی  پرونده  طبق  كه  شهرضا  ثبتي  يك  بخش  قمشه  دردست   واقع   32
به  است  ثبت  درجريان  شهرضا  وامورخيريه  اوقاف  اداره  تصدي  به  عبدالعلي  حاج 
علت عدم حضورمتقاضی ثبت به عمل نيامده اينك بنابه دستورقسمت اخيرازماده 15 
 1392  /  7  /  6 درروز  مرقوم  تحديدحدودملك  نامبرده  تقاضای  وبرطبق  ثبت  قانون 
ساعت 8 صبح درمحل شروع وبعمل خواهدآمد0 لذابه موجب اين آگهی بکليه مالکين 
اعتراضات  حضوريابند0  مقرردرمحل  درروزوساعت  كه  گردد  اخطارمی  ومجاورين 
صورتمجلس  تنظيم  ازتاريخ  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  امالک  وصاحبان  مجاورين 
تحديدی تا 30 روزپذيرفته خواهدشدوطبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تکليف 
تسليم  ازتاريخ  يکماه  مدت  ظرف  بايست  می  ثبت،معترض  معترضی  های  پرونده 
قضايی  ذيصالح  راازمرجع  دادخواست  تقديم  گواهی  اداره  اين  خودرابه  اعتراض 
نشده  بينی  پيش  باتعطيلی  روزتحديدمواجه  نمايدضمنًاچنانچه  ارائه  اداره  اين  اخذوبه 

گرددتحديدحدوددرروزبعدازتعطيل انجام خواهدشد.-  سيدمهدی ميرمحمدی  
رئيس ثبت اسنادوامالک شهرضا 

   آگهی تحدیدحدوداختصاصی  
171چون تحديد حدود ششدانگ يك قطعه باغ پالک شماره 29 / 106  واقع درارش آباد 
بخش يك ثبتي شهرضا كه طبق پرونده ثبتی بنام موقوفه رباب بيگم روغني به تصدي 
اداره اوقاف وامورخيريه شهرضا درجريان ثبت است به علت عدم حضورمتقاضی ثبت 
تقاضای  وبرطبق  ثبت  قانون   15 اخيرازماده  دستورقسمت  بنابه  اينك  نيامده  عمل  به 
/ 1392 ساعت 8 صبح درمحل شروع   7 / نامبرده تحديدحدودملك مرقوم درروز 6 
وبعمل خواهدآمد0 لذابه موجب اين آگهی بکليه مالکين ومجاورين اخطارمی گردد كه 
درروزوساعت مقرردرمحل حضوريابند0 اعتراضات مجاورين وصاحبان امالک مطابق 
ماده 20 قانون ثبت ازتاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدی تا 30 روزپذيرفته خواهدشدوطبق 
تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تکليف پرونده های معترضی ثبت،معترض می بايست 
ظرف مدت يکماه ازتاريخ تسليم اعتراض خودرابه اين اداره گواهی تقديم دادخواست 
راازمرجع ذيصالح قضايی اخذوبه اين اداره ارائه نمايدضمنًاچنانچه روزتحديدمواجه 
خواهدشد0  انجام  گرددتحديدحدوددرروزبعدازتعطيل  نشده  بينی  پيش  باتعطيلی 

سيدمهدی ميرمحمدی  رئيس ثبت اسنادوامالک شهرضا -  

 آگهي ابالغ مفاد آراء اصالحی

اسناد  ثبت  دراداره  مستقر  اختالف  حل  هيئت   85/02/4 مورخ   7810 182راي شماره 
موادي  و حذف  اصالح  قانون  1و2و3  مواد  اصالح  قانون  موضوع  امالک شهرضا  و 
اطرشي  زهرا  و  فرزندعبدالرسول  عبدالرضانصيري  امالک،  و  اسناد  ثبت  قانون  از 
از8163  مفروزی   2  /  10159 شماره  يکبابخانه  ششدانگ   : / فرزندمنصورباالسويه 

ابالغ  درآگهي  كه  به مساحت190/25مترمربع  است  از2/1660 مجزاشده  هم  آن  كه   2
پالک  شماره  مورخ85/5/21و85/6/4  شهرضا  نامه  درهفته  منتشره  مفادرآراءاوليه 
بند  بموجب  گردد.اكنون  می  تجديدآگهی  اينك  قيدگرديده  از10159  اشتباهامفروزي 
ثبت  قانون  از  قانون اصالح و حذف موادي  قانون اصالح مواد1و2و3  ماده يك  از   6
مذكور  قانون  نامه  آيين  اصالحي   34 وماده  آن  بعدي  اصالحات  و   65 سال  مصوب 
رای صادره يك نوبت آگهي مي گردد و از تاريخ انتشار بمدت 30 روز قابل اعتراض 
مي باشد تا شخص يا اشخاصي كه نسبت به راي مذكور اعتراض دارند اعتراض خود 
اداره  ارائه اعتراض به  ارائه و از تاريخ  اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا  را كتبا به 
ثبت اسناد و امالک شهرضا ظرف مدت يکماه مبادرت به تقديم دادخواست اعتراض به 
مراجع ذيصالح قضائي نموده و گواهي تقديم دادخواست را اخذ و به اين اداره تسليم 
و  نمود  خواهد  مالکيت صادر  سند  مقررات  طبق  ثبت  اداره  اينصورت  غير  در  نمايند 
صدور سند مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد- اداره ثبت واسنادوامالک 

