
تمام دهک ها در حلقه یارانه می مانند

اصفهان از نگاه تمدنی؛ سرآمد شهرها

 افزایش 
 مرخصی زایمان
 امسال  اجرا می شود

نماینده مردم مبارکه در مجلس تاکید کرد: از سوی دولت و مجلس

عضو شورای شهر اصفهان:اگر دست در دست هم دهیم 

 پرواز یک اصفهانی
5 در جشنواره میالد سرخ

برخی طراحی های معماری 
شهری سنخیتی با محیط ندارد 3

ماجرای تحقیقات مشترک ایران 
و آمریکا در تپه حسنلو 8

4

 هشدار ایران درباره حمله
 به سوریه

محمد جواد ظريف وزير ام��ور خارجه در تماس��هاى تلفني 
جداگانه با وزير امور خارجه هلند و معاون نخست وزير و وزير 
امور خارجه و تجارت ايرلند آخري��ن تحوالت بين المللي در 
قبال سوريه را مورد رايزني قرار داد.  طرفين در اين گفتگوها 

ضمن تاكيد بر راهكار سياسي بمنظور حل بحران سوريه...

ذوب فوالد در اهواز؛ مالقات 
سپاهان با ابراهیم زاده

در هفته هش��تم ليگ برتر فوتبال تي��م فوتبال ذوب 
آه��ن در اه��واز به مص��اف تي��م صدرنش��ين فوالد 
 می رود و س��پاهان در فوالدش��هر ميزب��ان راه آهن 

سورينت است.
هفته هشتم ليگ برتر فوتبال امروز با هفت ديدار آغاز 
می شود و روز جمعه با حساس��ترين ديدار هفته كه 
داربی تهران بين دو تيم استقالل و پرسپوليس است 

به پايان می رسد.

2

3

آتش نشانان اصفهاني، ۱۱۱۱ نفر
3

 را نجات دادند

گندمان میزبان گوسفندان به جای 
7

پرندگان

انتخابات چهارمين دوره شوراى اسالمی شهر اصفهان گفت : 
رويكرد شوراى چهارم اسالمی شهر اصفهان در عرصه اجتماعی 
و فرهنگی اين اس��ت كه بتوانيم ظرفيت هاى شهر را همگام با 
زيرساخت هاى شهر توسعه دهيم كه اين مسائل پس از مطرح 
شدن در شورا به يک گفتمان مشترک ميان اعضا خواهد بود و 

سپس در قالب مصوبات توسعه می يابد.
البته اي��ن به اي��ن معنا نيس��ت كه ديگ��ر نيازى به توس��عه 
زيرساخت ها نيست و توسعه زيرس��اخت ها نيز ادامه می يابد، 
اما در اولويت برنامه هاى شوراى چهارم، فعاليت هاى فرهنگی 

و اجتماعی نمود بيشترى پيدا می كند.
وى در پاس��خ به اين س��وال كه اگر قرار باش��د به اصفهان به 
عنوان يک كالنش��هر از ميان س��اير كالن ش��هرهاى كشور  
همچون، مشهد، ش��يراز و تبريز يک رتبه بدهيد، چه رتبه اى 
می دهيد پاس��خ دادند مقايس��ه كالنش��هرها بايد بر اس��اس 

يک ضابطه يكس��ان انجام پذيرد ت��ا قضاوت عادالنه باش��د، 
ظرفيت ه��اى متفاوتی كه كالن ش��هرها دارن��د، نمی تواند به 
قضاوت يكس��انی بينجامد، ش��هر مش��هد پايتخ��ت معنوى 
ايران اس��ت و ظرفيتی با ن��ام حضرت رض��ا)ع( دارد كه باعث 
 می ش��ود اتفاقات��ی در آن روى ده��د ت��ا منج��ر به توس��عه

 شهرى  شود.
ش��هر اصفهان با ظرفيت تاريخ تمدن و گردشگرى كه دارد به 
گونه اى ديگر تعريف می شود، به همين جهت گردشگر اصفهانی 
و گردشگر مشهد با يكديگر متفاوت است، ش��هر تبريز نيز به 
دليل نزديكی به مرز و حس ناسيوناليس��تی كه نسبت به قوم 
ترک در آن وجود دارد و همچنين به واسطه توپوگرافی كه دارد 

نبايد با شهرهاى ديگر مقايسه شود.

 رحیمی رئیس 
دیوان محاسبات کشور شد

 احتمال بارش باران
 در استان

کم   درآمدها برای خانه دار 
شدن ۱۲۰سال پس انداز کنند

 قاتل فراری
  به دنبال سینما

  برگزاری طرح فالح 
در چهارمحال و بختیاری 
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 بهره برداري پارک آبي ناژوان
  درنیمه دوم مهرماه 

3

س : مهر
]عک

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ی/ زاينده رود[
ت اله

س: هادی نعم
]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  

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

12

کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد

12 12 12

BBC
بازيگردان اختالفات

+4 Pages سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

مهرزاد 
دانش

Society,Cultural 
Newspaper

 ISSN:
 2012-2129

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

پنجشنبه 4بهمن 1390 | 1  ربیع الثانی 1433 
شماره 732 / 8  صفحه | قیمت:100 تومان

No. 732, Feb 23,2012
8Pages| 1000 Rls

  شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
مناقصه اجرای عملیات لوله گذارینوبت  دوم

 آب - فاضالب - چاه - فاینانس

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان  

ش�ركت آب و فاضالب اس�تان اصفهان در نظر دارد پروژ ه های ذيل را از طريق مناقصه عمومی با فهرست 
بهای سال 1392 معاونت برنامه ريزی و نظارت و راهبردی رئيس جمهور به پيمانكار دارای رتبه بندی و واجد 

صالحيت واگذار نمايد.

مهلت تحویل اسناد به دبیر خانه : تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1392/6/23 
تاریخ گشایش اسناد مناقصه  : از ساعت 7:30 صبح روز يكشنبه مورخ 1392/6/24

دریافت اسناد  :سايت اينترنتی 
www.abfaesfahan.ir شركت آب و فاضالب استان اصفهان
 WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن : 0311-6680030

شماره 
برآورد ) ريال ( تضمين)ريال (نوع بودجهمحل اجرا مناقصه 

عمليات اجرائی  قسمتی از شبكه جمع آوری فاضالب زرين شهر 92-2-280
) ناحيه جنوبی - محله سجاد(

جاری) از محل 
اعتبارات مشاركت 

فوالد مباركه (
48200000014936651535

عمليات اجرائی  قسمتی از شبكه جمع آوری فاضالب زرين شهر 92-2-281
) ناحيه شمالی - محله سجاد(

جاری) از محل 
اعتبارات مشاركت 

فوالد مباركه (
44600000013717023312

1445000003693148183جاری اجرای قطعه دوم خط آبرسانی به مناطق مركزی شهر اصفهان 92-2-282

1398000003542749409جاریاجرای قطعه سوم خط آبرسانی به مناطق مركزی شهر اصفهان92-2-283

لوله گذاری فاضالب فرعی های خيابان نظر واقع در منطقه 2 92-2-284
800000001584835126جاریشهر اصفهان 

لوله گذاری فاضالب توسعه و اصالح در سطح شهر  منطقه 3 92-2-285
710000001404747063جاریشهر اصفهان 

ادامه خط انتقال فاضالب 800 م م جلوان واقع در منطقه چهار 92-2-286
160000002998436575عمرانیشهر اصفهان ) قطعه اول ( 

ادامه خط انتقال فاضالب 800 م م جلوان واقع در منطقه چهار 92-2-287
150000002786726413عمرانیشهر اصفهان ) قطعه دوم (

630000001258566000جاریحفاری سه حلقه چاه در منطقه شاهين شهر92-2-288

76982824680-فاينانسعمليات فاينانس اجرای شبكه فاضالب منطقه E نجف آباد92-2-289
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شماره 
نوع محل اجرامناقصه

تضمين)ريال(برآورد )ريال(بودجه

92-1-154

عمليات بهره برداری از شبكه 
آب و فاضالب و خدمات عمومی 
منطقه خوراسگان )خوراسگان 

– قهجاورستان – گورت(

3/844/790/980149/000/000جاری

92-1-155

عمليات خدمات مشتركين آب 
و فاضالب و خدمات عمومی 

منطقه خوراسگان )خوراسگان 
– قهجاورستان – گورت(

2جاری /554 /107 /000111/000/000

92-1-156
عمليات رسيدگی به حوادث 

شبكه آبرسانی منطقه 
خوراسگان )خوراسگان – 

قهجاورستان – گورت(
2/441/088/000107/000/000جاری

92-1-157
عمليات مديريت بهره برداری 
و خدمات مشتركين و خدمات 

 عمومی منطقه جلگه 
)هرند و اژيه(

2/488/421/864109/000/000جاری

شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عمليات اجرايی به شرح زير را از طريق 
مناقصه عمومی به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه به تاریخ 92/3/25
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 7:30 صبح روز یکشنبه به تاریخ 92/3/26

www.abfaesfahan.ir دریافت اسناد: سایت اینترنتی
www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن: 0311-6680030

آگهی مناقصه عمومی  )نوبت اول(

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

زاینده رود حق حق آبه دارد 

اقتصاد ایران رتبه 140 دنیا را دارد

»کارنامه چهل ساله«

+Book

در همایش ملی پایداری آب در زاینده رود مطرح شد

80 درصد از کارگران استخدام قرار دادی هستند

بنفش؛ رنگ انتخاباتی 
حسن روحانی 2

سامان دهی قیمت 
وظیفه دولت است 48

پنج راه هکرها برای کشتن 
5انسان ها در زمین و آسمان! 

برقراری ارتباط با آمریکا از 
اختیارات رهبری است

بررسی سینمای بدنه با حضور
»دزدان خیابان جردن«

حق انتخاب برای هر کس در دنیا محترم است، ولی این مسأله 
در نظام جمهوری اس��امی ایران یک تکلیف اس��ت؛ چراکه 
دشمن، نظام و کش��ور را احاطه کرده است و حضور مردم در 

انتخابات می تواند دشمن را به عقب براند.

3 همایش ملی پایداری آب در زاینده رود به همت شهرداری اصفهان و 
با حضور اساتید دانشگاهی در مرکز همایش های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
برگزار شد. در این همایش، محس��ن رنجبرمعاون خدمات شهری شهرداری 

اصفهان،  صفوی رییس پژوهشکده آب و فاضاب استان اصفهان و ...

نخبگان در ایجاد خلق 
حماسه باید ایفای نقش 

کنند

نخب��گان باید نس��بت ب��ه مباح��ث اصل��ی جامعه 
احس��اس مس��ئولیت کرده و در ایجاد خلق حماسه 
سیاس��ی و اقتصادی بای��د ایفای نقش کنن��د. بنیاد 
 نخبگان متشکل از قشر جوان است و جوانان در این 
حماس��ه ها وظیفه س��نگین تری دارند؛ چ��را که از 
نیروهای پرکار جامعه هس��تند. نخب��گان متفاوت از 

همه اقشار جامعه هستند و...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

5

چرا نباید در هواپیما
 تصمیم گرفت؟8

برگزاری نخستین سمپوزیوم ملی 
فیزیولوژی در روانشناسی3

 همایشی با عنوان تجلیل از کارگران به مناسبت روز کارگر در 
اصفهان برگزار شد. در این همایش حسن رحمانی دبیر جامعه 
کارگری اس��تان اصفهان و حمیدرضا فوالدگر نماینده مردم 
اصفهان در مجلس شورای اس��امی به ایراد سخن پرداختند 

که در ادامه می خوانید:
  اگر کارگران نباش��ند، جامع��ه فلج خواهد ش��د. در صورتی 
که امنیت ش��غلی کارگران مورد توجه ق��رار نگیرد، موجبات 
اضمحال اقتصاد کش��ور فراهم می آید. در چند سال گذشته 
با محرومیت ها و مشکات بس��یاری روبه رو بوده اند. این قشر 
زحمتک��ش جامعه در س��ال های اخیر مورد ظل��م و جفا قرار 
گرفته اند و ش��رایط زندگی آنها، هر روز س��خت تر از روز قبل 

می شود. 

پیش از این 80 درصد از کارگران فعال در یک حوزه صنعتی، 
 به صورت اس��تخدام رس��می فعالیت می کردند ام��ا اکنون، 
80 درصد به صورت قرارداد موقت اقدام به فعالیت می کنند که 
این موضوع موجبات نارضایتی را هم از سوی کارفرمایان و هم 

از سوی کارگران فراهم آورده است. 
در ش��رایط کنونی، صف های دریافت بیمه ها و مستمری های 
بیکاری بس��یار طوالنی تر از صف های تش��کیل شده برای کار 

است. 
متأسفانه در حال حاضر ش��اهد اخراج دسته  جمعی کارگران 
از برخی مجتمع ها و شرکت های صنعتی هستیم که البته این 

موضوع، آینده مطلوبی را برای آنها ایجاد نمی کند.
4

مشایی یک پوپولیست 
و فرصت طلب است

تحقق حماسه اقتصادی در
 گرو تحقق حماسه سیاسی

 افزایش 8 درصدی 
زنان مبتال به ایدز

جنگ قانون و قدرت 
در فوتبال اصفهان

جهالت مدرن جایگاه 
اصلي زن را تنزل داده 

است 
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اصفهان، شهر معین در آبگرفتگی پس از تهران

 هراس دشمنان از عبارت 
»بیداری اسالمی« است 

 » ائتالف های سیاسی
  در
 جمهوری اسالمی ایران« 

»بیش از 150 مورد آب گرفتگی معابر اصفهان داشتیم«
مدیریت متمرکز حاکم نمی تواند 
تمام مشکالت کشور را حل کند   3

 ۴۸ گروگان ایرانی همچنان
24 در سالمت کامل به سر می برند

3

 حمایت از رسانه ها 
5به سبک جدید 

اگر به بیداری اسالمی قائل  نیستید، 
به صراحت بیان کنید 

سوت جام حذفی با وجود مخالفت 

تکرار دوئل اصفهان و خوزستان

علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس شللورای اسللامی در نامه ای سرگشاده 
خطاب به رییس جمهور از اظهارات روز گذشته وی درباره بیداری اسامی انتقاد کرد. در 
ادامه بخشی از این نامه را می خوانید: »با اهدای سام و آرزوی توفیق برای جناب عالی، 
به عرض می رساند بیانات حضرت عالی در اجاس جهانی اساتید مسلمان دانشگاه ها و 

بیداری اسامی، مغایر اهداف و فلسفه برگزاری این اجاس به نظر می رسید.

 » بی خود و بی جهت«
  روی پرده است

»بی خود و بی جهت« تازه ترین فیلم عبدالرضا کاهانی  
 اسللت که پس از شللانتاژهای خبری -که وی در مقام 
تهیه کننده، نویسنده و کارگردان به راه انداخته بود- به 

چشم آمد و به نوعی مشهور شد.
او در اولین فیلللم تلخ و اندوه بللارش »20« با بازیگران 
مشهور و خوش سابقه ای چون پرویز پرستویی، علیرضا 
خمسه، حبیب رضایی و  مهتاب کرامتی همکاری کرد؛ 
فیلمی که قابلیللت برانگیختن همللدردی مخاطب را 
داشت و کاهانی را به عنوان کارگردانی اجتماعی مطرح 
سللاخت. در اثر بعدی اش »هیچ« به سللراغ داسللتانی 

عجیب و کم نظیر رفت؛ 

س: مهر[
]عک

2

6

ذوب آهن را من قهرمان کردم
6

 به تیم پاداش می دهند!

برنامه های دینی و معرفتی در رأس 
برنامه های صداوسیما قرار بگیرد7

رهبر معظللم انقاب اسللامی در دیللدار صدها تن از اسللتادان، 
 نخبگان و اندیشمندان شرکت کننده در اجاس جهانی »اساتید 
دانشگاه های جهان اسام و بیداری اسامی«، ضمن تبیین اهمیت 
عنوان »بیداری اسامی«، تحلیلی جامع درخصوص جایگاه اسام 
و شریعت اسامی و همچنین مردم در کشورهای انقاب کرده و 

آسیب ها و خطرات پیش روی آنها ارایه کردند. 
ایشان با اشللاره به نقش خواص و اندیشمندان جامعه در سعادت 
 و نجات ملللت ها، تأکید کردنللد: از این منظر، اجاس »اسللاتید 
دانشگاه های جهان اسللام و بیداری اسامی« از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است.رهبر انقاب اسامی شللرط اصلی نقش آفرینی 
اساتید، نخبگان و فرزانگان برای حرکت جامعه به سمت سعادت 
و نجات را اخاص، شجاعت، هوشیاری، کار و تاش و نبود طمع 

دانستند و خاطرنشان کردند: بیداری اسامی و رسوخ این بیداری 
در امت اسللامی، حادثه بزرگی اسللت که امروز دنیا با آن مواجه 
و در برخی کشللورها نیز منجر به انقاب و تغییر رژیم های فاسد 
شده است. حضرت آیت اهلل خامنه ای، بیداری اسامی را عمیق و 
گسترده خواندند و با اشاره به هراس دشمنان از عبارت »بیداری 
اسامی«، افزودند: آنها تاش بسیاری می کنند تا عنوان »بیداری 
اسللامی« برای حرکت عظیم کنونی در منطقه به کار نرود؛ زیرا 
دشمنان از بروز اسام حقیقی و واقعی به شللدت وحشت دارند. 
ایشان تأکید کردند: آنها از اسللام برده دالر، اسام غرق در فساد 
و اشللرافی گری و اسللامی که در توده مردم امتداد ندارد، نگران 

نیستند...
2

 اصفهان
 به جشنواره فجر نرسید

کیومرث پوراحمد 
در دادگاه

اصالح قانون انتخابات 
راهگشای امور کشور است

 صنعت کفش
 صنعتی سبز است

توصیه هایی برای 
موفقیت زنان در جامعه
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فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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سوت قطار شهری  کی در گوش اصفهان می پیچد؟

اصالح قانون انتخابات ریاست 
جمهوری چرا جنجالی شد؟

مرد فوالدین 
در برابر سینما 

+Poster
وعده رییس جمهور به شهردار اصفهان

اختالف ها ادامه دارد

راه حل سوریه، نظامی 
نیست 2

 عرضه طالی 14 عیار 
منتفی شد 46

3

IOC هشدار  نهایی 
5تعلیق جدی تر از همیشه

 ورود جدی پلیس برای 
کاهش آلودگی

در هفتمین نمایشگاه بین المللی صنعت در اصفهان مطرح شد؛

فعالیت 320 واحد قطعه سازی خودرو در اصفهان

فرماندهی نیروی انتظامی استان اصفهان با بیان این که 
این فرماندهی برنامه های ویژه ای برای کاهش آلودگی هوا 

دارد، اظهار کرد: یکی از راهکارها اجرای طرح زوج و فرد 
خودروهاست.  این طرح که از دو سال پیش در کالنشهر 

اصفهان به اجرا در آمده با قوت و شدت بیشتری...

 کی روش 
لیگ را خراب کرد!

دوازدهمین دوره مس��ابقات لیگ برتر فوتبال ایران در 
حالی با برگزاری 153 مسابقه به ایستگاه نیم فصل رسید 
که بر خالف دوره های قبلی باید لیگ امسال را تورنمنتی 
جداگانه نسبت به لیگ های قبلی دانست. حضور تیم ملی 
در رقابت های مقدماتی جام جهانی و خرده فرمایشات 
کارلوس ک��ی روش تقریباً لیگ را از رون��ق خارج کرد و 
 تعطیالت ح��دودا 20 روزه در بین هفت��ه های مختلف 

لیگ باعث شد جذابیت این مسابقات کاهش پیدا کند. 

سنا[
س: ای

]عک

12

4

شکار پهباد جاسوسی آمریکا 
7

توان دفاعی ایران را نشان داد

اخراجی های ذوب آهن 
در نیم فصل6

بحث اصالح قانون انتخابات بحث داغ هفته گذش��ته مجلس 
شورای اسالمی بود. بحث بر س��ر اصالح قانون انتخابات بحث 
تازه ای نیس��ت. این بحث در ادوار گذش��ته مجلس نیز مطرح 
ش��ده، اما هربار با مخالفت های��ی روبه رو بوده ک��ه مانع از به 
ثمر رس��یدن آن ش��ده اند. با این وجود، نمایندگان مجلس بر 
تصویب این طرح اصرار داش��تند. پیش از این وقتی جزئیاتی 
از طرح اصالح قانون منتش��ر شد، س��خنگوی شورای نگهبان 
اعالم کرد که ب��ا این تغییرات مخالفت خواه��د کرد، اما پیش 
از تصویب کلیات این طرح رییس مجلس جلس��ه ای با رییس 
و حقوقدانان ش��ورای نگهبان در ای��ن زمینه برگ��زار کرد تا 

ابهامات دراین باره را رفع کند. با این وجود، این طرح در خود 
مجلس نیز موافقان و مخالفان زیادی داش��ت. روز یکش��نبه 
هفت��ه گذش��ته )12 آذر( طرح اص��الح قان��ون انتخابات در 
 مجلس مطرح ش��د و کلی��ات آن به تصویب رس��یدتا مجلس 
یک ق��دم به تغیی��ر قانون انتخاب��ات نزدیک تر ش��ود. جالب 
اینجاس��ت که در حالی نمایندگان مل��ت در مجلس در حال 
تصویب کلیات طرح اصالح قان��ون انتخابات بودند که محمود 
احمدی ن��ژاد در همایش قوه مجریه در قانون اساس��ی به این 

طرح تاخت و آن را مغایر با قانون اساسی عنوان کرد.
2

 ایران نقش مؤثری در  
پیروزی فلسطین داشت

 ۳ وزنه بردار اصفهانی 
در اردوی تیم  ملی

مشارکت مردم، چاره ساز 
احیای بافت فرسوده

احتمال ثبت یک رکورد جدید 
در حداقل حقوق سال ۹۲

 هر روز تعطیلی
 800 میلیارد خسارت
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آزمايشگاه كنترل مـــواد غذايي 
معــاونت غدا و داروي دانشگاه 
گفت:  تهران  پزشكي  علـــوم 
مصرف زياد سوسيس و كالباس 
كه براي ماندگاري بيشتر به آن 
براي  مي شود  افزوده  نيترات 

سالمت دستگاه گوارش مناسب نيست و از طرفي مصرف بيش از حد 
آن مي تواند منجر به ايجاد سرطان شود. روابط عمومي وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي، مصرف نوشابه هاي گازدار و حضور كمرنگ 

گروه شير و لبنيات در برنامه...

ــد از درگيری با  ــه بع جوانی ك
دختری جوان او را به قتل رسانده 
و جسدش را به آتش كشيده بود، 
با حكم دادگاه به قصاص محكوم 
شد. صبح روز چهارم ارديبهشت 
ماه امسال زن ميانسالی با حضور 

در كالنتری مدعی شد دخترش به نام مينا از روز گذشته برای ثبت نام در 
باشگاه بدنسازی از خانه خارج شده ولی...

سوسيس و كالباس، سرطان زا است

قصاص قاتلي كه به خاطر ترس
جنازه را به آتش كشيد

صفـحهصفـحه

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

سخنگوی اقتصادی دولت:
شاخص تورم از آذرماه 
کاهش می یابد
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 جامعه    صفحه 4

20 درصد از کارگاه های صنایع دستی تعطیل شدند

هنر اصفهاني ها  در اسارت چين!
صفحه5

مدير كل امور روستايي چهارمحال 
ــتا در  و بختياري گفت: 52 روس
شهرستان هاي هفتگانه اين استان 
فاقد راه مناسب روستايي هستند. 
ــزود: 669  ــي اف ــوش رضاي داري
ميليارد و 900 ميليون ريال اعتبار 

ــت تا اين تعداد روستا از راه مناسب روستايي برخوردار شوند.  الزم اس
وي اظهارداشت: امسال 11 ميليارد ريال از اعتبارات نهضت آسفالت به 

اين روستاها تخصيص يافت...

