
ناکامی اصفهان و تهران از انتقال معاونت صنایع دستی

 بوی بی عدالتی
 در کوچه پس کوچه های شهر 

   آمارعجیب
 و غریب

معاونت صنایع دستی در راه تهران
هشدار؛

8 تنها زندگی نکنید
 شیر از ۱۷ تیرماه 
دو نرخی می شود 48

غذاها را حرفه ای 
8هضم کنید

تسلیم باندهای قدرت نمی شویم 

کدام کولر برای اصفهانی ها به صرفه تر است؟
آبی یا گازی، 500 وات در برابر 2000 وات 

گروه شهر- علیرضا ذاکر اصفهانی، اس��تاندار اصفهان با انتقاد از 
 برخی افراد که به دنبال منافع شخصی خود هستند و برای برخی 
پست های مدیریتی استان اقدام به طومار نویسی می کنند گفت: 
این افراد بدانند که مدیریت ما مدیریت طوماری نیست و ما تحت 

تأثیر باندهای ثروت وقدرت قرار نمی گیریم.

رونالدو 
به رئالی ها رسید

مرحله نیمه نهای��ی یورو 2012 از امش��ب و با دیدار 
اسپانیا در برابر پرتغال آغاز خواهد شد تا تکلیف یکی از 
دو تیم صعود کننده به فینال جام چهاردهم مشخص 
شود. جدال دو کش��ور همس��ایه که به طور طبیعی 
اشتراکات قومی و زبانی زیادی با یکدیگر دارند، بدون 
شک یکی از حساس ترین بازی های یورو نام گرفته 
و از آنجایی که این تورنمن��ت دیدار رده بندی ندارد، 
 تیم بازن��ده در مرحله نیمه نهایی ب��ه نوعی موفقیت 

آن چنانی کسب نخواهد کرد...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک
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اعتراض چند تن از کارمندان 
فوالدمبارکه ختم به خیر شد4

زنان علیه مردان
 یا زنان علیه زنان!5

»اصفهان تنها چهار باغ نیست«،  »اگر چاره داشتیم آن طرف 
آب خانه می خریدیم«. این ها درددل های اهالی محله کوجان، 
کوچه شهید محس��ن اکبری اس��ت؛ مردمی که محله شان را 

مثلث برمودای شهرداری منطقه هشت معرفی می کنند.

درد دل مردم 
به گزارش ایسنا اهالی محل می گویند، حدود 20 سال پیش 
قطعه زمینی توس��ط 10 نفر به متراژ 300 مت��ر مربع در این 
کوچه خریداری شد. زمینی که گفته می شود به نیت ساخت 
مس��جد خریداری شده، اما س��ند و ش��اهدی برای این مدعا 
وجود ندارد و  در حال حاضر با نقشه عقب نشینی  شهرداری، 
 ح��دود 200 مت��ر از آن باقی مانده اس��ت. اهال��ی  می گویند

 قس��متی از دیوار کش��ی دور این زمین به مرور زمان تخریب 
ش��ده و این مکان را به محل امنی برای اف��راد الابالی و معتاد 
و زباله دانی تبدیل کرده اس��ت. ح��اال بعد از تخری��ب دیوار، 
حدود یک س��ال و نیم اس��ت که ش��هرداری منطقه هش��ت 
اهالی محل��ه کوجان)کوچه ش��هید اکبری ( را ب��ا عدم حمل 
زباله توس��ط مأموران و ماشین های ش��هرداری تحریم کرده 
 و مردم ناچارند زباله ها را ش��بانه پس از طی مس��یری حدود 
300 متری به خیابان اصلی ببرند تا از آنجا حمل زباله توسط 
مأموران شهرداری انجام شود. شهرداری علت این کار را عدم 
عبور ماشین های حمل زباله به داخل کوچه می داند، اما مردم 

گفته مسئوالن شهرداری را رد می کنند...
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با گفتن اذان فرهنگ
 جامعه ارتقا می یابد

اگر قابل باشیم 
فقط خادم هستیم

اصفهان در چنبره 
 خودرو های فرسوده

 به سختی نفس می کشد

 فیش حقوقی مالک
 پرداخت یارانه می شود ؟ 

توهین به مقدسات را
 تحمل نمی کنیم

سخنگوی وزارت امور خارجه : 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
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توفان سرخ 
را از پا درآوردن
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روابط عمومی برق منطقه ای اصفهان

آیا می دانید
بهای برق در فصل تابستان 
نسبت به ديگر فصول %20 

افزايش می يابد؟

فرم شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله ای

اداره کل منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری در نظر دارد، تعداد 
دو )2( دس��تگاه اطفاء حریق )نص��ب روی خودرو( را طبق مندرجات 
اوراق مناقصه را خریداری نماید. لذا از کلیه شرکت ها، تولید و توزیع 
کنندگان دعوت می گردد جهت دریافت اسناد از تاریخ نشر آگهی به 

مدت 3 روز به آدرس ذیل مراجعه نمایند.
- موضوع مناقصه: تجهیز خودرو به دس��تگاه اطفاء حریق تعداد دو 

)2( دستگاه
- مشخصات: طبق اسناد مناقصه

- محل تأمين اعتبار: ملی
- تضمين شركت در مناقصه: 12/000/000 ریال طبق آیین نامه 

تضمین برای معامالت دولتی )توضیح در اسناد(
مهلت و محل دريافت اسناد: اداره کل منابع طبیعی  و آبخیزداری 

 WWW.Chaharmahal.frw.org.ir استان سایت
توزيع اسناد: از تاریخ درج آگهی نوبت اول به مدت 3 روز می باشد.

آخرين مهلت تحويل اسناد: 91/4/22
زمان بازگشايی پاكات: 91/4/24

- مدت اعتبار پیشنهادها یک ماه از تاریخ تحویل پیشنهادها.
هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

روابط عمومی و امور بین الملل اداره کل منابع طبیعی

آگهی مناقصه
نظر دارد  بختیاری در  و  استان چهارمحال  )ره(  امام خمینی  امداد  اداره کل کمیته 
عملیات گازرسانی محوطه اردوگاه دانش آموزی شهید دکتر چمران واقع در سامان 
حدفاصل روستای چم عالی و چم خلیفه را با تهیه مصالح و اجرای گازرسانی از طریق 
چگونگی  از  اطالع  جهت  متقاضیان  نماید.  واگذار  شرایط  واجد  پیمانکار  به  مناقصه 
برگزاری مناقصه به نشانی اینترنتی http://iets.mporg.ir و یا به نشانی: شهرکرد، 
دروازه سامان، مجتمع ادارات، اداره کل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان، اداره 

تدارکات مراجعه و یا با شماره تلفن 2261819-0381 تماس حاصل نمایند.
الزم به ذکر است مهلت شرکت در مناقصه از تاریخ 1391/04/04 لغایت 1391/04/14 

می باشد و بازگشایی پاکات در تاریخ 1391/04/17 برگزار خواهد شد.
ضمنًا کلیه هزینه ها اعم از هزینه کارشناسی چاپ آگهی به عهده برنده 

مناقصه می باشد.
اداره کل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان چهارمحال و بختیاری

نوبت دوم نوبت اول
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چهره روزیادداشت

 اصولگرایان برای انتخابات 
به اتحاد برسند  

 آیت اهلل مهدوی کنی، رییس مجلس خبرگان رهبری گفت: خداوند 
دوست ندارد ما بعد از انتخابات دعواهای خود را ادامه بدهیم. علی رغم 
همه تفاوت هایی که وجود داشت، انتخابات تمام شد و ما باید دور هم 
جمع شویم و کار کنیم. رییس مجلس خبرگان رهبری در حاشیه این 
به پرسش هایی درباره انتخابات ریاست جمهوری یازدهم پاسخ داد. 
رییس مجلس خب��رگان رهبری در رابطه با حض��ور اصالح طلبان در 
انتخابات آتی ریاست جمهوری گفت: من از اصالح طلبان خبر ندارم؛ 

چراکه من اهل اصالح نیستم. 
آی��ت اهلل مهدوی کنی در جم��ع خبرنگاران در پاس��خ به پرسش��ی 
مبنی ب��ر این ک��ه هم اکن��ون هفت ی��ا هش��ت نف��ر از اصولگرایان 
درحال آماده ش��دن برای انتخابات ریاس��ت جمهوری هس��تند، آیا 
جناب عالی هن��وز هم به وح��دت اصولگرایان اعتقاد داری��د و یا این 
اصولگرایان م��ی توانند به ص��ورت جداگان��ه در انتخابات ریاس��ت 
جمهوری یازده��م حضور پی��دا کنند، گف��ت: در اول کار اش��کالی 
ندارد ک��ه اصولگرایان به صحن��ه بیایند، ام��ا باید در آخ��ر به جایی 
 برس��ند. وی افزود: معموالً اگر رقابت خوب باشد، هیچ اشکالی ندارد. 
آیت اهلل مهدوی کنی در پاسخ به این سؤال که آیا حضور اصالح طلبان 
در انتخابات به صالح نظام است، گفت: من از اصالح طلبان خبر ندارم. 
وی در ادامه، در پاسخ به این پرس��ش که توصیه شما به اصولگرایان 
چیست، تأکید کرد: توصیه من همیشه به ائتالف و اتحاد است. همیشه 

دعوت به ائتالف می کنم؛ چون اتحاد امر شدنی نیست.

رامین مهمانپرس��ت در نشس��ت خبری هفتگی ب��ا نمایندگان 
رس��انه های گروهی که در مح��ل وزارت خارجه برگزار ش��د، در 
پاس��خ به س��ؤالی در رابطه با آغاز تحریم های اتحادیه اروپا علیه 
ای��ران و تأثیر آن ب��ر ادامه مذاک��رات ایران با 1+5 بیان داش��ت: 
تحریم، اقدام غیرمنطق��ی و غیرقانونی و ب��دون مبنای حقوقی 
اس��ت که توس��ط برخی کش��ورها ص��ورت می گی��رد و کاری 
 نیس��ت که تأثیر مثبت و س��ازنده در روابط موجود م��ا و اروپا و 

مذاکرات1+5 داشته باشد.

دیدار صالحی و هیگ طبیعی بود
روابط ایران و انگلیس موضوع سؤال یکی دیگر از خبرنگاران بود 
که مهمانپرست با تشریح مصوبه مجلس ایران برای کاهش روابط 
با انگلیس و سپس تجمع مقابل سفارت این کشور در تهران و اقدام 
انگلیس در خروج دیپلمات هایش از ای��ران، گفت: باید وضعیت 
رابطه مشخص شود. مقامات انگلیسی به دنبال حفاظ منافع بودند 
و از طریق واسطه برای انجام دیداری بین وزرای خارجه این کشور 
ابراز عالقه کردند تا درباره موضوعات مختلف صحبت کنند و این 

درخواست از طرف آنها مطرح شد. 
وی افزود: ب��ه خاطر این که اتب��اع ایرانی زی��ادی مقیم انگلیس 
هستند و با مشکالت کنس��ولی مواجهند، اعالم آمادگی کردیم 
که این مذاکره انجام شود. وی ادامه داد:  در دیدار وزیران خارجه 

ایران و انگلیس در افغانس��تان درب��اره حفاظت مناف��ع بین دو 
کش��ور صحبت ش��د و در خصوص بحث های منطق��ه ای مانند 
سوریه و مسائل کنس��ولی نیز تبادل نظر صورت گرفت. به گفته 
مهمانپرست، دیدار وزیران خارجه ایران و انگلیس طبیعی بوده و 
 چیزی نیست که به عنوان نکته منفی توسط برخی جریانات به آن 

دامن زده شود.

توهین به مقدسات را تحمل نمی کنیم
وی در پاس��خ به س��ؤالی در رابطه با بازگش��ت س��فیر ایران در 
آذربایجان به باکو ک��ه در پی اقدامات ضد ایران��ی در آذربایجان 
صورت گرفت، گفت: به دنب��ال حوادث در آذربایج��ان و اهانتی 
که به مقدس��ات دینی صورت گرفت، س��فیرمان را خواستیم تا 
مش��ورت های الزم را انجام دهی��م. وی ادام��ه داد: در این فاصله 
اظهاراتی توسط مقامات آذری ش��د که نشانگر عدم حمایت آنها 
 از اهانت ها بود. آنچه برای ما مهم اس��ت، این است که ملت ما به 

هیچ وجه اهانت به مقدسات دینی را تحمل نمی کند.

سفر هیأتی به عربستان
مهمانپرست در پاسخ به سؤال مهر در رابطه با اقدام دولت سعودی 
در اعدام اتباع ایرانی و تعلل در انتقال اجساد آنان و نیز فراهم کردن 
دسترسی کنسولی به سایر ایرانیان زندانی در این کشور که شائبه 

شکنجه آنان را ایجاد کرده است، گفت: حکم اعدام اتباع ایرانی در 
عربستان، موضوعی است که به صورت جدی در دستور کار ایران 
قرار دارد و هیأتی در بخش های حقوقی و کنسولی و نیز با حضور 
وکالی ایرانیان اعدام شده و زندانی در عربستان به زودی عازم این 
کشور می شوند تا مسأله را پیگیری کنند. وی افزود: به خاطر عدم 
رعایت کنوانسیون ها از جمله دسترسی کنسولی به ایرانیان زندانی 
و تحویل ندادن اجساد افراد اعدام شده، عزم جدی برای انجام این 

سفر و پاسخگویی مقامات سعودی وجود دارد.

دعوت از شاه عربستان طبق پروتکل اجالس است
مهمانپرست در پاسخ به سؤال دیگری در این رابطه و در خصوص 
 علت دعوت ایران از ش��اه عربس��تان ب��رای حض��ور در اجالس 
عدم تعهد ب��ا توجه به مواض��ع و اقدامات متعدد ض��د ایرانی که 
آخرین مورد آن اعدام تعدادی از اتباع کشورمان بوده است، اظهار 
داش��ت: اتفاقاتی که در رابطه با اقدامات عربستان شاهد بودیم، 
موضوعی نیست که از آن بتوانیم بگذریم. نه عربستان و نه کشور 
دیگری حق ندارد نس��بت به اتباع ما این گون��ه برخورد کند. وی 
تأکید کرد: دولت عربستان باید پاس��خگوی اقدامات خود باشد 
 و اقدامات خالف تعهدات بین المللی برای کش��ورها مس��ئولیت 
به دنبال دارد.اما دعوت از ش��اه عربس��تان طبق پروتکل اجالس 

صورت گرفته است . 

احمدی نژاد در برزیل استثنا نبود
خبرنگاری در رابطه با س��فر رییس جمهور به برزیل س��ؤال کرد 
و گفت که آی��ا وزارت خارجه ب��ا توجه به در نظر گرفته نش��دن 
پروتکل های متناسب با سفر رییس جمهور و حضور وی در برخی 
اجالس ها توصیه و مشورت هایی به نهاد ریاست جمهوری داشته 
است که مهمانپرست پاسخ داد: در رابطه با اجالس ریو مالحظاتی 
وجود دارد که باید مردم عزیز و رس��انه ها در نظر داش��ته باشند. 
پروتکل اجالس های چند جانبه، متفاوت است با پروتکل های سفر 
دو جانبه و در اجالس ریو، 180 کشور شرکت داشتند که 90 کشور 
در حد نخست وزیر و رییس جمهور یعنی در باالترین سطح حضور 
یافتند. سخنگوی وزارت خارجه با بیان این که سفر احمدی نژاد 
 به برزیل سفر رسمی دو جانبه بود، گفت: طبق آخرین اطالعات 
54 کش��ور تقاضای مالقات با رییس جمهور برزیل را داش��تند، 
اما از قبل هفت یا هش��ت کشور که روابط اس��تراتژیک و کاری با 
 برزیل داش��تند برای مالقات تعیین ش��ده بودند که انتظار انجام 
 ص��د مالق��ات در حاش��یه ی��ک اج��الس دو روزه عم��اًل برای 

رییس جمهور برزیل وجود نداشت

سخنگوی وزارت امور خارجه :

توهین به مقدسات را تحمل نمی کنیم
۷۰ درصد کابینه مرسی 

اخوانی نیستند
   70 درصد اعضای کابینه وابس��ته به اخوان المس��لمین،

ح��زب آزادی و عدال��ت نخواهن��د ب��ود. این ح��زب در 
 حال مذاک��ره با زی��اد بهاء الدی��ن، رییس هیأت س��ابق 
س��رمایه گذاری مصر برای نخس��ت وزیری دولت جدید 
اس��ت. بنا بر اعالم این منابع مصری، گروه های سیاس��ی 
فهرستی از ش��خصیت های مورد نظر خود را برای حضور 
در کابینه و مشاور رییس جمهور در اختیار حزب آزادی و 

عدالت قرار داده اند.

 انهدام 4 تیم تروریستی 
در داخل کشور توسط سپاه

سردارپاکپورفرمانده نیروی زمینی سپاه از انهدام چهار تیم 
تروریستی که برای انجام عملیات در داخل کشور تشکیل 
ش��ده بودند خبر داد که به گفته وی، سه تیم در روزهای 
هفتم و هشتم عید سال جاری و یک تیم نیز اخیراً منهدم 
شده است.وی در ادامه س��خنانش گفت: دشمن تیم های 
زیادی را در اوایل سال 91 و اواخر سال 90 در جنوب شرق 
کشور سازماندهی کرده بود تا هم در شهرهای مرزی و هم 
در مرکز کش��ور، عملیات  خرابکارانه وانفجاری را توسط 

عمال فریب خورده علیه ملت ایران انجام دهند.

تصویب اعتبارنامه نماینده 
مبارکه در مجلس نهم 

در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسالمی بررسی 
اعتبارنامه علی ایرانپور، منتخب مبارکه در دستور کار قرار 
گرفت و پس از بحث های طوالنی،  احمد توکلی و الیاس 
نادران، نمایندگان ته��ران و معترضان به اعتبارنامه وی و 
دفاع ایرانپور از خود، مجلس موضوع را به رأی گذاشت و 
نمایندگان مجلس با 150 رأی این اعتبارنامه را به تصویب 
رساندند. در این جلس��ه، نماینده ش��هرضا و هم استانی 
ایرانپور منتخب مبارکه ک��ه اعتبارنامه وی مورد اعتراض 
دو نماینده مجلس قرار گرفت، از نمایندگان خواس��ت تا 
اشتباه ایرانپور را ببخشند و اعتبارنامه وی را تصویب کنند.

وی در دفاع از ایرانپور گفت: اطالعاتی که من می توانم از 
قول دوس��تان در هیأت نظارت اصفهان و شورای نگهبان 
بدهم، این اس��ت ک��ه دو محکومیت ایرانپور در ش��ورای 
نگهبان و هیأت نظارت رسیدگی شده و این موضوعی بوده 

که آنها کاماًل به آن واقف بوده اند.

خبر ویژه

خبر کوتاه

در قوه قضائیه دوست، آشنا، برادر 
و  فرزند نمی شناسم 
آیت اهلل آملی الریجانی

می دانستیم برخورد با دانه درشت ها از همه جا صداها را بلند می کند، 
اما در قوه قضائیه خط قرمز نداریم. کتاب رسول اهلل خط قرمز ندارد؛ 

کجای سیره الهی برای کسی خط قرمز توهمی ایجاد شده است؟ 
ما نمی توانیم تاب��ع توهم خط قرمز برخی باش��یم. از روزی که آمدم 

گفتم اینجا محل خط قرمزها نیست.
من در قوه قضائیه دوس��ت، آش��نا، ب��رادر و فرزند نمی شناس��م. در 
ق��وه قضائیه هم��ان طور که 
قضات باید برخ��ورد کنند، از 
 دوست و آشنا و فرزند خبری

 نیست.
 ما نمی توانیم همه مشکالت 
را به پای عدم شناخت صحیح 
بگذاری��م، بلک��ه برخ��ی از 
مشکالت ناشی از ضعف اراده 

میان مدیران و قضات است. 
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رضایت مردم معادل مشروعیت نظام اسالمی است

رییس جمهور گفت: اصل حکومت اسالمی برای بر پایی عدالت و احقاق حقوق و آزادی مردم و صیانت از 
کرامت و ترویج پاکی است و بی تردید رضایت مردم معادل مشروعیت نظام است. وی تأکید کرد: مبادا 

احقاق حقوق مردم در پس کوچه های گرایش قدرت و ثروت به تعارف سیاسی تبدیل شود.

یادداشتیادداشت

؟؟؟

پیگیری

برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی

چهره روز
؟؟؟

؟؟

روزنامه فرهنگی،اجتماعی | شماره 732 | پنجشنبه4اسفند 1390 |1  ربیع الثانی 1433

؟؟؟

؟؟؟

؟؟؟ مهرزاد 
دانش
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آگهی مزایده )تجدید(
موضوع مزایده: فروش 2500 مترمربع زمین واقع در خیابان کمربندی شمال شهر 

جنب زمین دارالقرآن جهت احداث بیمارستان تخصصی شهرداری منطقه یک 
دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل زمین: واقع در خیابان کمربندی ش��مال ش��هر جنب زمی��ن دارالقرآن جهت 
احداث بیمارستان تخصصی شهرداری منطقه یک

شرایط شرکت در مزایده: شرکت برای عموم آزاد می باشد که بایستی دارای کپی 
شناس��نامه عکسدار و یا کپی کارت ملی معتبر، اساس��نامه شرکت با آخرین تغییرات 
باشند )شرکت کنندگان در مزایده باید رعایت منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند.(

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد
مهلت دریافت و ارس��ال اسناد مزایده و پیش��نهاد قیمت: از افراد واجد شرایط دعوت 
می ش��ود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت اداری روز 
شنبه مورخ 1391/4/10 به امور قراردادهای شهرداری نجف آباد مراجعه و پیشنهادات 
خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز ش��نبه م��ورخ 91/4/17 به دبیرخانه محرمانه 

شهرداری نجف آباد تحویل نمایند.
قیمت پایه زمین از قرار هر مترمربع: 600/000 ریال

مبلغ فروش اسناد مزایده: 200/000 ریال طی فیش واریزی به حساب سیبا بانک 
ملی به شماره 0104544156001 درآمد شهرداری نجف آباد

میزان سپرده: معادل 5 درصد کل قیمت پایه زمین به مبلغ 75/000/000 ریال را 
طی فیش واریزی به حس��اب سپرده شماره 0104544150002 شهرداری نجف آباد 

و یا معادل آن را ضمانتنامه بانکی ارائه نمایند.
هرگاه برنده یا برندگان اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به 

نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
تذکر 1: هزینه انتش��ار این آگهی و س��ایر هزینه های برگزاری مزایده به عهده برنده 

مزایده خواهد بود.
تذکر 2: شهرداری نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

فهرست عنوان پروژهردیف
پایه

مدت 
قرارداد

مبلغ تضمین 
شرکت در مناقصه

رتبه و رشته 
موردنیاز

برآورد اولیه 
به ریال

نوبت 
مناقصه

تکمیل مدرسه جندقیان 1
آران و بیدگل

نوبت اول4/653/735/171حداقل رتبه 5 ابنیه421/000/000 ماه1388

خرید و حمل و نصب 2
اسکلت فلزی سالن ورزشی 

وحدت آباد فریدونشهر

خرید دو ماه 1388
حمل و نصب 

2/5 ماه
12/000/000

سازندگانی که در 
ارزیابی امتیاز الزم را 

کسب نموده اند

نوبت اول-

تکمیل سالن ورزشی جنب 3
مدرسه بهادرانی باغبادران 

)در حد سفتکاری(

حداقل پایه 3 ابنیه 310/000/000 ماه1388
اشخاص حقیقی

نوبت دوم979/128/806

تکمیل دبیرستان الزهرا 4
)س( سگزی کوهپایه

نوبت دوم3/898/915/618حداقل رتبه 5 ابنیه720/000/000 ماه1388

تکمیل سالن ورزشی جنب 5
دبیرستان شاهد زرین شهر 

)در حد سفتکاری(

حداقل پایه 3 ابنیه 310/000/000 ماه1388
اشخاص حقیقی

نوبت دوم979/128/806

تکمیل سالن ورزشی شهرک 6
کاوه ناحیه 4 )در حد 

سفتکاری(

حداقل پایه 3 ابنیه 310/000/000 ماه1388
اشخاص حقیقی

نوبت دوم979/128/806

تکمیل سالن ورزشی 7
تیزهوشان )شکرریز( کاشان 

حداقل پایه 1 ابنیه 613/000/000 ماه1388
اشخاص حقیقی

2/129/573/769-

توسعه کالس مدرسه میالد 8
چرمهین باغبادران

حداقل پایه 2 ابنیه 211/000/000 ماه1388
اشخاص حقیقی

نوبت اول1/182/415/223

تکمیل مدرسه واحدی 9
کاشان

حداقل پایه 1 ابنیه 614/000/000 ماه1388
اشخاص حقیقی

نوبت اول2/141/535/358

توسعه کالس مدرسه شیخ 10
مفید ناحیه 5

حداقل پایه 3 ابنیه 210/000/000 ماه1388
اشخاص حقیقی

نوبت اول788/963/236

خرید 160 دستگاه کانکس 11
پیش ساخته سطح استان

سازندگانی که در 2100/000/000 ماه1388
ارزیابی امتیاز الزم را 

کسب نموده اند
نوبت اول-

بهسازی لرزه ای )مقاوم سازی( 12
مدرسه شهید فهمیده سمیرم

حداقل پایه 3 ابنیه 38/000/000 ماه1388
اشخاص حقیقی

نوبت اول550/000/000

آگهی مناقصه
اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان در نظر دارد پروژه های مشروحه ذیل که از 
محل اعتبارات دولتی پیش بینی اعتبار شده را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط 

و تشخیص صالحیت شده واگذار نماید.

