
بیکاری جوانان،  بهای  بی اعتمادی دولت ومسئوالن

دولت در گام دوم هدفمندی ماند

رژیم های الغری 
را با خودکشی 
اشتباه نگیرید

شعار تا  کی؟

پیش بینی ها  به حقیقت پیوست           

مادی های اصفهان 
احیا شد 3

آخرین دقیقه 30 ژوئن 
61 ثانیه بود! 86

3

دونده اصفهانی  
8المپیکی شد

 به غیر قابل پیش بینی بودن
احمدی نژاد عادت کرده ایم

ضحاک در راه است، ضحاک 

رئیس مجلس هفتم در پاس��خ به این س��وال مبنی این که تدبیر مجلس 
درباره گرانی های اخیر که مردم را آزرده و نگران کرده است چیست؟ گفت: 
دخالت های مجلس در موارد کالن اقتصادی است. کمتر اتفاق می افتد که با 

یک مصوبه مجلس نرخ ارزاق و کاالها به سرعت تغییر کند.

فیفا جلوی ریخت و پاش 
باشگاه ها را می گیرد

این روزها تب و تاب نقل و انتق��االت لیگ برتر فوتبال 
ایران فوتبال دوس��تان و رس��انه ها را به هیجان آورده 
و همه دنبال این هستند که در این فوتبال بحران زده 
که گریبان تیم هایی مثل گهر زاگرس، فجرسپاسی و 
داماش گیالن را گرفته، ستاره ها به کدام تیم می روند 
و چقدر دس��تمزد می گیرند؛ البته امس��ال با توجه به 
منع شدن دولت و نهادهای دولتی از سرمایه گذاری و 
دخالت مستقیم در ورزش حرفه ای به خصوص فوتبال...

س: حمیدرضا نیکومرام/زاینده رود[
]عک

2

5

 نبود بهداشت حرفه ای هزینه های 
سال 90  را کمرشکن کرد3

کالدرون سرمربی 
پرسپولیس شد؟ 

س��رانجام پس از هفته ها، س��کوت خبری دولت در خصوص 
اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها شکسته شد و در حالی که 
بسیاری کارشناسان و دست اندرکاران نس��بت به اجرای فاز 
دوم هدفمندی ابراز نگران��ی کرده و  حتی نمایندگان مجلس 
اجرای آن را در ش��رایطی که نتایج مرحله نخست ارایه نشده 
غیر قانونی می دانستند، با اعالم رسمی وزیر اقتصاد از دستور 

کار خارج شد.
 نخس��تین بار، سه ش��نبه، بیست وس��وم خردادماه بود که در 
گزارش های رس��انه ای  خبرهایی از درون دولت اعالم ش��د 
که حکای��ت از بر زمین مان��دن اجرای کامل ف��از دوم  قانون 
هدفمندسازی یارانه ها را داشت. این خبرها بیانگر این بود که 

دولت قصد افزایش قیمت حامل های انرژی را ندارد و بناست 
تنها میزان یارانه نقدی افزایش یابد. 

روز گذشته همه اما و اگرها و ش��ک و تریدها به پایان رسید. 
سید ش��مس الدین حس��ینی، وزیر اقتصاد در نشستی که با 
حضور بهمنی، رییس بان��ک مرکزی و صالح آب��ادی، رییس 
سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد، اظهار کرد: در صورتی 
ک��ه هدفمند س��ازی یارانه ها ب��ه معنی افزای��ش قیمت های 
حامل های انرژی تلقی می شود، فعال از دستور کار خارج است 
 و دولت در ش��رایط کنونی به دنبال افزایش  حامل های انرژی

 نیست. 
4

فیلم تئاترهای کمدی 
در تاالر هنر

ادیبانه، مسحور کننده 
و سینمایی

بام ایران لرزید

 جوانان قربانی 
مدیریت های جزیره ای

 وزیر نفت اعالم
آماده باش کرد

جواهری در قصر ورزش
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توفان سرخ 
را از پا درآوردن
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ص آگهی تجدید مزایده عمومی  

شماره 91/201

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

شركت توزيع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد: تعداد 47 دستگاه انواع خودرو مستعمل 
و مازاد خود اعم از )وانت نیس��ان، وانت پیکان، وانت مزدا، رنو سواری( را از طریق مزایده عمومی 
به فروش رس�اند. پیش��نهاد دهندگان حقوق��ی و حقیقی می توانن��د از تاری��خ 91/04/13 
لغای��ت 91/4/25 همه روزه، در قب��ال ارائه فیش واری��زی به مبلغ 100/000 ریال به حس��اب 
0101853651005 بانک صادرات شعبه میر به نام شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان مدارک 
مزایده را از واحد مناقصات این شرکت در اصفهان به آدرس: چهارباغ عباسی- خیابان عباس آباد- 
ساختمان شماره 3 توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه اول- امور تدارکات اخذ و پیشنهادات خود 
را تا ساعات 9 صبح روز مناقصه تحویل دفتر امور تدارکات شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
 نمایند. در ضمن اس��ناد و مدارک کامل این مزایده در س��ایت اینترنتی معامالت توانیر به آدرس

 http://tender tavanir.org.ir  قابل دسترسی می باشد. همچنین آگهی این مناقصه در 
سایت پایگاه ملی مناقصات ایران به آدرس  http://iets.mporg.ir وسایت شرکت توزیع برق 

شهرستان اصفهان به آدرس WWW.eepdc.ir قابل دسترسی می باشد.
جهت کسب اطالعات بیش��تر با ش��ماره تلفن 2216102-0311 واحد مناقصات تماس حاصل 

فرمائید.
پیشنهادات رسیده رأس ساعت 10 صبح همان روز با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت 

خواهد شد.

* پیشنهاد دهندگان می توانند پیشنهاد قیمت خود را برای یک یا تمام خودروهای مندرج 
فوق ارائه نمایند.

* کلیه هزینه های سندنویسی، مالیات، عوارض، نشر آگهی، کارشناسی و 5 درصدمالیات 
بر ارزش افزوده و غیره به عهده برندگان مزایده خواهد بود.

* به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مقرر در 
تاریخ فوق و اصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

* پیشنهاد دهندگان می توانند همه روزه به جز روزهای تعطیل از ساعت 8 صبح الی 14 
بعدازظهر از خودروهای مذکور در انبار مرکزی واقع در میدان الله- اتوبان شهید چمران- 

ابتدای خیابان بعثت- جنب امور شمال بازدید نمایند.
* حضور یک نفر پیشنهاد دهندگان در جلس��ه مزایده آزاد می باشد. شرکت توزیع برق 

شهرستان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد. 
* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج می باشد.

پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

www. zayanderoud.com

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

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

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

قدس که  می 

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

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
ده در حد عکسی روی

باعث ش

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

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

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

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

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

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

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک
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زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

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

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

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

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

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

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

 دول

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

یارانه ه

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

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

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

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

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

بازار برای واردات4

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

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

 نی

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

آستانه

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

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

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

خبر می دهند، ب

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

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

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

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

چرخ تئاتر اصفهان چرخید

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

س[
س: فار

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

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

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

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

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

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

گشایش پاکات مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز يكشنبه مورخ 91/2/31

 www.abfaesfahan.ir محل دریافت اسناد مناقصه: پايگاه اينترنتی
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پياده سازی شبكه فاضالب  شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد اجرای عمليات 

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

اداری روز يكشنبه 91/2/31 به دبيرخانه شهرداری تحويل نمايند.
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پياده سازی شبكه فاضالب  شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد اجرای عمليات 

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

سیاست داخلی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

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

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

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

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

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

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

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

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

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

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

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود

زاون قوکاسیان:  
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آگهی مناقصه

شماره 
برآورد )ریال(تضمین )ریال(نوع بودجهمحل اجرامناقصه

77/000/0001/618/568/367جاریخط انتقال فاضالب ايمانشهر )منطقه مينادشت(91-1-73

23/000/000448/298/349جاریاجرای عمليات توسعه شبكه فاضالب شاهين شهر91-1-74

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1391/3/6
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز يكشنبه 1391/3/7

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

شماره تلفن: 0311-6680030

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

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی

نوبت دوم
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پایان روز دوم هفته سی ویکم لیگ برتر فوتبال

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

فجرسپاسی با این شکست 38 امتیازی باقی ماند و تیم مس سرچشمه 22 امتیازی شد، اما 
این سه امتیاز تأثیری در وضعیت مس نداشت، چرا که این تیم پیش از این سقوط کرده است.

صبای قم صفر - نفت تهران صفر: صبا با این تس��اوی 47 امتیازی شد و در همان رده 
چهارم باقی ماند و تیم نفت تهران نیز 46 امتیازی شد تا رقابت این دو تیم برای آسیایی شدن 

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«
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 س��ردار احمد وحیدی، وزیر دفاع و پش��تیبانی نیروهای مس��لح اظهار داش��ت: 
دس��تیابی به جزئیات و مسایل فنی RQ170 مس��یر طبیعی خود را طی می کند 
 که در این راستا دستاوردهای جدیدی به دست آمده، اما بنای انتشار عمومی آنها

 را نداریم. وی در ادامه در خصوص آخرین وضعیت ش��کایت ایران از روسیه بابت 
عدم تحویل سامانه موشکیS300 خاطرنش��ان کرد: این موضوع هنوز در مجامع 
حقوقی بین المللی در حال بررسی است و این افزایش زمان رسیدگی، در این گونه 

مجامع طبیعی است. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح همچنین در خصوص 
تنگه هرمز و امنیت منطقه گفت: ایران تا کنون ب��زرگ ترین تأمین کننده امنیت 
تنگه هرمز بوده و با هر کسی که قصد به مخاطره انداختن این تنگه را داشته مقابله 
کرده است. وی با تأکید بر این که تنگه هرمز بخشی از منافع حیاتی کشورمان است، 
اظهار داشت: ما نسبت به تنگه هرمز حساسیت ویژه ای داریم و تمام اتفاقاتی که در 

این تنگه می افتد را زیر نظر داشته و مراقبت می کنیم.

RQ170 دستیابی به جزئیات جدیدی از پهپاد

پیش��نهاد وزیر نفت ایران ب��راي برگزاري نشس��ت 
فوق العاده سازمان کشورهاي صادرکننده نفت)اوپک( 
بازتاب گس��ترده اي در رس��انه هاي جهان پیدا کرد.

به گزارش ایس��نا، خبرگزاري رویترز ب��ا پرداختن به 
این موضوع نوش��ت: وزیر نفت ایران از دبیرکل اوپک 
خواست که در بحبوحه کاهش قیمت نفت یک نشست 

اضطراري برگزار کند.
 رویترز به نقل از رس��تم قاسمي نوش��ت: در نشست 
161 اوپک توافق ش��د که اگر بهاي نف��ت به زیر صد 
دالر در هر بش��که رس��ید، ب��ه معني این اس��ت که 
قیمت ها دچار بحران ش��ده اند، بنابراین ما از دبیرکل 

 اوپک خواس��تیم که تدارکات برگزاري یک نشس��ت 
فوق العاده را انجام دهد.

آسوش��یتدپرس نیز گزارش داد: وزیر نفت ایران روز 
ش��نبه با غیرمنطقي خواندن ارزش کنوني بازار نفت، 
خواهان برگزاري نشس��ت اضطراري اوپک ش��د. به 
گزارش این خبرگزاري، قاس��مي گف��ت: اگر اعضاي 
اوپک س��قف تولید 30 میلیون بش��که اي را رعایت 

نکنند، بازار نفت دچار اختالل و بي نظمي مي شود.
همچنین خبرگزاري فرانس��ه گزارش داد: از آنجا که 
بهاي نفت به س��طح بحراني زیر صد دالر در هر بشکه 
رسیده، ایران خواس��تار برگزاري نشست فوق العاده 

اوپک شد تا میزان تولید این س��ازمان باالتر از سطح 
توافقي30 میلیون بشکه  در روز نرود.

بازتاب گسترده پیشنهاد وزیر نفت در رسانه هاي جهان



چهره روزیادداشت

سفر رییس مجلس سوریه به تهران
محمد جهاد اللحام، رییس مجلس سوریه روز سه سنبه 13 تیر ماه برای 
 دیدار با علی الریجانی،رییس مجلس شللورای اسللامی به تهران سفر

می کند. بر اساس این گزارش، رییس مجلس سوریه برای دیدار با رییس 
جمهور ایران و برخی و مقامات دیگر نیز درخواست هایی را مطرح است.

گفتنی اسللت که محمد جهاد اللحام به تازگی به عنوان رییس مجلس 
سوریه انتخاب شده و علی الریجانی نیز در پیامی ریاست مجلس را به 

وی تبریک گفته بود. 

 حمله اسرائیل به ایران 
منجر به محو شدن این رژیم می شود

فرمانده نیروی هوافضای سپاه با اشاره به تهدید رژیم صهیونیستی 
علیه کشللورمان گفللت: آنها جللرأت ایللن کار را ندارنللد. اگر رژیم 
صهیونیسللتی بخواهد این خطای بللزرگ و فاحللش را انجام دهد، 
قطعاً نابود خواهد شد و موشک های ما آنها را از روی کره زمین محو 

خواهند کرد. 
سللردار امیرعلی حاجی زاده اظهارداشللت: تاکنون چندین جنگ 
از سللوی رژیم صهیونیستی شللکل گرفته اسللت و آنها حمله های 
 غافلگیرانلله ای به آفریقا، سللوریه و چندیللن بار تجاوز بلله لبنان را 
داشللته اند. وی در ادامه افزود: رژیم صهیونیستی اگر توانایی حمله 
داشته باشللد، درنگ نخواهد کرد. حاجی زاده ادامه داد: اساسا رژیم 
صهیونیستی در حدی نیست که بخواهد با ایران درگیر جنگ شود.

در مطالعات تازه ای که پروفسللور افراییم عنبار در مرکز مطالعات 
اسللتراتژیک بگین سللادات در دانشللگاه بار ایان انجام داده و در 
وب سایت این مرکز تحت عنوان »انقاب های عربی در سال 2011 
و امنیت ملی اسرائیل« منتشر شده، تأکید شده  است که تحوالت 
جاری در واشنگتن برای اسرائیل اهمیت بیشتری از تحوالت متوالی 
موجود در خاورمیانه دارد. بنا بر این گزارش، احتمال این که در پی 
حوادث جدید اسرائیل در منطقه بیش از پیش منزوی شود، بسیار 
باالست در حالی که این رژیم تاش می کند که به هر قیمتی شده 

در منطقه پذیرفته شود و عضوی از آن به حساب آید.  
به گزارش روزنامه القدس العربی، چاپ لندن در این گزارش توصیه 
شده است که با توجه به دگرگونی های امنیتی و سیاسی در منطقه، 
اسرائیل سرمایه گذاری بیشتری در مباحث دفاعی داشته باشد و 

الزم است که روابط جدیدی با کشورهای منطقه برقرار کند.

امنیت ملی اسرائیل شکننده شده است
در این گزارش تأکید شده است، ایاالت متحده آمریکا تنها متحد 
استراتژیک اسللرائیل محسوب می شللود و حفظ ارتباط حسنه با 
آن می تواند امنیت ملی اسللرائیل را بیللش از پیش تقویت کرده و 
منافع آن را تأمین کند. پروفسللور افراییم عنبار هشدار می دهد، 
امنیت ملی اسرائیل بیش از گذشته شکننده شده و اکنون شمار 
بسیاری از مردم اسرائیل به این باور رسیده اند که زندگی برای آنها 

در خاورمیانه بیش از هر زمانی مشکل شده است و دولتشان باید با 
کشورهای منطقه بیش از گذشته روابط عقانی برقرار کند.بنا به 
این گزارش، انقاب های عربی و ایران توانسللته اند وضعیت ناامن 
بسیار خطرناکی برای اسرائیل ایجاد کنند که از زمان پایان دوران 
جنگ سرد تا کنون بی سابقه بوده است. فضای امنیتی برای اسرائیل 
بیش از هر زمانی نامساعد است و می توان گفت که به واسطه این دو 

مقوله، به بدترین زمان خود رسیده است. 

