
مسافرت های چادری همه جا هست

یک خّیر هم به داد کی روش برسد

»اکسیژن« 
در هوای 
موسیقی 

سفرهای کم خرج در این روزها افزایش یافته است

وقتی توپ از تیم ملی بزرگ تر می شود!

۸ سال فشار، تشكل های صنفی 
را زمینگیر کرده است 4

 پایان بی نتیجه 
دور دوم مذاکرات سازش موز، راز طول عمر 2

مسن ترین مرد جهان! 8

3

 میلی منفرد یک حزب اللهی
 معتدل و روشن بین است

مطهری نماینللد مردم تهران در مجلس شللورای اسللامی گفت: آن 
تصویری که عده ای از جنللاب دکتر منفرد ) وزیر پیشللنهادی علوم، 
تحقیقات و فناوری( ترسللیم کرده اند تصویر درسللتی نیست که اگر 
ایشان وزیر شود تنش های سیاسی و ابتذال فرهنگی در دانشگاه ها...

 پرداخت   نا هماهنگ
 باشگاه ها با بودجه شان 

فوتبال ایران سال هاسللت حمایت دولت را پشت سر 
خود می بیند و از این رو چون خود باشگاه ها زحمتی 
برای پول به دست آورده نکشیده اند، می بینیم که زیاد 

حساب و کتابی برای هزینه کردن ندارند.
 باشللگاه پرسللپولیس نمونه بارز تیمی اسللت  که رو 
به نتایللج  کوتاه مدت آورده اسللت، جالب اسللت که 

مسئوالن این تیم  همیشه...
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مالك انتخاب مديران اصفهان
3

 بومي بودن آنها باشد

 مدیریت جزیره ای؛
7

 آفت تأمین امنیت

چهارشنبه 23 مرداد روز فیفا بود. بیشتر تیم های ملی فوتبال دنیا 
بازی دوستانه برگزار کردند. از  تیم های ملی درجه سومی مثل پاناما 
و مالت گرفته تا بورکینافاسو و جزایر فارو، تیم های درجه اولی مثل 
آرژانتین و اسللپانیا و ایتالیا مثل همیشلله برنامه روتین خود را در 
روزهای فیفا انجام می دهند و هیجان را با انجام بازی های دوستانه 
به فوتبال دوسللتان جهان هدیه می کنند، اما ما در روز فیفا در کجا 

ایستاده ایم و چه می کنیم؟!
فوتبال ملی ایران که به عنوان اولین تیم از گروهش به جام جهانی 

2014 رفته در مقایسه با حریفان آسیایی چه می کند؟
عراق کشور جنگ زده ای که حتی نتوانست به پلی آف جام جهانی 
هم برسد و حق میزبانی در مسابقات مقدماتی جام ملت های آسیا 
را هم ندارد و باید در امارات از حریفانش پذیرایی کند، چهارشنبه 
شب با شیلی بازی دوستانه انجام داد. تاجیکستان با هند بازی کرد، 
کره جنوبی با پرو و ژاپن هم با اروگوئه دیدار کردند. تیم ملی ایران 

اما در نقطه شروع درجا زده است! شاید هنوز هم سرمست از صعود 
مستقیم به جام جهانی هستیم، شاید هنوز داریم عکس ها و فیلم  
جشللن های خیابانی مردم از صعود به جام جهانللی برزیل را مرور 

می کنیم و ترانه قهرمانان، دالوران را گوش می دهیم!
البته کارلوس کی روش در همان شللب صعود به جللام جهانی  در 
اولسللان کره جنوبی صراحتا گفت: اگر می خواهید برای گردش به 
برزیل بروید و زنگ تفریح حریفان در جام جهانی باشید من نیستم! 
همان موقع از شنیدن حرف هایش شوکه شدیم؟! افراد بدبین این 
حرف ها را به حساب بازار گرمی اش گذاشللتند، اما او واقعا دوست 
داشللت برای تیم ملی ایران کار کند تا هم بابت پولی که می گیرد 
زحمت کشللیده باشللد و هم در کارنامه  مربیگللری اش اگر بتواند 

افتخاری ثبت کند؛ افتخاری مثل صعود با ایران از مرحله گروهی.

 بت های سیاسی را 
باید ویران کرد

 آغاز عملیات مرمتی 
مسجد جامع کاشان

 انتقاد به واردات 
قطعات چینی ادامه دارد

پروانه های زرین در 
آسمان اصفهان

 ازدواج مدرن، مشکالت 
جدیدی را به همراه دارد
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مناقصه لوله گذاری فاضالب 
ش�ركت آب وفاضالب اس�تان اصفهان در نظر دارد پروژه ه�ای ذيل را از 
 طريق مناقصه عموم�ی به پيمان�كار دارای رتبه بن�دی وواجد صالحيت    
  ) با فهرست بهای سال 1392 معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رئيس 

جمهور ( واگذار نمايد .

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه : 
تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1392/06/09 

تاریخ گشایش اسناد مناقصه :
 از ساعت 7:30 صبح روز يكشنبه 1392/06/10

دریافت اسناد : 
سايت اينترنتی

شركت آب وفاضالب استان اصفهان 
www.abfaesfahan.ir

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

شماره تلفن : 0311-6680030

نوبت دوم

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

لوله گذاری فاضالب مباركه )فاز دو نصير 92-2-257
آباد، غرب خيابان مصلی وسطح شهر(

)ازمحل اعتبارات 
247,000,0007,103,441,966مشاركت فوالد مباركه(

لوله گذاری فاضالب مباركه )محدوده 92-2-258
خيابان سلمان ، 17 شهريور وحافظ(

)ازمحل اعتبارات 
196,000,0005,401,780,200مشاركت فوالد مباركه(

)ازمحل اعتبارات لوله گذاری فاضالب سطح شهر مباركه 92-2-259
174,000,0004,678,587,991مشاركت فوالد مباركه(

عمليات اجرايی لوله گذاری فاضالب 92-2-260
چمگردان

)ازمحل اعتبارات 
314,000,0009,331,121,231مشاركت فوالد مباركه(

عمليات اجرايی لوله گذاری فاضالب 92-2-261
ورنامخواست

)ازمحل اعتبارات 
415,000,00012,693,231,040مشاركت فوالد مباركه(

آگهی تجدید مزایده

محسن خندان  - شهردار نجف آباد

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.

نوبت  دوم

 روایت »فرزند چهارم« برپرده سینما  قدس 



چهره روزیادداشت

 آخرین جزئیات 
حکم دادگاه فائزه هاشمی

وکیل فائزه هاشمی گفت: حکم موکل من از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقالب 
هنوز صادر نشده است.

غالمعلی ریاحی اظهار داشت: طبق روال قانونی حکم باید یک هفته پس از 
برگزاری دادگاه صادر شود، اما حکم فائزه هاشمی هنوز صادر نشده است. 
وی در خصوص پیش بینی خود درباره نتیجه حکم گفت: در حال حاضر 
نمی توانم پیش بینی خاصی داشته باش��م و پس از صدور حکم صحبت 
می کنم. دادگاه فائزه هاشمی۱6مرداد ماه در ش��عبه ۱۵ دادگاه انقالب 
برگزار شد. تشکیل پرونده برای فائزه هاشمی به دلیل اخالل در نظم زندان 

در حین گذراندن دوران محکومیتش بوده است.

 واکنش یک وزیر پیشنهادی
 به باال بودن سن

محمد رضا نعمت زاده وزیر پیش��نهادی صنعت، معدن و تجارت با بیان 
این که تا به حال سکته قلبی نداشته ام گفت: از اول انقالب سن همه زیاد 
شده، سن من هم زیاد شده، اما حاضرم با سایرین مسابقه بدهم،ب بینم 

چه کسی توانایی اش بیشتر است.

 شورای شهر 
ادعاهای نجفی را تکذیب کرد

رییس شورای اسالمی ش��هر تهران در نامه ای خطاب به رییس مجلس 
شورای اسالمی ادعاهای مطرح ش��ده در اظهارات نجفی و موافقانش را 
تکذیب کرد. مهدی چمران رییس شورای اسالمی شهر تهران در نامه ای 
خطاب به علی الریجانی رییس مجلس شورای اسالمی ادعای مطرح شده 
در اظهارات نجفی را تکذیب کرد. بر اساس توضیحات مندرج در این نامه، 
ادعای نجفی مبنی بر این که شورای اسالمی شهر تهران نام میدانی مزین 
به نام»آیت اهلل حق ش��ناس« را به »نهم دی« تغییر داده اس��ت، تکذیب 

شده است.

 عسگراوالدی: حاضر بودم
 معاون زنگنه باشم

دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری و عضو حزب مؤتلفه اسالمی با 
تأکید براین مطلب که ترکیب کابینه دکتر روحانی خوب اس��ت، درباره 
حرف و حدیث های زیادی که درخصوص برخی از وزرای پیشنهادی مثل 
آقای زنگنه مطرح است و برخی ایشان را منتسب به فتنه ٨٨ می دانند و 
معتقدند نباید در کابینه حضور داشته باشد، تصریح کرد: بنده سال ها در 
مجمع تشخیص مصلحت نظام با آقای زنگنه کار کرده ام. ایشان فرد بسیار 
صریحی است، بنابراین برخی از این صراحت برداشت هایی می کنند که 

بنده این برداشت را ندارم.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: اگر سن من طوری 
بود که آقای زنگنه بنده را به عنوان معاونش قبول می کرد حتما می رفتم 

و معاون ایشان می شدم. 

 اطالعیه وزارت اطالعات
 درباره وزرای پیشنهادی

وزارت اطالعات طی بیانیه ای اعالم کرد که اطالعات و پاسخ الزم را درمورد 
وزرای پیشنهادی در اختیار نمایندگان رییس جمهور قرار داده است. به 
گزارش سایت وزارت اطالعات، این وزرتخانه طی اطالعیه ای اعالم کرد 
که اطالعات الزم را برای انتخاب وزرا در اختیار  نمایندگان رییس جمهور 

گذاشته است.
در این بیانیه آمده است:

»در پی س��ؤال برخی از خبرن��گاران پیرام��ون اظهارات جن��اب آقای 
 مهن��دس جهانگی��ری مع��اون اول محت��رم ریی��س جمه��ور که در 
سایت های خبری مبنی بر اس��تعالم وضعیت وزرای پیشنهادی دولت 
یازدهم درج گردیده، به آگاهی می رساند این وزارتخانه، اطالعات و پاسخ 
الزم را درمورد وزرای پیش��نهادی در اختیار نمایندگان رییس جمهور 

محترم قرار داده است.

 ۵ وزیر پیشنهادی از مجلس
 رأی اعتماد نمی گیرند

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر و عضو فراکسیون 
اصولگرایان مجلس با اشاره به برگزاری جلسه این فراکسیون گفت: وزیر 

پیشنهادی نفت به این جلسه آمد و سریعا رفت.
این نماینده مجلس با بیان این که وزیر دیگری به این جلسه نیامد، اظهار 
داشت: با پایان این جلسه، رأی گیری درباره وزرای پیشنهادی نیز صورت 
نگرفت. حاجی دلیگانی تأکید کرد: به عقیده بنده ۵ وزیر پیشنهادی علوم، 
آموزش و پرورش، راه و شهرسازی، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی رأی 

نمی آورند.

اخبار کوتاه 

چپ و راست تورم آورده اند 
غرضی / نامزد ریاست جمهوری    

باالخره ما می گوییم االن سی سال اس��ت که کشور دست دو گروه 
اصالح طلب و مثال اصولگراست و اینها هم جز این که به تورم افزودند، 
کاری انجام ندادن��د. حاال اینها برای این ک��ه بتوانند حکومت کنند، 
رقیب را متهم می کنند. ای��ن بحث ها نتایجی ب��رای مردم نخواهد 
داشت. آن چیزی که برای مردم نتیجه مند است، این است که تورم 
به صفر برسد. بحث های سیاس��ی دراز است و شب هم کوتاه نیست. 
اینها بحث های محفلی اس��ت و نتیجه  بخش هم نیس��ت. ما که در 
این۵0-60 س��ال در کشور 
مؤدب هستیم به این مسائل، 
سیاس��ی، می گوییم که این 
مسائل سیاس��ی مفید نبوده 
اس��ت. در انتخابات  گفتم در 
این دول��ت ها نفع��ی ندیدم 
 که کن��ار بروم. دول��ت هایی

 ک��ه مت��ورم هس��تند نفعی 
نداشته اند که من کنار بروم.
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2
فتنه های آمریکا و اسرائیل دامن مصری ها را گرفته است

آیت اهلل حسن ممدوحی ضمن محکوم کردن کشتار مسلمانان در مصر بیان داشت: تمام این 
وقایع که امروز شاهد آن هس��تیم فتنه های آمریکا و اسرائیل است. وی گفت: محمد مرسی 

در طول حکومت کوتاه خود از فریب ابلیس های انسان نما غفلت داشت و به آنان تکیه کرد.

گفتگوی تلفنی وزیر 
خارجه با اخضر ابراهیمی

 بت های سیاسی را 
باید ویران کرد

علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان در گفتگوی تلفنی با اخضر 
ابراهیمی نماینده دبیر کل سازمان ملل در امور سوریه، آخرین تحوالت 
 بحران در این کش��ور و راه های خروج از آن را مورد بحث و بررس��ی قرار 

داد.
در این گفتگوی تلفنی، طرفین بر لزوم حمایت همگان از فرآیند سیاسی 
حل بحران به عنوان تنها گزینه مطل��وب تأکید کردند. وزیر امور خارجه 
کش��ورمان ضمن تش��کر از تالش های اخضر ابراهیمی در راستای حل 

بحران سوریه از ایشان برای سفر به تهران دعوت به عمل آورد.
نماینده دبیر کل سازمان ملل در امور سوریه نیز با اشاره به جایگاه و نقش 
مثبت جمهوری اسالمی ایران در حل بحران سوریه، از اقدامات کشورمان 

در این خصوص قدردانی و خواستار ادامه آن شد. 

نماینده مردم تبریز در مجلس ش��ورای اس��المی در اعتراض به نمایندگان و 
مخالفت آنان با برخی از وزرای پیش��نهادی گفت: ما با توج��ه به این اوضاع و 
احوال امروز به جای این که به اختالفات دامن بزنیم باید دس��ت به دست هم 
دهیم و مش��کالت را حل کنیم. وزیر می گوید من فالن کار را انجام ندادم، اما 
نمایندگان به زور می گویند تو انجام داده ای. ای��ن اقدامات جز دامن زدن به 

اختالف نتیجه دیگری ندارد.
مسعود پزشکیان گفت: حزب من، گروه من، دسته من،  بت هایی است که برای 
خود ساخته ایم و این بتکده را باید زیر و زبر کرد. حماسه سیاسی خلق شد و 
امروز باید حماسه ای دیگر خلق شود و برای خلق حماسه همه باید دست به 
دست هم دهیم، بنابراین زنده کردن اختالفات گذشته و عمیق تر کردن آن جز  

ریختن آب به آسیاب دشمن هیچ فایده ای ندارد.

عماد افروغ در خص��وص وقایع اخیر مجلس گف��ت: ما در 
مجلس منظری از اعتدال را مشاهده نکردیم و بیشتر تفریط و 
افراط به چشم مي خورد. توقع ما این بود که به کابینه معرفی 
شده آقای روحانی نقدهای اصولی شود، اما متأسفانه برخی 
از موافقان و مخالفان کابینه یا در جهت تمجید برآمدند یا به 
سمت و سوی دیگر رفتند. یعنی به حریم خصوصی افراد وارد 

شدند و بعضا حرمت آنان را هتک کردند. 
 افروغ گفت: دو نوع رفتار، شایسته نمایندگی مجلس مطلوب 
نیست. موافقان و یا مخالفان باید یک نقد اصولی و مستدل 
را ارایه کنند و باید به راهبردی ب��ودن کابینه و برنامه آقای 
روحانی وارد مي ش��دند. البته رگه هایی از اعتدال در رفتار 
برخی از نمایندگان مشاهده مي شد، ولی وجه غالب نداشت. 
وی در پاسخ به سؤالی درمورد تالش افراطیون برای متشنج 
کردن فض��ای جامعه، تصریح ک��رد: وقتی م��ا برنامه آقای 
رییس جمهور را نقد مي کنیم، دیگر ورود به این مس��ائل به 
صورت غیر اصولی و حاشیه اي چه جایگاهی مي تواند داشته 
باشد؟ ما اگر بخواهیم مسأله اي را تحت عنوان فتنه مطرح 
کنیم اشکالی ندارد، اما باید با احکام قضایی این بحث صورت 
بگیرد، اگر در اینجا حکم قضایی وجود داش��ته باشد در آن 
صورت یک نقد مس��تند و اصولی خواهد ب��ود و در غیر این 

صورت قابل اعتنا نیست.  

سید حسن نصر اهلل دبیر کل حزب اهلل لبنان گفت: دیک 
چنی وزیر دفاع سابق آمریکا، فرستاده ای نزد من اعزام و 
به من ابالغ کرد که اگر حزب اهلل تعهد شفاهی بدهد که 
دست از جنگ با اسرائیل بر دارد، منافع زیادی برایش به 

همراه خواهد داشت.
وی با بی��ان این که ما م��ی دانیم صهیونیس��ت ها وارد 
خاک لبنان ش��ده اند و به شیوه مناس��ب با آنها روبه رو 
خواهیم ش��د، تأکید کرد: هرگز با تجاوزات زمینی رژیم 

صهیونیستی مسامحه نخواهیم کرد.
دبیر کل حزب اهلل لبنان با بیان این که تجاوزات جدید، 
اهداف عملیاتی را در پی دارد که نمی توان در قبال آنها 
سکوت اختیار کرد، اظهار داشت: ما حق داریم در قبال 

هر گونه تجاوزی واکنش نشان دهیم.
وی خاطر نشان کرد: مقامات اسرائیل طی نشستی اعالم 
کردند که آنچه در سال 2006 رخ داد، شکست تاریخی 
برای این رژیم بوده اس��ت. حس��ن نصر اهلل در ادامه این 
گفتگو ضمن اش��اره به همکاری های سوریه و مقاومت 
لبن��ان در طول جن��گ 33 روزه تأکید ک��رد که در این 
جنگ دولت س��وریه کلیه نیازهای تسلیحاتی حزب اهلل 
را سخاوتمندانه تأمین و حتی بشار اسد آمادگی خود را 

برای ورود به جنگ با اسرائیل اعالم کرد.

مطهری نمایند مردم تهران در مجلس شورای اسالمی 
گفت: آن تصویری که عده ای از جناب دکتر منفرد ) وزیر 
پیش��نهادی علوم، تحقیقات و فناوری( ترسیم کرده اند 
تصویر درستی نیست که اگر ایشان وزیر شود تنش های 
سیاسی و ابتذال فرهنگی در دانشگاه ها رواج پیدا کرده 
و حاکم ش��ود، از نظر من دکتر منف��رد یک حزب اللهی 

معتدل و روشن بین است.
علی مطهری نماینده تهران در موافقت با وزیر پیشنهادی 
علوم و تحقیقات گفت: به طور کلی اصولگرایان در ارتباط 
با دانشگاه ها دو نگرانی از ناحیه مدیریت اصالح طلبان 
دارند؛ اول تبلیغ سکوالریسم و در نتیجه ایجاد تنش در 
دانشگاه ها، دوم تساهل و تسامح فرهنگی در دانشگاه ها 
که هر دو نگرانی هم بجاست. سابقه دوره اصالحات این 
مطالب را نشان داده است. برخی از اصالح طلبان تندرو 

در آن دوره این دو کار را انجام می دادند.
نماین��ده ته��ران در مجل��س ش��ورای اس��المی ادامه 
داد: اصالح طلب��ان نی��ز دو نگران��ی از  اصولگرایان در 
این زمینه دارن��د؛ یکی محدود ش��دن آزادی بیان و بی 
 اعتنایی به حقوق ش��هروندی به نام دین و اسالم و دوم

سختگیری های فرهنگی و محدود ش��دن آزادی های 
اجتماعی.

نماینده شهرضا در مجلس شورای اسالمی با بیان این که 
وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسالمی برای ما شهید زنده 
محسوب می شود، گفت: زمانی که او رییس صدا و سیمای 
استان خوزستان در ایام جنگ بود، روزی که تجهیزات صدا 
و سیما از سوی عراقی ها بمباران شده بود با پیکر زخمی و 
خون آلود به ما می گفت که امکانات را در زیر زمین و جایی 
امن قرار داده ایم و کار صدا و س��یما ادام��ه دارد، این حال 

شهادت طلبی ایشان مثال زدنی است.
عوض حیدرپور در دفاع از وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد  
اس��المی افزود: یک��ی از موضوعاتی که ام��ام)ره( همواره 
مورد تأکید داش��تند و رهبر معظم انق��الب نیز بارها آن را 
به نمایندگان مجلس یادآور ش��دند این است که در بحث 
انتخاب وزرا دقت کنیم تا فردی انقالبی، متعهد، متخصص 
و پاک دس��ت بتواند مس��ئولیت وزارت را بر عهده بگیرد. 
نماینده شهرضا با بیان این که انقالب اسالمی به نام دین، 
فرهنگ و اسالم پیروز شد، تصریح کرد: مهم ترین تفاوت 
نظام اسالمی با نظام های جهانی پایبندی به اصول و اخالق 
اسالمی است، از همین رو وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
برای ما از اهمیت باالیی برخوردار است و خدا را شاکریم که 
امروز دکتر جنتی برای سکانداری این پست مهم از سوی 

آقای دکتر روحانی به مجلس معرفی شده است.