متقاضیان می توانند از زمان انتشار به مدت 4 روز کاری جهت دریافت اسناد مناقصه به این اداره کل واقع در بلوار 
هشت بهشت- مقابل بازار هنر مراجعه نمایند و جهت تکمیل و تحویل پیشنهادها تا پایان وقت اداری تاریخ 91/4/20 

نمایند.
ضمناً شرکت هایی می توانند نسبت به ارائه پیشنهاد اقدام نمایند که مدارک پرونده ارزیابی آنان تکمیل شده باشد. 

الزم به ذکر است هزینه درج آگهی به عهده برندگان مناقصه خواهد بود.
متن این مناقصه در پایگاه اینترنتی www.nosazimadaresisf.ir  و  iets.mporg.ir قابل رؤیت می باشد.

اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان

نوبت دوم اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان

2642
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 مهریه و طالق اردستان را هم 
گرفتار کرد

روح اهلل زمانی، رییس دادگستری شهرستان اردستان گفت: مطالبه 
وجه چک، مهریه و طالق بیش��ترین تعداد پرونده های وارد شده به 

دادگستری اردستان را به خود اختصاص داده است.
وی با بیان این که سال گذشته تعداد صدپرونده طالق به دادگستری 
اردستان وارد شده است، تصریح کرد: از این تعداد 50 مورد منجر به 
طالق شده که این زنگ خطری برای شهرستان متدین، فرهنگی و 

مذهبی اردستان است.

 جشن شهروندی برای 
10هزارتاکسی ران اصفهانی

رمضان عسگری نژاد، معاون اجرایی سازمان تاکسی رانی شهرداری 
اصفهان گفت: در حال حاض��ر 35 هزار راننده در راس��تای حمل و 
نقل درون شهری اصفهان اعم از رانندگان تاکسی های پالک قرمز، 

سرویس های مدارس و آژانس ها فعالیت می کنند.
 به گفته وی، جش��ن ش��هروندی ب��ه مناس��بت اعیاد ش��عبانیه با 
حضور 10 ه��زار نف��ر از رانندگان تاکس��ی و خانواده ه��ای آنها در 
اصفهان در ح��ال برگزاری اس��ت. ثبت نام تاکس��ی رانان اصفهان و 
 دریافت بلیت برای حضور در این جش��ن از دو ماه گذش��ته صورت 

گرفته است.

وزش باد زندگی عشایر را به باد داد 
منصور شیش��ه فروش، مدیرکل س��تاد مدیریت بحران استانداری 
 اصفه��ان گف��ت: هفته گذش��ته ب��ا وزش ب��اد در مناطق اس��تان، 
یک میلیارد تومان به مناطق عش��ایری موجود در س��طح اصفهان 

خسارت وارد شده است.
وی با تأکید بر این که مناطق عش��ایری محله های سرطاق و جنوب 
س��میرم، محله هوک ش��هرضا و منطقه پش��ت کوه فریدون ش��هر 
از جمله این مناطق هس��تند، اضاف��ه کرد: وزش باد ش��دید، رگبار 
و تگ��رگ در ای��ن مناطق س��بب ایجاد خس��ارت ب��ه 300 چادر و 
جاده های ایل رو مناطق عشایری استان شده است. مناطق عشایری 
س��میرم، فریدون ش��هر و ش��هرضا از شهرس��تان هایی هستند که 
مشمول خس��ارت های ناش��ی از وزش باد ش��ده اند. در حال حاضر 
 اس��تان در زمینه وزش باد و خس��ارت های ناش��ی از آن با مشکلی

 مواجه نیست.

جلوگیری از ت��ردد خودرو های  پروین 
فرسوده در کالنشهر های تهران، احمدی 

اصفهان، فارس، خراسان رضوی، 
خوزس��تان، آذربایجان ش��رقی، مرکزی و البرز یکی از 
 برنامه های ط��رح جامعه کاه��ش آلودگی هواس��ت و 
بر اس��اس این برنام��ه، جلوگیری از ت��ردد خودرو های 
فرسوده باید از ابتدای تیر ماه جاری در کالنشهر اصفهان 
اجرایی می ش��د، اما در ح��ال حاضر اصفه��ان هنوز بار 
آلودگی های ناش��ی از تردد ای��ن خودرو ه��ا را تحمل 

می کند.
در ح��ال حاض��ر 200 هزار خودرو فرس��وده در ش��هر 
اصفهان تردد می کنند، اما مس��ئوالن نیز در راس��تای 
جلوگیری از تردد خودرو های فرس��وده در سطح شهر 

اقدام چشمگیری  انجام نمی دهند.
در این رابطه ب��ا کیومرث کالنت��ری، مدیرکل حفاظت 

محیط زیست استان اصفهان گفتگو کردیم.
آی�ا ط�رح جلوگی�ری از ت�ردد خودرو های 

فرسوده در اصفهان اجرا شده است؟
خودرو های فرسوده همچنان در اصفهان تردد می کنند.

راهنمایی و رانندگی از ابت��دای تیر ماه جاری موظف به 
جلوگیری از تردد خودرو های فرسوده در سطح شهر بوده 
است، اما با وجود گذشت یک هفته از تیر ماه هنوز در این 

خصوص اقدامی صورت نگرفته است.
علت  تأخیر در اجرای این طرح چیست؟

 معاون��ت راهنمای��ی و رانندگ��ی در ارتباط ب��ا دالیل 
خود نس��بت به عدم جلوگی��ری از ت��ردد خودرو های 
فرس��وده در س��طح ش��هر اعالم کرده اس��ت ک��ه این 
مجموعه برای اجرای این طرح بای��د از ابالغیه معاونت 
راهنمایی و رانندگی کش��ور برخوردار باش��د و در حال 
 حاض��ر خودرو ه��ای فرس��وده همچن��ان در اصفهان 

تردد می کنند.
س�هم خودرو ه�ای فرس�وده در می�زان 
آالینده ه�ای موج�ود در کالنش�هر ها چند 

درصد است؟
 70 درصد از آالینده های موجود در سطح کالنشهر ها به 
صورت عام، ناشی از تردد خودرو ها در سطح شهر هاست 
و تنها حدود 30 درصد از آالینده های شهر ها به عوامل 
مختلف دیگ��ر از جمله فعالی��ت واحد ه��ای صنعتی، 

ریز گرد ها و منابع طبیعی آالینده اختصاص دارد.

اعزام60 کاروان عمره 
اصفهان تا پایان تیرماه

 افتتاح مرکز تعویض پالک 
به بن بست خورد

 سرپرست سازمان حج و زیارت استان اصفهان از اعزام ۶0 کاروان باقیمانده به 
عمره مفرده تا پایان تیرماه خبر داد. غالمعلی زاهدی در گفتگو با ایمنا سهمیه 
استان اصفهان در اعزام زائر به عمره مفرده را 5۹ هزار نفر اعالم کرد و اظهار 
داشت: این افراد در قالب ۴1۸ کاروان جای گرفته اند. وی با بیان این که اعزام 
زائران اصفهانی به عمره مفرده هم اکنون در حال انجام است، گفت: آخرین 
گروه زائر از اصفهان 2۸ تیرماه به حج عمره اعزام می شوند. سرپرست سازمان 
حج و زیارت اس��تان اصفهان با بیان این که تا کنون 35۸ کاروان از اس��تان 
اصفهان راهی سفر عمره شده اند، افزود: ۶0 کاروان باقیمانده نیز در روزهای 
آتی اعزام خواهند ش��د. زاهدی در خصوص اعزام دوره بعدی زائران به عمره 
گفت: بعد از اتمام حج تمتع س��ال  جاری، تصمیمات الزم اخذ و جدیدترین 

اخبار به سمع و نظر مردم رسانده خواهد شد.

به گزارش ایمنا، در حالی که رییس پلیس راهور استان اصفهان از افتتاح 
مرکز شماره دو تعویض پالک استان در ابتدای خرداد ماه سال جاری و در 

شمال اصفهان خبر داده بود، خبری از وعده به این قول نشد.
در این خصوص س��رهنگ حس��ین غالمی، رییس پلی��س راهنمایی و 
رانندگی اس��تان اصفهان با بیان این که تمام مقدم��ات الزم انجام و کار 
افتتاح این مرکز در مرحله نهایی است، اظهار داشت: این مرکز در سیستم 

ارتباطی دچار یک سری ایرادات فنی شده است.
 وی با بیان این ک��ه کلیه تمهی��دات مورد نی��از برای افتت��اح این مرکز 
پیش بینی ش��ده و در حال حاضر منتظر رفع نقایص از تهران هس��تیم، 
گفت: پلیس راهور استان پیگیری های الزم برای افتتاح هر چه سریع تر 

این مرکز را انجام می دهد.

حج و زیارت 

گشتی در اخبار 

 اولین قول خانم نماینده 
به اصفهانی ها 

مشکالت شهرداری های شهرهای 
غیر صنعتی را پیگیری می کنم

سیده س��کینه عمرانی، نماینده مردم شهرستان سمیرم در مجلس 
ش��ورای اس��المی گفت: مشکالت ش��هرداری های ش��هرهای غیر 
صنعتی را پیگیری خواهم کرد. به گفته وی، باید نسبت معافیت های 
شهرهای کوچک و غیر صنعتی بازبینی و تجدید نظر شود. شهرستان 
سمیرم منطقه ای کشاورزی است و ش��هرداری های این شهرستان 
از دریافت ع��وارض این بخ��ش محروم هس��تند. عمرانی با اش��اره 

به تفاوت س��رانه شهروندان 
در شهرهای مختلف تصریح 
کرد: تفاوت س��رانه ب��ه بهانه 
صنعتی ی��ا غیرصنعتی بودن 
یک منطقه، منطقی نیس��ت 
و دول��ت بای��د جایگزی��ن 
 معافیت بخش کش��اورزی را

 مشخص کند.
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وعده
تلفات رانندگی اصفهان 17 درصد زیاد شد

علی سلیمان پور، مدیر کل پزشکی قانونی اس��تان اصفهان گفت: در اردیبهشت ماه سال ۹1 
تلفات حوادث رانندگی این استان ۹۹ نفر بود که در مقایسه با ۸۴ نفری که در سال ۹0 جان 

باختند، 17/۹ درصد افزایش داشته است.
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مزایا بر معایب انتقال معاونت ها می چربد
 در آن زمان حمید بقایی، رییس وقت سازمان میراث فرهنگی کشور 
گفته بود که اصفهان بیشترین تعداد هنرهای دستی را دارد که این 
امر و ظرفیت فرهنگی و گردشگری بستر مناسبی برای استان ایجاد 
کرده و انتق��ال چنین مجموعه ای، مزیت فراوانی برای اس��تان به 
همراه دارد، البته مشکالتی نیز دارد، اما مزایا بر معایب می چربد! به 
هر تقدیر، در تیرماه سه سال پیش معاونت صنایع دستی به مدیریت 
تهمینه دانیالی به اصفهان منتقل شد و بیشتر کارمندان این مرکز 
نیز دور کار شدند.آنهایی نیز که به اصفهان آمدند، مشکالت زیادی 
از جمله دوری از خانواده، افزوده شدن هزینه های رفت و آمد و اجاره 
خانه دامن گیرشان ش��د. در آن زمان دانیالی گفته بود که دولت 

متعهد شده به کارمندانی که به اصفهان منتقل شده اند، تسهیالتی 
چون وام بلند مدت، مس��کن مهر، افزای��ش ۴0 درصدی حقوق و 
تبدیل وضعیت از شرکتی به پیمانی ارایه کند، اما با وجود تمام وعده 
و وعیدها تعداد زیادی از آنها نتوانستند وام خود را دریافت کنند. 
درست پس از گذشت دو سال از این انتقال، با خبر شدیم که خرداد 
ماه سال جاری معاونت میراث فرهنگی در حال بازگشت از شیراز 
به اصفهان است و پس از آن نیز زمزمه های بازگشت معاونت صنایع 
دستی از اصفهان به تهران شنیده شد، این در حالی بود که در زمان 
انتقال و در پی اعتراض کارمندان این سازمان ها، دولت اعالم کرده 
بود که تصمیمش برگشت پذیر نیس��ت. علیرضا ذاکر اصفهانی، 
اس��تاندار در خبری با تأکید بر این که اصفهان همچنان از حضور 

معاونت صنایع دستی استقبال می کند اما مسئوالن تهران این طرح 
را ناموفق دیده اند، به زمزمه های انتقال مجدد معاونت به تهران قوت 
داد. در این زمینه نیز غالمحسین فیض اللهی، رییس اتحادیه صنایع 
دستی استان اصفهان با بیان این که از اول هم مخالف طرح انتقال 
معاونت صنایع دستی به اصفهان بودیم، گفت: صنایع دستی باید 
تبدیل به یک سازمان مستقل شود، نه این که مثل یک کودک یتیم 

هر باز زیر نظر سازمان هایی مانند جهاد، میراث و ارشاد در بیاید.

انتقال معاونت صنایع دستی، بی نتیجه برای اصفهان
به گفته فیض اللهی در مدتی که معاونت صنایع دستی در اصفهان 
مستقر است، هیچ بازده مثبتی نداشته وکارمندانی که به اصفهان 
منتقل ش��دند، هزینه های روحی، روانی و مادی بسیاری متحمل 
شدند و متأس��فانه بخشی از سرمایه کش��ور نیز در این مدت هدر 
رفت، اما کسی پاسخگو نیس��ت.یکی از کارمندان این سازمان که 
نخواست نامش فاش شود، در گفتگو با خبرنگار زاینده رود در مورد 
این طرح انتقال گفت: به عقیده من این طرح بسیار ناموفق بود؛ چرا 
که هزینه های سازمانی را بسیار افزایش داد و مدیران و کارمندان 
به دلیل تعاملی که باید با سایر وزارتخانه ها و دستگاه های پایتخت 
برقرار می کردند، بیشتر وقت خود را در تهران به سر می بردند و یا به 
دلیل دوری بسیاری از خانم ها از فرزندان کوچک و خانواده هایشان، 
مرتب مجب��ور به مرخصی رفتن می ش��دند که این ام��ر به غیر از 
افزایش حقوق ۴0 درصدی، از نظر مالی بار س��نگینی را بر دوش 
سازمان انداخته بود. وی افزود: کارمندانی که از تهران به اصفهان 
منتقل ش��دند، از نظر روحی و روانی دچار مشکالت زیادی شدند 
که این امر ناخودآگاه بر روند کار تأثیر منفی گذاشت و در عمل کار 

چندانی در سازمان در طی دو سال گذشته صورت نگرفته است.

پیش از ماه رمضان به تهران بازمی گردیم
یکی دیگر از پرس��نل این س��ازمان گفت: از چند روز پیش اعالم 
کرده اند ک��ه افرادی ک��ه متمایل هس��تند به ته��ران بازگردند، 
درخواس��ت بدهند که  بیش از ۸0 درص��د از کارمندان متقاضی 
ش��ده اند. وی که از معرفی خود صرف نظر کرد، افزود: قرار است تا 
پیش از ماه مبارک رمضان افرادی که می خواهند به تهران بروند، 

منتقل شوند. 
از این دس��ت اقدامات عجوالنه در دولت های نهم و دهم کم نبوده 
است؛ اقداماتی که جنبه های مالی، ریالی، روانی و ارتباطی آن در 
نظر گرفته نشده و پس از انجام آن و شکست طرح، دوباره به حالت 

اول بازگشته است.

معاونت صنایع دستی در راه تهران!

ناکامی اصفهان و تهران از انتقال معاونت صنایع دستی

از آن جایی که تمرکزگرایی بیش از حد طی دوره های تاریخی موجب ش�ده بود تا پایتخت ظرف  راضیه 
کمتر از 150 سال از چند قریه کوچک و بزرگ به کالنشهری با جمعیت زیاد مبدل شود، در دولت دادخواه

نهم و دهم توجه به مناطق کمتر توسعه یافته در دس�تور کار قرار گرفت و با توجه به خطر وقوع 
زمین لرزه در تهران، سیاست کاهش جمعیت این کالنش�هر مطرح و آغازگر این اتفاق، دولت دهم شد. دولت در سال 
1389 اعالم کرد 300 شرکت و سازمان دولتی باید از تهران خارج شوند. سازمان میراث فرهنگی نخستین ارگان دولتی 
بود که این تصمیم دولت را عملی کرد و معاونت میراث فرهنگی را به شیراز و معاونت صنایع دستی را در تیرماه 89 به 
اصفهان منتقل کرد و این در حالی بود که تنها 20 روز پیش از انجام این کار، کارمندان معاونت مزبور را در جریان قرار 
دادند که این امر مشکالت زیادی را برای زنان و مردان شاغل در این معاونت که بیشتر آنها متأهل بودند، به وجود آورد.

در شهر چه می گذرد؟

»اصفهان تنها چهار باغ نیست«،  »اگر چاره داشتیم آن طرف آب خانه می خریدیم«. 
این ها درددل های اهالی محله کوجان، کوچه شهید محسن اکبری است؛ مردمی 

که محله شان را مثلث برمودای شهرداری منطقه هشت معرفی می کنند.
درد دل مردم 

 به گزارش ایس��نا اهالی محل می گویند، حدود 20 س��ال پیش قطعه زمینی توسط 
10 نفر به متراژ 300 متر مربع در این کوچه خریداری ش��د. زمینی که گفته می شود 
به نیت ساخت مسجد خریداری شده، اما سند و شاهدی برای این مدعا وجود ندارد و  
در حال حاضر با نقشه عقب نشینی شهرداری، حدود 200 متر از آن باقی مانده است.

اهالی می گویند قسمتی از دیوار کشی دور این زمین به مرور زمان تخریب شده و این 
مکان را به محل امنی ب��رای افراد الابالی و معتاد و زباله دانی تبدیل کرده اس��ت. حاال 
بعد از تخریب دیوار حدود یک س��ال و نیم است که ش��هرداری منطقه هشت، اهالی 
محله کوجان)کوچه شهید اکبری ( را با عدم حمل زباله توسط مأموران و ماشین های 
 ش��هرداری تحریم کرده و مردم ناچارند زباله ها را ش��بانه پس از طی مسیری حدود 
300 متری به خیاب��ان اصلی ببرند تا از آنجا حمل زباله توس��ط مأموران ش��هرداری 
انجام شود. شهرداری علت این کار را عدم عبور ماشین های حمل زباله به داخل کوچه 
می داند، اما مردم گفته مسئوالن شهرداری را رد می کنند و باریکی کوچه را تنها دلیل 

عدم حمل زباله های محل نمی دانند.
مسئوالن چه گفتند؟

اصغر اس��داللهی، معاون خدمات شهری شهرداری منطقه هش��ت اصفهان می گوید: 
حمل زباله های خانگی شهر بر عهده شهرداری است و نیاز به حمل زباله ها توسط اهالی 
محل به خیابان اصلی نیست؛ چراکه مأموران شهرداری موظف به حمل زباله ها هستند. 
به گفته وی، با توجه به باریکی برخی از کوچه ها، اهالی باید در ش��ب های فرد از پارک 
خودروهای خود در کوچه خودداری کنند تا ماشین های حمل زباله بتوانند برای جمع 

آوری زباله ها وارد کوچه شوند.
وی در پاس��خ به این س��ؤال که در ش��هر اصفهان کوچه ه��ای باریک زی��ادی وجود 
 دارد، آیا همه م��ردم بای��د خودروهای خ��ود را در ش��ب های فرد در خیاب��ان اصلی 
پارک کنند تا زباله هایش��ان جمع آوری ش��ود، م��ی افزاید: جمع آوری زباله توس��ط 
سازمان های پیمانکار شهرداری انجام می شود و حتی مأموران موظفند در کوچه هایی 
که امکان عبور خودروی حمل زباله وجود ندارد، بدون ورود ماشین های حمل زباله به 

داخل کوچه، خودشان زباله ها را جمع آوری کنند.
به گفته وی، افراد می توانن��د به دلیل باریک بودن کوچه برای همکاری با ش��هرداری 
اقدام به حم��ل زباله های خود ب��ه خیابان اصلی کنن��د، در غیر این ص��ورت مأموران 
ش��هرداری خودش��ان زبال��ه را از داخل کوچه ه��ا جم��ع آوری می کنن��د. البته این 
مس��ئول تأکید دارد گفته های مردم صح��ت ن��دارد و بهترین راه ب��رای اطمینان از 
 حمل زباله های این محل توس��ط ش��هرداری، مراجعه به محل و مش��اهده وضعیت

 محله است.

وقتی حقیقت را با چشم دیدیم
 صبح یک روز زوج وارد کوچه که می شوی، بوی زباله به مشام می رسد و تقریباً تمام اهالی 
جمع شده اند تا مشکل چند ساله شان را بازگو  کنند؛ مشکلی که ادعا می کنند با مراجعه 
به مسئوالن شهرداری منطقه هشت اصفهان از جمله اسداللهی و گفتن مشکل زمین نه 
تنها به نتیجه ای نرسیده و مشکل زمین بایر حل نشد، بلکه بحران زباله ها نیز به آن اضافه 
شد.یکی از اهالی می گوید: شهرداری گفته ماشین های خود را داخل کوچه نگذارید تا 
مأموران زباله ها را جمع کنند، اما اگر ماشین ها را در خیابان اصلی گذاشتیم و دزدیدند 
آیا آنها پاسخگو هستند؟ آن وقت آقایان جواب می دهند که  این مسأله به ما ربطی ندارد! 
یکی دیگر از اهالی مح��ل می گوید: اگر کس��ی اینجا زندگی می کن��د از درد ناچاری 
اس��ت. اگر پول داش��تیم آن طرف آب خانه چندصد میلیون��ی می خریدیم. آیا کوچه 
ما جزو اصفهان نیس��ت؟ اصفهان برای مسئوالن تنها چهارباغ اس��ت؟! در شهری که 
مسئوالنش جش��ن پایان دفع زباله برپا می کنند، هنوز برخی از  شهروندان برای جمع 
کردن زباله هایشان توسط شهرداری مشکل دارند و بوی این بی عدالتی هنوز به گوش 
مدیران شهری نرسیده اس��ت. این در حالی است که رییس ش��ورای شهر اصفهان از 
پرداخت پاداش به کارکنان شهرداری از 200 تا ۴00 هزار تومان براساس شاخصه های 
تکریم ارباب رجوع  خبر می دهد و می گوید شهرداری دستگاهی 2۴ ساعته و در تعامل 
 با مردم اس��ت! به همین دلیل برای افزایش تکریم ارباب رجوع به کارکنان شهرداری 

به صورت ماهانه پاداش پرداخت می شود. 