نفوذ اسرائیل در منطقه به پایین ترین حد رسیده
اسرائیل تأثیر و نفوذ خود را در خاورمیانه تا حد زیادی از دست داده 
است، به گونه ای که در مهندسی سیاسی منطقه تاویو هیچ نقشی 
ندارد و در چنین فضایی نمی توانللد از منافع خود حتی اگر در اوج 
توان نظامی باشد، دفاع کند. افراییم تأکید می کند، اسرائیل هیچ 
انتخابی جز تقویت مشارکت استراتژیک خود با آمریکا ندارد. وی 
در گزارش خود تصریح می کند که نفوذ ایاالت متحده در خاورمیانه 
کاهش یافته و در پی آن، جایگاه کشورهای هم پیمان با غرب نیز در 
منطقه ضعیف شده است. در مقابل، نیروی اعراب در جهت منافع 
ترکیه و ایران به شدت تقویت شده، به گونه ای که باعث شده شاهد 
منطقه جدیدی باشللیم که برای اسللرائیل مخاطراتی را به وجود 
آورده است. از جمله این که هنوز نمی دانیم که رفتارهای سیاسی 

کشورهای همسایه اسرائیل در قبال آن چه خواهد بود.

 افزایش فعالیت های تروریستی در منطقه
 عنبار افزود که فعالیت های تروریستی در منطقه نیز افزایش یافته 
است. اگر چه نمی توان هیچ کشور یا جریانی را در این زمینه متهم 
کرد. در عین حال، تهدیدهای هسللته ای ایران نیز همچنان ادامه 
دارند.وی در ادامه توصیه می کند که تصمیم گیران سیاسللی در 
اسللرائیل برای تعامل با این تغییرات توان نظامللی خود را تقویت 
کنند، فکری برای افزایش شللمار کارکنان ارتش اسرائیل کنند، 
در بخش سامانه های دفاع موشکی و همچنین ساح های دریایی 
سرمایه گذاری های تازه ای انجام دهند و به فکر توسعه و پیشرفت 
آنها باشللند. اسللرائیل همچنین باید به دنبال هم پیمانان جدید 
منطقه ای باشللد تا ضمن حفظ روابط ویژه با واشللنگتن، بتواند از 
مرزهای خود نیز دفاع کرده و به پشتیبانی از آن پای میز مذاکرات 

صلح با سوریه یا فلسطین بنشیند.

کاهش نفوذ آمریکا در خاورمیانه
عنبار درباره کاهش نفوذ آمریکا در خاورمیانه می نویسد، نفوذ آمریکا 
در خاورمیانه به طور بسیار ملموسی کاهش یافته است. آمریکا با 
خارج ساختن نیروهای نظامی خود از عراق و تصمیم برای خارج 
کردن آنها از افغانستان، عمًا عرصه سیاسللی را در این دو کشور 
واگذار کرده، همچنین مشارکت مسللالمت آمیزش در خاورمیانه 
باعث افزایش جایگاه منطقه ای ایران و سوریه شده است. در عین 
حال رهبران عرب متحد غرب نیز به دلیل وقوع انقاب های عربی در 
کشورشان یک به یک سرنگون شده اند که این مسأله بیش از پیش 

باعث تضعیف جایگاه آمریکا در خاورمیانه شده است. 
از سوی دیگر در پی سقوط نظام حسنی مبارک در مصر در حدود 
بیش از یک سال پیش، وضعیت امنیتی مناطق پیرامونی اسرائیل 
بسیار وخیم شده و منطقه سینای مصر به طور روشن به جوالنگاه 
عناصر ضد اسرائیلی تبدیل شده است. عنبار از مقام های اسرائیلی 
می خواهد که مرزهای خود با مصر را تقویت کرده و نسبت به وقوع 
حوادثی پیش بینی نشده در این مناطق هوشیار باشند.وی درباره 
اردن نیز در گزارش خود می آورد، این کشور از معدود کشورهای 
عربی است که سال گذشته توانست از بهار عربی جان سالم به در 
برد، اما وضعیت ملک عبداهلل دوم، پادشللاه اردن نیز متزلزل است 
و اکثریت مردم این کشللور که اغلب فلسطینی تبارند، به شدت از 
حکومت وی ناراضی هستند. افراییم عنبار درباره سوریه نیز گزارش 
می دهد که وضعیت این کشور همچنان ناآرام است، ولی بشار اسد 
رییس جمهور این کشللور به این سادگی ها سللقوط نخواهد کرد 
و حتی ممکن است فلسطینی های مسللتقر در مرزهای سوریه با 
اسرائیل این مناطق را ناآرام کنند.در پایان این گزارش، به حکومت 
خودگردان فلسطینی نیز اشاره شده و آمده است که این حکومت 
بسیار ضعیف و از نگاه فلسطینی ها فاقد مشروعیت است؛ به ویژه 
این که پس از انتخابات سللال 2006 از جنبش حماس شکسللت 

سنگینی خورد.

هشدار مراکز مطالعاتی به تالویو

ایران و ترکیه، قدرت های اول منطقه
هشدار چین در خصوص 

مداخله خارجی در امور سوریه 
وزیر امور خارجه چین در پایان نشسللت ژنو در اظهاراتی با 
تأکید بر لزوم موافقت مردم سللوریه با طللرح انتقال قدرت 
در ایللن کشللور، در خصللوص هرگونه مداخللله خارجی و 
تصمیم گیری بیگانگان برای مردم سوریه هشدار داد. یانگ 
جیچی روز گذشللته در اظهاراتی در ژنو اعللام کرد: طرح 
انتقال ]قدرت[ در سللوریه باید مورد قبول همه سللوری ها 
قرار گیرد، نه این که از خارج تحمیل شود. وی افزود: طرح 
انتقال ]قدرت[ تنها باید توسط مردم سوریه هدایت و رهبری 
شود و مورد قبول و موافقت تمامی طرفین مهم این کشور 
قرار گیرد و عده ای از خارج نمی توانند برای مردم سللوریه 

تصمیم بگیرند.

شاید انگلیس از اتحادیه اروپا 
خارج شود

دیود کامرون، نخست وزیر انگلیس در جمع نمایندگان حزب 
محافظه کار این کشور اعام کرد که در صورتی که رابطه با 
اتحادیه اروپا موجب لطمه به حاکمیت این کشور شود، در 
مورد نحوه رابطه انگلیس با اتحادیه اروپا، نظرسنجی عمومی 
برگزار می کند. صحبت های کامرون در حالی بیان می شود 
که پیش از این لیام فاکس، وزیر دفاع اسبق انگلیس در جمع 
فعاالن حزب محافظه کار گفته بود که الزم اسللت تا روابط 

انگلیس با اتحادیه اروپا مورد بازنگری قرار بگیرد. 

 اجرایی شدن تحریم 
نفت ایران

یک رسانه روسی با اشاره به اجرایی شدن تحریم نفت ایران 
از سللوی اتحادیه اروپا، اعام کرد: احتمللال دارد که ایران 
نسبت به این حریم ها واکنش نشللان دهد، اما ماهیت این 
واکنش ها مشخص نیست. شللبکه تلویزیونی روسیا الیوم 
در گزارشللی اعام کرد: تحریم نفت ایران از سوی اتحادیه 
 اروپا از روز گذشللته اجرایی شده اسللت.بنابراین گزارش، 
 تحریم های اتحادیه اروپا از یکم جوالی تنها چند روز پس از 
تحریم های آمریکا علیه بانک مرکزی ایران اجرایی شللده 
است. این تحریم ها شللامل ممنوعیت خرید نفت از ایران 
است که با تحریم های بانکی همزمان شللده تا ایران را به 
 عقب نشللینی از مواضعش در موضوع هسللته ای که غرب 

دل خوشی از آن ندارد، مجبور کند.

اخبار کوتاه 

بین الملل 

غرب کوتاه آمده است
حسین شیخ االسالم/سفیر اسبق ایران در 

سوریه

 مللا تنهللا بخللش هایللی از تصمیمللات کنفرانللس ژنللو کلله موافق 
 سیاسللت هایمان اسللت را پشللتیبانی خواهیللم کرد و البتلله همان 
سیاست ها نیز در سللوریه نتیجه بخش خواهد بود. تشکیل کنفرانس 
ژنو و آمدن غربی ها و ترکیه به این کنفرانس، به این مفهوم اسللت که 
آنها از طریق نظامی مأیوس شللدند. به دلیل نفرتی که مردم سوریه از 
کشتار بی هدف و وحشیانه مردم دارند، از اهداف سیاسی خارجی ها و 
بعضی از همسایگان منزجر شده اند. اختافات بین کشورهای آمریکا، 
انگلیس، فرانسلله و روسیه و 
چین اسللت و باقی کشللورها 
 نیز به تبللع همین کشللورها 
موضع گیللری های خللود را 
انجام می دادند. آنها برای حل  
بحران در سوریه دولت انتقالی 
را پیشللنهاد کرده اند. همین  
نشللان می دهد کلله غربی ها 

از موضع خود کوتاه آمده اند.
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ایران ۱۳ سال زودتر به مقام علمی اول منطقه رسیده است

رحیمی، معاون اول رییس جمهور گفت: خوشبختانه ایران 13 سال زودتر از برنامه چشم انداز به مقام اول 
علمی منطقه رسیده است. وی افزود: دشمنان ما با توسعه علم و دانش در کشور ما مخالف هستند، اما امروز 

3/5 میلیون دانشجو در کشور مشغول تحصیل هستند.

همزمان با اجرای رسللمی طللرح تحریم نفت ایران توسللط اتحادیلله اروپا، بزرگ 
ترین نفتکش جهان با ظرفیت2/2 میلیون بشللکه در آب های حاکمیتی ایران در 
خلیج فارس مستقر شده که از این ترمینال شناور، به عنوان برگ برنده جدید برای 
مقابله با تحریم نفتی یاد می شللود. به گزارش مهر، با اجرای رسللمی طرح تحریم 
نفت ایران توسط کشللورهای عضو اتحادیه اروپا از روز گذشته  )اول جوالی 2012 
میادی(، بزرگ ترین نفتکش جهللان در آب های حاکمیتی ایران در خلیج فارس 
مستقر شده است. با استقرار این نفتکش غول پیکر، ایران بزرگ ترین ترمینال شناور 
)اف.اس.یو( ذخیره سللازی نفت جهان را در خلیج فارس راه اندازی کرده که عمًا 
ظرفیت ذخیره سازی نفت خام کشور را در مواجهه با تحریم ها افزایش داده است. 
 مسللئوالن وزارت نفت پیش بینی می کنند با اسللتقرار این ترمینال شناور امکان 
برنامه ریزی بلندمدت تری برای متنوع سازی بازارهای صادرات نفت کشور فراهم 
شود. برای ساخت این ترمینال شناور حدود 300 میلیون دالر سرمایه گذاری شده، 
ضمن آن که این تأسیسات فراساحلی نفت از ظرفیت ذخیره سازی حدود دو میلیون 

و 200 هزار بشکه نفت خام برخوردار است. 
کارشناسان اقتصادی از افزایش ظرفیت ذخیره سللازی نفت به عنوان یکی از مهم 
ترین راهکارهای مقابله با تحریم صادرات نفت ایران یاد می کنند و با افزایش ظرفیت 
ذخیره سازی، قدرت چانه زنی صنعت نفت کشور برای بازاریابی و افزایش صادرات 
طای سیاه فراهم خواهد شد. عاوه بر این، شرکت ملی نفت ایران برای سال جاری 
 )SPM( راه اندازی سه میلیون بشکه ظرفیت ذخیره سازی جدید و نصب گوی شناور
 در غرب آب های خلیج فارس را هم در دسللتور کار قرار داده اسللت. بر اساس سند 
چشم انداز 20 ساله باید در مجموع ظرفیت ذخیره نفت خام در این پایانه به حدود 

31 میلیون بشکه افزایش یابد.

روزگذشللته طرحی یک فوریتی با عنوان »حللذف تعطیات تابسللتانی مجلس« ارایه 
شللده بود که یک ماه تعطیللات مجلس با این عنللوان را به زمان سرکشللی نمایندگان 
به حوزه های انتخابیلله می افزود. هللم در مقدمه این طللرح و هم در سللخنان طراح، به 
نصایح رهبر انقاب به نمایندگان مجلس اشللاره و بر لزوم اجرا و تحقق آن تأکید شللده 
 بود. علی الریجانی با بیان این کلله نمایندگان در تعطیات به سرکشللی حوزه انتخابیه 
می روند، در موافقت با این طرح اظهار داشت: اسم این تعطیات »تابستانی« است واال به 
سرکشی در حوزه انتخابیه می گذرد. طرح مذکور، این زمان را حذف نمی کند، بلکه آن را 
صرف همین امر می کند. از این رو به جای عنوان »تعطیات تابستانی« زمان سرکشی به 

حوزه انتخابیه را بیشتر می کند تا نمایندگان به امورات مردم برسند. 
رییس مجلس که می گفت روح این طرح مثبت است و جلوی ایرادات باوجه به مجلس 
را می گیرد، خطاب به نماینللدگان مخالف این طرح تأکید کرد کلله تصویب آن منجر به 
کاهش زمان سرکشی به حوزه های انتخابیه نمی شللود. البته از آنجا که این طرح اصاح 
آیین نامه داخلی مجلس است، به آرای دو سوم نمایندگان نیاز دارد. سیدجال یحیی زاده، 
نماینده تفت و میبد در تذکری با تأیید سخنان الریجانی گفت: اگرچه محتوای این طرح 
 خوب است، اما به نظر می رسد که تبلیغاتی اسللت؛ چون حتی با تصویب یک فوریت آن، 
نمی توان ظرف یکی دوهفته آینده تا قبل از آغاز تعطیات تابستانی آن را به تصویب رساند 
و بیشتر منجر به هجمه تبلیغاتی علیه مجلس می شود.حسین نقوی، نماینده ورامین هم 
به نحوه نگارش این طرح انتقاد کرد که تعطیات مجلللس را به راحت طلبی نمایندگان 
نسبت داده است، در حالی که نمایندگان همواره دنبال یک ساعت فرصت برای پیگیری 
کار مردم هستند و اصًا در دوره نمایندگی تعطیلی معنا ندارد. الریجانی هم با بیان این 
 که نوع نگارش این طرح را می توان »بدسلیقگی« خواند، تأکید کرد که محتوای آن شائبه 

 راحت طلبی را رفع می کند.

مجلس انرژی 

 برگ برنده جدید ایران
 در تحریم ها

 تالش برای حذف 
تعطیالت نمایندگان مجلس 

به غیر قابل پیش بینی بودن  احمدی نژاد عادت کرده ایم
 رییس مجلللس هفتم در پاسللخ به سللؤالی مبنی بر این کلله تدبیر مجلللس درباره 
گرانی های اخیر که مردم را آزرده و نگران کرده اسللت چیسللت، گفت: دخالت های 

مجلس در موارد کان اقتصادی است. 
حدادعللادل گفللت :کمتللر اتفللاق می افتللد کلله بللا یللک مصوبلله مجلللس نرخ 
ارزاق و کاالهللا بلله سللرعت تغییللر کنللد. تأثیللر تصمیللم گیری هللای دولللت 
و وزارتخانه هللا در نرخ هللا زودتللر معلللوم می شللود. مجلللس در قانللون 
 بودجلله کان اقتصللاد تأثیللر می گللذارد، بللا ایللن اوصللاف اگللر احسللاس

  شللود برای کاهش گرانی مجلس بایللد قانون وضع کنللد، نماینللدگان آمادگی آن 
را دارند.وی در پاسخ به این سؤال که جدای از تأثیر قانون پیگیری های مجلس نسبت 
به این موضوع به چه شللکل خواهد بود، گفت: پیگیری های ما به این شکل است که 
مرتباً به وزیران تذکر داده می شود و بحث می کنیم، کما این که پیگیری هایی انجام 
شد و آثار ارزانی و کاهش قیمت ها در برخی اقام دیده می شود. نماینده تهران افزود: 
به هر حال باید توجه شللود که این گرانی ها در عین حال که به مدیریت احتیاج دارد، 
جزوی از نقشه های دشمنان و تحریم هایی است که به ما تحمیل کرده اند. وی ادامه 
داد: هشت سال است که عادت کرده ایم تصمیم گیری ها در دولت آقای احمدی نژاد 

غیرقابل پیش بینی است.