شهرضاسيدمهدي ميرمحمدي 

مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی (

  1/9000400200400246  : پرونده  شماره   139203902004000085  : شماره   121  
آگهی مزايده پرونده اجرايی كالسه : 9000835/2ششدانگ اعيانی يکدستگاه آپارتمان 
واقع در طبقه سوم بلوک آ واحد شمال شرقی پالک 6602 فرعی به مساحت 141/15 

متر مربع كه مقدار 4/91 متر مربع آن مربوط به تراس مسقف است به انضمام ششدانگ 
اعيانی يکباب انباری شماره 36 واقع در طبقه همکف از بلوک آ به مساحت 4/10 متر مربع 
آ به انضمام ششدانگ اعيانی يك واحد پاركينگ شماره 27 واقع در طبقه همکف از بلوک 

به مساحت 12/27 متر مربع باقدر السهم از عرصه مشاعی پالک 6095 فرعی و مجزی 
شده از 18 اصلی واقع در بخش 14 ثبت اصفهان با قدر السهم از مشاعات كه عبارتند 
از محوطه مشاعی پاركينگ و ايستگاه گاز و راه پله و آسانسورو البی مشاعی ورواق 
مشاعی ورامپ مشاعی و ساير مشاعات مربوط به آدرس : اصفهان خيابان امام خمينی 
خيابان درخشان مجتمع صدف آ طبقه سوم واحد شماره 14 كه سند مالکيت آن در 
صفحه 107 دفتر 909 امالک به شماره ثبت 206887 به نام خانم بتول جانقربان الريچی 
ثبت و صادر شده است با حدود : شماال در 5 قسمت كه قسمت دوم مورب و چهارم 
غربی است و پنجره و نرده و ديواريست به فضای رواق مشاعی به طول های 0/57مترو 
0/49 متر 3/39 متر و 0/44 متر و5/11 متر شرقا پنجره و ديواريست به فضای عرصه 
مشاعی بطول 15/25 متر جنوبا ديواريست اشتراكی با آپارتمان 6605 فرعی به طول 
بطول  پله و آسانسور و البی مشاعی  راه  به  ديواريست  و  اول درب  متر غربا   9/45
3/12 متر دوم در دو قسمت كه قسمت اول شمال است ديواری اشتراكی يا آپارتمان 
6603 فرعی به طولهای 10/.مترو11/02 متر حدود انباری شماال ديواری است به رواق 
مشاعی به طول 10/81 متر شرقا ديواری اشتراكی با انباری قطعه 35 بطول 2/75 متر 
جنوبا درب و ديواری است به محوطه مشاعی پاركينگ به طول 1/60 متر غربا دردو 
قسمت كه قسمت دوم مورب است ديواری است به محوطه مشاعی پاركينگ به طول 
5 متر شرقا خط مفروض است بطور مستقيم كه به محوطه مشاعی پاركينگ به طول 
های 1/61/متر و 83/. متر حدود پاركينگ شماال خط مفروض است به محوطه مشاعی 
پاركينگ قطعه 26  به  به طول 2/46 متر جنوبا خط مفروض مستقيمی است  پاركينگ 
به طول 5 متر غربا خط مستقيمی است به محوطه مشاعی پاركينگ به طول 2/45 متر 
حقوق ارتفاقی له و عليه طبق قانون تملك آپارتمانهاست كه طبق نظر كارشناس رسمی 
دارای  آپارتمانی است در يك مجتمع 42 واحدی واقع در طبقه سوم  نظر  ملك مورد 
سه اطاق خواب – آشپزخانه اوپن – پذيرايی- حمام و سرويس بهداشتی به مساحت 
مفيد 141/15 متر مربع به انضمام پاركينگ و انباری در طبقه همکف با مشخصات كف 
سراميك ديوارها رنگ روغنی كابينت فلزی با درب ام دی اف درب های داخلی چوبی 
و دربهای خارجی آلومينيوم سيستم گرمايش پکيج و رادياتور و سرمايش كولر آبی و 
آسانسورمشترک دارای انشعابات آب و گاز مشترک و برق مجزی اسکلت ساختمان 
بتنی با سقف تيرچه و بلوک و نمای ساختمان آجری ميباشد . كه طبق سند رهنی شماره 
36429 -90/6/21 دفتر خانه 32 اصفهان در رهن بانك ملی شعبه اصفهان قرار گرفته 
و تا تاريخ 92/6/31 بيمه ميباشد ازساعت 9 الی 12 روز شنبه مورخ 92/6/16 در اداره 
اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خيابان هشت بهشت شرقی – چهارراه اول سمت 
چپ ابتدای خيابان الهور به مزايده گذارده می شود . مزايده از مبلغ پايه يك ميليارد 
باالترين قيمت  ببه  به هر كس خريدار باشد  و ششصد و سی ميليون ريال شروع و 
پيشنهادی فروخته می شود . الزم به ذكر است پرداخت بدهی های مربوط به آب ، برق 
، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراک و مصرف در صورتی كه مزايده دارای آنها 
باشدو نيز بدهی های مالياتی وعوارض شهرداری و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينکه 
رقم قطعی آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است ضمن آنکه پس از 
مزايده در صورت وجود مازاد ، وجوه پرداختی بابت هزينه های فوق از محل مازاد به 
برنده مزايده مسترد می گردد ضمنا اين آگهی در يك نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ 
اصفهان مورخ 92/5/16 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطيلی روز مزايده به 
روز بعد موكول می گردد. م الف 4038اسدی رييس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان   