پیگیری

جنجال 

استاندار اصفهان:

تسلیم باندهای قدرت نمی شویم 

گروه ش�هر- علیرضا ذاکر اصفهانی، اس��تاندار اصفهان با انتقاد از 
برخی افراد که به دنبال منافع ش��خصی خود هستند و برای برخی 
پس��ت های مدیریتی اس��تان اقدام به طومار نویس��ی م��ی کنند، 
 گفت: این افراد بدانند که مدیریت ما مدیریت طوماری نیس��ت و ما 
تحت تأثیر باندهای ثروت و قدرت قرار نمی گیریم. استاندار اصفهان 
برخی از کسانی که در بخش ساخت و س��از مسکن نقش دارند و در 
برخی از ارگان ها وشوراها نفوذ دارند و در عین حال در امور اجرایی 
 عمرانی استان دخالت می کنند را مورد خطاب قرار داد و افزود: اجازه 

نمی دهیم با اخالل در سیستم حاکمیتی به اهداف خود برسند.
ذاکر اصفهانی تأکید کرد: اعتقاد ما بر این است که درآمدهایی که از 
عوارض یا منافع دیگر نصیب شهرداری ها می شود، باید برای مردم 
هزینه ش��ود نه این که در راس��تای اهداف باندی وشخصی از قبیل 
تبلیغات رس��انه ای، رپرتاژ و آگهی ها صرف شود. وی نگاه مجموعه 
اس��تانداری را منافع مردم خواند و گفت: برای مردم کار می کنیم و 
ما تحت تأثیر برخی فش��ارها قرار نمی گیریم و ایستادگی خواهیم 
 کرد. به عالوه ما بر اس��اس کارایی بهتر و ضابطه ها و ش��اخص های

 خدمت ب��ه م��ردم ب��رای انتص��اب اف��راد ومدی��ران دس��تگاه ها 
تصمیم گیری می کنیم، به نحوی که اصل شایستگی برای انتخاب و 

گزینش مدیران به عنوان یک شاخص مهم اعمال شود.

اصفهان در چنبره خودرو های 
فرسوده به سختی نفس می کشد

سنا[
س: ای

]عک

SMS

بوی بی عدالتی در کوچه پس کوچه های شهر 
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با صدور اعالمیه اتحاديه  مرغداران 

مرغ 5400 تومان عرضه می شود
  اتحادیه  سراس��ری مرغداران گوش��تی ایران با ارس��ال  بیانیه ای، به 
رس��انه ها اعالم کرد: جهت حل آنی معض��ل و گذر از ای��ن مرحله و 
رسیدن به شرایط مطلوب، علی رغم این که قیمت محصول تابع عرضه 
و تقاضاست، باید با هم اندیشی و یک عزم دسته جمعی بتوانیم از این 
شرایط سخت گذر نموده و به شرایط مطلوبی برسیم که به نفع تولید 

و مصرف کننده باشد.
در ادامه تأکید ش��ده اس��ت: متأس��فانه برخ��ی از عوامل س��ودجو و 
فرصت طلب ضمن دامن زدن به ش��رایط فعلی و سوءاس��تفاده از آن، 
تئوری واردات مرغ را مطرح و در حال اجرا کردن آن هستند که تبعات 
آن جبران ناپذیر خواهد بود، لذا از تولیدکنندگان عزیز انتظار می رود 
در شرایط فعلی ضمن هماهنگی با مسئوالن استانی، مرغ را با قیمت 
زنده هر کیلوگرم 37هزار و700 ریال عرضه کنندتا آماده طبخ آن به 

قیمت 5400 ریال تأمین شود. 
در ای��ن بیانیه آمده اس��ت:  به منظ��ور ت��داوم تولی��د و جلوگیری از 
 نوس��انات ش��دید قیم��ت نهاده ه��ا در راس��تای تنظیم ب��ازار نهاده 
)ذرت، کنجال��ه س��ویا( از وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت 
انتظ��ار م��ی رود تفاهمنام��ه تنظیم��ی ب��ا اتحادی��ه سراس��ری 
مرغ��داران گوش��تی ای��ران ب��رای تأمی��ن نهاده ه��ا ب��ه می��زان 
 ماهیان��ه 200 ه��زار ت��ن ذرت و 100 ه��زار ت��ن کنجال��ه 
سویا جهت توزیع توسط اتحادیه بین مرغداران گوشتی را عملی کند تا 

تولیدکنندگان با اطمینان بیشتری به تولید خود ادامه دهند. 
بی ش��ک کاهش تولید و افزایش قیمت ها در ش��رایط فعلی، ناشی از 
کمبود نهاده ها بوده و تأمین نهاده باعث استفاده از پتانسیل موجود و 
 ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا و تثبیت قیمت ها و طبیعتا جلوگیری 

از سوءاستفاده برخی از افراد سودجو و فرصت طلب خواهد شد.

 اعتراض چند تن از کارمندان 
فوالدمبارکه ختم به خیر شد

گروه اقتصاد- صبح دیروز حدود 20 نف��ر از کارمندان فوالد مبارکه 
اصفهان که مثل هر روز به س��ر کار خود می رفتند، متوجه ش��دند که 
اج��ازه ورود به آنه��ا داده نمی ش��ود و زمانی که علت را جویا ش��دند، 
به آنها گفته ش��د که مدت زمان قرارداد ش��ما تمام ش��ده و به دلیل 
 عدم تمدی��د، نمی توانید وارد ش��وید، بنابراین این کارمندان پش��ت 

در های کارخانه تجمع کردند. 
در این زمین��ه بهرام خدایي، کارش��ناس رس��انه اي رواب��ط عمومي 
ش��رکت ف��والد مبارک��ه ب��ه خبرن��گار زاین��ده رود گف��ت: تع��داد 
ای��ن کارگ��ران هف��ت ی��ا هش��ت نف��ر ب��وده، ن��ه 20 نف��ر و مدت 
 زمان قرارداد آنه��ا تمام ش��ده بود و خ��ود آنها حاضر ب��ه تمدید آن

 نشده بودند. 
وی ادام��ه داد: ای��ن کارگران طرف ق��رارداد یک ش��رکت خصوصی 
 بودند ک��ه فعالیت ه��ای س��رباره ای و بازیاف��ت را انج��ام می دادند و 
این شرکت با پایان یافتن زمان قراردادش، دیگر در مناقصه برنده نشده و 
امتیاز انجام این کار از سوی شرکت فوالد مبارکه به مجری دیگری داده 
شده بود، لذا از کارگران این واحد خواستیم تا با شرکت جدید قرارداد 
ببندند، اما آنها حاضر به انجام چنین کاری نشدند، بنابراین از ورود آنها 

جلوگیری به عمل آمد.
خدایی تصریح کرد: این کارگران تحت تأثیر ش��انتاژ بازی های مدیر 
عامل ش��رکت قبلی و وعده هایی که به آنها داده ش��ده بود از قرارداد 
با ش��رکت جدید خ��ودداری کرده بودن��د، در حالی ک��ه طبق قانون 
کار ش��رکت جدید نیز به تعهداتش عمل می کند. پ��س از توجیه این 
 کارگران، آنها حاضر به بستن قرارداد با ش��رکت جدید شدند و ماجرا 

ختم به خیر شد.

 رهن 100 میلیونی خانه 
برای نمايندگان مجلس

یک عضو هیأت رییسه مجلس ش��وراي اسالمي ضمن مردود دانستن 
برخي ادعاها در مورد نمایندگان مجل��س، گفت: در این دوره تصمیم 
بر این شد که خود مجلس براي نمایندگان مسكن اجاره کند؛ چراکه 
ما خانه سازماني براي نمایندگان نداریم. نماینده مردم نیشابور ادامه 
داد: براین اس��اس، مقرر شد در محدوده متوس��ط شهر تهران اماکني 
را مدنظر بگیریم و مجلس طرف قرارداد باش��د و قرارداد رهن و اجاره 
را ببندد تا نماینده در هر منطقه اي که ببیند برایش مناس��ب اس��ت 
س��كونت یابد، بنابراین نماینده مس��تقیما وارد این موضوع نمي شود 
 و مجلس براي رهن، اج��اره و پرداخت هزینه مس��كن، طرف قرارداد 

خواهد بود. 
سبحاني نیا اضافه کرد: با اشاره به پیش بیني 100میلیون تومان براي 
رهن یک واحد مسكوني، تصریح کرد: در این صورت مي توان واحدي 
100 تا 150 متري را براي س��كونت نماینده و همچنین رس��یدگي 
 به مراجعان اج��اره کرد ک��ه البته در مناطق متوس��ط ش��هر قیمت 

باالتر از این است.

فیش حقوقی مالک پرداخت 
يارانه می شود ؟ 

دریافت یارانه، موضوعي است که از آغاز اجراي فاز اول قانون 
هدفمندسازي یارانه ها براي خانوارها اهمیت بسیاري پیدا 
کرده و موجب نگراني آنها نسبت به عدم دریافت آن به دلیل 
تغییر در روش اجراي قانون شده اس��ت. این در حالي است 
که در آستانه اجراي قانون هدفمندس��ازي یارانه ها بنا نبود 
که کلیه ایراني ها یارانه دریافت کنند، به طوري که دولت با 
اجراي طرح جمع آوري اطالعات اقتصادي خانوارها به دنبال 
خوشه بندي اقشار جامعه بود، اما سپس تغییر عقیده داده و 
به همه یارانه پرداخت کرد. پس از گذشت یک سال از اجراي 
قانون هدفمندس��ازي یارانه ها، بهمن ماه سال گذشته دبیر 
ستاد هدفمندس��ازي با اش��اره به این که از دیدگاه ما حدود 
10 میلیون نف��ر باید از گردونه دریاف��ت یارانه نقدي حذف 
شوند، گفته بود که هم اکنون اسامي این 10 میلیون نفر در 
حال نهایي  شدن اس��ت و به زودي در این باره اطالع رساني 
مي ش��ود.کمي پس از این اظهارنظر، در اسفندماه سازمان 
هدفمندسازي دست به کار ش��د و با ارسال پیامک به برخي 
سرپرستان خانوار، خواس��تار اعالم انصراف از دریافت یارانه 
نقدي به دلیل تمكن مالي ش��د و مهلتي را براي مراجعه به 
سامانه www.refahi.ir براي اعالم انصراف یا عدم انصراف 
از دریافت یارانه تعیین کرد، البته در همین راس��تا در اوایل 
س��ال جاري مبلغ 28 هزارتومان که به عنوان مابه التفاوت 
یارانه نقدي فاز اول و دوم هدفمندي در نظر گرفته ش��د، به 
حساب همه سرپرستان خانوارها واریز نشد و شاید این اولین 

گام عملي دولت براي حذف یارانه برخي افراد جامعه بود.
محمدرض��ا فرزی��ن، دبیرس��تاد هدفمندس��ازي یارانه ها 
درباره حذف برخي اقشار از سیس��تم دریافت یارانه نقدي، 
گف��ت: این رقم ه��م اکن��ون ب��ه 70 میلیون نف��ر کاهش 
یافته و براي ح��ذف افراد دیگر در حال بررس��ي هس��تیم. 
وي درب��اره چگونگي شناس��ایي اف��راد داراي تمكن مالي 
تصریح کرد: به هر ح��ال ما از خیلي پایگاه ه��اي اطالعاتي 
استفاده کرده ایم و نظام مشخصي براي شناسایي این افراد 
داریم، این در حالی اس��ت که فرزین س��ال گذش��ته اعالم 
 کرده بود بر اس��اس برآوردها، کس��ي که یاران��ه نقدي بین

 5 تا 10 درصد درآمد ماهیانه وي را تشكیل مي دهد، نیازي به 
یارانه ندارد، بنابراین احتمال داده مي شود که فیش حقوقي 
افراد مالك عمل قرار گیرد. این امكان تنها برای کارمندان و 
کارگران که داراي فیش حقوقي مشخص هستند وجود دارد، 
اما درباره س��ایر درآمدهاي این افراد و همچنین افراد داراي 

مشاغل آزاد امكان برآورد درآمد وجود ندارد.

17 تیرماه آخرين مهلت  
تسلیم  اظهارنامه  مالیاتي 

 صنايع بی برقی 
نمی کشند

 مؤدی��ان تنها ت��ا پای��ان 17 تیرماه ب��راي تس��لیم اظهارنامه ه��اي مالیات 
 بر ارزش اف��زوده وق��ت دارند و ب��راي جلوگی��ري از پرداخ��ت جریمه باید 
 به موقع اظهارنامه هاي خود را تس��لیم س��ازمان امور مالیاتي کش��ور کنند. 
قائم مقام رییس سازمان امور مالیاتي کشور با تأکید بر این که به موجب قانون 
اظهارنامه هاي مالیات ب��ر ارزش افزوده باید تا 15 روز بع��د از پایان هر فصل 
تسلیم شود، گفت: به تازگی بخشنامه اي از سوي رییس سازمان امور مالیاتي 
کشور صادر شد که بر اساس آن، بنا به اختیار از ماده 25 قانون چنانچه آخرین 
روز تس��لیم اظهارنامه مصادف با تعطیالت عمومي شود، روز بعد از تعطیالت 
 هم اظهارنامه مي توان تسلیم کرد. محمد قاسم پناهي همچنین اظهار کرد: 
به دلیل این که 15 و 16 تیرماه مصادف با روز تعطیل اس��ت، اظهارنامه هاي 

مالیات بر ارزش افزوده تا پایان روز شنبه 17 تیرماه پذیرفته مي شوند. 

معاون وزیر نیرو در امور برق درباره شایعات این روزها در خصوص کمبود 
برق صنایع گفت: اظهارات برخی از نمایندگان مبنی بر کمبود برق صنایع 
نبوده، بلكه بهارس��تانی ها از احتمال کمبود برق صنایع در تابستان ابراز 
 نگرانی کرده اند. به گفت��ه محمد بهزاد، وزارت نیرو در بدترین ش��رایط 
می تواند 46 هزار و 600 مگاوات برق مورد نیاز خانگی، تجاری،کشاورزی 
و صنایع را تأمین کند که تاکنون از این میزان تنها روزانه 41 هزار و 410 
مگاوات برق در تمام این بخش ها مصرف ش��ده اس��ت. وی خاطرنشان 
ساخت: رشد مصرف برق از ابتدای سال تاکنون 4 درصد بوده که همین 
روال اگر تا آخر تابس��تان ادامه داش��ته باش��د، درنهایت حدود سه هزار 
 مگاوات به مصرف اضافه خواهد ش��د که در این صورت باز هم ما بیش از 

دو هزار مگاوات تولید اضافه تر از نیاز خواهیم داشت.

دبیر انجمن صنایع فرآورده های لبنی گفت: از 17 تیرماه  
 ش��یر، پنیر و ماس��ت برای قش��ر کم درآمد 30 درصد 
ارزان تر عرضه می ش��ود. رضا باکری اظهار داشت: طبق 
توافق با وزارت صنعت، معدن و تجارت، قرار است شیر، 
پنیر و ماس��ت در دو نرخ متفاوت برای اقشار کم درآمد 
و اقش��ار مرفه جامعه توزیع ش��ود. دبیر انجمن صنایع 
فرآورده های لبن��ی افزود: قیمت برای اف��راد کم درآمد 
جامع��ه پایین تر ب��وده و 50 درصد تولی��د کارخانجات 
لبنی با قیمت پایین تر به این بخش از جامعه اختصاص 
داده شود. وی قیمت حدودی شیر برای افراد کم درآمد 
جامعه را 1200 تومان و پنیر را 2400 تومان اعالم کرد. 
 با محاس��به قیمت ش��یر 1600 تومانی در ب��ازار و پنیر 
2700 تومان، این کاهش قیمت تا 33 درصد خواهد بود.

باکری گفت: ضرر کارخانه ها از محل توزیع محصول لبنی 
با قیمت پایین را قرار است افراد مرفه جامعه تأمین کنند 
و برای این اقشار تا حدودی با قیمت باالتر عرضه خواهد 
شد. وی در پاس��خ به این که سیستم توزیع برای جامعه 
هدف کم درآمد و مرفه چگونه خواهد بود، گفت: سیستم 
توزیع را وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می کند و 

کارخانه ها مسئول تولید هستند.

بازار الستیک کش��ور در حالي با کمبود قابل مالحظه در 
برخي سایزها مواجه ش��ده، که س��تاد تنظیم بازار وعده 
داده تا نیمه نخست تیر ماه توزیع گسترده الستیک توسط 
اتحادیه تعاونی های الستیک، روغن و فیلتر از سر گرفته 
مي شود، اما در حال حاضر بازار الستیک با کمبود برخي از 
سایزها مواجه شده است. هم اکنون ماه سوم سال تمام شده 
و وارد ماه چهارم یا فصل تابس��تان شده ایم و این در حالی 
است که نه تنها اتحادیه سراس��ری در این مدت به وعده 
خود عمل نكرده، بلكه بازار هم در نتیجه کاهش تولیدات 
با کمبود شدید برخی از سایزها مواجه شده است.کارگر، 
معاون دفتر برنامه ریزی تأمین و توزیع تنظیم بازار وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، در این باره گفت: شاید در برخی 
از سایزها کمبودهایی وجود داشته باشد، اما شدت آن به 
حدی نیست که باعث ایجاد نگرانی شود. وی تصریح کرد: با 
توجه به کمبودهایی که در برخی از سایزها موجود است، با 
رایزنی های صورت گرفته و قول مساعدی که انجمن صنفی 
تولیدکنندگان صنعت تایر داده و همچنین اعالم آمادگی 
اتحادیه سراس��ری تعاونی های الستیک و روغن در نیمه 
اول تیرماه، مجددا ش��اهد توزیع گسترده آن خواهیم بود 
که به طور قطع، باعث بازگشت آرامش به بازار خواهد شد.

معاون حقوقي معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انساني 
ریاس��ت جمهوري در حالي بر عدم لغ��و مصوبه مربوط 
به س��اماندهي نیروهاي ش��رکتي تأکی��د مي کند، که 
 ظاهرا رییس مجلس ش��ورای اس��المی در نام��ه اي به 
رییس جمهور اعالم کرده که ای��ن مصوبه ملغي خواهد 
بود. عبدالعلي تاج��ي، معاون حقوقي معاونت توس��عه 
مدیریت و سرمایه انساني ریاست جمهوري درباره اخبار 
منتشر ش��ده مبني بر لغو مصوبه س��اماندهي نیروهاي 
ش��رکتي، معتقد اس��ت که این مصوبه لغو نشده، بلكه 
ایراداتي به آن وارد ش��ده که باید برطرف ش��ود. وي با 
بیان این که ساماندهي نیروهاي ش��رکتي همچنان در 
حال انجام اس��ت، گفت: مطابق اصل 185 قانون، دولت 
براي رفع ای��رادات فرص��ت دارد و در صورتي که چنین 
اقدامي را انج��ام ندهد، مصوبه لغو خواهد ش��د.تاجی با 
اشاره به این که اصولي که اعالم ش��ده با قانون مغایرت 
دارد به کارهاي حجمي مربوط اس��ت، تصریح کرد: بنا 
به قانون مدیریت خدمات کشوري، دولت براي کارهاي 
حجمي باید قرارداد ببندد، اما ساماندهي و قطع ارتباط 
با ش��رکت هاي پیمانكاري در مورد نیروهاي تخصصي 

انجام مي شود.

بانک مرک��زی اع��الم ک��رد: صندوق های قرض الحس��نه 
 ب��راي درج اطالع��ات ض��روری دو م��اه فرص��ت دارند. 
روابط عموم��ی بانک مرک��زی جمهوری اس��المی ایران 
اع��الم ک��رد: در راس��تاي س��اماندهي صن��دوق ه��اي 
 قرض الحس��نه سراس��ر کش��ور، کلی��ه صن��دوق ه��ای 
قرض الحس��نه موظفن��د از تاریخ نش��ر ای��ن اطالعیه به 
مدت دو ماه ب��ه آدرس nbfi.cbi.ir )قس��مت صندوق 
قرض الحس��نه – تقاضای تطبیق ( مراجعه و نس��بت به 
 درج مش��خصات صندوق ، اعض��ای هیأت امن��ا، اعضای 
هیأت مدیره، مدیرعامل و سیس��تم های نرم افزاری مورد 
اس��تفاده اقدام کرده و کد رهگیري اخذ کنند. شایان ذکر 
اس��ت درج اطالعات و اخذ کد رهگیری ب��ه منزله صدور 
مجوز فعالیت نبوده و هیچ گونه تعهدی برای بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران جهت صدور مجوز فعالیت ایجاد 
نمی کند. بدیهی اس��ت مس��ئولیت عواقب عدم مراجعه 
به س��امانه فوق الذکر و اخذ کد رهگی��ری در مهلت مقرر 
برعه��ده مدیرعامل و اعضای هیأت مدی��ره صندوق های 
قرض الحس��نه خواهد بود و در صورت ع��دم ثبت نام، به 
کلیه بانک هاي سراسر کشور اعالم خواهد شد که از ارایه 
خدمات به صندوق هاي فاقد کدرهگیري خودداري کنند.

بازار الستیک اشتغال فرآورده های لبنی بانک مرکزی

 شیر از 17 تیرماه 
دو نرخی می شود

 کمبود 
در بازار الستیك

اختالف نظر درباره مصوبه 
ساماندهي نیروهاي شرکتي

 ضرب االجل دو ماهه
 برای قرض الحسنه  ها

خبر

خبر
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برنجآخرتیرماهارزانمیشود

دبیر انجمن برنج ایران با بیان این که وزارت صنعت، معدن و تجارت با حداقل سود، برنج وارداتی را در 
بازار عرضه خواهد کرد، از کاهش 10 درصدی قیمت برنج در پایان تیرماه خبر داد. جمیل علیزاده شایق 

گفت: برنج خارجی به قیمت 700 تومان ارایه می شود.
افزايش وام ساخت مسکن در 

بافت های فرسوده
معاونوزیرراهوشهرسازی/مجیدکیانپور

کارگروه مس��كن با افزایش10 میلیون تومانی وام س��اخت 
 مس��كن در بافت ه��ای فرس��وده موافقت ک��رد ت��ا ای��ن وام از 20 به 
30 میلیون تومان افزایش یابد. افزایش سقف وام مسكن در بافت های 
فرسوده در کارگروه مسكن به تصویب رسیده است، اما نیازمند بررسی 
و تصویب در ش��ورای پول و اعتبار است. نرخ س��ود این وام که از محل 
 مناب��ع داخلی بانک ه��ا پرداخت می ش��ود، در دوره فروش اقس��اطی 
15 درص��د و در دوره مش��ارکت 20 درصد اس��ت. بان��ک های عامل 
ملت، سپه، صادرات، تجارت 
و رفاه پرداخت این تسهیالت 
را ب��ر عهده خواهن��د گرفت. 
وام ودیعه در س��ال گذش��ته 
و تاکنون براي شهرس��تان ها 
چهار میلیون توم��ان، مراکز 
استان ها هشت میلیون تومان 
و کالنشهر تهران 12 میلیون 

تومان بوده است.
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محمد جعفری خوزانی، کارش��ناس انرژی در اصفهان درباره 
ویژگی های کولره��ای آبی به زاینده رود گف��ت: این کولرها 
به دلیل قیمت ارزان، س��ادگی اس��تفاده و مصرف برق کمتر، 
 از مزی��ت باالیی برخوردار هس��تند. وی با اش��اره ب��ه این که 
بهینه س��ازی کول��ر آب��ی در میزان مص��رف تأثی��ر ویژه ای 
دارد، اظهار ک��رد: جغرافیای اصفهان و آب و ه��وای گرم این 
استان،کولر را در رده وسایل ضروری برای تأمین رفاه خانواده 
قرار داده اس��ت، به طوری که  بی��ش از 65 درصد خانوارهای 
شهری از این دستگاه استفاده می کنند. وی با اشاره به آمارهای 
سازمان بهره وری انرژی ایران، ادامه داد:  در حال حاضر نزدیک 
به 9 میلیون کولر در خانوارهای ایرانی وجود دارد و سالیانه در 
حدود 500 هزار دستگاه جدید اضافه می شود، این در حالی 
اس��ت که برق مصرفی کولرهای آبی در برابر کولرهای گازی  
500 وات در برابر 2000 وات اس��ت. بر اس��اس اظهارات این 
کارش��ناس، مكانیزم تبخیری کولر آبی برای محیط خش��ک 

اصفهان تعریف شده، در حالی که کولرهای گازی برای محیط 
شرجی و مرطوب مناسب هستند.