مجلس

یادداشتیادداشت

؟؟؟

پیگیری

برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی

چهره روز
؟؟؟

؟؟
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؟؟؟

؟؟؟ مهرزاد 
دانش
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آگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی
به شماره 91/4/8-13585

اداره کل منابع طبیعی اس��تان اصفهان در اجرای ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع 
طبیعی و ذخایر جنگلی کشور 71/7/12 و تبصره یک ماده 3 آئین نامه اجرایی مصوب 
71/12/16 هیأت وزیران براس��اس تفویض اختیار ش��ماره 72/4/27-704/100/90 
س��ازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کش��ور محدوده رقبه ملی شده واقع در حوزه 

استحفاظی این اداره کل بشرح ذیل:
مرتع و مزرعه پی دینه پالک 254- اصلی بخش 16 فارس شهرستان سمیرم که دارای 
مساحت هشتصد و هشتاد و شش هکتار و هفت هزار و ششصد و هفتاد و سه متر مربع 
)886/7673( منابع ملی و دارای مس��احت هشت هکتار و یکصد و ش��انزده مترمربع 
)8/0116( مستثنیات قانونی و جمع کل آن هشتصد و نود و چهار هکتار و هفت هزار و 

هفتصد و هشتاد و نه مترمربع )894/7789( می باشد و حدود اربعه آن:
شمال: آبریز قره داش و مراتع و مزرعه تخت سلطان

مشرق: به جوی و جدول چشمه پهن و مرتع و مزرعه قره داش
جنوب: به مزرعه چشمه پهن و راه شاه قاسم و جوی چشمه پهن مرتع و مزرعه سر طاق 

شرقی و غربی
مغرب: آبریز شاه قاسم و تاج آباد و مرتع و مزرعه شاه قاسم زردکان و تاج آباد

باستثنای مستثنیات تبصره 3 پالک فوق موضوع ماده 2 قانون ملی شدن جنگل ها که 
به وسیله جنگلدار و کارش��ناس ذیصالح اداره کل بازدید و مشخصات این رقبه در متن 
آگهی قید و سوابق مربوطه در اداره منابع طبیعی شهرستان سمیرم و اداره کل موجود 
است جزء منابع ملی شده موضوع ماده 1 قانون ملی شدن جنگل ها تشخیص و مراتب 
به اطالع عموم رسانیده می شود تا چنانچه به تشخیص منابع ملی این رقبه معترض می 
باشند از تاریخ انتشار این آگهی در روزنامه کثیراالنتشار به مدت شش ماه اعتراض خود 
را کتباً همراه با مدارک و مستندات قانونی به اس��تناد تبصره یک ماده 9 قانون افزایش 
بهره وری بخش کش��اورزی و منابع طبیعی ایضاً نامه شماره 90/11/29-4692/721 
رئیس دادگاه های عمومی اصفهان به شعبه 24 دادگاه حقوقی اصفهان به عنوان شعبه 

ویژه تحویل تا مورد رسیدگی قرار گیرد. 
محمدحسین شاملی

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان
م الف/ 6103
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۶۵ هزار دانش آموز اصفهانی کالس 
ششمی می شوند 

علی س��هرابی، کارشناس مسئول آموزش دبس��تانی اداره کل آموزش 
وپرورش استان اصفهان گفت: از ۳۲۶ هزار دانش آموز مجموعه ابتدایی 
استان، ۶۵ هزار دانش آموز پایه پنجم ابتدایی در سطح استان وجود دارد 
که این افراد در سال تحصیلی آتی به پایه ششم ابتدایی منتقل می شوند. 
به گفته وی، در س��ال تحصیلی آتی دانش آموزان پای��ه پنجم ابتدایی 

موجود در سطح استان به پایه ششم ابتدایی ارتقا می یابند. 

سرعت الک پشتی خارج کردن 
خودروهای فرسوده از رده 

سید کریم داوودی، نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره 
به این که ۷۰ درصد آلودگی ش��هر اصفهان ناش��ی از تردد خودروهای 
فرسوده اس��ت، اعالم کرد: معاینه فنی خودروها عالوه بر این که نقش 
بس��یار مهمی که در کاهش آلودگی ه��وا دارد، در کنت��رل کیفیت و 
عدم نقص فنی خودروها نیزبس��یار تأثیرگذار است. به گفته وی، تردد 
خودروهای ش��خصی عامل حدود ۷۰ درصد از آالیندگی هوای ش��هر 
هستند که ضمن توس��عه حمل و نقل عمومی، باید نس��بت به ارتقای 
کیفیت خودروها و س��وخت آنها توجه جدی شود. نایب رییس شورای 
اسالمی ش��هر اصفهان با اش��اره به این که از رده خارج کردن بیش از 
صدهزار خودرو فرسوده از مصوبات دور دوم سفر ریاست جمهوری بوده 
است، تصریح کرد: بر اساس مصوبه، مقرر شده بود تسهیالت خودرو در 
اختیار مالکان خودروهای فرسوده قرار گیرد، ولی متأسفانه این مصوبه 

به کندی اجرا می شود. 

مادی های اصفهان احیا شد
رضا امینی، شهردار منطقه ۸ اصفهان اظهار داشت: احیای مادی های 
آزادان، فدن، تی��ران و آهنگران با هزینه ای بالغ ب��ر دو میلیارد و۵۸۰ 
میلیون ریال انجام ش��ده اس��ت. به گفته وی، احیای مادی آزادان در 
خیابان رزمندگان به طول۲۰۰ متر با هزین��ه۳۵۰ میلیون ریال انجام 
ش��ده اس��ت. وی با بیان این که۴۵۰ مترمربع فضای س��بز در حاشیه 
مادی آزادان با هزینه صد میلیون ریال ایجاد ش��ده اس��ت، افزود: احیا 
و س��اماندهی فدن در خیابان ش��هید فروغ��ی به ط��ول ۹۰۰ متر و با 
هزینه۹۵۰ میلیون ریال نیز از دیگر پروژه های انجام ش��ده در منطقه 

۸  است. 

 آب چشمه ها را نخورید
وبا نمی گیرید 

مرکز مدیریت بیماری ه��ای واگیر وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش 
پزش��کی اعالم ک��رد: وبا بیماری اس��هالی اس��ت که توس��ط باکتری 
ایجاد می ش��ود و از طریق آب و مواد غذایی آلوده ب��ه باکتری،  بیماری 
انتقال یافت��ه و در ص��ورت عدم رعایت بهداش��ت ف��ردی و عمومی و 
مص��رف آب و غ��ذای آل��وده، همه گیری ایجاد می ش��ود. ای��ن مرکز 
توصیه ک��رد: به منظور پیش��گیری از ابت��ال به وبا، بای��د از مصرف آب 
 رودخانه ها و چشمه های ناشناخته و نیز آب پارک هایی که فاقد عالیم 

هشداردهنده هستند، جدا پرهیز کرد.

دهن کجی به بازنشستگان 
مجید روستایی، مدیرعامل کانون بازنشستگان فرهنگی و وظیفه بگیران 
اس��تان اصفهان گفت: عدم تمدید بیمه طالیی بازنشستگان فرهنگی، 
یک توهین، دهن کجی و بی توجهی به این قش��ر است. وی  با اشاره به 
مشکالت بیمه طالیی بازنشستگان فرهنگی اظهار داشت: قرارداد بیمه 
طالیی فرهنگیان بازنشس��ته که دی ماه ۹۰ با تبلیغات فراوان با بیمه 
ایران منعقد ش��د، چهار ماهه و از دی ۹۰ تا فروردین ۹۱ بود. به گفته 
وی، این درحالی اس��ت که فرهنگیانی که طی اس��فند ۹۰ و فروردین 
۹۱ هزینه درمانی پرداخت کرده اند، به این امید که هزینه های خود را 
از بیمه طالیی دریافت می کنند با مش��کل روبه رو شده اند،  به گونه ای 
که حق بیمه از حقوق آنان کسر ش��د، ولی هیچ استفاده  درمانی از آن 

نشده است.

 دشت سجزی اصفهان 
یکی از خشک ترین نقاط کشور

داریوش فتحی، مدیرعامل س��ازمان پارک ها و فضای س��بز شهرداری 
اصفهان گفت: یکی از خشک ترین نقاط کشور دشت سجزی است که 
غبار زیادی از این منطقه به ش��هر اصفهان وارد می شود. به گفته وی، 
با توجه به این که آبی که از تصفیه خانه ش��رق اصفه��ان خارج و بدون 
هدف وارد بیابان می ش��ود، س��بب آلودگی محیط زیست و سفره های 
آب زیرزمینی ش��ده و یا به صورت غیرقانونی برای کش��اورزی و تولید 
محصوالت علوفه ای و کش��اورزی مورد اس��تفاده قرار می گیرد. فتحی 
تأکید کرد: تالش می کنیم تا از این آب برای توسعه فضای سبز جنگلی 

استفاده کرده و آلودگی را به حداقل برسانیم.

شاکی های آنتن های 
خطرناک بشتابند 

زنگ خطر طالق نایین 
هم به صدا درآمد 

مصطفی بهبهانی، عضو کمیس��یون محیط زیست شورای اسالمی شهر 
اصفهان تأکید کرد: آنتن های مخابراتی که با ضوابط شهرسازی و سیمای 
شهری مغایرت داش��ته باشد، جمع آوری می ش��ود. به گفته وی، هنوز 
اثرات زیان بار نصب آنتن ه��ای مخابراتی در میان بافت های ش��هری و 
مسکونی از سوی مراجع رسمی تأیید نشده است. وی با تأکید بر این که 
مدیریت ش��هری اصفهان آنتن های مخابراتی که با ضوابط شهرسازی و 
 سیمای شهری مغایرت داشته باشد را جمع آوری می کند، اذعان داشت:  
محله های��ی که به خاطر نصب این نوع آنتن ها ش��اکی داش��ته باش��د، 
شهرداری اصفهان با ارجاع این موضوع به کمیسیون ماده ۱۰۰ اقدام به 

جمع آوری آنتن های مخابراتی می کند.

محسن غربت نواز، رییس دادگستری شهرستان نایین گفت: آمار طالق 
نسبت به سال گذشته ۱۱درصد افزایش داشته است. به گفته وی، میزان 
 پرونده وارده دادگس��تری نایین در س��ال ۹۰-۸۹، هفت ه��زار و ۲۸۷

فقره بوده که این میزان در سال ۹۱-۹۰ به هشت هزار و ۶۳۶فقره افزایش 
یافته است. وی بیان داشت: این تعداد رشد معادل ۱۸/۵درصدی ورودی 
پرونده ها را به دادگس��تری نایین نش��ان می دهد. رییس دادگس��تری 
شهرس��تان نایین خاطرنش��ان کرد: در هر پرونده حداقل دونفر درگیر 
 هس��تند. غریب نواز افزود: در مجم��وع پرونده های دع��اوی خانوادگی 
 اع��م از مهری��ه، نفق��ه و ط��الق در دادگس��تری نایی��ن ۱۷درص��د 

کاهش داشته است. 

هشدار پیگیری

گشتی در اخبار

 رقابت نخبگان قرآنی  کشور 
در اصفهان کلید خورد 

گروه ش�هر- س��ی امین دوره مس��ابقات کش��وری قرآن ونهج البالغه  
دانش آموزی در اصفهان آغاز شد. سی امین دوره مسابقات کشوری قرآن 
و نهج البالغه۱۰ ت��ا ۲۱ تیرماه با حضوردوه��زار و ۲۰۰ دانش آموز دختر 
و پس��ردر دونوبت  از سراس��ر کش��ور در اصفهان برگزار می شود. مهدی 
نم نبات، دبیر برگزاری این مسابقات وکارش��ناس مسئول قرآن و عترت 
اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: در این دوره از مسابقات 
از۱۱ تا ۱۴تیر ماه، هزار و ۱۰۰  دانش آموز پسر و  از ۱۸ تا ۲۱ تیر ماه نیز 
هزار و ۱۰۰ دانش آموز دختر از سراسر کش��ور در اردوگاه شهید بهشتی 

اصفهان به رقابت می پردازند. 
نم نب��ات افزود: این مس��ابقات 
در چهار رش��ته حفظ،تفسیر، 
قرائت قرآن کریم و نهج البالغه 
باحضور دانش آم��وزان مقاطع 
راهنمایی و متوس��طه سراسر 
کشور برگزار می شود. وی  گفت:  
دوره قبلی این مسابقات پارسال  

در استان مرکزی برگزار شد.
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خبر روز
پذیرش 190 کارآموز جدید رشته حقوق در اصفهان

س��ید مصطفی انوری زاده، رییس کانون وکالی دادگستری اس��تان اصفهان گفت: در سال 
جاری ۱۹۰ کارآموز جدید رشته حقوق از طریق آزمون به مجموعه کانون وکالی دادگستری 

استان اصفهان اضافه می شوند.
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۱۱ تیرم��اه ج��اری ب��ه 
پروین 
مناس��بت میالد حضرت احمدی 

علی اکب��ر )ع(، روز جوان 
نامگذاری شده اس��ت. بنا به فرموده رهبر معظم 
انقالب، جوانی دوره اعتالی هویت و ش��خصیت 
فکری و انس��انی هر فردی اس��ت. جوانی دوران 
اضطراب ها، احساس��ات تند، تزلزل ها، شادی ها، 
غم ها، سختی ها، آسانی ها، دوران استقالل طلبی 
و شکوفایی است. اشتغال یکی از نیازهای امروزی 
و اصل��ی جوانان اس��ت و آمار باالی بی��کاری در 
جوانان، حاکی از بی اعتمادی دولت و مسئوالن به 
این قشر جامعه است، اما دولت باید با فراهم سازی 
بستر های اشتغال برای جوانان، مشکل ازدواج آنها 
را نیز سامان بدهد و به دنبال این موضوع نیز سن 
ازدواج در جامعه روز به روز افزای��ش نیابد؛ البته 
افزایش درصد بیکاری جوانان سبب بروز اعتیاد و 
بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی و مجرد ماندن 
آنها نیز شده است و گذر کشور از مقابل تمامی این 

مش��کالت، به اعتماد مس��ئوالن دولتی و نظام به 
جوانان نیاز دارد.

هویت بخشی به جوانان آینده کشور را 
تضمین می کند

حجت االس��الم حج��ت اهلل داوودی، مدیر مرکز 
تربیت مبل��غ بین الملل دفتر تبلیغات اس��المی 
اس��تان اصفهان در این باره  می گوید: در گذشته 
س��ازمان ملی جوانان در راس��تای س��اماندهی و 
رس��یدگی به مش��کالت جوانان در سطح جامعه 
وجود داش��ت، اما تنها وجود یک س��ازمان برای 
رسیدگی به مشکالت جوانان کافی نیست. به گفته 
وی، نیاز های جوانان در س��طح جامعه گس��ترده 
اس��ت و در هر س��ازمان و اداره ای باید یک بخش 
برای رس��یدگی به مش��کالت جوانان اختصاص 

داده شود.
مدیر مرکز تربیت مبل��غ بین الملل دفتر تبلیغات 
اسالمی استان اصفهان با تأکید بر این که جوانان 

امروز آینده س��ازان کشور هس��تند، اعتقاد دارد: 
تمام ادارات باید بخشی از مجموعه خود را درگیر 

مشکالت جوانان جامعه کنند. 

مش�کل هویتی مهم ترین مش�کالت 
جوانان امروز 

حجت االس��الم داوودی با اش��اره به این که اگر 
جوان��ان هویت خ��ود را بشناس��ند بس��یاری از 
مشکالت آنها در س��طح جامعه برطرف می شود، 
می گوید: با هویت بخشی به جوانان آینده کشور و 
جامعه تضمین می شود و دین گریزی جوانان امروز 
و بسیاری از معضالت فرهنگی، اجتماعی و رفتاری 
موجود در جامعه که ناشی از مشکل هویتی جوانان 

است، برطرف می شود.

مش�کالت و خطرات جنس�ی جوانان 
امروز را تهدید می کند

امیر حس��ین بانکی، عضو هیأت علمی دانش��گاه 

اصفهان با اش��اره به این که مسئوالن باید شرایط 
اشتغال جوانان را در س��طح جامعه فراهم کنند، 
می گوید: مش��کل اصلی جوانان امروز به مس��أله 
ازدواج باز می گردد و ام المس��ائل امروز کش��ور با 
مس��أله ازدواج جوانان رابط��ه تنگاتنگی دارد. به 
اعتق��اد وی، در حال حاضر مش��کالت و خطرات 
جنس��ی جوانان را تهدید می کن��د و ازدواج تنها 
راه حل این مشکل اس��ت و راه حل دومی در این 
زمینه وجود ندارد. دکتر بانکی با اشاره به این که 
تمام اقشار مختلف جامعه و سازمان های فرهنگی 
و اجتماعی بای��د مس��أله ازدواج جوانان را جدی 
بگیرند، ادامه داد: تمام مسئوالن باید یک نهضت 
 خانواده س��ازی را ب��رای جمعی��ت ۱۲میلیون و

۵۰۰ هزار نفری جوانان مجرد موجود در س��طح 
کشور راه اندازی کنند.