بین الملل مجلسسیاست داخلی مجلس

 افراطیون
به حریفشان کمک کردند

هرگز  با صهیونیست ها 
مسامحه نخواهیم کرد

میلی منفرد یک حزب اللهی 
معتدل و روشن بین است

 جنتی
 شهید زنده است
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در برنامه اعالمِی دیپلماس��ی دولت یازدهم چند عبارت کلیدی 
 وجود دارد که شناخت و درک آن را نسبت به محیط منطقه ای

و جهانی به نمایش می گذارد. این عبارات شامل » تحول درمفهوم 
قدرت «، » درهم تنیدگی تعامالت و رفتار بازیگران بین المللی«و 
» توازن و اعتدال« است. ترجمان این عبارات در محیط پیرامونی 
جمهوری اسالمی ایران که قرار است برمبنای هدایت و راهبری 
یک دیپلماسی تعامل گرا قرارگیرد، الزاماتی را ایجاب می نماید 
که توجه بدان، برمیزان موفقیت و تأثیرگذاری این دیپلماسی در 

سطوح منطقه ای و جهانی خواهد افزود:
۱- ش��ناخت و درک محی��ط امنیتی کش��ور:  محی��ط امنیتی 
جمهوری اس��المی ایران را باید از پویاترین و فعال ترین مناطق 
 در عرصه روابط بین الملل برشمرد؛ منطقه ای که با بحران های

متعدد و تصاع��د یابنده عجین اس��ت. حضور فزاین��ده نظامی 
و مداخل��ه جویی قدرت ه��ای فرامنطق��ه ای به وی��ژه رویکرد 
هژمونیک ایاالت متحده و متحدین غربی و ناتو، اشاعه تروریسم، 
افراط گرایی دینی و جنایات س��ازمان یافته، مسابقه تسلیحاتی 
درمنطقه، دولت های ضعیف، بحران اقتدار و همچنین تهدیدات 
سایبری ازچالش های امنیتی اصلی در محیط پیرامونی ایران به 
شمارمی روند که با یکدیگر ارتباطی چند وجهی و تنگاتنگ دارند. 
همان گونه که در برنامه پیشنهادی دکتر ظریف نیز آمده شناخت 
محیط سیاست خارجی از اهمیت کلیدی در پیشبرد دیپلماسی 

تعاملی برخوردار است، بنابراین، درک و شناختِ محیط امنیتی 
 ایران که نزدیک ترین محیط سیاس��ت خارجی کشور محسوب 

می شود، در اولویت برنامه های دیپلماسی قرار خواهد داشت.
2- تمرکز بر منطقه گرایی: درخص��وص بازیگران دولتی منطقه 
باید اذعان کرد ازیک سو، دولت های ضعیف و شکننده درعراق، 
سوریه، افغانستان و پاکستان موجب اشاعه تسلیحات، تروریسم 
و افراط گرایی ش��ده و زمینه ت��داوم حضور بازیگ��ران و قدرت 
های فرامنطقه ای را نیز فراهم س��اخته اس��ت و ازس��وی دیگر، 
هم��کاری نامتجان��س ونامتقارن کش��ورهای حاش��یه جنوبی 
خلیج ف��ارس  با ق��درت ه��ای فرامنطق��ه ای، زمین��ه افزایش 
مداخالت آنان را فراهم س��اخته اس��ت. این وضعیت متأسفانه 
امکان توسعه منطقه ای را با مش��کالت نهادینه شده ومتعددی 
 مواج��ه نم��وده اس��ت، بنابرای��ن، یک��ی از ارکان دیپلماس��ی 
تعامل گرا، توجه جدی به سیاست های همگرایی منطقه ای بوده 
که از غلظت فضای امنیتی منطقه کاس��ته و راه را برای توس��عه 

منطقه فراهم می سازد.  
3- لزوم تضعیف هژمون گرایی آمریکا و امنیت س��ازی مشترک 
با کش��ورهای منطق��ه: رویکرد هژمونی��ک ای��االت متحده در 
منطقه وتالش برای نهادینه کردن ای��ن رویکرد، نه تنها تأثیری 
منفی و غیرس��ازنده بر وضعیت امنیتی منطقه گ��ذارده، بلکه با 
 ایجاد فضای امنیتی و بی اعتمادی، امکان توس��عه همکاری ها

و برقراری مشارکت پایدار دولت های منطقه را با دشواری مواجه 
کرده است، بنابراین ضرورت دارد بخش زیادی از انرژی و پتانسیل 
دیپلماسی دولت یازدهم بر زمینه س��ازی در ایجاد ساختارهای 
جدید امنیت منطقه ای با مش��ارکت همه کش��ورهای منطقه و 

نهادینه سازی امنیت مشترک اختصاص یابد.
4- بهره ب��رداری مت��وازن و متع��ادل از اهرم های خ��دادادی: 
ژئوپلتیک و ژئواس��تراتژی، ژئو اکونومی و ژئو کالچر ایران ، برای 
جهان از اهمیت حیاتی برخوردار اس��ت. بخش اعظم منابع غنی 
کشف شده و کشف نشده انرژی های فسیلی نفت و گاز جهان در 
این منطقه قرار دارد. اکثریت مسلمانان فارسی زبان و یا شیعیان 
در این منطقه سکنی گزیده اند. به عالوه، نظریه های ژئوپولتیک 
براین نکته تأکید دارد که این منطقه ُآسیا )هارتلند( اهمیت فوق 
العاده داش��ته و به باور برخی از اندیشمندان، کنترل آن حتی به 
مفهوم حاکمیت برجهان است، بنابراین درک صحیح از این اهرم 
ها و به کارگیری آن در جهت شکل دهی مطلوب محیط پیرامونی 

از اهمیت حیاتی در آینده کشور خواهد داشت.
۵- تعامل با قدرت های نوظهور منطقه ای: اگر گزارش های برآورد 
بین المللی، ایران را به عنوان یکی از قدرت های نوظهور این هزاره 
تلقی می کنند، ولی باید توجه داشت که در کنار ایران، چند قدرت 
نوظهور دیگر نیز در محیط امنیتی ایران ق��د علم خواهند کرد؛ 
ترکیه و عربس��تان، بنابراین ضرورت تام دارد که در دیپلماسی 
تعامل گرا که در جهت ش��کل دهی مطلوب به محیط پیرامونی 
کشور می کوشد، چگونگی تعامل با این دو عنصر به ویژه در حوزه 

های امنیت سازی را مورد توجه قرار دهد.  
6- بازتعریف نقش بازیگ��ران غیردولتی منطقه دردیپلماس��ی 
عمومی کش��ور: توجه به بازیگران غیر دولتی در محیط امنیتی 
جمهوری اس��المی ای��ران از آن جهت دارای اهمیت اس��ت که 
مالحظه کنیم طی سه س��ال گذش��ته، حرکت های مردمی در 
کشورهای منطقه و تغییر دولت ها، گاه موازنه منطقه ای را به هم 
زده و ش��رایط جدیدی را بر محیط امنیتی پیرامونی ایجاد کرده 
اس��ت، بنابراین، از یک سو، ش��ناخت و فهم دقیق نسبت به این 
حرکت ها در تحوالت منطقه که تأثیرات شگرف بر ژئوپلتیک و 
محیط پیرامونی کشور داشته و به کارگیری دیپلماسی عمومی از 

اهمیت تام برخوردار است.  
در یک جمع بندی باید گفت توج��ه به الزامات مترتب بر محیط 
امنیتی جمهوری اس��المی ایران ، ایفای نقش آن درشکل دهی 
رویکردهای حاکم بر سیاس��ت خارجی جمهوری اسالمی ایران 
که مبنایی بر اجرای دیپلماسی تعامل گرای دولت یازدهم خواهد 

بود، اجتناب ناپذیر خواهد بود.

از تمرکز بر منطقه گرایی تا لزوم تضعیف هژمون گرایی آمریکا

تروریست هاکشیش ایتالیایی محیط امنیتی ایران والزامات دیپلماسی تعامل گرا
رااعدام کردند

یک گروه تروریس��تی در س��وریه کش��یش سرشناس 
ایتالیایی را که از دو هفته پیش ربوده بود اعدام کرد.

به گزارش پای��گاه خبری العهد، دیدبان حقوق بش��ر در 
سوریه اعالم کرد که جنگجویان وابس��ته به القاعده در 
سوریه یک کشیش ایتالیایی را که از اواخر ماه گذشته در 

شرق سوریه ربوده بودند، اعدام کردند.
»پائول��و دال اوگلیو« کش��یش مش��هور ایتالیایی برای 
مالقات با سران گروه امارت اسالمی در شام و عراق اواخر 
جوالی به ش��هر الرقه رفته بود تا آزادی فعاالنی را که در 

چنگ این گروه هستند خواستار شود.

 پایان بی نتیجه 
دور دوم مذاکرات سازش

دور دوم مذاکرات بیهوده س��ازش که در قدس برگزار شد، 
بدون این که نتیجه ای در پی داشته باشد، به پایان رسید.به 
گزارش شبکه روسیا الیوم، دور دوم مذاکرات بیهوده سازش 
پس از پنج ساعت بحث و بررسی بدون نتیجه به پایان رسید.

یک مسئول صهیونیستی بلند پایه گفت: این نشست بسیار 
طوالنی ب��ود و دو طرف توافق کردند که ط��ی روزهای آتی 
نشس��ت دیگری را برگزار کنند. این مسئول صهیونیستی 
افزود: این نشس��ت فقط با حضور دو طرف صهیونیس��تی و 
فلسطینی برگزار ش��د، ولی گزارش روند سازش در اختیار 
مارتین اندیک فرس��تاده آمریکا به خاورمیان��ه قرار خواهد 

گرفت.

آمریکا رزمایش نظامی با مصر را 
لغو می کند

آمریکا تصمیم گرفته اس��ت رزمایش مشترک نظامی با 
مصر را به خاطر حوادث خونین روز چهارشنبه این کشور 

بزرگ عربی لغو کند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، ی��ک مقام آمریکایی، روز 
چهارش��نبه، گفت: آمریکا لغو رزمایش مشترک نظامی 
با مصر را که برای س��ال جاری برنامه ریزی شده است، 
بررس��ی می کند. براس��اس گفته این مقام، آمریکا این 
تصمیم را در پی کشته شدن ده ها تن در حمله نیروهای 
امنیتی مصر به هواداران محمد مرسی رییس جمهوری 

مخلوع این کشور، اتخاذ کرده است.

اخبار بین الملل



یادداشت

 نصب دوربین های مداربسته
 در راه های استان اصفهان

گروه شهر - اداره کل راه و شهرسازی به منظور برقراری ترافیک ایمن 
و روان در راه های اس��تان، اقدام به نصب30 دوربین مدار بسته در راه ها 

کرده است.
این سازمان طی ماه های گذش��ته اقدام به نصب30 دوربین در راه های 
استان کرده است که از این تعداد، 9 دوربین در جاده ذوب آهن � اصفهان 
مستقر است. از این تعداد دوربین مدار بسته تعداد هشت دوربین آن به 
بهره برداری رسیده و بقیه در در دست نصب است و همچنین 13 تابلوی 

VMS نیز در راه های استان نصب شده است.

 آغاز عملیات مرمتی 
مسجد جامع کاشان

گروه شهر - سرپرست اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
کاشان از آغاز عملیات مرمتی تزئینات مسجد جامع کاشان خبر داد.

حس��ین یزدانمهر افزود: در ادامه مرمت های انجام شده در حیاط و زیر 
زمین مسجد جامع کاشان در مرداد ماه سال جاری مقرر شد کتیبه های 
خطی دوره زندیه این مسجد که آیاتی از سوره های نباء و دخان است مورد 
مرمت قرار گیرد. وی ادامه داد: برای فاز اول، کار جناحین گنبد خانه که 

دارای بیشترین مقدار آلودگی و فرسایش است مورد نظر قرار گرفت.

گشتی در اخبار 

مالك انتخاب مدیران اصفهان 
بومي بودن آنها باشد

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان  
عباس حاج رسولیها 

آشنایي با ظرفیت ها و ویژگي هاي اصفهان و ساکنان آن دلیل اصلي 
انتخاب مدیران بومي اس��ت و مالك، این اس��ت که ش��هردار آینده 
جایگاه اصفهان را در همه زمینه ها به خصوص در مباحث فرهنگي، 
علمي و اجتماعي ارتقا دهد. مهم ترین مالك انتخاب شهردار و حتي 
اس��تاندار و دیگر مدیران اصفهان بومي بودن آنهاس��ت. معتقدم در 

 انتخاب استانداران و مدیران 
غی��ر بوم��ي در دول��ت هاي 
گذشته به اصفهان ظلم شده 

و این روند نباید ادامه یابد. 
ش��وراي ش��هر براي انتخاب 
ش��هردار مالك های��ي دارد 
که پس از تش��كیل ش��وراي 
 چه��ارم در کارگروه��ي ویژه 

دسته بندي مي شود.
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چهره روز
اصفهان یک هزار و ۷۰۰ دستگاه اتوبوس کم دارد

مصطفی نوریان معاون حمل ونقل و ترافیک ش��هرداری اصفهان اعالم کرد: این کالن شهر 
برای خدمت رسانی بهتر به شهروندان به یک هزار و۷00 دستگاه اتوبوس نیاز دارد تا مشكل 

اصفهانی ها در زمینه حمل و نقل وعمومی مرتفع شود.

3

 این روزها با اتمام ماه مبارك 
 گروه 
رمضان موج دوم  مسافرت های شهر

تابستانی کلید خورده است، 
اما از آنجایی که همه مردم جامعه امكانات سفرهای 
خارج از کشور و سفرهای داخلی گرانقیمت به کیش 
و قشم و س��كونت در هتل های سلطنتی را ندارند، 
بسیاری با همراه داش��تن چادر و گاز پیک نیكی و 
سایر مایحتاج اولیه سفر، در رؤیای خاطره ای خوش 
راه جاده ه��ای پر پیچ و خم کش��ور را در پیش می 

گیرند.

سفرهای داخلی از خارج رفتن گران تر 
شده!

در روزگاری نه چندان دور مس��افرت به کشورهای 
خارجی رؤیایی ب��ود که حتی از ذهن بس��یاری از 
آدم های شهر نمی گذش��ت، اما در سال های اخیر 
گس��ترش فعالیت ه��ای تورهای خارجی س��بب 

ش��ده که حجم مس��افرت ه��ای خارج از کش��ور 
ایرانی ها به نقطه عطف خود برس��د. از طرف دیگر 
در س��ال90 و ماه ه��ای ابتدایی س��ال91 افزایش 
هزینه های س��فرهای داخل��ی به آنجایی رس��ید 
 که ب��ا مبل��غ نمونه ه��ای خارج��ی ه��م برابری

می کرد. این مسأله باعث شد که مردم به جای این 
که راه کیش و قشم را پیش گیرند، با همان هزینه یا 
مقداری بیشتر، رخت سفر خارجی را بر تن کنند و 
در این میان شرایط فخر فروشیشان هم میسر شود، 
اما ماجرای تغییرات نرخ ارز در سال اخیر و افزایش 
چند برابری نرخ دالر و س��ایر ارزهای مشابه، باعث 
شد که سفرهای خارجی با دالر3500 تومانی دیگر 
مانند گذشته آسان نباش��د و مردم با این تغییرات 

مجبور شوند به سفرهای داخلی دل خوش کنند.

افزایش چند برابری هزینه های س�فر و 
کاهش مسافران

ماجرای تح��والت نرخ ارز در س��ال91 ب��ر ارکان 
متفاوت جامعه تأثیر گذاشت که یكی از این ارکان، 
هزینه سفرهای داخلی بود. در همین راستا هزینه 
های س��فرهای داخلی از هزینه ت��ور گرفته تا نرخ 
اقامت در هتل ها در سال گذش��ته با افزایش چند 
برابری روبه رو ش��د. از س��وی دیگر ای��ن افزایش 
چند برابری قیمت کاالهای مصرفی در این س��ال 
 همچنین باعث ش��د که م��ردم مانند س��ال های 
پیش ت��ر نتوانند قمس��تی از درآمدش��ان را صرف 
هزینه س��فر کنند. همه این مش��كالت دس��ت در 
دست هم داد تا گردشگری در سال91 و در ادامه آن 

سال92 با کاهش چشمگیری روبه رو شود.
 در س��ال90 و ماه ه��ای ابتدایی س��ال91 افزایش 
هزینه های س��فرهای داخلی به جایی رسید که با 

مبلغ نمونه های خارجی هم برابری می کرد. 
س�فرهای کم هزین�ه؛ آلترناتیوی برای 

مقابل با گرانی هزینه های سفر

اگرچ��ه افزایش هزینه ه��ای زندگی و ب��ه تبع آن 
مخارج سفر در س��ال91 با افزایش بهت آوری روبه 
رو ش��د، اما از آنجا که میل به سفر در انسان عمیق 
تر از آن بود که به این آسانی ها پایان پذیرد، مردم 
در مقابل هزینه های نجومی سفر، راهكار جدیدی 
را انتخاب کردند. این شد که اقامت در هتل و سفر 
با هواپیما، جای خود را به سفر با خودرو شخصی و 
اقامت در مسافرخانه و در برخی از موارد چادرهای 
مسافرتی داد و مردم با باربندهای پر از توشه سفر، 

راه جاده ها را در پی گرفتند.

چادرهای مس�افرتی؛ هتل س�یاری که 
هزینه ندارد

یكی از ارکان اساسی س��فرهای کم خرج، چادری 
 اس��ت که با هزین��ه ای ح��دود100 ه��زار تومان 
می شود تهیه کرد و در س��فرهای متعدد هم مورد 
استفاده قرار داد. از نكات مثبت اس��تفاده از چادر 
هم این اس��ت که مس��افران هر کجا ک��ه از ادامه 
مسیر خسته می ش��وند یا این که طبیعت مناسبی 
را برای اس��تراحت پی��دا می کنند، م��ی توانند در 
مكانی مناس��ب چادر را برپا کنند و ضمن استفاده 
از طبیعت، خس��تگی س��فر را از تن بزدایند. البته 
اس��تفاده از چادرهای مس��افرتی مشكالت خاص 
خودش را هم دارد؛ مثال این که تنها در فصول گرم 
سال می توان از این چادرها اس��تفاده کرد و عالوه 
بر این، درش��رایط بارانی و بادهای شدید هم، چادر 

مسافرتی جوابگوی سكونت مسافران نیست.

منق�ل و قلیان�ی ک�ه پ�ای ثابت س�فر 
شده اند!

غی��ر از چادر ک��ه یكی از مه��م تری��ن مؤلفه های 
سفرهای کم هزینه اس��ت، گاز پیک نیكی، منقل، 
کنس��رو و ظروف یک بار مصرف و پالستیكی و در 
برخی از موارد قلیان، از دیگر همراهانی هستند که 
در غالب سفرهای کم خرج حضور دارند و مسافران 
ساکن چادر برای تأمین مایحتاج خود در روزهای 

سفر از این اقالم استفاده می کنند.

س�رویس ه�ای بهداش�تی؛ مصیب�ت 
مسافرها

البته سفرهای کم هزینه به این آسانی ها هم نیستند 
و برخی از مشكالت، دست از سر مسافرانی که در این 
گرانی هزینه های سفر، میانبر سفرهای کم هزینه را 
در انتخاب کرده اند، بر نمی دارد. یكی از مهم ترین 

مشكالت مسافران، سرویس های بهداشتی بین راهی 
اس��ت که در غالب موارد از کمترین استانداردهای 
بهداش��تی بی بهره هستند. از س��وی دیگر نظافت 
ش��خصی و اس��تحمام از دیگر معضالت س��فرهای 
اینچنینی است و در برخی از موارد مسافران این نوع 
سفرها تا لحظه بازگشت به خانه خودشان نمی توانند 

از امكانات بهداشتی مانند استحمام بهره ببرند.

جاده هایی که استاندارد نیستند
البته س��فر با خودرو ش��خصی درجاده ه��ای بین 
ش��هری، مش��كالت دیگری را ه��م به دنب��ال دارد 
 که یك��ی از مهم ترین این مش��كالت، ج��اده هایی

 هس��تند ک��ه از اس��تانداردهای بی��ن الملل��ی 
فرس��نگ ها فاصل��ه دارن��د. یك��ی از مه��م ترین 
دالیلی هم که کش��ور ای��ران در صدر آم��ار مرگ و 
میر تصادفات جاده ای کش��ور جای گرفته اس��ت، 
 همین ناایمن بودن جاده های بین ش��هری اس��ت؛ 
جاده ای هایی که ناایمن بودنش��ان باعث می شود 
بسیاری از خانواده های کشور، غم از دست دادن یكی 
از اعضای خود را که با رؤیای تفریح و سفر راه این جاده 

ها را در پیش گرفته بود، بر دل داشته باشند.

مدیران گردشگری چاره ای بیندیشند
با توجه ب��ه تغییر هی��أت دول��ت و روی کار آمدن 
مدی��ران جدی��د در س��ازمان می��راث فرهنگی و 
گردش��گری و وزارت راه و تراب��ری، امید اس��ت  با 
همكاری این دو نهاد، برای س��اماندهی س��فرهای 
بین ش��هری مردم که در برخی مواد، به تلخ ترین 
 خاط��ره زندگیش��ان تبدیل می ش��ود، چ��اره ای

 اندیشیده شود.

سفرهای کم خرج در این روزها افزایش یافته است

مسافرت های چادری همه جا هست

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها
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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

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

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

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
باعث شده در حد عکسی روی

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

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

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

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

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

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

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

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

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

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

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

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

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

 دول

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

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

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

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

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

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

بازار برای واردات4

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

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

 نی

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

آستانه

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

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

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

خبر می دهند، ب

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

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

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

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

چرخ تئاتر اصفهان چرخید

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

س[
س: فار

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

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

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

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

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

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

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

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

روزی روزگاری اصفهان 52

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

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

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

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«
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آگهی مزایده فروش زمین

علیرضا اطهری فر شهردار درچه 

روابط عمومی ذوب آهن  اصفهان 

ساير موارد : 
1- زمان دريافت اسناد : از تاريخ نشر آگهی نوبت اول تا پايان ساعت اداری مهلت دريافت 

اسناد  ) مندرج در جدول ( 
2- جه�ت اط�الع از مح�ل درياف�ت اس�ناد و كس�ب اطالع�ات بيش�تر ب�ه آدرس :                                                 

www.  esfahansteel.comمراجعه فرمائيد . 

مهلت دريافت موضوعشمارهنوع فراخوانرديف
اسناد

مهلت ارائه 
پيشنهاد

92/05/3192/06/13خريد 9 رديف روليک آگلومراسيون9200998تجديد مناقصه1

92/06/1392/07/02قالب شمش ريزی918656مناقصه بين المللی2

92/05/2992/06/10خريد دريچه 13جدا كننده مشعل 9200844R2تجديد مناقصه3

92/05/3092/06/12خريد غالف سراميكی1279-920مناقصه4

شناسايی تامين كنندگان جهت خريد 9203501R1فراخوان شناسايی5
92/05/3092/06/09آهن قراضه

9203514فراخوان شناسايی6

شناسايی پيمانكار جهت اجرای عمليات 
تخليه ،دپو سازی ، جداسازی ،پاكسازی 

وايمن سازی ،خرد كردن وبرشكاری 
پرسكاری، بارگيری ،سرند ، حمل 

وتحويل آهن قراضه كيفی آماده مصرف 
به گود آهن قراضه بخش فوالد سازی

92/05/3092/06/09

خريد 3 رديف قطعات مكانيكی كوره 9201386مناقصه7
92/06/0592/06/17بلند

92/05/3192/06/10خريد 16100 دست لباس گرم ورزشی9200877تجديد مناقصه8

 ضمنًالیست استعالمهای مربوط به خرید های متوسط 
)بدون برگزاری مناقصه( در سایت شرکت به آدرس ذیل درج می گردد.