جعفری خوزانی ب��ا بیان این ک��ه در حال حاض��ر هیچ کدام 
از ادارات اس��تان اصفهان ممیز انرژی نش��ده اند، در این باره 
 گفت: به صورت پراکنده ش��اهد اس��تفاده نهادهای دولتی و 
ساختمان های اداری از کولرهای گازی هستیم و این در حالی 
اس��ت که این کولرهای عالوه بر مصرف باالی انرژی، راندمان 
خوبی برای محیط های اداری ندارند و به س��ازمان ها هزینه 

زیادی تحمیل می کنند.

 از 30 هزار تا 70 هزار تومان
محمد بهزاد، معاون وزیر نی��رو در امور برق نیز ب��ا تأیید این 
موضوع اعالم کرد: نباید فراموش کنیم برق کاالی با ارزش��ی 
اس��ت و باید مصرف را مدیریت کرد، به طوری که ما در حال 
حاضر نسبت به سال قبل 5 درصد مشترکان برقمان افزایش 

یافته است و مصرف هم 4 درصد رشد داش��ته، اما با این حال 
اگرچه نگرانی در تأمین برق کشور نداریم، الزم است مردم باز 
هم صرفه جویی کنند. بهزاد با بیان این که مردم سعی کنند از 
کولرهای آبی استفاده کنند تا گازی، یادآور شد: البته در برخی 
از شهرهای جنوبی واقعاً امكان استفاد از کولرهای آبی نیست، 

اما به هرحال تا آنجا که می شود باید مصرف را مدیریت کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که از نظر اقتصادی استفاده از کولر 
گازی به نسبت کولر آبی چقدر به ضرر یک خانواده است، گفت: 
خانواده ای که از کولر آبی استفاده می کند و قبض ماهیانه اش 
به فرض 13 ه��زار تومان می آید، اگر با هم��ان میزان مصرف 
از کولر گازی اس��تفاده کند، قطعاً باید قب��ض70 هزار تومانی 

را بپردازد.

راهکارهای کاهش مصرف 
رعای��ت راهكارهای عملی و س��اده  عالوه بر ای��ن که هزینه و 
وقت کمی را می طلبد، منجر به افزایش کارآیی کولرها شده و 

درنهایت مصرف انرژی الكتریكی را نیز کاهش می دهد. 
هنگام خرید کولر، دستگاهی را انتخاب کنید که دارای عالمت 
استاندارد و برچسب انرژی آی پالس)A+( باشد و با توجه به 

برچسب انرژی، دارای باالترین درجه کارایی و بازدهی باشد.
حتی االمكان هر ساله نسبت به تعویض پوشال های کولر اقدام 
کنید. تمیز کردن و رفع اشكاالت کولر پیش از شروع به کار آن 
در فصل گرما، کارکرد کولر را بهبود می بخشد، مصرف انرژی 

آن را کاهش داده و از هدر رفتن سرما نیز جلوگیری می کند.
چنانچه امكان پذیر باش��د، باید از سیستم سرمایش موضعی 
اس��تفاده کرد. به این معنی ک��ه تنها به اتاق های��ی که مورد 
استفاده قرار می گیرد، هوای سرد را منتقل کنیم. به این منظور 
می توان دریچه های ورودی هوا به سایر اتاق ها را مسدود کرد.

 اس��تفاده بی مورد و یا همزمان از وسایل خانگی گرمازا مانند: 
اجاق، سماور و المپ های متعدد باعث افزایش گرمای محل کار 
و سكونت می شود و نیاز به استفاده از کولر را افزایش می دهد.

در حد امكان از روش��ن نگه داش��تن مداوم کولر در طول روز 
پرهیز شود و به ویژه تا حد امكان سعی گردد که از دور آهسته 

کولر استفاده شود تا دستگاه فشار کمتری متحمل گردد.
 باید سعی شود تا از استفاده در س��اعات پیک مصرف برق )از 
نیم س��اعت قبل از اذان مغرب تا 2/5 س��اعت بع��د از آن( که 
مصرف انرژی الكتریكی در ش��بكه برق کش��ور ب��ه حداکثر 

می رسد، خودداری کرد.

آبی يا گازی، 500 وات در برابر 2000 وات 

کدامکولربرایاصفهانیهابهصرفهتراست؟

گرما هر روز شديدتر می شود و در اين دمای طاقت فرسا نگرانی از تکرار قطع برق و حتی گرانی  شهرزاد 
هزينه های ناشی از مصرف برق، سبب می شود عده ای تن به گرما بسپارند. برخی نیز با  تصور  باباعلی پور

اين که کولرهای گازی برای هوای خشکی چون اصفهان مناسب تر است، خريد اين دستگاه 
را به خود تحمیل می کنند، به طوری که بازار فروش اين وسیله در اصفهان همچون دمای اين روزها داغ است، اين 

در حالی است که واقعیت های مصرف انرژی و اثربخشی کولرهای آبی و گازی مغفول مانده است.   



موسیقی طبیعت را در نگارخانه 
کوثر بشنوید

نمایشگاه نقاشی معصومه عسگری با عنوان »موسیقی طبیعت« تا روز 
پنج شنبه، هش��تم تیرماه در نگارخانه کوثر اصفهان برپاست. عسگری 
در این باره به ایمنا گفت:  در این نمایشگاه نقاشی ۲۷ اثر من با موضوع 
موس��یقی طبیعت که با تکنی��ک اکریلیک و ترکیب م��واد در ترکیب 
با فضاهای معماری کار ش��ده اند، به نمایش درآمده اس��ت. وی اظهار 
داشت:در این آثار که از ابعاد ۲۰ × ۲۰ سانتیمتر تا ۱۰۰ × ۱۰۰ سانتیمتر 
با بزرگ ترین اندازه متغیر است، طراحی حیواناتی همچون اسب و ماهی 
به صورت انتزاعی ارایه شده است. عسگری در ادامه افزود: درست است 
که موضوع کلی نقاشی هایم در چند سال اخیر موسیقی طبیعت بوده، 
اما المان ها، طرز برخورد، نوع نگاه و تکنیک من در هر نمایشگاه متفاوت 

اس��ت. وی بیان کرد: منظور از 
موس��یقی طبیعت، موس��یقی 
و حالت��ی اس��ت ک��ه از دیدن 
 طبیعت به انس��ان ها دس��ت 
م��ی ده��د. هرچی��ز و نم��اد 
کوچک��ی در طبیعت می تواند 
انسان را به دور دست ها دعوت 

کندو او را به آرامش برساند.

گالرییادداشت

خبر ویژه

ثبت نام کالس های آموزشی حوزه هنری اصفهان آغاز شد
مجید کیانی، معاون آموزشی حوزه هنری اس��تان اصفهان گفت: واحد آموزش این سازمان با در 
اختیار داشتن فضای مناسب و شناخته شده و همچنین اساتید مجرب در مجتمع فرهنگی هنری 

سوره اصفهان اقدام به برگزاری کالس های آموزش هنری در ترم های تابستان می کند.
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با گفتن اذان، فرهنگ جامعه
 ارتقا می یابد

 مدیرکل اداره فرهنگ و ارش��اد اسالمي استان 
گروه 
اصفهان گفت: باید در می��ان مردم در خصوص فرهنگ

گفتن اذان، فرهنگ سازي انجام گیرد و با ایجاد 
بستر الزم، به مردم تأکید شود که مؤذن جایگاه واالیي در جامعه دارد.

محمود شالویي که در مرکز رسیدگي به امور مساجد در جمع خبرنگاران 
سخن می گفت، اظهار کرد: فرهنگ و هنر در کشور ما ریشه در معنویت ها 
دارد و با پوچ گرایي در تضاد است. وی افزود: مؤذن از مقام واالیي در میان 
مردم برخوردار اس��ت و هنگامي ک��ه وي اذان مي گوید، ب��ه مردم تأکید 
مي کند که از ش��یطان دوري جویند. مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمي 
استان اصفهان با بیان این که در گفتن اذان باید از نگاه هنري بهره گرفت، 
ادامه داد: به طور حتم صداي خوش مؤذن در جذب مردم به مسجد و حتي 
دیگر ادیان به دین اسالم مؤثر است و اگر موذن صداي خوشي نداشته باشد، 
حتي ممکن است اذان اثر سوء در اذهان مردم ایجاد کند. وي تأکید کرد: به 
طور حتم طرح هاي مربوط به اذان در اصفهان به عنوان یک شهر و استان 

مذهبي موفق خواهد بود. 
همچنین مدیر اجرایي مرکز رس��یدگي به امور مس��اجد استان اصفهان 
گفت: با ارس��ال ابالغیه اي به هیأت امناي مساجد اس��تان تأکید شد که 
در س��ه نوبت اذان به صورت زنده و توس��ط مؤذن از بلندگوهاي مساجد 
پخش شود. حجت االسالم والمسلمین محمدرضا صالحیان اظهار کرد: 
در مسایل فرهنگي اگر حماسي عمل نشود، بدون شک نتیجه نخواهد داد. 
وي افزود: همه دستگاه هاي اجرایي باید براي مبارزه با شبیخون فرهنگي 
 آماده باشند و فعالیت کنند و خوشبختانه این مسأله در آموزه هاي دیني ما 
وجود دارد. مس��ئول دفتر ش��وراي سیاس��تگذاري ائمه جمعه اس��تان 
اصفه��ان اذان را یکي از مس��ایل مه��م در مبازره با ش��بیخون فرهنگي 
 دانس��ت و ادامه داد: مؤذن در پنج وعده به مردم مي گوید که باید فطرت 

پاکشان بیدار شود.
 وي گفت: همان طور که نماز س��تون دین و مقدس اس��ت، پس به طور 
حتم مقدمه نماز که اذان است نیز یکي از ستون هاي دین است. صالحیان 
تصریح کرد: اذان یکي از عوامل مهم در زنده ش��دن ش��عارهاي انقالب 
اسالمي است. مدیر اجرایي مرکز رسیدگي به امور مساجد استان اصفهان 
تصریح کرد: اداره اوقاف و امور خیریه مش��کالت س��خت افزاري صوتي 
مس��اجد را براي گفتن اذان زنده توس��ط مؤذن برطرف خواهد کرد. وي 
با اشاره به این که تمام مؤذنان در استان داراي شناسنامه شده اند، گفت: 
شناسنامه در س��ه بخش مؤذنان بازنشس��ته، در حال فعالیت و نوجوان 

صادر شده است. 
به گفته مدیر اجرایي مرکز رس��یدگي به امور مساجد استان اصفهان، در 
هیأت امناي هر مسجد یک نفر مس��ئول اذان تعیین شده که به این امور 
خواهد پرداخت. گفتنی اس��ت، در ابتدای این جلسه آیت اهلل مهدوی به 
عنوان مسئول ستاد ترویج اذان استان اصفهان دراهمیت مسأله اذان و آثار 
ترویج آن در جامعه نکاتی را عنوان کرد و خواستار همکاری اصحاب رسانه 

استان در اجرای مصوبات این ستاد شد. 
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فیلم تازه معصومی در شانگهای 

خرس ایرانی در سرزمین اژدها درخشید   
فیلم سینمایی »خرس« ساخته خسرو معصومی در نخستین 
حض��ور بین المللی خ��ود، جایزه بهتری��ن فیلم )ج��ام زرین( 
پانزدهمین جشنواره بین المللی شانگهای چین را کسب کرد. 

خس��رو معصومی، کارگردان این فیل��م و جواد ن��وروز بیگی، 
تهیه کننده که در مراس��م اختتامیه جش��نواره فیلم شانگهای 

حضور داشتند، این جایزه را دریافت کردند.
 خسرو معصومی در هنگام دریافت جایزه با اشاره به اقبال خوب 
مخاطبان و کارشناسان س��ینما از فیلم »خرس« در جشنواره 
ش��انگهای، تصریح کرد: هیأت داوران جش��نواره ب��ه اتفاق آرا 
این فیل��م را به عنوان بهترین اثر جش��نواره انتخ��اب کردند و 
خوش��بختانه فیلم »خرس« در تمام نمایش های خود در این 
رویداد معتبر با استقبال خوبی از سوی مخاطبان روبه رو شد و 
این استقبال لحظات خوب و مهمی را برای ما رقم زد. نوروزبیگی 
نیز موفقیت فیلم »خرس« در جش��نواره شانگهای را افتخاری 
بزرگ برای خود و س��ینمای ایران دانس��ت و افزود:  مخاطبان 
جشنواره فیلم ش��انگهای با حضور در س��الن های نمایش این 
فیلم، ما را به شدت تحت تأثیر قرار دادند. در این دوره از جشنواره 
فیلم شانگهای، رخشان بنی اعتماد به عنوان عضو ایرانی هیأت 
داوران حضور داشت و ریاست داوران نیز برعهده ژان ژاک آنوی، 
کارگردان مشهور فرانسوی بود. فیلم »خرس« در جشنواره فیلم 

شانگهای با ۱۷ فیلم از کشورهایی چون دانمارک، کانادا، فرانسه، 
ترکیه، فنالند، چین، روسیه، اوکراین، لهستان و... رقابت کرد.

حضور خارجی بدون پروانه نمایش
»خرس« در حالی موفق به دریافت جایزه از جشنواره شانگهای 
شده که هنوز پروانه نمایش دریافت نکرده است. تا سال گذشته 
اداره نظارت و ارزش��یابی برای حضور فیلم ها در خارج از کشور 
پروان��ه نمایش ص��ادر می کرد و گاه��ی اوق��ات فیلم هایی که 
اکرانشان در داخل مشکلی نداشت، اجازه شرکت در جشنواره 
خارجی را پیدا نمی کردن��د. در این زمینه می ت��وان از »کتاب 
قانون« ب��ه کارگردانی مازیار میری و »هیچ« و »اس��ب حیوان 
نجیبی است« از س��اخته های عبدالرضا کاهانی اشاره کرد، اما 
امسال فیلم هایی که فاقد پروانه نمایش بودند، هم در بازار فیلم 
کن شرکت کردند و هم در جشنواره های جهانی حضور یافتند.

همچنین به جز »خ��رس«، فیلم ب��دون پروانه »پ��ل چوبی« 
س��اخته مهدی کرم پور هم در بالروس به نمایش درآمد. گویا 
دس��تورالعمل دریافت پروانه حضور در فستیوال های خارجی 
از زمان حضور جواد ش��مقدری در معاونت سینمایی باب شد و 
پیش از آن چنین قانونی وجود نداشت. ظاهرا مدیران سینمایی 

در این زمینه عطف به ماسبق کرده اند.
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او از استعاره زنان ونوسی و مردان مریخی استفاده 
می  کند تا با قدری مبالغه، نشان دهد که چه تفاوت 
عمیقی در رفتارها و کنش  های زنان و مردان وجود 
دارد که نه ربطی به شرایط اجتماعی دارد و نه تابع 
اقتصاد و فرهنگ به آن معناست، بلکه تنها و تنها 
وابسته به نوع نگاه این دو جنس متضاد به محیط 
پیرامون ش��ان اس��ت. گری در ادامه با توجه به این 
تمایزات، بی��ان می  کند که تنها راه هم زیس��تی و 
تفاهم میان زن و مرد )خاّصه در رابطه زناشویی(، 
درک متقابل این دو دنیا از سوی طرفین یک رابطه 
می  تواند باش��د که این به معنای شناخت جهان 
درونی طرف مقابل و احترام به آن و خواسته  های 
آن اس��ت. گری همچنین معتقد است که اگر یک 

رابطه زناشویی بر این بنیان استوار نباشد، در کوتاه 
مدت به جایی خواهد رسید که هر یک از طرفین 
 به ش��یوه  های مختل��ف درصدد کنت��رل دیگری 
بر می  آی��د و ایجاد چنی��ن ش��رایطی، منتهی به 
 مرگ حتم��ی آن رابطه خواهد ش��د. حال کاظم 
راس��ت گفت��ار، در فیلم »زن��ان ونوس��ی، مردان 
مریخی« س��عی ک��رده با تکی��ه بر ای��ن دیدگاه 
روانشناس��انه، به خلق یک کمدی ش��اداب دست 
بزند که از اندک چاشنی های فانتزی نیز برخوردار 
است، اما متأسفانه مسیری که او برای رسیدن به 
این غایت بر م��ی  گزیند، از همان ابت��دا به چنان 
کج راهه هایی می افتد که انتهایش فرس��نگ ها 
دورتر از تئ��وری جان گ��ری اس��ت، آن گونه که 

می  توان »زنان ونوس��ی، مردان مریخی« راس��ت  
گفتار را تنها هجویه  ای دمدم��ی و مضحک از اثر 
مهم جان گری بر ش��مرد که نه تنها در راس��تای 
تئوری آن حرکت نمی  کند، بلک��ه خود فتح باب 
نظریه تازه  ای اس��ت با این جان  مای��ه که تنها راه 
درک متقاب��ل می��ان زن و مرد و رس��یدن به یک 
تفاهم مش��ترک، برپایی نظامی ارب��اب و رعیتی 
 میان آن دو اس��ت. در واق��ع می  ت��وان گفت که 
راست  گفتار عصاره تئوری گری را خوب در نیافته 
و از این روی در انتهای فیلم خود به نقطه  ای کاماًل 
در تضاد با آن می  رس��د، به طوری ک��ه در »زنان 
ونوس��ی، مردان مریخی« آنچه که از روانشناسی 
ازدواج بی��ش از همه خودنمایی می  کند، مس��أله 

کنترل کنندگ��ی و کنت��رل ش��وندگی میان دو 
قطب رابطه اس��ت. در نیمه ابتدایی فیلم شاهدیم 
که زن )با ب��ازی بهاره رهنما( س��لطه  گر )کنترل 
 کننده( و مرد )ب��ا بازی امین حیایی( زیرس��لطه 
 )کنترل ش��ونده( اس��ت. ای��ن که مرد به ش��دت 
بله قربان  گو و گوش به فرمان زن اس��ت، تا جایی 
که حتی در بیان تمایالت شخصی  اش )برای مثال 
مسأله بچه  دار شدن( مدارا می  کند و با دست و پای 
لرزان پیش می  رود. حال در نیمه دوم فیلم شاهد 
نقطه مقابل این اتفاق هس��تیم، به طوری که زن 
)با بازی ش��یال خداداد( با کوله  باری غنی از چهار 
ازدواج پیشین خود، به این نتیجه رسیده که برای 
دوام یک رابطه زناشویی، باید خود را برده مرد کند. 
هر ش��ب در لباس و چهره زنانی که ممکن اس��ت 
شاخک  های هوسران مردش را تیز کنند، فرو رود 
تا او از این جهت احساس کمبود نکند و یا از شوهر 

بخواهد که با خشونت بیشتری با او رفتار کند.
حال نقطه مش��ترک ای��ن دو ش��خصیت در این 
 اس��ت که ه��ر دو در پ��ی ق��رار گرفت��ن در مقام

 کنترل کننده ق��رار دارند، اما به دو ش��کل کاماًل 
متفاوت؛ یک��ی با رفتارهای ش��به سادیس��تیک 
و آن یک��ی با رفتاری ش��به مازوخیس��تی. هر دو 
 تشنه شوهر )َمردند( و برای حفظ آن، به هر دری 
می زنند. گویی ش��خصیت آنها تنها با قرار گرفتن 
در کنار یک مرد هویت می  یابد. این مس��أله البته 
 نه فقط برای مرجان و س��یمین، بلکه برای تمامی 

زن  های قصه نیز مصداق دارد.
 آن م��ادر را ببینی��د که ب��ا ویتامی��ن C و درس 
مدیری��ت، م��ی  خواه��د دخترانش را مس��لط بر 
همسران شان کند و یا آن دوستان افاده  ای سیمین 
که در برابر تور لیدر اروپا،آن  گونه سست و بی رمق  
می  ش��وند. حرفی هم نیست! باش��د، اصال به قول 
س��عید )حیایی( خیلی هم عالی! اما به نظرم نگاه 
کردن به ش��خصیت زن، برای فیلم��ی که گه گاه 
ادعای فمینیستی بودن را هم دارد، تا حد زیادی 

اهانت آمیز است.
بدین ترتیب باید گفت که »زنان ونوس��ی، مردان 
مریخی« فیلم خوبی نیست؛ زیرا که فیلمنامه  ای 
وصله پینه  ای دارد و رعایت فرم برای ش بی معنی 
است. از س��ویی می  خواهد یک فانتزی خنده  دار 

باشد و از سوی دیگر قصد مطرح نمودن یک دیدگاه 
روان شناسانه پر طرفدار را دارد. تازه به این  ها اضافه 
کنید ک��ه فیلم گه گاه به گرایش��ات فمینس��تی 
تمایل می یاب��د و در مقاطعی به دنب��ال نقد یک 
معضل تل��خ و ج��دی اجتماعی به نام س��رکوب 
 زن مطلقه اس��ت. پ��س قضاوت کنی��د که چقدر 

م��ی  ت��وان به 
اهمی��ت فیل��م 
راس��ت  گفت��ار 
امی��دوار ب��ود؟ 
فیل��م از تئوری 
جان گری الهام 
می  گیرد، اما در 
نصفه  معرف��ی 
تی��پ  هایش )و 
نه شخصیت  ها( 
آنقدر مبالغه به 
خرج م��ی  دهد 
ک��ه ش��اید راه 
دیگری جز باور 
این که زنانی از 

ونوس آمده  اند و مردانی از مریخ! نماند.
کسی چه می  داند؟ شاید کسی که از پرتگاهی در 
رشته  کوه  های آلپ س��قوط می کند و یخ می  زند 
 و پس از چند م��اه یخ ش آب ش��ده و دوباره زنده 
می  ش��ود، باید اهل حوالی ونوس باشد. یا زنی که 
»چه کس��ی پنیر را دزدید؟« م��ی  خواند و معتقد 
اس��ت که برای احقاق حقوق ضایع ش��ده زنان در 
برابر مردان، باید برده آنان شد و هر شب خود را به 
 ش��کل یکی از ایده  آل  های سیتا و سوسانو و قطام 
در آورد ت��ا از هوس ��رانی احتمال��ی همس��رش 
پیشگیری کند، باید هم از سیاره دیگر آمده باشد. 
 ش��اید فقط مرد مریخی در برخورد ب��ا هر چیز و 

هر کس، تنها بگوید: »خیلی هم عالی!«
چه بس��ا اگر با این پیش  فرض به تماش��ای فیلم 
بروی��م، آن گاه بل��وف تبلیغاتی فیلم ک��ه در آن 
 امی��ن حیای��ی رو به دوربی��ن اس��توار و مطمئن

 می  گوی��د: »به نظر من تماش��ای فیل��م »مردان 
مریخی،  زنان ونوس��ی« می  تواند آم��ار طالق را 

کاهش دهد« زیاد هم مضحک جلوه نکند.

درباره  زنان ونوسی، مردان مریخی به بهانه ورود به شبکه نمایش خانگی

زنان علیه مردان یا زنان علیه زنان؟

گروه   اگر از آن دسته مخاطبان فیلم »زنان ونوسی، مردان مریخی« هستید که به مباحث روان شناسی عالقه مندند و نوشته  ها و 
کتاب  های چاپ شده در این زمینه را دنبال می  کنند، حتمًا بالفاصله پس از شنیدن نام فیلم، به یاد اثر معروف و پرفروش جان فرهنگ

گری به همین نام افتاده  اید. گری در کتاب »زنان ونوسی، مردان مریخی« معتقد اس�ت که زنان و مردان در دو دنیای کاماًل 
متفاوت سیر می  کنند و این تفاوت معیارها و جهان  بینی آنها حتی تا اندازه  ای است که می  توان خاستگاه شان را دو سیاره دور از هم بر شمرد. 