دادنامه
77 كالسه پرونده : 619/91 ش ح 1 شماره دادنامه : 177 تاريخ  :92/3/25 ش ح 1 مرجع 
رسيدگی : شعبه اول شورای حل اختالف خمينی شهرخيابان شهيدبهشتی جنب بنگاه 
رسالت خواهان سعيد طاهری شغل :بيکار نشانی : خمينی شهر خ امام شمالی كوچه 
شهيد بهرام دباغی كوچه 15 خوانده 1- حميد رستمی نشانی : خمينی شهر بلوار توحيد 
جنب اتوبوسرانی كوچه پيروزی  2 سعيد معماريان مجهول المکان   رای شورای حل 
فرزند آقای سعيد طاهری ورنو سفادرانی  دادخواست خواهان   اختالف در خصوص 
فرزند  معماريان  سعيد   -2 يداهلل  فرزند  رستمی  حميد   -1 آقايان  طرفيت  به  خسرو   
غالمحسين بخواسته الزام به انتقال سند يکدستگاه موتور سيکلت هوندا 125 و خسارت 
هزينه دادرسی نظربه اينکه انتقال سند رسمی موتور سيکلت فاقد الزام قانونی و قرار 

وارد  را  لذا شورا خواسته خواهان  باشد  اول می  از سوی خوانده رديف  داد رسمی 
ندانسته مستندا به ماده 20 قانون آئين دادرسی مدنی قرار رد دعوی را صادر و اعالم 
مينمايد رای صادره ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابالغ قابل تجديد نظر خواهی در 
محاكم عمومی خمينی شهرمی باشد. قاضی شورای حل اختالف شماره 1 خمينی شهر

دادخواست تجدید نظر
184مشخصات تجديد نظر خواه: سعيد طاهری ورنوسفادرانی فرزندخسرو شغل : بيکا 
ک شهيد بهرام دباغی ک فرعی 15 منزل  خ امام شمالی –  ر نشانی :  خمينی شهر – 
شخصی طاهری كد ملی1130276570 كد پستی : 8414867364 تجديد نظر خوانده : 1- 
حميد رستمی فرزند يداله شغل آزاد نشانی : خمينی شهر بلوار توحيد جنب اتوبوسرانی 
المکان  مجهول  غالمحسين  فرزند  معماريان  سعيد   -2 منزل شخصی  پيروزی  كوچه 
از  از دادنامه 177 مورخه 92/3/25 صادره  : تجديد نظر خواهی  تجديد نظر خواسته 
منضمات  و  دالئل   619/92 كالسه  پرونده  موضوع  اختالف  حل  شورای  اول  شعبه 
دادنامه  به  نسبت  اينجانب  دادنامه  قرار   – دفاعيه  اليحه  و  مصدق  كپی  دادخواست: 
صادره شماره 177 مورخ 92/3/25 از دادگاه شعبه اول شورای حل اختالف خمينی 
شهر ابالغ شده است در خواست رسيدگی مجدد می نمايد . ضمنا رونوشت دادنامه 
بدوی و اليحه اعتراضيه و ساير مدارک كه جمعا برگ می باشد پيوست دادخواست 

تقديم می گردد .  قاضی شورای حل اختالف شعبه اول خمينی شهر 

حصر وراثت 
به شرح  دارای شناسنامه شماره 791  زاده ورنو سفادرانی  آقای مرتضی ملك   178
از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و  دادخواست به كالسه 430/92 
چنين توضيح داده كه شادروان مرواريد مالکی ورنوسفادرانی بشناسنامه 12132 در 
تاريخ 1383/2/4 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- منصور محمد پور ورنو سفادرانی فرزند محمد ش ش 354 همسر 
2- مرتضی ملك زاده ورنو سفادرانی فرزند بزرگ ش ش 791 فرزند3- جمشيد ملك 
زاده ورنو سفادرانی فرزند بزرگ ش ش 71 فرزند4- خسرو ملك زاده ورنو سفادرانی 
فرزند بزرگ ش ش 758 فرزند5- خيام  محمد پورورنو سفادرانی فرزند منصور ش 
ش 330 فرزند و الغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك 
نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

شعبه هفتم شورای حل اختالف خمينی شهر 

حصر وراثت 
شرح  به   13445 شماره  شناسنامه  دارای    فروشانی  جامی  سعيد  محمد  آقای   177
از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و  دادخواست به كالسه 394/92 
تاريخ  در   2811 بشناسنامه  جامی  تقی  محمد  ميرزا  كه شادروان  داده  توضيح  چنين 
مرحوم  آن  الفوت  حين  ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   1388/10/22
منحصر است به: 1- طلعت كاتب فرزند سيد كاظم ش ش 58 همسر 2- محمد علی جامی 
فروشانی فرزند محمد تقی ش ش 1242 فرزند  3- محمد سعيد جامی فروشانی فرزند 
محمد تقی ش ش 13445 فرزند 4- محمد جعفر جامی فرزند محمد تقی ش ش 454 
فرزند 5- محمد جامی فرزند محمد تقی ش ش 312 فرزند 6- محمود جامی فرزند محمد 
تقی ش ش 108 فرزند 7- راضيه  جامی فروشانی فرزند محمد تقی ش ش 13818 
زهرا   -9 فرزند   11082 تقی ش ش  محمد  فرزند  فروشانی  جامی  مرضيه   -8 فرزند 
جامی فروشانی فرزند محمد تقی ش ش 12553 فرزند و الغير. اينك با انجام تشريفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد 
و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم 

دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه هفتم شورای حل اختالف خمينی شهر

 گزارش کار شناس

179اجرای احکام شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی خمينی شهر احتراما عطف به پرونده 
كالسه 920115 - اجرا موضوع دعوی خانم مهشيد عبدالهی بطرفيت خانم ربابه شاهين 
ورنوسفادرانی و غيره مبنی بر ارزيابی پالک ثبتی 87/834 به استحضار می رساندپس 
از حضور در دفتر دادگاه محترم و مطالعه پرونده مطروحه و آگهی از قرار صادره و 
مراجعه به اداره ثبت و مطالعه پرونده ثبتی با حضور خواهان از محل ملك مذكور به 