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

شهرداری درچه در نظر دارد نسبت به فروش 2 قطعه زمين به شرح ذيل اقدام 
نمايد لذا از متقاضيان درخواس�ت می گردد جهت دريافت اس�ناد مزايده تا 

مورخ 92/6/3 به شهرداری درچه مراجعه نمايند: 
زمين 150 متر واقع در درچه خيابان آيت اله درچه ای ، كوچه حكيم ، پش�ت 

ساختمان انبار مخابرات با قيمت پايه هر متر مربع مبلغ 5800000 ريال 
زمين 116 متر واقع در درچ�ه خيابان آيت اله درچه ای كوچه حكيم پش�ت 

ساختمان انبار مخابرات با قيمت پايه هر متر مربع مبلغ 5700000 ريال 

ماج�رای تغیی�رات ن�رخ ارز 
در س�ال اخیر و افزایش چند 
برابری نرخ دالر و سایر ارزهای 
مشابه، باعث شد که سفرهای 
خارجی ب�ا دالر3500 تومانی 
دیگ�ر مانند گذش�ته آس�ان 
نباش�د و مردم با این تغییرات 
مجب�ور ش�وند به س�فرهای 

داخلی دل خوش کنند



چهره روزیادداشت

عدم تأمین مالی، فرصت های 
صادراتی کشور را از بین می برد

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران عدم تأمین مالی کافی و بهنگام 
صادرکنندگان ایرانی را عاملی برای از دس��ت رفتن فرصت های طالیی 
پیش روی آنها در بازارهای جهانی ذکر کرد. شه حامد در مراسم امضای 
تفاهمنامه میان صندوق ضمانت صادرات ایران و بانک پاس��ارگاد گفت: 
عدم تأمین مالي کافي و بهنگام برای صادرکنندگان ایراني، باعث از دست 
رفتن زمان طالیي آنها در کس��ب فرصت هاي الزم در بازارهاي هدف و 

پایین آمدن قدرت رقابت آنها مي شود.

۸ سال فشار، تشكل های صنفی را 
زمینگیر کرده است

یک فعال صنفی معلمان گفت: فش��ارهایی که طی ۸ س��ال گذشته بر 
نهادهای مدنی به طور عام و تش��کل های صنفی معلمان به طور خاص 

وارد شده نیرو هایشان را زمینگیر و ساختارشان را ناکارآمد کرده است.
محمدرضا نیک نژاد گف��ت: رابطه دولت با تش��کل های صنفی نیازمند 
بازسازی کلی اس��ت. دولت آقای روحانی می تواند با ایجاد فضای الزم برای 
فعالیت کنشگران صنفی به گسترش کمی و کیفی نهادهای مدنی کمک 
کند. وی عدم تمایل معلمان به مش��ارکت در فعالیت ه��ای صنفی را از 
آسیب های تشکل های فعال در کشور دانست و  افزود: شرایط ۸ سال گذشته به 
خودداری معلمان از ورود به ساختار تشکل های صنفی منجر شده است. 

اخبار کوتاه

4
قیمت طال در بازارهای جهانی تقویت شد

به دنبال انتشار آمارهای مربوط به وضعیت نرخ تورم در آمریکا بزرگ ترین اقتصاد جهان، قیمت طال روز پنج 
شنبه برای دومین بار در هفته گذشته با افزایش روبه رو شد. قیمت هر اونس طال پنج شنبه   با 0/5 درصد 
افزایش به بیش از 1340/74 دالر رسید، اما بعد از گذشت چند ساعت مجددا به 1337 دالر کاهش یافت.

طراحی داخلی سالن اصلی مرکز 
همایش ها در حال انجام است

معاون عمران شهری شهرداری اصفهان  

علیرضا قاری قرآن

تاکنون س��اخت مرک��ز همایش های بی��ن المللی اصفه��ان40 درصد 
پیش��رفت فیزیکی داش��ته و در حال حاضر عالوه بر تکمیل سازه بتنی 
و اس��کلت فلزی س��الن های اصلی، س��قف س��الن اصلي از نوع س��ازه 
فضایي، س��ازه فلزی قس��مت کنکورس و پ��ل های ارتباط��ی در حال 
 ساخت و نصب اس��ت. طراحی داخلی س��الن اصلی مرکز همایش های 
بین المللی اصفه��ان در حال 
انجام است. احداث سالن مرکز 
همایش، سالن های جانبی و 
پارکینگ زیر س��طحی آن به 
همراه احداث هتل 5 س��تاره، 
مرک��ز خدماتی و تج��اری و 
ویاله��ا در کنار س��الن اصلی 
این مجموعه به طور همزمان 

مدیریت می شود.

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1105 | شنبه 26 مرداد 1392 | 9 شوال   1434

 

وزیر پیش��نهادی نفت دولت یازدهم با تأکید بر این که برای رشد 
کش��ور باید تولید ثروت صورت گیرد، به باشگاه خبرنگاران گفت: 
در موضوع تجهیزات نفتی باید بخ��ش خصوصی ورود پیدا کند و 
این نکته را هم در نظر بگیرد که برای من کیفیت بس��یار اهمیت 
دارد، زی��را بدون کیفی س��ازی در صحنه رقابت ه��ای بین المللی 

نابود می شویم.
بیژن نامدار زنگنه گزینه پیش��نهادی وزارت نف��ت دولت یازدهم 
گفت: من دو بخش برنامه دارم، یک��ي کوتاه مدت که براي عبور از 
شرایط ویژه فعلي است و یکي دراز مدت که اجراي آنها و رسیدن به 

اهدافش منوط به کاهش بخشي از فشارهاي فعلي است.
وزیر پیشنهادي نفت اظهار داشت: برنامه کوتاه مدت که منافاتي با 
دراز مدت ندارد ثبات در مدیریت نفت، بازگرداندن کرامت کارکنان 
و مدیران نفت و جلب اعتماد و همراهي با مجموعه مدیریت است.

به گفت��ه زنگنه باید فضای��ي ایجاد کرد که از هم��ه ظرفیت هاي 
ملي جهت رس��یدن به اهداف صنعت نفت و عبور از شرایط فعلي 

استفاده شود.

اولویت اصلي، توسعه میادین مشترك است
نامدار زنگنه با تأکید بر این که بخش عمده سرمایه گذاري هایي 
که در پارس جنوبي صورت گرفته به نتیجه نرسیده است، افزود: 
توسعه میدان هاي مشترك براي ما در درجه اول اهمیت است و باید 

برداشت از میدان گازي پارس جنوبي را به خصوص براي تأمین گاز 
داخلي و استیفاي حقوق ملي افزایش دهیم.

گزینه پیشنهادی وزارت نفت دولت یازدهم گفت: هدف من رشد 
کشور از طریق تولید ثروت است.  به بخش خصوصی کمک می کنم 
ولی آنها با من نباید از رانت حرفی بزنند. وزیر پیش��نهادی نفت با 
بیان این که برای من تقویت بخش خصوصی بسیار اهمیت دارد، 
خاطرنشان کرد: مجلس نیز در این سال ها به غیر از سرمایه گذاری 
در طرح های باالدستی، اجازه سرمایه گذاری و فعالیت بیشتر بخش 
خصوصی را داده است. زنگنه افزود: ما در بخش تجارت در صنعت 
نفت با بخش خصوص��ی کار داریم و با توجه ب��ه تحریم ها، حضور 
بخش خصوصی در تجارت، فرصتی است که باید از آن استفاده کرد.

 بخش خصوصی به موضوع تجهیزات نفتی ورود پیدا 
کند

 وزیر پیشنهادی نفت با تأکید بر این که برای رشد کشور باید تولید 
ثروت صورت گیرد، تصریح کرد: در موض��وع تجهیزات نفتی نیز 
بخش خصوصی باید ورود پیدا کند و این نکته را هم در نظر بگیرد 
که برای من کیفیت بسیار اهمیت دارد زیرا بدون کیفی سازی در 

صحنه رقابت های بین المللی نابود می شویم.
 زنگنه با بیان این که سکوی پرتاب صنعت و تجارت در منطقه، بازار 
داخلی ایران است، بر ضرورت تطبیق عملکردها با استانداردهای 

بین الملل��ی تأکی��د ک��رد. وی گفت: بخ��ش خصوص��ی باید در 
فعالیت های مهندس��ی و پیمانکاری ورود پیدا کند. انتقاد من از 
پیمانکاران این است که هیچ ابتکاری ندارند و مدام به پروژه های 
دولتی اتکا کرده اند. وزیر پیشنهادی نفت ادامه داد: عالوه بر موارد 
فوق، بورس نفت ه��م زمینه ای برای کار مضاع��ف فعاالن بخش 
خصوصی اس��ت. به گفته وي در زمینه پاالیش بای��د نیاز داخلي 
و نیروگاه ها به فرآورده ها را تأمین کنیم ک��ه در این میان تکمیل 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس در میان طرح هاي پاالیشي اولویت 
بسیار باالیي دارد و تالش مي کنیم با حداکثر سرعت این پروژه را 

پیش ببریم.

ظرفیت تولید باید به 4 میلیون بشكه در روز برسد
وزیر پیشنهادي نفت افزود: ظرفیت تولید نفت باید حتما به حداقل 
4 میلیون بشکه در روز برسد و مقدار صادرات نفت، میعانات گازي، 

گازمایع )ال.پي.جي( و محصوالت پتروشیمي افزایش یابد.

مخالف با ساخت پاالیشگاه ها نبودم
نامدار زنگنه در خصوص ساخت پاالیشگاه ها، اظهار داشت: هیچ 
گاه مخالف پاالیشگاه سازی نبوده و نیستم. این که مراحل ساخت 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس در دوران وزارت نفت من کلید خورد 
قرار بود ساخت پاالیشگاه های فوق سنگین نفت هم در زمان من 
اجرایی شود و این بحثی اس��ت که اشتباها از قول من مطرح شده 
و من با پاالیش��گاه با هر ش��کل و نوعی ک��ه دارای ارزش تولیدی 
است، مخالفتی ندارم، اما می گویم پاالیشگاهی باید ساخته شود 
که توجیه اقتصادی دارد و پاالیش��گاهی که در زمان من ساخته 
شد، این توجیه را داشت. هم پاالیش��گاه ستاره خلیج فارس و هم 

پاالیشگاه های فوق سنگین توجیه اقتصادی دارد.
وي در خصوص تحریم ها اظهار داشت: در شرایط تحریم اگر بتوانیم 
به روال عادي  برسیم، بخش��ي از تجهیزات در داخل قابل ساخت 
است و اگر این کار صورت گیرد و یک درصدي از تعرفه براي اینها 

اختصاص یابد بسیاري از مشکالت برطرف مي شود.

متخصصان خانه نشین را روی کار می آورم
 زنگنه در ادامه ب��ا تأکید بر این که اکث��ر متخصصان فروش نفت 
خانه نشین شده اند و اگر من آنها را سر کار بیاورم، نیمی از مشکالت 
ما حل می شود، گفت: در حال حاضر موافق ترین افراد با من در صف 
مخالفان قرار گرفته اند و باید گفت که این افراد زالوصفت نیستند 

بلکه دلسوز کشورند.

زنگنه: ورود بخش خصوصی به موضوع تجهیزات نفتی ضرورت دارد

 کارگران هیوندایمتخصصان خانه نشین را روی کار می آورم
 اعتصاب کردند

کارکنان ش��رکت خودروس��ازی هیون��دای موتور برای 
دریافت دستمزدهای باال تر و شرایط کاری بهتر اعتصاب 
می کنند. اتحادیه های کارگران در هیوندای موتور و کیا 
موتور )شرکت وابس��ته به هیوندای( درخواست مدیران 
این ش��رکت ها را نادیده گرفتند و برگ��زاری اعتصاب را 
خواستار شدند. این اعتصاب در پایان دوره قانونی برای 
میانجی گری که معموال10 روز طول می کش��د، برگزار 
خواهد شد. اتحادیه های کارگران هیوندای موتور و کیا 
موتور، افزایش130 هزار و 500 وونی )برابر با 1۲0 دالر( 

را در پایه حقوق کارکنان این شرکت خواستار هستند.

تعقیب قضایی »سامسونگ« 
به اتهام نقض قانون کار در برزیل

دادستانان برزیلی قصد دارند ش��رکت سامسونگ را به 
اتهام نقض قان��ون کار در منطقه آم��ازون تحت تعقیب 

قضایی قرار دهند.
دادس��تانانی که از این کارخانه بازدید کرده اند گفته اند 
کارگران ناچارند س��اعت های طوالنی و خسته کننده ای 
بدون بهره مندی از وقفه های الزم برای استراحت به کار 
بپردازند و این امر سالمتی آنان را به خطر انداخته است.

انتقاد به واردات قطعات چینی 
ادامه دارد

رییس سازمان ملی استاندارد با اعالم این که هیچ قطعه 
بی کیفیتی مجوز واردات از این سازمان را نخواهد داشت، 
گفت: به کارگیری قطعات درج��ه 3 در تولید خودرو به 

هیچ عنوان درست نیست.
نظام الدی��ن برزگری با تأکی��د بر این که س��ازمان ملی 
استاندارد، واردات تمام قطعات خودرویی را که مشمول 
استانداردهای اجباری هستند زیر نظر دارد، اظهار داشت: 
بیش از 5 هزار قطعه در تولید خودرو مورد استفاده قرار 
می گیرد که در این میان هس��تند قطعاتی که مشمول 
استاندارد اجباری س��ازمان ملی استاندارد نیستند. وی 
با اش��اره به این که سازمان اس��تاندارد تمام محصوالت 
خودروسازان را در رعایت51 استاندارد ایمنی و عملکرد 
مورد بررسی قرار خواهد داد، افزود: به کارگیری قطعات 

درجه 3 در تولید خودرو به هیچ عنوان درست نیست.

اقتصاد بین الملل

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

اخطار اجرایی
سوم  شعبه   92/3/4 تاریخ   115 شماره  رأی  موجب  به   1132/91 شماره:   222
یافته است محکوم علیه  اختالف شهرستان خمینی شهر که قطعیت  شورای حل 
المکان  مجهول  اقامت:  محل  نشانی  فروش  بلور  و  چینی  شغل:  امینی  قربانعلی 
محکوم است به: پرداخت بیست و شش میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
سی هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم 
است  غیابی  صادره  رای  خواهان  حق  در  حکم  اجرای  زمان  لغایت  دادخواست 
محکوم له مصطفی امیر یوسفی نام پدر: احمد شغل: چینی و بلور فروشی  نشانی 
محل اقامت: خمینی شهر خ منتظران کوچه شهید عاملی پالک 52. ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است 
ظرف ده روز مفاده آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و 
در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا 

اعالم نماید. قاضی شورای حل اختالف شعبه سوم خمینی شهر 

ابالغ 
221شماره ابالغیه : 9210102633201728 شماره پرونده : 9209983633200331 
شماره بایگانی : 920339 خواهان بانک مهر اقتصاد به نمایندگی آقای حمید نوری  
دادخواستی به طرفیت خواندگان 1- محمد حاتمی و امیر مرادی و محمد شفیع 
حاتمی نژاد و زهره پرنده و داود طالبی   به خواسته مطالبه طلب  تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرستان خمینی شهر نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم    دادگاه 
عمومی ) حقوقی( دادگستری شهرستان خمینی شهر واقع در خمینی شهر – بلوار 
یک  قضایی شماره  مجتمع  خواهران  بسیج  روبروی   – پاسداران  بلوار  دانشجو 
آن  رسیدگی  وقت  که  گردیده  ثبت   9209983633200331 کالسه  به  و  ارجاع 
1392/9/17 و ساعت :10:00 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت  در یکی از جراید کثیر 
االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
را  و ضمائم  دادخواست   دوم  نسخه  خود  کامل  نشانی  اعالم  و ضمن  مراجعه 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. مدیر دفتر شعبه دوم 

دادگاه عمومی حقوقی شهر ستان خمینی شهر

دادنامه 

223 شماره دادنامه : 9209973633600334 شماره پرونده : 9109983633600239 
با مدیریت آقای حمید  اقتصاد  بانک مهر   : : 910248  خواهان  بایگانی  شماره 

بنشانی خمینی شهر شریعتی جنوبی جنب  فرزانه عباسی  با وکالت خانم  نوری 
بانک ملت ساختمان آریا طبقه اول واحد اول خواندگان : 1- آقای فضل اله توکلی 
بنشانی  صادقی  علیرضا   -3 المکان  مجهول  بنشانی  همگی  بلنج  امین  آقای   -2
بلوک 30 خواسته  بو علی سینا ی یک  خمینی شهر خیابان هفده شهریور کوی 
: مطالبه وجه چک دادگاه با بررسی جامع محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم 
مبادرت بصدور رای می نماید . رای دادگاه : درخصوص دادخواست بانک مهر 
بطرفیت  عباسی   فرزانه  خانم  وکالت  و  نوری   حمید  آقای  مدیریت  با  اقتصاد 
علیرضا   -3 فرزند رحیم  توکلی  اهلل  2- فضل  اصغر  فرزند  بلنج  امین   -1 آقایان 
صادقی فرزند قدمعلی به خواسته الزام خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ 
125000000 ریال به شرح متن دادخواست به انضمام خسارت تاخیر در تادیه و 
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل با مالحظه دادخواست و ضمائم آن و وجود 
اصول مستندات در ید خواهان که حکایت از استحقاق وی در مطالبه وجه اشتغال 
ذمه خواندگان دارد و مصون از هرگونه ایراد و اعتراض باقی مانده است و اینکه 
خواندگان در جلسه دادرسی حاضر نشده و دفاع موثری و دلیلی بر برائت ذمه 
خویش ارائه نکرده است لذا دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی و مستندا 
به مواد 198-515-519-522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 1301-1284-10 
قانون مدنی و مواد 1-2-3 آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکالء مصوب 1385 حکم 
بابت اصل  به پرداخت مبلغ 125000000 ریال  به محکومیت تضامنی خواندگان 

خواسته و مبلغ 2557000 ریال بابت هزینه دادرسی و تمبر های برابر با اصل و 
مبلغ 4500000 ریال بابت حق الوکاله وکیل به انضمام خسارت تاخیر در تادیه 
از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می 

دارد . خسارت تاخیر در تادیه وفق شاخص ساالنه تورم اعالمی از سوی بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران در زمان اجرا محاسبه خواهد شد. رای صادره 
غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضاء 
مهلت مذکور ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان اصفهان 

می باشد . رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی خمینی شهر 

قرار دادگاه 
آقای  تقاضای  خصوص  92/5/6در  مورخ    9209973633600367 شماره   219
محمد توکلی فرزند عزت اهلل ساکن خمینی شهر جوی آباد خیابان شمس کوچه 
المکان  مجهول  ساکن:  بیگلر  فرزند  نادی  بیژن  آقای  بطرفیت   98 پالک  آبان 
بخواسته صدور قرار تامین خواسته معادل توقیف دو فقره پالکهای منصوب بر 
روی خودروی پیکان سواری به شماره انتظامی 224 س 81 ایران 23 دادگاه با 

مالحظه دادخواست و مستندات ابرازی خواهان وبا توجه باینکه مالکیت نامبرده 
مطابق مدارک موجود در پرونده و استعالم های انجام شده محرز و مستند به سند 
رسمی است و جهت توقیف پالکهای مذکور مستلزم توقیف خودروی موصوف 
می باشد و جهت جلوگیری از ورود ضرر به خواهان مستندا به بند ) ج ( ماده 108 
و مواد 113 و121 و 122قانون آئین دادرسی مدنی قرار تامین خواسته معادل 
توقیف خودرو فوق از اموال بالمعارض خوانده در حق خواهان صادر و اعالم می 
نماید قرار صادره در اجرای مواد 116 و 117 قانون آئین دادرسی مدنی بلحاظ 
فوریت امر قبل از ابالغ قابل اجرا و ده روز پس از ابالغ قابل اعتراض در در دادگاه 
 صادره کننده رای می باشد.رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان

 خمینی شهر 

دادنامه 
217 شماره دادنامه : 121 شماره پرونده : 92/105  خواهان : علی اکبر رضائی 
ف اسماعیل آدرس : خمینی شهر آدریان ک.ش رجایی منزل شخصی  خواندگان 
: 1- اکبر رضائی ف باقر آدرس : خمینی شهر آدریان خ سلمان فارسی ک ش 
منتظری منزل شخصی  2- حسن نازی خویدگی ف محمد بنشانی مجهول 
المکان خواسته : صدور حکم الزام خوانده ردیف دوم به انتقال سند رسمی 
دادخواست شورا ضمن  داد ضمیمه  قرار  به شرح  پراید  یکدستگاه خودرو 
ذیل  شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  پرونده  محتویات  و  اوراق  بررسی 
اکبر  علی  دعوی  درخصوص   : شورا  رای  مینماید.   رای  بصدور  مبادرت 

به  خویدگی  نمازی  حسن   -2 رضائی  اکبر   -1 آقایان  بطرفیت  رضائی 
خواسته صدور حکم الزام خوانده ردیف دوم به انتقال سند رسمی یکدستگاه 
میلیون  پنجاه  به  مقوم  ایران 13  انتظامی 452ق95  به شماره  پراید  خودرو 
دادخواست  به شرح  توجه  و  پرونده  محتویات  نظردر  امعان  با  ریال شورا 
فی  تنظیمی  عادی  نامه  مبایعه  از جمله  ابرازی خواهان  و مستندات  تقدیمی 
مابین خواهان و خوانده ردیف اول و با عنایت به اظهارات خواهان در جلسه 
رسیدگی  جلسه  در  با حضور  اول  ردیف  خوانده  اینکه  به  نظر  و  رسیدگی 
بعنوان فروشنده بیع اتومبیل فوق و دریافت کل ثمن را تایید نموده و خوانده 
ردیف دوم نیز به دلیل مجهول المکان اعالم شدن از طرف خواهان و ابالغ 
وقت دادرسی از طریق نشر آگهی ولیکن در جلسه حاضر نشده و الیحه ای 

یا جهات  بدین لحاظ هیچگونه دفاع و  ایشان وصول نشده و  از طریف  نیز 
اعتراض مصون  از  ارائه شده  مدارک  و  نشده  مطرح  ایشان  از طرف  ردی 
مانده و با توجه به اظهارات خواهان مبنی اینکه خودرو از تاریخ انعقاد قرار 
داد تاکنون در تصرف ایشان می باشد و همچنین توجه به جوابیه استعالم 
پلیس راهور اصفهان منظم پرونده که مالک فعلی خودرو را خوانده ردیف 
دوم معرفی نموده و نیز با در نظر گرفتن قاعده فقهی اصاله الصحه علیهذا 
دعوی مطروحه را ثابت و وارد دانسته و مستندا به مواد 10-219-220 قانون 
مدنی حکم به الزام خوانده ردیف دوم ) حسن نمازی خویدگی ف محمد ( به 
حضور در دفتر خانه اسناد رسمی و انتقال سند خودروی پراید به شماره 
. بدیهی  انتظامی 452ق95ایران 13 به نام خواهان صادر و اعالم می نماید 