بدین ترتیب، باید 
گفت که »زنان 
ونوسی، مردان 
مریخی« فیلم 

خوبی نیست؛ زیرا 
که فیلمنامه  ای 

وصله پینه  ای دارد 
و رعایت فرم برای ش 

بی معنی است

الماس ها ابدی اند 

تولد فیلمبردار بزرگ سینما 

خبرنگاران و روزنامه نگاران بشتابند 

بانویی که در عکس معصوم است خالق 10 فرمان سینمایی متولد شد

گ�روه فرهنگ - یانوش کامینس��کی متولد بیس��ت و 
هفتم ژوئ��ن ۱959 در زیمبیس لهس��تان اس��ت. او به 
عنوان مدیر فیلمبرداری بس��یاری از فیلم های استیون 
اسپیلبرگ، برخی از فراموش نشدنی ترین و ماندگار ترین 
 تصاویر تاریخ سینما را خلق کرده اس��ت، چه آنجا که در 
 »فهرس��ت ش��یندلر« )۱993( از نگاتیو س��یاه و سفید 
 پرکنتراست استفاده کرد تا حالت سرد و بی روح فیلم های

 مس��تند جنگ��ی را ب��ه کار ببخش��د و چ��ه آنج��ا که با 
دوربین روی دس��ت نماه��ای گیج کننده پیاده ش��دن 
س��ربازها را در »نجات س��رباز وظیفه رای��ان« )۱998( 

گرفته است.  

گروه فرهنگ - کریستوف کیشلوفسکی متولد۲۷ ژوئن 
۱94۱ در ورش��و - ۱3 مارس ۱996 در ورشو کارگردان 
مشهور لهستانی که در جهان بیشتر با فیلم های سه رنگ 

و ۱۰ فرمان شناخته می شود.
 کیشلوفسکی در شهر ورش��و به دنیا آمد و کودکی خود 
را در چند ش��هر کوچک لهس��تان گذراند. در ۱6 سالگی 
تصمیم گرفت کارگردان تئاتر ش��ود، ام��ا آن زمان دوره 
کارگردانی تئاتر نب��ود. پس تصمیم گرفت س��ینما را به 
عنوان راه واس��ط انتخاب کند؛ جایی ک��ه دو کارگردان 
 دیگر لهس��تانی، آندره وایدا و رومن پوالنسکی را تربیت 

کرده بود. 

گروه فرهنگ - ایزابل یاس��مین آجان��ی زاده ۲۷ژوئن 
 ۱955 هنرپیش��ه فرانس��وی اس��ت. پ��درش الجزایری 
ترک تبار و م��ادرش آلمانی بود.  آجان��ی از آغاز فعالیت 
هنری اش در دهه۷۰ میالدی تاکنون در بیش از 3۰ فیلم 
سینمایی نقش آفرینی کرده و تابه حال چهار جایزه سزار  
را دریافت کرده است. او همچنین تابه حال دو مرتبه نامزد 
دریافت جایزه اسکار بهترین بازیگر زن بوده است. چهره 
او سوژه بی انتهایی برای انبوهی از عکس ها بوده که همه 
روی زیبایی توام با اندکی غرابت و کیفیت دست نیافتنی و 
انگار انتزاعی آن متمرکز بوده اند، با حالت های غیرعادی، 

اغلب در حال شکلک در آوردن کودکانه است.

 گ�روه فرهن�گ - فرهنگس��راي رس��انه کارگاه آموزش��ي 
 تکنیک ه��اي مصاحبه را ب��ا حضور فری��دون صدیقي برگزار 
مي کن��د. ای��ن کارگاه ی��ک روزه ۲۲ تیرماه در محل س��الن 
اجتماعات نمایش��گاه نصف جهان )جنب شهرداري مرکزي( 
تشکیل خواهد ش��د . در این کارگاه به ویژگي هاي مصاحبه، 
 شناخت موضوع، زمان در مصاحبه، عناصر طالیي در مصاحبه، 
حاش��یه ها، اطالعات س��ر ریز، انتخ��اب س��وژه و ...پرداخته 
 خواه��د ش��د . اس��تاد فری��دون صدیق��ي از پیشکس��وتان 
روزنامه نگاري اس��ت که از س��ال 5۱ حرفه روزنامه نگاري را 

با ورود ب��ه روزنامه کیهان آغاز کرده اس��ت. وي این س��ال ها 
در ش��کل گیري و حیات ده ها روزنامه و مجله نقش بسزایي 
داشته است. صدیقی نزدیک به ۲۰ سال است روزنامه نگاري 
و فنون مصاحبه را تدریس مي کند و سال ها نقد ادبي و هنري 
نوشته اس��ت.  مصاحبه »صفر« که مصاحبه فریدون صدیقي 
 با یک مرده ش��ور در غس��الخانه اس��ت، یکي از جذاب ترین

 مصاحبه هاي او به ش��مار می رود که 3۰ س��ال پیش برس��ر 
زبان ه��ا افتاد و ام��روزه نی��ز ای��ن مصاحبه در کت��اب هاي 
روزنامه نگاري جایگاه وی��ژه اي دارد. فریدون صدیقي اکنون 

 به عنوان م��درس دردفت��ر مطالعات و توس��عه رس��انه هاي
وزارت فرهن��گ وارش��اد اس��المي و همچنی��ن روزنام��ه 
 همش��هري مش��غول ب��ه فعالی��ت اس��ت. از برنام��ه ه��اي

 آین��ده فرهنگس��راي رس��انه م��ی ت��وان ب��ه برگ��زاري 
کارگاه هاي سواد رسانه اي، آموزش شبکه هاي مجازي ویژه 
خبرن��گاران و فعاالن فرهنگي و... اش��اره ک��رد. عالقه مندان 
جهت ثبت نام و ش��رکت در این کارگاه م��ي توانند به آدرس 
خیابان عالمه امیني، باغ غدیر، س��اختمان الغدیر طبقه دوم 

فرهنگسراي رسانه مراجعه نمایند. 
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خبر کوتاه

 جدایی دسوزا، حقی و منصوری
 از ذوب آهن 

سه بازیکن فصل گذشته ذوب آهن برای فصل آینده در لیست رسول 
کربکندی نیس��تند و در ذوب آهن نمی مانند. محس��ن کرباس��چی، 
سرپرست ذوب آهن در مورد وضعیت دسوزا، حقی و منصوری گفت: 
 فلی��پ دس��وزا، داوود حقی و محمد منصوری در لیس��ت س��رمربی 
ذوب آهن برای فصل آینده قرار نداشتند، بنابراین فصل آینده در این 

تیم نمی مانند. 

مذاکره ذوب آهن با ایمون زاید
س��رمربی تیم فوتبال ذوب آهن از مذاکره مسئوالن این تیم با ایمون 
زاید، مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس برای فصل آینده خبر داد. رسول 
کربکندی پیرامون شایعات حضور ایمون زاید در تیم ذوب آهن گفت: با 
 این مهاجم مذاکره داشته ایم و طی روزهای گذشته با مدیربرنامه های

او در تماس بوده ایم و قرار است به زودی نتیجه را به ما اعالم کند. وی 
ادامه داد: منتظریم که تکلیف زاید با پرسپولیس مشخص شود و پس 
از آن، نسبت به جذب این بازیکن اقدام کنیم و اگر زاید در پرسپولیس 

نماند، به ذوب آهن نزدیک تر از سایر تیم ها خواهد بود.

فرهاد مجیدی، صید بزرگ کرمانی ها
چنانچه مذاکرات نهای��ی رییس هیأت مدیره باش��گاه مس کرمان با 
فرهاد مجیدی با موفقیت انجام ش��ود، می توان کاپیتان س��ابق تیم 
اس��تقالل را برای فصل جدید با لباس مس کرم��ان دید. مس کرمان 
صبح روز سه ش��نبه راهی اردوی ترکیه ش��د و در صورت توافق این 
باشگاه با مجیدی، این بازیکن از قطر به ترکیه می رود و به اردوی تیم 

مس اضافه می شود.  

 بوژویچ
 دروازه بان فصل آینده ذوب آهن

بژویچ، دروازه بان مونته نگرویی س��ابق تیم فوتب��ال پارتیزان بلگراد 
و اس��لوبودیا متولد ۹ آگوس��ت ۱۹۷۸ اس��ت و قرار اس��ت به زودی 
 به تیم ذوب آه��ن بپیون��دد. دارک��و بژوی��چ، دروازه بان ۳۳ س��اله 
مونته نگرویی به دعوت تومیس��الو ساویچ، قرار اس��ت طی روزهای 
آینده ب��ه تمرینات ذوب آهن اضافه ش��ود و با این تیم ق��رارداد امضا 
کند. این دروازه بان یک متر و ۸۹ س��انتیمتر قد دارد و فصل گذشته 
 دروازه بان اول تیم فوتبال اس��لوبودا در لیگ برتر کش��ور صربستان 

بوده است. 

 کعبی زاده 
از شنبه فعالیتش را آغاز می کند

پ��س از انتخاب صدیق��ه کعب��ی زاده به عن��وان نایب ریی��س جدید 
فدراسیون والیبال، وی از ش��نبه فعالیتش را آغاز می کند.  کعبی زاده 
پس از بازنشسته شدن لیال محمدیان و کنار رفتن وی از نایب رییسی 
فدراسیون، با انتخاب داورزنی برای این پست انتخاب شد. کعبی زاده از 
شنبه در فدراسیون والیبال حاضر خواهد شد و فعالیتش را آغاز خواهد 
کرد. تیم ملی والیبال بانوان در رده های مختلف سنی، مسابقات آسیایی 
را پیش رو دارد که ورزش��کاران برای حضور در این رقابت ها در اردو به 

سر می برند.  

 بازگشت فرشته سموعی
 به ورزش با عنوان سرمربی

فرشته سموعی طی حکمی از سوی رییس فدراسیون به عنوان سرمربی 
 تیم ملی تنیس روی میز بانوان منصوب شد. با حکمی از سوی محمد 
زارع پور، س��یما لیموچی از س��مت خود در تیم ملی بانوان ایران کنار 
گذاشته و فرشته سموعی به عنوان سرمربی تیم ملی بانوان معرفی شد. 

 تفکیک امتیاز حق پخش
 از تبلیغات محیطی

 تفکیک امتیاز ح��ق پخش تلویزیون��ی از تبلیغات محیط��ی فوتبال، 
 تازه ترین اقدام فدراس��یون فوتبال برای بهره برداری مناس��ب از این 
دو امتیاز ویژه است. حق پخش تلویزیونی همیشه محل مناقشه فوتبال 
ایران با تلویزیون بوده است. تا پیش از آنکه کنفدراسیون فوتبال آسیا 
پرداخت حق پخش تلویزیونی را یکی از ملزومات تعیین سهمیه برای 
کش��ورها جهت حضور در مس��ابقات لیگ قهرمانان آسیا تعیین کند، 
 این حق در اختیار باش��گاه ها نبود و از آن مح��روم بودند. در این رابطه 
رایزنی هایی صورت گرفته و با قیمت گذاری مناسب، به زودی قرارداد 
فروش این دو امتیاز امضا می شود؛ قراردادهایی که گفته می شود رقم 
آنها به مراتب بیشتر از ارقامی است که فدراسیون فوتبال تا به امروز از این 

بابت به دست آورده است. 
ظاهرا هر دو شرکتی که خواهان امتیاز حق پخش تلویزیونی و تبلیغات 
میدانی فوتبال شده اند، ایرانی بوده و با شرایطی بهتر از گذشته خواهان 

این امتیازها هستند. 

می خواهم هر جایی غیر از آزادی 
تمرین کنم

احمدرضا طالبیان/ قایقران المپیکی ایران
فکر می کنم با ش��رایطی که دریاچه آزادی در این روزها دارد، 
صددرصد بهتر اس��ت که به اردو بروم، البته دلیل تأکیدم برای رفتن به 
بالروس، حضور یکی از بهتری��ن های قایقرانی جه��ان در همان کمپ 

است. این قایقران از شانس های کسب مدال المپیک لندن 
است که می توانم از تمرین در کنار او استفاده کنم. حضور 
در کنار چنین رقیبی، هم از نظ��ر روانی و هم از نظر بدنی به 

 س��ود من خواهد بود. اگر بالروس نشد، باید در یکی از 
شهرستان ها تمرین کنم. جایی را هم مد نظرم ندارم، 

هر جا باش��د غیر از دریاچه آزادی.  المپیک لندن 
سکوی پرشی برای من است. همان طور که گفتم 
هدف من مدال المپیک و جهانی است. اگر بتوانم 
در این رقابت ها نتیجه خوبی بگیرم، برای ادامه 
راه فرصت مناسبی پیدا کرده ام؛ چرا که نسبت 

به حریفان جهانی سن و سال کمتری دارم.

بررسی مبالغ دریافتی توسط فوتبالیس��ت های نه چندان 
با کیفی��ت فوتبال ایران، نش��ان می دهد ک��ه بازیکنانی که 
باالی یک میلیارد توم��ان دریافتی دارند، ب��رای هر دقیقه 
به اندازه ح��دود ۳00 برابر ی��ک کارگر دس��تمزد دریافت 
می کنند.پرداخ��ت مبال��غ باالی ی��ک میلی��ارد تومان به 
 برخ��ی از بازیکنانی که البت��ه از نظر فنی در ح��د بازیکنان 
 درجه سوم اروپا هم نیستند، چند سالی است که در فوتبال 
ب��ی در و پیک��ر ای��ران رس��م ش��ده و برخ��ی مدیرانی که 
از کیس��ه دول��ت خرج م��ی کنن��د، حاضرند ب��رای حفظ 
 موقعیت خود روی صندل��ی مدیریت و البت��ه رقم خوردن 
ناکامی های پرتعداد، مبالغ این چنینی را به بازیکنان پرداخت 
کنند.  این در حالی اس��ت ک��ه حتی اگر یک تی��م قهرمان 
لیگ برتر نیز شود، تنها پاداش��ش حضور در لیگ قهرمانان 
آسیاست، ضمن این که باش��گاه های ایران هیچ درآمدزایی 
هم ندارند و تنها باش��گاه های هزینه هس��تند. با این حال، 
ظاهرا هیچ گوش ش��نوایی برای برخ��ورد و مقابل��ه با این 
رسم غلط در فوتبال ایران نیس��ت. در حالی که سایر اقشار 
 جامعه رقم های بس��یار اندکی بابت حقوق ماهانه دریافت 
می کنند، اما بازیکنان برای ه��ر دقیقه دویدن داخل زمین، 
نزدیک ب��ه ۳50 هزار توم��ان دریافتی دارند.  بررس��ی مهر 
نش��ان می دهد، هر بازیکن لی��گ برتری فوتب��ال ایران اگر 
در هر ۳4 مس��ابقه لیگ به میدان ب��رود، ۳060 دقیقه برای 
تیمش ب��ازی خواهد کرد که اگ��ر او به عن��وان یک بازیکن 
مطرح و تأثیرگذار یک میلیارد تومان دریافت کرده باش��د، 
به ازای هر دقیقه بی��ش از ۳26ه��زار و ۷۹۷ تومان دریافت 
خواهد کرد.  این رقم در حالی به دس��ت می آید که حقوق 
ماهانه یک کارگر در س��ال ۹۱ براس��اس ت��ازه ترین اعالم، 
حدود ۳۸۹ هزار تومان است. کارگران برای هر دقیقه کاری 
 که انج��ام می دهند مبلغی ح��دود ۱624 توم��ان دریافت 
می کنن��د که ح��دود 200 برابر کمت��ر از مبلغ ه��ر دقیقه 
 بازی یک فوتبالیست میلیاردی اس��ت و این موضوع جامعه 
۱0 میلیون نفری کارگران را شامل می ش��ود و اگر اعضای 
خانواده آنه��ا را هم لحاظ کنی��م، حدود ۳0 میلی��ون نفر از 
جمعیت کش��ور با چنین حقوق��ی زندگی ماهان��ه خود را 
س��پری می کند. رقم ه��ای میلی��اردی و صده��ا میلیون 
 تومانی در شرایطی به بازیکنان لیگ برتری فوتبال پرداخت 
می ش��ود که این رش��ته با وجود همه جذابیت و طرفدارانی 
که دارد، در ایران به جز ناکامی و شکست برای مردم عایدی 
دیگری ندارد و باشگاه ها هم هر سال به جای درآمدزایی بر 

میزان بدهی خود می افزایند.
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صدام یک ایرانی را سرمربی تیم ملی فوتسال عراق کرد!

نعیم صدام، یکی از مسئوالن فدراس��یون فوتبال عراق از توافق نهایی با علی رعد رضایی برای برعهده 
گرفتن هدایت تیم ملی فوتسال این کشور خبر داد. پیش از این قرار بود که علی رعد رضایی هدایت تیم 

فوتسال راه ساری را بر عهده بگیرد.

از س��وی دیگر بس��یاری از کارشناس��ان فوتبالی به این بازی 
لقب ال کالس��یکوی کوچک را داده اند؛ چون کریس رونالدو 
در کنار په په و فابیو کونترائو، س��ه بازیکن تی��م رئال مادرید 
 این ب��ار در لباس تی��م مل��ی پرتغال بای��د در مقابل لش��کر 
بارسلونی های اسپانیا قرار بگیرند، با این تفاوت که بازیکنانی 
مثل کاسیاس، سرخیو راموس و ژابی الونسو هم مجبور خواهند 
بود به بازیکنان بارسا کمک کنند تا در مقابل رئالی های پرتغال 

به پیروزی برسند. 
اسپانیا با هدایت دل بوسکه به غیر از تساوی روز اول در مقابل 
ایتالیا، در چهار بازی بعدی به پیروزی رسیده و به عنوان مدافع 
عنوان قهرمانی باید سعی کند تا باز هم به مانند تورنمنت های 
فوتبالی چد سال اخیر به فینال این مسابقات برسد. سبک بازی 
 موسوم به تیکی تاکا در بین بازیکنان اس��پانیا که با رد و بدل

ش��دن پاس های کوتاه و فراوان همراه اس��ت، نقطه قوت تیم 
دل بوسکه بوده که باعث می ش��ود ماتادورها با صبر و حوصله 
 فراوان ب��ه دروازه حریف نزدیک ش��وند و بازی س��ازی ژاوی 
به عنوان مرد طراح اسپانیا که با حمایت ژابی الونسو و اینیستا 
همراه می شود، شاید مهم ترین دلیل برتری اسپانیا در طول 
 سال های گذشته باشد. تنها نکته مبهم در ترکیب اسپانیایی ها

 تغیی��رات م��داوم در خ��ط حمل��ه ای��ن تی��م اس��ت ک��ه 
 دل بوسکه هنوز دس��تش را برای حریفان رو نکرده و استفاده 
متن��اوب از سس��ک فاب��رگاس و فرنان��دو تورس ب��ه عنوان 
 مهاجمان هدف، نش��ان از تفکرات متفاوت سرمربی تیم ملی 

اسپانیا دارد.  
خوش شانس��ی دیگر اسپانیا در بازی امش��ب، شناخت کافی 
مدافعان مرکزی اس��پانیا یعنی پیکه و راموس از نوع حرکات 

و اس��تارت های انفجاری کریس رونالدو خواهد بود که کمک 
زیادی به پیروزی احتمالی اسپانیا خواهد کرد، البته کاسیاس 
هم بدون ش��ک به مدافعان تیمش توصیه کرده که در فضای 
پشت محوطه جریمه به پرتغالی ها خطا ندهند؛ چون به خوبی 
از قدرت ضربات ایستگاهی کریس رونالدو آگاه است. شاگردان 
دل بوس��که در صورتی که بتوانند با شکست پرتغال و بعد هم 
موفقیت در بازی فینال، جام قهرمانی یورو 20۱2 را باالی سر 
ببرند، تنها تیمی نام خواهند گرفت که سه افتخار پیاپی کسب 
کرده است. اسپانیا قهرمانی یورو 200۸ و جام جهانی 20۱0 

را در کارنامه دارد.
اما پرتغال به عنوان پدی��ده جام چهاردهم تا ب��ه امروز بعد از 
 باخت روز اول در مقابل آلمان به نوعی متحول شد و با شکست 
تیم هایی مثل هلند و چک، نشان داد که باید حساب ویژه ای 

بر روی این تیم باز کرد. 
پائولو بنتو، سرمربی جوان پرتغال که حتی در سال های پایانی 
فوتبالش ب��ا کریس رونال��دو همبازی بوده، ب��ا تزریق روحیه 
پیروزی طلبی به بازیکنان تیمش، تا مرحل��ه نیمه نهایی باال 
 آمده و اگر در بازی امش��ب بتواند اس��پانیا را شکس��ت دهد، 
 بزرگ ترین ش��گفتی مس��ابقات را به نام تیم خ��ودش ثبت 
می کند. بازی فیزیکی پرتغالی ها در کن��ار دوندگی بی امان 
بازیکنان این تیم، نقطه قوت پرتغال اس��ت که بعد از شکست 
خانگی در فینال ی��ورو 2004 در مقابل یونان هرگز دوس��ت 
ندارند که در پای رس��یدن به فینال، مجبور به خداحافظی از 
جام شود. تنها هدف بازیکنان پرتغال رساندن توپ به کریس 
رونالدو، ستاره جام چهاردهم است که در بازی قبلی در مقابل 
چک هم به نوعی یک تنه قفل بازی را باز کرد و بدون شک در 
بازی امشب هم انگیزه زیادی خواهد داشت تا دروازه کاپیتان 
رئال مادرید را باز کند. تقابل سرعت رونالدو و استحکام جرارد 
پیکه که در س��ال های اخیر به طور دائم در قالب ال کالسیکو 
دیده ش��ده، می تواند از جذابیت های این بازی بزرگ باش��د. 
تنها نگرانی پرتغال در بازی امشب مصدومیت هلدر پوستیگا 
در بازی قبلی در مقابل چک است که به احتمال زیاد به بازی 
امشب هم نخواهد رس��ید، ولی بازیکنانی مثل رائول میرلس، 
نانی و هوگو المیدا باید به خوبی جای پوس��تیگا را پر کنند و 
شاید با رسیدن به فینال یورو20۱2، شگفتی این مسابقات را 
تکمیل کنند. قضاوت این بازی حساس که امشب رأس ساعت 
2۳:۱5 دقیقه در دونتسک اوکراین آغاز می شود هم بر عهده 

یونیت چاکر، داور موفق ترکیه ای خواهد بود.

ال کالسیکوی کوچک در یورو2012

رونالدو به رئالی ها رسید

مرحله نیمه نهایی یورو 2012 از امش�ب و با دیدار اس�پانیا در برابر پرتغال آغاز خواهد شد تا  مسعود 
تکلیف یکی از دو تیم صعود کننده به فینال جام چهاردهم مش�خص ش�ود. جدال دو کشور افشاری 

همسایه که به طور طبیعی اشتراکات قومی و زبانی زیادی با یکدیگر دارند، بدون شک یکی از 
حس�اس ترین بازی های یورو نام گرفته و از آنجایی که این تورنمنت دیدار رده بندی ندارد، تیم بازنده در مرحله 
نیمه نهایی به نوعی موفقیت آن چنانی کس�ب نخواهد کرد و به همین خاطر تنها رسیدن به فینال این مسابقات 

است که از لحاظ فوتبالی به سود این دو کشور خواهد بود.
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پاسخ نصیرزاده به 
احتمال تعلیق فوتسال 

 خطر در کمین
 فوتبال ایران

  کارش��ناس مس��ائل مدیریت��ی فوتب��ال می گوی��د: رأی فدراس��یون 
 فوتبال برای تبانی در لیگ فوتس��ال جنبه بین الملل��ی پیدا نکرده و اگر 
 کس��ی در ای��ن م��ورد ب��ه AFC ش��کایت کن��د، کار دش��وار 

خواهد شد. 
هوش��نگ نصیرزاده درباره احتمال ورود AFC به مسأله تبانی در لیگ 
برتر فوتس��ال ایران، توضیح داد: آرای صادره یک کشور به شرطی حالت 
بین المللی پیدا می کند که با استناد ماده ۱۳6 و ۱۳۷ آیین نامه انضباطی 
فیف��ا و AFC مس��تندات رأی و دالیل آن توس��ط فدراس��یون فوتبال 
ایران به مالزی ارسال ش��ود. کارشناس مس��ائل مدیریتی فوتبال ادامه 
 داد: پس از ارس��ال این مدرک، اگر AFC رأی را موجه تش��خیص داد، 

امکان بین المللی شدن آن وجود دارد. 