به گفته وی، در گذشته سازمان ملی جوانان متولی 
امور جوانان بوده، اما با ادغام آن در وزارت ورزش، 
مجموعه ای برای رس��یدگی به مشکالت جوانان 
جایگزین این سازمان نشده اس��ت. بانکی با بیان 
این ک��ه در حال حاضر جای خالی س��ازمان ملی 
جوانان در جامعه احساس می شود، می افزاید: در 
گذشته اقدامات و حرکت های مناسبی در راستای 
ساماندهی مش��کالت جوانان توسط این سازمان 
صورت گرفته، ام��ا با انح��الل آن، این حرکت ها 
نیز متوقف شده و هیچ مجموعه ای نیز جایگزین 

سازمان ملی جوانان نشده است.
ب��ه اعتق��اد وی، محیط های ورزش��ی و تفریحی 
از گرای��ش جوانان به س��وی اعتیاد و فس��اد های 
اجتماعی جلوگیری می کند، ام��ا بیکاری و نبود 
احساس مسئولیت در جوانان از بزرگ ترین دالیل 
گرایش جوانان به س��وی مواد مخدر محس��وب 
می ش��ود و در حال حاضر احس��اس مس��ئولیت 
در جوانان کمرنگ ش��ده اس��ت. البته وی معتقد 
اس��ت  بر خالف تفک��ر عمومی، قلیان و س��یگار 
ذائقه جوان را نسبت به مواد مخدر آماده می کند 
و ترویج محیط هایی برای استفاده جوانان از قلیان 
و س��یگار به منظور جلوگیری از گرای��ش آنها به 
سوی مواد مخدر، تنها درصد آسیب های جوانان 
را افزای��ش می ده��د. وی با بیان ای��ن که جامعه 
باید موانع ازدواج جوان��ان را بفهمد و درک کند، 

ادامه می دهد: موانع فرهنگی به مراتب بیشتر از 
موانع اقتصادی سبب افزایش سن ازدواج جوانان 
شده است و چشم و هم چشمی ها و باال رفتن سطح 

انتظارات از مهم ترین این موانع است. 

جوانان امروز به دلیل بیکاری از تشکیل 
خانواده فراری هستند

 علی رضایی، دانش��جوی ترم چهارم مهندس��ی 
کامپیوتر معتقد اس��ت: ام��روز تعداد بس��یاری 
از جوان��ان از فارغ التحصی��الن بی��کار موجود در 
سطح جامعه هس��تندو بیکاری یکی از مهم ترین 
مش��کالت جوانان به ش��مار می رود و ساماندهی 
اش��تغال جوان��ان، کلید بس��یاری از مش��کالت 
آنهاس��ت. وی می گوید: دولت، مجل��س و تمام 
مسئوالن باید بس��تر های اش��تغال جوانان را در 
جامعه فراهم کنند؛ زیرا بیکاری س��بب گمراهی 
این افراد و بروز بس��یاری از فس��اد های اجتماعی 
می ش��ود و امروزه جوانان به دلیل معضل بیکاری 
از تشکیل خانواده و سنت حس��نه ازدواج فراری 

شده اند.

نبود ش�غل مناس�ب، مش�کل90درصد 
جوانان 

مری��م ن��ادری، یک��ی از جوان��ان اصفهان��ی که 
فارغ التحصیل رش��ته حق��وق اس��ت، می گوید: 
۲۸ س��اله هس��تم و ح��دود چه��ار س��ال پیش 
فارغ التحصیل شده ام، اما هنوز نتوانسته ام شغلی 

متناسب با رشته تحصیلی ام پیدا کنم.
وی اعتق��اد دارد: قص��د ادامه تحصیل در رش��ته 
حقوق و وکالت را دارم، اما قبولی در دانشگاه های 
دولتی ب��ه س��ختی امکان پذی��ر اس��ت و قبولی 
در آزم��ون وکالت نیز ب��ا توجه ب��ه درصد باالی 
متقاضیان ش��رکت در آزمون وکالت، ش��رایط را 
سخت کرده اس��ت. به گفته این جوان اصفهانی، 
حمایت ه��ای دول��ت و مس��ئوالن از جوان��ان به 
اندازه کافی نیس��ت و نبود شغل متناسب با رشته 
تحصیلی، از مشکالت بیش از ۹۰ درصد از جوانان 
اس��ت، اما با توجه به این موارد باز هم دولت هیچ 
اقدامی در راستای کاهش مشکالت جوانان انجام 

نمی دهد.

شعار تا  کی؟

بیکاری جوانان، بهای بی اعتمادی دولت و مسئوالن

بهداش��ت حرفه ای عبارت است از: 
گروه 
شهر 

       
عل��م هنرتأمی��ن باالترین س��طح 
سالمت نیروی کار، حفظ و ارتقای 
سالمتی آنان و حفظ سرمایه از طریق ایجاد محیط کار سالم و 
مسائل مربوط به کار؛ نخستین کمیته مشترک سازمان بهداشت 
جهانی و س��ازمان بین الملل��ی کار که در س��ال۱۹۵۰ در ژنو 
تشکیل شد، بهداش��ت حرفه ای را چنین تعریف کرده است. 
امروز در اصفهان که پس از جدایی استان البرز از تهران به عنوان 
اولین اس��تان صنعتی در کش��ور محسوب می ش��ود، مسأله 
بهداش��ت حرفه ای بیش از پی��ش مورد توج��ه و اهمیت قرار 
گرفته، تا جایی ک��ه نهادهای تولیدی را بر آن س��اخته تا برای 
جلوگیری و یا پیشگیری از حوادث، خود را به تجهیزات ایمنی 

مجهز کنند. 
علی قادری، مدیرکل تعاون، کار و رف��اه اجتماعی در همایش 
کارشناسان بهداش��ت حرفه ای که با حضور صاحبان مشاغل 
و کارشناسان بهداشت حرفه ای استان اصفهان برگزار شد، به 
تعداد بیمه شدگان در استان اصفهان اشاره کرد و گفت: آمارها 
نشان می دهد که در استان اصفهان ۹۰۰ هزار کارگر بیمه شده 
داریم که باالی ۵۰ درصد از جمعیت استان را تشکیل می دهد. 
وی ادامه داد: این آمار نشان می دهد که قشر حداکثری استان 
را جمعیت کارگر تشکیل می دهد. وی متذکر شد: اداره تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی برای محقق شدن شعار تولید ملی بسته ای 
را تهیه کرده که در آن ۲۵ راهبرد فراسازمانی و درون سازمانی 
تدوین شده است. قادری در معرفی راهبردهای منشور اداره کار 
عنوان کرد: از جمله راهبردهایی که اعتقاد داریم از محورهای 

مهم محسوب می شود، صیانت از نیروی انسانی کار است.

سهم 8 درصدی بیمه تأمین اجتماعی در استان
حس��ین عطایی، مدیردرمان تأمین اجتماعی استان اصفهان  
هم در ادامه به اختصاص بیش از ۸ درصد از س��هم بیمه کشور 
توسط اصفهان اشاره کرد و گفت: با توجه به بیش از ۸ درصدی 

نرخ بیمه ش��دگان کش��ور در اس��تان اصفهان، در حال تجربه 
کردن رشد فزاینده ای در بخش بیمه هستیم و با توجه به این 
که اصفهان به عنوان قطب صنعتی کش��ور محسوب می شود، 
این آمار در حال افزایش اس��ت. وی  یادآور شد: ۷۸۵ نفر از کار 
افتاده ناش��ی از بیماری در استان داش��ته ایم که هزینه آن در 
مجموع ۱۵۷میلیارد تومان می شود. وی خاطرنشان کرد: اگر 
غرامت دستمزد ایام بیماری با متوسط حقوق کارگری ۱۰ هزار 
تومان محاسبه و آن را ضرب در یک میلیون و ۳۶۳ هزار و ۸۲۸ 
روز کنیم، در مجموع ۱۳ میلی��ارد و ۴۸۰ میلیون تومان از این 
محل برای صندوق تأمین اجتماعی در اس��تان اصفهان هزینه 
ایجاد کرده ایم. وی تع��داد افراد بیمه ش��ده تأمین اجتماعی 
دچار نقص عضو و از کار افتادگی جزیی به علت حادثه ناش��ی 
 از کار را ۲۸۱ نفر خوان��د و گفت: ۴۰ نفر نق��ض عضو کمتر از 
۱۰ درصد، ۱۱۱ نفر دچار نقض عضو ۱۰ تا ۳۳ درصد و مابقی 

۳۳ تا ۶۶ درصد، از کار افتاده جزیی محسوب می شوند.
وی به هزین��ه ۱۸۱ میلیارد تومانی س��ازمان تأمین اجتماعی 
در س��ال ۹۰ اش��اره کرد و افزود: ب��ا توجه ب��ه پرداخت هایی 
که س��ازمان در مورد نقص عضو، هزینه ه��ای درمانی، از کار 
افتادگی و... کرده، سازمان متحمل رقمی معادل۱۸۱میلیارد 
تومان در سال گذشته شده اس��ت که با توجه به این هزینه، از 
سوی مدیریت ارشد زیر س��ؤال هستیم.کمال حیدری، رییس 
مرکز بهداشت اس��تان اصفهان در تکمیل صحبت های دیگر 
مسئوالن گفت: اگر از تعداد مصدومان و سوانح دیدگان شغلی 
در سال جاری تنها۱۰ درصد کاسته شود، رقم قابل توجهی از 
 هزینه کردهای س��ازمان کاهش می یابد و ب��ر اقتصاد درمانی 
اثرگذار خواهد بود. وی پیشگیری از درمان را راهی برای مقابله با 
هزینه های احتمالی دانست و گفت: هزینه ای که در پیشگیری 
 می شود، به مراتب کمتر از درمان است؛ زیرا اشخاصی که دچار 
نقص عضو و یا از کارافتادگی می ش��وند، قش��ر کارگر جامعه 
هس��تند که با این اتفاق و هزینه های درمانی، به زیر خط فقر 

می روند.

با گذش��ت بیش از ۱۰ روز از تابس��تان، 
داوود 
جلس��ه ای با موضوع اوقات فراغت در شیخ جبلی 

اس��تانداری اصفهان برگزار شد. در این 
جلس��ه که به نوعی می توان گفت پس از خواب کوتاه مسئوالن 
تشکیل ش��ده اس��ت، اوقات فراغت و چگونگی سپری کردن آن 
توسط پسران و دختران اصفهانی مورد بررسی و شور قرار گرفت.

محمد مهدی اس��ماعیلی، معاون سیاس��ی، امنیتی و اجتماعی 
استاندار اصفهان در رابطه با فراهم کردن زیرساخت های اجتماعی 
و تقویت مباحث فرهنگی گفت: رویک��رد عمومی دولت در دوره 
دهم، تقویت مباحث فرهنگی بوده، به طوری که زیرساخت های 
آن به صورت ویژه و با نگاه فرهنگ محور تجهیز و توسعه پیدا کرد.

وی ادامه داد: انقالب ما اساس��ا یک انقالب فرهنگی بوده و برای 
رونق آن، نیازهای فرهنگی و دینی ش��کل گرفت��ه اند. در چنین 
جامعه ای متولیان حاکمیت باید تمام تالش خود را انجام دهند تا 

حوزه فرهنگی با این آموزه ها شکل بگیرد.

مسجد محوری، سیاست عمومی استان
 معاون سیاس��ی، امنیتی و اجتماعی اس��تاندار اصفه��ان به نگاه 
مس��جد محوری به عنوان سیاست عمومی اس��تان اشاره کرد و 
گفت: در مباحث فرهنگی، نگاه مس��جد محوری از ارکان اصلی 
این دید بوده که ما ب��ه دنبال آن هس��تیم. وی فعالیت فرهنگی 
جوانان در اماک��ن متبرکه را راهی برای رش��د تربیتی دانس��ت 
و متذکر ش��د: معتقدیم اگ��ر جوانان فعالیت ه��ای فرهنگی را 
در کنار مس��اجد انجام بدهن��د، از امکانات تربیت��ی مکان های 
مقدس نیز بهره خواهند برد، به همین جهت س��عی کرده ایم تا 
مکان های مشاوره ای را در مس��اجد تأسیس کنیم. اسماعیلی 
با اذعان بر این که هم افزایی در فعالیت های فرهنگی می تواند 
در راهبردهای فرهنگی نقش اساسی داش��ته باشد، متذکر شد: 
دس��تگاه های فرهنگی از جمله اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
 اداره کل ورزش و جوان��ان و... بای��د برای پیش��برد فعالیت های

فرهنگی به صورت منظومه منسجم عمل کنند. 

خیرین اماکن ورزشی بسازند
اسماعیلی در بخش دیگر صحبت های خود خیرین را به ساخت 
 مکان های ورزش��ی ترغی��ب و تش��ویق کرد و گفت: همیش��ه 
مدیریت های ورزشی از کمبود سرانه ورزشی در استان گله مندند 
و باور دارند که سرانه کنونی متناسب با نیاز مردم نیست، ولی باید 
یادآور شوم که اضافه کردن یک متر مربع به سرانه ورزشی استان 
هزینه ای باال به همراه دارد که این هزینه می تواند در پیش��برد 
زیرساخت ها اس��تفاده ش��ود. در این بخش خیرین با توجه به 
کارنامه مثبتی که در مدرسه سازی و... دارند، می توانند به عرصه 
ورزش هم ورود کنند. به گفته وی، با توجه به این که در سال جاری 
 همزمان با آغاز مرداد ماه ماه مبارک رمضان نیز آغاز می ش��ود،

بنابراین فعالیت ه��ای اوقات فراغت بر اس��اس آیین های این ماه 
مبارک برنامه ریزی شده است.

ترویج فرهنگ غ�رب برای پرک�ردن اوقات فراغت 
جوانان

محمد قطبی، مدی��ر کل دفتر فرهنگی و اجتماعی اس��تانداری 
اصفهان در ادامه بهترین راه را برای کاهش فعالیت های جزیره ای 
دس��تگاه های فرهنگی در زمینه اوقات فراغت اطالع رس��انی به 
صورت گسترده در زمینه فعالیت همه دستگاه ها دانست و گفت:  
در س��ال جاری و ایام اوقات فراغت فعالیت ه��ای جدیدتری از 
دستگاه ها ش��اهد خواهیم بود. وی فعالیت های جامعه غرب را 
برای پر کردن اوقات فراغت جوانان و نوجوانان خطرساز دانست و 
گفت: ترویج فیلم های هالیوودی و بالیوودی و همچنین توسعه 
بازی های رایانه ای و برنامه های ماهواره ای به عنوان محوری 
برای پرکردن اوقات فراغت، می توان به مرات��ب برای نوجوانان 
و جوانان خطرناک باش��د. مدیر کل دفتر فرهنگ��ی و اجتماعی 
استانداری اصفهان خانه نشین شدن جوانان در ایام اوقات فراغت 
را یکی دیگر از پارامترهای منفی دانست و متذکر شد: خانواده ها 
باید مراقب فعالیت های انفرادی فرزندانشان در خانه که به معنای 

پر کردن اوقات فراغت آنهاست باشند.

گزارش 

جوانان، قربانی مدیریت های جزیره ای نبود بهداشت حرفه ای هزینه های سال 90  را کمرشکن کرد
خبر 
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 پیشنهاد افزایش 12درصدی 
قیمت کاغذ

 رییس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا از ارایه پیشنهاد افزایش 
10 تا 12درصدی قیمت کاغذ به س��ازمان حمایت خبر داد. ابوالفضل 
روغنی در گفتگو با فارس، با اشاره به رش��د 35 درصدی هزینه تولید 
کاغذ و مقوا در کشور اظهار داشت: س��ازمان حمایت در مرحله قبلی 
مجوز افزایش 10 درصدی قیمت کاغذ را صادر کرد، اما  قیمت  فروش 
کاغذ باید بازهم افزایش یابد. وی با بیان این که قیمت چوب 35 تا 40 
درصد افزایش یافته و مشکالت جدی در تأمین چوب برای کارخانه ها 
وجود دارد، تصریح کرد: پیشنهاد ما تعدیل قیمت کاغذ و مقواست و در 
حال حاضر برخی محصوالت را با حاشیه ضرر، تولید و عرضه می کنیم. 
وی با اش��اره به واردات 70 درصد کاغذ روزنامه مورد نیاز کشور و رشد 
قیمت  کاغذ های وارداتی، اظهار داشت: در مورد تولید کاغذ روزنامه و 
تحریر با زیان تولید روبه رو هستیم. روغنی با اشاره به تولید چهار هزار 
تن کاغذ روزنامه طی سال جاری، گفت: برنامه امسال تولید 26 هزار تن 

کاغذ روزنامه است که در طول سال محقق خواهد شد.