است در مورد خوانده ردیف اول ) اکبر رضائی ف باقر ( با توجه به اینکه 
ایشان مالکیتی نسبت به خودروی مذکور نداشته و بدین لحاظ دعوی متوجه 
ایشان نمی باشد قرار رد دعوی مطروحه  نسبت به ایشان صادر و اعالم 
میگردد. رای صادره غیابی و و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی 
در این شورا و ظرف مهلت بیست روز پس از آن قابل  تجدید نظر خواهی در 
محاکم عمومی – حقوقی شهرستان خمینی شهر  می باشد . قاضی شعبه 12 

دادگاه حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر 

مزایده 
226مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی ( شماره آگهی 139203902004000077 
اجرایی  پرونده  مزایده  آگهی   1/9000400200400251  : پرونده  شماره 
مربع  متر   159/60 مساحت  به  زمین  قطعه  یک  9000841 ششدانگ  کالسه 
پالک 5000/2868 باقیمانده پس از مقداری که در مسیر خیابان قرار گرفته 
فاصل  حد  سجاد  خیابان  اصفهان   : آدرس  به  اصفهان   5 بخش  در  واقع 
آن در صفحه 269  مالکیت  که سند  آپادانا  راه  چهارراه سپهساالر و چهار 
با  ثبت و صادر شده است  راد  نام سید رضا گلستانه  به  امالک  دفتر 187 
دیوار  به  فرعی شرقا   84 زمین  به  متر   9/6 بطول  دیواریست  حدود: شماال 
خانه 2867 فرعی بطول 27/3 متر جنوبا دیواریست بطول 3/65 متر بکوچه 
و غربا درب و دیواریست بطول 26/13 متر به پیاده رود خیابان سجاد که 
طبق نظر کارشناس رسمی یک قطعه زمین بمساحت 159/60 متر مربع طبق 
سند که بر اساس استعالم از شهرداری منطقه 6 یک متر مربع از عرصه در 
تعریض گذر قرار دارد. لذا مساحت زمین پس از اصالحی 158/60 متر مربع 
اصلی سجاد  خیابان  بر  مربع  متر   26 حدود  مذکور  ملک  طول  بود  خواهد 
قرار دارد و عرض آن از 3/60 شروع تا 9/60 ختم میگردد. که بر روی این 
زمین ساختمان 5 طبقه شامل )زیر زمین کامل بصورت تجاری طبقه همکف 
شامل 5 دهنه مغازه تجاری و ورودی طبقات و 6 واحد مسکونی در طبقات 
اول و دوم با زیر بنای کل 725/40 متر مربع که در حال حاضر زیر زمین 
و یکدهنه مغازه بصورت سفت کاری 4 دهنه مغازه در حال بهره برداری 
درصد   90 پیشرفت  با  کاری  نازک  انجام  در  و سوم  دوم  و  اول  طبقات  و 
عمر سفت کاری ساختمان حدود 18 سال است با عنایت به اینکه واحد های 
ارزش  لذا  نگردیده  اخذ  پایان ساخت  و  نگردیده  تفکیک  و مسکونی  تجاری 
. اسکلت ساختمان  واحد های تجاری در قیمت عرصه منظور گردیده است 
بتنی سقف تیرچه و بلوک نمای خارجی آجر سه سانتی و سنگ با پنجره های 
آلومینیومی درب های داخلی چوب ) نصب شده ( پوشش داخلی و پوشش 
کف سرامیک است همچنین دارای سرویس بهداشتی  و آشپزخانه با کاشی 
و سرامیک کف کابینت و شیر آالت و لوازم بهداشتی نصب نگردیده است 
که طبق سند رهنی شماره 138324-85/4/27 دفتر خانه 72 اصفهان در رهن 
بانک پارسیان اصفهان قرار گرفته و تا تاریخ 1392/9/16 دارای بیمه میباشد 
از ساعت 9 الی 12 روزدوشنبه مورخ 92/6/18 در اداره اجرای اسناد رسمی 
اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی – چهارراه اول سمت چپ ابتدای 
خیابان الهور به مزایده گذارده می شود . مزایده از مبلغ پایه شانزده میلیارد و 
سیصدو پانزده میلیون ریال شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت 
پیشنهادی فروخته می شود الزم به ذکر است پرداخت بدهی هیا مربوط به آب ، 
برق ، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد 
مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا 
تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد بعهده برنده 
مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی 
بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گرددضمنا این 
آگهی در یک نوبت درروزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 92/5/26 در ج و 
منتشرمی گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می  گردد 

الف 5281 اسدی رئیس اداره اجرای  اسناد رسمی اصفهان  

مزایده

آگهی  شماره   ) رهنی  اسناد   ( منقول  غیر  اموال  227مزایده 

آگهی   1/9100400200400273  : پرونده  شماره   139203902004000092
مزایده پرونده اجرایی کالسه 9100741  آقای بابک محمدیان فرزند غالمعلی 
تمامی ششدانگ اعیانی کاشانه واقع در طبقه دوم غربی پالک 15190/27276 
احداثی بر روی عرصه 10338فرعی از اصلی مرقوم به مساحت 165/96 متر 
مربع بانضمام 3/95متر مربع مهتابی بانضمام ششدانگ اعیانی انباری پالک 
بانضنمام  مربع  متر   3/37 بمساحت  دوم  زمین  زیر  در  واقع  27295فرعی 
ششدانگ پارکینگ پالک 27305فرعی واقع در زیر زمین دوم بمساحت 12/05 
متر مربع با قدرالحصه از عرصه مشاعی و سایر مشاعات واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان که سند مالکیت آن در صفحه 407 دفتر 275 محلی ذیل شماره 
52811ثبت و صادر گردیده بنشانی اصفهان خیابان عسگریه خیابان گلستان 
نبش پارک گلستان مجتمع مسکونی هفت آسمان که حدود شمال بطول 8/05 
متر پنجره و دیواری است به فضای خیابان شرق اول بطول 5/05 متر دیواری 
است مشترک با 27277دوم انکسارا به طولهای 0/9 و 1/10 متر به داکت سوم 
بطول 1/66 متر دیواری است مشترک با 27277چهارم در 6 قسمت که قسمت 
1/75و1/18  و   2/10 بطولهای  است  شمالی  و ششم  چهارم  و  جنوبی  دوم 
پنجم   پله و آسانسور  به راه  و0/20 و4/10و1/05 متر درب و یواری است 
بطول 8/14 متر دیواریست مشترک با 27277جنوب انکسارا بطول های 2/15 
به  و 0/40 و4/35و0/75و0/25و1/57 و 0/33و0/30و1/70و2/95و1/70متر 
فرعی  پالک 10337  به فضای  است  دیواری  متر   6/55 بطول  نورگیر سوم 
انباری شمال  حدود  خیابان  فضای  به  است  دیواری  متر  یک  بطول  چهارم 
بطول 1/05 متر دیواریست مشترک با انباری27296 شرق بطول 2/05 متر 
محوطه  به  دیواریست  متر   1/05 بطول  جنوب  مشاعی  بمحوطه  دیواریست 
مشاعی غرب به طول 2/25متر دیواریست به راه پله مشاعی حدود پارکینگ 
شمال بطول 5 متر خط مستقیم مفروض است بمحوطه مشاعی شرق بطول 
2/05 متر خط مستقیم مفروض است به محوطه مشاعی جنوب بطول 1/05 
متر دیواریست به محوطه مشاعی غرب بطول 25 /2 متر دیواریست به راه 
پله مشاعی حقوق ارتفاقی له و علیه طبق قانون تملک کاشانه می باشد را طبق 
بدهی  قبال  در  اصفهان   146 خانه  دفتر   85/4/12-5420 رهنی شماره  سند 
شرکت صنایع بسته بندی کیمیا تالش سپاهان در رهن بانک پارسیان قرار 
ارزیابی شده  داده و طبق نظر کارشناس رسمی بمبلغ 3400000000 ریال 
محل مورد نظر یک واحد آپارتمان مسکونی در طبقه دوم واحد غربی ) واحد 
شماره 7( مجتمع مسکونی فوق می باشد عرصه مجموعه مسکونی 476/90 
پایان کار  و  پروانه ساختمان شماره 81/5/6-20/2757  دارای  متر مربع و 
20/1661 -84/2/8 صادره از شهرداری منطقه 7 اصفهان می باشد اسکلت 
مجموعه از بتن آرمه با نمای خارجی آجری و پنجره های آلومیینیومی و 
درب ورودی و داخلی چوبی با کف فرش سرامیک و کابینت ام دی اف و 
یکدستگاه آسانسور و سیستم گرمایش گاز و  برق و  انشعابات آب و   با 

 پکیج و رادیاتور و سیستم سرمایش کولر آیفون تصویری می باشد قدمت 
الی  از ساعت 9  باشد پالک فوق  آپارتمان فوق حدود 7 سال می  ساخت 
12 روز شنبه مورخ 92/6/23 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع 
از  الهور  خیبان  ابتدای  شرقی  بهشت  هشت  خیابان  بزرگمهر  درخیابان 
طریق مزایده بفروش می رسد مزایده از مبلغ 3400000000 ریال شروع 
است  ذکر  به  الزم  شود  می  فروخته  نقدا  پیشنهادی  قیمت  باالترین  به  و 
یا حق  انشعاب و  از حق  اعم  به آب برق گاز  بدهی های مربوط  پرداخت 
اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بد 
هی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه 
رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد بعهده برنده مزایده است و نیز در 
صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به 
برنده مزایده مسترد خو اهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می 
گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد 
این آگهی در یک  تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد 
نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان در تاریخ 92/5/26 چاپ و منتشر 
خواهد شد و آگهی دیگری منتشر نخواهد شد م الف 5280 اسدی رئیس اداره 

اجرای اسناد رسمی اصفهان 

     



اتاق موسیقییادداشت

هفت

کلید خانه سینما
علی جنتی با تأکید بر این که خانه سینما محلی است تا سینماگران مسائل مربوط به صنف خود 
را پیگیری کنند، افزود: در صورت کسب رأی اعتماد، تالش خواهم کرد در اولین فرصت مشکالت 

موجود پیرامون فعالیت خانه سینما را بررسی و شرایط قانونی را برای بازگشایی آن فراهم کنم.

5

ثبت خاطرات درهامون 
نمایشگاه آثار نقاش��ی مهرنوش 
مقدس جمعه ۲۵ مرداد در گالری 
هامون اصفهان گشایش یافته و تا 

۳۰ مرداد ادامه می یابد.
مق��دس در ای��ن باره گف��ت: در 
این مجموع��ه آثار، م��ن به ثبت 
لحظاتی از زندگی ام پرداخته ام، 
آن لحظاتی ک��ه مثل یک خاطره 
از آدم های اطرافم در ذهنم باقی 
مانده و خودش را مانند  حسی از گذش��ت زمان و فرسودگی نشان 
 می دهد.وی همچنی��ن تصریح ک��رد: در این نمایش��گاه 14 اثر در 
اندازه ه��ای بین1۵۰ در1۰۰ ت��ا 1۰۰ در 8۰ س��انتیمتر با تکنیک 
اکرولیک و کالژ عکس روی بوم انجام می شود. عالقه مندان به بازدید 
از این نمایش��گاه می توانند  ت��ا۳۰ مرداد ماه از س��اعت 1۷ تا ۲1 به  

گالری هامون مراجعه نمایند.

 واگذاری  کیوسک مطبوعاتی
 به اهالی رسانه 

حبیب اهلل تحویل پور در هشتمین 
جشنواره مطبوعات و نمایندگی 
خبرگزاری ه��ای داخلی اس��تان 
اصفهان در جمع اصحاب رس��انه 
اظهار داش��ت: فرهنگ آپارتمان 
نش��ینی، ترافیک،حم��ل ونق��ل 
عمومی، فضای سبز و نگهداری و 
توس��عه آن، ایمنی و آتش نشانی 
موضوعات انتخاب شده شهرداری 
در بخش موضوعی این جشنواره بوده است. معاون فرهنگی اجتماعی 
شهرداری اصفهان با اشاره به افتتاح مجتمع مطبوعاتی در اردیبهشت 
سال جاری، بیان داشت: تنظیم اساس��نامه برای این مجتمع نیاز به 
فرصت دارد تا دفاتر این مجتمع در اختیار مطبوعات و اهالی رس��انه 
قرار گیرد. وی با اش��اره به جانمایی14کیوسک مطبوعاتی در سطح 
شهر اظهار داشت: این کیوسک ها متناسب با فضاي مطبوعاتي شهر 
اصفهان جانمایی شده است. تحویلپور تصریح کرد: اولویت واگذاری، 
با مطبوعات محلی شهر اصفهان است سپس با مطبوعات کشوری و 

افرادی که صرفا قصد فعالیت مطبوعاتی دارند. 

زنان نقاش در یک نگاه
نمایش��گاه گروهی آثار نقاشی و 
ویدئو آرت هنرمندان زن اصفهانی 
جمعه ۲۵ مرداد در گالری آپادانا 

اصفهان گشایش یافته است.
ژیال منانی در این باره گفت: این 
نمایش��گاه با ه��دف نمایش آثار 
هنرمن��دان زن اصفهان و معرفی 
هنرمن��دان جوان ت��ر در گالری 
آپادان��ا برگ��زار می ش��ود و قصد 
 داریم تا این نمایش��گاه را هر س��اله و ب��ه طور مداوم برگ��زار کنیم.

مدیر گالری آپادانا در ادامه افزود: موس��یقی پس زمینه نمایش��گاه، 
صدای ش��عرخوانی ش��اعر جوان اصفهانی پریا تفنگ س��از اس��ت و 
 دو هنرمن��د نیز در این نمایش��گاه ویدئ��و آرت به نمای��ش خواهند 

گذاشت.
عالقه مندان به بازدید از این نمایشگاه می  توانند در تاریخ یاد شده از 
ساعت1۷ تا ۲1 به گالری آپادانا اصفهان به نشانی خیابان 1۵ خرداد، 

کوچه الله، نبش کوچه گل پرنسس، پالک ۲۵ مراجعه نمایند. 

آلبوم »اکسیژن« با صدای بابک جهانبخش، در بازار موسیقی کشور 
منتشر شد.

شش��مین آلبوم این خواننده در حالی روانه بازار موسیقی کشور شد 
که وی سال گذشته با انتشار آلبوم »من و بارون« توانست نظر مساعد 

دوستدارانش را جلب نماید.
این آلبوم1۲ قطعه دارد که هنرمندانی چون محسن شیرالی، مریم 
اسدی، بیتا طاعی، ترانه مکرم، علی بحرینی و یاحا کاشانی در بخش 
ترانه با جهانبخش همکاری کرده اند. پیام هوشمند، رضا تاجبخش، 

کوشان حداد ، اش��کان آبرون، معین 
راهبر میالد هاشمی و عماد طالب زاده 
نیز از جمله چهره هایی هستند که در 
بخش های موسیقی و تنظیم در این 
اثر با جهانبخش هم��کاری نموده اند.

گفتنی است این خواننده بعد از انتشار 
»اکس��یژن« اعالم کرده قص��د ندارد 
آلبوم منتشر کند و روند کارهای خود 
را با انتشار تک قطعات ادامه خواهد داد 
تا برچسب تکراری بودن آثار و آلبوم ها  

کمتر شود. 
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گلچین آثار جشنواره 
نیایش  در خانه  هنرمندان 

 خبرنگاران 
در انتظار خانه

دومین دوس��االنه تصویرس��ازی نیایش چندی پیش توس��ط مؤسس��ه 
آفرینش های هنری آس��تان قدس رضوی برگزار ش��د ک��ه آثار منتخب 
این نمایش ب��رای بهره گیری مخاطبان از ایده ه��ا و همچنین حمایت از 

هنرمندان در استان ها و شهرستان های مختلف برگزار می شود.
مدیر خانه تجسمی حوزه هنری اصفهان اظهار داشت: خانه هنرمندان و 
نقش خانه حوزه هنری میزبان آثار منتخب دومین دوساالنه نقاشی است.

آزاده کوفیگر افزود: این نمایش��گاه از۲6 مرداد تا 8 شهریورماه با نمایش 
18۰ اثر منتخب آغاز به کار می کند. وی با اشاره به این که این نمایشگاه 
برای حمایت از هنرمندان برگزار می شود، ادامه داد: عالقه مندان به بازدید                      
نمایشگاه می توانند در تاریخ ذکر شده از س��اعت 9 تا 1۳ و 16 تا ۲۰ به 

گالری نقش خانه و خانه هنرمندان اصفهان مراجعه کنند.

منصور گلناری درمورد مسکن خبرنگاران اصفهانی اظهار داشت: سال 8۲ 
تعاونی مسکن خبرنگاران تأسیس ش��د که در سال 8۵ از وزیر مسکن وقت 

موافقت احداث یک مجتمع مسکونی برای خبرنگاران اصفهانی گرفته شد.
وی با بیان این که برای این امر فراخوانی داده و افراد زیادی ثبت نام کردند، 
افزود: پس از مقدمات کار اجرایی، اداره مس��کن زمینی را در فوالد شهر به 
خبرنگاران اختصاص دادد که پس از دو سال متوجه شدیم کاربری این زمین 
مس��کونی نبوده اس��ت. مدیر خانه مطبوعات و خبرنگاران استان اصفهان 
متذکر شد: در نهایت سال گذشته زمین های واگذار شده به خانه مطبوعات 
فروخته و پول آنها بین افرادی که درخواست مسکن کرده بودند، تقسیم شد.

وی در پایان افزود: درحال حاضر خانه مطبوعات و خبرنگاران اس��تان هیچ 
زمینی برای ساخت مسکن خبرنگاران ندارد.

الماس ها ابدی اند 

»اکسیژن« در هوای موسیقی 

 سازوکارها 
در تولید فرهنگ وصنعت

گروه فرهنگ - تولیدات صنایع دس��تی به عنوان لوازمی 
که از هنر دس��ت و ذکاوت انس��ان برای تولید آنها استفاده 
شده می تواند نقش عمده ای در صادرات کشور داشته باشد؛ 
صادراتی که هم منافع اقتصادی و هم منافع بومی و ملی را در 
پی دارد. مزیت این صنعت این است که بسیاری از رشته های 
صنایع دستی در تمام خانه ها و کارگاه های کوچک قابلیت 
اجرا و تولید دارند. صنایع دستی به خوبی می توانند در رده 

مشاغل خانگی قرار گیرند.
در صورت معرفی شایسته این هنر- صنعت در گستره ملی 
و بین المللی می توان نقش بس��یار تأثیرگ��ذاری در معرفی 
ظرفیت ه��ای صنایع دس��تی و رون��ق دادن آن و درنتیجه 
رونق اقتصادی کش��ور ایفا ک��رد. برگزاری نمایش��گاه های 
معرفی صنایع دستی یکی از بهترین راه های معرفی و رونق 
بخشیدن به این بخش از اقتصاد کشور است و باید با گسترش 
این نمایشگاه ها و برگزاری آن در کشورهای مختلف، صنایع 

دستی کشور را به جامعه جهانی معرفی کرد.
صنایع دستی کشور پتانس��یل های بالقوه و بالفعلی دارد که 
باید با اهمیت دادن و توجه ویژه به آن، زمینه رش��د و رونق 
گرفتن آنها را فراهم کرد. صنایع دستی به عنوان صنایع بومی 
که قدمت تاریخی دارد با گذش��ت زمان مغف��ول مانده و در 
صورت فقدان توجه می تواند جایگاه خود را از دس��ت بدهد 
که با کاهش قیمت تمام ش��ده، افزای��ش کیفیت و معرفی 
بهتر می توان جلوی آن را گرف��ت. بخش کیفی محصوالت 
صنایع دس��تی را باید هنرمندان این رش��ته ها مد نظر قرار 
دهند و با ارتقای کیفیت محصوالت تولیدی، زمینه فروش 
محصوالت خ��ود را در بازاره��ای داخل��ی و خارجی فراهم 
 کنن��د. در صورتی ک��ه آموزش های رایگان صنایع دس��تی 
به طور جدی در دستور کار مسئوالن کشور قرار بگیرد، همه 
س��اله هزاران نفر از کالس های آموزشی رشته های مختلف 
صنایع دستی بهره مند خواهند شد که این امر بستر اشتغال 
تعداد زیادی از جوانان کش��ور را فراهم خواهد کرد. صنایع 
دستی ظرفیتی مغفول در اقتصاد کشور ماست که می توان 

با اتکا به آن، حجم گسترده ای از اقتصاد کشور را اداره کرد.
با این اوصاف آنچنان که پیداس��ت، صنایع دستی به لحاظ 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می تواند س��همی عمده در 
توسعه کشور داشته باش��د. با درک صحیح از این صنعت و 
هنر می توان زمینه را برای حضور هرچه بیش��تر این صنایع 
در زندگی روزمره فراهم کرد و با استفاده از ظرفیت های این 

بخش به اقتصاد و فرهنگ ایرانیان یاری رساند.