52 روستاي چهارمحال و بختياري 
فاقد راه مناسب است

 آیین تندرستی    صفحه 6

رئیس دیوان عدالت اداری خبرداد:
5 قاضي، مأمور بررسی پرونده بقائي

 اقتصاد    صفحه 3

آفتابی شدن 
شمس در اصفهان 

و آغاز شایعات جدید
ــند اصفهان در پايان هفته  تيم فوتسال گيتي پس
پنجم ليگ برتر با 15 امتياز بر صدر جدول تكيه 
زده است. اما در ديدار آخر اين تيم آنچه كه مورد 
ــاگردان عليرضا  توجه قرار گرفت اين بود كه ش
ــاري تن به  ــت مقابل راه س افضل در نيمه نخس
ــر چند فرصت هاي  ــاوي بدون گل دادند، ه تس
مناسبي براي گشودن دروازه حريف داشتند، اما 
بين نيمه حسين شمس سرمربي سابق كشورمان 
ــت و در پايان  ــندي ها رف ــه رختكن گيتي پس ب
مسابقه نماينده اصفهان با حساب 6 بر يك زمين 
ــال  ــرك كرد عليرضا افضل در فوتس ــازي را ت ب
كشورمان مربي بزرگي محسوب مي شود و حتي 
ــت يافته  با فوالد ماهان به قهرماني ليگ برتر دس
ــال گذشته  ــت. اين مربي اصفهاني نيز در س اس
ــتر  ــكاندار تيم فيروز صفه اصفهان بود و بيش س
بازيكنانش اصفهاني و ناشناس بودند كه در پايان 
عليرضا افضل چند بازيكن جوان از جمله مهرداد 
ــفي، قدرت بهادري و حسن  جابري، حميد يوس
ــي كرد. اما  ــال معرف ــي را به جامعه فوتس لوالك
صحبت اينجاست كه عليرضا افضل با اين سابقه 
ــين شمس  ــان در امر مربيگري چرا حس درخش
ــاني هاي  ــه رختكن تيمش برود و كهكش بايد ب

گيتي پسند را به آرامش دعوت كند.
ــال پيش زماني كه علي طاهري مديرعامل  دو س
ــي ديگر از  ــين افضلي يك ماهاني ها بود و حس
ــرمربي كنوني ماهان نيز هدايت  مربيان جوان، س
ــم را به مقام  ــت، اين تي ــن تيم را برعهده داش اي
قهرماني جام باشگاه هاي آسيا رساند اما در طول 
مسابقات حسين شمس از روي سكوها نظاره گر 
ــازي ماهاني ها بود و عنوان مديرفني اين تيم را  ب
ــان قهرماني ماهان به  ــيد كه در پاي يدك مي كش
ــابق كشورمان رقم خورد و نام علي  نام مربي س
طاهري و حسين افضلي با وجود حسين شمس 

محو شد...
صفحه 7
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چهره روزیادداشت

گزینه قطعي بنياد شهيد اعالم شد
حجت االس��الم ش��هیدی محالتی ک��ه نمایندگی م��ردم در مجلس 
شورای اس��المی و ریاست کمیسیون فرهنگ و ارش��اد مجلس سوم را 
 در کارنامه خود داردبه عنوان گزینه اصلی بنیاد شهید و امور ایثارگران

 مطرح است. 
به گزارش خانه ملت یک مقام آگاه از حجت االس��الم سید محمد علی 
شهیدی محالتی، به عنوان گزینه اصلی و قطعی ریاست بنیاد شهید و 
امور ایثارگران نام برد.  به گفته وی حجت االسالم شهیدی محالتی، که 
مسئول کمیته روحانیون ستاد انتخاباتی دکتر روحانی و مشاور وی در 
امور روحانیت است قرار است به زودی سکان هدایت بنیاد شهید و امور 

ایثارگران را در دست بگیرد.  
حجت االس��الم ش��هیدی محالتی از جمله چهره های شناخته شده 
در دوران ۸ س��ال دفاع مقدس به شمار می رود که س��وابق مبارزاتی 
درخش��انی در پیش از پیروزی انق��الب اس��المی دارد و عضو کمیته 
استقبال از امام خمینی)ره( و از اعضای اولیه حزب جمهوری اسالمی 

است. 

شهردار تهران  یكشنبه آینده تعيين 
خواهد شد 

طالیی نایب رئیس شوراي اسالمي شهر تهران در پاسخ به سوال دیگري 
مبني براینکه ش��هردار تهران چه زماني انتخاب خواهد شد، ادامه داد: 
انش��ااهلل اولین و اصلي ترین دستور کار جلسه یکش��نبه آینده شوراي 

اسالمي شهر تهران، تعیین شهردار خواهد بود.  
وي با اشاره به این که یکشنبه آینده به طور قطع و یقین شهردار تهران 
مشخص خواهد شد، بیان کرد: در روز یکشنبه بر روي دو گزینه مطرح 
ش��ده به جمع بندي خواهیم رس��ید به طوري که حتي ی��ک روز هم 
نمي توان ش��هر را به حالت بالتکلیفي و سرپرس��تي نخواهیم گذاشت.  
طالیي با اش��اره به این که با آزمون و خطا نمي توان شهر را اداره کرد، 
گفت: امیدواریم ش��هردار آینده با برنامه  خوبي خود ش��هر تهران را به 

شکوفایي برساند.  

روایت قرائتی از دليل تایيدصالحيت 
موسوی

قرائتی  مفس��ر برجس��ته قرآن با تاکید بر داشتن نیت س��الم در انجام 
کارها، عنوان کرد: به طور مثال اگر نیت خیر در انتخابات سال ۸۸ وجود 
داشت فتنه به وجود نمی آمد و برخی یکدنده نمی شدند که باید رئیس 

جمهور شوند. 
 حجت االسالم قرائتی همچنین به موضوع ثبت نام میر حسین موسوی 
در انتخابات سال ۸۸ اشاره کرد و گفت: در این زمینه از آقای جنتی به 
عنوان رئیس شورای نگهبان پرسیدم که چرا اجازه دادید میرحسین در 
انتخابات ثبت نام کند چون وی با رهبری مشکل و زاویه دارد که آقای 
جنتی به مش��ورتی که با مقام معظم رهبری در رابط��ه با عدم ثبت نام 
ایشان داشته بود اش��اره کرد و گفت که رهبر معظم انقالب گفتند که 

نه، شرعا جایز نیست.

 جلسه مشاور رئيس جمهور
 با خبرنگاران

مشاور رئیس جمهور در حاشیه هیات دولت جلسه ای با خبرنگاران به 
منظور رفع مشکالت رسانه ها برگزار کرد.

محمدرضا صادق در این جلسه اظهار کرد: دولت بنا ندارد در محتوای 
رسانه ها ورود پیدا کند بلکه می خواهد نوع اطالع رسانی رسمی دولت را 
شکل و سامان بدهد.وی گفت: جلسه ای که اکنون با حضور خبرنگاران 
رسانه های گروهی برگزار ش��د، به منظور رفع موانع پیش روی اطالع 
رسانی از عملکرد دولت است.مش��اور رئیس جمهور تاکید کرد: دولت 
تالش دارد که از وضعیت رس��انه ها و نمایندگان افکار عمومی به نحو 
احسن بهره بگیرد و شخص رئیس جمهور نیز بر این موضوع تاکید دارد.

وی یادآور شد: به زودی جلسه ای برای رفع مشکالت رسانه ها با مدیران 
رسانه های گروهی برگزار می شود.

برگزار ی بزرگداشت عباس کدخدایی
مراسم بزرگداشت نزدیک به یک دهه تالش و مجاهدت دکتر عباسعلی 
کدخدایی سخنگوی سابق شورای نگهبان با عنوان »مرد صدق و امانت« 

از سوی دانشگاهیان و اهالی رسانه برگزار می شود.
مراسم نکوداشت کدخدایی از سوی دانشکده های حقوق دانشگاه های 
امام صادق)ع( و تهران، اتحادیه جامعه اس��المی دانش��جویان، بسیج 
اس��اتید، بس��یج دانش��جویی، حوزه علمیه ام��ام مهدی )عج(، س��تاد 
برگزاری نمازجمعه تهران، خبرگزاری های تس��نیم، مه��ر، ایرنا، ایلنا،  
ایسنا، ایکنا، آنا،رس��ا،  شبس��تان، تقریب و دفاع مقدس و انجمن صنفی 
خبرن��گاران و روزنامه نگاران ایران، موسس��ه های همش��هری و دفتر 
مطالعات و تدوین تاریخ معاصر ایران،  مجمع جهانی صلح ، روزنامه های  
مردم س��االری، رس��الت، جوان، افکار ، فرهیختگان، خراس��ان برگزار 

می شود.

اخبار کوتاه 

 جامعه ما انحصارطلبی را
 پس می زند

حجت االسالم و المسلمین غرویان    
استاد حوزه و دانشگاه

جامعه ما جامعه ای است که دارای طیف ها و افکار مختلف است و کسی که 
مدیریت این جامعه را بر عهده می گیرد باید به همه این گروه ها و جریان 
ها توجه داشته و نخبگان هر مجموعه را در مدیریت صحیح کشور به کار 
گیرد. پس بنابراین هیچ کس حق انحصار طلبی و منفعت خواهی ندارد و 

نمی تواند جامعه را به سمت هدف جریان خود سوق دهد.  
مردم کش��ور ما نش��ان دادند که خواهان اعتدال هس��تند و در انتخابات 
ریاس��ت جمه��وری نی��ز ب��ه 
ای��ن دلی��ل دکت��ر روحانی را 
برگزیدند که شعارهای ایشان 
ش��امل اعتدال و تدبی��ر و امید 
بود. پس ه��م اصولگرایان و هم 
اصالح طلبان بای��د بدانند که 
وقتی م��ردم اعت��دال گرایی را 
می پسندند، تندروی و انحصار 

طلبی جایگاهی ندارد.  
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رحیمی رئیس دیوان محاسبات کشور شد

نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی در ادامه جلس��ه علنی روز چهارش��نبه رئیس دیوان 
محاسبات کشور را انتخاب کردند.  بهارستان نشینان در این جلسه امین  حسین رحیمی را با 

179 رای از مجموع 190 رای ماخوذه به عنوان رئیس دیوان محاسبات برگزیدند.

هشدار ایران درباره 
حمله به سوریه

مگان های 15ميليونی 
دراختيار نورچشمی ها

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در تماسهای تلفني جداگانه با وزیر 
امور خارجه هلند و معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه و تجارت ایرلند 

آخرین تحوالت بین المللي در قبال سوریه را مورد رایزني قرار داد. 
 طرفی��ن در این گفتگوها ضم��ن تاکید بر راهکار سیاس��ي بمنظور حل 
بحران سوریه، توسل به زور را مردود دانستند.  همچنین وزیر امور خارجه 
اندونزي نیز در تماس تلفني با وزیر امور خارجه کشورمان ضمن رایزني 
پیرامون تحوالت س��وریه، بر ضرورت توجه به رون��د دمکراتیک بعنوان 
تنها راه ممکن براي خروج از بحران سوریه تاکید کرد.  ظریف نیز در این 
تماسهای تلفنی ضمن محکوم کردن استفاده از سالحهاي شیمیایي بدون 
توجه به عاملین یا قربانیان آن ابراز امیدواري کرد جامعه جهاني بر راهکار 

سیاسي در حل بحران سوریه تمرکز یابد.

اگرچه این روزها خودروی مگان باالی ۸0 میلی��ون قیمت دارد، اما برخی 
»عزیزان« بعد از اجالس سران عدم تعهد، مگان های چند روز استفاده شده 
در این اجالس را در مزایده! تنها به قیمت 15 میلیون تومان صاحب شدند. 

 مصطفی افضلی فرد سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسالمی 
در جلسه علنی امروز در بیان اخطاری طبق اصل 19 قانون اساسی خطاب به 
هیات رئیسه مجلس اظهار داشت: شبکه خبر در برنامه ای اعالم کرد که در 
خالل اجالس جنبش عدم تعهد صدها خودروی مگان با قیمت ۸0 میلیون 

تومان خریداری و بکار گرفته شده است. 
 وی اظهار داشت: این خودروها بعد از این اجالس با قیمت 15 میلیون تومان 
در اختیار برخی افراد و نورچشمی ها قرار گرفته است که این کار خالف اصل 

19 قانون اساسی و خالف بند ب و ج قانون خدمات کشوری است.

آیت اهلل سیدیوس��ف طباطبایی نژاد ام��ام جمعه اصفهان و 
نماینده این اس��تان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به 
صوت منتشر شده منتسب به هاشمی رفسنجانی با مضمون 
اتهام افکنی علیه حکومت سوریه درباره استفاده از بمب های 
ش��یمیایی علیه مردمش، خاطرنش��ان کرد: من وقتی این 
خبرها را و پیامک ها را دیدم، پیش  خودم گفتم که بهترین 
راه آن است که از خودش )هاشمی رفسنجانی( بپرسم. وقتی 
از وی صحت و سقم این گفته هایش را پرسیدم دیدم خیلی 
ناراحت است. هاشمی رفسنجانی به من گفت: هیچ عاقلی 

قبول می کند که من چنین حرفی را زده باشم؟
آیت اهلل طباطبایی نژاد اضافه کرد: من به هاشمی گفتم که 
آنها صدا را دارند. هاشمی رفسنجانی در پاسخ به من گفت: 
"من صدا را خودم دیدم. صدا را درست کرد ه اند و خواسته اند 
که مثل من حرف بزنند. اصاًل این حرف و موضع من نیست. 
من گفتم آمریکا بهانه کرده که دولت سوریه علیه مردمش 
بمب های ش��یمیایی زده. گفتم آمریکا این طور گفته است 
نه اینکه موضع من باش��د. این جزو اسرائیلیات است که من 
چنین حرفی را زده باشم".پیشتر و در پی نقل قول جنجالی 
نعیمه اشراقی از آیت اهلل هاشمی رفسنجانی درباره حوادث 
سوریه، رضا سلیمانی مدیرکل روابط عمومی مجمع تشخیص 

مصلحت نظام این اظهارات را تکذیب کرده بود .

 امین حسین رحیمی دادس��تان دیوان محاسبات کشور طی 
س��خنانی اظهار داشت: با 27 س��ال س��ابقه قضایی و سابقه 
نمایندگی مجلس و تجربیاتی که در یک سال و اندی گذشته 
در سمت دادستانی دیوان محاسبات به دست آوردم احساس 
کردم اگر مورد اعتماد ش��ما قرار بگیرم می توانم در س��مت 
ریاس��ت دیوان ادای مس��ئولیت کنم.وی افزود: پرونده های 
زیادی در این مدت رس��یدگی کردم که بیشتر تخلفات علی 
رغم اینکه تعدادشان هم زیاد است اما عمدی نبوده است یک 
علت آن عدم آموزش مدیران مالی دستگاههای اجرایی است.

رحیمی افزود: رئیس دیوان محاس��بات با توجه به تعداد زیاد 
حسابرس��انی که در اختیار دارد می تواند برای مدیران مالی 
دس��تگاهها دوره آموزش��ی بگذارد تا مدیران آموزش دیده و 
درست عمل کنند.وی گفت: در کشورهای دنیا هر کسی که 
می خواهد مدیرمالی دستگاهی باشد از دیوان محاسبات گواهی 

می گیرد و این نشان از اهمیت این جایگاه دارد.
دادستان دیوان محاسبات خاطر نشان کرد: علت دیگر تخلفات، 
قوانین تصویب ش��ده است بس��یاری از قوانین و مقرراتی که 
مصوب می ش��ود واقعا قابلیت اجرایی ندارد و همین موجب 
تخلف می گردد. هر س��اله در قانون بودجه چند درصد برای 
ورزش یا پژوهش در نظر گرفته می شود اما مدیران نمی توانند 

آن را اجرایی کند و در نهایت تخلف می شود.

جاللی رئیس مرک��ز پژوهش های مجلس گف��ت : یکی از 
مشکالت جدی ما نظام آماری کشور است، چرا که سازمان 
آمار ایران روی نرخ رشد اقتصادی سال 91 کار کرده و آن 
را 5.4- اعالم کرده که باید دید چه اتفاقی افتاده که همین 
سازمان آمار تا چند سال قبل نرخ رشد را نرخ دیگری اعالم 
کرد، اما به محض اینکه دولت تغییر کرد، نرخ رشد به 5.4- 
می رس��د؟وی ادامه داد: آیا این موضوع نشان نمی دهد که 
ما به عنوان مسئوالن کشور که در حال کارکردن روی این 
موضوعات هستیم، اینکه داده ها و اطالعاتمان با رویکردها 
و نگرش های سیاسی بتواند تغییر کند، یک فاجعه است؟ 
البته معنای این موض��وع نادیده گرفت��ن خدمات آماری 
کشور نیست و معنایش این اس��ت که باید یک فکر جدی 
کنیم و یک سازمان آمار با داشتن یک هیئت امنا و زیر نظر 
قوای سه گانه تشکیل دهیم تا اساس��ا اراده مسئولین یک 
قوه نتواند بر جامعه آماری س��یطره پیدا کند.رئیس مرکز 
پژوهش های مجلس بر همین اس��اس تاکید کرد: در این 
صورت اگر جامعه آماری ما غلط باش��د، تمام تصمیماتی 
که می گیریم، غلط خواهد بود، بنابرای��ن ما فکر می کنیم 
گزارشی که مرکز پژوهش ها در این باره ارائه کرده، می تواند 
یک نقطه عطف باشد و نمایندگان بهتر است در این مدت 

تعطیالت تابستانی آن را مطالعه کنند.

غالمعلی ن��ادری مدیرکل دفت��ر آموزش ه��ای غیردولتی 
غیرانتفاعی وزارت علوم درباره ص��دور مجوز برای پذیرش 
دانشجو دانشگاه جامع بین المللی ایرانیان با اشاره به اینکه 
برای مهرماه دانشجویی در اختیار این دانشگاه قرار نگرفته 
است، اظهار داشت: ممکن است این دانشگاه با طی مراحل 
مختلف، مجوز پذیرش دانشجو برای بهمن ماه دریافت کند.

وی با بیان اینکه دانش��گاه جامع بین المللی برای پذیرش 
دانش��جو در تکمیل ظرفی��ت فرصت دارد، گف��ت: اگر این 
موسسه مراحل دریافت مجوز خود را پس از بازدید از محل و 
تایید فضا بگذارند و مجوز قطعی خود را در شورای گسترش 
دریافت کند، نهایتا به این موسس��ه دانشجو در رشته های 
کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در بهمن ماه در شرایطی که 
ظرفیتی از سوی سازمان سنجش برای تکمیل ظرفیت اعالم 
شود داده می شود.این مقام مسئول در وزارت علوم افزود: این 
دانشگاه تا پایان ش��هریور مهلت دارد برای این مساله اقدام 
کند و اگر بتواند مراحل اداری خود را طی کند، احتمال اینکه 
برای تکمیل ظرفیت طبق قوانین س��ازمان سنجش به آن 
دانشجو داده شود وجود دارد.نادری تصریح کرد: این موسسه  
مجوز اولیه خود را از شورای عالی دریافت کرده است. بعد از 
این مجوز اولیه باید فضا را مشخص کنند و امکانات را اعالم 

کنند و  به استناد این مجوز قطعی داده می شود.

مجلس مجلسسیاست داخلی دولت

صدا؛ جعلی است و من دولت 
سوریه متهم نكردم

 اولویت دیوان
 محاسبات

 آمارها با تغيير دولتها
 عوض می شوند ! 

مجوز قطعی به دانشگاه 
احمدی نژاد داده نشد
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اسرائيل مسئول شليک 
موشک  در مدیترانه

وزارت دفاع روسیه از شلیک دو موشک بالستیک در شرق 
مدیترانه خبر داد.  شبکه 10 تلویزیون اسرائیل اعالم کرد 
که دو موش��ک مذکور توس��ط یک جنگنده اسرائیلی و به 
صورت  آزمایشی شلیک شده است.  این شبکه اعالم کرد که 
مقامات اسرائیلی با صدور بیانیه ای، مسئولیت شلیک این دو 
موشک را بر عهده گرفته و اعالم کرده اند که این موشک ها 
توسط یک جنگنده اسرائیلی شلیک شده و اقدامی روتین 

در ارتش اسرائیل است

حمله کنيد به همه اس۳۰۰ 
می دهيم

والدیمیر پوتی��ن رئیس جمه��ور روس��یه در گفت وگو با 
آسوش��یتدپرس، نس��بت به هر گونه اقدام یکجانبه غرب 
علیه سوریه هشدار داد.وی در ادامه افزود، در صورت اثبات 
این مسله که نیروهای دولتی از س��الح شیمیایی استفاده 
کرده اند، روسیه احتماال مانع تصویب قطعنامه ضدسوری 

در شورای امنیت سازمان ملل نخواهد شد.
پوتین در رابطه با موشک های اس 300 گفت: این موشک ها 
خیلی موثر است و مس��کو بعضی از قطعات آن را بر اساس 
قرارداد بین دو کش��ور برای سوریه ارس��ال کرده اما هنوز 
کامل نشده و فعال ارس��ال بقیه قطعات متوقف شده است.

وی هشدار داد، اگر آمریکا بدون تصویب شورای امنیت به 
سوریه حمله کند، روس��یه احتماال به هرکشوری که الزم 

باشد موشک های اس 300 را خواهد فروخت.

ارتش سوریه کنترل »اریحا« 
را به دست گرفت

تشکل موسوم به دیدبان حقوق بش��ر سوریه اعالم کرد 
ک��ه نیروهای نظامی س��وریه پس از درگیری ش��دید با 
جنگجویان که در 24 آگوست شهر اریحا در استان ادلب 
را اشغال کرده بودند، توانستند کنترل این شهر را بازپس 
بگیرند.دیدبان حقوق بشر سوریه گفت: نیروهای نظامی 
سوریه با حمایت نیروهای دفاع مدنی این کشور کنترل 
ش��هر اریحا را پس از 10 روز درگیری ش��دید به دست 
گرفتند.گروه های موس��وم به احرار الشام، صقور الشام، 
جبهه النصره و برخی دیگر در 24 آگوست گذشته شهر 

اریحا را اشغال کرده بودند.

اخبار بين الملل

با ماموریتی که مش��اور رئیس جمهور برای بررس��ی ساختار 
برخی معاونت های تحت نظر ریاست جمهوری گرفته است به 
نظر می رس��د تا دو ماه دیگر نهاد ریاست جمهور دچار پوست 
اندازی شود.دولت روحانی هنوز مستقر نشده و مراسم تحلیف 
و تنفیذ هنوز برگزار نش��ده ب��ود که خبرهایی درب��اره انتقال 
سازمان انرژی اتمی کشور به زیر مجموعه وزارت نیرو و خارج 
کردن این سازمان از مجموعه معاونت های ریاست جمهوری 
شنیده می شد. این اتفاق نیفتاد و علی اکبر صالحی وزیر امور 
خارجه س��ابق و رئیس پیش��ین س��ازمان انرژی اتمی دوباره 
ریاست این س��ازمان را برعهده گرفت، اما تصمیم دولت برای 
ایجاد تغییرات اساسی در پاس��تور به حوزه های دیگر سرایت 
کرد تا ش��اید در دوماه آینده شاهد پوست اندازی در مجموعه 
معاونت های ریاست جمهوری و تغییر ساختار این نهاد باشیم

موازی کاری
ماجرای موازی کاری ها در دس��تگاه سیاس��ت خارجی یکی 
از پرمناقش��ه ترین اتفاق��ات دوران احمدی نژاد اس��ت که با 
نهی رهبر معظم انقالب همراه ش��د. محمود احمدی نژاد در 
مقطعی برخی از نزدیکان خود از جمله اسفندیار رحیم مشایی 
و حمیدرضا بقایی را به عنوان نماین��دگان ویژه دولت در امور 
خاورمیانه و آس��یا منصوب کرد. این میان آخوندزاده نماینده 
ویژه رئیس جمهور در امور خزر شد و ظهره وند سفیر جنجالی 

منصوب احمدی نژاد در ایتالیا هم نماینده ویژه رئیس جمهور 
در امور افغانس��تان. کار چنان بیخ پیدا کرد ک��ه رهبر معظم 
انقالب در دیدار اعضای هیات دولت با ایشان در شهریور سال 
۸9 پرهی��ز از کارهای موازی در عرصه ه��ای مختلف از جمله 
سیاس��ت خارجی و نیز اعتماد به وزیران را م��ورد تاکید قرار 
دادند. حکم نمایندگی ویژه این 4 نفر به حکم مشاورت تبدیل 
شد اما چندی بعد معاونتی در پاستور شکل گرفت که بخشی 
از اختیارات دستگاه دیپلماس��ی در خیابان کوشک مصری را 
به نهاد ریاست جمهوری در پاس��تور منتقل می کرد. معاونت 
بین الملل ریاس��ت جمهوری که به علی سعیدلو رئیس سابق 
سازمان تربیت بدنی سپرده ش��ده بود عمال تفسیر به موازی 
کاری در دستگاه خارجی می شد. علی سعیدلو عازم سفرهای 
خارجی شد و نقش ویژه ای در دعوت سران کشورهای خارجی 
برای اجالس عدم تعهد در تهران بازی کرد. اجالس عدم تعهد 
که برگزار ش��د و دبیرخانه این اجالس شکل گرفت اسفندیار 
رحیم مشایی به ریاست این دبیرخانه منصوب شد و سفرهای 
خارجی اس��فندیار و ماموریت های خارج��ی او و رایزنی های 
دیپلماتیک مخفیانه و علنی او به یکی از سوژه های روز تبدیل 
شد. این همه در ش��رایطی اتفاق می افتاد که منوچهر متکی 
وزیر خارجه دولت نه��م و دهم که به همین م��وازی کارهای 
اعت��راض می ک��رد در جریان س��فرش به س��نگال و در حین 

ماموریت برکنار شد.