ترک تشریفات مناقصه پارس جنوبی 
خبرساز شد

 مصوبه هیأت دولت مبنی بر ترک تش��ریفات مناقصه برای توس��عه 
باقی مان��ده فازه��ای پارس جنوب��ی منجر ب��ه نامه ن��گاری رییس 
مجلس با رییس جمهور ش��د. در نامه علی الریجانی، رییس مجلس 
شورای اس��المی به محمود احمدی نژاد، رییس جمهور آمده است: 
 »بازگشت به رونوش��ت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 
46908/ت44646ن م��ورخ 1389/3/2 موضوع: ترک تش��ریفات 
مناقصه برای توسعه باقی مانده فازهای پارس جنوبی، نظر به این که 
به موجب بند ب ماده یک قانون برگزاری مناقصات- مصوب 1383- 
تمامی وزارتخانه ها از جمله وزارت نفت مشمول قانون مزبور می باشند 
و از آنجا که طبق همین قانون، در مواردی که انجام مناقصه بر اساس 
گزارش توجیهی دس��تگاه مناقصه گزار به تش��خیص هیأت سه نفره 
مرکب از مقامات مذکور در ماده 28 همان قانون میسر نباشد، می توان 
معامله را به ترتیبی که هیأت ترک تشریفات مناقصه با رعایت مقررات 
و صرفه و صالح دستگاه اجرایی ذیربط- وزارت نفت- تعیین می نماید 
انجام داد، علیهذا متن مصوبه به لح��اظ تجویز انعقاد قرارداد به روش 
ترک تشریفات مناقصه، بدون تصریح به ضرورت رعایت ترتیبات مقرر 

در ماده 27 قانون فوق الذکر مغایر با قانون است.«

کاالی فاقد بارکد دو بعدی شبنم 
قاچاق محسوب می شود

قائم مقام اجرایی وزی��ر صنعت، معدن و تجارت اع��الم کرد کاالیی 
 که فاقد بارکد دوبعدی ش��بنم باش��د قاچاق محس��وب می شود. 
محمد صادق مفتح، قائم مقام اجرایی وزیر صنعت، معدن و تجارت با 
تأکید بر اجرای هر چه دقیق تر طرح شناسنامه دار کردن کاالهای 
وارداتی و پروژه ش��بکه بازرس��ی و نظارت مردمی )شبنم( پیگیری 
جدی مس��ئوالن اس��تانی را برای تحقق این مهم خواستار شد. در 
جلسه هماهنگی اجرای طرح شبنم در استان ها که با حضور رؤسای 
سازمان های صنعت، معدن و تجارت،  نمایندگان کمیته های مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز و سازمان تعزیرات حکومتی استان ها برگزار شده 
بود، مفتح با اعالم این مطلب، افزود: اکنون ضروری ترین زمان برای 
اجرای طرح شبنم است؛ چرا که جلوگیری از ورود کاالی قاچاق به 
کشور به خوبی کنترل خواهد شد. وی با اش��اره به این که از سه ماه 
گذشته که این طرح به طور جدی مورد بررس��ی و اجرا قرار گرفته، 
می توان گفت که ورود کاالها مشمول این طرح شده و نصب اجباری 

بارکد دو بعدی شبنم بر روی کاالها به خوبی به اجرا درآمده است. 

وانت تندر ۹۰ امسال می آید
مدیرعامل ایران خودرو از عرضه وانت تندر 90 به بازار تا پایان امسال 
خبر داد. جواد نجم الدین اظه��ار کرد: طبق برنامه ریزی های صورت 
گرفته، وانت تندر90 تا پایان امسال وارد بازار خواهد شد. وی با بیان 
این که ظرفیت نهایی تولید 50 هزار دستگاه در سال برای وانت تندر 
90 پیش بینی شده است، خاطرنشان کرد: تا پایان امسال تولید این 
خودرو با تیراژ مناس��ب آغاز و به تدریج افزایش می یابد تا به سقف 
تولید برس��د. مدیرعامل گ��روه صنعتی ایران خ��ودرو در خصوص 
قیمت عرضه این محصول ب��ه بازار اظهار ک��رد: تاکنون قیمت این 
خودرو نهایی نش��ده است. به گزارش ایس��نا، پیش از این قائم مقام 
مدیرعامل ایران خودرو در خصوص تولید وانت تندر 90 اظهار کرده 
بود که وانت های موجود در ایران از نظر مصرف سوخت و تکنولوژی 
قدیمی محسوب می شوند، بنابراین ایران خودرو تولید وانتی جدید 
با تکنولوژی روز را در دس��تور کار قرار داده است. به گفته میرجواد 
س��لیمانی، وانت تندر90 در دو نوع بنزینی و دوگانه سوز و احتماالً 
دیزلی تولید خواهد ش��د. این وانت گنجای��ش800 کیلوگرم بار را 

داشته و مجهز به کیسه هوا و ترمز ضد قفل خواهد بود.

علیرضا شاه سیا، رییس اتحادیه 
سپهر 
وانت بار و پیک موتوری اصفهان حالجیان

 گف��ت: ای��ن اتحادی��ه، اولی��ن 
اتحادیه ای است که توانس��ته در دوره اول و با همکاری 
اعضا و تعداد کم، پروانه کس��ب م��کان اداری برای خود 
خریداری کند. وی اجاره بودن اماکن اتحادیه ای صنفی 
را از مشکالت اصناف دانس��ت و ابراز امیدواری کرد که 
همه اتحادیه ها بتوانند برای خود مکان تخصصی داشته 

باشند.
رییس اتحادیه کش��وری وان��ت بار و پی��ک موتوری در 
ادامه اف��زود: در راس��تای مذاکره با معاون س��تاد حمل 
و نقل س��وخت، راکبان پیک موت��وری باید ب��ه همراه 
گواهینامه و سند مالکیت موتور سیکلت خود به اتحادیه 
 مربوطه مراجعه کنن��د و رییس اتحادیه های اس��تانی 
پیک موتوری هم با درج اطالعات آنان در سایت مربوطه، 
آمار بیمه ش��دگان را به مدیریت س��وخت کش��ور ارایه 

خواهند داد.
ریی��س اتحادی��ه کش��وری وانت ب��ار و پی��ک موتوری 
خاطرنش��ان کرد: این افراد تحت بیمه تأمین اجتماعی 
رانندگان درون ش��هری قرار می گیرند و از تمام مزایای 
 این بیمه شامل درمان و بازنشستگی برخوردار می شوند.

 ش��اه س��یاه هزینه بیمه راکبان پیک موتوری را بالغ بر 
40 هزار تومان عنوان و تصریح کرد: این افراد با مراجعه 
به این اتحادیه و تحویل مدارک، می توانند از تسهیالت 

این بیمه برخوردار شوند.
وی با بیان این ک��ه اغلب راکبان پیک موتوری اس��تان 
اصفهان فاقد گواهینامه هستند، اضافه کرد: این اتحادیه 
برای حل این مشکل با پلیس راهور اصفهان مذاکره کرده 
است که این افراد خارج از نوبت برای دریافت گواهینامه 
 ب��ه آن مرک��ز مراجع��ه و گواهینام��ه خ��ود را دریافت 
می کنند. شاه س��یاه اظهارداش��ت: بیش از 180 پروانه 
برای ایج��اد دفاتر پیک موت��وری در این اس��تان صادر 
شده است که اکنون130 دفتر پیک موتوری مشغول به 

فعالیت هستند.
وی افزود: متصدیان پیک موتوری اسامی افراد جدید را به 
این اتحادیه معرفی کنند تا در صورت داشتن تمام مدارک 
الزم، کارت اشتغال برای آنها صادر شود. رییس اتحادیه 
کشوری وانت بار و پیک موتوری گفت: اصفهان در زمینه 
ساماندهی پیک های موتوری در کشور پیش قدم است.

 وزیر نفت اعالم 
آماده باش کرد

سرگردانی مردم در پی 
قطعی شبکه شتاب 

 رستم قاسمی، وزیر نفت با صدور بخش��نامه ای خواستار بسیج همگانی 
تمامی مدیران و کارکنان وزارت نفت برای مقابله با تحریم های غیر قانونی 
نفتی اتحادیه اروپا ش��د. از اول جوالی 2012 میالدی 27 کش��ور عضو 
اتحادیه اروپا واردات نفت خام از ای��ران را تا اطالع ثانوی به حالت تعلیق 
درآورده اند. با این وجود با موافقت آمریکا، در ش��رایط فعلی 20 کش��ور 
بزرگ واردکننده نفت ایران شامل هند، چین، سنگاپور، سریالنکا، ژاپن، 
تایوان، آفریقای جنوبی، ترکیه و کره جنوبی از طرح تحریم نفت خام ایران 
معاف شده اند. از سوی دیگر، به منظور اعمال مدیریت بحران تحریم های 
نفتی، رستم قاسمی، وزیر نفت با صدور دستورات جدیدی خواستار بسیج 
همگانی تمامی مدیران و کارکنان وزارت نفت برای مقابله با تحریم های 

غیر قانونی نفتی اتحادیه اروپا شده است.

سامانه شتاب الکترونیکی فراگیر بین بانکی از صبح روز گذشته  به دالیل 
نامعلومی قطع شده و بانک ها نیز پاسخگوی مشتریان خود هنگام مراجعه 
به شعبه مذکور نیستند. حتی شعبه بانکی که با کارت مورد نظر مطابقت 

دارد نیز از ارائه خدمات معذور مانده است. 
نکته قابل تأمل طی دو ماه گذشته این اس��ت که این چندمین بار است 
که شبکه شتاب یا   همان شبکه اطالعات بین بانکی به دالیل نامعلومی از 
سرویس دهی به مشتریان خود ناتوان بوده و بار ها قطع شده است. سابقه 
قطع شبکه شتاب با افزایش بار روی شبکه در پی واریز یارانه های نقدی 
در مراحل مختلف وجود داشت، اما این بار معلوم نیست به چه علت این 
اتفاق رخ داده است؟ این در حالی است که بانک های عامل نیز نمی توانند 

پاسخ مناسبی به مشتریان خود بدهند.  

در مراس��م روز ملی صنعت و معدن، طبق روال هر ساله 
گروهی از فعاالن و پیشکسوتان برجسته حوزه صنعت و 

معدن مورد تقدیر قرار گرفتند.
به گ��زارش ایلن��ا، در روز ملی صنعت و معدن امس��ال، 
از حدود70 نف��ر از فعاالن حوزه صنعت و تولید کش��ور 
قدردانی و ب��ه آنها لوح تقدیر داده ش��د. ام��ا در جریان 
 قدردان��ی از نماین��دگان بخش خصوص��ی صنعت، نام 
دو نف��ر از مدیران س��ابق دولتی نیز مطرح ش��د. بر این 
اساس، از دو تن از معاونان س��ابق وزیر صنعت، معدن و 
تجارت به عنوان مدیران برجس��ته حوزه صنعت تقدیر 
شد؛ هر چند که هیچ کدام از آنها در مراسم حاضر نبودند.

 اما این مسأله از آن رو حائز اهمیت است که یکی از این 
دو نفر که س��ابقا رییس س��ازمان گس��ترش و نوسازی 
)ایدرو( ب��ود، در جری��ان پرونده تخلف مالی س��ه هزار 
میلیارد تومانی به عنوان یکی از متهمان ش��ناخته و به 

دادگاه معرفی شده بود. 
به تبع همین ماج��را بود که وی )ال��ف.ر( از بدنه وزارت 

صنعت، معدن و تجارت نیز حذف شد.
 تقدیر از فردی که به عن��وان متهم در یک پرونده بزرگ 
تخلف مالی شناخته شده است، آن هم در کنار تقدیر از 

فعاالن بخش خصوصی اقتصاد، جای تأمل دارد!

مدیرعامل بانک کش��اورزی گفت: وام ه��ای پرداختی 
به طرح های کش��اورزی برای فارغ التحصیالن تا سقف 
50 میلیون توم��ان ضمانتی پرداخت می ش��ود. محمد 
طالبی در مورد پرداخت تس��هیالت 50 میلیون تومانی 
دانش آموختگان بخش کش��اورزی گفت: هر طرحی که 
متقاضیان بخش کشاورزی ارایه می کنند، متناسب با نیاز 
آن طرح مثال اگر نیاز گلخانه و یا دامداری 200 میلیون 

تومان باشد، پرداخت می شود.
وی اف��زود: برای فارغ التحصیل کش��اورزی ب��ا توجه به 
این که معموالً در اوایل زندگی ق��رار دارد و وثیقه کافی 
ندارد، تسهیالت را تا سقف50 میلیون تومان به صورت 
ضمانتی قبول می کنی��م. وی تصریح کرد: تس��هیالت 
 ضمانت��ی به این معناس��ت ک��ه خود طرح کش��اورزی 
به عنوان وثیقه پذیرفته می شود و تسهیالت به طرح هایی 
 تعلق می گیرد که آتی االحداث اس��ت و خود این طرح 
 ب��ه عن��وان وثیق��ه وام پذیرفته می ش��ود، ی��ا این که

50 میلیون تومان به صورت ضمانتی پرداخت می شود؛ 
 یعنی هر ک��س که در بخش کش��اورزی معتبر باش��د، 
به عنوان ضامن پذیرفته می شود و خود طرح نیز وثیقه 

وام قرار می گیرد.

مهم ترین سیاس��ت دولت برای کنترل ب��ازار اجاره بها 
هماهنگی بین عرضه وتقاضای مسکن است، ولی اجرای 
طرح های تعزیراتی و بلوک بندی نیز در سه ماهه تابستان 

برای کنترل بازار به کار می آید.
 وزیر راه و شهرس��ازی درب��اره برنامه ه��ای دولت برای 
کنترل اجاره به��ا در کالنش��هرها اظهار ک��رد: عده ای 
بهتری��ن زم��ان را ب��رای افزایش قیمت مس��کن س��ه 
ماهه تابس��تان ب��ه عل��ت اتم��ام مهل��ت قراردادهای 
اجاره خان��ه می دانند، اما م��ا اعمال نظ��ارت می کنیم 
و در کن��ار آن نیز با افتتاح های مس��کن مه��ر که انجام 
 می دهیم س��عی در کنت��رل قیمت ها در بازار مس��کن 
داریم. عل��ی نیکزاد ب��ا تأکید براین که حت��ی اگر طرح 
مس��کن مهر بدون هیچ ایرادی هم به اتمام رسد حتما 
در آینده مطالبات مردم تغییر می یاب��د، اظهار کرد: در 
مسکن مهر نقشه ها تماما به تأیید نظام مهندسی رسیده 
اس��ت. وزیر راه و شهرس��ازی با بیان این که بزرگ ترین 
آرزوی ما این اس��ت که واحدهای مسکونی را به صورت 
 تمام قس��ط در اختیار مردم قرار دهیم، تصریح کرد: ما 
از اعتبارات نفتی اس��تفاده نمی کنی��م و دولت از بانک 

پول می گیرد. 

رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
با اع��الم این که حجم قابل توجه��ي ازنهاده هاي دامي هم 
اکنون از بندر به مراکز استان ها در حال حمل است، گفت: 
با ادامه روند فعلي، در ماه رمضان قیمت مرغ باز هم کاهش 

خواهد یافت.
سیدجواد تقوي افزود: هم اکنون عرضه مرغ به اندازه کافي 
در کشور در حال انجام است و هیچ کس حق ندارد آن را با 

قیمت بیش از 4700 تومان عرضه کند.
وي همچنین درب��اره آخرین وضعیت قیم��ت لبنیات نیز 
گفت: براساس آنچه که مصوب ش��د، نیمي از محصوالت 
لبني کارخانه ه��ا باید با قیمت هاي مصوب عرضه ش��ود و 
براي افزایش قیمت بقیه محص��والت نیز حد و مرز تعیین 

شده است.
این در حالیست که بررسی قیمت ها از سوی بانک مرکزی 
حاکی از آن ب��ود که طی هفته گذش��ته ، بهای گوش��ت 
گوسفند معادل 4.0 درصد کاهش ولی قیمت گوشت تازه 
گاو و گوساله 0.9 درصد و گوشت مرغ 12.6 درصد افزایش 
یافت.با این حال تالش مس��ئوالن  در هفته گذشته برای 
کنترل قیمت مرغ در بازار که به مرز 7 هزار تومان رسیده 
بود ثمر بخش بوده اما هنوز قیمت ها فراتر از مرزهای تعیین 

شده است.
  

وام مسکنبخش خصوصی دام و طیور

 تقدیر از متهم فساد 
سه هزار میلیارد تومانی

پرداخت 5۰ میلیون تومان به 
دانش آموختگان کشاورزی

وزیر مسکن
 به دنبال کنترل بازار  اجاره

هیچ کس حق ندارد مرغ را 
باالتر از 47۰۰تومان بفروشد

اخبار کوتاه

صنوف 

4
گوجه سبز و هندوانه، رکورددار گرانی هفتگی

 بیشترین افزایش قیمت  در هفته منتهی به 9 تیر ماه نس��بت به هفته قبل از آن، مربوط به گوجه سبز و 
هندوانه با 18/1درصد افزایش و بیشترین کاهش مربوط به انگور با 17درصد کاهش بوده است، همچنین 
بیشترین افزایش قیمت در مدت زمان مشابه سال قبل مربوط به هلو با 182درصد رشد قیمت بوده است. 