 روبان سفید

» فرزند چهارم« آخری��ن فیلم وحید 
گروه 
موسائیان، س��خت ترین فیلم اوست و فرهنگ

ای��ن مس��أله کام��ال از لوکیش��ن ها 
مشخص اس��ت، اما صد افس��وس که این همه انرژي و صرف 

هزینه هاي زیاد به بار ننشسته است.
فیلم قرار اس��ت زاویه دید جدیدي از یک کش��ور آفریقایي به 
نام سومالي براي مخاطب ترس��یم کند. قرار است کلي خرج 
 کنیم تا زاویه دیدي که مختص ما و کش��ور ماست به نمایش 

درآوریم.
قرار است سومالي را در قاب بسته ببینیم؛ نگاهي غیر از آنچه 
 اخبار و تفاس��یر خبرگزاري ه��اي دنیا منعکس م��ي کنند و 
 اگر هدفي غیر از این داش��ته باش��یم دور ریخت��ن بیت المال 

است.
اي کاش فیلم با ورود مهتاب کرامتي به سومالي و همراه شدن 
او با یک شخصیت سومالیایي، به فرهنگ و تمدن کهن سومالي 
مي پرداخت که در روزگار معاصر، در نتیجه استثمار غربي ها 
روز به روز فقیرتر و بدبخت تر مي شود، چه از نظر اقتصادي و 

از آن بیشتر از نظر فرهنگي.
قصه »فرزند چه��ارم« درمورد مهتاب کرامتي اس��ت که وارد 
سومالي مي ش��ود و به همراه کارکنان هالل احمر که در آنجا 
مستقر هستند به امداد و عکاسي از مردم و جغرافیاي سومالي 

مي پردازد. او در این مسیر گرفتار حمله شورشي ها مي شود 
و به همراه مهدي هاش��مي )که از بچه هاي هالل احمر است( 
از معرکه مي گریزن��د و در بیابان ها گم مي ش��وند. در نهایت 
ناامیدي و تشنگي به چند َکَپر برمي خورند که تنها یک مادر با 

چهار فرزند قد و نیم قد در آنجا هستند.
 ش��ب مي مانند و ف��رداي آن روز مادر و س��ه فرزن��د ناپدید 
مي ش��وند و فرزن��د چه��ارم در َکَپ��ر باقیمان��ده و گریه مي 
کن��د. هواپیماي ه��الل احمر در آس��مان دیده مي ش��ود. از 
س��وي دیگ��ر س��ه شورش��ي آنه��ا را م��ي بینن��د. هواپیما 
متوجه مهت��اب کرامتي مي ش��ود و در آن بیاب��ان فرود مي 
 آید. آنها مي دوند تا س��وار ش��وند ک��ه مهدي هاش��مي تیر 
مي خورد و مهتاب کرامتي با نوزاد سیاه پوست سوار هواپیما 

شده و اوج مي گیرند.
این خط اصلي داستان است؛ بستر مناس��بي که مي توانست 
 در خدمت معرفي س��ومالي، آن گون��ه که تا کن��ون ندیده و 
نش��نیده ایم باش��د، اما این اتفاق نمي افتد و تنه��ا بدبختي، 
 گرس��نگي و ه��رج و م��رج ای��ن کش��ور آفریقای��ي تصوی��ر 

مي شود.
 این را که همه مي دانی��م، چه نیازي بود به ای��ن همه هزینه 
کردن؟ البته در یک مقطع��ي از فیلم، آنجا که مهتاب کرامتي 
به پسر 1۰-1۲ ساله )که اس��لحه کالشنیکف در دست دارد( 

نزدیک مي شود، این مس��أله در حال شکل گیري است که در 
ادامه داس��تان، رها مي شود. این مس��ائل مربوط به فیلمنامه 
 اس��ت، تا آنجا که به کاراکترها نزدیک نمي شود و مخاطب از 
 ش��خصیت ه��ا دور م��ي مان��د و ب��ا آنها هم��ذات پن��داري 

نمي کند.
 ریتم دروني فیلم ُکند است و معلوم نیست مخاطب چه چیزي 

را باید دنب��ال کند و کدام گره 
باید گشوده شود. فیلم، حالت 
سفرنامه اي دارد، البته ناقص 

و پُر لکنت.
انگار فیلمس��از مدی��وم خود 
را به اش��تباه انتخ��اب کرده و 
به ج��ای یک فیلم داس��تانی، 
می خواس��ته مس��تند بسازد. 
روای��ت ب��ر اس��اس هم��ان 
و  نخ نم��ا  کلیش��ه های 
قابل پیش بین��ی پیش می رود 
تا این دو در بیابان گم شوند و 

در نهایت پیدا شوند... .
درست است که تولید فیلمی 
چهارم« ب��ا  مثل »فرزن��د 
مخاطرات زی��ادی همراه بوده 
و دغدغه ها و پیام های انسانی 

سازندگانش هم قابل احترام اس��ت، اما همه اینها بهانه خوبی 
برای چشم بستن بر ضعف های فیلم نیست. 

 از هم��ان ابت��دا پرداخ��ت دو ش��خصیت اصل��ی به ش��کلی 
ناقص صورت می گیرد و انگیزه س��فر آنها به آفریقا قانع کننده 

نیست.
 در ادامه، تصویرهای مس��تندوار از آفریق��ا و نمایش قحطی و 
فقری که گریبانگیر مردم آنجاست واجد هیچ عنصر دراماتیکی 
نیست. اما نکته اعجاب انگیز و غیرقابل باور، معجزه ای است که 
بدون بسترس��ازی الزم و در اوج گرس��نگی این دو در آستانه  

مرگشان اتفاق می افتد.
  این معجزه که پرداخت و اجرایش ی��ادآور فیلم های معناگرا 
 و ایدئولوژی��ک ده��ه  1۳6۰ اس��ت و ب��ه ج��ای تأثیرگذاری 
 ب��ر عواطف مخاطب، اس��باب خنده  می ش��ود، تی��ر خالصی 
 اس��ت بر پیکر فیلمی کهنه و کس��الت بار که حت��ی کاریزما 
 و ب��ازی همیش��ه خوب مه��دی هاش��می را ه��م از او گرفته 

است. 

 روایت »فرزند چهارم« برپرده قدس 

از خانواده فاخر تا آوارگی

جیمز کامرون پشت صحنه» تایتانیک«جیمز کامرون پشت صحنه» آواتار«مردی که تخیل، مدیون اوست 

گروه فرهنگ - »جیمز فرانسیس کامرون« زاده16 اگوست19۵4، کارگردان آمریکایی 
اهل کاناداست که بیشتر فیلم های مهیج و تخیلی می سازد. او در شهر کوچکی به نام کپوس 
کیسینگ در حومه انتاریو کانادا  نزدیک آبشار نیاگارا، به دنیا آمد. در پانزده سالگی همزمان 
با تحصیالت متوس��طه فیلم »یک ادیس��ه فضایی« )اس��تنلی کوبریک( را دید و به سینما 
عالقه مند شد. خودش در این باره گفته است: »با دیدن این فیلم به فیلمسازی عالقه مند شدم. 
نمی توانستم تصور کنم که کوبریک چگونه این کارها را انجام داده است. مایل بودم آنچه را او 
انجام داده بود فرا بگیرم. چاره ای نبود جز این که دوربین سوپر هشت پدرم را قرض بگیرم و 
سعی کنم با سرعت های مختلف از اشیای دور و اطرافم فیلمبرداری کنم و بعد نتیجه را روی 
پرده ببینم.« او یک بار در زمانی که مسئول جابه جایی غذای مدارس بود به سینما می رود و 
فیلم»جنگ ستارگان« را می بیند و زمانی که بیرون می آید به دوست خود می گوید: »باید 

این فیلم را من می ساختم.«

در ایام نوجوانی خانواده اش به دهکده ارنج در جنوب کالیفرنیا نقل مکان کرد و چندی بعد 
با خواندن کتابی درباره فیلمنامه نویس��ی با همکاری یکی از دوس��تانش یک فیلمنامه ده 
دقیقه ای نوش��ت و آن را به طریقه ۳۵ میلیمتری فیلمبرداری کرد. خودش گفته است: »به 
کتابخانه USC رفتم و هر چه مربوط به تکنولوژی فیلم بود پیدا کردم و خواندم. از صفحات 
 کپی می گرفتم و از صفحات دیگر یادداش��ت برمی داش��تم. در تکنولوژی س��ینما مجانی 
فارغ التحصیل شدم. در دانش��کده ثبت نام نکرده بودم، بلکه تمام اوقات در کتابخانه بودم. 

معموال کوهی از کاغذ و پوشه در کنارم بود تا بیاموزم که جلوه های ویژه چگونه انجام می شوند.«
 کام��رون پ��س از پای��ان تحصی��الت ب��ه هالی��وود رف��ت و در دهه هش��تاد ب��ه عنوان 
فیلمنامه نویس و کارگردانی فن آور شناخته شد.جنگ فراسوی ستارگان ، تولدت مبارک 
جینی ،  بلوا ، ترمیناتورها، بیگانه ها ، تایتانیک، دروغ های حقیقی و آواتار برخی از فیلم های 

او هستند. 

SMS

اي کاش فیلم 
با ورود مهتاب 

کرامتي به سومالي 
 و همراه شدن 

او با یک شخصیت 
 سومالیایي،

  به فرهنگ و 
تمدن کهن 

 سومالي 
مي پرداخت

به نقل از پایگاه رسمی بیس��ت و هفتمین جشنواره فیلم کودکان 
و نوجوان، این جش��نواره باز هم ب��ه اصفهان آمد ت��ا نصف جهان 
شانزدهمین میزبانی بزرگ ترین رویداد فرهنگی و هنری کودک و 

نوجوان کشور را تجربه کند.

 ب��ه گ��زارش س��تاد خب��ری بیس��ت و هفتمی��ن جش��نواره
 بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان، جش��نواره فیلم کودک 
سابقه ای همپای جشنواره فیلم فجر دارد. در سال61 که نخستین 
فس��تیوال بین المللی فیلم فجر پایه ریزی شد، دست اندرکاران آن 

بخش��ی را تحت عنوان»س��ینمای کودک و نوجوان« برنامه ریزی 
کردند تا اولین بنیان های حمایت از سینمای کودک و نوجوان بنا 

نهاده شود.
بخش غیررقابتی س��ینمای ک��ودک و نوجوان پ��س از دوره اول 
جش��نواره فجر تا س��ه س��ال تعطیل ش��د، اما در س��ال 6۵ این 
بخ��ش مج��ددا در حاش��یه جش��نواره فج��ر آغ��از ب��ه کار کرد 
 و در دوره بع��د هم در س��ال 66 به همین ش��کل ادام��ه پیدا کرد.

در دوره چهارم، جش��نواره کودک از حالت غیررقابتی خارج ش��د 
و همزمان با جش��نواره فیلم فجر آثار مختلف در بخش مسابقه در 
تهران شرکت کردند. دوره پنجم نیز مانند چهار دوره قبل از 1۲ تا 
۲۲ بهمن برگزار شد و فیلم های مختلف در پایتخت با هم به رقابت 

پرداختند.
دوره ششم اتفاق مهمی برای جشنواره فیلم کودک و نوجوان افتاد. 
این جشنواره مستقل شد و به شهر تاریخی اصفهان رفت. جشنواره 
تا 6 دوره در اصفهان ماند و زمان آن نیز چند ماه عقب تر آمد. البته در 
این مدت، هیچ گاه جشنواره نتوانست در یک زمان مشخص برگزار 

شود و هردوره تاریخ آن تغییر کرد.
در حالی که به نظر می رس��ید، برگزاری متداوم 6 دوره جش��نواره 
کودک در اصفهان باعث تثبیت میزبانی آن ش��ده است، اما کرمان 
به عنوان شهر میزبان دوره دوازدهم انتخاب شد، ولی تنها یک دوره 

این میزبانی ادامه داشت. دوره سیزدهم با یک  سال تأخیر در سال 
۷۷ برگزار شد و جشنواره مجددا به مبدأ خود یعنی تهران بازگشت. 
نکته جالب توجه درباره دوره سیزدهم، آن است که زمان برگزاری 

جشنواره پس از چندین سال باز هم به بهمن ماه بازگشت.
طی این گزارش که در پایگاه رسمی جشنواره منتشر شده است، در 
دوره چهاردهم و در سال ۷8، مسئوالن وقت بازهم جشنواره فیلم 
کودک را به اصفه��ان بازگرداندند و زمان جش��نواره نیز به مهرماه 
 بازگش��ت. نصف جهان تا هفت دوره میزبان جش��نواره بود، اما در 
دوره بیست و یکم که با یک سال تأخیر در سال 86 برگزار می شد 
بازهم میزبان و زمان برگزاری جشنواره تغییر کرد و این بار همدان 
میزبان جشنواره شد تا دوره بیست و یکم در اردیبهشت ماه برگزار 

شود.
در ادامه مسیر پر فراز و نشیب جشنواره فیلم کودک، دوره بیست و 
دوم تیرماه 8۷، دوره بیست و سوم مرداد 88 و دوره بیست و چهارم 
مهرماه 89 در شهر همدان برگزار شد، اما پس از برگزاری چهار دوره 
از جشنواره کودک در همدان، مجددا پروانه های زرین به اصفهان 

بازگشتند و دوره ۲۵ و ۲6 جشنواره هم در این شهر برگزار شد.
دوره ۲۷ جشنواره فیلم کودکان و نوجوان هم قرار است مهر ماه در 
اصفهان برگزار شود تا این شهر برای شانزدهمین بار میزبان بزرگ 

ترین رویداد فرهنگی هنری کودک و نوجوان کشور باشد.

پروانه های زرین در آسمان اصفهان

 در دوره چهاردهم 
و در سال 78، 

مسئوالن وقت بازهم 
 جشنواره 

 فیلم کودک را 
به اصفهان 

بازگرداندند و زمان 
جشنواره نیز به 
مهرماه بازگشت



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه 

 با خشکی زاینده رود 
محلی برای تمرین نداریم

ملی پوش اصفهانی کانوپولوی ایران، خش��کی زاین��ده رود و نبود محل 
تمرین برای قایقرانان اصفهانی را از جمله مش��کالت بزرگ این رش��ته 

عنوان می کند. 
میترا نصرآزادانی  به ایمنا می گوید: با این که در کانوپولو موفق به کسب 
عناوین برتر در سطح بین المللی شده ایم، اما هنوز از نداشتن برنامه دقیق 

در سطح ملی رنج می بریم.

 بدمینتون باز اصفهانی 
در رنکینگ آسیایی صعود کرد

یس��ری بیگی بدمینتون باز اصفهانی در آخرین رده بندی اعالم شده از 
سوی فدراسیون آسیایی با صعود مواجه شد.

به گزارش ایمنا، ثریا آقایی و یسری بیگی دو بدمینتون باز جوانان دختر 
تیم ملی کشورمان توانستند در آخرین رده بندی که از سوی کنفدراسیون 

بدمینتون آسیا اعالم شد در رنک های ۷۷ و ۹۷ قرار گیرند.

مرزبان، دستیار میثاقیان شد 
علیرضا مرزبان مربی سابق تیم فوتبال سپاهان، دستیار اکبر میثاقیان در 

تیم فوتبال پدیده شاندیز شد.
علیرضا مرزبان که در اواسط فصل گذشته از کادرفنی تیم سپاهان اصفهان 
و زالتکو کرانچار جدا ش��د، برای فصل جدید در لیگ دسته اول و در تیم 

پدیده شاندیز مشهد فعالیت خواهد کرد.

 مخالفت هیأت بدمینتون اصفهان
 با طرح جدید فدراسیون

سروش اسماعیلی معتقد است که ادغام مسابقات رده های سنی مختلف 
باعث کاهش انگیزه در بازیکنان می شود.

رییس هیأت بدمینتون استان اصفهان با بیان این که از امروز اردوی تیم 
ملی در اصفهان برگزار خواهد ش��د، اظهارداش��ت: در اصفهان پتانسیل 
میزبانی های مختلف وجود دارد، ولی وقتی بودجه کافی نداریم نمی توانیم 
میزبانی های زیادی را بگیریم و برای میزبان شدن الزم است هزینه زیادی 
انجام دهیم، ولی فعال صالح می دانیم که به استعدادیابی و کارهایی از این 

دست بپردازیم.
وی در واکنش به طرح جدید فدراس��یون مبنی بر ادغام گروهای سنی 
مختلف برای مسابقات، گفت: دیگر به طور مجزا رده های سنی مختلف 
بازی نخواهند کرد بلکه از هر رده سنی 2 تا 3 نفر به این مسابقات می روند. 
اسماعیلی ادامه داد: به نظر من این کار درستی نیست. از طرف خود بچه ها 
نیز بازتاب های منفی این تصمیم به من رسیده است و به من می گویند ما 
با چه امیدی دیگر بازی کنیم به هر حال انگیزه بچه ها کاهش پیدا می کند.  

 هیچ انگیزه ای برای
 جابه جایی رکورد ندارم

ملی پوش اصفهانی ورزش های باستانی و زورخانه ای پیش از حضور 
 در رقابت های آس��یایی نپال اظهار داش��ت: تیم ایران متش��کل از 
باستانی کاران انفرادی و تیمی برای حضوری قدرتمند به نپال خواهد 

رفت و مطمئنا برای قهرمانی در این میدان حضور خواهد یافت.
ابوالفضل طاووس��ی که در رقابت های نپال در مسابقات میل بازی و 
ورزش های تیمی ش��رکت می کند، در خصوص میزان آمادگی خود 
گفت: مدتی اس��ت که به طور کامل تمریناتی را صبح و ظهر و شب 
انجام می دادم، البته مصدومیتی در ناحیه آرنج دست اذیتم می کند، 
اما گمان نکنم در مسابقات آسیایی باعث شود که قهرمانی را از دست 
بدهم. این رکوردار میل بازی در پاسخ به این سؤال که چه انگیزه ای 
برای ثبت رکورد جدید در مسابقات آسیایی نپال دارید، گفت: هیچ 
انگیزه ای ندارم، چرا که حمایت ها به حدی کم اس��ت که ما را دچار 
مشکل کرده، حتی قصد دارم اواخر امسال از دنیای ورزش باستانی و 

زورخانه ای خداحافظی کنم.

مقام سوم  تیم ملی 
کشتی فرنگی جوانان ایران در جهان

تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران با یک مدال طال، یک نقره، یک 
برنز و دو عنوان پنجمی بر سکوی سوم جهان ایستاد. در روز پایانی 
رقابت های کش��تی فرنگی جوانان جهان در صوفیه بلغارستان و در 
آخرین مبارزه  نمایندگان ایران، بهنام ش��جعی در دیدار رده بندی 
وزن120 کیلوگرم مقابل پل استول از آمریکا ضربه فنی شد و مدال 

برنز جهان را از دست داد.
با این حس��اب، تیم ملی کش��تی فرنگی جوانان ای��ران صاحب یک 
مدال طال توس��ط فرش��اد عیس��وند در وزن50 کیلوگرم، یک نقره 
توسط یوسف قادریان در 84 کیلوگرم و یک مدال برنز توسط رامین 
طاهری در وزن 66 کیلوگرم شد تا تیم ایران با سه مدال به کار خود 
در مسابقات کشتی فرنگی جوانان جهان پایان دهد و پس از روسیه و 

آذربایجان بر سکوی سوم جهان بایستد.  

 من امیر مافیا هستم،
یک مربی درجه چندم

امیرقلعه نوعی/ سرمربی تیم استقالل
من مافیا هس��تم! من یک مربی درج��ه چندمی هس��تم، اما آرزوی 
هر مربی این اس��ت که در رشت کار کند، چون تماش��اگران پرشور و 
بازیکنان بااس��تعدادی دارد و البته آن طور که من دیده ام استقاللی 
هم اینجا زیاد است. هنوز برای من هم 
جای سؤال اس��ت.  جباری بر خالف 
میل باطنی من از باش��گاه جدا شد، 
ولی دلیلش را هنوز نفهمیدم، چرا که 
در 8 سال گذشته مجتبی جباری در 
شرایط س��خت تر از این هم در 
اس��تقالل ماندگار شده بود. 
همچنین  او فصل پیش یکی 
از کم حاشیه ترین فصول خود 

را پشت سر گذاشت.

تیم ملی فوتبال اسپانیا در دیداری دوستانه مقابل اکوادور با گل زیبای نگردو که یادآور گل رباح ماجر بود 6
به برتری رسید. در دیدار دوس��تانه مقابل اکوادور با نتیجه دو بر صفر پیروز شد. رباح ماجر ابتدا گل زدن با 

پشت پا را در دیدار با بایرن مونیخ در لیگ قهرمانان اروپا در سال 1۹8۷ انجام داد.  روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1105| شنبه 26  مرداد 1392 | 9 شوال  1434

راه اندازی 67مدرسه 
تخصصی ورزش

رحیمی حق دارد 
سپاهان را به یزد ببرد

بازیکن تیم فوتبال س��پاهان گفت: اگر رحیمی بازی های س��پاهان را به یزد 
انتقال دهد، حق دارد.

محسن ایران نژاد در پاسخ به این سؤال که با توجه به بازیکنان خوبی که از لحاظ 
اسمی سپاهان جذب کرده آیا بازیکنان مغرور نشده اند، گفت: نمی توان گفت 
تیم ما مغرور شده است، در فوتبال یک روز خوب وجود دارد و یک روز بد که 
این موضوع در فوتبال امری طبیعی اس��ت. وی در خصوص صحبت رحیمی 
مدیرعامل باشگاه که در نامه ای به تاج گفته بازی های تیم فوتبال سپاهان در 
دور برگشت رقابت های لیگ برتر باشگاه های ایران در شرایط میزبانی به جای 
ورزشگاه فوالدشهر، ورزشگاه نقش جهان و در صورت آماده نشدن این ورزشگاه 
با احتمال ضعیف ورزشگاه یزد معرفی و اعالم گردد، چیست، ادامه داد: پس از 
سالیان درازی که هنوز این ورزشگاه ساخته نشده انجام چنین اقدامی طبیعی 

است، مگر ساخت یک ورزشگاه چند سال باید طول بکشد.

معاون تربیت بدنی و سالمت اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: 
براساس دستور العمل ارسال شده از سوی وزارتخانه آموزش و پرورش، 6۷ 
مدرسه تخصصی ورزش دخترانه و پسرانه در سطح استان اصفهان راه اندازی 
می شود. حسین داوری تصریح کرد: براساس دس��تور العمل ارسال شده از 
سوی وزارتخانه آموزش و پرورش، 6۷ مدرس��ه تخصصی ورزش دخترانه و 

پسرانه در سطح استان اصفهان راه اندازی می شود.
وی با تأکید بر این که در حال حاضر ثبت نام دانش آموزان در مدارس پایان 
یافته و با توجه به این موضوع مقرر ش��ده که دانش آموزان موجود در سطح 
استان در مدارس تخصصی ورزش راه اندازی شده پذیرش شوند، افزود: در 
حال حاضر مقرر ش��ده که در هر یک از ناحیه های آموزش و پرورش ش��هر 
اصفهان دو مدرسه تخصصی ورزش دخترانه و دو مدرسه پسرانه راه اندازی 

شود.
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»نگردو« یاد »رباح  ماجر«  را زنده کرد

به کجا چنین شتابان؟

پرداخت   نا  هماهنگ  باشگاه ها با بودجه شان

 فوتبال ایران سال هاس��ت حمایت دولت را پش��ت س��ر خود 
می بیند و از این رو چون خود باش��گاه ها زحمتی برای پول به 
دست آورده نکشیده اند، می بینیم که زیاد حساب و کتابی برای 

هزینه کردن ندارند.
  باش��گاه پرس��پولیس نمونه بارز تیمی اس��ت  که رو به نتایج 
کوتاه مدت آورده اس��ت، جالب اس��ت که مس��ئوالن این تیم  
همیش��ه تیم های صنعتی را متهم به خرج های میلیاردی می 
کنند، ولی نگاهی ب��ه هزینه های گزاف و بعض��ا بی مورد خود 

ندارند. 