نشانی خمينی شهر خيابان امام شمالی جوی گاردر ميانی پالک 14 بازديد به عمل آمد 
و مستندات مربوطه با محل تطبيق و پس از بررسی و تحقيقات الزم مراتب به شرح زير 
اعالم ميگردد. برابر سوابق پرونده ثبتی ششدانگ پالک 87/834 واقع در ورنو سفادران 
خمينی شهر بخش 14 ثبت اصفهان مسبوق به ثبت و دارای سند مالکيت می باشد كه 
حدود اربعه آن طبق وضع موجود عبارت است از شماال به طول 8/35 متر ديواری است 
به جاده و جوی گادر، شرقا اول به صورت پخی شکل به طول 3/38 متر دوم به طول 
4/95 متر درب و ديواری است به كوچه بن بست جنوبا به طول 11/10 متر ديواری 
است به ديوار پالک مجاور غربا به طول 7 متری ديواری است به ديوار مجاور. مطابق 
حدود مزبور ششدانگ پالک ثبتی 87/834 مورد ارزيابی در محل به صورت قطعه زمين 
محصور به مساحت 74/71 متر مربع عرصه با ديوار های آجری و پوشش سيمان 
سفيد و كف موزائيك فرش شده محصور گرديده لذا با توجه به موارد فوق و موقعيت 
محل و ساير عوامل موثر در قضيه ارزش ششدانگ قطعه زمين محصور پالک ثبتی 
87/834 به مساحت 74/71 متر مربع جمعا به مبلغ 373550000 ريال ) سيصد و هفتادو 
سه ميليون و پانصد و پنجاه هزار ريال ( برآورد و اعالم نظر می گردد.حداكثر سه روز 

پس از چاپ آگهی مراجعه نماييد.اجرای احکام شعبه 2 خمينی شهر

تغییرات 

160 شماره 92/2689/33/و آگهی تغييرات شركت حمل و نقل سيمان ساز اردستان ) 
سهامی خاص ( به شماره ثبت 675 و شناسه ملی 10860008869 مستندبه صورت 
ضميمه  1392/3/4كه  مورخه  مديره  هيات  و  ساليانه  عادی  عمومی  مجمع  مجالس 
مرقومه شماره 21/7090-1392/4/29 اداره كل حمل و نقل و پايانه های استان اصفهان 
در تاريخ 1392/4/29 به اين اداره ارسال و واصل گرديده تغييراتی در شركت به عمل 
آمده و تصميماتی به شرح زير اتخاذ شده است : 1- تراز نامه مالی و حساب سود 
و زيان شركت مربوط به سال 1391 مورد تصويب قرار گرفت . 2- آقای احمد رضا 
عمرانی فرد با كد ملی 1189488205 و كد پستی 8164794853 به سمت رئيس هيات 
پستی  كد  و  ملی 1189432870  كد  با  زواره  طباء  توكلی  اله  ولی  آقای سيد  و  مديره 
811436754819 به سمت نائب رئيس هيات مديره و آقای فضل اله غيور نجف آبادی 
ملی  كد  با  ديانی  پدرام  آقای  و   8517683931 پستی  كد  و   1091034737 ملی  كد  با 
0049021176 و كد پستی 8153653488 و آقای علی حاجی حيدری ورنو سفادرانی با 
كد ملی 1262639492 و كد پستی 8164784551 به سمت اعضاء هيت مديره برای مدت 
دو سال انتخاب شدند . همچنين آقای فضل اله غيور نجف آبادی برای مدت دو سال به 
سمت مدير عامل انتخاب گرديد. 3- كليه اوراق و اسناد و مدارک تعهد آور شركت از 
قبيل چك و سفته - قرار داد ها با دو امضا مشترک از سه امضای آقايان مدير عامل 
- رئيس و نايب رئيس  همراه با مهر شركت دارای اعتبار می باشد و مکاتبات عادی با 
امضای مدير عامل و يا رئيس هيات مديره با مهر شركت معتبر است.4- آقای اصغر 
شريفی با كدملی 1284538192 و كد پستی 8173845893 به سمت بازرس اصلی و 
بازرس علی  به سمت  ملی 1280269243 و كدپستی 1586936149  با كد  رضا آتش 
البدل برای مدت يکسال انتخاب شدند .  5- روزنامه زاينده رود جهت درج آگهی های 

شركت انتخاب شدند. عصاری رئيس ثبت اسناد و امالک اردستان

ابالغ 

پرونده  در  شهر  خمينی  شهرستان  حقوقی  عمومی  دادگاه  پنجم  شعبه  دفتر  176از 
مطروحه كالسه 920082 ح به آقايان محمد اسماعيل مثنوی 2- عباس مثنوی فرزندان 
مهران خوانده پرونده فوق الذكر كه مجهول المکان اعالم شده است و خواهان آن بانك 
مهر اقتصاد با مديريت آقای حميدرضا نوری با وكالت رضا زبان دان ساكن اصفهان 
پل آذر ابتدای خ توحيد پ 3 ) موسسه مهر بسيجيان سابق ( بخواسته : مطالبه مبلغ 
192000000 ريال وجه يك فقره چك بانك ملی و در جريان رسيدگی می باشد اخطار 
می نمايد . كه بريا جلسه رسيدگی روز چهار شنبه مورخ 92/6/27 ساعت 8:30 صبح 
در دادگاه شعبه پنجم عمومی حقوقی دادگستری خمينی شهر مراجعه نمايد و يا چنانچه 
جهات ردی داريد بصورت كتبی قبل از موعد مقرر دادگاه بدفتر مربوطه اعالم و ارسال 
داريد واال تصميم مقتضی اتخاذ و دادگاه غيابا رای صادر خواهد نمود و جهت دريافت 
اين  نمايد  دادگاه مربوطه مراجعه  بدفتر  دادخواست و ضمائم آن  ثانی و برگ  نسخه 
كثير  های  ازروزنامه  يکی  در  نوبت  يك  در  مدنی  دادرسی  آيين   73 ماده  وفق  آگهی 