شروط جدید فروش نفت به 
واسطه ها

مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت 
ایران

محسن قمصری 
با توقف کامل صادرات نفت ایران به اروپا، مشتری های جدید برای 
فروش نفت خام شناسایی شده اس��ت، به طوری که با وجود اعمال 
این تحریم ها، تدابیر الزم برای مقابله با آنها در س��طح وزارت نفت 
اتخاذ شده است. اگر شرکت ملی نفت ایران از مقصد صادرات نفت 
 مطمئن باش��د، فروش نفت خام به ش��رکت های واسطه ای مانعی 
ن��دارد. دریاف��ت تضامی��ن 
الزم برای ف��روش نفت خام 
به ش��رکت های واسطه ای 
ضروری اس��ت. در مجموع 
الزم  تضامی��ن  دریاف��ت 
ب��رای پرداخت پ��ول نفت و 
شناس��ایی مقصد نهایی، از 
مه��م ترین ش��روط فروش 

نفت به این شرکت هاست.
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 خبرهای خوش بیمه 
برای متصدیان پیک موتوری

 نخس��تین ب��ار، سه ش��نبه بیست وس��وم خردادماه ب��ود که در 
گزارش های رس��انه ای  خبرهای��ی از درون دولت اعالم ش��د که 
حکایت از بر زمین ماندن اجرای کامل فاز دوم  قانون هدفمندسازی 
یارانه ها را داشت. این خبرها بیانگر این بود که دولت قصد افزایش 
قیمت حامل ه��ای انرژی را ندارد و قراراس��ت  تنها می��زان یارانه 
نقدی افزایش یابد. روز گذشته همه اما و اگرها و شک و تریدها به 
پایان رسید. سید شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد در نشستی 
که با حضور بهمن��ی، رییس بانک مرک��زی و صالح آبادی، رییس 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار برگزار ش��د، اظهار کرد: در صورتی 
که هدفمند سازی یارانه ها به معنی افزایش قیمت های حامل های 
انرژی تلقی می شود، فعال از دستور کار خارج است و دولت در شرایط 
کنونی به دنبال افزایش  حامل های انرژی نیست. وزیر امور اقتصادی 
و دارایی گفت: اجرای گام قانون هدفمند سازی یارانه ها به معنای 
اصالح یا افزایش قیمت ها اساسا از دس��تور کار خارج شده است. 
کارهای زیرس��اختی صورت می گیرد، اما گام دوم هدفمندسازی 
یارانه ها با تلقی افزایش قیمت از دس��تور کار خارج ش��ده اس��ت. 
س��خنگوی اقتصادی دولت درباره افزایش نرخ ارز نیز اظهار کرد: 
دولت هیچ گونه اراده ای برای افزایش نرخ ارز نداش��ته است. وی با 

بیان این که نقش سوداگران در بازار را نفی نمی کنیم، تصریح کرد: 
به رغم کاهش واردات در دو ماه اخیر، بانک مرکزی ارز بیش��تری 
نسبت به گذشته از طریق شبکه بانکی توزیع کرده است. وزیر امور 
اقتصادی و دارایی با اشاره به وجود جریانات سفته بازی و سوداگری 
در بازار اظهار کرد: سفته بازی و س��وداگری را به نفع اقتصاد ملی 
نمی دانیم؛ این شرایط باعث می شود که غیرحرفه ای ها در نوسانات 
شکست بخورند، بنابراین افراد غیرحرفه ای و سفته باز تحت تأثیر 
هیجان وارد بازار  نشوند. حسینی همچنین درباره برنامه های دولت 
در شرایط کنونی که تحریم ها آغاز شده اس��ت، گفت: در شرایط 
فعلی بیش��تر به هم افزایی با بازار های مالی و به ط��ور خاص بازار 

سرمایه توجه می شود. 

کمیته هم افزایی برای نجات بازار بورس
حس��ینی با تأکید بر این که باید از اعتماد مشارکت کننده ها که از 
توسعه بازار سرمایه  استفاده کرده اند حمایت کرد، گفت: کمیته ای 
با هدف هم افزایی بازار بورس و سرمایه با حضور وزیر امور اقتصادی 
و دارای��ی، رییس بانک مرکزی و رییس س��ازمان ب��ورس و اوراق 
بهادار تش��کیل می ش��ود. وی با تأکید بر لزوم حض��ور بانک ها در 

بازار س��رمایه گفت: باید دید که چگونه سیس��تم بانکی می تواند 
از بنگاه های اقتصادی اس��تفاده کند. وزیر امور اقتصادی و دارایی 
اظهار کرد: حضور مردم و به ویژه سهامداران خرد در بازار سرمایه 
باید با مشورت صورت گیرد و یک نوسان کوتاه نباید دلیل حضور 

آنها در بازار باشد. 

مزایای بیشتر  در انتظار شرکت های بورس 
رییس بانک مرکزی نیز در این نشست گفت: می دانیم که امروز بازار 
پول و سرمایه دو بال یک پرنده هستند و مجموعه این دو،  می توانند 
بردار های ما را به سمت مثبت حرکت دهند. بهمنی با اشاره به ارائه 
تسهیالت10 میلیارد دالری به واحد های صنعتی تولیدی اظهار 
کرد: این10 میلیارد دالر به صورت ارزی و ریالی مورد استفاده قرار 
می گیرد و می تواند نیاز های سرمایه در گردش را تأمین کند. وی 
با تأکید بر این که قطعاً در ش��ورای پول و اعتبار مصوب می شود 
که برای شرکت های بورس مزایای بیشتری در نظر گرفته شود، 
اظهار کرد: س��رمایه های مردم در بورس بیشتر امنیت دارد و این 
امنیت باید حفظ شود. رییس بانک مرکزی با تأکید بر لزوم تأمین 
نیاز های مالی شرکت های بورس گفت: کسی به بازار پول مراجعه 
می کند که ریسک گریز است و طبیعتا این بازار سود کمتری دارد، 
ولی ش��رکت های بورس و بازار بورس ریس��ک پذیر و دارای سود 
بیشتری هس��تند.  بهمنی خاطرنش��ان کرد که الزم است کشور 
این دو بازار را در کنار هم داشته باشد تا نیاز های کشور رفع شود. 
رییس بانک مرکزی در ادامه با اش��اره به کاهش 70 تا 75 دالری 
قیمت هر اونس طال در جهان گفت: قیمت س��که در ایران حدود 
60 الی 70 هزار تومان باال رفته؛ باید دید علت این افزایش چه بوده 
است. بهمنی افزود: ارزش ذاتی یک سکه چه تغییری کرده است 
که عکس این قضیه در دنیا دیده می شود؟ وی از ورود دو میلیون و 
200 هزار سکه در بازار در تاریخ دوم مرداد ماه خبر داد و گفت: اگر 
ناچار باشیم، برای کنترل بازار زودتر از زمان مقرر سکه ها را عرضه 
می کنیم. وی با اشاره به این که با انجام کنترل بازار چهار میلیون از 
متقاضیان سکه که از بانک سکه پیش خرید کرده بودند پول خود 
را پس گرفتند، گفت: با کاهش قیمت سکه در بازار هنگام عرضه  
سکه های پیش فروش شده، چهار میلیون از متقاضیان پول خود 
را از بانک پس گرفتند. وی با تأکید بر این که کشوری مثل ایران به 
سادگی تحت تأثیر تحریم قرار نمی گیرد، افزود: در بدترین شرایط 
نیاز های واردات 70 میلیارد دالر است، در حالی که نفت ما باالی 
100 میلیارد دالر بوده و از طرف دیگر کاالهای صادراتی غیرنفتی 
ایران نیز حدود 50 میلیارد دالر ارزش داشته است، بنابراین بیشتر 

شاهد مسائل روانی هستیم که بر بازار تأثیر می گذارد.

پیش بینی ها  به حقیقت پیوست           

دولت در گام دوم هدفمندی ماند

سرانجام پس از هفته ها، سکوت خبری دولت در خصوص اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها  گروه 
شکسته شد و در حالی که بسیاری کارشناسان و دس�ت اندرکاران نسبت به اجرای فاز دوم اقتصاد

هدفمندی ابراز نگرانی کرده بودند و  حتی نمایندگان مجلس اجرای آن را در شرایطی که نتایج 
مرحله نخست ارایه نشده غیر قانونی می دانستند، با اعالم رسمی وزیر اقتصاد از دستور کار خارج شد.

وزیر اقتصاد همه چیز را درباره نگرانی از افزایش قیمت ها گفت 



کیمیا و خاک 
سینمایی »کیمیا و خاک« س��اخته عباس رافعی باالخره از هزاران 
نهاد متولی و مدعی سینماها مجوز اکران گرفت و بر خالف بسیاری 
از س��ینمایی ها، در ابتدای کار با چند پوس��تر متفاوت تیلیغاتش را 
آغاز کرد. در این فیلم حسین یاری، پریوش نظریه، امیر آقایی، آزیتا 
حاجیان، س��یاوش طهمورث، امیرمحمد زند، محسن افشانی، اصغر 
نژاد ایمانی، فرامرز روشنایی و حامد بهداد ایفای نقش می کنند؛  البته 
نقش هایی متفاوت.   داستان و محور روایت اپیزودیک است. در این 
فیلم اپیزودیک پنج گروه قصد دارند با آخرین پ��رواز از ایران خارج 

شوند، اما اتفاق هایی می افتد 
که سرنوش��ت آنه��ا را تغییر 
می دهد... . عباس رافعی پیش 
از این فیلم ه��ای »راز مینا«، 
»پروانه«، »آیه های زمینی«، 
»راه طی ش��ده«، »آفت��اب 
بر هم��ه یکس��ان می تابد«، 
»گران��از« و »تول��دی دیگر« 
را س��اخته و »کیمیا و خاک« 
هشتمین فیلم بلند سینمایی 

وی به شمار می رود.

اکرانیادداشت

خبر ویژه

هفت

پرکارترین تهیه کننده جشنواره سوره مشخص شد
با نزدیک شدن به اتمام مهلت ارسال آثار به دومین جشنواره فیلم کوتاه سوره و اعالم دبیرخانه 
 این جشنواره، مشخص شد حسن علیرضایی، بازیگر و فیلمس��از اصفهانی با تهیه و کارگردانی 

10 فیلم پویانمایی، پرکارترین فیلمساز این دوره از جشنواره سوره است. 
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 حمایت سینمای جوان اصفهان 
از فیلمنامه های کوتاه اخالق محور

سرپرست انجمن س��ینمای جوان اصفهان گفت: انجمن سینمای جوان 
اصفهان در راس��تای طرح های حمایتی خ��ود، از فیلمنامه های کوتاه با 
موضوع اخالق حمای��ت می کند. عالقه مندان م��ی توانند فیلمنامه های 
خود را به انجمن س��ینمای جوان اصفهان ارائه دهند تا  در صورت تأیید 
فیلمنامه، مورد حمایت قرار  گیرند. محمد طباطبایی با بیان این مطلب 
به ایمنا افزود: در همین راس��تا تاکنون10 فیلمنامه انتخاب شده که دو 
فیلمنامه تولید شده، یکی در مرحله فیلمبرداری است و بقیه نیز در مرحله 
پیش تولید هس��تند. وی تأکید کرد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
امسال بودجه مناسبی را جهت حمایت از فیلم های اخالق محور در نظر 
گرفته و افرادی که در این حوزه فیلمنامه ای دارند که به نظر خودش��ان 
امکان تولید آن وجود دارد، می توانند با مراجعه به انجمن سینمای جوان 
اصفهان، فیلمنامه خود را تحویل دهند تا در صورت تأیید، مورد حمایت 
قرار گیرد و تولید شود. سرپرست انجمن سینمای جوان استان اصفهان 
تصریح کرد: سال گذشته در این حوزه دو فیلم تولید کردیم که امیدواریم 
امس��ال با بودجه در نظر گرفته شده بتوانیم آثار بیش��تری تولید کنیم.

گفتنی است، عالقه مندان برای ارایه فیلمنامه های خود در حوزه مزبور، 
 باید به انجمن س��ینمای جوان اصفهان واقع در طبق��ه زیرین مجموعه 

فرهنگی، هنری فرشچیان مراجعه کنند. 

فیلم تئاترهای کمدی در تاالر هنر
گروه فرهنگ -  در تاالر هنر س��ومین سلس��له جلسات نمایش و 

تحلیل فیلم تئاتر برگزار خواهد شد.
 در این سلسله جلسات مجموعه ای از فیلم تئاترهای کمدی همزمان 
با آغاز به کار دبیرخانه جش��نواره نمایش های کم��دی در تاالر هنر 
 به روی پرده خواهد رفت. بر اس��اس این گزارش، هدف از اکران این 
فیلم تئاترها آشنایی هر چه بیش��تر هنرمندان با تئاترهای برگزیده 
کمدی در س��طح کش��ور به جهت ارتقای س��طح فنی نمایش های 
کمدی خواهد ب��ود. »کمدی استش��مامات« به نویس��ندگی امید 
طاهری و کارگردان��ی میثم عبدی، اولین فیلم تئاتری اس��ت که در 
 روز شنبه مورخ 10تیر نمایش داده ش��د و پس از آن فیلم تئاترهای 
»دومت��ر در دو متر جنگ« ب��ه نویس��ندگی حمیدرض��ا آذرنگ و 
کارگردان��ی نیما دهق��ان در روز 17تیر،»جن گیر« به نویس��ندگی 
و کارگردانی ک��وروش نریمان��ی در روز 24تیر و »پس��ر طالها« به 
نویسندگی نیل س��ایمون و کارگردانی مهدی مکاری در روز 31 تیر 

اکران می شود و سپس تحلیل و بررسی خواهند شد. 
عالقه مندان می توانند جهت تماش��ای این فیلم تئاترها هر ش��نبه 
س��اعت 17 به تاالر هنر واقع در می��دان الله، جنب فروش��گاه رفاه 
مراجعه و یا  جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 5660881 

تماس حاصل کنند.
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روبان سفید

نوستالژی های دیروز 
در روزگار امروز 

کودکان دیروز ک��ه این روزها جوان��ی را طی می کنند، 
خاطرات بس��یاری را با جعبه جادویی داشته اند؛ آثاری 
که شاید برای کودکان امروز چندان جذاب به نظر نرسد، 
اما احیای دوباره این برنامه ها کودک و بزرگسال را پای 

تلویزیون  های مدرن می کشاند. 
پس از زمزمه هایی برای س��اخت س��ری جدید »مبصر 
پنج  ساله کالس« و ... این بار تهیه کننده »چاق و الغر« 
به تازگی از تصمیم خود برای س��اخت سری جدید این 
مجموعه که در دهه 60 میهمان تلویزیون های س��یاه و 
سفیدخانه ها بود، خبر داده است. شاید بتوان گفت که 
موفقیتی که ایرج طهماس��ب و حمید جبلی در احیای 
دوب��اره برنام��ه »کاله قرمزی« در چند نوروز گذش��ته 
کسب کردند، خالقان برنامه ها و مجموعه های عروسکی 
را به س��اخت نس��خه جدیدی از این آثار ترغیب کرده 
است.  مجموعه عروس��کی »چاق و الغر« یکی از همین 
نوستالژی های کودکان دیروز است که در دهه های 60 و 
70 خورشیدی در ایام دهه فجر انقالب اسالمی میهمان 

قاب تلویزیون شد. 
  داستان »چاق و الغر« ساده و خطی بود و دو شخصیت 
عروسکی با این که هرگز نتوانستند مأموریت محوله را 
انجام دهن��د، موقعیت ها و گفتگوه��ای طنزی را خلق 

کردند که خنده را به لبان کودکان می نشاند. 
البته این مجموعه شخصیت های جذاب دیگر هم داشت؛ 
مثل ژیان قرمز رنگ با گل های زرد هوشمند و پیشرفته 
که می دانس��ت در هر لحظه چه حرکتی انجام دهد و یا 
یک ربات انسان نما به نام » ایکس 625« با بازی افشین 
سنگ چاپ که با یک کاله ایمنی مشکی رنگ صورتش 
پوشیده ش��ده بود و رییس بزرگ برای انجام مأموریت 

اصلی، او را استخدام کرد. 
حاالعلی اصغ��ر آزادان، تهیه کنن��ده مجموعه »چاق و 
الغر« اعالم کرده اس��ت که می خواهد سری جدید این 
مجموعه را کلید بزند و در همین راس��تان دو متن را به 
گروه نوجوان شبکه دو س��یما ارایه کرده  و منتظر اعالم 

نظر مسئوالن این شبکه است. 
گویا قرار اس��ت این بار نیز همان عروسک های کارآگاه 
چاق و الغر و رییس بزرگ شخصیت های اصلی داستان 
 باش��ند و مأموریت هایی از س��وی رییس بزرگ به این 
دو کله پوک محول ش��ود که آنها با اشتباهاتشان در راه 

کشف موضوع به مشکالتی برخورد کند. 