مدیران ورزش��ی  فقط به صرف این که در کوتاه مدت بتوانند 
 نتیجه خوبی را کس��ب کنند حاض��ر به پرداخت ه��ر مبلغی 
می ش��وند تا برخی بازیکن��ان را به هرقیمتی به دس��ت آورند 
 و اصال به فکر این نیس��تند ک��ه  کمی هم به فک��ر این فوتبال 
باش��ند و حداقل س��رعت پیش رفتن به فضای آش��فته تر را 

کمترکنند.
بح��ث خصوصی س��ازی فوتبال ایران س��ال هاس��ت بر س��ر 
زبان هاس��ت و انگار هیچ گاه فوتبال ای��ران نمی خواهد به این 
سمت سوق پیدا کند که مدیران باشگاه ها عالوه بر هزینه های 

سنگین کمی هم به فکر درآمدزایی باشند.
هزینه کردن چنین پول هایی فقط و فقط خیانت به فوتبال ایران 
اس��ت و معلوم نیس��ت چه زمانی این رویه از فوتبال ما  حذف 
خواهد شد. چرا به جای هزینه های سنگین  بی مورد در جای 

دیگری در فوتبال این پول را هزینه نمی کنیم؟
بحث حضور خلعتبری در پرس��پولیس و هزین��ه  یک میلیون 
دالری این بازیکن برای رضایتنامه اش به سوژه داغ این روزهای 
فوتبال ایران تبدیل شده اس��ت، جایی که مدیران پرسپولیس 
در حال رایزنی با باشگاه عجمان امارات هستند تا این بازیکن را 
که خودش نیز آمادگی خود را برای حضور در پرسپولیس اعالم 

کرده است جذب کنند.
حاال سؤال اینجاس��ت که چرا باید یک میلیون دالر فقط برای 
رضایتنامه خلعتبری پرداخت شود؟ واقعا چرا کسی وجود ندارد 

که سرعت مدیران پرسپولیس را بگیرد؟
رسول کربکندی در گفتگو با ایسنا در پاسخ به این سؤال که آیا 
منطقی است یک میلیون دالر فقط بابت رضایتنامه خلعتبری 
پرداخت شود، اظهارداشت: اثرگذاری خلعتبری برای هر تیمی 
غیرقابل انکار اس��ت و اکنون نیز جای خال��ی خلعتبری را در 
 س��پاهان کامال حس می کنیم.  این بازیک��ن، بازیکن زهردار و 

غیر قابل پیش بینی است.
 وی ادام��ه داد:  ای��ن بازیک��ن هر مدافع��ی را دچار مش��کل 
می کند و باید بگویم که از لحاظ فنی ارزش این بازیکن بس��یار 

باالست.

کربکندی خاطرنشان کرد: ولی این که بخواهند یک میلیون دالر 
بابت رضایتنامه اش بپردازند هزینه ای بی مورد است و این روند 
غلط در مملکت ما انجام می شود و برای کسب نتیجه حاضر به 

هر هزینه ای هستند. 
پرداخت های باش��گاه ها اصال هماهنگ با بودجه شان نیست و 
این رقابتی است که بین مدیران ورزش��ی وجود دارد که برای 
قهرمان��ی هزینه های س��نگینی انجام می دهن��د و توجیه نیز 

می کنند!
این کارشناس با بیان این که دیگر کسی کاری ندارد که یک تیم 
با چند میلیارد بسته شده است، عنوان کرد: باشگاه پرسپولیس 
اگر هم هزینه های س��نگینی بکند و به هدفش نیز برسد، چه 
کسی جوابگوی این هزینه ها خواهد بود؟ ولی هیچ کدام از این 

صحبت ها اثرگذاری خلعتبری را رد نمی کند.
کربکندی با بیان این که خلعتبری افکارش حرفه ای است، ادامه 
داد: خلعتبری با این جثه کوچک، فکر بزرگی دارد و هر س��اله 

می داند که چه کاری کند تا سرش دعوا به راه بیفتد!
وی در پاسخ به این س��ؤال که به نظر ش��ما حضور خلعتبری 
در امارت می تواند خدش��ه ای به فوتبال ای��ران وارد کند یا نه، 
یادآورشد: من دیدگاه سیاسی ندارم، به هرحال نامگذاری لیگ 
امارات به خلیج ع رب ی بحثی اس��ت که بین دو کشور وجود 
دارد و به عنوان یک ایرانی باید به میهن احترام گذاش��ت و به 
هر حال حضور این بازیکن در عجمان تأیید نظر آنها و پذیرفتن 

چنین نامی است. 

رئال بهترین تیم دوران مربیگری ام است
کارل��و آنچلوتی می گوید رئ��ال مادرید بهترین تیمی اس��ت که تا به 
حال مربیگری آن را بر عهده گرفته ام.وی در نقل و انتقاالت تابستانی 
جانشین ژوزه مورینیو در رئال مادرید شد تا پروژه ناکام مورینیو در رئال 

مادرید را که قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا بود به سرانجام برساند.

بی اعتنایی گیگز به خریدهای چلسی و سیتی
رایان گیگز می گوید منچس��تریونایتد بابت خریدهای پرتعداد چلس��ی و 
منچسترسیتی در رقابت های این فصل لیگ برتر نگران است. منچسترسیتی 
و چلسی در فصل نقل وانتقاالت خریدهای زیادی داشته اند. از طرفی یونایتد 

نتوانست آلکانترا و فابرگاس را در فصل نقل وانتقاالت به خدمت بگیرد. 

جنگ اینتر برای قهرمانی

کاپیتان باس��ابقه اینت��ر از عزم ج��دی تیمش برای 
قهرمانی در فصل جدید رقابت های سریA خبر داد. 
اینتر فصل گذشته در رتبه  نهم قرار گرفت که بدترین 

عملکرد این تیم در چند سال اخیر بود.

این که بخواهند 
یک میلیون دالر 
بابت رضایتنامه 

 خلعتبری 
بپردازند هزینه ای 

 بی مورد است 
 و این روند غلط 

 در مملکت ما 
انجام می شود

چهارش��نبه 23 مرداد روز فیفا بود. بیشتر تیم های 
ملی فوتب��ال دنیا بازی دوس��تانه برگ��زار کردند. از  
تیم های ملی درجه سومی مثل پاناما و مالت گرفته تا 
بورکینافاسو و جزایر فارو، تیم های درجه اولی مثل 
آرژانتین و اسپانیا و ایتالیا مثل همیشه برنامه روتین 
خود را در روزهای فیفا انجام می دهند و هیجان را با 
انجام بازی های دوس��تانه به فوتبال دوستان جهان 
هدیه می کنند، اما ما در روز فیفا در کجا ایستاده ایم 

و چه می کنیم؟!
فوتبال ملی ایران که به عنوان اولین تیم از گروهش به 
جام جهانی 2014 رفته در مقایسه با حریفان آسیایی 

چه می کند؟
عراق کش��ور جنگ زده ای که حتی نتوانست به پلی 
آف جام جهانی هم برسد و حق میزبانی در مسابقات 
مقدماتی جام ملت های آس��یا را هم ندارد و باید در 
امارات از حریفانش پذیرایی کند، چهارش��نبه شب 
با شیلی بازی دوستانه انجام داد. تاجیکستان با هند 
بازی کرد، ک��ره جنوبی با پرو و ژاپن ه��م با اروگوئه 

دیدار کردند. تیم ملی ایران اما در نقطه شروع درجا 
زده است! شاید هنوز هم سرمست از صعود مستقیم 
به جام جهانی هستیم، شاید هنوز داریم عکس ها و 
فیلم  جشن های خیابانی مردم از صعود به جام جهانی 
برزیل را مرور می کنیم و تران��ه قهرمانان، دالوران را 

گوش می دهیم!
البته کارلوس کی روش در همان شب صعود به جام 
جهانی  در اولس��ان کره جنوبی صراحت��ا گفت: اگر 
می خواهید برای گردش به برزیل بروید و زنگ تفریح 
حریفان در جام جهانی باشید من نیستم! همان موقع 
از شنیدن حرف هایش شوکه ش��دیم؟! افراد بدبین 
این حرف ها را به حس��اب بازار گرمی اش گذاشتند، 
اما او واقعا دوست داشت برای تیم ملی ایران کار کند 
تا هم بابت پولی که می گیرد زحمت کشیده باشد و 
هم در کارنامه  مربیگری اش اگر بتواند افتخاری ثبت 

کند؛ افتخاری مثل صعود با ایران از مرحله گروهی.
کی روش به همین دلیل اردوی پرتغال را ترتیب داد تا 
ملی پوشان فوتبال ایران در روز فیفا به جای تماشای 

مسابقات دوس��تانه تیم های ملی مش��هور جهان از 
تلویزیون خودش��ان در میدان حضور داشته باشند 
و در اردوی پرتغال تمرین کنند و مسابقه بدهند، اما 
فدراس��یون فوتبال صراحتا اعالم کرد بی پول است. 
آهی در بساط ندارد و نمی تواند تیم ملی را به پرتغال 
بفرستند. کی روش عصبانی شد برنامه  آماده سازی 
را که برای تیم ملی نوش��ته بود به ط��ور نمادین به 
س��طل زباله انداخت! او این کار را نه ب��رای توهین 
به فوتبال ملی و فدراس��یون ما که از روی دلسوزی 
 انجام داد تا دولتمردانی که بعد از صعود تیم ملی به

جام جهانی با ملی پوشان ایران عکس یادگاری گرفته 
بودند را به خودشان بیاورد و به آنها یادآوری کند که 
باید به تیم ملی کمک کنند. او عصبانی بود و صراحتا 
گالیه هایش را بیان کرد. ش��اید هم به خاطر همین 
عصبانیت در حرف هایش تندروی کرد، اما او دوست 
نداشت در شبی که همه تیم های ملی جهان در میدان 
مسابقه هس��تند او به مرخصی برود و پای تلویزیون 
بنشیند، ولی انگار نمی شد با سرنوشت جنگید! او به 

مرخصی رفت تا به کارهای شخصی اش برسد چون به 
تنهایی و بدون پول نمی توانست کاری از پیش ببرد.

 در این ش��رایط اقتصادی کش��ور زیاد ه��م نباید از 
فدراس��یون علی کفاش��یان خرده گرف��ت که چرا 
فدراس��یونش پول ندارد، زی��را با وض��ع تحریم ها، 
فدراس��یون حتی نمی توان��د حق خ��ود را از فیفا و 
کنفدراس��یون فوتبال آس��یا بدون دردس��ر بگیرد، 
درآمدزایی و جذب اسپانس��ر های بین المللی برای 

فوتبال پیشکش!
 کفاشیان با همان صراحت و صداقت همیشگی اش 
گفت پول نداریم، ش��اید اردوهای بع��دی تیم ملی 
هم لغو ش��ود. این حرف های رییس همیشه خندان 
فوتبال، دیگر بامزه نبود، تلخ ب��ود تلخ تلخ از جنس 
واقعیت. حرف هایش اهالی ف��ن در فوتبال را نه تنها 
نگران کرد که هشداری جدی برای مسئوالن ارشد 
کشور و به ویژه دولت حسن روحانی هم بود. اگر شور 
و نشاط اجتماعی و شادی مردم از نظر دولت حسن 
روحانی مهم اس��ت که قطعا مهم اس��ت  پس باید 
برای تیم ملی فوتبال ای��ران هزینه کرد. نه به خاطر 
کفاشیان که به خاطر ایران و ایرانی، که تقریبا تمامی 
ایرانیان دوس��ت دارند حضوری آبرومند از تیم ملی 
را در جام جهانی ببیند و این مهم با ش��عار به دست 
نمی آید که باید در عمل کاری کرد، همان طوری که 
خود کفاش��یان هم باید برای درآمدزایی فدراسیون  
فوتبالش تحرک بیشتری داشته باشد. تیم ملی ایران 
اکنون جزء 32 تیم برتر جهان است و باید برای این 
تیم ملی که بدون اغراق تمام ایرانیان سراسر جهان 
طرفدارش هس��تند هزینه کرد و این کاری است که 
تمامی دولت ها انجام می دهن��د در بحث ملی دیگر 

کسی صحبت از حضور بخش خصوصی نمی کند.
دولت باید به فوتبال کمک م��ادی و معنوی کند تا 
تیم ملی حضوری مقتدرانه و شایسته نام جمهوری 
اسالمی در جام جهانی داش��ته باشد یا حداقل زنگ 
تفریح رقبایمان نباشد. برای رسیدن به این هدف باید 

کی روش را کمک کنیم تا برنامه هایش را اجرا کند.
اگر از مش��کالت مالی فوتب��ال بگذری��م و امیدوار 
باشیم که دولت حسن روحانی به فدراسیون فوتبال 
کمک خواهد ک��رد از یک چی��ز نمی توانیم بگذریم 
و این مس��أله  برایم��ان قابل هضم نیس��ت،  این که 
علی دایی و امیر قلعه نویی دو ب��زرگ فوتبال ایران، 

دو مربی که خودش��ان تجربه حضور در تیم ملی را 
داش��ته اند و همواره هم از حمایت نش��دن در زمان 
سرمربیگری شان گالیه کرده اند و می کنند چگونه به 

فوتبال ملی ما فکر نمی کنند؟!
نمی دانیم چطور باید بپذیریم که دغدغه این روزهای 
مربیان س��رخابی نه فوتبال مل��ی و بحث های فنی 
فوتبال که مسائل حاشیه ای مثل توپ و لباس فالن 
برند اس��ت! حرف های این دو بزرگوار را در روزهای 
گذشته یک بار دیگر مرور کنید. در بین مصاحبه های 
فراوانش��ان کمتر به جمل��ه ای درمورد تی��م ملی و 
حمایت از تیم ملی برمی خورید. قلعه نویی که مدام 
از دشمنانی سخن می گوید که می خواهند او را نیش 
بزنند تا ب��اال نرود و یا از مافی��ا و دالل هایی می گوید 
با وارد کردن توپ و لباس به ای��ن فوتبال ضربه می 

زنند؟!
علی دایی ه��م در این فص��ل که در ح��ال حاضر با 
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در وضعیت ماه عسل به 
سر می برد، مدام به توپ های لیگ برتر و تاریخ تولید 
آنها ایراد می گیرد یا علیه علی کریمی یکی دیگر از 
بزرگان فوتبال ما سخنوری می کند. همه توجه ها به 
صحبت های این دو مربی یا از آن حادتر به بازگرداندن 
محمدرضا خلعتبری از فوتبال امارات به پرسپولیس 
معطوف شده است. خلعتبری خواسته یا ناخواسته به 
لیگ فوتبال یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس 
رفته و اکنون که این کشور حاشیه خلیج فارس نام 
جعلی بر روی لیگ خود گذاشته به گفته رویانیان یک 
فرد خیر پیدا شده که یک میلیون دالر ) بیش از سه 

میلیارد تومان( برای بازگشت به فوتبال ایران بدهد.
کاری به این نداریم ک��ه این فرد نیک��وکار و خیر و 
کارآفرین که این همه ثروت دارد، چطور از خودش 
نمی پرس��د که این پول در واقع کمک س��ه میلیارد 
تومانی به فوتبالی است که نام جعلی برایش انتخاب 
شده است و حرکت او بیشتر از این که کار خیری را 
رقم بزند باعث تقویت اماراتی های حاشیه نشین خلیج 
فارس می شود. پس ای کاش این فرد نیکوکار به جای 
این که س��ه میلیارد تومان به فوتبال امارات کمک 
کند این پول را به ک��ی روش و تیم ملی ایران می داد 
 یا بدهد تا سرمربی تیم ملی بتواند برنامه هایش را در

 راه آماد ه سازی تیم ملی ایران در جام جهانی اجرایی 
کند.

وقتی توپ از تیم ملی بزرگ تر می شود!

یک خّیر هم به داد کی روش برسد



 ازدواج مدرن 
مشکالت جدیدی را به همراه دارد

استاد حوزه و دانشگاه گفت: در دنیای غرب، خانواده جایگاه چندانی 
ندارد. حجت االسالم حسین دهنوی در جمع نخبگان، دانشجویان 
و اساتید دانشگاه ش��هرکرد با بیان این که در دنیای غرب، خانواده 
جایگاه چندانی ندارد، اظهار داشت: سبک ازدواج و زندگی در دنیای 

غرب با دنیای اسالم تفاوت های زیادی دارد.
 وی با بی��ان این که س��اختار فرهنگ��ی و دنیای غرب با س��اختار و 
آموزه های دینی اسالم متفاوت است، بیان داشت: من شما جوانان 
را از ازدواج های آمریکایی نهی می کنم. دهنوی با اشاره به این که در 
ازدواج های آمریکایی و اروپایی هیچ حیا و عفافی وجود ندارد، بیان 
داش��ت: در دنیای غرب، خانواده چندان جایگاه ویژه ای ندارد و در 
سال های اخیر در کشور های آمریکایی و اروپایی ازدواج های رسمی 
و شرعی بسیار کم شده اس��ت. وی اذعان داشت: اسالم هم برای زن 
و هم برای مرد بر اساس فطرت بها داده است. دهنوی با بیان این که 
 در کش��ور ما نیز بعضی از جوانان ناخود آگاه ق��دم در ازدواج مدرن

گذاشته اند، عنوان کرد: ازدواج مدرن، مشکالت بیش از حدی را برای 
جوانان در زندگی پیش خواهد آورد.

حجت االسالم حسن دهنوی با اشاره به این که دوستی در بین دختر 
و پسر برای جوانان در آینده مش��کالتی را پیش خواهد آورد، تصریح 
کرد: دوشیزه بودن در اسالم و ایران یک نوع ارزش است، این در حالی 
است که دوشیزه بودن در کشور های غربی ارزش محسوب نمی شود.

خبر ویژه

معاون برنامه ریزی و مدیریت راهبردی 
استانداری/ حمیدرضا فروزنده

اعتبار تملک دارایی های مصوب س��ال91، یک هزار و210 میلیارد 
ریال بوده که 322 میلی��ارد ریال آن مع��ادل 26 درصد کل اعتبار 

تخصیص یافت.
 اعتبار تملک دارایی س��ال جاری اس��تان در فصل های اداره امور 
عمومی، امور قضایی، خدمات مالی، فن��ی، مدیریت و برنامه ریزی، 
توس��عه علوم و فناوری، دفاع، آموزش، فرهنگ وهنر، رسانه جمعی 
و گردشگری، بهداش��ت و س��المت، رفاه و تأمین اجتماعی، تربیت 
بدن��ی، کش��اورزی و منابع 
 طبیعی، منابع آب، صنعت و 
مع��دن، محی��ط زیس��ت، 
ن��رژی، حم��ل و نق��ل،  ا
فن��اوری  و  ارتباط��ات 
اطالعات، مس��کن و عمران 
شهری، روستایی و عشایری 

توزیع می شود.

 اعتبار تملک دارایی های استان
 در 18 فصل توزیع می شود

چهره روزیادداشت
رقابت های تنیس لیگ دسته یک آغاز شد

مسابقات تنیس لیگ دسته یک باشگاه های کشور به میزبانی شهرکرد در محل مجموعه تنیس 
امیران این شهر آغاز شد. حمید فتح اللهی رییس هیأت تنیس استان چهار محال وبختیاری با اعالم 

این خبرگفت : تعداد10 تیم حاضر در لیگ  وارد استان شدند. 
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فرمانده انتظامی چهارمحال وبختیاری با انتقاد از بخشی نگری 
برخی مدیران، اظهار داشت: بخشی نگری و مدیریت جزیره ای، 

تأمین امنیت جامعه را با مشکالت زیادی مواجه می کند.
سردار اسرافیل جعفری در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب 
رسانه چهارمحال وبختیاری با تأکید بر جامع نگری در مدیریت 
شهری و اجرای پروژه های عمرانی در استان، افزود: تأمین امنیت 
پایدار جامعه، تنها بر عهده پلیس و نیروی انتظامی نیست و همگان 
موظفند با فراهم کردن زمینه مش��ارکت مردم، آرامش و امنیت 

پایدار را در جامعه حاکم کنند.
وی با بیان این که نگاه امنیتی و پلیس��ی به امور و پلیسی کردن 
صرف جامعه، راهکار حل مشکالت نیست، افزود:به عنوان مثال 
وقتی قرار است در محله ای پارکی ساخته شود یا شهرک مسکونی 
احداث شود، در ابتدا باید برای تأمین امنیت آن فکری اندیشیده 

شود تا بتوان زمینه ارتکاب جرم را در این مناطق کاهش داد.
سردار جعفری با تأکید بر لزوم اعمال اصول الگوی اسالمی ایرانی 
پیش��رفت در جامعه، ادامه داد: پلیس، مجری قانون است و باید 
دستگاه های دیگر نیز پلیس را در کاهش زمینه ارتکاب جرم در 

جامعه و افزایش احساس امنیت کمک کنند.
فرمانده انتظامی چهارمحال وبختیاری در ادامه با بیان اقدامات 
بخش های تخصص��ی این پلی��س در چهار ماهه س��ال جاری، 
 ادامه داد:طی این مدت، بی��ش از 49 هزار تماس مردمی با مرکز 
فوریت های پلیسی110 استان بر قرار شده است که 76 درصد این 

تماس ها تلفنی و 44 درصد آن حضوری بوده است.

وی افزود: از این مجم��وع، 82 درصد آن به عملیات پلیس منجر 
 شده و اقدام عملی پلیس صورت گرفته است و 18 درصد تماس ها

نیز به ارشاد و راهنمایی مردم از سوی پلیس منجر شده است.
سردار جعفری به اجرای طرح های امنیت اجتماعی در چهارمحال 
وبختیاری اشاره کرد و افزود:31 طرح در چهارماهه نخست سال 
جاری در قالب طرح های ارتقای امنیت اجتماعی اجرا شد که در 
یکی از این طرح ها، هفت نفر از اراذل و اوباش اس��تان شناسایی 
و دستگیر ش��دند و380 واحد صنفی متخلف نیز پلمب  و 174 

خودرو نیز توقیف شد.
این مس��ئول در نی��روی انتظامی چهارمح��ال و بختی��اری از 
انهدام 24 باند س��رقت خودور، موتورسیکلت، س��یم های برق، 
لوازم داخل خودرو و احش��ام و دستگیری 59 س��ارق در استان 
در چهار ماهه نخس��ت س��ال جاری درعملیات ه��ای مختلف 
 پلی��س خب��ر داد و گفت: این س��ارقان ب��ه159 فقره س��رقت، 

اعتراف کرده اند.
سردار جعفری همچنین از رشد 83 درصدی کشف کاالی قاچاق 
در چهارمحال وبختیاری طی این مدت در مقایسه با چهار ماهه 
نخست سال گذشته خبر داد و گفت: ارزش ریالی کاالهای قاچاق 
کشف شده در چهارماهه نخست سال جاری بیش از 45 میلیارد 

ریال است.
 به گزارش ایرن��ا، خبرن��گاران چهارمحال وبختی��اری در پایان 
این نشست به مناس��بت هفدهم مردادماه روز خبرنگار تجلیل 

شدند.