االنتشار درج ميشود . مدير دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی خمينی شهر 

     



دانستنی

چراگروهخونیافراد
بایکدیگرمتفاوتاست؟

اخبار ویژه

معاون پژوهشی انستیتو تغذیه و صنایع غذایی کشور گفت: ظروف بسته بندی بطری های 
آب معدنی و آشامیدنی در صورتی که تنها یک بار از آن استفاده شود، ایمن و سالم است. 

 دکتر هدایت حسینی عنوان کرد: بطری های استفاده ش��ده در بسته بندی آب معدنی از 
جنس پلی اتیلن ترافتاالت و یک بس��ته بندی ایمن و رایج در س��طح جهان است که تمام 
سازمان های بهداش��تی سراسر دنیا به عنوان یک بسته بندی س��الم برای آب و بسیاری از 

نوشیدنی ها تأیید کرده اند. 
 وی انجماد و رفع انجمادهای پیاپی این ظروف را زیان بار دانست و افزود: دمای مناسبی که 
به بطری ها آسیب نمی زند، دمای طبیعی یخچال بین صفر تا چهار درجه است، اما اگر به 
دفعات منجمد شود، در گرما ذوب شود ممکن است به دیوار پلیمری آن آسیب وارد شود 

و سالمتی بطری ها را از بین ببرد. 
 حس��ینی تأکید کرد: بطری های بس��ته بندی آب معدنی برای یک ب��ار مصرف طراحی 
شده و اس��تفاده در دفعات مختلف به هیچ عنوان توصیه نمی ش��ود، چرا که ممکن است 
میکروارگانیسم هایی به دیواره ظرف چسبیده باشد که با شستشوی معمول از بین نروند. 

 معاون پژوهشی انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور در پایان گفت:  نوع موادی 
که پس از مصرف اولیه در بطری های آب معدنی استفاده می کنند نیز بسیار اهمیت دارد و 
باید برای موادی از آن استفاده کرد که خنثی باشد. اگر مواد اسیدی و یا بازی با تأثیر باال را 

به داخل این ظروف بریزیم، آن مواد را دچار آلودگی می کند.

نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد  آسیب دیدگی دانش آموزان در درگیری های فیزیکی 
مدرسه ارتباط مستقیمی با کاهش بهره هوشی )IQ(  فرد دارد.

ساالنه حدود چهار درصد از دانش آموزان دبیرستانی در اثر درگیری های فیزیکی مدرسه 
مجروح می شوند و تحقیقات حاکی از اثرات منفی این جراحات بر بهره هوشی دانش آموز 

است.
محققان دانش��گاه ایالت��ی فلوریدا در نخس��تین تحقی��ق در نوع خود، اث��رات درازمدت 
درگیری های فیزیکی در دوران بلوغ را به عنوان یکی از مهم ترین مقاطع توسعه سیستم 
عصبی مورد بررسی قرار دادند. نتایج به دست آمده نشان می دهد، آسیب دیدگی مرتبط 
با درگیری های فیزیکی در مدرس��ه تأثیر مس��تقیمی بر بهره هوشی پس��ران و دختران 
دانش آموز دارد و با وجود این که میزان درگیری فیزیکی پس��ران بسیار بیشتر از دختران 

است، اما تأثیر منفی آسیب های جسمی بر بهره هوشی در دختران بیش از پسران است.
بر این اساس، دختران تنها با تجربه یک و پسران با دو جراحت مرتبط با درگیری فیزیکی 
در مدرسه با کاهش بهره هوشی مواجه می شوند که میزان کاهش IQ  در دختران 3/02 و 

در پسران 1/62 نمره است.
»یوزف شوارتز« از محققان دانشگاه فلوریدا تأکید می کند: چندان جای تعجب نیست که 
آسیب دیدگی در درگیری های فیزیکی با پیامدهای منفی برای فرد همراه است، اما تأثیر 

منفی آسیب دیدگی بر بهره هوشی بسیار شگفت انگیز است.

تأثیردرگیریهایفیزیکیبرکاهشهوشکودکانظروفآبمعدنی،تنهابراییکبارمصرف

کارش��ناس دفت��ر برنامه ریزی، ج��ذب و نگهداری 
اهداکنندگان س��ازمان انتقال خون ایران به معرفی 

گروه های خونی در بدن انسان پرداخت.
نگین بابادی پور در تعری��ف گروه های خونی عنوان 
کرد: ممکن اس��ت در س��طح گلب��ول قرم��ز افراد، 
پروتئین خاصی وجود داش��ته باشد که »آنتی ژن« 

نامیده می شود.
 بر اس��اس وجود این آنتی ژن ها بر روی گلبول قرمز 
افراد، چهار گروه خون��ی B , A ,AB و O به وجود 

می آید.
وی افزود: اگر از زمان تولد آنتی ژن A بر روی گلبول 
قرمز کسی وجود داشته باشدگروه خونی او A خواهد 
بود و در پالسمای خون او آنتی بادی )پادتن( بر علیه 