۱۹ تیر باید تمام مدارک باشگاه ها که شامل گزارش سالیانه باشگاه های لیگ 
برتری است به کنفدراسیون فوتبال آسیا برس��د. باشگاه ها باید با رعایت 2۱ 
آیتم مورد نظرکنفدراسیون آسیا این گزارش را در اختیار فدراسیون فوتبال قرار 
دهند تا فدراسیون آنها را برای AFC ارسال کند. با وجودی که سال گذشته 
به دلیل سهل انگاری دو، سه باشگاه در ارس��ال مدارک امتیاز زیادی از ایران 
کسر و منجر به کاهش سهمیه ایران در لیگ قهرمانان آسیا شد، اما ظاهرا این 
موضوع درس عبرتی برای باشگاه های ایرانی نشده است.  فدراسیون فوتبال 
 بارها به باشگاه ها هشدار داده مدارک خود را تحویل دهند، اما به نظر می رسد 
باشگاه های لیگ برتری در خواب غفلت به سر می برند و به انجام کار در دقیقه 
 ۹0 عادت کرده اند، البته ش��اید هم درگیر نقل و انتقاالت هس��تند و مسائل 

مهم تر برایشان فعال اهمیتی ندارد. 

دروگبا به بارسلونا می پیوندد
 دروگبا هفته گذشته با انعقاد قراردادی 2/5 ساله به تیم فوتبال 
شنهوآ پیوست، اما  گویا  این مهاجم س��احل عاجی  روز گذشته 
وارد شهر بارسلون شد تا با مقامات تیم بارسلونا به گفتگو بپردازد. 

فان مارویک در هلند ماندگار شد
س��رمربی تیم ملی فوتب��ال هلن��د در مقامش ابقا 
خواهد شد. فان مارویک که تیم کشورش را به مقام 
نایب قهرمانی جام جهانی 20۱0 آفریقای جنوبی 

رساند، تا سال 20۱6 با هلندی ها قرارداد دارد. 

توصیه دونگا به پدیده سانتوس
کارلوس دونگا اظهار داش��ت: نیمار بازیکنی با استعداد 
است. او اگر می خواهد به مدارج عالی تری برسد، باید به 

عنوان لژیونر وارد چرخه باشگاهی اروپا شود.  04

تماش��اگران و هواداران تیم لهستان با  سمیه 
 وج��ود ح��ذف تیمش��ان از گردون��ه مسرور

رقابت های یورو20۱2 تاآخرین لحظه 
تیمشان را تشویق کردند؛ سرود خواندند، پرچم لهستان را در هوا 
چرخاندند و بعدازس��وت پایان بازی هم به احترام بازیکنانشان 
ایستادند وتاتوانستند با سوت و کف و رقص پرچم ها از بازیکنان 
تیم ملی ش��ان قدردانی کردن��د. مجید صالح، کارش��ناس جام 
چهاردهم در این باره نظر جالبی داش��ت و گفت: تماش��اگران 
اروپایی تفاوت کالس بازی دوتیم را م��ی فهمند و انتظار بی جا 
ندارند، ام��ا تیمی مثل هلند ک��ه جام را بدش��روع کرد و حذف 
زودهنگامی هم داشت نیز از حمایت هوادارانش تا آخرین لحظه 
برخوردار بود. در بازی انگلیس - ایتالیا هم اوضاع به همین منوال 
پیش رفت، به طوری که تماشاگران بریتانیایی بعد از۱20 دقیقه 
که تیمش��ان برابر ایتالیا دفاع کرد و بازی را در ضربات پنالتی به 

الجوردی پوشان واگذار نمود، مثل هواداران حریف ایستادند و 
تیمشان را تش��ویق کردند. چگونه اس��ت که ما این همه ادب و 
 احت��رام و کالس را درفوتب��ال اروپ��ا می بینی��م و بازهم تالش 
می کنیم به جامعه مان بقبوالنیم که آنها انسان های بی اخالق و 
بی فرهنگ��ی در ورزش، به خص��وص فوتبال هس��تند؟ از تمام 
تریبون هایی که دراختیار داشتیم استفاده کردیم تا ورزشکاران 
ودوست داران ورزش را در قاره سبز و کمی آن طرف تر، آمریکا 
را انسان های ضد ارزشی معرفی کنیم و از هر ابزاری برای تأیید 
 گفته هایمان بهره می بریم. بعد رس��انه ملی م��ان فوتبال جام 
ملت های یورو20۱2 را به بهترین وجه ممکن پوشش می دهد و 
متوجه می شویم هرآنچه برایمان ترسیم شده، سرابی بیش نبوده 
و اگر الیه هایی از حقیقت داشته، با آن چه اغراق گونه مطرح شده 
تفاوت دارد. اینجا اگر تیم شکست بخورد، حتی اگر خوب بازی 
کرده باشد)که کم پیش آمده چنین باشد( سهمش از تماشاگر، 
فحش و ناسازاست و یکی از پرسنل تیم باید حیاکند و رها کند. 
اصاًل این شعار » حیاکن رها کن« جزو الینفک فوتبال و ورزش ما 
شده اس��ت. آن س��وی آب ها خبری از لیدر و کانون هواداری و 
کارت هواداری نیست و هوادار کسی اس��ت که در باشگاه سهام 
دارد و به تشویق تیمش از روی سکوها می پردازد. اینجا اما قضیه 
کاماًل فرق می کند؛ هوادار کسی اس��ت که از ابتدای فصل روی 
اعصاب می رود، از هرکسی خوشش نیامد او را به باد فحش وناسازا 
می گیرد و به شخصه جز پول تهیه بلیت منفعتی به باشگاه و تیم 

محبوبش نمی رساند.

 وزنه برداران اعزامی به رقابت های المپیک 
گروه 
ورزش

20۱2 لندن  امروز مش��خص می شوند. 
مرتضی رضاییان و سجاد بهروزی در دسته 
6۹ کیلوگرم، کیانوش رستمی و سهراب 
مرادی در دسته ۸5 کیلوگرم، سعید محمدپور در دسته ۹4 کیلوگرم، 
نواب نصیرشالل در دس��ته ۱05 کیلوگرم و بهداد سلیمی و سجاد 
انوشیروانی در دسته ۱05+ کیلوگرم، هشت وزنه برداری هستند که 
از سه هفته گذشته آخرین اردوی تیم ملی وزنه برداری را زیر نظر 
کادرفنی در بجنورد تش��کیل داده اند تا از میان آنها شش اعزامی 
المپیک 20۱2 لندن مشخص شوند. س��لیمی، نواب نصیرشالل، 
 س��جاد انوش��یروانی و کیان��وش رس��تمی نفرات��ی هس��تند که

 رکوردهای شان نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده است.  در این 
میان فقط سهراب مرادی است که به دلیل مصرف بیش از حد آنتی 
بیوتیک برای بهبودی انگشت عفونت کرده اش، با شرایط صددرصد 

آمادگی فاصله دارد که البته زمان هست تا به دوران آمادگی برگردد. 
کافی است رکوردها و نتایج کسب شده هشت نفر حاضر در اردو را با 
دقت بیشتری بررسی کرد تا بسیاری از حقایق مشخص شود. بهداد 
سلیمی که ش��انس مسلم کس��ب مدال طال محس��وب می شود، 
انوشیروانی نیز پس از سپری کردن دوران مصدومیت به مرز آمادگی 
رسیده و به سادگی نمی توان از شایستگی هایش صرف نظر کرد. در 
 دسته ۱05 کیلوگرم نواب نصیرش��الل پس از کسب مدال طالی 
یک ضرب قهرمانی آسیا با یک اشتباه کوچک در انتخاب وزنه های 
 درخواستی در دوضرب اوت کرد، اما دس��ته ۹4 کیلوگرم و پدیده 
وزنه برداری ایران یعنی سعید محمدپور؛ نفر سوم بزرگساالن جهان، 
 قهرمان آس��یا و جوانان جهان اگ��ر در روزهای اوج باش��د، یکی از 
 بخت های کس��ب مدال در المپیک محسوب می ش��ود. در پایان 
چهل و سومین دوره مس��ابقات وزنه برداری قهرمانی آسیا در کره 
جنوبی، سهراب مرادی، ملی پوش دسته ۸5 کیلوگرم کشورمان به 
عنوان بهترین وزنه بردار مسابقات معرفی شد. در رده بندی بهترین 
وزنه برداران آسیا، بعد از سهراب مرادی که 462 امتیاز به دست آورد، 
کیانوش رس��تمی با 456 امتیاز، دومین وزنه بردار برتر مسابقات 
معرفی شد. با این تفاسیر به وزن 6۹ کیلوگرم خواهیم رسید؛ وزنی 
که رضاییان و بهروزی حضور دارند. یک طال و دو برنز حاصل تالش 
بهروزی و رضاییان در دس��ته 6۹ کیلوگرم قهرمانی آسیا بود، اما با 
شرایطی که هست، بخت کمی برای اعزام این دو به لندن وجود دارد 
و به نظر می رسد در این دسته در المپیک، ایران هیچ نماینده ای را 

نخواهد داشت.

69 کیلویی ها خط می خورند؟با این تصاویر ناخودآگاه وادار به مقایسه می شویم

چهارشنبه سرنوشت ساز برای وزنه برداری ایرانماهم کالس یورو می خواهیم

فوتبالیست ها برای هر دقیقه 
چقدر می گیرند؟



یادداشت

جوانان برتر چهارمحال و بختیاری 
تجلیل می شوند 

گروه شهرستان- مدیرکل ورزش و جوانان چهارمحال وبختیاری 
گفت: همزمان با گرامیداش��ت هفته جوان که از نهم تا ش��انزدهم 
 تیرماه است، از30 جوان موفق این استان تجلیل خواهد شد. محمود 
 شمس��ی پورکه در نشس��ت س��تاد جوانان ای��ن اداره کل س��خن 
می گفت، افزود: بر اس��اس برنامه ریزی انجام شده، در هفته جوان 
 امس��ال برنامه های متنوعی برای جوانان در سراس��ر اس��تان اجرا

می شود. 
وی تقدی��ر از 30 ج��وان برت��ر اس��تان در زمین��ه ه��ای مختلف 
 را از جمل��ه این برنامه ه��ا عنوان ک��رد و تأکید ک��رد: در این هفته 
جش��ن های ویژه میالد حض��رت علی اکب��ر) ع( همراه ب��ا اجرای 
 برنام��ه ه��ای متن��وع فرهنگ��ی و هن��ری در ش��هرکرد برگ��زار 
می ش��ود. شمس��ی پور به اج��رای برخ��ی از طرح ه��ای عمرانی 
اش��اره ک��رد و ادام��ه داد: در ای��ن هفته عملی��ات اجرایی س��الن 
باس��تانی حضرت عل��ی اکب��ر )ع( ش��هرکرد نی�ز آغاز می ش��ود. 
 مدی��رکل ورزش و جوان��ان چهارمح��ال و بختی��اری دی��دار 
تشکل ها و جوانان با مس��ئوالن این اداره کل در شهرستان اردل را 
از دیگر برنامه های هفته جوان دانست و تصریح کرد: در این هفته و 
با هدف توجه به جوانان در مدیریت های اس��تانی، یک روز مدیریت 
جوانان در دس��تگاه های اجرایی اس��تان هم جزو برنامه های هفته 

یاد شده است. 

خبر ویژه

استاندارچهارمحال وبختیاری 
 علی اصغرعنابستانی 

برنام��ه ری��زی ب��رای جوان��ان بای��د راهب��ردی و جامع باش��د و 
 در ح��وزه جوان��ان بای��د ب��ا انس��جام برنام��ه ه��ا به س��مت یک 
 هدف گذاری خاص حرکت کرد؛ چرا که برنام��ه های ویژه جوانان
  عالوه برداشتن ظرافت، باید پشتوانه علمی و راهبردی داشته باشد

 و از برنامه ریزی های بدون هدف و آینده نگری پرهیز شود. 
فرام��وش نکنیم یک��ی از معیاره��ای برنامه ریزی مس��ئوالن باید 
 حرک��ت جوانان به س��مت تحقق ش��عارهای نظ��ام در تولید ملی،

 کارآفرینی و سرمایه گذاری در استان باشد. 
داش��تن روحی��ه ش��جاعت، 
جسارت،  خودباوری،هیجان،  
نش��اط، تعصب ویژه به وطن، 
ش��هامت و فع��ال ب��ودن از 
ویژگی های جوانان است که 
بایس��تی از این ویژگی های 
مهم جوانی برای جهت دهی 
 به برنامه های مختص جوانان

 بهره گیری شود.

برنامه ریزی برای جوانان راهبردی 
باشد

چهره روزیادداشت
بقاع متبرکه و امامزادگان از عوامل ایجاد اقتدار فرهنگی هستند

 حج��ت االس��الم و المس��لمین س��ید محم��د طباطبای��ی، مدی��رکل اوق��اف و ام��ور خیریه 
چهارمحال و بختیاری گفت: اجرای برنامه های فرهنگی هدفمند و تأثیرگذار و مناسب با شرایط روز 
جامع و جوانان در این اماکن، سالمت فکر و روح و فرهنگ افراد جامعه را تحت تأثیر قرار خواهد داد. 
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  ابوالقاسم رستگار، یکی 
محمد 
بندرعباسی

از مدی��ران کل کمیت��ه 
امداد خمینی)ره( است 
که به قول خ��ودش در 
سنگر چهارمحال و بختیاری خدمت می کند تا بتواند 
باری از دوش م��ردم نیازمندی که تحت پوش��ش 
هس��تند بردارد. جالب تر این که او آمارهایش را با 
استناد و ادله ارایه می کند تا از تحقق آنچه به عنوان 
عملکرد به ما گفته، مطمئن باشد؛ چرا که رستگاری 
بیش از هر کس دیگر به ماهیگیری یاد دادن اعتقاد 
دارد، نه ماهی دادن. وی توانمندسازی و غنی کردن 
نیازمندان را رس��الت اساس��ی کمیته ام��داد امام 
خمینی)ره( می داند؛ رس��التی که ب��ر دوش همه 
مدیران و متولیان استان س��نگینی می کند و یک 
حرکت ملی و فراس��ازمانی و فرادستگاهی است. به 
همه ای��ن دالیل و ب��ا توجه ب��ه اخبار منتش��ره از 
رستگاری طی روزهای اخیر، با وی گفتگویی ترتیب 

دادیم. 
کمیته امداد سال ها و دهه هاست که یک 
س�ری برنامه را درخص�وص افراد تحت 
حمایت اجرا می کند، ول�ی این رفتارها 
و برنامه ها هر بار با شدت و حدت همراه 

بوده است، دلیل این نوسان چیست؟ 
در این مورد با ش��ما موافقم، ول��ی در اصل کمیته 
از 15س��ال پیش تا کنون رویک��ردش را در زمینه 
توانمندسازی افزایش داده و بیش��تر در این حوزه 
برنامه کالنش را تنظیم کرده و توس��عه داده است، 
اما همان طور که می دانید توانمندسازی افراد تحت 
حمایت، موردی نیس��ت که یک س��ازمان یا چند 
سازمان بتوانند از پس آن بربیایند، بلکه نیازمند یک 
عزم ملی و حرکت کالن در سطح دولت است و اگر 
نوسانی در گذشته بوده، دلیلش رویکردهایی است 

که دولت های قبل داشته اند.
دولت های قبل مثل دولت فعلی چندان 
ادع�ای توانمندس�ازی و حمای�ت از 
نیازمندان نداشته اند، ولی این مورد در 
دولت های نهم و دهم اصلی اساسی بوده 
اس�ت. با توجه به ای�ن جدیت،آیا اتفاق 

خاصی در این سال ها افتاده است؟ 
 بله، من قاطعانه می گویم طی این سال ها با توجه به 
نظرمثبت دولت، میزان کمک ها و توانمندسازی ها 
باالتر رفته است، به حدی که قاطعانه می توان گفت 

بی سابقه بوده است. 
خب همین مورد بی سابقه را با چه عدد و 

رقمی اثبات می کنید؟ 
در سال گذش��ته کمیته امداد اس��تان هشت هزار 

شغل ایجاد کرد.
ای�ن آم�ار مث�ل بقی�ه آم�ار منتش�ره 
 از اش�تغال اس�ت و در ادام�ه هم�ان 

2/5 میلیون فرصت شغلی است؟
 خیر ابدا. ببینید وقت��ی ما درح��وزه کمیته حرف 
می زنیم منظورمان مش��اغل عری��ض و طویلی که 
ادعا می کنند نیست؛ چون ما که در کمیته کارخانه 

احداث نمی کنیم. وقتی درکمیته از ش��غل حرف 
می زنیم، منظور فرصت های شغلی زودبازده است؛ 
مشاغلی که مددجو به واسطه آن بتواند چرخ اقتصاد 
و معیشت خود را بچرخاند و از چتر حمایتی خارج 

بشود. 
یعنی کمیته امداد استان واقعاً این میزان 

شغل زودبازده ایجاد کرده است؟
باور کنید عدد ما اصاًل صوری نیست. آمارهای این 
تعداد خانوارکاماًل روش��ن اس��ت و ش��ما یا هر فرد 

دیگرهرزمان که خواس��تید می توانی��د  با مراجعه 
ب��ه اداره، آدرس هر ی��ک از ای��ن 300 خان��وار را 
 ببینید و به آنها مراجعه کنید ت��ا صحت این قضیه 

تأیید بشود.
این مش�اغل زودبازده که با هزینه های 
کمی ه�م راه م�ی افتند، چه مش�اغلی 

هستند که فرد را توانمند می کنند ؟
مثال کس��انی که در کوهرنگ هس��تند، معموالً در 
 منازلش��ان یا در زمین هایی که دارن��د زنبورداری 
می کنندیا هس��تند مددجویانی ک��ه در منزل به 
 تولید صنایع دستی می پردازند و در هر حال شغلی 
 می یابن��د که ب��ه واس��طه آن م��ی توانن��د چرخ 

زندگی شان را بچرخانند.  
آی�ا محص�والت تولی�د ش�ده توس�ط 
 ای�ن خانواره�ا ضمان�ت خری�د ه�م 

دارد؟
این ضمانت با کمیته نیس��ت. کمیت��ه در ابتدا که 
 فردی را تحت پوش��ش قرار م��ی دهد، ب��ا او طی 
می کند که تنها دو سال می تواند از او حمایت کند و 

بعد از آن، فرد باید به مرز توانمندی برسد. 
هرمددجو؟ شاید بعضی مددجوها نتوانند 
به این مرز برس�ند. برخی ممکن اس�ت 
نیروی کار یا تخصص نداشته باشند و یا 
به علت معلولیت و کهولت قادر به انجام 

این کار نباشند.
بنده هم همین را گفتم. قرارنیست همه را با 
این روال حمایت کنیم. قطعاً کس��انی که بنا 
به دالیلی با این معضالتی که گفتید دست به 
گریبان هستند مورد حمایت ما قرار می گیرند 
و آنها از چرخه خارج نمی ش��وند. منظور من 
کسانی است که به لحاظ جسمی، سنی و عقلی 

می توانند به مرز توانمندی برسند. 
حاال که این قدر کمیته بر این واژه محوری 
اص�رار دارد، بگویی�د در س�ال 90 چند 
خانوارتوانمند و از چرخه حمایت خارج 

شدند؟ 
  در س��ال 90، طب��ق برنام��ه ری��زی که داش��تیم 
2500 خان��وار به واس��طه آن هش��ت هزار ش��غل 

ازپوش��ش خارج ش��دند و طی جش��نی که ساالنه 
 در مه��ر ماه ه��ر س��ال برگزارمی ش��ود، ب��ه آنها 
اطالع رس��انی کردیم و هم اکنون همگی در همان 
بنگاه های اقتصادی در مراحل مختلف ش��غلی که 

ایجاد کرده اند هستند.
تا اینجا هم�ه آماره�ا عدد و رق�م بود، 
ولی میزان اعتبار تخصیص داده ش�ده 

را نگفتید.
ازابتدای س��ال جاری تاکنون س��ه میلیارد تومان 
به مددجوی��ان تخصیص داده ش��ده ک��ه از محل 
 بودجه س��ال گذش��ته بوده اس��ت و هنوز از اعتبار 
س��ال91 مبلغی دریافت نکرده ای��م که تخصیص 

بدهیم. 
اگرموافق باش�ید یک سؤال درخصوص 
ش�یوه نظارتی ش�ما بپرسیم؛ ش�ما به 
خانوارهای تح�ت حمایت از چه طریقی 
نظ�ارت می کنی�د؟ مث�ا چطورمتوجه 
 م�ی ش�وید ک�ه ی�ک خان�وار ب�ه 
خودکفایی و توانمندی رس�یده است؟ 
ممکن اس�ت ف�ردی ش�ش ماه بع�د از 
عضوی�ت در چترحمایتی کمیت�ه بنا به 
هر دلیلی توانمند بشود؛ مثا مهاجرت 
 کند یا ارثی به او برسد، ش�ما در کمیته 
چه س�ازوکاری دارید که او را شناسایی 

کنید؟
در کمیته برنامه ای به وجود آمده به نام پاالیش که 
طی آن همه مددجویان به هر لحاظ رصد می شوند 
تا بتوان این مواردی که برشمردید را شناسایی کرد.

به عنوان آخرین سؤال اگر در حال حاضر 
ای�ن برنامه برقرار اس�ت، چ�ه خروجی 

تاکنون داشته است؟ 
بنا به رصد این برنامه و بررسی گزارش های واصله از 
آن، امسال 8 درصد از چترحمایتی خارج و 6 درصد 

افزوده خواهند شد.
با چه اولویتی؟

زنان سرپرس��ت خانوار، روس��تاییان محروم که در 
روستاهای زیر پنج هزار نفرساکن هستند، معلوالن 

و ازکارافتادگان. 