این میان ت��ک تازی های ش��ورای عال��ی ایرانیان خ��ارج از 
کشور هم بود که در مقطعی مثل س��ازمان میراث فرهنگی و 
گردش��گری به حیات خلوت نزدیک ترین یاران احمدی نژاد 
تبدیل ش��ده بود. همایش پرس��روصدایی که با حضور برخی 
چهره های خارجی این ش��ورا برگزار کرد به قیمت کارت زرد 

مجلس به وزیر خارجه وقت تمام شد. 

من مامورم
حاال اکبر ترکان مشاور رییس جمهور از سوی حسن روحانی 
به سرپرس��تی نهادهایی منصوب شده است که پیش تر تحت 
زمامت اسنفدیار رحیم مشایی پرحاش��یه ترین چهره دولت 
دهم بود. ش��ورای عالی ایرانی��ان خارج از کش��ور و دبیرخانه 

جنبش عدم تعهد از آن جمله است. 
معاونت بین الملل ریاس��ت جمهوری هم تحت سرپرس��تی 
ترکان قرار گرفت و سازمان فضایی کشور هم. این همه باعث 
ش��د تا از ترکان به عنوان غالمحس��ین الهام یا مشایی دولت 
یازدهم یاد کنند و پسوند ابوالمشاغل را هم به او بچسبانند. اما 

خبری که ترکان داد حکایت از یک ماموریت داشت.
 ماموریتی که تغیی��ر در س��اختار نهاد ریاس��ت جمهوری و 
 مجموعه ه��ای تحت نظر رئی��س جمهور را داش��ت. او گفت 
که  شورای عالی ایرانیان خارج از کش��ور، جنبش عدم تعهد، 
معاونت بین الملل ریاست جمهوری، س��ازمان فضایی کشور 
و دبیرخانه ش��ورای عالی مناطق آزاد دس��تگاه هایی هستند 
 که من از س��وی آق��ای روحانی برای بررس��ی س��اختار آنها

مأمور شدم.
به عنوان مث��ال معاون��ت بین الملل نهاد ریاس��ت جمهوری 
مأموریت هایی دارد و حاال من مأمور هس��تم ک��ه این نکته را 
بررس��ی کنم تا آیا وجود این معاونت الزم اس��ت و ی��ا نه و آیا 
می توان مأموری��ت این معاون��ت را به جای دیگ��ری منتقل 

کرد یا نه.
مشاور رئیس جمهور  گفته است ش��ورای عالی ایرانیان خارج 
از کشور نیز بخشی از وظایف آن مربوط به وزارت امور خارجه 
است و حاال باید بررس��ی کرد که آیا این ش��ورا باید به وزارت 
 امور خارجه بازگردد و یا به شکل دیگری به فعالیت خود ادامه

 دهد.
هرچه در دولت احمدی نژاد به ساختار دستگاه دیپلماسی کم 
توجهی ش��د  و اختیارات وزیر خارجه کمتر شد تا دیپلماسی 
هیجانی رئیس جمهور جای بیشتری برای خودنمایی داشته 
باشد در دولت روحانی توجه به دس��تگاه دیپلماسی و وزارت 
خارجه بیشتر شده اس��ت. روحانی بخشی از مشکالت داخلی 
را ناش��ی از مدیریت نامطلوب در عرصه سیاست خارجی می 
داند. ترکان از فرصت دوماهه رئیس جمهور به وی برای بررسی 
ساختار این دس��تگاه ها خبر داده و ممکن است دو ماه دیگر 
تغییرات اساسی در نهاد ریاست جمهوری شکل بگیرد و به تبع 

آن در دستگاه سیاست خارجی و وزارت خارجه.

تغييرات ساختاری در دولت آغاز شد 

پوست اندازی در ریاست جمهوری



یادداشت

احتمال بارش باران در استان
کارشناس مسوول پیش بینی هوای اصفهان گفت: عبور امواج ناپایدار 
شمالی از روی استان در سه روز آینده، در نواحی غرب و شمال استان، 
احتمال بارش پراکنده و موقتی در ساعات عصر و شب را به همراه خواهد 
داشت.میترا سیدان گفت: بررسی آخرین نقشه های هواشناسی، بیانگر 
عبور امواج ناپایدار شمالی از روی استان در سه روز آینده است؛ بر همین 
اساس، آسمانی صاف تا قسمتی ابری، در برخی س��اعات افزایش ابر و 
احتمال بارش پراکنده و موقتی در ساعات عصر و شب در نواحی غرب 
و شمال استان را شاهد خواهیم بود؛ همچنین احتمال بارش خفیف در 
مرکز اس��تان وجود دارد.وی با بیان اینکه دمای اصفهان در ۲۴ ساعت 
آینده تغییر محسوس��ی نخواهد داش��ت، افزود: در ای��ن مدت، دمای 
شهرستان اصفهان در گرمترین  ساعات به ۳۴ درجه ی سانتیگراد و در 

خنکترین  ساعات به ۱۷ درجه خواهد رسید.

بهره برداري پارك آبي ناژوان  
درنيمه دوم مهرماه 

مدیر طرح ساماندهي ناژوان گفت: احداث پارك آبي ناژوان در مراحل 
پایاني است و تا نیمه دوم مهرماه سال جاري به بهره برداري مي رسد.

غالمرضا ساکتي با اعالم این مطلب اظهار داشت: احداث پارك آبی 
کودکان در جنوب رودخانه در حال اجرا است و اکنون مراحل پایاني 

تست تاسیسات و موتورخانه آن در حال انجام مي باشد.
وي با اشاره به ویژگي هاي این طرح افزود: این طرح داراي ۸۰  نوع 
بازي براي کودکان مي باش��د که اعتباري بالغ بر یك میلیارد تومان 
در برداشته است.مدیر طرح ساماندهي ناژوان عنوان کرد: این پارك 
آبي اولین پارك آبي در کشور مي باش��د که تاکنون نمونه مشابهي 
در کشور نداشته اس��ت لذا این طرح با حساسیت و انجام تست هاي 

مختلف در حال انجام مي باشد.

 برخی طراحی های معماری شهری 
سنخيتی با محيط ندارد

پژوهش��گر عرصه معماری گفت: بس��یاری از آثاری ک��ه در فضای 
معماری شهری به وجود می آید س��نخیتی با محیط ندارد و در اکثر 

مواقع این عدم سنخیت به ذائقه مردم نیز خوشایند نیست.
علیرضا ملك پور اظهار کرد: وضعیت هنر در شهرس��ازی در بیشتر 

مواقع مطلوب نیست و مردم نیز متوجه این امر می شوند.
وی افزود: معماری، نقاشی دیواری و دکوراسیون شهری از هنرهایی 
است که در فضای شهرس��ازی از آن بهره گرفته می ش��ود، اما هنر 
نقاشی و گرافیك دیواری که در اکثر بزرگراه ها استفاده می شود در 
حد هنر حرفه ایی نیست.استاد دانشگاه، هنرمند و پژوهشگر عرصه 
معماری گفت: بسیاری از آثاری که در فضای معماری شهری به وجود 
می آید سنخیتی با محیط ندارد و در اکثر مواقع این عدم سنخیت به 
ذائقه مردم نیز خوشایند نیست و مورد پسند آنها نیز قرار نمی گیرد.

وی ادامه داد: باید در فضاس��ازی شهری و معماری و نقاشی دیواری 
سنخیت با محیط را در نظر گرفت و سپس دست به کار شد.ملك پور 
اضافه کرد: فضاسازی شهری نسبت به گذش��ته بهتر شده است اما 
هنوز جای کار زیادی دارد.وی تصریح کرد: نقاش��ی دیواری باید در 
سطح کالن مورد توجه قرار گیرد و ایده های نو، علمی و کارشناسی 

شده در این راه استقبال کرد.

فرصت های سرمایه گذاری در کرکوند 
ش��هردار کرکوند با اش��اره به اینکه این ش��هر فرصت های فراوانی 
برای س��رمایه گ��ذاری دارد، گف��ت: صنایع ف��والد فرصت طالیی 
برای سرمایه گذاری هستند.جواد س��لطانی با اشاره به فرصت های 
سرمایه گذاری در شهر کرکوند اظهار کرد: شهر کرکوند مکان بسیار 

خوبی برای سرمایه گذاری است.

گشتی در اخبار 

احيای رودخانه زاینده رود از 
ضرورت های شهر 

  مهندس رضا امینی
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان

طبیعتا بر اساس برنامه هایی که وظایف شورا را تبیین می کند اولین برنامه 
شورای اسالمی شهر اصفهان انتخاب ش��هردار است.ضرورت مهم شهر 
اصفهان نجات و احیای رودخانه زاینده رود است که متاسفانه طی سنوات 
گذشته مورد بی مهری قرار گرفته که امیدواریم با حمایت همه نهاد های 

مربوطه بتوانیم آن را احیا کنیم.
توجه به این که بخشی از مس��ائل مربوط به زاینده رود در اختیار شورای 

ش��هر اس��ت و حمای��ت بقیه 
دس��تگاه ها را ه��م می طلب��د 
امیدواری��م بتوانی��م زود تر به 
احیای ای��ن رود جام��ه عمل 
بپوشانیم.همچنین راه اندازی 
قط��ار ش��هری یکی دیگ��ر از 
ضرورت ه��ای ش��هر اصفهان 
است که بایس��تی در فهرست 

برنامه های ما باشد .
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چهره روز
آغاز شانزدهمین دوره ازدواج دانشجویی 

شانزدهمین دوره ازدواج دانشجویی ۶۳۰ زوج دانشجوی پیام نور استان اصفهان آغاز شد.
دیروز  شانزدهمین دوره ازدواج دانشجویان پیام نور کل استان اصفهان در تاالر گسترش دانشگاه 

علوم پزشکی اصفهان آغاز شد.
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آتش نشانان اصفهاني 
۱۱۱۱ نفر را نجات دادند

رییس پلیس راهور ناجا گفت: امسال ۱۸۰ میلیون تردد در سفرهای تابستانی 
در جاده های کشور به ثبت رسیده که متوسط س��رعت امسال یك کیلومتر 
کاهش داشته است.وی با بیان اینکه  بیشترین سفرها به  استان های اصفهان 
,مازندران، گیالن، البرز، خراسان رضوی و فارس عنوان بوده است افزود : مسیر 
تهران- کرج، آزاد راه قم - تهران، قم - ساوه و مش��هد- چناران از جاده های 
پرتردد در کشور بودند.رییس پلیس راهور با اش��اره به اینکه سال گذشته در 
جاده های کشور طی هفت ساعت ۳۳۰ خودرو به طور متوسط تردد داشتند، 
یادآور شد: امسال شاهد افزایش ۱۳ درصدی تردد بودیم .رییس پلیس راهور 
نقاط حادثه خیز در جاده های کش��ور را ۲۰هزار نقطه عنوان کرد و ادامه داد: 
برای رفع نقاط حادثه خیز اقدامات بلندمدت از قبیل اصالح هندسی جاده ها و 

در کوتاه مدت با عالئم را به اطالع رانندگان می رسانیم.

مدیرعامل س��ازمان آتش نش��اني و خدمات ایمني ش��هرداري اصفهان 
گفت: یك هزار و ۱۱۱ نفر در ۵ ماهه ابتدایی س��ال ۹۲ توسط نیروهای 
عملیاتی این س��ازمان نجات یافته اند.بهزاد بزرگ��زاد با اعالم این مطلب 
اظهار داش��ت: تعداد نجات یافته های ۵ ماهه ابتدایی سال جاري نسبت 
به سال گذشته ۱۳ درصد رشد داشته و تعداد فوتی ها با ۳۱ نفر، کاهش 
۳۱ درصدی را ثبت کرده است. وي افزود: در مدت زمان اعالم شده یك 
هزار و ۴۷۷ حادثه و یك هزار و ۲۶۹ حریق رخ داده که به ترتیب رشد ۵ 
و ۶.۵ درصدی را پشت سر گذاشته اند.. مدیرعامل سازمان آتش نشاني 
و خدمات ایمني شهرداري اصفهان بیان داش��ت: بیشترین آمار حوادث 
متعلق به محبوس ش��دن در آسانس��ور با ۱۹۸ مورد، محبوس شدن در 

اماکن با ۱۹۶ مورد و سوانح خودرویی با ۱۹۰ مورد مي باشد.

سنا[
س:ای
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زیر پوست شهر /نگاه حصه به تدبیر و امید 

رئیس کمیس��یون اجتماعی مجلس شورای اس��المی گفت: 
خوش��بختانه دول��ت یازدهم ب��ا مرخصی ۹ ماه��ه و ۱۵ روزه 

والدینی که صاحب اوالد می شوند موافقت کرد 

عزیزی درباره قانون افزایش مرخصی زایمان افزود: براس��اس 
مصوبه مجلس نهم مرخصی زایمان از ش��ش به ۹ ماه افزایش 

یافت و برای پدران ۱۵ روز در نظر گرفته شد.

وی مرخصی پدرانی را که صاحب فرزند می شوند علمی دانست 
و گفت: حضور والدین در کنار یکدیگر پس از فرزند دار شدن در 

زمینه مسائل روانی بسیار موثر است.
عزیزی افزود: در گذشته تنظیم خانواده بود اما اکنون با توجه 
به تهدید نسل حمایت از خانواده را در دستور کار داریم و برای 
تشویق باروری زوجین این قانون را مصوب کردیم که به علت بار 
مالی با مخالفت شورای نگهبان روبرو شد و پس از انجام اصالح 

دولت را مجاز به اجرای این قانون کردیم.
وی می��زان هزینه اجرای قان��ون افزایش مرخص��ی زایمان را 
به طور تقریبی س��االنه ۱۷۰ میلیارد تومان دانس��ت و گفت: 
دولت یازده��م با توجه به ب��ار مالی آن این قان��ون را همچون 
 دیگر م��وارد از ۱۵ م��رداد امس��ال لغ��و و پس از مدت��ی آنرا 

تایید کرد.
عزیزی افزود: دولت مجاز به اجرای این قانون اس��ت و اگر پول 
داشته باش��د آن را اجرا می کند و درغیر این صورت اجرا نمی 

کند.

رئیس کمیس��یون اجتماعی مجلس افزود: اعتبارات امس��ال 
۷۰۰ هزار میلی��ارد تومان اس��ت و اختص��اص ۱۷۰ میلیارد 
 تومان برای افزایش نس��ل و اجرای این قانون مشکلی به وجود

 نمی آورد.
عزیزی مصوب��ه جدید مجلس را که با ه��دف افزایش جمعیت 
انجام شده است راضی کننده ندانست و گفت: طراح اصلی این 
طرح کمیسیون اجتماعی بود و ۵۰ ماده در حمایت از خانواده 
تهیه کرد اما متاسفانه هیات رئیسه آن را به کمیسیون فرهنگی 

واگذار کرد و به این طرح توجهی نشد.
وی اف��زود: با وجود اینک��ه این مس��اله ای اجتماعی بود حتی 
کمیسیون اجتماعی را به عنوان کمیسیون فرعی نیز برای آن 
در نظر نگرفتند اما ما ب��ه وظایف خود عمل می کنیم اما اگر به 
کمیسیون اجتماعی واگذار می ش��د جزو با اولویت ترین طرح 

ها قرار می گرفت.
عزیزی ارائه طرح های جدید را مس��تلزم فعالیت کمیس��یون 

فرهنگی دانست که آن را به صحن علنی بیاورند.

ریيس کميسيون اجتماعی مجلس شورای اسالمی:

افزایش مرخصی زایمان امسال اجرا می شود

 ثبت ۱80 ميليون تردد 
در سفرهای تابستانی

اصغ��ر آذربایجان��ی   منتخب م��ردم اصفهان در 
انتخابات چهارمین دوره ش��ورای اس��المی شهر 
اصفهان گفت : رویکرد ش��ورای چهارم اسالمی 
ش��هر اصفهان در عرصه اجتماعی و فرهنگی این 
اس��ت که بتوانیم ظرفیت های ش��هر را همگام با 
زیرساخت های شهر توسعه دهیم که این مسائل 
پس از مطرح ش��دن در ش��ورا به ی��ك گفتمان 
مشترك میان اعضا خواهد بود و سپس در قالب 

مصوبات توسعه می یابد.
البته این به این معنا نیس��ت ک��ه دیگر نیازی به 
توسعه زیرساخت ها نیست و توسعه زیرساخت ها 
نیز ادامه می یابد، اما در اولویت برنامه های شورای 
چهارم، فعالیت های فرهنگ��ی و اجتماعی نمود 

بیشتری پیدا می کند.
وی در پاس��خ به این س��وال که اگر قرار باشد به 
اصفهان به عنوان یك کالنش��هر از میان س��ایر 
کالن ش��هرهای کشور  همچون، مش��هد، شیراز 
و تبریز ی��ك رتبه بدهید، چه رتب��ه ای می دهید 

پاس��خ دادند مقایسه کالنش��هرها باید بر اساس 
یك ضابطه یکسان انجام پذیرد تا قضاوت عادالنه 
باش��د، ظرفیت ه��ای متفاوتی که کالن ش��هرها 
دارند، نمی تواند به قضاوت یکسانی بینجامد، شهر 
مشهد پایتخت معنوی ایران است و ظرفیتی با نام 
حضرت رضا)ع( دارد که باعث می ش��ود اتفاقاتی 

در آن روی دهد تا منجر به توسعه شهری  شود.

اصفهان حرف برای گفتن دارد
شهر اصفهان با ظرفیت تاریخ تمدن و گردشگری 
که دارد به گونه ای دیگر تعریف می شود، به همین 
جهت گردش��گر اصفهانی و گردش��گر مشهد با 
یکدیگر متفاوت اس��ت، ش��هر تبریز نیز به دلیل 
نزدیکی به مرز و حس ناسیونالیس��تی که نسبت 
به ق��وم ت��رك در آن وج��ود دارد و همچنین به 
واسطه توپوگرافی که دارد نباید با شهرهای دیگر 

مقایسه شود.
اصفهان به واس��طه ظرفیت الگو پذیری که برای 

خود ایجاد ک��رده، در عرصه ه��ای مختلف از آن 
الگو گیری شده و این نشان می دهد که اصفهان 
توانسته اس��ت قابلیت خود را طوری نشان دهد 
که دیگر ش��هرها به واس��طه ظرفیت های آن، از 
اصفهان الگو بگیرند و در جهت توسعه شهر خود 

از آن بهره برند.
اصفهان در میان کالن ش��هرها حرف برای گفتن 
دارد و در عرصه مدیریت ش��هری نی��ز قابل الگو 
گیری است.به عنوان مثال اقدامی که شهرداری 
به عنوان یك نهاد اجتماعی برای ارتباط با مردم 
به نام شبکه CMNراه اندازی کرد،در هیچ یك از 
کالن شهرها انجام نشده بود و اولین بار در اصفهان 

صورت پذیرفت.
ش��هر اصفهان دارای تفکری است که باعث شده 
در سه دوره تاریخی  به واس��طه خانه سلجوقی، 
خانه مش��روطیت، دولت خانه صفوی��ه و میدان 
نظام ظرفیت های خود را به مخاطبان نشان دهد 
که این امر نش��انگر این اس��ت که اصفهان دارای 

پش��توانه فکری عمیقی بوده و هست و به واسطه 
آن می تواند الگوهای مدیریتی خ��ود را به دیگر 

شهرها نشان دهد.
ل��ذا این پرس��ش ک��ه رتب��ه اصفه��ان در میان 
کالن شهرها چند است باید با این پرسش که آیا 
اصفهان در میان کالن شهرها حرفی برای گفتن 

دارد تغییر یابد.
وی با بیان اینکه  اگر اصفهان را از نگاه یك تمدن 
ببینیم و با دیگر شهرها مقایسه کنیم،  به راحتی 

به سرآمد بودن آن می رسیم یاد آور شد : 
، اصفهان در مسیر چند هزار ساله رو به تعالی بوده 

و مبانی تعالی آن مشهود است.
داشته ها زمانی زیاد می شود که همه همدل شوند 
و شهر را بسازند، باید همه اصفهانی ها از مسئوالن 
مطالبه کنند، به عنوان مثال خشکی زاینده رود 
برای مردم به یك مس��ئله عادی تبدیل ش��ده، 
باید مردم با همدلی و اتحاد با مس��ئوالن استان 

خواستار نیازها و مطالبات خود شوند.
به واس��طه احیای میدان امام علی )ع( به سمت 
اصفهان بودجه و گردش��گر س��رازیر می شود، ما 
نباید با س��نگ اندازی و انتقاده��ای بی مورد در 
رسانه ها وحدت را از بین ببریم، بلکه باید بپذیریم 
که داشته های خود را زیاد کنیم  و با همدلی آن را 
پیگیری کنیم، در اصفهان برخی نگاه های سیاسی 
جلو همدلی را می گیرد، اما حسن شورای چهارم 
شهر این است که کمتر سیاسی است و به عنوان 

یك نهاد اجتماعی تعریف شده است.
در ش��ورا ورود به مسائل سیاسی داش��ته ایم، اما 
عینك ش��ورا کمتر به س��مت مس��ائل سیاسی 
سوق پیدا کرده و بیشتر بر جنبه خدمت به مردم 
تأکید دارد.منتخب مردم اصفه��ان در انتخابات 
چهارمین دوره ش��ورای اسالمی ش��هرافزود : به 
طور قطع اگر در حوزه مدیریت شهری و استانی 
هماهنگی بیشتری وجود داشت، برکات بیشتری 
برای اصفهان ب��ه وجود می آم��د، در دوره آینده 
این هماهنگی انجام می شود و ش��ورا نیز در این 
هماهنگی میان مدیران شهری و استانی اقدامات 

زیادی انجام می دهد.

پروژه مترو اصفهان، درگير ناهماهنگی
تنها پ��روژه مت��رو اصفهان، درگی��ر ناهماهنگی 
مدیریت شهری و استانی است، هرچند در برخی 
از پروژه ها شهرداری می توانست در تسهیل امور 
اقدامات بیشتری انجام دهد، زیرا اصفهان به دلیل 
زیرساخت هایی که دارد می توانست دارای آهنگ 

رشد تندتری باشد.
امید اس��ت ناهماهنگی که وجود داش��ته در دور 
چهارم مرتفع ش��ود و تس��ریع در آهنگ توسعه 
رش��د اصفهان به وجود آید، البته این بدان معنا 
نیست که سیاه نمایی کنیم که در حوزه مدیریت 
استانی و شهری هماهنگی وجود نداشته، بلکه این 
ناهماهنگی ها به دلیل برخی تصمیماتی بوده که 
به صورت جداگانه در مدیریت ش��هری و استانی 
گرفته ش��ده اس��ت.باید فضاهای کاری شفاف تر 
شود، زیرا نبود ش��فافیت بعضی موضوعات باعث 

می شود که نتوانیم نگاه جمع را در نظر بگیریم.
شورای شهر برخاس��ته از مردم است و مدیریت 
ش��هر باید پاسخگوی آن باش��د، به همین جهت 

ارتباطات باید شفاف تر شکل گیرد.

خشکی زاینده رود، مهم ترین اولویت
آذربایجانی  با اشاره به اینکه خشکی زاینده رود، 
مهم ترین اولویت معضالت کالن ش��هر اصفهان 
است و همه باید دغدغه آن را داشته باشندافزود 
: آبادانی اصفهان به واسطه زاینده رود بوده و اگر 
زاینده رود جاری نش��ود اصفهان پسرفت زیادی 
خواهد کرد و نمی تواند یك شهر ایده آل در حوزه 

گردشگری باشد.
مش��کالت زیس��ت محیطی، اصفه��ان  از لحاظ 
زیست محیطی دارای مش��کالت زیادی است، از 
جمله آلودگی های محیطی، بیماری های مختلف 
همچون ام اس که اصفهان در این راس��تا جایگاه 
باالیی در کشور دارد.عدم نگاه برخورداری به شهر 
اصفهان که باعث شده اس��ت پروژه های شاخص 
کشوری در اصفهان س��ر وقت انجام نشود، مثل 
مترو، مصلی، قطار سریع س��یر اصفهان، تهران و 
ورزشگاه نقش جهان است، به همین جهت باید 

نگاه ها به سمت اصفهان عوض شود.
اصفهان شهری با بوم فرهنگی است که باید جلو 
توس��عه های صنعتی در آن گرفته شود و ساخت 
کارخانه و پاالیش��گاه در اصفهان متوقف ش��ود، 
زیرا بوم اصفهان صنعتی نیست و افتخارات آن در 
صنایع دستی و هنر و تمدن است و دارای مکاتب 
مختلف در عرصه حوزه و دانش��گاه و غیره است، 
به همین جهت محور تمام حرکات اصفهان باید 
تمدن و فرهنگ باش��د تا عرصه های مختلف نیز 

توسعه یابد.
وی در پیای��ان تاکید کرد :اصفه��ان نصف جهان 
می ماند اگر؛ دس��ت در دس��ت هم دهی��م برای 

پیشرفت و آبادانی شهر.

عضو شورای شهر اصفهان:اگر دست در دست هم دهيم 

اصفهان از نگاه تمدنی؛ سرآمد شهرها

براساس مصوبه 
مجلس نهم 

مرخصی زایمان 
از شش به ۹ ماه 
افزایش یافت و 
 برای پدران ۱۵ 

روز در نظر گرفته 
شد.