کارش��ناس مطبوعات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
چهارمحال و بختیاری اظهار داش��ت: برنامه تجلیل از یک صد 
خبرنگار و 24 اثرمنتخب جشنواره مطبوعات روز 27 مرداد ماه 
در سالن مهر اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان شهرکرد 

برگزار می گردد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
چهارمحال و بختیاری، اسداهلل ترابی گفت: از 125 اثر رسیده به 

جشنواره مطبوعات، 24 اثر حائز رتبه برتر شده اند.
وی بیان کرد: این آثار در بخش های سرمقاله و یادداشت، مقاله، 
بخش وی��ژه، طنز مکتوب، تیت��ر، خبر، عکس، صفح��ه آرایی و 

طراحی و بخش گزارش شرکت داشتند.
ترابی خاطرنشان کرد: این جشنواره به صورت دوساالنه برگزار 
می شود که با برنامه پیش بینی شده در اختتامیه از 100 خبرنگار 
فعال معرفی ش��ده از س��وی مطبوعات و خبرگزاری ها تجلیل 

می شود.
وی اظهار داش��ت: هم اکنون 33 مطبوعه سراسری، 23 محلی 
و 10 خبرگزاری در چهارمحال و بختیاری مش��غول به فعالیت 
هس��تند. وی افزود: فعالیت خبرن��گاران اس��تان چهارمحال و 
بختیاری در بخش رقابتی م��ی تواند به خلق آث��اری قوی تر و 
متناسب با رس��الت خبرنگاران در پرداخت ریزبیینانه به مسائل 

اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه منجر شود.
ترابی در ادامه یادآور شد: بهبود کیفیت مطبوعات در گرو ارتباط 
بیش��تر با مخاطبین و انعکاس حقیقی مس��ائل جامعه به دور از 

سیاه نمایی است. وی در پایان با تأکید بر برگزاری جشنواره ها 
در ارتقای رشد کیفیت مطبوعات گفت: برگزاری نمایشگاهی از  
مطبوعات نیز عالوه بر افزایش رشد و پویایی مطبوعات استان به 

افزایش کمیت و کیفیت مطبوعات کمک خواهد کرد.

پانزدهمین دوره مس�ابقات کشوری جامعه القرآن 
کریم در شهرکرد خاتمه می یابد

مسابقات کشوری حفظ و ترتیل قرآن کریم با حضور حافظان و 
قاریان بین المللی از 24  آغاز  و تا  امروز در سالن غدیر اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی اس��تان ادامه دارد. حجت االسالم سید 
رضا عبداهلل زاده  اظهار داشت: این دوره از مسابقات جامعه القرآن 
کریم  و اهل بیت )ع( قم  به منظور اشاعه فرهنگ غنی قرآن کریم 

در استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد.
مش��اور مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی با اش��اره به اختتامیه 
این دوره از مس��ابقات در س��اعت 9 صبح امروز گفت: مسابقات 
کشوری در رش��ته های حفظ و ترتیل قرآن کریم در دو مقطع 
زیر و باالی 16 سال برگزار شد. وی بیان داشت: در ضمِن اجرای 
این مس��ابقات، محافل و برنامه های قرآنی در سطح استان نیز  

اجرا شد.
سید رضا عبداهلل زاده افزود: در راستای اجرای این دوره مسابقات، 
همایش سبک زندگی قرآنی با حضور حجت االسالم طباطبایی 
و علم الهدی روز 24 مرداد ماه سال جاری در مجتمع مهر اداره 

فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان شهرکرد برگزار شد.

برگزاری 
نمایشگاهی از  
مطبوعات نیز 
عالوه بر افزایش 
رشد و پویایی 
مطبوعات استان 
به افزایش کمیت و 
کیفیت مطبوعات 
کمک خواهد کرد

پلیس، مجری 
قانون است و باید 
دستگاه های 
دیگر نیز پلیس را 
در کاهش زمینه 
ارتکاب جرم در 
جامعه و افزایش 
احساس امنیت 
کمک کنند

با اعالم اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان چهارمحال و بختیاری سردار جعفری؛

 27 مرداد؛ اختتامیه جشنواره مطبوعاتمدیریت جزیره ای؛ آفت تأمین امنیت
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

حصر وراثت 
224 خانم مریم حدادخوزانی دارای شناسنامه شماره 2-022487-113 به شرح 
دادخواست به کالسه 445/92 ش ح 7 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
بشناسنامه  حدادخوزانی  عبدالرحمن  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده 
ورثه  گفته  زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   1392/4/11 تاریخ  در   11800
اسمعیل  فرزند  به:1- جعفر حداد خوزانی  است  آن مرحوم منحصر  الفوت  حین 
ش ش 263پدر  2- صغرا حدادخوزانی فرزند محمد رحیم ش ش 99 مادر 3- 
نادری خوزانی فرزند محمود ش ش 264 همسر 4- مریم حداد خوزانی  فاطمه 
فرزند  خوزانی  حداد  زهرا  فرزند5-   113-022487-2 ش  ش  عبدالرحمن  فرزند 
تشریفات  انجام  با  اینک  الغیر.  و  فرزند     113-043266-1 ش  ش  عبدالرحمن 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 
اختالف  7 شورای حل  خواهد شد. شعبه  گواهی صادر  اال  و  دارد  تقدیم  شورا 

خمینی شهر

آگهي ابالغ اخطاریه
علیه  و  ذهبی  مهری  خانم  له   9200059 کالسه  اجرائی  پرونده  موضوع  228در 
آدرس   در  واقعی  ابالغ  امکان  پست  مامور  گزارش  طبق  که  ذهبی(  )مهدی  شما 
سروستان فاز 4 کوثر 4 پالک 102 وجود نداشته  است بدینوسیله به شما ابالغ 
شهرضا  ثبتی  یک  بخش  در  53/235واقع  شماره  ثبتی  پالک  ششدانگ  میگردد 
لذا  ملکی شما در قبال طلب بستانکار و نیم عشر متعلقه بازداشت گردیده است 
اعتبار  درجه  از  که  نمائید  خودداری  عادی  یا  رسمی  از  اعم  انتقال  گونه  هر  از 
رسمي  اسناد  مفاد  اجراي  نامه  آئین   18 ماده  استناد  به  باشد.لذا  می  ساقط 
به شما  ابالغ  رود جهت  زاینده  روزنامه  در  یکنوبت  مراتب   1387 مصوب سال 
 چاپ و منتشر میگردد محمد مهدی یوسفیان - مسئول واحد اجرای اسناد رسمی

 شهرضا

 مزایده 

197 مزایده اموال غیر منقول اسناد غیر رهنی شماره آگهی 139203902004000090 
کالسه  اجرایی  پرونده  مزایده  آگهی   1/9100400200400513  : پرونده  شماره 
9100154 ششدانگ خانه پالک 15187/3232 واقع در بخش 5 اصفهان به مساحت 
173 متر مربع به آدرس : خیابان مولوی خیابان پوریای ولی کوچه شهید محمدی 
کوی آزادی پالک 344 کد پستی 8716847873 که سند مالکیت آن در صفحه 188 
دفتر210 امالک به شماره ثبت 42296 و شماره چاپی 345162 به نام رمضانعلی 
حیدری جزی ثبت و صادر شده است با حدود : شماال بطول 7/85 متر دیواربدیوار 

باقیمانده شرقا بطول 19/80 متر دیوار بدیوار باقیمانده جنوبا در دو قسمت که 
قسمت اول پخی شکل است بطول های 5/48 متر و 3/30 متر درب و دیواریست 
بگذر و جوی آب غربا بطول 23/5 متر دیوار بدیوار باقیمانده حقوقی ارتفاقی ندارد 
که طبق نشر کارشناس رسمی عبارت است از یکباب منزل مسکونی دارای حدود 
173 متر مربع عرصه و حدود 240 متر مربع اعیانی مشتمل بر دو قسمت زیر 
زمین 20 متر مربع و طبقات اول و همکف هر کدام حدودا به متراژ 110 متر مربع 
میباشد . اسکلت ساختمان دیوار آجری با ربر سقف تیر آهن و طاق ضربی نمای 
خارجی ساختمان سرامیک با درب و پنجره های فلزی و آلومینیومی و پوشش 
داخلی بدنه تا ارتفاع یک متری سرامیک بقیه گچ و رنگ روغنی درب های داخلی 
چوبی پوشش کف موزائیک دارای سرویس بهداشتی و آشپزخانه با پوشش کاشی 
و سرامیک و کابینت های فلزی سیستم گرمایش بخاری گازی و سرمایش کولر 
آبی کف حیاط موزائیک و دارای یک انشعابات برق و آب و گاز میباشد . که طبق 
آقای عباس  سند رهنی شماره 15584-89/2/20 دفتر خانه 21 کاشان در رهن 
الی 12 روز سه شنبه مورخ   9 از ساعت  میباشد  بیمه  فاقد  و  قرار گرفته  قطبی 
بهشت  هشت  خیابان  در  واقع  اصفهان  رسمی  اسناد  اجرای  اداره  در   92/6/26
ابتدای خیابان الهور به مزایده گذارده می شود  شرقی چهارراه اول سمت چپ 
. مزایده از مبلغ پایه یک میلیاردو هفتاد میلیون  ریال شروع وبه هرکس خریدار 
باشد  به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود الزم به ذکر است پرداخت 
بدهی های مربوط به آب برق گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف 

در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بد هی های مالیاتی و عوارض 
شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده 
باشد بعهده برنده مزایده است و ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود 

مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد 
اصفهان  چاپ  رود  زاینده  روزنامه  در  نوبت  یک  در  آگهی  این  گردد ضمنا  می 
در تاریخ 92/5/26 چاپ و منتشر خواهد شد در صورت تعطیلی روز مزایده به 
 روز بعد موکول می گردد م الف 4473 اسدی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی

 اصفهان

تاسیس 
232 شماره : 103/1228ث/92  آگهی تاسیس شرکت مهندسی نماد نیک اندیش 
نیروی سپاهان  با مسئولیت محدود شرکت فوق درتاریخ 1392/4/26 تحت شماره 
تاریخ  ثبت رسیده و در  به  اداره  این  50345 و شناسه ملی 10260688420 در 
آن  شرکتنامه  خالصه  و  گردیده  تکیمل  دفاتر  ذیل  امضاء  لحاظ  از   1392/4/26
 -1  . می شود  آگهی  های رسمی  روزنامه  در  عموم  اطالع  زیر جهت  به شرح 

موضوع شرکت : انجام کلیه فعالیتهای مهندسی برق از قبیل طراحی و مشاوره و 
تابلوهای فشار متوسط  ساخت و اجرای خطوط انتقال برق – پست های برق – 
و فشار ضعیف – تابلو های پروسس- سیستم های اتوماسیون صنعتی و ابزار 
دقیق و طراحی و نظارت سیستم های نیروگاهی و طراحی و مشاوره و اجرا در 
فعالیتهای  انجام  و  برقی  های  سازه  و  پستها  به  مربوط  ساختمانی  امور  زمینه 
کلیه  توزیع  و  تهیه   – فروش  و  خرید   - واردات   و  قبیل صادرات  از  بازرگانی 
کاالهای مجاز بازرگانی به خصوص در صنعت برق – مشارکت در مناقصات و 
مزایدات شرکتهای دولتی و خصوصی و سرمایه گذاری در شرکتهای دولتی و 
خصوصی و انجام هر گونه اموری که به نحوی با موضوع شرکت مرتبط باشد 
. 2- مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز اصلی شرکت : 3-1- 
استان اصفهان – شهر اصفهان خیابان بزرگمهر ابتدای هشت بهشت غربی اولین 
فرعی سمت چپ ) کوچه شهید شمندی ( مجتمع غدیر طبقه 3 واحد 15 کد پستی 
8154855133 تلفن 03112664221، 4- سرمایه شرکت : مبلغ 1000000 ریال می 
باشد . 5-  اولین مدیران شرکت1-5- خانم اشرف کاظمی خسرو آبادی  به 
سمت رئیس هئیت مدیره 2-5- آقای نبی اله عمو علی خسرو آبادی  به سمت 
عضو هیئت مدیره   3-5- آقای نبی اله عمو علی خسرو آبادی  به سمت مدیر 
عامل به مدت نامحدودانتخاب گردیدند.6- دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و 
اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر میباشد 
7- اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه م الف 4630 آذری – رئیس اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تغییرات 
توربین  مهندسی  شرکت  تغییرات  آگهی   92/103 1578/ت   : شماره   235
ملی  وشناسه   41506 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  اسپادانا    صنعت 
هئیت  و  عادی سالیانه  استناد صورتجلسه مجمع عمومی  به   10260592290
به  یغمائی  رضا  آقای   -1 شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1392/4/3 مورخ  مدیره 
عنوان بازرس اصلی ، خانم زهرا سلطان منصوری به عنوان بازرس علی البدل 
زاینده  االنتشار  کثیر  .2- روزنامه  گردیدند  انتخاب  مالی  برای مدت یک سال 
رود جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شدند  3- اعضا ء هئیت مدیره به 
آقای  و  ابراهیمیان  بابک  آقای  فرانک کمپانیها و  : خانم  باشند  ذیل می  قرار 

به  مدیره  هئیت  اعضاء  سمت   -4  -1394/4/3 تاریخ  تا  مرزبانی    عبدالرضا 
: خانم فرانک کمپانیها  به سمت رئیس هئیت مدیره  تعیین گردیدند  قرار ذیل 
و آقای بابک ابراهیمیان  به سمت نائب رئیس هئیت مدیره و آقای عبدالرضا 
سمت  به  مرزبانی  عبدالرضا  آقای  و  مدیره  هئیت  عضو  سمت  به  مرزبانی 
مدیر  امضای  با  آورشرکت  تعهد  مالی  اسناد  و  اوراق  کلیه   -5  . عامل  مدیر 
عامل یا رئیس هیات مدیره و  با مهر شرکت  معتبر است مدیر عامل مجری 
مصوبات هیئت مدیره می باشد. در تاریخ 1392/4/26 ذیل دفتر ثبت شرکتها 
الف  م   . گرفت  قرار  ء  امضا  و  تایید  مورد  و  ثبت  تجاری  غیر  موسسات  و 
ثبتی واحد  موسسات  و  شرکتها  ثبت  اداره  رئیس   – آذری   4630/3منصور 

صفهان 

تغییرات 

: 1593/ت 92/103 آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آترین پوالد  230 شماره 
 10260592837 ملی  وشناسه   41554 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  عاج 
 1392/4/4 ومورخ  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد   به 
اصلی  بازرس  عنوان  به  کرمی  علیرضا  آقای   -1 شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات 
موسسه حسابرسی ابتکار حساب آریا به عنوان بازرس علی البدل برای یک 
سال مالی انتخاب گردیدند .2- روزنامه کثیر االنتشار زاینده رود جهت نشر 
آگهی های شرکت انتخاب شدند  3- تراز نامه و حساب های سود و زیان سال 
مالی منتهی به 1391/11/29 به تصویب رسید . درتاریخ 1392/4/27 ذیل دفتر 
ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا ء قرار گرفت . 
 م الف 4536/1منصور آذری – رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی

 اصفهان 

تصمیمات 
شرکت  در  تصمیمات  آگهی  92/3452/140/و-1392/4/24  شماره   231
ملی  شناسه  و   30990 بشماره  ثبت شده   ، خاص  سپاهان سهامی  کابل  جی 
10260515565 برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیات مدیره مورخ 
92/4/17 تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید : 1- سعید میر دامادی به کد 
ملی 1141320932 بسمت رئیس هیات مدیره و فاطمه میر دامادی به کد ملی 
0049942751 بسمت نایب رئیس هیات مدیره و مرتضی میر دامادی با کد ملی 
1141546639 بسمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق 
و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مرتضی میر دامادی ) مدیر عامل (و 
با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هیات مدیره می 
باشد .2- عبدالرضا عموچی با کد ملی 1141101378 و محسن جعفری پور 
فروشانی با کد ملی 1141255294 به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل 
شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه زاینده رود جهت درج آگهی 
های شرکت  انتخاب گردید. امضای ذیل ثبت شرکت  در تاریخ 92/4/24 تکمیل 
گردید.  م الف 4536 منصور آذری رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر 

تجاری اصفهان 

تصمیمات 

229 شماره 92/3461/140/و-1392/4/25 آگهی تصمیمات در شرکت ستوده 
ملی  شناسه  و   25182 بشماره  شده  ثبت   ، خاص  سهامی  اصفهان  شفق 
1020459541 برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیات مدیره مورخ 
92/4/21 تصمیمات زیر در شرکت نامبرده  اتخاذ گردید : 1- علیرضا کد خدایی 
به کد ملی 128447609 بسمت رئیس هیات مدیره و فاطمه تفنگ ساز به کد ملی 
1282423517 بسمت نایب رئیس هیات مدیره و و حمید رضا کدخدائی  با کد 
ملی 1282423517 بسمت مدیر عامل عضو هیات مدیره  برای مدت دو سال 
انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضا از سه 
امضای  رئیس هیات مدیره و نائب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل متفقا و 
با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هیات مدیره می 
به کد  ندا سادات شاملی  به کد ملی 1291045554 و  داوری  باشد و شاهرخ 
ملی 128244128 به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای 
مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه زاینده رود اصفهان جهت درج آگهی های 
و دعوتنامه های شرکت تعیین شده است . امضای ذیل ثبت در تاریخ 92/4/25 
تکمیل گردیدت/156.  م الف 4536/2 منصور آذری رئیس اداره ثبت شرکتها و 

موسسات غیر تجاری اصفهان 

تغییرات 
234 شماره 1564/ت92/103 آگهی تغییرات شرکت مهندسی توسعه الکترونیک 
چهلستون سهامی خاص به شماره ثبت 44344 و شناسه ملی 10260622392  
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1392/4/18 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: 1- محل شرکت در واحد ثبتی اصفهان به آدرس اصفهان شهر 
اصفهان – خیابان مصلی – کوی شهید مثتحضن – پالک 14  واحد 3 کد پستی 

اصالح  فوق  بشرح  اساسنامه  در  مربوطه  ماده  و  یافت  تغییر   8198647741
گردید .در تاریخ 1392/4/26 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری 
ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت . الف 4630/2منصور آذری – رئیس اداره 

ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تغییرات 
اسپادانا  توف  رابین  شرکت  تغییرات  آگهی  1596/ت92/103  شماره   233
10260665579به  ملی   شناسه  و   48381 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 
تصمیمات   1392/4/5 مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد 
ماده  و  یافت  تغییر  اسپادانا  تات  رابین  به  شرکت  نام   -1  : شد:  اتخاذ  ذیل 
ثبت  دفتر  ذیل   1392/4/27 تاریخ  .در  گردید  اصالح  اساسنامه  در  مربوطه 
شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت . الف 
ثبتی واحد  موسسات  و  شرکتها  ثبت  اداره  رئیس   – آذری   4630/1منصور 

 اصفهان 

تغییرات 
فوالد جی  اندیشه گستر  تغییرات شرکت  آگهی  143 شماره 1144/ت92/103 
سهامی خاص به شماره ثبت 47747 و شناسه ملی 10260658771  به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1392/3/25 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد:  1- موضوع شرکت بشرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
واردات  و  قبیل صادرات  از  بازرگانی  فعالیتهای  کلیه  انجام   : گردید  اصالح 
بازرگانی  مجاز  کاالهای  کلیه  توزیع  و  تهیه   – تولید   – فروش  و.  خرید   –
اهداف  تحقق  جهت  صرفا  و خصوصی  دولتی  بانکهای  از  تسهیالت  اخذ   –
 – کشور  گمرکات  از  کاال  ترخیص  به  مربوط  امور  کلیه  انجام   – شرکت 
مشارکت و سرمایه  شرکت در مناقصات و مزایدات خصوصی و دولتی – 
از  نمایندگی  اعطای  و  اخذ   – خصوصی  و  دولتی  شرکتهای  در  گذاری 
قبیل  از  پیمانکاری  و  امور خدماتی  انجام   – دولتی و خصوصی  شرکتهای 
طراحی – نظارت بر اجرا در زمینه امور صنعتی – ساختمانی – راه سازی 
و تاسیسات گاز رسانی و طراحی و اجرای فضای سبز و خدمات مربوط 
و  تهیه   – خیابانها  و  میادین  بندی  آذین  و  بندی  جدول   – سبز  فضای  به 
با موضوع شرکت مرتبط  بنحوی  که  اموری  گونه  غذا و هر  توزیع  و  طبخ 
باشد – تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین آالت – خدمات عمومی از قبیل 
پاسخگویی  خدمات   – آبدارخانه  امور  پیش خدمتی  نامه رسانی   – تنظیفات 
شرکت  موضوع  به  مربوط  که  اموری  سایر  و  تکثیر  و  تایپ  امور   – تلفن 
تاریخ 1392/3/30 ذیل دفتر  .در  از کسب مجوزهای الزم     می باشد پس 
قرار  امضا  و  تایید  مورد  و  ثبت  تجاری  غیر  موسسات  و  شرکتها  ثبت 
ثبتی  واحد  موسسات  و  شرکتها  ثبت  اداره  رئیس   – آذری  منصور   گرفت 

اصفهان 

حصر وراثت 
225 آقای محمود صرامی فروشانی  دارای شناسنامه شماره 11261 به شرح 
دادخواست به کالسه 453/92 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد تقی صرامی فروشانی  بشناسنامه 
 4991 در تاریخ 1391/8/9 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین

 الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- جهان سلطان پیمانی فرزند فتح اله 
تقی محمد  فرزند  فروشانی  محمود صرامی   -2 فرزند  106 همسر    ش ش 

 ش ش 11261 فرزند 3- محمد صرامی فروشانی فرزند محمد تقی ش ش 277 
فرزند4- احمد صرامی فروشانی فرزند محمد تقی ش ش 11259 فرزند5- 
بتول   فرزند6-  تقی ش ش 10495  فرزند محمد  فروشانی  صدیقه  صرامی 
صرامی فروشانی فرزند محمد تقی ش ش 10494 فرزند7- زهره صرامی 
فروشانی فرزند محمد تقی ش ش 11260 فرزند  و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 
 شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه 7 شورای حل اختالف

 خمینی شهر



دانستنی

 چگونگی ارسال پیامک
 با تلفن ثابت

اخبار ویژه

»سالوستیانو سانچز بالزکز« ۱۱۲ 
س��اله اس��پانیایی پیش ت��ر کارگر 
معدن ب��وده و در نزدیکی آبش��ار 
نیاگارا در ایال��ت نیویورک زندگی 

می کرد.
نام وی اخیرا به عنوان مس��ن ترین 
م��رد تصدیق ش��ده در کت��اب 
رکوردهای جهان  ثبت ش��د. وی 
در تعقیب »جیروم��ن کیمورای« 
)Jiroemon Kimura( ژاپنی 
بود که در۱۲ ژوئن در س��ن ۱۱۶ 
سالگی درگذش��ت. بر اساس اعالم 
مقامات گین��س، س��انچز-بالزکز 
هم اکنون تنها مردی اس��ت که تاریخ تولد وی به صورت مستند در سال۱۹۰۱ ثبت شده 

است.
وی در سن ۱۷ سالگی به کوبا رفت و در کارخانه های شکر کار کرد و در سال۱۹۲۰ از طریق 

مرکز مهاجرت جزیری الیس به آمریکا نقل مکان کرد.
پس از کار در معدنی در کنتاکی، س��انچز-بالزکز در منطقه نیاگارا و نزدیک به مرز کانادا 
س��اکن ش��د. وی جدیدا اعالم کرده که عمر طوالنی مدتش را مدیون مصرف موز و نوعی 
داروی مسکن درد است. این قرص نوعی برند داروی مسکن درد بوده که حاوی کافئین و 
آسپرین است. به گفته جنیفر مویر  نایب رییس بازاریابی شرکت آمریکایی از لحاظ تاریخی 
سیب با سالم ماندن و اجتناب از مراجعه به پزشک مرتبط بوده، اما دانشمندان این شرکت 
توجه چندانی به موز نداشته اند. هم اکنون که مس��ن ترین مرد جهان مصرف موز و نوعی 
داروی مسکن درد را کلید عمر طوالنی اش اعالم کرده، شرکت مزبور در حال بررسی کارایی 
محصول جدید خود به نام Bananacin است که در واقع، ترکیبی از این میوه و دارو است.