 گفتگوی اختصاصی زاینده رود با مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( چهارمحال و بختیاری

اگر قابل باشیم، فقط خادم هستیم
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مزايده 
1743 اجراي احكام ش��عبه 10 دادگاه حقوقي اصفهان در نظر دارد جلسه مزايده اي در خصوص 
پرونده اجرايي كالسه 269/90 ج 10 دعوي خانم نسرين ذهب صنيعي به طرفيت آقاي نصير ذهب 
صنيعي و خانم فاطمه اختريان در روز يكش��نبه تاريخ 91/4/25 از س��اعت 9 تا 10 صبح در محل 
اين اجرا دادگس��تري كل واقع در خ ش��هيد نيكبخت، طبقه سوم، اتاق 317 جهت فروش شش دانگ 
ملك مش��اعي پالك ثبتي 187/56 بخ��ش 5 ثبت اصفهان واقع در اصفهان، خ نظر ش��رقي، كوچه 
آس��ياب، بن بس��ت صهبا، پ 100، مجموعه آهنگ II، طبقه 5، واحد 10 كه حس��ب نظر كارشناس 
رسمي دادگستري به مبلغ 4/200/000/000 ريال ارزيابي و نظريه وي مصون از اعتراض طرفين 
واق��ع گردي��ده، برگزار نمايد. طالبين خريد م��ي توانند 5 روز قبل از جلس��ه مزايده با مراجعه به 
محل فوق از آن بازديد و با توديع 10 درصد قيمت پايه در جلس��ه مزايده شركت نمايند. پيشنهاد 
دهنده باالترين قيمت برنده مزايده خواهد بود. توضيح اينكه حس��ب نظر كارشناس ملك فوق يك 
دس��تگاه آپارتمان سه خوابه به مس��احت 163/5 متر مربع كه سمت شرق طبقه پنجم مجموعه 8 
طبقه اي 13 واحدي مي باش��د كه با اسكلت بتن سقف تيرچه بلوك، نماي خارجي سنگ گرانيت و 
تراورتن دستگاه پله مجموعه مرمر با كف سنگ و نرده استيل مشخصات داخل كف پاركت نماي 
داخلي ديوارهاي اتاقها و س��اكن گچ و نقاشي و در قس��مت هال چوب كاري، درب و پنجره هاي 
خارجي آلومينيومي، دربهاي داخلي و دكورها چوبي و سيس��تم سرمايش و گرمايش فن كوئل و 
اش��تراكات برق مجزا، آب و فاضالب و گاز مشترك مي باشد. متعلقات نيز يك انباري و پاركينگ 
در زير زمين و با قدمت حدود سه سال است. مدير اجراي احكام شعبه 10 دادگاه حقوقي اصفهان 

شماره م / الف 3739
 

ابالغ
2284 ش��ماره ابالغيه: 9010100352903751، ش��ماره پرونده: 9009980358200946، شماره 
بايگان��ی ش��عبه: 901613، چ��ون آقای داري��وش لطفعلی فرزند عل��ی اكبر ش��كايتی عليه آقای 
رض��ا مروتی فرزن��د گل محمد مبنی بر خيانت در امانت مطرح نموده اس��ت كه جهت رس��يدگی 
ب��ه ش��عبه 103 دادگاه عمومی )كيفری( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفه��ان خ چهارباغ باال خ 
ش��هيد نيكبخت س��اختمان دادگستری كل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 337 ارجاع و به 
كالس��ه 9009980358200946 ثب��ت گردي��ده ك��ه وقت رس��يدگی آن 1391/05/11 و س��اعت 
10:00 تعيين ش��ده اس��ت. ب��ه علت مجهول الم��كان بودن متهم و ش��كايت ش��اكی و به تجويز 
م��اده 180 قانون آيين دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور كيفری و دس��تور دادگاه 
مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و 
اط��الع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی دوم دادخواس��ت در وقت مقرر فوق 
 جه��ت رس��يدگی حاضر گردد. م ال��ف/ 4493 س��ليمانی- مدير دفتر ش��عبه 103 دادگاه عمومی 

جزايی اصفهان
 

ابالغ رأی
2404 ش��ماره دادنامه: 9109970350600075، ش��ماره پرونده: 9009980350600606، شماره 
بايگانی ش��عبه: 900614، خواهان: بانك صادرات اس��تان اصفهان با وكال��ت خانم اكرم رضايی 
ب��ه نش��انی اصفه��ان خ مطهری حد فاصل پ��ل فلزی و پل ش��يری كوچه جنب ش��يرينی پانته آ 
داخ��ل كوچه س��اختان آدينه طبقه س��وم دفت��ر وكالت، خوان��دگان: 1- آقای مه��دی زمانی راد 
به نش��انی اصفهان خ س��عادت آباد كوی ش��هيد پرنيان س��اختمان 20 واحد 5 )مجهول المكان(، 

3 2- گ��روه تولي��دی مهرآباد به نش��انی اصفه��ان خ آزادگان كوی آزادگان س��اختمان امير ط 
)مجه��ول الم��كان(، 3- خانم راحله زمانی راد به نش��انی اصفهان خ حكي��م نظامی كوی بيژن پ 
75، خواس��ته ها: 1- مطالبه هزينه دادرسی، 2- مطالبه وجه س��فته، گردشكار: دادگاه با بررسی 
محتوي��ات پرونده و انجام مش��اوره ختم رس��يدگی را اعالم و با اس��تعانت از خداوند متعال به 
ش��رح ذيل مبادرت به انش��اء رأی می نماي��د. رأی دادگاه: در خصوص دع��وای بانك صادرات 
اس��تان اصفهان با وكالت خانم اكرم رضايی و طرفيت آقای مهدی كرمانی راد 2- ش��ركت گروه 
تولي��دی مهرآب��اد و 3- خانم راحله كرمانی راد به خواس��ته مطالبه مبلغ وجه ده فقره س��فته به 
ش��ماره ه��ای 99 و 087398 و 3 و 087402 و 087405 و 087413 و 35 ال��ی 941232 همگ��ی 
س��ری »ب« جمعًا به مبلغ يكصد ميليون تومان )يك ميليارد ريال( به انضمام مبلغ بيس��ت ميليون 
ريال هزينه واخواس��ت سفته ها و كليه خسارات دادرس��ی و تأخير تأديه از توجه به دادخواست 
تقديمی وكيل خواهان و با عنايت به تصاوير مصدق س��فته های ياد ش��ده و واخواس��ت سفته ها 
در مهل��ت قانونی و با عنايت به اينك��ه خوانده رديف اول به عنوان متعهد اصلی و ديگر خواندگان 
به عنوان ضامن پرداخت وجه س��فته ها را در سررس��يد ضمانت نموده ان��د و با عنايت به اينكه 
خواندگان نس��بت به دعوای مطروحه و مس��تندات وكيل خواهان اي��راد و دفاعی به عمل نياورده 
اند دادگاه دعوای مطروحه را محمول بر صحت تش��خيص و مس��تنداً به مواد 249 و 307 و 309 
و 403 قان��ون تجارت و م��واد 515 و 519 و 522 قانون آيين دادرس��ی مدنی رأی بر محكوميت 
تضامن��ی خواندگان ب��ه پرداخت مبلغ يك ميليارد ريال بابت وجه س��فته های اس��تنادی به مبلغ 
بيس��ت ميليون ريال هزينه واخواست سفته ها به پرداخت مبلغ 20/400/000 ريال هزينه دادرسی 
و ح��ق الوكاله وكيل براب��ر تعرفه و پرداخت خس��ارت تأخير تأديه از تاريخ تقديم دادخواس��ت 
)90/6/16( لغاي��ت اج��رای دادنامه كه از ناحيه برابر نرخ ش��اخص قيمت ها محاس��به و وصول 
و ايصال خواهد ش��د در حق خواهان صادر واعالم م��ی نمايد. رأی صادره غيابی و ظرف مهلت 
 بيس��ت روز قابل واخواهی در همين دادگاه اس��ت. محمدی- رئيس ش��عبه ششم دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان

 ابالغ رأی
2406 ش��ماره دادنامه: 9109970354100112، ش��ماره پرونده: 8909980365601994، شماره 

بايگانی ش��عبه: 901047، ش��اكی: خانم هاجر سعيدی به نش��انی خ جی ايستگاه سنگتراشی ك 
ش كش��اورز ك 7 تير روبه روی درب مسجد موسی بن جعفر بن بست اول سمت راست آخرين 
بن بس��ت درب سبزرنگ، متهم: آقای بابك راستی به نشانی متواری، اتهام: ترك انفاق، گردشكار: 
دادگاه با عنايت به جامع محتويات پرونده ختم رس��يدگی را اعالم و بش��رح ذيل مبادرت بصدور 
رأی می نمايد. رأی دادگاه: در خصوص اتهام آقای بابك راس��تی فرزند عبدالرسول داير بر ترك 
انفاق نس��بت به همس��ر و فرزند واجب النفقه موضوع شكايت هاجر سعيدی اصالتًاٌ از طرف خود 
و قيمومت موقت از طرف فرزندش آرمين دادگاه با بررس��ی اوراق و محتويات پرونده و با توجه 
به كيفرخواس��ت صادره از ناحيه دادسرای عمومی و انقالب اصفهان، شكايت شاكی خصوصی، 
استش��هاديه محلی ارائه شده، اظهارات مأخوذه شاهد در دادسرا، عدم حضور متهم در دادسرا و 
در جلس��ه دادگاه علی رغم انتش��ار آگهی در روزنامه و با توجه به ساير قراين و شواهد موجود 
در پرونده بزهكاری متهم را محرز و مسلم تشخيص مستنداً به ماده 642 قانون مجازات اسالمی 
رأی بر محكوميت مشاراليه به تحمل پنج ماه حبس تعزيری صادر و اعالم می گردد. رأی صادره 
غيابی و ظرف مدت ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همين ش��عبه می باش��د. م الف/ 4648 

نوروزی- رئيس شعبه 115 دادگاه عمومی جزايی اصفهان
 

ابالغ رأی
2407 ش��ماره دادنامه: 9109970354100130، ش��ماره پرونده: 9009980365600608، شماره 
بايگانی شعبه: 901109، شاكی: آقای عبدالعلی حيدری به نشانی زينبيه خ آيت اله غفاری روبروی 
مخابرات پ 338، متهم: آقای محمد قاس��می به نش��انی متواری، اتهام ها: 1. توهين، 2. ضرب و 
جرح عمدی، گردشكار: دادگاه ختم رسيدگی را اعالم و بشرح زير مبادرت بصدور رأی می نمايد. 
رأی دادگاه: در خصوص اتهام آقای محمد قاسمی )مشخصات ديگری از متهم در پرونده موجود 
نيست( داير بر ايراد ضرب و جرح عمدی و فحاشی موضوع شكايت آقای عبدالعلی حيدری فرزند 
اكب��ر دادگاه با بررس��ی اوراق و محتوي��ات پرونده و با توجه به كيفرخواس��ت صادره از ناحيه 
دادس��رای عمومی و انقالب اصفهان، شكايت ش��اكی خصوصی، گواهی پزشكی قانونی، اظهارات 
مأخوذه ش��هود در دادسرا، عدم حضور متهم در مرحله دادسرا و در جلسه دادگاه جهت دفاع از 
خويش و با توجه به س��اير قراين و ش��واهد موجود در پرونده بزهكاری متهم را محرز و مسلم 
تش��خيص مس��تنداً به مواد 480 و 484 و 608 و تبصره 2 ماده 269 از نظر جنبه عمومی به لحاظ 
اخ��الل در نظم جامعه و بيم تجری مرتكب و ديگران رأی بر محكوميت متهم به تحمل ش��ش ماه 
حبس تعزيری و از لحاظ جنبه خصوصی به پرداخت يك نفر ش��تر بابت يك فقره حارصه باالی 
ابروی چپ و س��ه دينار بابت يك فقره كبودی زير چشم چپ در حق مصدوم و پرداخت مبلغ يك 
ميليون ريال بعنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت بابت بزه فحاشی صادر و اعالم می گردد. 
رأی صادره غيابی و ظرف مدت ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همين ش��عبه می باش��د. م 

الف/ 4647 نوروزی- رئيس شعبه 115 دادگاه عمومی جزايی اصفهان
 

ابالغ رأی
2408 ش��ماره اجرائيه: 9110420350500092، ش��ماره پرونده: 9009980350500923، شماره 
بايگانی شعبه: 900981، بموجب درخواست اجرای حكم مربوطه به شماره 9110090350500813 
و ش��ماره دادنامه مربوطه 9009970350501615 محكوم عليهم 1- شركت تجارت گستر عالی 

قاپو )در حال تصفيه( نش��انی: خ مصلی مغازه روبرو آسمان نما جنب خ شهيد نيكبخت، 2- كريم 
فاطمی 3- فيروز عبدی نام پدر: حس��ين هر دو مجهول المكان متضامنًا محكومند به 1- پرداخت 
مبلغ 4/396/221/452 ريال بعنوان اصل خواس��ته و مبلغ 144/000 ريال بابت هزينه دادرس��ی و 
مبلغ 86/331/986 ريال حق الوكاله وكيل و 2- پرداخت خس��ارت تأخير تأديه از تاريخ 81/5/24 
لغايت اجرای حكم در حق محكوم له مؤسس��ه مجتمع فرهنگ��ی مذهبی امام خمينی )ره( مصالی 
بزرگ اصفهان با مديرعاملی سعيد خادم آقا نشانی: خ مصلی مسجد مصلی با وكالت آقای محسن 
ش��كرچی زاده و 3- پرداخت مبل��غ 219/811/000 ريال بابت حق االج��را در حق صندوق دولت 
)ضمنًا رأی صادره نس��بت به محكوم عليهما رديف دوم و سوم غيابی است.( محكوم عليه مكلف 
است از تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد. 
2- ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد. 3- مالي معرفي كند كه اجرا حكم و استيفا محكوم به از 

آن ميس��ر باش��د و در صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت ده 
روز صورت جامع دارايي خود را به قس��مت اجرا تس��ليم كند. اگر مالي ندارد صريحًا اعالم نمايد 
هرگاه ظرف س��ه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه قادر به اجراي حكم و پرداخت 
محكوم به بوده ايد ليكن براي فرار در پرداخت اموال خود را معرفي نكنيد يا صورت خالف واقع 
از دارايي خود بدهيد بنحوي كه اجراي تمام يا قس��متي از مفاد اجرائيه متعس��ر باشد به مجازات 
حب��س از 61 روز ت��ا 6 ماه محكوم خواهيد ش��د. 4- عالوه بر موارد باال كه قس��متي از ماده 34 
اجراي احكام مدني ميباشد به مواردي از قانون اجراي احكام و قانون آيين دادرسي مدني مصوب 
79/1/21 و همچني��ن مفاد قانون نحوه اجراي محكوميت ه��اي مالي مصوب 10 آبان 1377 توجه 

نمائيد. م الف/ 5041 ناظمی- مدير دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ
2409 محكوم لهما آقايان س��يد عبداله طبائيان نژاد و مرتضی مجلس��ين تقاضای صدور اجراييه 
نسبت به دادنامه ش��ماره 350400305-89/4/6 در پرونده كالس��ه 8801169ح/ 4 شعبه چهارم 

دادگاه عموم��ی حقوق��ی اصفهان را نموده ان��د كه به موجب آن محكوم علي��ه محمود مرتضوی 
محك��وم گرديده به پرداخ��ت مبلغ 24/220/000 ريال بابت اصل خواس��ته در حق محكوم لهما و 
پرداخت نيم عش��ر اجرا در حق دولت لذا با توجه به مجهول المكان بودن محكوم عليه مراتب در 
اجرای ماده 9 قانون اجرای احكام مدنی يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتش��ار اصفهان درج و 
آگهی می گردد و به محكوم عليه ابالغ می گردد ظرف ده روز از تاريخ نشر آگهی نسبت به اجرای 
مفاد اجراييه اقدام واال از طريق اجرای احكام اين ش��عبه نس��بت به اجرای دادنامه اقدام كه در اين 
ص��ورت ابالغ ديگری صورت نخواهد گرفت مگر محكوم عليه آدرس دقيق خود را كتبًا به اجرای 

اين شعبه اعالم نمايد. دفتر شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ رأی
2440 كالسه پرونده: 1143/90، شماره دادنامه: 256، مرجع رسيدگی كننده: شعبه 31 شورای حل 
اختالف اصفهان، خواهان: مجيد وااليی با وكالت مهدی فالحت نش��انی: اصفهان خ ش��يخ صدوق 
ش��مالی ساختمان وكال طبقه 4 واحد 10 دفتر وكالت مهرام، خواندگان: 1- حسين فرهنگ 2- اميد 
حكان هر دو مجهول المكان، خواس��ته: مطالبه، گردش��كار: با عنايت ب��ه محتويات پرونده و اخذ 
نظريه مش��ورتی اعضای محترم ش��ورا ضمن اعالم ختم رسيدگی با اس��تعانت از خداوند متعال 
بش��رح آتی مبادرت بصدور رأی می نمايد. رأی ش��ورا: در خصوص دادخواست مجيد وااليی با 
وكالت مهدی فالحت بطرفيت 1-حس��ين فرهنگ 2- اميد حكان بخواسته مطالبه مبلغ 25/000/000 
ريال وجه س��ه فقره سفته به ش��ماره های 1- 87/11/25-319276، 2- 87/11/25-889664، 3- 
889663-87/11/25 به انضمام خس��ارات دادرسی و تأخير تأديه در مورد خوانده رديف اول با 
توجه به دادخواست تقديمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اينكه خوانده با ابالغ قانونی وقت 
و انتظار كافی در جلس��ه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ايراد و 
تكذيبی بعمل نياورده و مس��تندات ابرازی نيز حكايت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حكايت 
می كند علی هذا ضمن ثابت دانس��تن دعوی به اس��تناد مواد 198، 519، 522 قانون آئين دادرسی 
مدنی حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ بيس��ت و پنج ميليون ريال بعنوان اصل خواسته 
و پرداخت حق الوكاله طبق تعرفه و 42/000 ريال بعنوان خس��ارات دادرسی و پرداخت خسارات 
تأخير و تأديه از تاريخ 87/11/25 لغايت زمان وصول و ايصال آن طبق نرخ شاخص بانك مركزی 
در حق خواهان صادر و اعالم می گردد و نس��بت به خوانده رديف دوم بلحاظ عدم واخواس��ت 
س��فته ها و عدم صدور س��فته ها از ناحيه دعوا متوجه نامبرده نبوده مستند به بند 4 ماده 84 از 
قانون مرقوم قرار رد صادر می ش��ود در مورد محكوميت رأی غيابی و بيس��ت روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همين ش��ورا و ظرف 20 روز پس از آن قابل تجديدنظرخواهی در دادگاه های 
عمومی خواهد بود و در قسمت قرار رد صادره نيز ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل تجديدنظر 
در دادگاه عمومی اصفهان می باشد. م الف/ 5851 شعبه 31 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

تغییر
2441 شماره: 46234 آگهی تغيير مركز اصلی شركت ماشين سازان قائم نصف جهان. سهامی خاص 
 ثبت شده به شماره 40946 و شماره ملی 10260586534 باستناد نامه شماره 1389/10/5-14359
 اداره ثبت شركت های اصفهان و برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1389/9/28 
محل ش��ركت در واحد ثبتی اصفهان به آدرس ش��هر اصفهان ش��هرك صنعتی نجف آباد بلوار 
اميركبير ميدان پژوهش بلوار شهريار جنوبی خيابان 22 پالك 2-21-57 كدپستی 8585110000 
تغيير يافت و ماده مربوطه در اساس��نامه اصالح گرديد مراتب ذيل شماره 3174-1390/12/4 در 

اين اداره به ثبت رسيد. كاظمی- مسئول ثبت شركت های نجف آباد
 

تحديد حدود اختصاصی  
2446 چون تحديد حدود شش��دانگ قس��متي ازيكباب خانه محل جوي متروكه كه بانضمام پالك 
1287 / 50 جمعًا تشكيل يكبابخانه راداده است پالك شماره 2259 / 50 واقع  در اله آباد بخش يك 
ثبتي ش��هرضا كه طبق پرونده ثبتی بنام آقاي محمدرضا بهرامي فرزند سيف اله وغيره درجريان 
ثبت است به علت عدم حضورمتقاضی ثبت به عمل نيامده اينك بنابه دستورقسمت اخيرازماده 15 
قانون ثبت وبرطبق تقاضای نامبرده تحديدحدودملك مرقوم درروز 31 / 5 / 1391 ساعت 8 صبح 
درمحل ش��روع وبعمل خواهدآمد. لذابه موجب اي��ن آگهی بكليه مالكين ومجاورين اخطارمی گردد 
كه درروزوساعت مقرردرمحل حضوريابند. اعتراضات مجاورين وصاحبان امالك مطابق ماده 20 
قانون ثبت ازتاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدی تا 30 روزپذيرفته خواهدش��دوطبق تبصره 2 ماده 
واحده قانون تعيين تكليف پرونده های معترضی ثبت،معترض می بايست ظرف مدت يكماه ازتاريخ 
تسليم اعتراض خودرابه اين اداره گواهی تقديم دادخواست راازمرجع ذيصالح قضايی اخذوبه اين 
اداره ارائه نمايدضمنًاچنانچه روزتحديدمواجه باتعطيلی پيش بينی نشده گردد تحديد حدود در روز 

بعد از تعطيل انجام خواهدشد. ئيس ثبت اسنادوامالك شهرضا -  سيدمهدی ميرمحمدی
 

ابالغ 
2447 نظر به اينكه در پرونده كالسه 910282 ك 101 اين دادگاه آقای احمدرضا مختاری متهم به 
ورود به عنف می باشد وقت رسيدگی پرونده برای روز شنبه مورخ 91/6/4 ساعت 12/30 تعيين 
گرديده، لذا با توجه به مجهول المكان بودن متهم فوق الذكر با انتش��ار يك نوبت آگهی به نامبرده 
ابالغ می نمايد در وقت مقرر جهت رس��يدگی حاضر گرديده بديهی است در صورت عدم حضور 
متهم در وقت مقرر رس��يدگی ابالغ ش��ده محسوب و دادگاه غيابًا مبادرت به اتخاذ تصميم خواهد 

نمود. م الف/ 12539 دفتر شعبه 101 دادگاه عمومی جزايی اصفهان

فقدان سند مالكیت
2451 نظر به اينكه خانم صديقه بيگم اسدي فرزند سيدمحمدجعفر باارائه دو برگ استشهادمحلي 
كه هويت وامضاءش��هود رس��مًاگواهي ش��ده مدعي مفقود شدن س��ند مالكيت 7حبه ويك پنجم 
حبه مش��اع از72 حبه شش��دانگ يك قطعه باغ ش��ماره 435 واقع درموغان س��ه اصلي بخش يك 
شهرضاش��ده كه تمامت سه دانگ مشاع ازشش��دانگ پالك فوق درصفحه 306 دفتر 19 ذيل ثبت 
ش��ماره 3338 بنام غالمحسين بنايي  ثبت وسند صادرگرديده كه نامبرده بموجب سند 23761 – 
15 / 8 / 38 دفتر سه ش��هرضا تمامت مالكيت خودرابه سيدمحمدجعفراسدي انتقال داده نامبرده 
نيزتمامت مالكيت خودرابموجب سند 84331 – 22 / 8 / 63 دفترسه شهرضا به اقدس آغاوصديقه 
بيگم ومحترم ونصرت وملك آغااسدي باالسويه انتقال داده كه ته سند اوليه بميزان هفت حبه ويك 
پنجم حبه درسهم ملك آغااسدي قرارگرفته كه نامبرده نيز مالكيت خودرابموجب سند 114147 – 
10 / 2 / 73 دفترس��ه شهرضا به صديقه بيگم اسدي انتقال داده كه ته سنداوليه بميزان هفت حبه 
ويك پنجم حبه درسهم نامبرده قرارگرفته است اينك صديقه بيگم اسدي درخواست سندمالكيت 
المثني نس��بت به هفت حبه ويك پنج��م حبه مالكيت خودازپالك فوق رانم��وده كه دراجراي ماده 
120آئين نامه اصالحي قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهي مي شود كه هر كس نسبت به ملك مورد 
آگهي معامله اي كرده كه در آن اش��اره اي نشده ويا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد 
مي بايست ظرف مدت ده  روز پس از انتشار اين آگهي به ثبت محل مراجعه وادعاي خود را ضمن 
ارائه اصل س��ند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدويا در 
صورت اعتراض اصل س��ند مالكيت ارائه نش��ود اداره ثبت س��ند مالكيت المثني را طبق مقررات 
صادر وبه متقاضي تسليم خواهد كرد .در صورت ارائه سند مالكيت يا سند معامله صورت مجلس 
مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظيم ويك نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند 

به ارائه دهنده مسترد مي شود. مير محمدي - رئيس ثبت اسناد وامالك شهرضا
 

آگهي فقدان سند مالكیت
2452 نظر به اينكه خانم صديقه بيگم اسدي فرزند سيدمحمدجعفر باارائه دو برگ استشهادمحلي 
كه هويت وامضاءش��هود رس��مًاگواهي ش��ده مدعي مفقود شدن س��ند مالكيت 7حبه ويك پنجم 
حبه مش��اع از72 حبه شش��دانگ يك قطعه باغ ش��ماره 435 واقع درموغان س��ه اصلي بخش يك 
شهرضاش��ده كه تمامت سه دانگ مشاع ازششدانگ پالك فوق درصفحه 309 دفتر 19 ذيل ثبت 
شماره 3338 بنام نصراله بنايي  ثبت وسند صادرگرديده كه نامبرده تمامت مالكيت خودرابموجب 
س��ند 23761 – 15 / 8 / 38 دفتر س��ه ش��هرضا به سيدمحمدجعفراس��دي انتق��ال داده نامبرده 
نيزتمامت مالكيت خودرابموجب سند 84331 – 22 / 8 / 63 دفترسه شهرضا به اقدس آغاوصديقه 
بيگم ومحترم ونصرت وملك آغااسدي باالسويه انتقال داده كه ته سند اوليه بميزان هفت حبه ويك 
پنجم حبه درس��هم ملك آغااس��دي قرارگرفته كه نامبرده تمامت هفت حبه ويك پنجم حبه مالكيت 
خودرابموجب س��ند 114147 – 10 / 2 / 73 دفترسه ش��هرضا به صديقه بيگم اسدي انتقال داده 
كه ته س��نداوليه درسهم نامبرده قرارگرفته است اينك صديقه بيگم اسدي درخواست سندمالكيت 
المثني نس��بت به هفت حبه ويك پنج��م حبه مالكيت خودازپالك فوق رانم��وده كه دراجراي ماده 
120آئي��ن نامه اصالحي قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهي مي ش��ود كه هر كس نس��بت به ملك 
مورد آگهي معامله اي كرده كه در آن اش��اره اي نش��ده ويا مدعي وجود س��ند مالكيت نزد خود 
مي باش��د مي بايست ظرف مدت ده  روز پس از انتش��ار اين آگهي به ثبت محل مراجعه وادعاي 
خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي 
نرس��دويا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت ارائه نشود اداره ثبت سند مالكيت المثني را طبق 
مقررات صادر وبه متقاضي تس��ليم خواهد كرد .در صورت ارائه س��ند مالكيت يا س��ند معامله 
صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نس��خه تنظيم ويك نس��خه آن به متقاضي 
المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد مي شود.مير محمدي - رئيس ثبت اسناد وامالك شهرضا