گروه خونی B وجود دارد.
 درصورتی که آنتی ژن B بر روی گلبول قرمز موجود 
باش��د، گروه خونی فرد B می ش��ود و در پالسمای 
 A خونش آنت��ی بادی )پادت��ن( علیه گ��روه خونی

وجود دارد.
 ام��ا چنانچ��ه ه��م آنت��ی ژن A و ه��م آنت��ی ژن 
B از ب��دو تول��د ب��ر روی گلبول ه��ای قرم��ز 
اف��راد وج��ود داش��ته باش��د، گ��روه خون��ی آنها 
"AB خواه��د ش��د و در پالس��مای خ��ون آ نه��ا 
هیچ آنتی بادی بر علیه آنت��ی ژن های A و B وجود 

ندارد.
به گفت��ه کارش��ناس دفت��ر برنامه ری��زی، جذب و 
نگهداری اهداکنندگان سازمان انتقال خون ایران در 
صورتی که هیچ آنتی ژنی بر روی گلبول قرمز نباشد، 
گروه خونی این افراد O خواهد بود و پالسمای آنها 
 B حاوی آنتی بادی )پادتن( ب��ر علیه آنتی ژن های

و A است.
بابادی پور با بیان این که یکی از خصوصیات آنتی ژن 
این است که می تواند بدن را برای ساختن پروتئین 
دیگری به نام »آنت��ی بادی« ی��ا »پادتن« تحریک 
نماید، گفت: آنتی بادی نوعی پروتئین اس��ت که در 
پاسخ به تحریک یک آنتی ژن در بدن ساخته می شود 

و نسبت به آن واکنش نشان می دهد.
 به عنوان مثال اگر گروه خونی ش��ما A باش��د و به 
شما گروه خونی B تزریق شود چون این گروه خونی 
یک آنتی ژن جدید است که وارد بدنتان شده است، 
بنابراین بدن ش��ما علیه گروه خون��ی B آنتی بادی 
می س��ازد و به این گروه خونی جدید واکنش نشان 

می دهد.
وی در توضی��ح اهمیت گروه ه��ای خونی برای بدن 
انسان گفت: اهمیت گروه های خونی زمانی مشخص 
می شود که فرد نیاز به تزریق خون پیدا کند و ناچار 

شویم به بدن او خون تزریق کنیم.
 در این صورت اگر به طور مثال گلبول های قرمز فرد 
خون دهنده، آنتی ژن A داشته باشد )گروه خونی او 
A باشد(، در پالس��مای خونش آنتی بادی )پادتن( 
علیه گروه خونی B وج��ود دارد، بنابراین به محض 
ورود خون گ��روه B به بدن این فرد عوارض ش��دید 
ایجاد خواهد شد و حتی ممکن است منجر به مرگ 

گیرنده خون شود.

آزمایشسازگاریچیست؟
چرا تزریق خون غیرهمساز، خطرناک و مرگ آفرین 

است؟
کارش��ناس دفت��ر برنامه ریزی، ج��ذب و نگهداری 
اهداکنندگان س��ازمان انتق��ال خون ای��ران ادامه 
داد: برای جلوگیری از واکن��ش خطرناک بین آنتی 
ژن های یک ف��رد با آنتی بادی های ف��رد دیگر، قبل 
از این که یک بیمار خون دریافت کند در بانک خون 
 بیمارس��تان ها چند آزمایش انجام می ش��ود که به 
 آنه��ا »آزمای��ش س��ازگاری« می گوین��د و پس از 
تکمیل آزمایش��ات، خون س��ازگار به بیم��ار تزریق 

می شود.

گروهخونیO،دهندهعمومی
بابادی پور با اشاره به این که بر روی گلبول های قرمز 
افرادی که گروه خونی O دارند، هیچ آنتی ژنی وجود 
ندارد، گف��ت: بنابراین در مواقع ض��روری می توانیم 
گروه خونی O را به هر گروه خون��ی دیگری تزریق 
کنیم و این گ��روه خونی »دهنده عمومی« اس��ت؛ 
 مثال در یک حادثه منجر به خونریزی ش��دید، زمان 
بسیار مهم است و گاهی نمی توانیم منتظر پیدا کردن 

خون هم گروه بمانیم.
 O در این گونه موارد دردس��ترس بودن خون گروه 

می تواند تنها راه نجات باشد.

گروهخونیAB،گیرندهعمومی
 AB وی افزود: اما اف��رادی که دارای گ��روه خونی
هس��تند هم آنتی ژن A دارند و هم آنت��ی ژن B و 
پالس��مای خون آنها بر ضد هیچ ک��دام از گروه های 
خونی آنتی بادی)پادتن( ن��دارد، بنابراین در مواقع 
ضروری با خیالی آسوده می توانند از همه گروه های 
خونی دیگر خون دریافت کنند که به آنها » گیرنده 

عمومی « می گویند.
همه افراد باید گ��روه خونی و اره��اش خون خود را 
بدانند، زیرا هر انس��انی ممکن اس��ت روزی نیاز به 

دریافت خون داشته باشد.