چهره روزیادداشت

60 هزار پیشنهاد در پاالیشگاه 
اصفهان 

دبیر نظام پیش��نهادهای ش��رکت پاالیش نفت اصفهان اعالم کرد 
تعداد پیشنهاد ارائه ش��ده به دبیر خانه این نظام تا 12 شهریور ماه  
سال جاری 57132 پیشنهاد بوده است . مهدی نجمی سود و صرفه 
اقتصادی ناشی از اجرای پیشنهادها در شرکت پاالیش نفت اصفهان 

را حدود 25 میلیارد و 572 میلیون و 500 هزار تومان دانست 

افزایش ۲۵ درصدی واردات کاغذ
گمرک ایران اعالم کرد: در 5 ماه نخست امسال  57.2 هزار تن کاغذ 
روزنامه به کشور وارد شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 25 

درصد افزایش نشان می دهد.
بر اس��اس آمار گمرک جمهوری اس��المی ای��ران از ابتدای س��ال 
۹2 تا پای��ان مرداد م��اه 57.2 ه��زار تن کاغ��ذ روزنامه به ش��کل 
 رول و ورق ب��ه ارزش ۴2.1 میلیون دالر وارد کش��ور ش��ده اس��ت. 
گ��زارش گم��رک ای��ران حاک��ی اس��ت: واردات کاغ��ذ روزنام��ه 
امس��ال نس��بت ب��ه م��دت مش��ابه س��ال قب��ل 25.30 درصد به 
 لح��اظ وزن و 1۶.71 درصد به لح��اظ ارزش افزایش یافته اس��ت. 
 گفتنی است واردات کاغذ به معنای کاهش قطع درختان کشور است 
همچنین در 5 ماهه ابتدایی امس��ال ۸2.5 هزار تن موز سبز تازه یا 
خشک کرده به ارزش 7۶.۴ میلیون دالر وارد کشور شده که نسبت 

به مشابه سال گذشته 55 درصد کاهش یافته است. 

پهنای باند هیچ شرکتی را به علت 
بدهی قطع نکرده ایم

مسئول دیتای شرکت ارتباطات زیرس��اخت گفت: پهنای باند هیچ 
ش��رکتی را به علت بدهی قط��ع نکرده ایم.مجتبی اعرابی با اش��اره 
به خدمات ارائه ش��ده توسط ش��رکت ارتباطات زیرس��اخت اظهار 
داشت: در حال حاضر همه اپراتورها چه ثابت و چه همراه از خدمات 
شرکت ارتباطات زیرساخت استفاده می کنند.وی خاطرنشان کرد: 
س��رویس های ارزش افزوده و vpn نیز توسط شرکت ارتباطات زیر 
س��اخت ارائه می شود.مسئول دیتای ش��رکت ارتباطات زیرساخت 
گفت: پهنای باند هیچ شرکتی را به علت بدهی قطع نکرده ایم و تمام 
گفته ها  در این ارتباط کذب است.این مس��ئول تصریح کرد: مردم 
می توانند با ش��ماره ۴2۸11-021 تماس حاصل کرده و با شرکت 
ارتباطات زیرس��اخت ارتباط برقرار کرده و مشکالت و پیشنهادات 
خود را نیز بیان کنند.اعرابی گفت: تحریم ها نیز سبب بروز مشکالتی 
شده که امیدواریم این مشکالت با اتخاذ تدابیر کارآمد برطرف شود.

وی تاکید کرد: در حال حاضر پهنای باند زیادی داریم، اما بالفاصله 
با به وجود آمدن مش��کل کوچکی همه تقصیرات به گردن شرکت 
ارتباطات زیر ساخت انداخته می شود که این کار دور از عدالت است.

تعامل تولیدکنندگان و مرکز 
پژوهش های مجلس 

: رییس مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اس��المی گفت:. وجود 
ارتباط بیشتر میان تولیدکنندگان و این مرکز پژوهش های مجلس 
سبب شناخت و انتقال موانع تولید ملی به نمایندگان مردم می شود.

کاظم جاللی در دیدار با رییس و اعضای هیات رییسه شورای مرکزی 
خانه های صنعت، معدن و تجارت کشور با تاکید بر لزوم ارتباط بیشتر 
میان صنعتگران و مرکز پژوهش های مجلس، اظهار داشت: ادبیات 

مسئوالن در برخورد با صنعتگران باید اصالح شود.
وی با تاکید بر ضرورت تداوم جلس��ات می��ان نمایندگان خانه های 
صنعت، معدن و تجارت کشور با مسئوالن مرکز پژوهش های مجلس، 
از تهیه گزارشی درباره وضعیت کشور در زمان تحویل به دولت جدید 
از سوی این مرکز خبر داد.رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به اینکه تعامل بین قوای سه گانه در حال حاضر می 
تواند موجبات رشد و توسعه کشور را فراهم کند، بیان داشت: کشور 

باید به یک سند راهبردی برای همکاری میان 3 قوه دست یابد.

 تمام ظرفیت ها ی سرمایه گذاری 
در استان فراهم است 

علیرضا همدانیان با بی��ان اینکه تمام ظرفیت های س��رمایه گذاری در 
استان اصفهان فراهم است بر روان سازی دس��تگاه های اجرایی در این 

راستا تاکید کرد . 
علیرضا همدانیان معاون برنامه ریزی و اش��تغال استانداری اصفهان در 
جلسه ی ستاد س��رمایه گذاری تاکید کرد : برون س��پاری فعالیت های 
اقتصادی و خدماتی به بخش خصوصی الزامی اس��ت . وی این امر را در 
کاهش تصدی گری و هزینه های جاری دولت موثر دانس��ت .همدانیان 
از مدیران دستگاههای اجرایی خواس��ت با درک صحیح از شرایط نوین 
اقتصادی و سیاس��ی در انج��ام امور مربوط به س��رمایه گ��ذاران بخش 

خصوصی آسان سازی نمایند . 

اخبار کوتاه

4
پایان تعمیرات اساسی پاالیشگاه تولید بنزول شرکت ذوب آهن

علیرضا رضوانیان مدیر بخش تولیدات کک و مواد شیمیایی ش��رکت ذوب آهن اصفهان گفت: تعمیرات 
اساسی پاالیشگاه تولید بنزول این شرکت پس از۶ ماه به اتمام رسید. تولیدات این پاالیشگاه در صنایع رنگ 

سازی و کارخانه های شیمیایی کاربرد دارد.
۵0 درصد درآمد دولت، امسال 

محقق نمی شود
علی ربیعی /  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

با وجود رشد اقتصادی منفی، امسال 50 درصد درآمد دولت محقق 
نخواهد شد.

 دول��ت تدبی��ر و امی��د، امی��دش ب��ه حمای��ت تعاونی ها اس��ت. 
با توجه به این که  امسال کمتر از 50 درصد درآمدهای دولت محقق 
می شوددر شرایط رکود همراه با تورم قرار داریم. در این شرایط راهی 
به جز اتکا به م��ردم و نهادهای مردمی نداریم و بای��د به توانمندی 
جامعه تکیه کنیم چرا که حجم نقدینگی در 10 س��ال حداقل 10 
برابر شده است و اگر بتوانیم 
نقدینگ��ی در دس��ت مردم 
را عرصه تولی��د بیاوریم می 
توان از بحران های ناش��ی از 
تحریم ه��ای ظالمانه عبور 
 کرده و آنها را ک��م اثر کنیم. 
متاسفانه در توسعه فرهنگ 
تعاون در جامعه دچار مشکل 

هستیم.
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  کاهش تولید عسل  
در فریدونشهر

غالمعلی ق��ادری مدیرکل تع��اون، کار و رفاه اجتماعی اس��تان اصفهان 
گفت: در سال جاری 11 طرح طبقه بندی مش��اغل و 5 قرارداد پاالیش 
 افزایش تولید از س��وی واح��د طبقه بندی مش��اغل کارگ��ری به ثبت 

رسیده است.
غالمعلی قادری در این خصوص اظهار داش��ت: این پروژه از سوی واحد 
طبقه بندی مشاغل در بخش بررسی طرح ها و نظارت و پیگیری اجرای 

طرح طبقه بندی مشاغل کارگری ثبت شده است.
وی با اشاره به اینکه تعیین صالحیت ش��رکت های خدماتی پیمانکاری 
طرف قرارداد دس��تگاه های اجرایی یا ش��رکت های دولتی نیز در حوزه 
کاری مدیریت روابط کار این اداره کل اس��ت، افزود: طی 5 ماه گذش��ته 
صالحیت ۶7 شرکت ارائه دهنده خدمات در استان اصفهان از سوی این 

اداره تایید شده است.

مدیر اداره جهاد کشاورزی شهرستان فریدونشهرگفت:گرمای بی سابقه هوا 
در سال جاری و آالیندگی ریزگردها موجب شد تولید عسل شهرستان به کمتر 

از نصف کاهش پیدا کند.
علی رضا کریمی اظهار داشت: این شهرستان به دلیل آب هوای کوهستانی و 
وجود مراتع و جنگل ها یکی از مراکز عمده تولید عس��ل استان محسوب می 
شود.وی با بیان اینکه نزدیک به 17 هزار کلونی زنبور عسل در این شهرستان 
وجود دارد، افزود: س��االنه حدود 50 هزار کلونی از استان های چهار محال و 
بختیاری، فارس و شهرستانهای مجاور این منطقه در استان اصفهان به فریدون 

شهر منتقل می شود.
مدیر اداره جهاد کشاورزی شهرستان فریدونشهر  ادامه داد: گرمای بی سابقه 
هوا در کشور و همچنین آالیندگی ریزدگرد ها تولید عسل شهرستان را به کمتر 

از نصف میزان متوسط هر ساله رسانده است.

وزیر اقتصاد در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل جدید دفتر 
وزارتی بر رشد منفی 5.5 درصدی اقتصاد کشور تاکید دوباره 
داشت.مراس��م تودیع و معارفه مدیرکل جدید دفتر وزارتی 
وزارت امور اقتصادی و دارایی ب��ا حضور علی طیب نیا وزیر 
اقتصاد، معاونان و مدیران این وزارتخانه برگزار ش��د.طیب 
نیا طی حکمی محمد شرفشاهی را به سمت مدیرکل دفتر 
وزارت��ی منصوب و از خدم��ات ابراهیم حکیم��ی مدیر کل 
س��ابق این دفتر تقدیر کرد.وی در این مراسم با بیان اینکه 
آقای شرفشاهی از همکاران قدیمی نهاد ریاست جمهوری 
است، گفت: به دلیل اهمیت هماهنگی امور مربوط به ستاد 
وزارتخانه از وی خواستم مسوولیت دفتر وزارتی را برعهده 
بگیرد.طیب نیا درباره نقش و جای��گاه وزارت اقتصاد تاکید 
کرد: وزارت اقتصاد متولی تنظیم سیاستهای مالی و اقتصادی 
کش��ور اس��ت.وزیر اقتصاد افزود: امروز ما در خطیرترین و 

حساس ترین مقاطع تاریخ اقتصاد کشور هستیم.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: تورم شدید، رشد اقتصادی منفی 
در حد 5.5 درصد، بیکاری و خیل گس��ترده جوانان بیکار و 
جویای کار، مطالبات گس��ترده ای که ب��رای مردم از دولت 
یازدهم ایجاد ش��ده و نیز رای اعتماد بی سابقه نمایندگان 
مجلس باعث سنگینی مسوولیت ما شده و باید تالش کنیم، 

از این شرایط عبورکنیم.

وزیر تع��اون، کار و رف��اه اجتماع��ی با اع��الم اینکه در 
دوره فعالی��ت دولت تدبی��ر و امید آمارس��ازی ممنوع 
خواهد بود، گفت: برنام��ه 100 روزه وزارتخانه در حوزه 
هایی مانند بیمه ها، روابط کار، تع��اون و رفاه به صورت 
 منس��جم آماده ش��ده اس��ت و ب��ه زودی آن را گزارش

 خواهم کرد.
علی ربیعی در جمع خبرنگاران با تاکید بر سیاست های 
دولت تدبیر و امید در اتکا به مردم برای حضور در عرصه 
اقتصادی کشور گفت: ما ناگزیر به سمت خصوصی سازی 
در دولت خواهی��م رفت و باید حجم زی��اد نقدینگی در 
دس��ت مردم را در جهت افزایش اشتغال و تقویت تولید 

ملی به کار بگیریم.
وزی��ر تع��اون، کار و رف��اه اجتماع��ی اظه��ار داش��ت: 
از راهکاره��ای دولت بکارگی��ری م��ردم در اقتصاد به 
صورت جمعی اس��ت و این موضوع در قال��ب تعاونی ها 
امکانپذیر اس��ت. ظرفیت س��ازی برای فعالیت تعاونی 
ها، روان س��ازی و تس��هیل فعالیت و اخ��ذ مجوز برای 
تعاونی ها و تقویت مدیران حوزه تع��اون و کمک به راه 
اندازی تعاونی های نیمه فعال از برنامه هایی اس��ت که 
 در بخش تعاون در قالب برنام��ه 100 روزه دولت دنبال

 می شود.

نماین��ده م��ردم مبارک��ه در مجل��س گف��ت: ب��ا تاکی��د 
نوبخ��ت معاون مدیری��ت و برنام��ه ریزی رئی��س جمهور 
قرار اس��ت از این به بعد جلس��ات کارگروه نج��ات زاینده 
 رود ب��ا حضور نماین��دگان اس��تان و دولت به ط��ور مداوم

 برگزار شود.
علی ایرانپور با اشاره به اینکه با پیگیری های صورت گرفته 
طی چند روز گذشته اولین جلسه کارگروه نجات زاینده رود 
در هیات دولت برای وضعیت این رودخانه و مردم ساکن در 
حوضه زاینده رود برگزار شد، اظهار داشت: طی صحبت امروز 
دکتر نوبخت مبنی بر تداوم برگزاری جلسات کارگروه نجات 
زاینده رود، مقرر ش��د راه حل های عملی برای برون رفت از 

وضعیت فعلی این رودخانه پیشنهاد و بررسی شود. 
وی افزود: مقرر شده در کنار طرح این مسائل از 20 نماینده 
مجمع اس��تان اصفهان برای حضور در این کارگروه دعوت 
ش��ود و به طور قطع در آینده ای نزدیک ش��اهد جلس��ات 
 مداوم کارگروه نج��ات زاینده رود با هی��ات دولت خواهیم

 بود.
نماینده مردم مبارکه در مجلس بیان داش��ت: به طور قطع 
در کارگروه نجات زاینده رود بحث ح��ق آبه ها، تغییر خط 
مرزی و مباحث مربوط به اعتبارات الزم برای ایجاد طرح های 

آبرسانی به زاینده رود و ... مطرح خواهد شد.

بانک مرکزي نرخ ان��واع ارز بانکي را اعالم کرد که بر این 
اساس نرخ دالر و پوند نسبت به روز گذشته رشد وقیمت 

یورو کاهش یافته است.
بانک مرکزی دیروز چهارشنبه نرخ رسمی هر دالر را 2۴ 
هزار و ۸35 ریال، قیمت هر پوند را 3۸ هزار و ۶۴۹ ریال و 
 قیمت هر یورو را32 هزار و ۶۹۶ ریال تعیین قیمت کرد. 
ن��رخ فران��ک س��وئیس 2۶.50۶ ری��ال، کرون س��وئد 
3.751 ریال، کرون ن��روژ ۴.0۸۹ ریال، کرون دانمارک 
۴.3۸۴ری��ال، روپی��ه هند 3۶۶ری��ال، دره��م امارات 
متحده عربي ۶.7۶2 ریال، دینار کویت ۸۶.۹2۸ ریال، 
یکصد روپیه پاکس��تان 23.۶۸3 ریال، یکصد ین ژاپن 
2۴.۹۴5 ری��ال، دالر هنگ کن��گ 3.203 ریال، ریال 
عمان ۶۴.51۶ ری��ال، دالر کان��ادا 23.5۶1 ریال، راند 
آفریقاي جنوبي 2.۴0۶ ریال، لیر ترکیه 12.0۴۶ ریال، 
روبل روس��یه 7۴2ریال، ریال قطر ۶.۸21 ریال، یکصد 
 دینار عراق 2.13۶ ریال و لیر سوریه 220 ریال اعالم شد. 
همچنین قیم��ت دالر اس��ترالیا 22.5۹5 ری��ال، ریال 
سعودي ۶.۶22 ریال، دینار بحرین ۶5.۸5۹ریال، دالر 
سنگاپور 1۹.۴3۶ ریال، ده روپیه سریالنکا 1.۸۶7 ریال، 
یکصد روپیه نپال 2۴.32۶ریال، یکصد درام ارمنستان 

۶.0۹3 ریال، یوان چین ۴.05۸ ریال، است. 

وزارت کارگروهتورم بانک مرکزی

رشد منفی ۵.۵ درصدی 
اقتصاد کشور

برنامه 100 روزه وزارت کار 
نهایی شد

 بررسی وضعیت 
حق آبه ها 

افزایش نرخ دالر و پوند 
دولتی نسبت به دیروز
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نماینده مردم مبارکه در مجلس گفت: شایعاتی مبنی بر حذف 
یارانه برخی از دهک های جامعه در الیحه اصالحیه بودجه ۹2 
مطرح است اما دولت و مجلس در این خصوص چنین نظری 

نداشته و این موضوع را رد می کنند.
عل��ی ایرانپ��ور درب��اره نح��وه پرداخت یاران��ه ها ت��ا پایان 
امس��ال، اظه��ار داش��ت: ب��ه ط��ور حت��م در یک بررس��ی 
کارشناس��انه اجرای ف��از دوم هدفمندی یارانه ها از س��ال 
آینده دنبال می ش��ود اما هر ش��ایعه مبنی بر ح��ذف یارانه 
برخ��ی دهک ه��ای جامعه در بودجه امس��ال هم از س��وی 
 مع��اون رئی��س جمهور و ه��م مجل��س تکذیب می ش��ود. 
 وی در پاس��خ به این س��وال که اجرای ف��از دوم هدفمندی

 یارانه ها نیز در الیحه اصالحیه بودجه ۹2 انجام می ش��ود، 
بیان داشت: عدم اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در 

 انتهای س��ال ۹2 به پایان فعالیت دولت دهم موکول ش��د. 
نماینده م��ردم مبارک��ه در مجل��س افزود: در ح��ال حاضر 
موضوعی که اکنون در خصوص اج��رای فاز دوم هدفمندی 
مطرح اس��ت تعامل نزدیک دول��ت و مجلس ب��وده چرا که 
 بای��د نواق��ص مرحل��ه اول اجرای ای��ن طرح اصالح ش��ود. 
 ۹3  وع��ده دول��ت در تحوی��ل ب��ه موق��ع بودج��ه 
وی با تاکید بر لزوم تش��کیل کارگروه هایی از س��وی دولت 
و مجل��س برای بررس��ی نقاط ق��وت و ضعف ف��از اول طرح 
هدفمندی یارانه ها با توجه به ش��رایط اقتص��ادی و تحریم 
های موجود بر س��ر راه فعالیت کش��ور، تصریح ک��رد: نباید 

 اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها با عجله انجام شود. 
ایرانپور همچنین با تاکید بر اینکه اصالحیه بودجه ۹2 چند 
روز بعد از استقرار دولت یازدهم از سوی دولتمردان با دالیل 
مختلف مطرح شد، یادآور شد: الیحه اصالحیه بودجه ۹2 طی 
 هفت��ه گذش��ته س��اماندهی و ب��ه مجل��س ارائ��ه ش��د. 
وی با بی��ان اینکه ب��ه گفت��ه روحان��ی امس��ال 210 هزار 
میلی��ارد توم��ان درآمد تعیی��ن ش��ده در بودج��ه محقق 
نخواهد ش��د، گف��ت: بر طب��ق بررس��ی ه��ای دولتمردان، 
دول��ت ب��رای ط��رح ه��ای عمران��ی، اقتص��ادی و ... ب��ا 
 کس��ری بودجه مواجه م��ی ش��ود و در پایان س��ال بدهکار 

خواهد شد.
نماینده م��ردم اصفهان در مجلس با تاکید ب��ر اینکه با اعالم 
تغییرات در الیحه بودجه ۹2 برخی نمایندگان معتقد بودند 
که این اقدام س��بب تاخیر چند ماهه دول��ت در ارائه الیحه 
بودجه ۹3 خواهد شد، تصریح کرد: به گفته و قول دولتمردان 
 آذر ماه امسال بودجه ۹3 بدون تاخیر تقدیم مجلس می شود. 
وی تاکید کرد: بنا به گفته دولت امسال 50 تا ۶0 هزار میلیارد 
تومان از درآمد بودجه ۹2 محقق نمی ش��ود و قرار است این 
موضوع در قالب الیحه اصالحیه بودجه در مجلس بررس��ی 
شود.  ایرانپور در پاسخ به این سوال که تغییرات الیحه  ” نرخ 
سوخت تا پایان سال مطابق با آنچه در بودجه ۹2 تعیین شده 
اعمال می شود چرا که هر گونه تغییرات در این مقطع زمانی 

غیر کارشناسی و توجیه اقتصادی ندارد “

مسکن گر چه یکی از نیازهای اولیه بشر است، اما این روزها 
خانه دار شدن برای بس��یاری به یک آرزو تبدیل شده است. 
این که مردم با پس انداز بتوانند خانه بخرند، در کش��ورهای 
اسکاندیناوی رایج اس��ت، گرچه مشکل مسکن در همه دنیا 

وجود دارد.
زمان انتظار برای تامین یک واحد مس��کونی در تمام دنیا و 
کش��ورهای در حال توس��عه به ویژه ایران به خاطر افزایش 
قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید مردم بر اثر تورم پیاپی، 
سال به سال طوالنی تر می شود.بر اس��اس آمارهای منتشر 
شده در سال ۸5 زمان انتظار برای تامین یک واحد مسکونی 
75 متری برای دهک اول  )گروه کم درآمد( بین 110 سال تا 
120 سال برآورد شده است.زمان انتظار برای تامین یک واحد 
مسکونی 75 متری برای س��ال ۸۴ حدود 10۸ سال بود که 
این عدد در سال ۸5 به بیش از 110 سال افزایش یافت.مینو 
رفیعی کارشناس اقتصاد مسکن در این باره می گوید: دوره 
انتظار خرید یک واحد مسکونی هر سال طوالنی تر می شود. 

انتظ�ار و پس انداز 1۲0س�اله ک�م درامدها برای 
خانه دار شدن

وی ادامه می دهد: این وضعیت از یک نس��بت قیمت مسکن 
بر درآمد محاس��به می ش��ود و حداقل قیمت مسکن نسبت 
به درآمد س��االنه محاس��به و هر عددی که حاصل ش��ود بر 
دهک های 1 تا ۴ )گروه های کم درآمد( ضرب ش��ده و عدد 

مورد نظر استخراج می ش��ود که با این حساب زمان انتظار 
برای خانه دار ش��دن با پس انداز، برای دهک اول 120 سال 
به دست می آید.رفیعی معتقد است: زمان انتظار برای تامین 
یک واحد مسکونی 75 متری س��ال به سال در حال طوالنی 
شدن اس��ت، چرا که قیمت های مسکن نس��بت به درآمدها 

خیلی بیشتر افزایش یافته است.
این کارشناس اقتصادی مسکن افزود: زمان انتظار برای خرید 
یک واحد مسکونی 75 متری نیز برای دهک دهم درآمدی که 

جزء اقشار پردرآمد حساب می شود ۸ تا ۹ سال است.

انتظار 40 س�اله کارگ�ر و کارمند ب�رای خانه دار 
شدن

زمان انتظار برای خانه دار شدن کارمندان و کارگران حقوق 
بگیر بررس��ی ش��ود، می بینیم که این افراد برای خرید یک 

واحد مسکونی در تهران باید ۴0 سال انتظار بکشند.
مجتبی بیگدلی رئیس انجمن انبوه سازان مسکن در این باره 
به خبرنگار فارس می گوی��د: دهک های درآمدی ۶ به باال در 

ایران برای صاحب خانه شدن باید ۴0 سال پس انداز کنند.
پس اگر پایه حقوق و دستمزد سال جاری برابر مصوبه وزارت 
کار مبلغ ۴۸7 هزار و 125 تومان در نظر بگیریم، متوجه می 
شویم که این افراد برای خرید یک واحد مسکونی 70 متری 
با متوس��ط قیمت ۴00 میلیون تومان باید حداقل ۴5 سال 

پس انداز کنند.