شبیه سازی عددی نشان می دهد، 
ایجاد بی ثباتی در داخل ستاره های 
نوترون��ی می توان��د عام��ل ایجاد 
میدان های مغناطیس��ی عظیم در 

کائنات شود.
س��تاره های نوترون��ی چگال ترین 
اج��رام در کائن��ات محس��وب 
می شوند. این ستارگان ابر پر جرم 
زمانی شکل می گیرند که دو ستاره 
نوترونی در یک سیس��تم دو دویی 
با یکدیگر ادغام ش��ده و یک ستاره 

واحد تشکیل می دهند.
س��تاره پر چ��گال نوترون��ی مدت 

زیادی دوام نداش��ته و عمر کوتاه آن با تبدیل ناگهانی به یک س��یاهچاله پایان می پذیرد. 
این فرو ریختن و تبدیل ش��دن به س��یاهچاله می تواند یکی از درخشان ترین انفجارها در 

کائنات را ایجاد کند.
محققان معتقدند، قدرت میدان مغناطیس��ی س��تارگان نوترونی که بیش از هر سیستم 
اخترفیزیک ش��ناخته شده اس��ت، ماده کلیدی چنین انتش��ار عظیمی در کائنات است.

اخترشناسان برای بررس��ی این فرضیه از شبیه سازی عددی اس��تفاده کرده و یک ستاره 
نوترونی ابر پر جرم با یک میدان مغناطیسی منظم )دو قطبی( شبیه سازی شدند. الیه های 
پالس��ما که در حال چرخش و ساییده ش��دن بر روی یکدیگر هس��تند، در نهایت باعث 
حرکت آشفته پالسما می شود. در فرآیند موسوم به بی ثباتی مغناطیس چرخشی، میدان 

مغناطیسی به شدت تقویت می شود.
این مکانیزم خاص نقش مهمی در بس��یاری از سیس��تم های اخترفیزیکی داش��ته و در 

ستارگان نوترونی ابر پر جرم نیز دیده می شود.

بزرگ ترین میدان مغناطیسی کائناتموز، راز طول عمر مسن ترین مرد جهان!

ارس��ال پیامک از طریق تلفن ثابت خدمت��ی در حوزه 
ارتباطات ثابت است که با امکان ارسال پیامک با رقم ۵ 
تومان می تواند جذابیت های بسیاری برای ایرانیانی که 

به دنبال فرار از مکالمه هستند، داشته باشد.
تلفن ابزاری برای برقراری ارتباط بین دو نقطه است که با 
سرویس های نوینی که عمدتا مبتنی بر شبکه زیرساخت 
آن تعریف می شود قابلیت های بیشتری در کنار مکالمه 

صوتی قرار می گیرد.
مکالمه همواره برای بس��یاری از مردم یادآور سر درد و 
خستگی است، در حالی که بسیاری از نیازهای ارتباطی 
روزانه به راحتی قابل بیان و انتقال است، اما یک مکالمه 
صوتی کافی است تا آدم را حداقل برای دقایقی سر کار 
بگذارد و وقت را بیهوده تلف کند، حال بماند که استفاده 
بیش از حد این ابزار ارتباطاتی عوارضی هم برای مردم و 

استفاده کنندگان دارد.
اما با تمامی این اوصاف سرویس جدیدی برای تلفن ثابت 
راه اندازی شده که مردم به راحتی می توانند از طریق آن 
به پیامک ارسال و دریافت کنند و در واقع همین فعالیت 

کنونی خود با تلفن همراه را با تلفن ثابت داشته باشند.
با راه اندازی سرویس ارسال پیامک در شبکه تلفن ثابت 
)Fix SMS( ارسال و دریافت پیام متنی از شبکه تلفن 
ثابت به ثابت و ثابت به س��یار )همراه اول و ایرانس��ل( و 

بالعکس امکان پذیر شده است.
در این س��رویس هر پیامک فارس��ی ۶۹ و انگلیس��ی 
۱۵۹ کاراکتر اس��ت و در صورتی که متن پیام بیش��تر 
 از حداکث��ر ح��روف تعیین ش��ده باش��د هزین��ه آن 

دو برابر می شود.

کس�انی که عالقه مند ب�ه اس�تفاده از این 
سرویس هستند باید به نکات زیر دقت کنند:

1     باید از طریق گوش��ی هایی که استاندارد بوده و 
قابلیت ارس��ال و دریافت پیامک )SMS( را دارا باشند، 
استفاده کنند. تمام مش��ترکان تلفن ثابت می توانند با 
تهیه این گوشی ها و وارد کردن ش��ماره ۹۷۱۷۰۰۰ به 
عنوان )SMSCenter( از این سرویس بهره مند شوند 

)نیاز به ثبت نام و پرداخت وجه اولیه نیست(.

2      از طریق مراجعه به سایت www.tct.ir می توان 
با دانلود نرم افزار ارسال پیامک تلفن ثابت )پیاثا( از طریق 
مودم بدون نیاز به اینترنت به وس��یله رایانه شخصی به 

تلفن ثابت یا همراه مخاطب پیامک ارسال کرد.

3      ب��ا مراجعه به س��ایت www.tct.ir و ارس��ال 
پیامک )غیر انبوه( از طریق س��امانه طراحی ش��ده و از 

طریق اینترنت.

4      ارسال و دریافت پیامک انبوه با مراجعه به سایت 
www.asanak.ir برای ثبت نام در این سایت و خرید 
سرویس دلخواه، در این حالت ارسال و دریافت پیامک ها 
با ش��ماره تلفن ثابت متقاضی یا هر شماره خاص دیگر 
با پیش ش��ماره۰۲۱، از طریق اینترنت و با اس��تفاده از 
صفحه ای که در اختیار مشترکین قرار می گیرد، انجام 

خواهد شد.

هزینه پیامک های ثابت چقدر است؟
اگر قرار باشد پیامکی از یک تلفن ثابت به یک تلفن ثابت 
دیگری در همان شهر ارسال شود، هزینه   آن معادل یک 
پالس یعنی ۵۱/۰3 خواهد بود، در صورتی که پیامکی به 
تلفن همراه و یا استان دیگری ارسال شود هم هزینه  آن 

معادل دو پالس محاسبه خواهد شد.
مشترکانی که در حدود۱۰۰ پیامک ارسالی در روز دارند 
کافی اس��ت به مرکز مخابراتی مراجعه کنند تا پنلی با 
مدیریت خود آنان باز و در اختیارشان گذاشته شود و در 
صورتی که بیش از این تعداد ارسال دارند باید به آسانک 

مراجعه کنند.

از چه گوشی هایی باید استفاده کرد؟
ب��رای ارس��ال پیام��ک از طریق تلف��ن ثابت نی��از به 
گوشی هایی اس��ت که قابلیت ارس��ال پیامک را داشته 
باشند که مدل های آن نیز در بازار در برندهای مختلف 
وجود دارد، در غیر این صورت باید از پنلی کمک  بگیرند 
که در کنار تلفن قرار داده می شود و امکان ارسال پیامک 
را فراهم می کند. الزم به ذکر است تعرفه ارسال پیامک 

تلفن ثابت به سایر کشورها ۵ پالس است.
نحوه ارسال پیامک   

پیام های خود را با انجام مراحل زیر ارسال کنید:
۱- دکمه نوشتن )Write( را فشار دهید.

۲- پیام خود را توس��ط دکمه های موجود تایپ کرده و 
دکمه OK را فشار دهید.

3- ش��ماره تلفن مقصد )گیرنده( را وارد کرده و دکمه 
OK را فشار دهید.

پی��ام ش��ما ارس��ال خواه��د ش��د و پیغ��ام موف��ق 
)Successful( برروی گوشی شما نمایش داده می شود، 
درصورت دریافت پیام توس��ط گیرنده،  گوش��ی شما با 
پخش آالرم و اعالم برروی صفحه نمایش، تحویل موفق 

پیام )delivery( را به شما اعالم می کند.
درصورت دریافت پیام توس��ط گوش��ی ش��ما ،  دکمه 
"خواندن" پیام )read(  را فش��ار دهی��د و بدین ترتیب 
آخرین پیام دریافتی ش��ما بر روی گوشی نمایش داده 

می شود.

ژاپنی ها حسگر لمس��ی ای را مهندسی کرده اند که می تواند 
خمیده ش��ود، پیچ بخورد، مچاله شده، در مایعات غرق شود 
و مهم تر از همه آن که سبک تر از پر است. این ابزار می تواند 
منجر به پیشرفت هایی در فناوری های پوشیدنی، حسگرهای 
پزش��کی تعبیه ش��ده و ابزار الکترونیکی انعطاف پذیر شود.

حسگرهای لمسی نیرو یا فش��ار را گیر می اندازند، اما بیشتر 
آنها س��یلیکون محور و بنابراین بزرگ هس��تند. جدیدترین 
Someya- حسگر لمس��ی که توس��ط محققان آزمایشگاه

Sekitani طراحی شده، می تواند به س��اخت ابزار پزشکی 
ارزان تر و سیس��تم های نظارتی بهداشتی جدید منجر شود.

به ادع��ای محققان، این ابداع همچنین می تواند به س��اخت 
ابزار الکترونیکی مصرفی، نمایشگرها و روباتیک ها بینجامد.

تیم مهندسی این پروژه از دانش��گاه توکیو، دانشگاه یوهان 
کپلر و دانشگاه تگزاس در داالس بودند.

حسگر لمسی جدید از فرستنده های کربن محور و ارگانیک 
س��اخته ش��ده که خود از دی الکتریک اکس��ید آلومینیوم 
نیمه هادی فوق نازک با تک الیه خودمونتاژ ش��ده طال که بر 
روی قس��مت فوقانی انباشت ش��ده و ضخامت حاصل آن به 

بیش از۲۰ نانومتر می رسد، ساخته شده است.

به گفته جاناتان ریدر مهندس و محقق این پروژه از دانشگاه 
داالس، نیمه هادی های حلقه مانند یکی از موفقیت های اصلی 
به ش��مار می آیند که به وی و همکارانش امکان دستیابی به 

حسگری کامل و به این نازکی را داد.
فرستنده های این س��امانه بر روی فویل ویژه با سطح بسیار 

زبر انباشت می شوند.
بافت زبر این فویل امکان ایمن ماندن ش��دت جریان برق در 
شیارهای نانوشده و چس��بیدن این س��ازه به هر سطحی را 
فراهم می کند. بس��یاری از محققان بر روی ابزار الکترونیکی 

انعطاف پذیر متمرکز شده اند، اما حسگرهای تیم آزمایشگاه 
ژاپنی، نازک ترین و انعطاف پذیرترین مدارها هس��تند. این 
حس��گر می تواند با تقریبا هر شکل س��ه بعدی سازگار شود، 
همچنین مقاوم بوده و کاربردپذی��ری اش را تا بیش از۱۷۰ 

درجه سانتیگراد حفظ می کند.
سیس��تم  طراحی ش��ده همچنی��ن هن��گام فرورفت��ن در 
محلول های ش��ور تأثیر نمی پذیرد و می ت��وان آن را مچاله و 
دوباره مسطح کرد، بر روی پالس��تیک قرار داد و کش آورد. 
این در حالی اس��ت که هیچ یک از این  اعمال به طور مؤثر بر 

عملکرد آن تأثیر نمی گذارد.
محققان حاضر در این پروژه کاربردهای بالقوه فراوانی را برای 

این ابداع در نظر گرفته اند.
در محیط های پزش��کی می توان حس��گر را بر روی پوست و 
برای نظارت بر عالئم حیاتی مانند دما و ضربان قلب قرار داد.

حت��ی می ت��وان آن را در درون ب��دن و ب��ر روی عضله ها یا 
اندام هایی برای اهداف نظارتی یا تحریک الکتریکی )به طور 

مثال، عضالت حاضر در طول قلب( تعبیه کرد.
در فناوری نیز می توان بهترین کاربردها را در ابزار الکترونیکی 

پوشیدنی برای حسگر جدید مدنظر قرار داد.

نازک ترین حسگر جادویی جهان، سبک تر از پر! 
کلیدهای رفتار با نوجوان

برخورد ب��ا نوجوانان باید ب��ه گونه ای باش��د که به تش��دید عصبانیت، 
عصیانگری و عناد منجر نگردد. زی��را چنین روحیاتی من اندازه کافی در 

سنین بلوغ وجود دارد.
مهم ترین امری که والدین باید به خاطر داشته باشند این است که آنها نه 
دیگر با یک کودک بلکه با یک فرد بالغ روبه رو هستند. بسیاری از شیوه 
هایی که در برخورد با کودکان کارآیی قابل مالحظه ای دارند در صورت 

تجویز برای برخورد با نوجوان مسأله ساز می شود.
یک نوجوان ممکن است انتظار داشته باشد که مانند فرد بالغ با او برخورد 
کنند، اما رفتارش مانند کودکان باش��د. از سوی دیگر والدین نیز ممکن 
اس��ت به فرزند خود نصیحت کنند که مانند افراد بال��غ رفتار کند، ولی 

برخورد خود آنها با او مانند برخورد با کودکان باشد.
شیوه هایی که بایدموردتوجه قراربگیرد:

       اجتناب از بکه اربردن زور و فشار
ه��رگاه وارد مش��اجره و اعمال فش��ار به نوجوان��ان ش��دید، بدانید که 
بازنده خواهید ش��د. اگر در مواردی با نوجوانان اخت��الف پیداکردید، به 
 جای وارد آوردن فش��ار بکوش��ید قوانینی وضع کنید ک��ه از طریق آن 

اختالف هایتان را برطرف سازید.
برخی والدین بافرزندان خودمش��اجره می کنند و انتظاردارند همیش��ه 
پیروزش��وند و فرزند خود را وادار س��ازند تا به آن چیزی که آنهاصحیح 
می دانند عمل کن��د. این والدین هم��واره در حال نبرد با فرزندانش��ان 
 هس��تند، ولی هی��چ گاه پیروز نمی ش��وند. گاه��ی اوقات بهتر اس��ت 

شیوه های کنترل را تغییردهیم.
اگر نوجوان به نصیحتی گوش فرا نمی دهد به جای مجبور ساختن وی به 
اطاعت و تقلید، بهتر است در بعضی خواسته ها که خطری ندارد بگذاریم 
راهی را که ما نادرست می دانیم، بپیماید و پیامدهای آن را پذیرا شود، ا ز 

این طریق می توانیم همکاری وی راجلب کنیم.
       نبود گسترش روابط

با توجه ب��ه این که نوجوانان تمای��ل زیادی به صحبت ک��ردن با والدین 
 خود ندارن��د، برق��راری ارتباط با آنها دش��وار اس��ت. متأس��فانه بخش

عمده ای از گفتگوهای والدین با فرزند نوجوان خود نیز در نصیحت کردن، 
اصالح اشتباهات و آموزش به آنها خالصه می شود. از این رو آنان سخنان 
شما را بیشتر به عنوان یک سخنرانی تلقی می کند تا یک ارتباط دوستانه. 
برای بهبود این روابط باید مکالمات خود را بر دلبستگی های آنها متمرکز 
کنیم مثل ورزش، موس��یقی، لباس و ...، برای برقراری چنین ارتباطی با 

فرزندان خود وقت آزاد و کافی به این امر اختصاص دهید.
       مدارا کردن با نوجوانان

 اگر بتوانیم کاری کنیم که فرزندمان احساسات، دلبستگی ها و ناراحتی 
های خود را آشکار س��ازد، فرصت مناس��بی برای مدارا با او و پرهیز از به 
کاربردن زور و فشارخواهیم داشت؛ مثال اگر درخواست ما از او این باشد 
که در تمیزکردن پنجره ها به ما کمک کند و درخواست او از ما این باشد 
که آخر هفته او را به تماشای فیلمی ببریم بهتر است هر دو از توسل به زور 
برای رسیدن به خواسته خویش خودداری کرده و برای رسیدن به هدف 
معامله کنیم. در مدارا و معامله طرف بازنده و برنده مطرح نیس��ت، بلکه 
هر دو طرف برنده هستند. نیازهای فرزند خود را بشناسید و سعی کنید 
درازای هر درخواستی که از او دارید، شما نیز پاسخگوی یکی از نیازهای 
او باشید. با اس��تفاده از این روش می توانید به فرزندخود بگویید، من از 
نیازهای تو اطالع دارم و تو نیز از نیازهای من. اگر تو با من همکاری کنی 
من هم با تو همکاری می کنم، ول��ی اگر همکاری نکنی نمی توانی از من 

انتظار همکاری داشته باشی.
          پرهیزازایجادعصبانیت

 همه نوجوانان گاهی عصبانی و س��رکش می شوند و این احساسات را به 
شکل های گوناگون نشان می دهند. والدین باید به فرزندان خود کمک 
کنند تا احساسات و خشم آنها به صورتی مناسب ظاهرشود و از انباشته 

شدن عصبانیت در آنها جلوگیری به عمل آید.
       الف نزدن

والدین به ش��کل های گوناگون تناقضات و بی ثبات��ی گفتارهای خود را 
نشان داده و موجب گیج شدن فرزندان خود می شوند و رفتارهای خاصی 
چون گوش ندادن به گفته های والدین را در فرزندانشان باعث می گردند.

  -اگر سر موقع به خانه برنگردی پاهایت را قلم می کنم.
 - اگ��ر در درس هایت پیش��رفت نکنی س��ال آین��ده تو را به مدرس��ه 

نمی فرستم.
- اگر اذیتم کنی دیگه دوستت ندارم.

ش��ما حتما مثال ه��ای ف��راوان دیگری س��راغ داری��د ک��ه والدین در 
س��خنی که می گویند جدی نیس��تند و قصد ندارن��د آن را اجرا کنند. 
نکته مهم این اس��ت که ک��ودکان نیز متوجه این مس��أله می ش��وند، 
بنابراین تهدیدهای��ی از این قبیل نه تنها باعث ترک رفتار نخواهد ش��د 
 بلکه کودک ش��ما به رفتار خود ادامه داده نهایتا این ش��ما هس��تید که 

عقب نشینی خواهید کرد.
       اغراق نکردن

 - تو هیچ وقت موفق نمی شوی گواهینامه رانندگی بگیری...
- تا وقتی دیپلم بگیری نمی دانی چطور از تلفن استفاده کنی...

اغراق هایی از این قبیل نیز یکی از عوام��ل پیدایش بی ثباتی درخانواده 
است. والدین عصبانی شده و قول هایی می دهند یا تهدیدهای می کنند 

که قادر من انجام آنها نیستند.
سخنی می گویند یا کاری می کنند، اما بی درنگ از کرده خود پشیمان 
می شوند. با این رفتارها به فرزند خود آموزش می دهند که به حرف هایی 

که می زنم توجه نکن و آنها را جدی نگیر چون به آن عمل نخواهم کرد.

خواندنی
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امام علی )ع( :
به خدا س��وگند، بنده با تقوایی را نمی شناسم که تقوایش او را 

سود دهد، مگر آن که زبانش را نگه دارد.   

عکس نوشت

مراسم اعتراض به 
گرمایش زمین در ونکوور

آلبرت بویتنهوس سرآشپزی است که ۶ س��ال قبل کشورش را 
برای کار ترک کرد و سال هاس��ت که از خانواده اش در آفریقای 

جنوبی دور است. 
 او حاال ام��ا در معرض اخراج از کش��وری ق��رار دارد که به خاطر 

اضافه وزنش دیگر حاضر به تمدید اقامت کاری او نیست. 
در سال ۲۰۰۷ وقتی این سرآشپز برای کار به همراه همسرش به 
نیوزیلند آمد۱۶۰ کیلوگرم وزن داشت. مقام های اداره مهاجرت 
نیوزیلند، اما حاال با وجود این که او 3۰ کیلوگرم از وزن خود را کم 
کرده است اعالم کرده اند این سرآشپز به خاطر چاقی دیگر حق 
ماندن در این کشور را ندارد. همسر آلبرت بویتنهوس می گوید هر 
سال ویزای کاری آنها به راحتی تمدید می شد، اما حاال مقام های 
اداره مهاجرت مدارک آنها را به خاطر این که وزن آلبرت بیش از 

حد استاندارد  به حساب می آید رد شده است.
 مقام های اداره مهاجرت نیوزیلند اعالم کرده اند که وزن زیاد این 
سرآشپز س��المت او را در معرض خطر قرار می دهد و این کشور 
در آینده ق��ادر نخواهد بود مخارج درمان بیماری های ناش��ی از 
چاقی او مانند دیابت، فش��ار خون و عارضه های قلبی-عروقی را 

پرداخت کند. 
مقام های نیوزیلندی اعالم کرده اند که مهاجران به این کش��ور 
باید از سالمت الزم برخودار باشند تا هزینه زیادی را به بیمه های 
خدمات درمانی این کش��ور وارد نکنند. آقای  آلبرت بویتنهوس 
حاال با ۱3۰ کیلوگرم وزن به تمدید نشدن اقامتش اعتراض کرده 
است، اما فعال باید به فکر بازگشت به آفریقای جنوبی یا رفتن به 

کشور دیگری باشد.

کدام کشوربه خاطر چاقی اجازه اقامت نمی دهد؟
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