پادش��اه تایلن��د ملق��ب به»رام��ای نه��م«، قدیمی ترین و 
ثروتمندترین ش��اه دنیا، پس از چهار س��ال از بیمارس��تان 

مرخص شد.
همس��ر رامای نهم هم به همراه او بیمارس��تان را ترک کرده 
است. ملکه »سیریکیت« که ۸0 سال دارد، از سال گذشته به 
علت کاهش خون رسانی به مغز در بیمارستان بستری بود و 

از آن زمان در مأل عام دیده نشده بود.
رامای نهم از سال 200۹ به علت عفونت ریه در بیمارستانی 
در بانکوک بستری بوده و روز پنج شنبه از بیمارستان مرخص 

شد و به قصر خود برگشت.
هنوز دقیقا روشن نیست پادشاه تایلند که ۸۵ سال دارد چرا 
مدتی چنین طوالنی بستری بوده است. او در سال های اخیر 
به بیماری های مختلفی مبتال شده و سال گذشته خونریزی 

مغزی کرده بود.
به گزارش بی.بی.س��ی پادش��اه تایلند در این مدت بسیار به 
ندرت بیمارستان را ترک کرده بود. از جمله سال گذشته که 

برای دیدار ب��ا باراک اوباما رییس جمه��وری آمریکا موقتا از 
بیمارستان خارج شد.

رامای نهم در میان م��ردم محبوبیت زی��ادی دارد و هزاران 
نفر با رنگ های زرد و صورتی، رنگ های سلطنتی تایلند، به 
خیابان ها آمدند و با فریاد »زنده باد شاه« خوشحالی خود را از 

ترخیص او ابراز کردند.
»پومی پُن اُدون یودت«، 6۷ سال است بر تایلند حکومت کرده 

و شاهد چندین کودتا و نخست وزیرهای متعدد بوده است.
رامای نهم در کار حکومت دخالتی ن��دارد، اما نماد اجماع و 
وحدت ملی تایلند به شمار می آید و به گزارش مجله فوربس 

با30 میلیارد دالر دارایی، ثروتمندترین پادشاه دنیاست.
قانون تایلند برای انتقاد از ش��اه بسیار س��ختگیرانه است و 

منتقد ممکن است تا 1۵ سال زندانی شود.

قدیمیترینوثروتمندترینشاهدنیا
خوددرمانیوسواس

در این مقاله، قصد داریم با ارایه  ان��واع راه های خوددرمانی، عزیزانی 
که از این بیماری رنج می برند را یاری رس��انیم تا بتوانند از مش��کل 

وسواس رهایی یابند.
بیماری وس��واس را می توان از طریق خوددرمان��ی نیز مغلوب کرد. 
در اینجا، قصد داریم با ارایه  انواع راه های خوددرمانی، عزیزانی که از 
این بیماری رنج می برند را یاری رسانیم تا بتوانند از مشکل وسواس 

رهایی یابند.
راهکارهای خوددرمانی ارایه شده در زیر، اگر به صورت صحیح انجام 
شود، می تواند هورمون ها را تغییر داده و میزان سروتونین و آندورفین 
خون که هورمون های شادی آور، انرژی زا، رضایت آور، ترمیم کننده  
زخم ها و بیماری ها، تس��کین دهنده   دردها، آرامش بخش، باالبرنده  

اعتمادبه نفس و کاهنده اضطراب هستند را افزایش دهد:
     انجام مدیتیشن های روزانه و کار کردن با انرژی الهی و کار کردن 

بر روی درمان چاکراها.
      انج��ام تنفس ه��ای عمی��ق ش��کمی ی��ا یوگایی یا ن��وزادی 

دست کم10بار در روز )با هر دم، شکم را باد 
می کنیم، در همین وضعیت تا می توانی��م، نفس را نگه می داریم و با 
بازدم، شکم را تو می دهیم. از آنجا که همه جا پر از انرژی الهی است، 
ما با این کار، انرژی الهی را به درون می کشیم و انرژی های منفی خود 

را بیرون می ریزیم.(
    دست کم روزی نیم ساعت پیاده روی تند.

    به طور حتم سعی  شود مدتی از روز را در معرض هوای آزاد و در 
طبیعت قرارگیریم.

ورزش ه��ای  به خص��وص  ورزش  هرگون��ه  انج��ام      
در  20دقیق��ه  1۵تا دس��ت کم  ی��وگا  ی��ا  و   مدیتیش��ن 

روز.
    سعی شود در طول روز، آن فکر وسواسی که بیش از همه آزارمان 
می ده��د را آن قدر در ذهنمان مرور کنیم و ش��دت دهیم تا س��طح 
اضطرابمان کامال باال رود و یا اگر وس��واس شستش��و داریم، لباسی 
را به عمد نجس  کنیم و بپوش��یم تا حالمان بد ش��ود، آن گاه به خود 
بگوییم: »دیدی طوری نش��د؟« و فورا یک مدیتیشن انجام  دهیم تا 

دوباره آرام بگیریم.
 پس از آن، به خود یک امتیاز بدهیم که »من توانستم«. وقتی تعداد 
این امتیازات در طول روز یا هفته زیاد ش��د، ب��رای خود یک هدیه 
بخریم و جایی در معرض دید قراردهیم تا همیشه یادمان باشد که ما 

توانستیم و به همین شکل، ادامه دهیم.
     باال بردن سطح اعتمادبه نفس و عزت نفس.