زمان انتظار برای 
تامین یک واحد 
مسکونی 7۵ متری 
برای سال 84 
حدود 108 سال 
بود که این عدد در 
سال 8۵ به بیش 
از 110 سال افزایش 
یافت

بر طبق بررسی 
های دولتمردان، 
دولت برای طرح 
های عمرانی، 
 اقتصادی و ...
 با کسری بودجه 
 مواجه
 می شود

کم درآمدها برای خانه دار شدن 1۲0سال پس انداز کنندنماینده مردم مبارکه در مجلس تاکید کرد: از سوی دولت و مجلس

انتظار طوالنی تر شددهک ها در حلقه یارانه می مانند

ثبت 11 طرح طبقه بندی 
مشاغل کارگری 



اعالن

هفت

 میزبانی اصفهان از جشنواره فیلم کودک 
با برپایی نشست هماهنگی اعضای ستاد اجرایی جش��نواره کودک، آخرین هماهنگی ها جهت 
میزبانی جشنواره انجام شد.در این نشست هماهنگی که با سفر اعضای ستاد اجرایی جشنواره در 
تهران به اصفهان انجام شد، هماهنگی های الزم جهت برگزاری جشنواره در این شهر صورت گرفت.
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 پرواز یک اصفهانی
 در جشنواره میالد سرخ

دومین جشنواره سراسری میالد سرخ 
با موضوعیت پاسداشت مقام واالی 
اهل بیت )س( در اردبیل برگزار شد.

این جشنواره با حضور 55 فیلمساز 
راه یافته به بخش مس��ابقه و اکران 
فیلمهای منتخب در دو نوبت برگزار 
و شامگاه هفتم ش��هریور با تقدیر از 
برگزی��دگان در مجتم��ع فرهنگی 

هنری فدک به کار خود پایان داد.
حس��ن علیرضایی، بازیگر و فیلمس��از اصفهانی که با نویس��ندگی و 
کارگردانی فیل��م پویانمایی پرواز به عنوان تنه��ا نماینده اصفهان به 
بخش نهایی میالد سرخ راه یافته بود نیز با دریافت لوح تقدیر و هدیه 
نقدی از جمله فیلمسازان منتخب این دوره بود. فیلم پویانمایی پرواز 
که تاکنون حضور موفقی در جش��نواره های س��راج خرم آباد، رشد 
تهران و... داشته واز اوایل سال 91 به همت هنرمندان اصفهانی تولید 

و داستانی متفاوت از توسل به امام رضا )ع( را به تصویر می کشد. 
علیرضایی که فیلمهای س��ینمایی مالقات، آزادراه و فصل فراموشی 
فریبا از ساخته های عباس رافعی را در نوبت اکران سینماهای کشور 
دارد، این روزها مشغول تهیه و کارگردانی فیلم پویانمایی همبازی بد 
و پیش تولید فیلمهای پویانمایی قهرمان پوشالی  و قطره های زمان 

در شهر اصفهان است.

 فراخوان جشنواره کودک
 برای خبرنگاران 

مدی��ر روابط عمومی س��تاد اجرایی 
جش��نواره  هفتمی��ن  و  بیس��ت 
بین الملل��ی فیلم ه��ای ک��ودکان و 
نوجوان��ان از اعالم فراخ��وان صدور 
کارت خبرنگاری این جشنواره برای 

خبرنگاران اصفهان خبر داد.
سعید ساکت با اعالم این خبر افزود: 
خبرنگاران اصفهانی نقش عمده ای 
در پوشش اخبار جشنواره فیلم های 
کودکان و نوجوانان دارد و در همین راستا شاهد بودیم که چیزی در 
حدود 15۰ خبرنگار و عکاس اصفهانی س��ال گذشته این جشنواره 
معظم را پوشش دادند.  وی خاطرنشان کرد: در همین راستا فراخوان 
ثبت نام این خبرنگاران و عکاسان به منظور صدور کارت خبرنگاری از 
امروز اعالم شد و رسانه ها تا ۲۸ شهریور فرصت دارند که خبرنگاران 

و عکاسان خود را معرفی کنند.

کتابخانه مرکزی به روایت    
مجله تصویری

کتابخانه مرکزی و مرکز اطالع رسانی 
شهرداری اصفهان با هدف غنی سازی 
اوقات فراغت مراجعان این کتابخانه 
اقدام ب��ه تهیه و تدوی��ن مجله های 
تصوی��ری کرده  اس��ت. ای��ن مجله 
تصوی��ری دربرگیرن��ده مطالب��ی 
پیرامون س��خنان ائمه و ب��زرگان، 
روانشناس��ی، تربیتی، آثار تاریخی، 
معرفی مش��اهیر، کتاب و خانه داری 

است که در قالب تصویری بیان شده است.

رمان »دوشنبه« دومین رمان آراز بارسقیان توسط نشر زاوش منتشر شد.
رمان »دوشنبه« روایت یک روز از زندگی پر فراز و نشیب شخصیتی است 
که مخاطبان، پیش از این در رمان اول بارس��قیان با نام »یکشنبه« او را 
شناخته اند. خواننده در این کتاب دوباره و در یک پرده  طوالنی با داستانی 
از همین شخصیت روبرو می شود.در یک دوشنبه  مردادماه، روزی گرم و 
طوالنی، قهرمان داستان ساعت 7 صبح از خانه اش بیرون می آید و خواننده 

داس��تان او را تا س��اعت 1۲ ش��ب دنبال 
خواهد کرد. در خالل سطور کتاب است که 
پیشینه این شخصیت مشخص خواهد شد 
و مخاطب با او بیشتر آشنا می شود. رمان 
»دوش��نبه« در ادامه نگارش »یکشنبه« 
نوشته شده است، اما نویسنده آن معتقد 
اس��ت دنباله  آن محسوب نمی شود. البته 
ش��خصیت اصلی این داستان، شخصیت 

اصلی رمان یکشنبه است.
این رمان یک اثر شهری است که شخصیت 
اصلی آن در خیابان ه��ای تهران در حال 

رفت و آمد است.  
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تنگ های خالی روایت 
مردان جنگ 

برگزاری کنسرت 
موسیقی فولکلور کردی

نمایش تنگ های خالی به کارگردانی پویان عطایی از ۲3 شهریورماه 5 مهرماه 
مهرماه 9۲ ساعت 1۸ در تاالر سوره اجرا می شود.

پویان عطایی اظهار کرد: در این داستان یکی از این مردان مانعی برای رفتن به 
جنگ در پیش رو دارد، دیگری راهی جبهه می شود، همسر یکی مخالف رفتن 

اوست و در دیگری زن و مرد به همراه یکدیگر عازم میدان جنگ می شوند.
وی افزود: این نمایش چهار اپیزود مختلف دارد و دارای بازیگران مجزایی است، 

اما تم اصلی این اپیزودها به یکدیگر نزدیک است.
کارگردان تنگ های خالی گفت: پس از تماشای این تئاتر ذهن تماشاگر درگیر 
این موضوع می شود که کدامیک از این مردان به جنگ می رود و کدام نمی رود، 
زیرا در هر یک از اپیزودها انگیزه قوی و هم چنین مانعی برای رفتن بر سر راه 

این مردان است.

کنسرت موس��یقی فولکلور کردی »گروه هاواری نیشتمان« به سرپرستی 
رابه ر یوسف خانی در روزهای ۲1 و ۲۲ شهریور ماه سال جاری در هنرسرای 
خورش��ید اصفهان برگزار می ش��ود. این گروه موس��یقی عبارتند از: رابه ر 
یوسف خانی)خواننده(، محمد رضا کاکاوند »سنتور«، رضا جهانی »دیوان 
و تار«، محمد رضا نامدارپور«دف و دایره«، حسین یزدی »تنبک«، دانیال 
اژدری »کمانچه« و عرفان متکیایی »عود«.»رابه ر یوسف خانی« سرپرست 
این گروه مدت 19 سال اس��ت که در زمینه سازهای » کوبه ای«،« دف«، » 
دایره«، » دهل« و تنبک کردی فعالیت می کند.وی تاکنون در جشنواره های 
متعددی چون آواه��ا و نواهای مذهبی، ذکر و ذاکری��ن، نغمه های رضوی، 
جشنواره سراسری بیت و حیران و جشنواره موس��یقی غرب کشور حضور 

داشته و موفق به کسب مقام در سازهای کوبه ای و تک خوانی شده است.

گزارش تصویری / آزمون داوران جشنواره کودک

 رمان دوشنبه از پس یکشنبه
 در بازار نشر

خطر قطع آب در سینماهای 
کشور

گروه فرهنگ. سالیان سال اس��ت که رابطه جشنواره 
فجر با اکران س��ینماهاي کش��ور رابطه مخربي تعریف 
شده و برعکس تمام دنیا که جشنواره ها در اختیار رونق 
سینماهاي شهر هایشان در طول سال هستند در ایران 
سینماهاي کشور در اختیار جشنواره هستند! باور نداریم 
که جش��نواره ها کارکردي خاص با مخاطب محدود و با 
حضور نخبه گان دارند و کارکرد س��ینماهاي کشور در 
طول س��ال کارکردي با مخاطب نامحدود و عام اس��ت . 
چه اصراري داریم تا پایان سال که مي دانیم سینماهاي 
کش��ور با بحران مخاطب مواجه مي باش��ند تولیداتي با 
رویکرد مخاطب عام را تا برگزاري جشنواره اجازه اکران 
ندهیم تا بتوانیم جش��نواره پر رونقي داش��ته باشیم که 
نخواهیم هم داشت ! چه اصراري داریم وقتي فیلم خوب 
نداریم و سینماها در به در به دنبال تولید خوب مي باشند 
اجازه نمایش فیلم خارجي ندهیم که مي خواهیم به تولید 
غیر کیفي اجازه تنفس نمائیم ! چه اصراري داریم س��ال 
به سال مخاطب را به دیدن فیلم هاي تلویزیوني دعوت 
کنیم ک��ه بهترینهایش را درتلویزیون ه��ا و  ماهواره ها 
آنهم رایگان مي بیند ! چه اصراري داریم نفس به شماره 
افتاده سالن هاي س��ینما در ایران را به تولید کنندگان 
غیر کیفي گره بزنیم که حیات و ممات این گروه را این نا 
کاربلدان رقم بزنند! در شاخص هاي سینمایي در سطح 
بین الملل تنها 1ش��اخص به تولید و ۲ شاخص دیگر به 
تعداد مخاطب و تعداد سالن اختصاص دارد که به لطف 
تولی��د کنندگان غیر کیف��ي در ش��اخص تولید جز ۲۰ 
کشور جهان و در ۲ ش��اخص دیگر در رده هاي 1 تا 3آن 
هم  از آخر ایستاده ایم ! باور نماییم که وضعیت فعلي در 
س��ینماي ایران فقط و فقط به کام تولید کنندگان غیر 
کیفي است و نه سینماگران کیفي و نه سینماداران و نه 

مردم از این سینما کامي نگرفته اند !
س��ینماي ایران نمي تواند با این بضاعت به سالي بیشتر 
از 3۰  فیلم خوب آنهم در یک پروسه 4 ساله براي اکران 
برسد و براي حفظ ۲شاخص دیگر چاره اي نداریم که به 
رقابت در حوزه توزیع و نمایش احترام بگذاریم و بگذاریم 
در این دو حوزه مهم سینما ، رقابت سازنده شکل بگیرد 
. س��ینما ذاتش در رقابت است و س��ینماي بدون رقابت 
همانند بر که اي راکد است که توان به جریان انداختن آب 
زالل را در خود ندارد و س��ینما در ایران سال ها است که 
آب زاللش بدلیل انحصار تولید غیر کیفي ، کم شده است.

 روبان قرمز

قات��ل مظل��وم و مقتول مج��رم، تصویر 
کل��ی فیلم ه��ای ضد قصاص اس��ت که 
این روزها بر پرده س��ینماها نشان داده 
میش��ود که با توجه به رویکردي که در بحث قصاص از طرف 
س��ازمان هاي مرتبط حقوق  بش��ر علی��ه ایران وج��ود دارد، 
توقع مي  رود در س��ینماي ایران پاس��خ صحی��ح و جامعي به 
 ایرادات مربوط به بحث قصاص داده ش��ود که این امر صورت

 نگرفته  است.
طی س��ال های اخیر موجی از فیلم ها با محوری��ت محتوایی 
تقبیح حکم الهی قصاص در سینمای ایران به راه افتاده است 
البت��ه هیچ یک از این فیلم ها در یک س��طح و ب��ا یک رویکرد 
واح��د نبوده اند، ام��ا آنچه میان ای��ن طیف از آثار مش��ترک 
 اس��ت، ترس��یم تصویری منفی از قصاص مرتکب��ان به قتل

 عمد است.
هیس دخترها فریاد نمی زنند و دهلی��ز دو نمونه جدید از این 
موج محسوب می شوند. فیلم هایی که البته موضوع اصلی آن ها 
مسئله قصاص نیست، اما سیر روایت به گونه ای پیش می رود 
که در نهایت ب��ه اعدام یک قاتل و تخطئ��ه این حکم از طریق 

برانگیختن عواطف مخاطب ختم می شود.
سینمای ایران در موج اخیر آثار »قصاص محور« ش همواره از 
دو مشکل عمده رنج می برده که نهایتا باعث می شده این آثار 

همگی کارکردی»علیه حکم قصاص« داش��ته باشند. مشکل 
اول اینکه سازندگان این فیلم ها در مرحله ی طراحی داستان 
همواره دست روی موضوعاتی می گذارند که در واقعیت شاید 
یک درصد پرونده ه��ای قضایی منتج به قصاص را هم ش��امل 
نشوند. داستان هایی که در آن ها »قاتل« یا شخصیتی محترم 
است که به اش��تباه یا در یک اتفاق مرتکب جرم شده است و 
»مقتول« هم خالفکار و مجرمی ست که اساسا مستحق کشته 
شدن بوده و حاال خانواده قاتل- که فرد محترمی ا ست و قصاص 
منجر به فروپاش��ی خانواده گرمش ش��ده- باید از خانواده ی 
کسی رضایت بگیرند که در واقع »بدمن« ماجراست و خودش 
خالفکار بوده. و خب واضح است که این زاویه نگاه قاعدتا منتج 
به این خواهد ش��د که »قصاص« در ذه��ن مخاطب به عنوان 
یک حکم »ناحق« جابیفتد ک��ه در آن همواره حق »مظلوم« 

ضایع می شود.
این تصویر کلی »قصاص« در سینمای ایران است؛ قاتل مظلوم 
و مقتول مجرم!. »هیس...دخترها فریاد نمی زنند« که همزمان 
با »دهلیز« در حال اکران اس��ت داس��تان دختری ست که در 
کودکی مورد تج��اوز قرار گرفته و حاال در آس��تانه ازدواجش 
ش��اهد تعرض نگهبان یک س��اختمان به یک کودک است و 
دس��ت به قتل نگهبان متجاوز می زند ول��ی درنهایت خودش 
قصاص می ش��ود. داس��تان قاتل مظلوم و قهرمانی که مجبور 

است از خانواده-برادر معتاد- یک فرد متجاوز برای زنده ماندن 
رضایت بگیرد!

»س��وت پایان« نیک��ی کریمی، ک��ه یکی دیگ��ر از فیلم های 
»ضدقصاص« سینمای ایران است داس��تان مادری را روایت 
می کند که با پسری هم سن و س��ال دختر جوانش رابطه دارد. 
طی اتفاقی، پس��ر و دختر جوان در خانه تنها می شوند و پسر، 
به طمع دست پیداکردن به دختر، حریم شکنی می کند و دختر، 
پس��ر را می کش��د. با ورود مادر به خانه و دیدن اتفاق رخ داده، 
مادر تمام ماجرا را گردن می گیرد و... بازهم داس��تان رضایت 
یک »قاتل بی گناه« از خانواده ی- در این جا مذهبی- مقتولی 
که خودش متجاوز و فردی کثیف اس��ت و لیاقت کشته شدن 

را داشته.
»من مادر هستم« فریدون جیرانی که در زمان اکران ش هم با 
حاشیه های زیادی همراه بود هم باز داستان دختری بود که در 
هنگام مستی مورد تعرض دوست پدرش قرار می گرفت و بعد 
از هوشیار شدن دست به قتل وی می زد و حاال این قتل مورد 
تجاوز قرارگرفته! مجبور بود از خانواده مقتول متجاوز رضایت 

بگیرد تا نمیرد!
این داستان تکراری همه ی این آثار اس��ت اما جز این مشکل 
دوم این فیلم ها چیست؟ مش��کل بعدی و مهم تر اما این است 
که سازندگان این آثار برای رس��یدن به مقصودشان دست به 
تحریف واقعیت می زنند. طبعا سازندگان این اثار مدعی اند که 
دست به ساخت اثری اجتماعی و رئال زده اند و مخاطبان این 
آثار هم با این فیلم ها به عنوان محصوالتی مواجه می شوند که 
ریشه درواقعیت دارند و برگرفته از ماجراهای واقعی جاری در 
مملکت اند، اما اغلب قریب به اتفاق داس��تان های روایت شده 
در فیلم های »قصاص محور« اگر در واقعی��ت اتفاق بیفتند بر 
اس��اس قانون منتج به حکم قصاص نخواهند شد و این یعنی 
»تحریف واقعیت« برای زیرس��وال ب��ردن »قصاص« در ذهن 
مخاطب. تحریفی که متاس��فانه تا این لحظ��ه هیچگاه مورد 
اعتراض دس��تگاه قضایی کش��ور هم روبه رو نشده و همچنان 

هم ادامه دارد.
بدون تردید، یکی از رسالت های رس��انه ای سینما، پرداختن 
به چنین موضوعات اس��ت. اما باید راه ه��ای تازه تر و نگاه های 
عادالنه تری را کشف کرد. مثاًل می توان یک بار و فقط یک بار 
هم در س��اخت این گونه آثار، چهره قاتل ها را به گونه دیگری 
نش��ان داد. یا می توان به جای محدود ش��دن ب��ه مظلومیت 
خانواده قاتل، اندکی هم به خانواده ه��ای داغدار و رنج دیده و 

گدازه های درونی آن ها توجه کرد.

نگاهی به مشکل اصلی فیلم های ضد قصاص به بهانه اکران هیس دخترها فریاد نمی زنند ودهلیز

 قاتل فراری به دنبال سینما

SMS

معاون صنایع دس��تی اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دس��تی 
و گردشگری اس��تان اصفهان گفت: نمایش��گاهی از آثار هنری 
و صنایع دس��تی هنرمندان و اس��اتید اصفهانی تا پایان شهریور 
ماه در اصفهان دایر است.بازار داغ مس��افرت های تابستانه رونق 
نمایشگاه های صنایع دستی هر شهر را زیاد کرده، اصفهان نیز از 
این امر مستثنی نیست، چرا که اصفهان مهد هنر است و از لحاظ 

صنایع دس��تی هنری در حد باالیی قرار دارد و حرف های زیادی 
نیز برای گفتن دارد.اما در اصفهان اماکن و نمایشگاه های دائمی 
صنایع دستی و آثار هنرمندان اصفهانی در حد قابل قبولی نیست، 
به همین دلیل هر از گاهی نمایشگاه صنایع دستی در اقصی نقاط 
اصفهان دایر می شود که البته این امر یک ضعف برای شهر متمدن 
 اصفهان محس��وب می شود که باید از س��وی مسئوالن فرهنگی 

مرتفع شود.
البته اماکن مختلفی همچون میدان امام علی اصفهان به عنوان 
نمایشگاه دائم صنایع دستی در نظر گرفته شده است که البته هنوز 
 در حد یک طرح مطرح شده و تا عملی شدن فاصله زیادی دارد.

معاون صنایع دس��تی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری استان اصفهان متذکر شد: آثار متعددی از هنرجویان 
و اس��اتید اصفهانی در قال��ب هنرهایی همچون مع��رق چوب، 
مینا کاری، گوهر تراش��ی، آیینه کاری، قلم زنی، نگارگری، گره 
چینی،سفال و سرامیک، فیروزه کوبی و فرش و گلیم و فرش در 

این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است.

خانه ای با برج کوچک ساخته اوا نیمان در بیست و هفتمین 
دوره جش��نواره بین الملل��ی فیلم های ک��ودکان و نوجوانان 
 ش��رکت می کند.در آس��تانه بیس��ت و هفتمین جش��نواره

 بین المللی فیلم کودکان و نوجوان اصفهان، کم کم فهرست 
فیلمهای حاضر در حال تکمیل شدن است. با پایان کار هیات 
انتخاب بخش بین الملل، تعدادی از فیلمهای برگزیده خارجی 

برای حضور در این بخش انتخاب شده اند.
فیلم اوکراین��ی خانه ای با ب��رج کوچک، یک��ی از فیلمهای 
مطرحی است که امسال میهمان اصفهانی ها خواهد بود. این 
فیلم که تاکن��ون حضور بین المللی موفقیت آمیزی داش��ته 
موفق به کسب جوایزی متعدد همچون جایزه بخش شرق از 
غرب جشنواره کارلو ویواری در سال ۲۰1۲، جایزه ویژه هیات 
داوران جشنواره بائومیای گرجستان در سال ۲۰1۲ و جایزه 

بزرگ جشنواره استونی در سال ۲۰1۲ شده است.
داستان این فیلم برگرفته از مشکالت سالهای جنگ جهانی 
اول در روسیه سرد و برف گرفته است. یک سال قبل از پایان 
جنگ پسربچه ای هشت ساله برای دیدار با پدربزرگ همراه 

مادرش راهی سفری سخت و طوالنی می شود...
بیست و هفتمین دوره جشنواره بین المللی فیلم های کودکان 
و نوجوانان با گرامیداش��ت نام پیامبر اکرم )ص( پدر آسمانی 
کودکان دنیا از پانزدهم تا نوزدهم مهرماه در اصفهان برگزار 

خواهد شد.

اصفهان مهد هنر است

از مسافرت های تابستانه تا نمایشگاه صنایع دستی
در بیست و هفتمین دوره جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان

خانه ای با برج کوچک در جشنواره کودک اصفهان

جمال 
نوروزباقری



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه 

رقابت ۲ هزار تکواندوکار در 
سالن ۲۵ آبان

رئیس هیات تکواندوی استان اصفهان از برگزاری مسابقات تکواندوی 
نونهاالن و خردس��االن قهرمانی کشور در س��الن ورزشی ۲۵ آبان 

ورزشگاه نقش جهان خبر داد.
مصطفی رئیس��ی در رابطه با برگزاری مسابقات تکواندوی نونهاالن 
و خردس��االن قهرمانی کش��ور در اصفهان، اظهار داشت: رویداد بی 
نظی��ری را در ورزش اصفهان پیش رو داریم و ش��بیه این رویداد به 
لحاظ آمار شرکت کنندگان و وس��عت برگزاری تا به حال در کشور 

سراغ نداشته ایم.
وی ادامه داد: طبق اعالم کمیته مسابقات فدراسیون تکواندو تمامی 
استان های کشور برای حضور در این مسابقات اعالم آمادگی کرده 
اند که حضور آنها با ترکیب کامل و بهترین نفرات نشان از گستردگی 

و وسعت این مسابقات دارد.
رئیس هیات تکواندوی اس��تان اصفه��ان افزود: در این مس��ابقات 
حدود دو هزار نفر تکواندوکار نونهال و خردس��ال شرکت می کنند 
و مسابقات در هشت شیاپچانگ برگزار می شود. برگزاری مسابقات 
در این وسعت بی نظیر است چرا که مس��ابقات جهانی نیز در شش 
شیاپچانگ برگزار می شود، این یعنی به صورت همزمان ۱۶۰ نفر 

در حال مبارزه، داوری و کوچ کردن هستند.
رئیسی با اش��اره به زمان ورود تیم ها و برگزاری مسابقات گفت: روز 
بیست و یکم شهریور ورودی تیم های خردساالن و عصر همین روز 
ورودی تیم های نونهاالن است. بیست و دوم، مسابقات در رده سنی 
نونهاالن برگزار می ش��ود و رقابت های بخش دختران نیز روزهای 

بیست و دوم و بیست و سوم خواهد بود.
رئیس هیات تکواندوی استان اصفهان از همکاری بسیج ورزشکاران و 
مرکز فرهنگی- تفریحی شهید بهشتی برای اسکان شرکت کنندگان 
خبر داد و بیان داشت: هیات تکواندوی استان اصفهان تمام توان خود 
را برای هرچه بهتر برگزار کردن این مسابقات به کار خواهد گرفت و 
تاکنون همه اقدامات الزم برای برگزاری بی دغدغه این رویداد بزرگ 

انجام شده است.
وی تصریح کرد: بارها گفته ایم قرار است اتوبانی در تکواندو احداث 
کنیم که در آن هرکس با هر سرعتی که خواست به مقصد برسد. این 
مسابقات فرصت خوبی برای اصفهان در رده های پایه است و با اعالم 
اولین آمادگی به فدراس��یون با توجه به ظرفیت و س��ابقه درخشان 

اصفهان این پیشنهاد مورد قبول واقع شد.
رئیسی از برگزاری این مسابقات در سالن ورزشی ۲۵ آبان ورزشگاه 
نقش جهان خبر داد و اظهار داش��ت: با همکاری اداره کل ورزش و 
جوانان استان اصفهان اولین مسابقه رسمی در این سالن را میزبانی 

خواهیم کرد.