     روز- خارجی- حاشیه زاینده رود 
اینجا ابتدای خیابان توحید است؛ البته 

محمد 
بندرعباسی 

 
به شرطی که از پل آذرگذرکنی و به این 
طرف رود خش��ک زاین��ده رود بیایی.  
روی پل هنوز هم عصر یک جمعه تابستانی روی دوش آدم سنگینی 
می کند؛ انگارهزارراه نرفته داری. اوضاع به همین منوال است تا به 
حاشیه رود خشک زاینده رودمی رسی؛ جایی کنار دیوارهای آهنی 
و خاکستری دژفرشچیان، تنها دارایی اداره فرهنگ و ارشاد استان 
اصفهان دراین قسمت شهر. اینجاست که صدای خواندن می شنوی، 
با آوایی بلند که به فریاد می ماند، ولی ریتمیک وموزون است و دلت 
می خواهد چشم ها را ببندی وگوش جان بگشایی؛ چون نقالی با 
 آهنگی حماسی داستان پادش��اهی طهمورث وجمشید را روایت 

می کند.

     روز- خارجی- طبقه فوقانی مجتمع فرشچیان 
مجتمع فرهنگ��ی- هنری فرش��چیان را طوری س��اخته اند تا از 
همه امکانات زمی��ن وهوا وحتی زیرزمین اس��تفاده کنند و بدین 
ترتیب هم چند منظوره اس��ت وهمه مخاطبانش از ب��اد و باران و 
آفتاب نیابند گزند. به همین دلی��ل طبقه فوقانی این مجمتع را به 
شیوه تماشاخانه های رومی س��اخته اند با استیج )صندلی( های 
سیمانی ومدور و سن نیم دایره؛ اینجا همان جایی است که استاد 

غالمرضا خوشحالپور، نقال پرکار و بین المللی اصفهانی به همراه 
 قاسم هاش��می نقالی می کنند و ضرب می زنند. جمعیتی که سه 
نیم دایره را پرکرده اند طیف های متعددی را ش��امل می ش��وند، 
ازمردمی عامی وعادی گرفته تا اس��اتید زبان فارسی که پارسی را 
ترجیح می دهند و جوانان یا نوجوانان فشن که چیزی به نام هویت 
را به ش��دت جس��ت وجو می کنند.   درهرحال این هفته داستان 
شاهنامه خوانی به هفته سوم رسیده اس��ت، به داستان پادشاهی 
طهمورث وجمشید.  استاد خوشحال پورکه از این پس او را به نام 
هنری اش، بستور می نامیم، روی س��ن میانداری می کند و با آب 
و تاب، تمام حس خود را درکالم و لحن ایرانی و پارسی اش جاری 
می کند تا روح لیریک و اپی��ک را در مخاطبانش بیدارکند. در این 
میان هرازگاهی نقبی هم به زنده کردن زبان فارس��ی می زند. این 
فرازها همان جاهایی است که جماعت مخاطب را به وجد می آورد 
 و بلندبلند برای او دس��ت می زنند، ولی خوشبختانه کسی سوت 
نمی زند. روایت و نقالی استاد بستور به پایان می رسد تا او متین و 
موقر از س��ن کوتاه پایین بیاید و همه حاضران ردیف اول و دوم به 
احترام او  بایس��تند. با پایان یافتن نقالی، قاس��م هاشمی که با نام 
هنری  زرین کاله برنامه اجرا می کند، ضرب می زند و آواز می خواند 
تا میهمانان ضیافت نقالی را در همان حس و حال بدرقه کرده باشد. 

     روز – داخلی – البی مجتمع فرشچیان 

مجمتع فرشچیان معموالً در اکثرمواقع حوض های پر از آب دارد 
تا به تن تفتیده آهن ها شتک بزنند و گرمای آنها را به خنکا تبدیل 
کنند. همین تمهی��د، البی همکف مجتم��ع را خنک ترین نقطه 
مجتمع می کند؛ جایی که می توانی بایستی و چند کالمی با بستور 

همکالم بشوی. 
بیش از هر مورد شیوه نامگذاری  نقال ها مورد سؤال 
است، چرا نام های مستعار و به اصطالح هنری دارید؟

 اسامی امروز ما پارسی نیستند و با فرهنگ ها و خرده فرهنگ های 
وارداتی آمیخته شده اند، به همین دلیل اگر قرار شد کسی  برای 
احیای فرهنگ  ایرانی کاری بکند و گامی بردارد، باید در ابتدا دارای 

نامی پارسی باشد، نامی تمام ایرانی. 
خب این اسامی که شما دارید به چه معناست؟  

بستور، نام یکی از پهلوانان ایرانی است که در شاهنامه پسر عموی 
اسفندیار اس��ت و به یک لفظ به معنای زره بسته شده نیز هست. 
زرین کاله هم نام انتخابی آقای هاشمی است که آن هم برگرفته 

از شاهنامه است. 
گویا ش�ما نقالی را نه تنها درایران که درکش�ورهای 
 دیگره�م پیگی�ری ک�رده ای�د و درهرکج�ا طبع�ا 
آموخته ه�ا و آموزه های�ی یافتید، چرا ک�ه آنجا هم 

تحقیقات شاهنامه ای را پیگیری می کنند. 
همیشه سعی داشته ام از دانش دیگران که در خارج از کشور بحث 
ش��اهنامه و نقالی را دنبال می کنند، بیاموزم و ب��ه همین دلیل با 
افرادی همچون دکتر گیتی  نیوندی از فرانسه، دکتر مهری بیگی 
از انگلس��تان، پروفسور بنه تیس از هلند و پروفس��ور رحمان اُف از 

تاجیکستان همکاری کردم و از هر کدام چیزهایی آموختم.  
 بحث منابع مکتوب در وادی نقالی چطور اس�ت، آیا 
این منابع هم همچون بخ�ش های دیگری از فرهنگ 

ما دچار خدشه است؟ 
خوشبختانه منابع مکتوب در این وادی کم نیستند وگرچه هنوزهم 

نیاز به شناسایی، الیه برداری و کشف و مکاشفه هستیم. 
شاهنامه، کتاب های تاریخی و دیگر آثار اندیشمندانی چون استاد 
شاهرخ مسکوب، اقبال یغمانی، جلیل دوست خواه، میترا مهرآبادی، 
میرجالل الدین کزازی، بام��داد جویباری، ج��الل خالق مطلق و 
پروفس��ور فریدون جنیدی از جمله منابعی هستند که می توان  
بدان ها در خصوص یادگیری هنر نقالی و امر تحقیقات اشاره کرد.

با توجه به خس�تگی ش�ما به عنوان آخرین پرسش 
 بگویی�د هفت�ه آین�ده ب�ه ک�دام فص�ل ی�ا بخش

 می رسید؟ 
ضحاک در راه است، ضحاک.  

آهنگ نقالی درحاشیه زاینده رود 

ضحاک در راه است، ضحاک 

سینما تک فرشچیان برای این هفته از 
گروه 
فرهنگ

 
برنامه ه��ای خود ب��ار دیگر به س��راغ 
سینمای ترکیه و کارگردان مطرح این 
کشور، نوری بیلگه جیالن رفته که چندی پیش فیلم سینمایی 
»روزی، روزگاری در آناتولی« او را پخش کرده بود و این هفته 
در روز یکشنبه 11 تیر ماه،  یکی دیگر از فیلم های تحسین شده 
این کارگردان با عنوان »دور دست« را نمایش داد تا به این بهانه 

درباره سینمای مورد عالقه او بیشتر بدانیم. 

سینمای نوری بیلگه جیالن
البته نمی ت��وان آثاری مثل »دوردس��ت« یا حت��ی اثر جدید 
بیلگ��ه جی��الن، »روزی روزگاری در آناتول��ی« را آث��اری 
دانس��ت ک��ه هضم آنه��ا راح��ت اس��ت. فیلم های به ش��دت 
مسحور کننده او با سرشتی اندیش��مندانه و آهنگی صبورانه، 
برای هرکس مناس��ب نیس��تند. با ای��ن حال، کس��انی که به 
س��ینمای آرام او مجال می دهن��د، کاماًل ج��ذب تفکر دقیق 
 او درب��اره طبیعت انس��انی و لحظه ه��ای زندگی می ش��وند. 

به عالوه، هنر فیلمبرداری زیبای او که شهرتی هم در عکاسی 
دارد، توجهی به نورپردازی و لوکیش��ن نشان می دهد که نظیر 
آن کمتر دیده شده است؛ فیلمبرداری در فیلم های او همیشه 
 خیره کننده اس��ت و بعد دیگ��ری به اث��رش می افزاید. اگرچه 
نوری بیلگه جیالن فیلمس��ازی کار بلد اس��ت که جش��نواره 
 کن بس��یار به او عالقه نش��ان می ده��د )چهار فیل��م آخرش 
هرک��دام ب��ا ی��ک جای��زه ب��ه خان��ه برگش��تند( به ان��دازه 
 فیلمس��ازهای جش��نواره ای و خارجی معاص��رش در مورد او 

صحبت نمی شود. 
به ندرت ممکن اس��ت ذکری از او به میان آید، حتی اگر فیلم 
جدیدی از او در راه باش��د. یک نمون��ه اش همین فیلم »روزی 
روزگاری در آناتولی« است که در جش��نواره کن جایزه بزرگ 
هی��أت داوران را دریافت کرد، ولی بعد از ک��ن که مدام از یک 
جشنواره به جش��نواره ای دیگر رفت، کمتر خبری در مورد آن 

شنیده شد.
 درست است که زمان طوالنی فیلم او احتماال حتی تماشاگران 
آثار جشنواره ای را هم خسته می کند، با این حال اثری استادانه 

از یک کارگردان حرفه ای و با تجربه است؛ کاری که امیدواریم 
هنگام اکران عمومی در س��ال آینده )2012( توجه بیشتری 

جلب کند. 

فیلمبرداری برای تدوین
با تماشای » دوردست« به سرعت متوجه می شوید که این اثر 
با کارهای قبلی اش متفاوت است. یک فیلم به شدت ادیبانه که  

گفتگو و داستان گویی سنتی در آن زیاد است. 
وی در رابط��ه با فیلمنامه و س��اخت این اثر چنی��ن می گوید: 
برخالف فیلم های دیگرم، این یکی از فیلمنامه های من اس��ت 
که پر از جزییات اس��ت. با این حال در حین فیلمبرداری شما 
به ایده های تازه ای می رسید؛ چون تنها زمانی است که فیلم را 
حین اجرا می بینی��د. بیگله جیالن درب��اره ایده های جدیدی 
که در حین فیلمبرداری به س��راغش می آید، می گوید: ذهن 
در این زمان س��ریع تر کار می کند، پس من ایده های جدید را 
 در فیلم جا می دهم؛ چون مطمئن نیس��تید ک��ه کدام جواب 

می دهد، همه را فیلمبرداری می کنید. 

درباره سینمایی دوردست به انگیزه نمایش در تاالر فرشچیان 

ادیبانه، مسحور کننده و سینمایی 

الماس ها ابدی اند 

سینمای جوان

مصطفی عقاد چارلز التن سیدنی پوالکویلیام وایلر
گروه فرهنگ - ویلیام وایلر، فیلمساز شهیر متولد یکم ژوئیه 1902 کارگردان 
آمریکایی- آلمانی دوران طالیی هالیوود اس��ت. وایلر با س��ه اس��کار بهترین 
کارگردانی همراه با فرانک کاپرا و پس از جان فورد )با چهار اسکار کارگردانی( 
جزو رکوردداران محس��وب می ش��ود.  او با 12 ب��ار نامزدی اس��کار بهترین 
کارگردانی، رکورددار بیشترین نامزدی در این رشته است و البته جایزه اسکار 
بهترین کارگردانی را در سال های 1942 برای فیلم خانم مینی ور، 1946برای 
فیلم بهترین سال های زندگی ما و 1959 برای فیلم بن هور به دست آورد. وی 
همچنین با کارگردانی 31 بازیگر مختلف در نق��ش هایی که منجر به نامزدی 
اسکار شده، با س��یزده برد رکورد دار است. وایلر همچنین در سال 1957 نخل 

طالی جشنواره فیلم کن را برای فیلم »ترغیب دوستانه« به دست آورد.

گروه فرهنگ – س��ینماگر آمریکایی متولد یکم ژوئیه در ایندیاناست که در 
سن 17 سالگی بازی در تئاتر نیویورک را آغاز کرد. وی مدتی دستیار سانفورد 
 بود و پس از چند ایف��ای نقش در تلویزی��ون، از 1960 به جرگه فیلمس��ازان

 پیوست. سیدنی به عنوان بازیگر، تهیه کننده و کارگردان در بسیاری از فیلم ها 
و برنامه های تلویزیونی فعالیت کرد و پس از 9 ماه دس��ت و پنجه نرم کردن با 
بیماری س��رطان، در منزلش در لس آنجلس و در س��ن 74سالگی درگذشت.  
بخش��ی از ش��هرت وی به دلیل اصرار وتبحر وی در بازی گرفت��ن از بازیگران 
مشهورسینماست. ازاو نقل شده است که اگرچه اسب های اصیل)بازیگران طراز 
اول( گاهی بدخلق و تند مزاجند، وقتی بتوانید از آنها سواری بگیرید، تجربه ای 

شیرین و لذت بخش است. 

گروه فرهنگ – چارل��ز التن، بازیگر و کارگردان آمریکای��ی اول ژوئیه1981در 
اسکاربورو، یورکش��ایر به دنیا آمد. اولین بازی حرفه ای او حضور در بازرس دولت 
در سال 1928 بود. از ش��اخص ترین کارهای او در مقام بازیگر می توان به اگر یک 
میلیون داشتم، زندگی خصوصی هنری هشتم، شورش در کشتی بونتی، خانواده 
راگل اهل ِردگپ، هابسن و شاهدی برای تعقیب اشاره کرد. مهارتش در» زندگی 
خصوصی هنری هشتم« اثر کوردا یک جایزه اسکار برای او به ارمغان آورد. التن یک 
فیلم هم ساخت؛  فیلمی با مهارت کامل به نام» شب شکارچی«، یک تریلر شیطانی 
با فضاس��ازی فوق العاده که محصول سال 1955 آمریکاس��ت  و بر اساس داستان 
کتابی به همین نام ساخته شده است.  جالب این که این فیلم در برخی فهرست های 
سینمایی همطراز با سینمایی »قاعده بازی« ژآن رنوار در یک ردیف قرار گرفته اند. 

گروه فرهنگ – عقاد، سال 1935 در شهر حلب س��وریه و در روز یکم ژوئیه 
متولد شد و در طول همه س��ال هایی که به کار سینما مش��غول بود، سه فیلم 

سینمایی را بیشتر کارگردانی نکرد.
 نخستین فیلمش، »رسول اهلل« نام داشت و در س��ال 1976 ساخته شد. این 
همان نسخه عربی فیلمی است که به نام محمد رسول اهلل در ایران می شناسیم. 
بعد از نمای��ش عمومی محمد رس��ول اهلل، اقب��ال عمومی ب��ه مصطفی عقاد 
 بیش��تر ش��د و او فیلم »عمر مختار« یا شیر صحرا را براس��اس فیلمنامه ای از 

اچ ای ال. کرگ ساخت؛ داستانی حماسی درباره زندگی عمرمختار.
عقاد همه شهرتش را به خاطر کارگردانی این دو اثردارد؛ چرا که بیشتر فعالیت 

سینمایی او تهیه کنندگی کارهایی درجه چندم مثل مجموعه هالووین بود. 