     هر بار که ب��رای نمونه نیاز به شس��تن، آب کش��یدن و یا حتی 
ش��مردن داش��تیم، چند ثانیه صبر می کنیم و بع��د آن کار را انجام 
می دهیم و به خ��ود می گوییم: »3ثانی��ه توانس��تم آن را به تعویق 
بیندازم« و در روزهای بعدی، س��عی می کنیم این زمان را طوالنی تر 
کنیم. بدین ش��کل پس از مدت��ی، کنترل امور را به دس��ت خواهیم 

گرفت.
     در این شیوه، سعی می ش��ود آنچه را که در ذهن داریم، عرضه 
کرده و احساس��ات و افکار خود را از دوران کودکی تاکنون نسبت به 
خانواده، محیط، والدین و... به خاطر آورده و بیان کنیم. بدین شکل، 
خاطرات تلخ بیماری که سبب پیدایش وسواس و... شده اند، بیرون 

ریخته و آشکار می گردند و سرانجام، از شر آنها خالص می شویم.
     انجام عبادت ها و گفتن ذک��ر، در از بین بردن غیرارگانیک های 

منفی، بسیار مؤثر است.
    چون وس��واس بر اثر احس��اس ناامنی و اضطراب پدیدمی آید، 
خوابیدن می تواند عامل آرامش بخشی باشد و بسیاری از ناراحتی ها 

را تخفیف دهد.
     رفع تعارضات روانی که زاییده محرومیت ها، فقرها، بی عدالتی ها 

و تبعیض هاست.
     خود را به  کاری مفید، مثمرثمر و خیر، مشغول کردن.

    شاید به دالیل فردی یا خانوادگی، احساس حقارت می کنیم. با 
به یادآوری موفقیت ها، نعمت ها و خوشبختی های خود، باید بدانیم 
که هیچ کس، حقیر نیس��ت زیرا روح خداوند در همه ما وجود دارد. 
       با انجام مدیتیشن، می توانیم تمام ابعاد وجودی خود )جسم، ذهن، 
فکر، احساس، روح و روان( را دوباره به وحدت برسانیم تا همه، یکپارچه و 

هماهنگ با هم در خدمت ما کار کنند.
       باید محیطی دور از اغتشاش، بگومگو و فشار برای فرد بیمار فراهم 

گردد؛ محیطی که در آن به او عشق، محبت و تأیید و احترام داده شود.
      تغییر آب وهوا و حتی تغییر فشار جو و شرایط اقلیمی نیز در ایجاد 

سالمتی، دخیل است.
       تغییر محیط کار و یا نوع کار و کاستن از فشار یا بار کار اضافی چه در 

منزل و چه در محیط کار
     ایجاد اشتغال و سرگرمی بدون ایجاد فشار و یا خستگی

      دوری از تنهایی و بودن با جمع مانند حضور در مسافرت های جمعی، 
میهمانی ها، کالس ها، گردهمایی ها و...

      انجام کار زیاد در زمان کم با برنامه ریزی ولی بدون فشار؛ برای مثال 
اگر قبال 4۵دقیقه حمام می کردیم، حال س��عی  کنیم در40دقیقه حمام 
کنیم و کم کم این زم��ان را نیز کاهش دهیم. هر چه ق��در کارهای مان را 

با سرعت بیش تری انجام دهیم، انرژی بیش تری دریافت خواهیم کرد.
     دیدن دیگران چگونه زندگی می کنند. )همه  آنان اشتباه نمی کنند، 

پس من اشتباه می کنم(
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امامعلی)ع(:
با مردم آن گونه معاشرت کنید که اگر مردید بر شما اشك ریزند، 

و اگر زنده ماندید با اشتیاق سوي شما آیند. 

عکس نوشت

تمیزکردنساختمان
شورایشهر
لیورپولانگلیس

دم کرده این گیاه کاهش  دهنده فش��ار خ��ون، خنک  کننده 
بدن، رقیق و تصفیه  کنن��ده خون، کنترل  کننده کلس��ترول 
خون، اختالالت کبدی و صفرایی و همچنین آرام  بخش است و 
برعکس چای که باعث دفع آهن می  شود، چای ترش خود یکی 
از منابع غنی آهن به شمار می  آید. این چای یکی از نوشیدنی 
 های مناس��ب برای کس��انی اس��ت که می  خواهند جایگزین 

مناسبی برای چای پیدا کنند.
در میان گیاهانی که نام چای را به خود گرفته  اند، چای قرمز یا 
چای ترش که به آن چای مکه هم می  گویند، به علت رنگ، طعم 
و خاصیت ویژه  ای که دارد، جایگاه مهمی  را به خود اختصاص 
داده است. شما می  توانید آن را با کمی عسل به صورت شربت 
اس��تفاده کنید یا با آب س��یب ترکیب کرده و خنک بنوشید. 

ترشی آن و شیرینی سیب به خوبی با هم سازگار می  شوند.

خواصچایترش
دم کرده این گیاه کاهش  دهنده فش��ار خ��ون، خنک  کننده 
بدن، رقیق و تصفیه  کنن��ده خون، کنترل  کننده کلس��ترول 
خون، اختالالت کبدی و صفرایی و همچنین آرام  بخش است و 
برعکس چای که باعث دفع آهن می  شود، چای ترش خود یکی 

از منابع غنی آهن به شمار می  آید.
طریقهمصرفچایقرمز

 اف��رادی ک��ه دارای قند، چرب��ی و فش��ارخون باال هس��تند،
می  توانند یک تا دو نوبت از چای روزان��ه خود را به چای قرمز 
اختصاص دهند و برای هر ب��ار مصرف، ۵ گرم از گل برگ  های 
چای قرمز را داخل یک فنجان ری�خ�ته و سپس آب جوش بر 
روی آن بریزند و سرپوشی گذاشته،10 دقیقه بماند تا دم بکشد، 
سپس صاف کرده و میل کنید. مصرف دم کرده چای ترش بیش 
از چای معمولی بر پرفشاری خون افراد دیابتی م        ؤثر است. بر 
اساس یافته های یک پژوهش ارایه شده در کنگره بین المللی 
طب سنتی و مکمل، مصرف دم کرده چای ترش به طور معنی 
داری نسبت به چای معمولی بر پر فشاری خون بیماران مبتال 

به دیابت نوع 2 مؤثر است.

چایترشوخواصمفیدآن
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