 تقیان و مرادی دوم آبان
 به روی تخته می روند

سایت رس��می مس��ابقات وزنه برداری قهرمانی ۲۰۱۳ جهان، در 
فاصله ۴۶ روز تا آغاز مسابقات جهانی، برنامه این رقابت ها را اعالم 
کرد.طبق اعالم کمیته برگزاری، رقابت ه��ای وزنه برداری قهرمانی 
بزرگساالن جهان از روز یکشنبه ۲۰اکتبر )۲۸ مهر ماه( با رقابت های 
دسته ۴۸ کیلوگرم زنان در ش��هر وروکالی لهستان آغاز می شود. 
وزنه برداران گروه B و C دسته ۵۶ کیلوگرم مردان نیز در همین 
روز روی تخته می روند اما رقابت های گروه A این وزن در روز دوم 

)دوشنبه ۲۹ مهر( برگزار می شود.
نخس��تین وزنه بردار ایرانی ک��ه روی تخته می رود ه��م به احتمال 
فراوان مجید عس��کری اس��ت ک��ه ای��ن روزه��ا در اردوی بجنورد 
خ��ود را ب��رای رقابت ه��ای جهان��ی آم��اده می کن��د. رقابت های 
گروه A دس��ته ۶۲کیلوگرم م��ردان روز س��ه ش��نبه ۲۲ اکتبر 
)۳۰ مهر ماه( برگزار می شود و عسکری در صورت حضور در ترکیب 
نهایی تیم ملی از س��اعت ۲۲ و ۳۰ دقیقه آن روز به وقت تهران، با 
حریفان جهانی خود رقابت می کند. رقابت های جهانی لهستان تا روز 

یکشنبه ۲۷ اکتبر )پنجم آبان ماه( ادامه خواهد داشت.

خالدان و طالور در ترکیب ایران
تیم ملی تنیس کشورمان برای حضور در رقابت های تنیس دیویس 

کاپ امروز راهی دوبی محل برگزاری مسابقات می شود.
 مسابقات تنیس دیویس کاپ گروه ۳ آسیا و اقیانوسیه در حالی از 
هفته آینده به میزبانی امارات و در ش��هر دوبی آغاز می شود که تیم 
ملی کش��ورمان جهت حضور در این بازی ها امروز راهی این کشور 

خواهد شد.
نمایندگان کش��ورمان با ترکیب انوش��ا شاهقلی، اش��کان شکوفی، 
شاهین خالدان و فرشاد طالور با هدایت سعید احمدوند و سرپرستی 
شاهرخ کشور به مصاف تنیسورهایی از کش��ورهای کامبوج، هنگ 

کنگ، مالزی، عمان، جزایر پاسفیک، ویتنام و امارات می روند.
این مس��ابقات از ۱۸ تا ۲۲ ش��هریورماه به میزبانی امارات برگزار 
می ش��ود تا تیم های صعود کننده به دسته ۲ آس��یا و اقیانوس��یه 

مشخص شوند.  

هدفم آقای گلی نیست
محمد غالمی/ مهاجم تیم سپاهان

همانطور که می دانید جو ورزش��گاه رشت طوری اس��ت که بازی کردن 
سخت است اما به هر حال ما بازی را خوب شروع کردیم و در ادامه هم به 
گل رسیدیم اما متاسفانه در نیمه دوم گل تساوی را دریافت کردیم و بازی 
در نهایت مساوی شد.تمام تالشم را می کنم که این روند ادامه دار باشد 
البته من بر خالف اینکه برخی سایت ها نوشته بودند هدف محمد غالمی 
آقای گلی است، فکرم آقای گلی نیست بلکه موفقیت تیم سپاهان مالک 
است و تمام تالش من در حیطه است، تالشم را می کنم که اگر موقعیتی 
ایجاد شود گل بزنم و اگر فضا 
باش��د به ه��م تیم��ی ام پاس 
می دهم تا گل بزند.قطعاً بازی 
با راه آهن بازی سختی است و 
به هر ح��ال باید ۳ امتیاز این 
بازی را بگیریم تا آن ۲امتیازی 
که در ب��ازی براب��ر داماش از 

دست دادیم جبران شود.

در حالی که شنیده می شد تیم بسکتبال نیویورک نیکز عالقه زیادی به جذب حامد حدادی سنتر ایرانی 6
برای فصل آینده لیگ NBA دارد سران این باشگاه اعالم کردند دیگر نمی خواهند با بهترین سنتر آسیا 
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حامد حدادی از لیست نیویورک نیکز خارج شد

خلعتبري و برنامه ریزي 
براي شادي گل

استقالل تندیس ناصر 
حجازی را می سازد

سعید رمضانی داماد مرحوم ناصر حجازی در مراس��م بزرگداشت دروازه بان 
اسطوره ای اس��تقالل گفت: به طور دائم با علی فتح اهلل زاده در ارتباط هستم و 
ان شاءاهلل هر چه زودتر تندیس ناصر حجازی توسط باشگاه استقالل ساخته 
خواهد شد.  سعید رمضانی در واکنش به انتقاد برخی از پیشکسوتان باشگاه 
اس��تقالل از بی توجهی علی فتح اهلل زاده به مرحوم ناصر حج��ازی در دوران 
مربیگری و یا پس از آن گفت: شاید برخی از پیشکسوتان از عملکرد فتح اهلل زاده 
در قبال ناصر حجازی انتقاد دارند، ولی وی هر آنچه در توان داشته انجام داده 
است و همواره ایشان با خانواده مرحوم ناصر حجازی در تماس بوده است.  وی 
افزود: مطمئن هستم تندیس ناصرخان حجازی هر چه زودتر توسط مدیریت 
باشگاه استقالل ساخته می شود و در حال حاضر بهتر است با یکدیگر همدل 

باشیم و این همان چیزی است که مرحوم حجازی انتظار دارد.

محمدرضا خلعتبري پس از کش و قوس هاي فراوان پرسپولیسي شد و 
حاال شنیده مي شود مي تواند در دربي براي این تیم بازي کند. خلعتبري 
اما از چند روز پیش و در صحبتهاي خود مدعي شده که در عرض ۵ دقیقه 
به استقالل گل مي زند. او براي ش��ادي گل خود هم برنامه هاي ویژه اي 

تدارک دیده.
گفته مي ش��ود او قصد دارد زیر پیراهن پرسپولیس، پیراهني به تن کند 
و روي آن بنویسد خلیج همیش��ه فارس. خلعتبري که به دلیل تغییر نام 
لیگ امارات و انتخاب یک نام جعلي براي آن به فوتبال ایران برگشت با این 
کار مي خواهد ثابت کند دلیل اصلي بازگشتش همین موضوع بوده. باید 
منتظر ماند و دید آیا خلعتبري گل مي زند که چنین حرکتي انجام دهد 

یا اینکه توسط مدافعان استقالل مهار مي شود؟ 
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الم یک رهبر به تمام معناست
سرمربی ۵۳ ساله تیم ملی آلمان در صحبت هایی به تمجید از فیلیپ الم 
پرداخته یواخیم لو سرمربی تیم ملی آلمان در صحبت هایی اعالم کرده که 
فیلیپ الم، کاپیتان تیمش یک لیدر بی عیب و نقص است.این درحالی است 

که الم در آستانه برگزاری صدمین بازی ملی اش با پیراهن ژرمن هاست. 

یونایتد بزرگترین باشگاه دنیاست
ستاره بلژیکی در روز پایانی بازار تابستانی با قراردادی ۳۲.۵ میلیون 
یورویی به یونایتد پیوس��ت و گفت: ین س��تاره بلژیکی ادامه داد:» 
یونایتد بزرگترین باشگاه دنیاست و قطعا دوست داشتم تا به این تیم 

بیایم. من هرکاری کردم تا به یونایتد منتقل شوم.«

عصبانیت رونالدو از اوزیل

رونالدواین روزهادر اردوی تیم ملی کشورش به سرمی برد و 
اوزیل را بهترین یارش در ترکیب رئال می داند:» رفتن اوزیل 
خبر خیلی بدی برای من است. او بازیکنی بود که بهتر از هر فرد 

دیگری حرکات من به قصد گلزنی را می شناخت.« 

س��رمربی تیم فوتبال س��پاهان با ابراز 
گروه 
تعج��ب از اینکه س��پاهان نتوانس��ت ورزش

خلعتبری را حفظ کند، درباره آخرین 
وضعیت جباری گفت: درخواس��ت اکید داشتم که خلعتبری 
حفظ شود و جباری در لیستم نبود؛ حاال هم جدایی جباری از 
س��پاهان قطعی اس��ت و بزودی بازیکن جایگزین او را انتخاب 

می کنیم.
زالتک��و کرانچار به س��واالت مختلف��ی پیرامون ش��رایط تیم 
فوتبال سپاهان در آس��تانه بازی امروز مقابل راه آهن، آخرین 
وضعیت مجتبی جباری و محرم نویدکیا، حضور خلعتبری در 
پرسپولیس، واکنش سپاهان در برابر درخواست های کارلوس 
کی روش برای تیم ملی، داربی جمعه و... پاسخ که در زیر می آید:
 آخرین وضعیت آمادگی س�پاهان پیش از بازی با 

راه آهن چگونه است؟
بسیار راضی کننده است. امید ابراهیمی که در بازی قبل به دلیل 
محرومیت حضور نداش��ت، مقابل راه آهن می تواند بازی کند. 
البته بولکو برای حضور در تیم ملی آلبانی در مسابقات مقدماتی 
جام جهانی به کشورش س��فر کرده و در این بازی نخواهد بود. 
شرایط تیم خوب پیش  می رود و اگر بازیکنان به تعهدات شان 
در مسابقه مانند تعهدات شان در تمرینات عمل کنند، می توانیم 

نتیجه خوبی را رقم بزنیم.
 از راه آه�ن چه ش�ناختی داری�د؟ ای�ن تیم چند 

هفته ای است که نتایج خوبی نمی گیرد!
راه آهن را به خوبی می شناس��م. ما پیش از فصل هم با این تیم 
دیدار تدارکاتی داشتیم. بازی هایشان مقابل استقالل و سایپا را 
کامال آنالیز کرده و پس از بررسی هایی که داشتیم روی تاکتیک 

انتخابی سپاهان برای رویارویی با آنها برنامه ریزی کردیم.
علت ناکامی سپاهان در چند هفته از لیگ که باعث 

شد از رده های باالی جدول فاصله بگیرد چه بود؟
فقط می توانم بگویم در یک نیمه از بازی با فجر ضعیف و ناکام 
بودیم. در یک نیمه عملکرد مثبتی داشتیم و حتی می توانستیم 
برنده مس��ابقه باش��یم اما اش��تباه های غافلگیرکننده برخی 
بازیکنان این اتف��اق را رقم زد. همینطور برابر تراکتورس��ازی 
صاحب فرصت های گلزنی بیش��تری نس��بت به حریف شدیم 
و آنها تنها روی یک موقعی��ت به گل رس��یده و ۳ امتیاز بازی 
را بدس��ت آوردند. در بازی با داماش هم به رغم نتیجه تساوی 
بدس��ت آمده اما تیم بهتری بودیم و یک گام دیگ��ر رو به جلو 

برداش��تیم تا بهتر از قبل باش��یم. ما فصل گذش��ته در چنین 
مسابقه ای به داماش باخته بودیم.

پس از نظر ش�ما س�پاهان در هفت هفته گذش�ته 
نوسان نداشته؟!

تقریبا خیر. البته باید این را در نظر بگیریم که تیم ما امس��ال 
نو شده و بازیکنان جدید متعددی به ترکیب نفرات تیم اضافه 
شدند. شاید اگر نوس��انی احساس ش��ده تنها به همین دلیل 
است و قطعا با گذش��ت زمان تیم منسجم تری خواهیم داشت. 
بازی با راه آهن فرصت خوبی است که ما را به حالتی از استقرار 
و اس��تحکام در عملکرد و نتایج برس��اند و تیمی باشیم که به 

شایستگی از مدعیان اصلی قهرمانی امسال به شمار آییم.
ام�ا هواداران تان این ح�ق را دارند انتظار داش�ته 
باش�ند س�پاهان که قهرمانی های متع�ددی را در 
لیگ بدس�ت آورده و همیش�ه در رده های باالیی 
جدول قرار داشته، االن می توانست جایگاهی بهتر 

از ششمی جدول را داشته باشد؟
االن هم وضعی��ت بدی نداری��م. پس از هفت هفت��ه لیگ ۱۱ 
امتیاز بدست آوردیم و فاصله امتیازی تیم با صدر جدول تنها ۴ 
امتیاز است و هنوز بازی های زیادی از لیگ باقی مانده اند. ما در 

هفته های آینده قطعا اوضاع بهتری خواهیم داشت.
 تکلیف مجتب�ی جباری باالخره چه ش�د؟ ممکن 

است او به تیم برگردد؟
موضوع جب��اری از نظر من حل و فصل ش��ده اس��ت. البته او 
خودش این موضوع را حل کرد. جباری گفت که دوست ندارد 

به فوتبالش در اصفهان ادامه دهد و با این تصمیم انتظاری برای 
بازگشت او نیست و فکر می کنم این تصمیم هم به نفع خودش 
بود و هم به نفع سپاهان. به هر حال کس��ی که نمی تواند تمام 
افکار و ذهنیتش را برای ت��الش در تی��م و موفقیت رنگ زرد 
س��پاهان بگذارد، قطعا نمی تواند کمکی به م��ا بکند و خودش 

هم اذیت می شود.
 فکر نمی کنی�د معلق ب�ودن وضعی�ت او که جزو 
دارایی های فعلی سپاهان اس�ت، به نفع باشگاه و 

تیم شما نیست؟
 بی تردید هرچه س��ریعتر باید تکلیف جدا ش��دن این بازیکن 
از باش��گاه روشن ش��ود. من مش��غول فکر کردن برای بازیکن 
جایگزین او هستم اما نمی توان یک  ش��به در این باره تصمیم 
گرفت. قطعا در مدت زمانی که تیم ملی برای حضور در مسابقه 
مقدماتی جام ملت ها می رود و وقفه ای در لیگ می افتد، سعی 
می کنم تصمیم نهایی را برای انتخاب جایگزین او گرفته و آن 

را عملی کنم.
 وضعیت مح�رم نوید کیا چگونه اس�ت؟ ش�نیده 
می ش�ود او می تواند از نیم فصل دوم برای سپاهان 

بازی کند؟
او بعد از عمل جراحی که در آلمان داش��ت، به ایران برگشته و 
اکنون دوران نقاهت پس از عمل را می گذراند. ۲ ماه دیگر باید 
صبر کنیم تا مطالب جدیدی درباره او بش��نویم. تالش ها برای 
آماده کردن این بازیکن وجود دارد و فکر می کنم بهتر است ۲ 

ماه دیگر وضعیتش را از خودش بپرسید.

پرسپولیس پولدارتر بود که خلعتبری را گرفت!

جدایی جباری از سپاهان قطعی شد

در هفته هشتم لیگ برتر 
گروه 
فوتبال تیم فوتبال ذوب ورزش

آهن در اه��واز به مصاف 
تیم صدرنش��ین ف��والد م��ی رود و س��پاهان در 

فوالدشهر میزبان راه آهن سورینت است.
هفته هشتم لیگ برتر فوتبال امروز با هفت دیدار 
آغاز می ش��ود و روز جمعه با حساس��ترین دیدار 
هفته ک��ه داربی ته��ران بین دو تیم اس��تقالل و 

پرسپولیس است به پایان می رسد.

سپاهان- راه آهن س�ورینت؛ مالقات 
ابراهیم زاده با سپاهان

در چارچ��وب هفته هش��تم لیگ برت��ر فوتبال 
امروز تیم های س��پاهان و راه آهن س��ورینت از 
ساعت۱۸:۴۵ در ورزشگاه فوالدشهر اصفهان به 

مصاف یکدیگر خواهند رفت.
این دی��دار برای ه��ر دو تیم از اهمی��ت ویژه ای 
برخوردار است، س��پاهانی ها دیگر نمی خواهند 

بیش از این از صدر جدول عقب بمانند و چش��م 
به هر ۳ امتیاز این دیدار خانگی دارند، از س��وی 
دیگر راه آهن هم با ابراهی��م زاده نتایج خوبی تا 
این هفته از رقابت ها نگرفته اس��ت و در دو هفته 
گذشته نیز باخت های بدی به استقالل و گسترش 

فوالد داده است.
با این اوصاف باید منتظر جدال تماشایی بین تیم 
زالتکو کرانچار و تیم منصور ابراهیم زاده، سرمربی 
اصفهانی راه آهن باشیم که یکی از مربیانی است 

که جایگاهش متزلزل است.
با توجه به اینکه یکی از دو رقیب مستقیم سپاهان 
برای قهرمانی یعنی استقالل و پرسپولیس در این 
هفته حتم��اً امتیاز از دس��ت می دهند همچنین 
احتمال امتیاز از دس��ت دادن فوالد هم در بازی 
برابر ذوب آهن وجود دارد، سپاهانی ها در صورت 
کس��ب هر ۳ امتیاز این بازی خانگی می توانند 
فاصله خود را با این دو رقیب سنتی هم کم کنند.

س��پاهان پ��س از دو شکس��ت متوال��ی براب��ر 

تراکتورس��ازی و فجرسپاس��ی ی��ک پی��روزی 
امیدوارکنن��ده خانگ��ی برابر صبای قم بدس��ت 
آورد و یک تساوی ناامید کننده برابر داماش، پس 
دیدار با راه آهن از س��وی دیگر می تواند عیار این 
تیم را هم مشخص کند. سپاهانی ها در حال حاضر 

با ۱۱ امتیاز در رده ششم جا خوش کرده اند.
راه آهن هم پس از شروع تقریباً خوب در ۳ هفته 
اول که گل��ی دریاف��ت نکرد ب��ه یکب��اره نتایج 
ضعیفش شروع شد تا جایی که اکنون با ۵ امتیاز 
از ی��ک ب��رد و دو تس��اوی در رده چهارده��م 

لیگ۱۶ تیمی ایران قرار دارد.
در سپاهان احتماالً مجتبی جباری باز هم غایب 
سرش��ناس تیم اس��ت ضمن اینکه اروین بولکو، 
یعقوب کریمی و محرم نویدکی��ا از دیگر غایبان 

این تیم به شمار می روند.
نتایج دو پیکار فصل گذشته دو تیم یک تساوی و 
یک پیروزی برای سپاهان بود، در هفته سوم لیگ 
دوازدهم سپاهانی ها در حالی به مصاف راه آهن با 

علی دایی می رفتند که دو هفته اول را برابر مس 
و فوالد برده بودند اما در هفته س��وم در اصفهان 
نمایش ضعیفی از خود ارائه دادند و در نهایت بازی 
با گل به خودی راه آهنی ها ۲-۲ مساوی شد.اما 
در بازی برگشت این جواهیر سوکای بود که با تک 
گل ارزشمند خود سپاهانی ها را به پیروزی یک بر 
صفر و ۳ امتیاز حیاتی آن بازی رساند تا سپاهان 

در کورس قهرمانی بماند.

ف�والد- ذوب آه�ن؛ ذوِب ف�والد در 
اهواز؟

در چارچوب هفته هشتم لیگ برتر فوتبال امروز 
پنجش��نبه از س��اعت ۱۹ تیم فوتبال فوالد در 
ورزش��گاه تختی اهواز میزبان ذوب آهن اصفهان 

است.
فوالد تیمی است که لوکا بوناچیچ مربیگری خود 
را در ایران از این تیم آغاز کرد و سپس به سپاهان 
آمد و با صعود به جام باشگا ه های جهان چهره شد.

فوالد پس از نمایش ناامید کننده و شکست تحقیر 
آمیز برابر پرسپولیس در ورزشگاه آزادی در حالی 
که پیش بینی می ش��د با این باخت صدرنشینی 
را به اس��تقالل بدهد اما تیم همشهری اش یعنی 
اس��تقالل خوزس��تان به مدد این تیم آم��د و با 
شکست دادن اس��تقالل تهران در اهواز نگذاشت 

تیم دیگری جز فوالد در صدر جدول بماند.
فوالدی ها که لی��گ را با شکس��ت برابر یک تیم 
اصفهان��ی یعن��ی س��پاهان در فوالدش��هر آغاز 
کردند در ادامه همه دیدارهای خ��ود را بردند تا 
صدرنش��ینی را در هفته چهارم جشن بگیرند اما 
هفته گذشته در ورزش��گاه آزادی یک دفعه ترمز 
این تیم توسط پرس��پولیس و علی دایی کشیده 
شد تا فوالد بیش از این فاصله خود را با دیگر رقبا 

بیشتر نکند.
آنها حاال با انگیزه بازگش��ت به نوار پیروزی های 
خود و بدس��ت آوردن غرور از دس��ت رفته خود 
چشم به هر ۳ امتیاز خانگی در دیدار برابر ذوب 

آهن دارند.
در سوی دیگر ذوب آهن با لوکا بوناچیچ قرار دارند 
که لیگ را اصاًل خوب شروع نکردند و در ۳هفته 
ابتدایی ۲ شکست آوردند اما رفته رفته وضعیت 
این تیم بهتر شد تا جایی که پس از ۲تساوی در 
هفته های چهارم و پنجم، ۲ پیروزی ارزشمند را 
در هفته های شش��م و هفتم کسب کردند تا پس 
از هفته ها رتبه تک رقمی را در جدول رده بندی 

تجربه کنند.

ذوب آهن لیگ س��یزدهم را از اهواز و دیدار برابر 
استقالل خوزستان آغاز کرد که در آن بازی با دو 
گل دقایق پایانی کاله کج و می��داوودی بازی را 
واگذار کردند اما حاال این تی��م در حالی به اهواز 
می رود که وضعیت بس��یار بهتری نس��بت به آن 
بازی دارد هرچند آنها باز هم در ۱۵ دقیقه پایانی 
بازی کم می آورند و با توجه به گرمای هوای اهواز 
باید حواس خود را حسابی جمع کنند که کار به 

دقایق پایانی بازی نکشد.
بازی های ذوب آه��ن و فوالد در فصل گذش��ته 
جنجالی و جذاب ب��ود و حاصل دو پیکار آنها یک 
پیروزی ب��رای هریک از دو تیم ب��ود. در اصفهان 
ذوب آهن در حال��ی برابر فوالد ب��ه برتری ۲ بر 
یک رسید که ابتدا با یک گل از حریف خود عقب 
افتاده بود اما در ادامه کار را به تس��اوی کشاند و 
در دقایق پایانی بازی با گل آفس��اید اس��ماعیل 
فرهادی که فریاد اهوازی ها را بلند کرد به پیروزی 

رسیدند.
اما در بازی دور برگش��ت در اهواز این اتفاقات به 
طور برعکس افتاد یعنی ف��والد ابتدا با یک گل از 
ذوب آهن پیش افتاد اما در ادامه کار را به تساوی 
کشاند و در حالی که یکی دو دقیقه تا پایان بازی 
زمان مانده بود لوس��یانو پریرا گل برتری فوالد را 
زد و فوالد با برتری ۲ بر یک انتقام شکست دور 
رفت را که بعد از آن هم شکست دیگری را تجربه 

نکرده بود از ذوب آهن گرفت.
در دیگر دیدارهای حس��اس هفته هشتم صبای 
قم میزبان تراکتورس��ازی خواه��د بود همچنین 
داربی تهران بین اس��تقالل و پرس��پولیس هم با 
توجه به جایگاه دو تیم در جدول حس��اس تر از 

همیشه خواهد بود.
برنامه کامل رقابت های هفته هش�تم 

لیگ برتر فوتبال به شرح زیر است:
  

هفته هشتم رقابت های لیگ برتر فوتبال

ذوب فوالد در اهواز؛ مالقات سپاهان با ابراهیم زاده

پنجشنبه ۱۴ شهریور
فجرسپاسی-داماش گیالن،

 ساعت ۱8:۴0
گسترش فوالد-استقالل خوزستان

، ساعت ۱8
نفت تهران-مس کرمان،ساعت ۱8:۴۵

سپاهان-راه آهن، ساعت ۱8:۴۵
ملوان-سایپا، ساعت ۱9

صبای قم- تراکتورسازی، ساعت ۱8:۴۵
فوالد خوزستان-ذوب آهن، ساعت ۱9

جمعه ۱۵ شهریور،۱8:۵0
استقالل-پرسپولیس



تشكيل تيم هاي 
تخصصي با مهارت هاي فني

س��ازمان صنعت،معدن و تجارت چهارمح��ال و بختي��اري در 
راستای  توليد و ايجاد اش��تغال و بكارگيري متخصصان در حرفه ها و 
كارآفريني با پارك علم و فناوري تفاهم نامه همكاري منعقد كرد.رييس 
س��ازمان صنعت،معدن و تجارت چهارمحال و بختياري در اين مراسم، 
اظهاركرد: اين تفاهم نامه با هدف ارتق��ا و تبديل ايده ها و اختراعات، 
 نوآوري و س��اماندهي مهارت هاي فني، س��خت افزاري و نرم افزاري

فارغ التحصيالن به ويژه نخب��گان در بخ��ش ه��اي صنعتي،معدني 
و تجاري منعق��د شده اس��ت.رحمن كرمي افزود: تش��كيل تيم هاي 
تخصصي با مهارت هاي فني جهت رفع موانع  و مشكالت موجود در 
ش��هرك هاي صنعتي، واحدهاي توليدي و ايجاد اشتغال پايدار براي 
دانش آموختگان از مهم ترين بندهاي اين مصوبه و تفاهم نامه اس��ت.  
ب��ه گفت��ه وی، اين تفاهم نامه به مدت چهار س��ال   پايدار اس��ت و 
در مواردي كه هزينه هاي مال��ي براي طرفين بهمراه داشته باش��د، 
تفاهم نامه ه��اي جداگانه ني��ز منعقد مي ش��ود. رييس پارك علم و 
فناوري چهارمحال و بختياري نيز در اين نشس��ت از فعاليت 16 واحد 
فناور  در مركز رشد اس��تان خبرداد.رحيم ابراهيمي خاطرنشان كرد: 
هم اكنون 41 درصد از واحد هاي دانش بنيان مس��تقر در مركز رش��د 
فناوري استان در زمينه كشاورزي فعال هستند و ساير واحدهاي فناور 
هم در زمينه هاي مختلف صنعتي، زيست فناوري، طراحي تاسيساتي و 

عمراني هستند.