 
آگهي ابالغ اجرائیه كالسه2656 /20 ص 91

2453 بدينوسيله به آقای  محمود صالح فرزند سيد علی به شماره شناسنامه 784  صادره ازحوزه 
يك شهرضامتولد 1330/10/7 به آدرس متن سند ساكن :شهرضا جنب بانك مسكن مركزی شهرضا 
منزل شخصی وبرگ تقاضانامه صدوراجرائيه ساكن شهرضا خيابان شهيد بهشتی كوچه پشت سپاه 
جنب مهمانخانه حكيم صهبا فرعی 2/6 كوچه 6 پالك 6 وبرابرگزارش مامورابالغ  امكان ابالغ واقعی 
اجرائيه به شما وجود نداشته ابالغ ميگردد كه بموجب سند ازدواج شماره 15142 مورخ 1370/09/22  
تنظيمی دردفترازدواج ش��ماره 5 شهرضا  شما مبلغ ده هزارودويست وشصت ودوريال ونيم رايج 
)10,262/5 ( و  يكصدوش��ش مثقال طالی ساخته شده  ساخت معمولی هيجده عياروسيصدوپنجاه 
سكه بهارآزادی طال  اصداق خانم فرزانه شهرياری فرزند منصوربه شماره شناسنامه 191 صادره 
ازحوزه يك ش��هرضا متول��د 1342/4/3  نموده ايد كه بعلت عدم پرداخت نامب��رده به وكالت آقای 
منصورشهرياری توسط دفترخانه تنظيم كننده س��ند تقاضای صدوراجرائيه به نرخ روز را نموده 
اس��ت كه اجرائيه صادروبه اين اجرا ارس��ال وپرونده تحت كالسه 20/2656/ص/91 دراجرای ثبت 
اسناد وامالك شهرضا درجريان وتحت رسيدگی است وباستناد ماده 2آئين نامه اجرائی الحاق يك 
تبصره به ماده 1082قانون مدنی مصوب 77/2/13ودرخواست وكيل زوجه وشاخص تورم سال 90 
وجه نقد مهريه مندرج سند مذكورطبق محاسبه اين اجراء به مبلغ سيصدوچهل وهشت هزارودويست 
ونه ريال)348,209(ريال افزايش يافته اس��ت لذا باستناد ماده 18آئين نامه اجرای مفاد اسناد رسمی 
مصوب س��ال 1387مراتب يكنوبت درروزنامه زاينده رود جهت ابالغ به شما چاپ ومنتشرمی گردد 
وظرف مدت ده روزپس ازانتشارآگهی عمليات اجرائی جريال خواهد يافت وغيرازآگهی مزايده آگهی 

ديگری منتشرنخواهد شد. سيد مهدي مير محمدي - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرضا
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وقتی پای آمار و ارقام به میان می آید،  بحث جدی می شود. 
همین آمار و ارقام به پزشکان کمک می کنند که بهترین 
درم��ان را برای یک بیم��اری خاص انتخ��اب کنند یا به 
کارگزاران بورس نشان می دهند که بهتر است پول خود 
را کجا س��رمایه گذاری کنند یا به رهبران سیاسی کمک 
می کنند بهترین سیاست ها را در موارد مختلف انتخاب 
نمایند. اما همه آمارهایی که در دنیا به دست می آیند از این 
قبیل نیست و الزم نیست با تعجب یا ابروهای گره خورده 
به آنها خیره شوید تا سر در بیاورید که دقیقاً چه چیزی را 
نشان می دهند، یا این که آن قدر حوصله تان را سر ببرند 
که ترجیح بدهید دیگر به آنها نگاه نکنید و خمیازه کشیدن 

را شروع کنید! 
الیفز لیتل میستریز فهرستی از آمارهای عجیب و غریبی 
را منتش��ر کرده که به همین زندگی روزم��ره ما مربوط 
می شوند و ارایه آنها در قالب آمار در درجه اول عجیب به 
نظر می رسد،  اما اطالعاتی که در مورد زندگی اطراف ما به 

تصویر می کشند، از آن هم عجیب تر است.

 احتمال پیدا کردن کنترل از راه دور تلویزیون 
در  بخش های مختلف خانه

در سال گذشته مطالعه ای که توسط الجیتک، تولیدکننده 
لوازم رایانه و کنترل های از راه دور انجام شد که نشان داد 
احتمال یافتن کنترل از راه دور تلویزیون بین بالشتک های 
مبلمان منزل  50 درصد اس��ت. در این بی��ن، 4 درصد از 
کنترل های گم ش��ده در یخچال و یا فریزر و 2 درصد در 

بیرون از خانه، مثال در خودرو پیدا می شوند.

خطرهای ماهیگیری
معموالً تصور غالب این اس��ت ک��ه ماهیگیری تفریحی 
آرام بخش اس��ت؛  بماند که برخی فک��ر می کنند کاری 
بسیار کس��ل کننده اس��ت، اما آمارهای البور در آمریکا 
نش��ان می دهند که ماهیگی��ری  یک��ی از پرخطرترین 
مشغولیت های انسان هاس��ت. در س��ال 2008،  میزان 
جراحت های مرگبار در بین کسانی که برای ماهیگیری 
رفته بودند و کس��انی که در این حوزه به کار مش��غولند، 
128/9 مرگ در هر 100 هزار مورد بود. این رقم در آمریکا 
خیلی بیشتر از آمار مرگ ومیر در بین رانندگان خودروهای 
 س��نگین،  کس��انی که پش��ت بام ها را نصب ی��ا تعمیر 
می کنند، افرادی که در کار نصب خطوط برق هس��تند 
و حتی کارگران معدن اس��ت. در همه این موارد،  میزان 
مرگ کمتر از 35 مورد در 100 هزار کارگر است. تفاوت 
چشمگیری اس��ت، آن هم برای یک تفریح سالم و پر از 

آرامش!

 میت یا میتنز
آمارها نشان می  دهد که 2 درصد از مردم بزرگسال آمریکا 
باور دارند که نام کوچک واقعی کاندیدای ریاست جمهوری 
 جمهوری خواهان، یعنی میت رومنی، میتنز است. تنها 
6 درصد از آمریکایی ها می دانستند که اسم واقعی فرماندار 

سابق ماساچوست،  در حقیقت ویالرد است.

 اینترنت گردی به شیوه مخصوص
وقتی اسم اینترنت آورده می ش��ود،  قبل از هر چیزی یاد 
چه مواردی می افتید؟ جستجو؟ گوگل؟ یاهو؟ ای میل؟ 
مطالعه پروژه زندگی آمریکایی ها و اینترنت نشان می دهد 
که 8 درصد از افرادی که از اینترنت استفاده می کنند،  از 
موتورهای جستجوگر و س��رویس های ای میل استفاده 
نمی کنند. به احتمال زیاد،  این حجم از کاربران اینترنت  
که تعداد قابل توجهی هم هستند، روش های خاص خود 
 را برای اس��تفاده از اینترنت دارند؛  مثال شاید آدرس ها را 

به طور دستی تایپ می کنند.

 سرعت غذا خوردن
تا به حال حساب کرده اید که به طور میانگین، چه قدر از 
شبانه روز را به خوردن مشغولید؟ مطالعات اخیر سازمان 
رشد و همکاری اقتصادی نشان می دهد که آمریکایی ها 
به طور متوسط در هر روز یک ساعت و 14 دقیقه را صرف 
غذا خوردن می کنند. به نظرتان این رقم کم است یا زیاد؟ 
در واقع آمریکایی ها در مقایسه با 34 کشور دیگری که در 
این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند، از همه سریع تر غذا 

می خورند. 
ترک ها بیش��ترین زمان را صرف غذا خ��وردن می کنند:  
روزی دو ساعت و 45 دقیقه. در رده بعدی، فرانسوی های 
معروف ب��ه غ��ذا خوردن های مفص��ل و طوالن��ی قرار 
 می گیرن��د که ب��ه ط��ور میانگی��ن روزانه دو س��اعت و 

15 دقیقه را پشت میز به خوردن مشغولند.

عدد بدشانسی:  13
در س��ال 1993، گروهی از محققان حوزه پزش��کی در 
انگلستان به این نتیجه رس��یدند که تصادف هایی که در 
روز جمعه س��یزدهم ماه اتفاق می افتد،  در مقایسه با روز 
جمعه، ششم ماه، 52 درصد بیشتر منجر به آسیب هایی 
می شوند که نیاز به بستری شدن در بیمارستان دارد. آنها 
مطالعه خود را در بزرگراه ام.25 لندن طی پنج ماه خاص 
انجام دادند که یکی از جمعه های آن مقارن با روزسیزدهم 
ماه بود و نتایج به دست آمده را با آمار روزهای جمعه دیگر 
آن ماه ها مقایس��ه کردند. در نهایت هم نتایج را در مجله 
بریتیش مدیکال به چاپ رس��اندند. با این که هدف آنها 
این بود که نشان بدهند وقتی جامعه آماری در مطالعه ای 
محدود باشد  نتایج غیرقابل استناد خواهد بود،  اما این نتایج 
فقط مورد توجه کسانی قرار گرفت که عدد 13 را بدشانس 

می دانستند و از آن می ترسیدند!

  آمار عجیب و غریب

Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R
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پژوهشگران بر اساس تازه ترین تحقیقات خود هشدار 
دادند اف��رادی که تنه��ا زندگی می کنن��د در معرض 

افسردگی و مرگ ناشی از بیماری قلبی قرار دارند.
می  گویند »تنهایی کشنده« است که این گفته متداول 
عماًل درست است؛ زیرا دو تحقیقات جدید ثابت کرده 
است زندگی به تنهایی یا رنج بردن از تنهایی عمر انسان 
را کوتاه می کند و خطر مرگ ناشی از بیماری های قلبی 

را افزایش می دهد. 
نخس��تین تحقیقات نش��ان داد بیم��اران قلبی که به 
تنهایی زندگی می کنند بیشتر از همتایان مریض خود 
که تنها زندگی نمی کنند، در معرض مرگ و میر قرار دارند. تحقیقات دوم نیز به این نتیجه رسید 
که افراد باالی 60 سال در معرض وخامت اوضاع سالمت یا مرگ در صورت احساس تنهایی قرار 
دارند.  دیباک بهات، پژوهشگر بیمارستان زنان بوستن گفت: زندگی به تنهایی ممکن است عامل 
خطرسازی باشد که به نتیجه ای ناگوار منجر شود.  این تحقیقات افراد تنها را مورد بررسی قرار دادند 
بدون این که از این افراد سؤال شود که تنهایی آنها با خواست خودشان است یا شریک زندگی خود 
را از دست داده اند یا حیوان خانگی با خود دارند.  بهات گفت: فرد می تواند تنها باشد، اما به تنهایی 
زندگی نکند یا به تنهایی زندگی کند بدون این که تنها باشد، ولی اقامت فرد به تنهایی در یک خانه 
باید نشانه ای برای دکتر به منظور تحقیقات بیشتر از او باشد. وی افزود: چند علت باعث افزایش 
مرگ و میر ناش��ی از بیماری های قلبی در افرادی می شود که تنها زندگی می کنند که بارز ترین 
آنها نبود افرادی برای امداد رس��انی اورژانس به این بیماران قلبی به هنگام حمله یا دادن دارو به 
آنهاست. این پژوهشگر افزود: افرادی که به تنهایی زندگی می کنند، همچنین بیشتر در معرض 
ابتال به افسردگی قرار دارند و به سالمت خود زیاد اهمیت نمی دهند و همین امر باعث می شود که 

بیشتر در معرض مرگ و میر ناشی از علل مختلف باشند. 

تحلیلگران وال اس��تریت معتقدند که مایکروس��افت 
س��اخت گوش��ی هوش��مند با برند خودش را در س��ر 
می پروراند تا از این طریق، ف��روش ویندوز موبایلش را 

افزایش دهد.
این ش��ایعه یک روز بعد از این که این غ��ول نرم افزاری 
آخرین نسخه ویندوز موبایلی اش یعنی ویندوز فون 8 
را معرفی کرد، به وجود آمده اس��ت. این در حالی است 
که هفته گذش��ته نیز این ش��رکت از تبلت سرفیس با 
برند خودش پرده برداری کرد. این ها نش��ان می دهند 
که مایکروسافت که 37 سال است روی نرم افزار متمرکز 

ش��ده بود، می خواهد کمی از این صنعت فاصله بگیرد. ریک ش��رلوند، تحلیلگر مرکز تحقیقاتی 
Nomura در این مورد می گوید: منابع صنعتی ما می گویند که مایکروسافت می خواهد با یک 

کارخانه به منظور تولید گوشی های هوشمندی برای ویندوز فون 8 قرارداد ببندد.
 وی می افزاید: ولی هنوز مشخص نیست که آیا ویندوز فون 8 می تواند یک پالت فرم مرجع باشد و یا 
آیا می تواند راهی را پیش پای مایکروسافت بگذارد تا گوشی هوشمندی با برند خودش تولید کند؟ 
مایکروسافت در مواجهه با این شایعات، نه چیزی را رد کرد و نه پذیرفت. ولی یکی از سخنگویان 
این شرکت گفت که مایکروسافت به شرکای سخت افزاری خود به شدت اطمینان دارد و قصد دارد 

که در سال میالدی جاری به کمک آنها ویندوز فون 8 را به بازار گوشی های هوشمند وارد کند.
ویندوزفون 8 آخرین نسخه از نرم افزار موبایلی مایکروسافت اس��ت که قرار است در پاییز امسال 

عرضه شود. 
گفتنی است که هم اکنون گوشی های هوشمند مبتنی بر ویندوز مایکروسافت فقط 2 درصد از بازار 
جهانی را از آن خود کرده اند، در حالی که این بازار رسماً توسط آی فون اپل و گوشی های مبتنی بر 

سیستم عامل آندروید قبضه شده  است.

مایکروسافت گوشی موبایل می سازد ؟ هشدار؛ تنها زندگی نکنید

فروش لباس های دست دوم 
در پایتخت کنیا
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محققان قصد دارند نخستین کشتی عمودی 
جهان را که ب��ه مدارگرد دریای��ی معروف 

است، بسازند. به گزارش گیزمگ، آنچه که 
روزی در داستان های علمی تخیلی به تصویر 
کشیده می شد، امروزه در حال تحقق است. 
 کاوشگر اقیانوس ها موسوم به سی اوربیتر 
)مدارگرد دریایی( مفهومی است که توسط 
ژاک روگری، معمار فرانس��وی مطرح شد و 
برای به نتیجه رسیدنش 12 سال تالش شده 
است. با این حال پیشرفت های اخیر حاکی 
از آن اس��ت که روند س��اخت این کاوشگر 
دریایی اکتبر امسال )مهرماه (آغاز می شود 
و احتماالً سال آینده میالدی به پایان خواهد 
رسید. اگر این کاوشگر دریایی ساخته شود، 
نخستین کشتی عمودی جهان خواهد بود 

که 51 متر ارتفاع دارد که 31 متر آن در زیر 
آب خواهد ب��ود. هدف از این پ��روژه رصد و 
کاوش بخش وس��یعی از حیات اقیانوس��ی 
اس��ت. این پروژه ح��دود 53 میلیون دالر 

هزینه خواهد داشت.
 عالوه بر این، محققان امیدوارند سی اوربیتر 
اس��تانداردهای جدیدی از ارتباطات علمی 
را ایجاد کند که ب��ه محققان اجازه می دهد 
حیات دریایی را نظارت و بررس��ی کنند. در 
این کش��تی 18محقق دریا زندگی و دائما 
حیات اقیانوس��ی را بررس��ی خواهند کرد.   
در بخش��ی از این کش��تی که خارج از آب 
قرار می گیرد، تجهی��زات رصد دریا در نظر 

 گرفته ش��ده و محققان م��ی توانند زندگی 
پرنده های مهاجر را بررسی کنند و از هوای 

تازه لذت ببرند.  
 در قس��مت زیردریایی این کشتی فضاهای 
 ب��زرگ و پنجره ه��ای پانارومیک��ی تعبیه 
می ش��ود که نوعی رصدخانه است و امکان 
مشاهده و رصد حیات زیر آب را به محققان 
می دهد. این کشتی به تأسیسات ماهواره ای 
متصل خواهد شد و امکان تبادل داده را در 

سراسر جهان فراهم می کند. 
 ماکت این کشتی نیمه زیردریایی کاوشگر 
قرار است در نمایش��گاه بین المللی 2012 

یئوسو کره جنوبی عرضه شود.

ساخت نخستین کشتی عمودی جهان

اخبار ویژه

ی��ک ط��راح هلن��دی می��ز ناهارخ��وری طراح��ی ک��رده که با فش��ار دس��ت ش��روع 
ب��ه راه رفت��ن می کن��د. جابه جا ک��ردن ل��وازم نس��بتاً س��نگین من��زل مانن��د کمد، 
می��ز ناهارخوری ی��ا کتابخانه کار دش��واری اس��ت که نیاز ب��ه همکاری چند نف��ر دارد. 
 رویای جان گرفت��ن و حرکت لوازم من��زل که در فیلم ه��ای تخیلی و کارت��ون ها دیده 
می ش��ود، با ایده خالقانه »ووتر ش��ویبلین« به واقعیت مبدل شده اس��ت. میز متحرک 
دارای چهار پایه اس��ت که از طریق بس��ت های فوالدی به ش��کل ویژه ای ب��ه یکدیگر 
 متصل ش��ده اند؛ میز با فش��ار دس��ت ب��ا حرکتی ش��بیه راه رفت��ن عنکبوت ش��روع به 

راه رفتن می کند. 
از دیگر طرح های »شویبلین« می توان به کتابخانه متحرکی اشاره کرد که از چوب بلوط 
و فوالد ساخته شده و در دو سمت آن محفظه قرار دادن کتاب تعبیه شده است؛ این وسیله 

نیز با فشار دست شروع به حرکت می کند.

 بازدیدکنن��دگان باغ وحش��ی در بوئن��وس آی��رس، پایتخ��ت آرژانتی��ن برخ��الف مقررات 
باغ  وحش ها می توانند وارد قفس حیوانات وحشی شوند و از فاصله نزدیکی به آنها غذا دهند و 
آنها را نوازش کنند. به گفته کارکنان باغ وحش »لوجان« افرادی که تمایل دارند رابطه نزدیکی 
 با حیوانات وحش��ی داش��ته باش��ند، می توانند بدون هیچ نگرانی وارد قفس بشوند. مدیر این 
باغ وحش گفت: از زمان بازگشایی باغ وحش »لوجان« در سال 1994 حتی یک مورد حادثه 
نیز برای بازدیدکنندگان اتفاق نیفتاده است. در حقیقت همه ما مطمئن هستیم هیچ خطری 
در کمین افرادی که تمایل دارند وارد قفس حیوانات وحش��ی شوند،  وجود ندارد. برخی افراد 
معتقدند علت بی خطر بودن این حیوانات وحشی مصرف موادمخدر برای آنهاست، اما کارکنان 
باغ وحش این ادعا را رد کردند. به گ��زارش پایگاه اینترنت��ی Oddity central، مدیر این 
باغ وحش گفت: این حیوانات وحشی از زمان متولدش��دن تربیت می شوند و با مهربانی با آنها 

رفتار می شود و همین آموزش اولیه باعث می شود از خشونت ذاتی آنها کاسته شود.

باغ وحشی برای شجاع ترین افراد! ایده ای برای جان بخشیدن به اشیا

غذاها را حرفه ای هضم کنید
هضم غذا از خوردن خود غذا بسیار مهم تر است. اگر بدن شما توانایی 
هضم کردن غذا را نداشته باشد، ش��ما دچار مشکالت بسیار زیادی 
خواهید ش��د. برای این که هضم راحت و همچنین دستگاه گوارش 
سالمی داشته باشید، پزشکان توصیه می کنند تا در کنار غذا از مواد 
مغذی اس��تفاده کنید. در ادامه به برخی از این مواد اشاره می کنیم 
که می توانند بدن ش��ما را برای داشتن یک دس��تگاه گوارش سالم 

تضمین کنند.

موز
موز از جمله میوه هایی است که 
می تواند به ش��ما کمک بس��یار 
زیادی کند. به گفته متخصصین، 
این میوه بیشتر برای افرادی که 
دچار اسهال شده اند مفید است. 
این می��وه کم��ک می کن��د تا 
دستگاه گوارش ش��ما به حالت 
قبلی اش بازگ��ردد و همچنین 
می تواند پتاسیم از دست رفته بدن ش��ما را بازگرداند. متخصصین 

تغذیه می گویند روزانه یک موز بخورید تا دیگر دکتر نروید.

ماست
در داخل بدن شما باکتری های 
خاصی هستند که موجب هضم 
غذا می ش��ود. ماس��ت یکی از 
 م��وادی اس��ت ک��ه ای��ن ن��وع 
باکتری ها را دارد. البته بیش��تر 
این باکتری ها در ماس��ت های 
محلی وجود دارد. بهتر است تا از 
این م��اده در کنار غذا اس��تفاده 

کنید تا بهترین نتیجه را ببینید.

ماهی و گوشت بی چربی
اگر ب��ه دنبال خوردن گوش��ت 
هستید، به س��راغ ماهی یا مرغ 
بروید و اگر گوشت قرمز دوست 
دارید حتما از گوشت های بدون 
چربی اس��تفاده کنی��د. این نوع 
مواد به راحتی هضم می ش��وند. 
همچنین گوش��ت قرمز بیشتر 
شما را چاق کرده و کمتر به بدن 
شما کمک می کند. این گوش��ت ها همچنین می توانند از سرطان 

روده بزرگ نیز جلوگیری کنند.

غالت
غالت نیز دیگر منابع برای فیبر 
 هس��تند و هم��ان ط��ور ک��ه 
می دانید فیبر بهترین ماده برای 
 هضم غذاس��ت. از می��ان غالت 
می توان به نان های سبوس دار 
مانند س��نگک اش��اره ک��رد. ما 
روزانه بی��ن 20 ت��ا 30 گرم به 
غالت نیاز داریم. غالت همچنین 
 باعث می شوند تا شما احس��اس سیری داشته باش��ید و کمتر غذا

بخورید در نتیجه نیز الغرتر شوید.

توت
این روزها انواع توت را می توانید 
 در مغ��ازه ها پی��دا کنی��د. این 
میوه ه��ای لذیذ م��ی توانند در 
داش��تن یک دس��تگاه گوارش 

سالم به شما کمک کنند. 
یک��ی از مه��م تری��ن نکاتی که 
 در ای��ن میوه ه��ا وج��ود دارد، 
تخمه های درون آن اس��ت که 
بیش��تر خواص این میوه ها درون آنها قرار دارد. در کنار این موادی 
که می توانند به ش��ما در داشتن یک دس��تگاه گوارش سالم کمک 
کنند، تعدادی از آنها نیز هستند که می توانند باعث بروز مشکالت 

مختلف شوند.

فلفل قرمز 
یکی از این مواد ناخوشایند برای 
دستگاه گوارش فلفل قرمز است 
که نباید به مقدار زیادی از آن در 

غذا استفاده کنیم. 
ای��ن ادوی��ه می توان��د باع��ث 
تحری��ک ش��دن مری ش��ود و 
همچنین س��وزش هایی نیز سر 
دل ش��ما ایج��اد می کن��د. این 
تحرکات برای مری می تواند هضم غذا را برای ش��ما س��خت کند و 

باعث بروز مشکالت جدی در معده شما شود.

شکالت
عده ای بر این اعتقاد هس��تند که ش��کالت می تواند برای دستگاه 
گوارش بد باش��د. این حرف به طور کامل درس��ت نیست، اما بازهم 
برخی از پزشکان بر این اعتقاد هستند که شکالتی که با شیر فرآوری 
می ش��ود می تواند باعث بروز بیماری ها و مش��کالتی در هضم غذا 

برای شما شود.

امام رضا )ع( :
ایمان یک درجه باالتر از اسالم است، و تقوا یک درجه باالتر 
از ایمان اس��ت و به فرزند آدم چی��زی باالت��ر از یقین داده 

نشده است.
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