خبر ویژه

نماینده ولی فقیه چهارمحال و بختیاری 
حجت االسالم والمسلمین محمدعلی نکونام 
منيت و غرور دو خطر بزرگ در انجام مس��ئوليت ها اس��ت كه افرادی 
كه به واسطه اعتماد فرصت خدمتگزاری در اين نظام را پيدا می كنند 
بايد از اين دو آفت و خطر بزرگ دور باشند.هر كس در اين نظام فرصت 
انجام يک مسئوليتی به او سپرده می شود به يقيين مورد توجه و عنايت 
الهی قرار گرفته كه بايد در انجام آن مس��ئوليت جديت و اهتمام ويژه 
داشته باشد.در نظام اسالمی محور و اصل دين و اسالم است همه امور 
در اين نظام با دين و احكام اسالمی گره خورده است بنابراين خدمت و 
مسئوليت هايی كه بر عهده ما 
نهاده ش��ده يک خدمت الهی 

محسوب می شود.
اگر خدم��ت ما در راس��تای 
رض��ای الهی باش��د ب��ه طور 
قطع اين مسئوليت رنگ الهی 
خواه��د گرفت و رس��تگاری 

انسان نتيجه آن خواهد بود.

منيت و غرور دو خطر بزرگ عرصه 
خدمتگزاری است

چهره روزیادداشت
جشنواره فرهنگ رضوی 20 شهریور در استان

بخش ادبی و داستان جشنواره فرهنگ رضوی 20شهريور ماه برگزار می شود.اين جشنواره در محل 
مجتمع فرهنگی هتل الله شهركرد برگزار می شود. همچنين در حاشيه برگزاری جشنواره نمايشگاهی 

از برگزاری جشنواره های گذشته در اين استان با هدف ترويج فرهنگ رضوی برگزار خواهد شد.
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 توليد سومين فيلم کوتاه 
کارگاه از" ایده تا فيلم"

گواهينام��ه “ مس��ئول كارگاه از اي��ده تا فيل��م از توليد 
س��ومين فيلم كوتاه كارگاه از ايده ت��ا فيلم حوزه هنري 
چهارمح��ال و بختي��اري خب��ر داد. س��جاد ميرزائيان 
اظهاركرد: »گواهينامه« س��ومين اثر س��اخته شده در 
سال 1392 به نويسندگي و كارگرداني فاطمه برزكار در 
كارگاه از ايده تا فيلم حوزه هنری چهارمحال و بختياری 
اس��ت. وی افزود: اين فيلم در مدت زمان 10 دقيقه و با 
فرمت فول اچ دی توس��ط فاطمه برزكار از فيلم س��ازان 
اين كارگاه توليد شده است. ميرزائيان خاطرنشان كرد: 
داستان اين فيلم درباره دغدغه های زن ميانسالی است 
برای گرفتن گواهينامه رانندگی، كه  فرامک س��ليمانی 
تصوير برداری اين اثر را بر عهده داشته و محترم زاهدي 
 ني��ز در اين اثر ب��ه ايفای نق��ش پرداخته اس��ت. يادآور

 می ش��ود، كارگاه »از ايده تا فيلم« روزهاي س��ه شنبه 
هر هفته برای عالقه   مندان به هنر فيلم س��ازی در خانه 

هنرمندان حوزه هنری چهارمحال و بختياری برپاست.

  برگزاری طرح فالح 
در چهارمحال و بختياری 

مدير كل كميته امداد چهارمحال و بختياری از ش��ركت 
700 خانوارمع��ادل 7ه��زار و 800 نف��ر در دوره هاي 
آموزشي طرح فالح خبر داد. ابوالقاسم رستگار با اشاره به 
ضرورت شركت جوانان در اين طرح، تصريح كرد: بيش 
از 85 درصد از اين افراد جوانان زير پوشش كميته امداد 

استان بوده اند. 

  ساماندهی نانوایی های
 خانه پزی شهرکرد

رييس س��ازمان صنعت،معدن و تج��ارت چهارمحال و 
بختياري از س��اماندهی نانوايي هاي خانه پزي )مجزا از 
خود مصرفي ه��ا( در اس��تان خب��ر داد. رحمن كرمي 
اظهارك��رد: خبازان��ي كه بص��ورت انبوه و ب��راي مراكز 
فروش��گاهي نان پخت مي كنن��د  در راس��تاي ارتقای 
كيفي نان و خدمات دهي مطلوب به مردم، س��اماندهي 
مي ش��وند.وی افزود: در اين راس��تا يک كميته بررسي 
تشكيل و پس از بازرس��ي اين مراكز به واجدان شرايط 

پروانه كسب موقت اعطا مي كند. 

اخبار کوتاه

در حالی كه تاالب “گندمان” يكی از 10 تاالب برتر پرنده نگری در 
ايران است در حالی كه در پی ورود گسترده گله های گوسفند برای 
چرا، به جای مشاهده پرندگان بايد گوسفندان و دام های وارده به 

تاالب را مشاهده كرد.
تاالب گندمان در استان چهار محال و بختياری و در نزديكی شهر 

گندمان از توابع شهرستان بروجن قرار دارد.
اين تاالب كه به عنوان زيستگاهی با ارزش در ميان 105 زيستگاه 
مهم پرندگان در ايران شناس��ايی شده اس��ت، در شمار زيباترين 
تاالب های كش��ور و يك��ی از مهمترين كانون های گردش��گری 
چهارمحال بختياری اس��ت و زيس��تگاهی منحصر ب��ه فرد برای 
زمس��تان گذرانی و تخمگ��ذاری پرندگان مهاجر و اس��كان دائم 
پرندگان بومی محسوب ش��ده كه قريب به 15 گونه پرنده بومی 
و قريب ب��ه 30 گون��ه پرنده مهاجر نواحی سردس��ير ش��مالی با 
جمعيت های زي��اد، ان��واع ماره��ا و قورباغه ها و الك پش��ت ها و 

پستانداران و ماهی ها را در خود جای داده است.
تاالب گندمان يكی از 10 تاالب برتر پرنده نگری در ايران است و 
در دفتر بين المللی تحقيقات پرندگان آبزی لندن و همچنين در 

فهرست كنوانسيون رامسر به ثبت رسيده است.
كم شدن آب تاالب در اثر خشكسالی موجب شده قسمت وسيعی 
از اين تاالب به مرغزار تبديل شود كه معموالً به عنوان مرتع غنی 
برای چرای احشام محسوب شده و گله های گسترده گوسفند و دام 

وارد اين مرغزار شده است.

هنگامی كه كن��ار اين تاالب می رويم گله های گوس��فند در جای 
جای تاالب مشاهده می شود كه در فاصله های كمی از يكديگر قرار 
دارند، از طرفی بجای شنيدن صدای پرندگان و سكوت طبيعت در 
اين منطقه صدای زنگوله گوسفندان، پارسسگها و صدای چوپانان 

شنيده می شود.
با ايجاد سر و صدا بسيار زياد وحضور دام، ديگر امنيتی برای زندگی 
پرندگان بومی و مهاجر وجود ندارد و اين تاالب كه يكی از مهمترين 
تاالب های پرنده نگری كشور محسوب می شد را ديگر بايد تاالب 
گوسفند نگری نامگذاری كرد! به نظر می رسد مسئوالن امر در اين 

خصوص بی توجه هستند.
يكی از دوس��تداران طبيعت اظهار داش��ت: مرگ تدريجی تاالب 
گندمان از زمانی آغاز شد كه سد چغاخور زده شد و حق آبه تاالب 
گندمان قطع ش��د و عدم ورود آب به تاالب موجب خشک شدن 

تاالب و تبديل آن به مرغزار شد.
وی افزود: مرغزار شدن تاالب موجب ايجاد فرصت برای سودجويان 
ش��ده اس��ت و ورود دام غيرمجاز به تاالب و چرا در منطقه يكی از 

اقدامات سودجويان منطقه است.
وی اظهار داشت: هم اكنون بيش از چهار پنج هزار دام وارد منطقه 
تاالب برای چرا می شود و اين آسيب بس��يار زيادی به تاالب وارد 
كرده و آس��ايش و امنيت پرندگان و جانوران بومی تاالب را گرفته 
است و متاسفانه در اين خصوص اقدامی برای جلوگيری از ورود دام 
توسط مسئوالن نمی شود.فعال محيط زيست و منابع طبيعی نيز 

با اشاره به وضعيت شكننده در تاالب های استان در اين خصوص 
گفت: كمبود آب و آب ه��ای زيرزمينی و وجود پر ش��مار دام در 

تاالب های استان يک تهديد جدی برای بيابان زايی است.
هومان خاكپور ادامه داد: متاسفانه به رغم اينكه هيچ گونه مجوزی 
از سوی دستگاه های متولی مانند منابع طبيعی و حفاظت محيط 

زيست برای حضور دام در 
تاالبها صادر نش��ده است، 
ورود دام غير مجاز به تاالبها 

وجود دارد.
وی اظهار داشت: دام های 
جوام��ع محل��ی مانن��د 
تاالب گندم��ان وارد تاالب 
می ش��وند و موج��ب اين 
می شوند كه چرای مفرط 
در ت��االب اتف��اق بافت��د، 
حض��ور پرش��مار دام در 
تاالب موج��ب برهم زدن 
اكوسيستم طبيعی تاالب 
و يک تهديدی ب��رای النه 
س��ازی و تخ��م گ��ذاری 
پرندگان می شود و حضور 
پر شمار دام موجب از بين 

رفتن تمام پوشش گياهی و علفی تاالب می شود و باعث می شود 
كه محل امن برای النه سازی در تاالب وجود نداشته باشد.

اين كارش��ناس منابع طبيعی گفت: متاس��فانه به خاطر مسائل 
اجتماعی وفشارهای محلی دستگاه ها متولی رغبتی برای خروج 
دام و ممانعت برای ورود دام نمی كنند كه اين مهم بايد در اولويت 
قرار گيرد و با توجه به اهميت موضوع و با توجه تحريب و تهديدی 
كه دارد بايد تمام دستگاهها چه محلی مانند بخشداری و شوراها 
با حفاظت محيط زيس��ت همكاری كنند و ضرورت دارد موضوع 
در شورای تامين شهرستان مطرح شود و با همكاری سازمان ها و 
نهادهای فعال در شهرستان و بخش ممانعت از ورود پر تعداد دام 

به تاالب گندمان شود.
وی تصريح كرد: متاسفانه عالوه بر اينكه دام های اهالی در محوطه 
تاالب وجود دارد، برخی از اهالی با اس��تفاده از فرصتی كه اس��ت 
 اقدام به اجاره دادن تاالب به دامداران غير بومی می كنند و موجب 
شده اند عالوه بر حضور دامهای خودشان تعداد بسيار زيادی دام 
خارج از منطقه وارد تاالب كنند واين مهم تاالب گندمان را در خطر 

آسيب جدی قرار داده است.

 تاالبی که چراگاه شد

گندمان” میزبان گوسفندان به جای پرندگان

مرگ تدریجی 
تاالب گندمان از 

زمانی آغاز شد که 
سد چغاخور زده 

شد و حق آبه تاالب 
گندمان قطع شد 

و عدم ورود آب به 
تاالب موجب خشک 
شدن تاالب و تبدیل 

آن به مرغزار شد

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

تحدید حدود اختصاصی

زمین  قطعه  ششدانگ  حدود  تحدید  103/92/1434/24چون  شماره   357
مزروعی پنج قفیزی دشت پاماهور شماره 1092 فرعی از شماره 35 اصلی  
واقع در ازان جزء بخش ثبتی میمه  که طبق پرونده ثبتی بنام علی صالح و 
یا  متقاضی  عدم حضور  بعلت  است،  ثبت  جریان  در  عباسعلی  فرزند  غیره 
ماده 15  از  اخیر  به دستور قسمت  بنا  اینک   ، نیامده  بعمل  ثبت  متقاضیان  
قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده یا نامبردگان  تحدید حدود ملک مرقوم 
و  شروع  محل  در  9 صبح  ساعت  از   1392/7/8 مورخه  شنبه  دو  روز  در 
بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار 
یابند.  در محل حضور  آگهی،  این  در  مقرر  در روز و ساعت  که  گردد  می 
اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدید تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت، معترض ظرف 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به 
مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم 

نماید. رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میمه

تحدید حدود اختصاصی
قطعه  ششدانگ  حدود  تحدید  103/92/1433/24چون  شماره   356
متر   368 تقریبی  مساحت  به  استخر  سر  دشت  مزروعی    زمین 
مربع شماره 1089 فرعی از شماره 35 اصلی واقع در ازان جزء بخش ثبتی 
میمه  که طبق پرونده ثبتی بنام اکبر اقدامی و غیره فرزند میرزا محمود در 
جریان ثبت است، بعلت عدم حضور متقاضی یا متقاضیان  ثبت بعمل نیامده 
، اینک بنا به دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای 
مورخه  شنبه  دو  روز  در  مرقوم  ملک  حدود  تحدید  نامبردگان   یا  نامبرده 
1392/7/8 از ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب 
این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت 
مقرر در این آگهی، در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان 
تا  تحدید  تنظیم صورت مجلس  تاریخ  از  ثبت  قانون  ماده 20  امالک مطابق 
30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
پرونده های معترضی ثبت، معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی 
تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالک میمه

آگهی تحدیدحدوداختصاصی  

 /  1726 شماره  پالک  قبرستان  قطعه  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  371چون 
3  واقع درموغان  بخش یک ثبتي شهرضا که طبق پرونده ثبتی بنام شهرداري 
شهرضا درجریان ثبت است به علت عدم حضورمتقاضی ثبت به عمل نیامده 
اینک بنابه دستورقسمت اخیرازماده 15 قانون ثبت وبرطبق تقاضای نامبرده 
تحدیدحدودملک مرقوم درروز 8 / 8 / 1392 ساعت 8 صبح درمحل شروع 
وبعمل خواهدآمد0 لذابه موجب این آگهی بکلیه مالکین ومجاورین اخطارمی 
مجاورین  اعتراضات  حضوریابند0  مقرردرمحل  درروزوساعت  که  گردد 
صورتمجلس  تنظیم  ازتاریخ  ثبت  قانون   20 ماده  مطابق  امالک  وصاحبان 
قانون  واحده  ماده   2 تبصره  خواهدشدوطبق  روزپذیرفته   30 تا  تحدیدی 
تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت،معترض می بایست ظرف مدت یکماه 
ازتاریخ تسلیم اعتراض خودرابه این اداره گواهی تقدیم دادخواست راازمرجع 
نمایدضمنًاچنانچه روزتحدیدمواجه  ارائه  اداره  این  اخذوبه  ذیصالح قضایی 
انجام  گرددتحدیدحدوددرروزبعدازتعطیل  نشده  بینی  پیش  باتعطیلی 

خواهدشد0 سیدمهدی میرمحمدی- رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا  

مزایده اموال غیر منقول اسناد رهنی 
328 شماره 139203902132000009 به موجب پرونده اجرائی کالسه فوق 
ششدانگ یک باب خانه پالک شماره 1556 فرعی واقع در موغار 62 اصلی 

دهستان گرمسیر بخش هفده ثبت اصفهان به مساحت 331 متر مربع عرصه 
موغار  روستای  اردستان  شهرستان   : آدرس  به  اعیانی  مربع  متر   180 و 
خیابان امام خمینی کوچه مختاری . که سند آن در صفحه 462 دفتر جلد 

244 امالک با شماره چاپی 17216 ثبت وصادر و مع الواسطه به آقای رضا 
مختاری منتقل شده است محدود به حدود : شماال درب و دیواری است به 
کوچه عمومی به طول 12 متر مربع شرقا دیواری است به دیوار باقیمانده 
پالک 1435 به طول 27/75 متر مربع جنوبا دیواری است اشتراکی با باقیمانده 
باقیمانده پالک  با  به طول 12 متر غربا دیواری است اشتراکی  پالک 1435 
1435 به طول 27/50 متر مربع طبق ستند رهنی شماره 10316 دفتر خانه 
25 نظنز در قبال مبلغ 221000000 ریال در رهن بانک / صادرات قرار گرفته 
و طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ 533000000 ریال ارزیابی شده دارای 
تیرچه  آجری سقف  ها  دیوار  . مصالح  باشد  می  گاز  و  برق  آب  انشعابات 
بلوک نمای خارج آجر و پالستر سطوح داخلی گچ دربهای خارجی پروفیل 
پنج  روز   12 الی   9 ساعت  از  فوق  پالک  باشد  می  چوب  داخلی  دربهای  و 
مزایده   طریق  از  اردستان  در  واقع  ثبت  اداره  در   1392/7/4 مورخه  شنبه 

به فروش می رسد . مزایده از مبلغ 533000000 ریال شروع و به باالترین 
قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های  
مربوط به آب برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و. مصرف 
و  مالیاتی  های  بدهی  نیز  و  باشد  آنها  دارای  مزایده  مورد  که  در صورتی 
عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم 
شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد 
، وجوه پرداختی  بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد 
خواهد شد ونیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز 
مزایده تعطیل رسمی گردد ،مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت 
اسناد  اجرای  الف 198 مسئول واحد  .  م  و مکان مقرر برگزار خواهد شد 

رسمی اردستان 

مزایده اموال غیر منقول اسناد رهنی 

329 شماره 139203902132000010 به موجب پرونده اجرائی کالسه فوق 
ششدانگ یک باب خانه پالک شماره 1557 فرعی واقع در موغار 62 اصلی 
مربع  متر   1236/5 مساحت  به  اصفهان  ثبت  هفده  بخش  گرمسیر  دهستان 
عرصه و 170 متر مربع اعیانی مسکونی و 45 متر مربع مغازه در بخش 17 
ثبت اصفهان شهرستان اردستان  به آدرس : شهرستان اردستان روستای 
 459 صفحه  در  آن  سند  که   . مختاری  کوچه  خمینی  امام  خیابان  موغار 
الواسطه  مع  و  ثبت وصادر  چاپی 17215  با شماره  امالک   244 جلد  دفتر 

به خانم نصرت الملوک مهاجری منتقل شده است محدود به حدود : شماال 
درب و دیواری است به کوچه عمومی به طول 45/30 متر مربع شرقا درب 
جنوبا  مربع  متر   28/37 به طول  اصلی  خیابان  رو  پیاده  به  است  ودیواری 
مربع  متر   42/80 طول  به   1436 پالک  باقیمانده  با  اشتراکی  است  دیواری 
غربا به دیوار باقیمانده پالک 1435 به طول 27/75 متر مربع طبق سند رهنی 
شماره 10315و12014 دفتر خانه 25 نظنز در قبال مبلغ 756500000 ریال 
و 113000000 ریال جمعا 869500000 ریال در رهن بانک / صادرات قرار 
گرفته و طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ 172000000 ریال ارزیابی شده 
. مصالح دیوار ها آجری سقف  دارای انشعابات آب برق و گاز می باشد 

لفتون سطوح داخلی گج دربهای خارجی پروفیل  نمای خارج آجر  تیر آهن 
پنج  روز   12 الی   9 ساعت  از  فوق  پالک  باشد  می  چوب  داخلی  دربهای  و 
شنبه مورخه 1392/7/11 در اداره ثبت واقع در اردستان از طریق مزایده  به 
فروش می رسد . مزایده از مبلغ 172000000 ریال شروع و به باالترین قیمت 
پیشنهادی از سوی خریدار فروخته می شود. بدهی های مربوط به آب برق 
و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد 
مالیاتی و عوارض شهرداری و  نیز بدهی های   آنها باشدو  مزایده دارای  
غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به 
عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد ، وجوه پرداختی  بابت 
هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مسترد خواهد شد ونیم عشر و حق 

مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده  تعطیل رسمی گردد 
،مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد 

شد .  م الف 200 مسئول واحد اجرای اسناد رسمی اردستان 

ابالغ رای 

373 کالسه پرونده 32/92ش/8 شماره دادنامه : 505 مورخ 92/4/31 مرجع 
شرکت   : خواهان  اصفهان  اختالف  حل  شورای  هشتم  شعبه   : رسیدگی 
 – اصفهان   – پور  فرهاد  مهندس  آقای  عاملی  مدیریت  به  دارو  بهرسان 
شرکت بهرسان دارو وکیل : حسین محمدیان فرزند  شهرک صنعتی جی – 
ساختمان   – مفید  شهید  خ   – شمالی  شیخ صدوق  خیابان   – اصفهان  یداله 
 : المکان خواسته  مجهول  محمد رضائی    : 1 خوانده  واحد  اول  طبقه  عقیق 
فاکتور فروش  فقره  باقی مانده شمس 2  به پرداخت مبلغ 17858677 ریال 
و خسارت  وکیل  الوکاله  حق  و  دادرسی  کلیه خسارات  انضمام  به   – دارو 
آن  ثبت  و  شعبه  این  به  پرونده  ارجاع  از  پس   : گردشکار  تادیه  تاخیر 
بکالسه فوق طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی  اعضا شورا ختم 
رای  نماید.  می  رای  صدور  به  مبادرت  زیر  شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی 
با  دارو  بهرسان  شرکت  خواهان  دادخواست  خصوص  در  شورا  قاضی 
وکالت حسین محمدیان به طرفیت خوانده محمد رضائی به خواسته مطالبه 
با   . تادیه  و  تاخیر  و  دادرسی  خسارات  انضمام  به  ریال   17858677 مبلغ 
توجه به جمیع اوراق پرونده مفاد دادخواست خواهان با توجه به ارائه کپی 
فاکتور فرو.شی ) بهرسان دارو و توزیع کننده دارو( و اینکه خوانده علیرغم 
ابالغ در جلسه رسیدگی حضور ندارد . لذا شورا دعوی خواهان را مقرون 
مبلغ  پرداخت  به  را  خوانده  ق.آ.د.م   198 ماده  به  مستندا  دانسته  به صحت 
17858677ریال بابت اصل خواسته 42000 ریال  و هزینه های نشر آگهی  و 
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ دادخواست 92/12/27 در حق خواهان  محکوم و اعالم می دارد . 
رای صادره غیابی ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض و واخواهی در 
 این شعبه می باشد . م الف 5943 قاضی شعبه هشتم شورای حل اختالف

 اصفهان 

فقدان سند مالکیت 
369 شماره 92/1883/31/وآقای غالمرضا ریحانیان زواره فرزند حیدر 
رسما  مشهود  امضاء  و  هویت  که  محلی  استشهادیه  برگ  دو  باستناد 
گواهی شده و مدعی شده سند مالکیت ششدانگ 180 فرعی مجزی شده 
از شماره 1964 باقی مانده فرعی از 16 اصلی گرمسیر  بخش هفده ثبت 
اصفهان که در صفحه 493 دفتر 26 امالک بنام غالمرضا ریحانیان فرزند 
حیدرثبت و سند و صادر و تسلیم گردیده و به حکایت دفتر امالک معامله 
باینکه  اثر اسباب کشی مفقود شده است نظر  انجام نگردیده و در   ای 
اصالحی   120 ماده  طبق  نموده  المثنی  مالکیت  سند  صدور  درخواست 
انجام  مدعی  کس  هر  که  شود  می  آگهی  مراتب  ثبت  قانون  نامه  آیین 
یا وجود  آن  به  نسبت   ) ذکر شده  آگهی  این  در  آنچه  از  غیر   ( معامله 
مدت   تا  آگهی  این  انتشار  تاریخ  از  باشد  خود  نزد  مزبور  مالکیت  سند 
ارائه اصل  کتبا  ضمن  را  اعتراض خود  و  اداره مراجعه  باین  10 روز 
تا مراتب صورتمجلس و اصل نماید   سند مالکیت و سند معامله تسلیم 
و صورتمجلس  مراتب  تا  نماید  تسلیم  معامله  سند  و  مالکیت  سند    

اعتراض  اگر ظرف مهلت مقرر  کننده مسترد گردد  ارائه  به   اصل سند 
ارائه  معامله  سند  یا  مالکیت  سند  اصل  اعتراض  صورت  در  یا  نرسد 
خواهد  تسلیم  متقاضی  به  و  مرقوم صادر  مالکیت  سند  المثنی   ، نشود 
امالک و  اسناد  ثبت  اداره  رئیس  فدایی  اله  ذبیح   216 الف  م   .  شد 

 زواره  

حصر وراثت 

372 آقای مقداد حاج حیدری ورنوسفادرانی  دارای شناسنامه شماره 3184 
به شرح دادخواست به کالسه 482/92 از این شورا درخواست گواهی حصر 

ورنو  اصغر حاج حیدری  که شادروان  داده  توضیح  و چنین  نموده  وراثت 
بدرود  دائمی خود  اقامتگاه   1391/10/7 تاریخ  در   3 بشناسنامه  سفادرانی  
به: 1- خاور لطفی  الفوت آن مرحوم منحصر است  زندگی گفته ورثه حین 
فرزند رضا ش ش 103 همسر 2- یاسر حاج حیدری ورنو سفادرانی فرزند 
اصغر ش ش 5130 فرزند3- تقی حاج حیدری ورنو سفادرانی فرزند اصغر 
ش ش 211 فرزند 4- میثم  حاج حیدری ورنو سفادرانی فرزند اصغر ش ش 
1230 فرزند 5- مقداد حاج حیدری ورنو سفادرانی فرزند اصغر ش ش 3184 
فرزند 6- راضیه  حاج حیدری ورنو سفادرانی فرزند اصغر ش ش 566 فرزند 
7- پروین  حاج حیدری ورنو سفادرانی فرزند اصغر ش ش 004715-6-

113 فرزند 8- فیروزه  حاج حیدری ورنو سفادرانی فرزند اصغر ش ش 
2242 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 
اختالف الف 14058شعبه 7 شورای حل  م  اال گواهی صادر خواهد شد.   و 

خمینی شهر  

حصر وراثت 

شرح  به   173 شماره  شناسنامه  دارای  خوزانی   صفاری  علی  آقای   367
دادخواست به کالسه 490/92 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان عزیز اهلل حاتمی   بشناسنامه 8951 
در تاریخ 1391/7/27 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 1- صغری صفاری خوزانی فرزند حبیب اله ش 
ش 8381 همسر 2- حسن حاتمی فرزند عزیز اله ش ش 11410 فرزند 3 – 
علی صفاری خوزانی  فرزند عزیز اله ش ش 173 فرزند 4- عصمت حاتمی 
فرزند عزیز اله ش ش 11409 فرزند 5- حبیبه  حاتمی فرزند عزیز اله ش ش 
289 فرزند 6- زهرا حاتمی فرزند عزیز اله ش ش 1834 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
گواهی  اال  و  دارد  تقدیم  شورا  به  ماه  یک  ظرف  آگهی  نشر   
اختالف حل  شورای   7 14056شعبه  الف  م  شد.  خواهد   صادر 

 خمینی شهر  

حصر وراثت 

شرح  به   14648 شماره  شناسنامه  دارای  فر   هدایتی  ناصر  آقای   377
دادخواست به کالسه 507/92 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان ابوالقاسم هدایتی فر   بشناسنامه 
112 در تاریخ 1392/5/6 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- حبیبه مختاری خوزانی فرزند محمد 
ش  ش  ابوالقاسم  فرزند  فر  هدایتی  ناصر   -2 همسر   1465 ش  ش  رضا 
ابوالقاسم ش ش 015178-6- فرزند  فر  هدایتی  منصور   -3 فرزند   14648

113 فرزند4- رحیم  هدایتی فر فرزند ابوالقاسم ش ش 836 فرزند5- حسین 
فرزند  فر  هدایتی  عباس  فرزند6-   994 ش  ش  ابوالقاسم  فرزند  فر  هدایتی 
ابوالقاسم ش ش 3-065847-113 فرزند7- عفت هدایتی فر فرزند ابوالقاسم 
ش ش 580 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 
اختالف  الف 14066شعبه 7 شورای حل  م  اال گواهی صادر خواهد شد.   و 

خمینی شهر  

مفقودی نوبت اول 

خودرو  شناسایی  کارت  و  سبز  کارت  که  گردد  می  اعالم  وسیله  بدین 
شاسی014713 شماره  و   13 ایران  819ل91  انتظامی  پالک  شماره   به 
از  و  گردیده  مفقود   14187016971 موتور  شماره  و   NAAP03ED18J  

درجه اعتبار ساقط می باشد . 



دانستنی

7نکته کاربردی برای استفاده 
از نقشه گوگل

اخبار ویژه

خلبان شدن ارزوی هر کودکی است و این خواس��ته تنها میان کودکان ایرانی رواج ندارد 
 و در تمام دنیا به همین شکل اس��ت. برخی از این کودکان بزرگ شده و دنبال آرزویشان

 می روند اما عده ای دیگر از این آرزو دور می شوند.
برای فراگرفتن درس ه��ای خلبانی، دانش جویان باید ذهنی باز به همراه درکی درس��ت 
از اطراف خود داشته باشند. معموال خلبان ها افرادی هس��تند که مدرسه را با نمرات باال 

گذرانده و از هوش باالیی نیز برخوردار هستند. 
“های یده” که به نام دودو نیز شناخته می شود یک کودک 5 ساله چینی است که به تازگی 
به عنوان کوچکترین خلبان دنیا انتخاب شده است. این کودک تونسته است با پروازی که 

چند روز پیش انجام داد نام خود را وارد کتاب گینس کند. 
این کودک که به درستی لغات را نیز بلد نیست با اس��تفاده از یک هواپیما به نام “زنبور3” 
توانست به مدت 35 دقیقه روی شهر پکن پرواز کند. این هواپیما تنها 100 کیلوگرم وزن 

دارد ولی به هر حال این هواپیما نیز نیاز به توانایی پرواز دارد. 
 پدر این ک��ودک که در یک کارخانه نس��اجی کار می کن��د نزدیک به 3 ه��زار پوند برای 
کالس های پرواز خرج کرده است. او برای فرزندش یمعلمان خصوصی استخدام کرد تا او 

هم معلم پرواز باشد و هم به او دیگر درس های الزم را بدهد. 
این پسر بچه که حاال به عنوان کوچکترین خلبان دنیا شناخته می شود در گذشته دو بار 
در مسابقات قایقرانی چین شرکت کرده است و یک بار هم با پدرش به فراز کوه فوجی رفته 
است. چندی پیش نیز ویدئویی از او پخش ش��د که در آن بدون لباس در برف می دوید و 

پدرش نیز از او فیلم برداری می کرد.

کار کردن برای خیریه امری پس��ندید و ارزشمند است از این رو هرکس��ی به اندازه خود 
دوست دارد در کارهای خیریه شریک باشد. بسیاری با پرداخت پول هایی کار خیر انجام می 

دهند و عده ای نیز درآمد فعالیت خاصی را در اختیار موسسات مخصوص قرار می دهند.
دویدن به دور دنیا یا فعالیت های ورزشی خاص از جمله مواردی هستند که می توان برای 
خیریه انجام داد و تا به حال افراد بسیاری بوده اند که سفرهای دور دنیا را تنها با هدف کمک 
به خیریه آغاز کرده اند. در این میان نیز افرادی هس��تند که با حرکات عجیب قصد انجام 

کار خوب و خیر را دارند. 
"جوزف مایکل" یک مهندس ساکن مونترال است که راهی عجیب را برای کمک به خیریه 
آغاز کرده اس��ت. این مرد قصد دارد برای کمک به این موسس��ات خیریه مسیر 19 هزار 
کیلومتری میان کانادا تا آرژانتین را با پای برهنه بدود. این مرد که در اصل دو رگه مکزیکی-

چینی است نزدیک به یک سال برای این سفر طوالنی و عجیب خود تمرین کرده تا بتواند 
با انواع مشکالت پوستی و البته خاصی که ممکن است برای پایش به وجود آید آشنا شود. 
این مرد 32 ساله باید از خانه خود کار را شروع کرده و از 14 کشور مختلف عبور کند. این 
مس��یر 19 هزار کیلومتر طول دارد که 7 هزار کیلومتر از قطر زمین بلندتراست. این مرد 
اولین کسی نیست که این مس��یر را می دود اما اولین فردی است که با پای برهنه این کار 

را انجام خواهد داد. 
او اعتق��اد دارد این کار هم ب��رای خیریه مفید اس��ت و هم از خریدن کف��ش های اضافی 
جلوگیری می کند. او قصد دارد سفر خود را پس از 18 ماه به پایان برساند که به نظر زمان 

مناسبی برای این مسیر طوالنی است.

دویدن میان دو کشور با پای برهنهکوچکترین خلبان دنیا

نقش��ه گوگل مانند دیگر خدمات جس��تجوی این 
شرکت از محبوبیت باالتری میان نقشه های اینترنتی 
برخوردار اس��ت. اما در دنیای وب هیچ امری دائمی 
نیست مگر روزآمد باشید. اپل با اخراج نقشه گوگل و 
ارائه جانشین آن وارد جنگی شد که پیش از  آن تنها 
دو هماورد بزرگ داشت: بینگ و گوگل. نوکیا هم با 
نقشه اختصاصی خود حرف هایی برای گفتن دارد. 
هریک از اینها ب��رای از گود بیرون ران��دِن حریفان، 
باید بکوش��ند خدمت بهتری به مص��رف کنندگان 

ارائه دهند.
گوگل با اصالحات اخیر سعی کرده چهره متمایزی 
از خدمت نقش��ه خود به نمایش بگذارد. به این بهانه 
10 نکته کاربردی برای استفاده بهتر از نقشه گوگل 
گرد آورده ایم که در ادامه مطلب م��ی توانید از آنها 

مطلع شوید.

1    جستجوی هوشمند
یکی از تغییرات عمده نقشه گوگل 2013، دل کندن 
از زرق و برِق حواشی نقشه و جایگزین کردِن همه آنها 
با یک جعبه جستجو ست. درست مثل معادل آن در 
صفحه جستجوری سایت گوگل، این جعبه هم بیش 
از آنچه فکرش را بکنید باهوش اس��ت. برای امتحان 
 Hospitals, Tabriz, این کوئری را امتحان کنید
Iran. حتی می توانید با وارد کردن مختصات طول 
و عرض جغرافیایی محل مورد نظر دنبال آن بگردید 
و مسیر خود به آنجا را پیدا کنید. در همان حالی که 
تایپ می کنید نقشه گوگل هم با پیشنهادهای خود 
برای رسیدن به کوئری مطلوب به کمک شما می آید.

2    جستجوی محلی
وقتی در مرحله اول به یک محله رسیدید، می توانید 
با اضافه کردن چند کوئری، نش��انی دقی��ق را پیدا 
کنید. می توانید با زوم پیش )Zoom in(، جزئیات 
نقشه و زوم پس )Zoom out(، مناطق بیشتری را 
از نظر بگذرانید. در ضمن بعد از این می توان نتیجه 
 »Family Fun« جستجوهای انتزاعی تری چون
یا »Indoor Activities« را هم از نقش��ه گوگل 

انتظار داشت.

3    همه چیز را ببینید
اگر م��ی خواهید هم��ه اطالعاتی که گ��وگل از یک 
محله ی به خصوص دارد را مشاهده کنید کافی ست 
روی منطقه مورد نظر زوم کنید، سپس نوشته های 
داخل جعبه جستجو را پاک کرده، یک عالمت ستاره 

)*( وارد کنید و دکمه Enter را بزنید.
استفاده از ستاره، روش خوبی برای کسب اطالعات 
بیشتر از مناطقی ست که پیش تر به آنجا نرفته اید. 
با این روش نقش��ه گوگل را مجبور می کنید مکان 
های ثبت شده را بدون شخصی سازی نتایج به شما 

نشان دهد.

4    مسیریابی
نقشه گوگل بس��ته به اینکه از کجا به کجا می روید 
گزینه های مختلفی به ش��ما پیشنهاد می دهد. اگر 
از مس��یر خاصی م��ی خواهید به مقصد برس��ید باز 
گوگل راهکاری برای شما دارد؛ نشانگر را روی مسیر 
مشخص شده با رنگ آبی حرکت دهید تا نقطه های 
س��پید ظاهر ش��وند. حاال می توانید از جایی که به 
تغییر مسیر نیاز دارید نقطه سپید را برداشته و روی 
جاده مورد نظرتان قرار دهید. خوِد نقش��ه، باقی کار 
را می کند و اطالعات مس��یر جدید را به آگاهی شما 

می رساند.
در باال هم��ان طور که می بینید از مس��یر مورد نظر 

خود، به مقصد کتابخانه ملی می رویم.
همچنین با کلیک روی Step-by-step می توانید 
به جزئیات مسیر حرکت دست یافته و با قدم به قدم 

دنبال کردِن آن، به مقصد برسید.

OK Maps     5
با وارد کردن عبارت باال در جعبه جستجو می توانید 
نقشه و مسیری که ُجسته اید را به صورت آفالین در 
تلفن خود ذخیره کنید تا در هن��گام ضرورت از آن 
اس��تفاده نمایید. این ویژگی به خصوص در س��فر و 
در شرایطی که به اینترنت سلولی دسترسی ندارید 

بسیار کاربردی و مفید است.

6    اشتراک گذاری مکان ها
گ��وگل هنوز امکان اش��تراک گ��ذاری را به نقش��ه 
جدیدش نیاورده و فعاًل باید این کار را با کپی کردن 

URL انجام دهید.

7     از گوگل پالس هم استفاده کنید
اگر قصد پیدا کردن رستورانی خوب را دارید ولی نمی 
دانید کدام یک از رستوران های روی نقشه را انتخاب 
کنید، گوگل راهکار مفیدی برای شما دارد. در همان 
جعبه جستجو عبارت by:Circles را وارد کنید تا از 
نظرات دیگران درباره آنها مطلع شوید یا اینکه روی 
رستورانی روی نقش��ه کلیک کنید و از منوی سمت 
راست، Reviews را انتخاب نمایید تا مستقیماً به 

نظرات مردمِی مرتبط با آن مکان فرستاده شوید.

نتایج تحقیقات جدید نش��ان می دهد پوشیدن کفش های 
پاش��نه بلند موجب می ش��ود زنان ع��الوه بر آنک��ه تمرکز 
 خود را روی حف��ظ تعادل ش��ان افزایش دهن��د، ولخرجی

 نیز نکنند.
بپژوهش��گران دانش��گاه بیرگهام یانگ انگلیس دریافته اند 
زنانی که کفش های پاشنه بلند به پا می کنند بر روی خرید 
کردن دقت بیشتری به خرج داده و انتخاب های بهتری را در 

فروشگاهها صورت می دهند.
جفری الرس��ون اس��تاد بازاریابی دانش��گاه بیرگهام یانگ و 
مجری این تحقیقات می گوید: اگر فرد ولخرجی هستید و یا 
در خرید افراط می کنید ش��اید بهتر باشد کفش های پاشنه 

بلند به پا کنید.
وی کشف کرده است آنچه که موجب می شود ذهن بر روی 

حفظ تعادل متمرکز ش��ود، انتخاب های خرید را نیز تحت 
تاثیر قرار می دهند.

 نتایج ای��ن تحقیق��ات در حالی حاک��ی از فواید پوش��یدن

 کفش های پاشنه بلند است که تحقیقات پیشین نشان داده 
است که کفش هاي پاشنه بلند اگر به صورت طوالني مدت 
استفاده شود موجب کوتاهي عضالت پشت ساق ها و دردهاي 

شدید در همان ناحیه خواهد شد.
طبق بررسی های انجام شده، اگر خانم ها مدتی طوالنی کفش 
پاشنه بلند به پا کنند، محور بدنش��ان بخصوص در ناحیه پا 
تغییر می کند؛ تغییر محور ساق پا سبب انقباض یا کشیدگی 
بیش از حد عضالت می شود و عدم استراحت عضالت درگیر، 

دردهایی مزمن را با خود به همراه می آورد.
پیروان این نظریه همچنین بر این باورند که تغییر محور بدن 
در ناحیه لگن و ستون مهره ها نیز اثرات نامناسب می گذارد 
و وقتی پاش��نه از محور اصل��ی باالتر رود، فش��ار کل بدن بر 

پنجه های پا وارد خواهد شد.

خریدهای خود را با پوشیدن کفش پاشنه بلند هوشمند کنید
ماجرای تحقیقات مشترک ایران 

و آمریکا در تپه حسنلو

قدیمی ترین عاشقان ایرانی 
س��ال 1351 باستان شناس��انی که در تپه  حس��نلو مشغول حفاری 
بودند خودشان هم چیزی را می دیدند باور نمی کردند. تیم مشترت 
تحقیقات��ی ایران و  آمریکا به سرپرس��تی دکتر رابرت اچ دایس��ون ا 
مشغول تحقیقات در این تپه باستانی بودند که قبری را پیدا کردند. 
در قبری با قدمت حدود 3 هزار سال اسکلت دو نفر در آغوش یکدیگر 
پیدا شد. در قبر به جز تخته س��نگی که در باالی سر شخص سمت 
چپ قرار دارد هیچ شی دیگری وجود نداشت و از آن زمان آنها لقب 
»عشاق« را گرفتند.  از سال 2005 در موزه دانشگاه پنسلوانیا تیمی 
مشغول به فعالیت تنها برای انتش��ار نتیجه تحقیقات و گزارش های 
حفاری در تپه حسنلو هستند؛ تپه ای باستانی که قدمت آن به ۶ تا 8 
هزار  قبل از میالد می رسد. با گذشت سالها، در موزه دانشگاه پنسلوانیا 

تصویر عشاق ایرانی یکی از موارد مورد توجه است. 

حسنلو؛ تپه ای پر از رمز و راز 
تپه حسنلو  در 7 کیلومتری ش��هر نقده قرار دارد. در 85 کیلومتري 
جنوب ارومیه در کنار جاده ای که از ارومیه به نقده و اشنویه می رسد 
به فاصله 3 کیلومتر از سمت چپ جاده این تپه نسبتاً بلند خودنمایی 
می کند. تپه های باستانی زیادی پیرامون تپه حسنلو را فرا گرفته اند 
که نشان می دهد  اقوام ساکن در حس��نلو با اقوام ساکن در تپه های 

اطرافش از یک تیره بوده و با هم داد و ستد و رابطه داشته اند.  
  در سال 1334  هیات مش��ترک ایران و آمریکا به ریاست پروفسور 
رابرت دایسون در تپه حس��نلو مشغول کاوش شدند. هر چند اکنون 
در دنیا »عش��اق ایرانی« را بسیار می شناسند اما مش��هورترین  اثر 
باس��تانی یافت ش��ده در این محل جام طالی حس��نلو است که به 
عصر آهن تعلق داش��ته و در موزه ایران باس��تان نگهداری می شود.  
23 فروردین ماه سال 1337 هیئت مش��ترک ایران و آمریکا ضمن 
حفاری در این تپه موفق به کشف جام بزرگ طالی حسنلو شد. این 
جام در آغوش انسانی جای داشت که بر زمین افتاده بود و بر پشت او 
خنجری فرو کرده بودند. نقوش ای��ن جام متنوع بوده و دارای ارزش 

هنری بسیاری است.  

جام استثنایی 
جام طالی حس��نلو یک اثر باس��تانی کم نظیر به حساب می آید که 
قدمتی  قدمتی 3200 ساله دارد و احتماال نقش مهمی در شکل گیری 

هنر دوره بعدی یعنی دوره مادها داشته است. 
این اثر 21 سانتی متر بلندی، 25 س��انتی متر قطر و 950 گرم وزن 
دارد. بر روی جام نقش خدایگان سه گانه: خدای زمین، خدای آب و 
خدای خورشید حک شده است. نقش پهلوانی که با هیوال می جنگد، 
الهه ای ایس��تاده روی دو قوچ، نقش بدن انسان بر پشت یک پرنده و 
مطابقت صحنه ها با یک حماسه حوری از نقش های موجود بر روی 
این جام است. سازمان میراث فرهنگی برای اولین بار آن را در سال 
1377 به نمایش عمومی گذاشت. این جام  در زیر اسکلت  یک مرد 
پیدا شد و به همین خاطر ، ضربه خورده و کج شده است. کارشناسان 
بر این باورند که این مرد با در دست داشتن جام در حال فرار از دست 
سپاه مهاجمان بوده، و چون در حال فرار جانش را از دست داده جام 

در زیر فشار بدنش ضربه خورده و کج شده است.  

تیم ایران و آمریکا 
دایسون که درجه  دکترای خود را در س��ال 19۶۶ از دانشگاه هاروارد 
گرفت اعتقاد دارد که ده دوره متمایز سکونت در تپه حسنلو وجود داشته 
است که قدیمی ترین آن حداقل به ۶ هزار سال قبل از میالد بازمی گردد. 
مهمترین دوره س��کونت در حس��نلو همان دوره چهارم اس��ت. کلیه 
ساختمانهای یافت شده در حسنلو که از سنگ ساخته شده اند متعلق 
به دوره چهارم سکونت در حسنلو است. هیات مشترک ایران و آمریکا  
توانست اتاقهای متعددی با سالن های بزرگ در مرکز تپه کشف کند و 
دیوار دفاعی قلعه نظامی و دژ محکم این شهر را از زیر خاک بیرون آورد. 

شنای ۵۳ ساعته زن آمریکایی 
در طوالنی  ترین مسافت

شناگر زن ۶4 ساله آمریکایی با شنای 53 س��اعته خود توانست رکورد 
تاریخی را به نام خود ثبت کند.

به نقل از یورونیوز، »دیانا نیاد«، شناگر ۶4 ساله آمریکایی، اولین شناگری 
است که فاصله 1۶۶ کیلومتری بین کوبا و فلوریدای آمریکا را یک نفس و 

بدون استفاده از حفاظ ویژه برای مقابله با کوسه ها شنا می کند.
او پس از رسیدن به فلوریدا به خبرنگاران گفت: من سه پیام دارم. اول اینکه 

هرگز نباید تسلیم شد. 
دوم اینکه هیچوقت برای رسیدن به رویاهایمان بیش از حد پیر نیستیم و 
سومین پیام اینکه این ورزش به نظر یک ورزش انفرادی می آید اما در واقع 

یک ورزش تیمی است.
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امام حسین  )ع( :
خداوند کارهاى واال و ش��رافتمند را دوس��ت دارد و از کارهاى 

پست و ناچیز بیزار است.

عکس نوشت

تصویر پاپ فرانسیس بر 
روی یکی از مزارع شهر 
ورونا _ ایتالیا

کارشناس��ان امنیتی یک ش��رکت فنالندی تصاویر ل��و رفته از 
 بروش��ورهای یک ابزار جاسوس��ی را کش��ف کرده اند که گفته 

می شود نسل آینده گجتهای جاسوسی است.
براساس این بروشورها که گفته ش��ده متعلق به شرکت امنیت 
نرم افزاری فین فیشر است که دربرگیرنده یک جلیقه پوشیدنی 
اس��ت که جزئیات تلفنهای همراه اطراف خود را گرفته و از این 
اطالعات برای دنبال کردن محل تقریبی آنها استفاده می کنند.
F-(سایر تصاویر لو رفته توسط کارشناسان امنیتی اف- سکیور

Secure( کشف شده نشان دهنده یک کار حافظه است که برای 
به سرقت بردن نام کاربری و کلمه عبور یک شبکه وایرلس برای 
بدست آوردن جزئیات شخصی و همچنین اطالعات بانکی کاربر 
حتی در صورت رمزگذاری بودن شبکه به کار می رود.این دستگاه 

قابل پوش��یدن جلیقه ای به ابعاد 41 در 33 در 18 س��انتیمتر 
اس��ت و ظرف 90 ثانیه یک ش��ماره را از یک دس��تگاه موبایل 
نزدیک خود اسکن می کند و ش��ماره منحصر به فرد شناسه آن 

را بدست آورد. به این شماره هویت تجهیزات موبایل بین المللی 
 )international mobile equipment identity(
 international( یا هویت بین المللی مش��ترک تلفن همراه

mobile subscriber identity( گفته می شود.
براساس ادعای این بروشور این دستگاه روی هر شبکه موبایل در 
هر کش��وری کار می کند و می تواند برای دنبال کردن تلفنهای 
داخل اتومبیله��ای درحال حرکت ب��ه کار رود. درمیان س��ایر 
گجتهایی که در اسناد فاش شده قرار دارد یک کیف و یک آنتن 
اتومبیل است که می تواند ش��ماره های منحصر به فرد هر تلفن 
همراه را ثبت کند.وقتی که یک جاسوس یا یک هکر این هویت یا 
شماره منحصر به فرد را در اختیار داشته باشد می تواند محل تلفن 

و در نتیجه صاحب آن را شناسایی کند.

تصویر لورفته از گجت های جاسوسی آینده

رکورد
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