SMS



چهره روزیادداشت

اخبار کوتاه

مقام چهارمی حسین ناطقی در چین
 مرحل��ه دوم یازدهمی��ن دوره ت��ور دوچرخ��ه س��واری بی��ن المللی 
کینگ هایلیک چین که در مس��افت ۱۲۲ کیلومتر برگزار شد، با کسب 
مقام چهارمی توسط حسین ناطقی از تیم پتروشیمی تبریز به اتمام رسید. 
برگزار نکردن جام حذفی زیان آور است. سرمربی تیم فوتبال فجر سپاسی 
با انتقاد شدید از سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال گفت: آقایان می خواهند 
هزینه و مسئولیتشان را با حذف جام حذفی کمتر کنند، در حالی که این 

کار برای فوتبال و جامعه زیان آور است. 
محم��ود یاوری در خص��وص تصمیم قطعی س��ازمان لیگ ب��رای عدم 
برگزاری جام حذفی، تأکید کرد: ضرورت برگزاری این مس��ابقات اظهر 
من الشمس اس��ت و هیچ مربی و بازیکنی راضی نمی ش��ود آن را حذف 
کند. کم کردن چنین مس��ابقات و فعالیت هایی برای جامعه و فوتبال ما 
مضر است. سرمربی فجر یادآور شد: به نظرم آقایان مسئولیت اداری را با 
مسئولیت اجتماعی اشتباه گرفته اند. مسئولیت اجتماعی ایجاب می کند 
برای سرگرم کردن جوانان و باال رفتن هیجان در جامعه مسابقات بیشتری 
برگزار شود، اما مسئولیت اداری می گوید برای هزینه و دردسر کمتر باید 

دست به حذف یکی از مسابقات زد. 

آغاز رقابت های تکواندو قهرمانی 
پومسه کشور

رقابت های تکواندو پومسه بانوان و آقایان کش��ور طی روزهای دوشنبه 
و سه شنبه هفته جاری و در سالن ۱7 شهریور اصفهان برگزار می شود.

 دبیر هیأت تکواندو اس��تان اصفهان گفت: رقابت های تکواندو پومس��ه 
قهرمانی بانوان و آقایان کش��ور در پنج رده س��نی به عالوه دو رده سنی 
تیمی و با شرکت تمامی استان ها از سراسر کشور به میزبانی اصفهان آغاز 
می شود. یداهلل رضوانی ادامه داد: دومین دوره رقابت های پومسه رییس، 
نایب رییس و دبیران هیأت تکواندو سراسر کشور نیز در صورت تمایلشان 
و در خالل همین مسابقات برگزار می شود. رضوانی همچنین به میزبانی 
استان اصفهان برای رقابت های تکواندو جوانان و بزرگساالن کشور سبک 
کیوگی اشاره کرد و افزود: هفته آینده نیز میزبان این مسابقه ها در شهر 

کاشان هستیم. 

بازگشت مصطفی جوکار
 به میادین کشتی

مسئوالن باشگاه ش��هرداری نهاوند با نایب قهرمان المپیک۲004 آتن 
برای حضور در رقابت های لیگ دسته اول کشتی کشور به توافق رسیدند. 
مصطفی جوکار قرار اس��ت در وزن ه��ای 74 و 84 کیلوگ��رم برای تیم 
شهرداری نهاوند در لیگ دسته اول کشتی آزاد کشور به روی تشک برود. 
هفته نخست لیگ دسته یک کشتی آزاد جام خلیج فارس شانزدهم ماه 

جاری برگزار می شود. 

مالیی و ساالری 
از ورزش اصفهان رفتند

در ش��رایطی که افش��ین مالیی به طور رسمی از س��مت معاونت امور 
توس��عه اداره کل ورزش و جوانان اس��تان اصفهان اس��تعفا داده است، 
وضعیت معاون فرهنگی این اداره هنوز مش��خص نش��ده است. پس از 
تغییرات انجام ش��ده در رأس اداره کل ورزش و جوانان اس��تان اصفهان 
به احتمال فراوان تمام معاونت های گذشته این اداره کل با تغییر مواجه 
می شوند. نخستین تغییر انجام شده به استعفای افشین مالیی از سمت 
معاون امور توسعه ورزش اداره کل ارتباط دارد و وی در گفتگو با فارس، 
 رفتن خ��ود از اصفه��ان را اعالم کرد. مالی��ی در این باره گف��ت: پس از 
دو مرخص��ی دو هفته ای در م��ورد آین��ده کاری خ��ود تصمیم گیری 
می کنم، اما ب��ه طور حتم در اصفهان حضور نخواهم داش��ت. محس��ن 
 س��االری، مع��اون فرهنگ��ی اداره کل ورزش و جوان��ان در زم��ان 
مدیر کلی خدابخش نیز به مرخصی رفته و وی نی��ز از اصفهان می رود. 
در بی��ن معاون��ان قبلی خدابخ��ش، در ح��ال حاضر علیرض��ا غیور در 
 س��مت خود حضور دارد و مدیرکل جدید در مورد مان��دن یا رفتن وی 

تصمیم گیری می کند. 

 موافقت مس کرمان 
با شرط کاپیتان

باشگاه مس کرمان با ش��رط کاپیتان پیشین اس��تقالل برای حضور در 
این تی��م موافقت کرد. مدیر برنامه های فرهاد مجیدی ش��نبه ش��ب با 
عبدالرضا داوری، رییس هیأت مدیره باشگاه مس کرمان جلسه داشت. 
 در این جلسه دو طرف به توافق هایی دس��ت پیدا کردند که از  جمله آن 
می توان به موافقت مسئوالن باشگاه مس با شرط فرهادی مجیدی برای 
بازی نکردن در دو دیدار رفت و برگشت مقابل استقالل در لیگ اشاره کرد. 
در صورت جذب جباری می توان گفت بهترین اتفاق ممکن برای تیم مس 
رخ داده است؛ چراکه این تیم به شدت به یک هافبک بازی ساز نیاز دارد و 
در لیست فعلی این تیم هافبک طراح در میانه زمین اصاًل دیده نمی شود 
و همین سبب می شود که بیش از هر بازیکنی، تیم مس به حضور جباری 

یا بازیکنی شبیه او نیاز دارد. 

دونده اصفهانی سرعت ایران موفق شد در مسابقات ستارگان آسیا 
 در قزاقس��تان هش��تمین س��همیه المپیک دوومیدانی ایران را در 

بازی های المپیک ۲0۱۲ لندن به دست آورد.
رضا قاسمی در مسابقه ماده ۱00 متر، با طی کردن این مسافت در 
مدت زم��ان ۱0 ثانیه و ۲4صدم ثانیه ضم��ن قرارگرفتن در جایگاه 

نخست، ورودی المپیک را از آن خود کرد. 
دوومیدانی کاران جهان تا هجدهم تیرماه سال جاری فرصت دارند با 
زدن رکوردهای تعیین شده از سوی اتحادیه بین المللی دوومیدانی، 

ج��واز حض��ور در المپی��ک ۲0۱۲ لندن را 
کسب کنند. 

یزدی زاده، سرپرس��ت هیأت دوومیدانی 
استان اصفهان بعد از این اتفاق بزرگ 

از اهدای پاداش ویژه به رضا 
خبر  قاس��می 

داد. 

در اصفهان همراهان زیادی خواهی 
داشت، اگر...

جواهری در قصر ورزش
برای چندمین بار بود که شایعه می شد مدیر کل تا چند وقت 
دیگر رفتنی اس��ت، ولی این بار موج ش��ایعه تا پشت در اتاق 
مدیرکل پیش رف��ت و اجازه نداد او  به حض��ورش در ورزش 

استان اصفهان ادامه دهد.
خدابخش باالخره رفتنی شد و حاال اغلب کسانی که خطوط 
کاری آنها با او موازی نبود، از این موضوع خوش��حال هستند. 
خوش��حالی آنها برای ورزش اس��تان اصفهان است یا منافع 
شخصی خودشان، بماند، اما در راس��تای این تغییر و تحول 
عمده نبایس��تی مباحثی ناگفته بماند. خدابخ��ش با وجود 
این که یک مدیر غیر بومی بود، موفق شد مشکالت، موانع و 
کاستی های ورزش اصفهان را شناسایی کند و در مسیری گام 
بردارد که قباًل اصفهان تجربه نک��رده بود؛ هر چند که به زعم 
کارشناسان گام های خدابخش در بعد عملی خیلی کارگشا 
نبود.  شاید خدابخش، مثل شیران تالشی مضاعف در زمینه 
کار اجرایی نش��ان نمی داد یا همچون منتق��ی اهل تعامل با 
رسانه ها و مدیران استان نبود، یا از میدانی بودن رحیمی بویی 
نبرده بود، اما این حسن را داشت که در هر حالتی سعی داشت 
اوضاع بد ورزش را گوش��زد کند. او ما را می برد به این سمت 
و سو که سرانه ورزش اس��تان اصفهان تأسف بار است، تعداد 
بیمه شدگان ورزش ناامید کننده اس��ت، باشگاه های بزرگ 
و شهیر اس��تان در خدمت ورزش اس��تان نیستند، وضعیت 
نقش جهان مایه آبروریزی اس��ت و وضعیت بیماری به دلیل 
نبود ورزش در برنامه روزانه ش��هروندان، فاجعه آمیز اس��ت. 
خدابخش هم رفتنی شد؛ همان طور که مدیران قبلی پس از 
چند سال سکانداری ورزش اصفهان با مدیریت اصفهان وداع 
کردند، اما نباید فراموش کرد که بسیاری از مشکالتی که قبل 
از حضور خدابخش وجود داشت، هم اکنون به جواهری به ارث 
رسیده است. جواهری به حتم متوجه جذابیت های اصفهان 
ش��د و مأموریت اصفهان را برای پذیرش پست مدیر کلی آن 
پذیرفت. او وقتی نام اصفهان را شنید، حتماً فهمید که با شهر 
 و اس��تانی متفاوت س��ر و کار دارد. فرصت های او سپاهان و 
ذوب آهن و ماهان و گیتی پسند هستند، مردمی هستند که 
ورزش را می فهمند و مدیرانی دارد که البته نسبت به شاخص 
کشور! باهوش هستند، ولی در عین حال حتماً باید این را هم 
شنیده باشد که کار در اصفهان همچون حرکت در میدان مین 
است. او باید بداند که اگر فکر و ذکرش ارتقای ورزش و جوانان 
اصفهان شود، همراهان زیادی را خواهد یافت و اگر به حاشیه 

بزند ورزش اصفهان او را پس خواهد زد.

یادداشت

6
استیضاح وزیر ورزش توسط نمایندگان مجلس

 IOC پس از نامه فدراسیون جهانی کانوئینگ مبنی بر احتمال تعلیق قایقرانی و همچنین ارسال نامه
به کمیته ملی المپیک پس از حضور رییس و دبیر کل کمیته ملی المپیک، نمایندگان مجلس خواستار 

حضور عباسی، وزیر ورزش و جوانان برای توضیح اتفاقات رخ داده در مجلس شورای اسالمی شدند.

فدراس��یون فوتبال و س��ازمان لیگ هم برای کمک به باشگاه ها 
و جلوگیری از افزایش دس��تمزد بازیکنان ومربیان، برای دومین 
سال متوالی قانون س��قف قرارداد را در دس��تور کار قرار داده و از 
مسئوالن ۱8 باشگاه لیگ برتری خواسته به هیچ مربی و بازیکنی 
بیشتر از 4۲5 میلیون تومان پرداخت نکنند و برای جبران کسری 
بودجه، خود را ملزم به رعایت این قانون کنند. سازمان لیگ برای 
برخی بازیکنان و مربیان که بیش��تر ش��امل بازیکنان ملی پوش 
و مربیان مطرح هس��تند، استثنا هم قائل ش��ده و به باشگاه های 
حاضر در لیگ قهرمانان آس��یا اجازه داده ت��ا ۱40 میلیون تومان 
به این دس��ته بیش��تر پرداخت کنند که البته در پوشش پاداش 
اس��ت. باش��گاه های ایرانی در حالی دچار بحران مالی شده اند 
 که بودجه س��االنه فوتب��ال آنها در خوش��بینانه تری��ن حالت به 
۱۲ میلی��ارد توم��ان می رس��د که آن ه��م مختص دو باش��گاه 
پرسپولیس و استقالل است. در چنین ش��رایطی، از اروپا هم خبر 
می رسد که برخی از باش��گاه های مطرح و متمول قاره سبز هم 

دچار بحران مالی هس��تند، تا جایی که یوفا ب��ه اعضایش در این 
مورد و افزایش بی رویه دستمزد بازیکنان تیم های اروپایی هشدار 
داده اس��ت؛ البته مقایس��ه پول هایی که در فوتب��ال اروپا هزینه 
می ش��ود با آنچه در ایران و حتی آس��یا هزینه این رشته جذاب 
ورزشی می شود کاری بیهوده اس��ت؛ چرا که تفاوت هزینه کرد 
در فوتبال اروپا که س��طح اول فوتبال جهان را ش��امل می شود با 
سایر نقاط دنیا خیلی زیاد است و فوتبال آسیا و ایران برای جبران 
این فاصله، چند دهه زمان و یک برنامه ری��زی دقیق و بلندمدت 
نیاز دارند. با این حال، موضع گیری یوفا نشان می دهد که مسأله 
افزایش دس��تمزد بازیکنان مس��أله ای جدی و بحران زاست. با 
اجرای طرح » بازی مالی جوانمردانه« توس��ط یوفا از سال ۲0۱3 
فقط باش��گاه هایی می توانن��د در رقابت های اروپایی ش��رکت 
 کنند که بیش از درآمدش��ان خرج نکنند. در این صورت، مردان 
مولتی میلیونری مثل رومن آبراموویچ، مالک باشگاه چلسی و شیخ 
منصور بن زاید، مالک باشگاه منچستر سیتی نمی توانند ریخت و 

پاش های معروف خودشان را به مرحله اجرا در آورند. 
طرح بازی مال��ی جوانمردانه به این دلیل به تصویب رس��یده که 
جلو خرج های بی رویه  باش��گاه ها و مالکان پولدارشان را بگیرد. 
در واقع این یک نوع تمرین ب��رای محافظت از بازار نقل و انتقاالت 
است که باعث می ش��ود دس��تمزد بازیکنان به صورت عجیب و 
غریبی زیاد شود. بر اس��اس این قانون، باشگاه ها باید کاری کنند 
که خرجشان بیشتر از درآمدشان نش��ود. تا قبل از این و بر اساس 
آمار فصل گذش��ته یوفا 50 درص��د باش��گاه های اروپایی درآمد 
 منفی داشته اند و ۲0 درصد هم با کس��ری بودجه زیادی روبه رو 
 بوده اند. وقت��ی قوانین جدید به ط��ور کامل اعمال ش��ود، فقط 
تی��م های��ی می توانن��د وارد رقابت ه��ای اروپای��ی ش��وند که 
درآمدهایی)حق پخش تلویزیونی، بلیت فروش��ی، اسپانسرینگ 
و جوایز مالی مسابقات( مطابق با خرجش��ان به دست می آورند. 
البته نکته امیدوارکننده داستان، این است که خرج های ساخت 
استادیوم و توسعه جوانان باشگاه در لیست قانون بازی جوانمردانه 
مالی قرار نخواهد گرفت. اما لیگ برتر ای��ران که با ۱8 تیم یکی از 
لیگ های برتر قاره آسیاس��ت، با مش��کالت فراوانی مواجه است. 
مشکالت ساختاری و مالی باشگاه ها مهم ترین مشکل تیم های 
لیگ برتری ایران اس��ت. در حال حاضر از ۱8 تی��م لیگ برتری، 
تنها۱0 باشگاه هستند که مشکالت حاد مالی ندارند یا حداقل اخبار 
نگران کننده از وضعیت مالی آنها منتشر نمی شود و در این روزهای 
نقل و انتقاالت مش��غول فعالیت هس��تند. نگاهی به شرایط مالی 
تیم های لیگ برتری می اندازیم و این که این باشگاه ها می توانند 
 تا دو س��ال دیگر خود را به استانداردهای باش��گاه های حرفه ای

برسانند یا خیر؛ زیرا قرار است از سال ۲0۱3 کنفدراسیون فوتبال 
آس��یا و فیفا مجوز باش��گاه های حرفه ای را ص��ادر کنند و این 
 نهادها براساس استانداردهایی تعریف ش��ده به باشگاه ها پروانه 
حرفه ای گری خواهند داد. مهم ترین فاکتورها برای صدور مجوز 
باش��گاه حرفه ای از نظر فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا، داشتن 
ورزشگاه اختصاصی و ترازنامه مالی مثبت باش��گاه ها و درآمدزا 
بودن آنهاست؛ فاکتورهایی که بیشتر باشگاه های لیگ برتری و به 
اصطالح حرفه ای ما فاقد آن هستند و بیشتر باشگاه ها متکی به 
بودجه دولتی و درآمدزایی ندارند و زیان ده هستند. امیدواریم تا 
یک سال دیگر شاهد ایجاد تغییرات اساسی در باشگاه های ایران 
باشیم؛ باشگاه هایی که باید از نظر کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا 
باید یک شرکت تجاری سود ده ش��وند تا بتوانند مستقل باشند و 
درآمد زایی کنندکه اگر این گونه ش��ود هزینه سنگین فوتبال از 

دوش دولت برداشته خواهد شد. 

چو دخلت نیست، خرج آهسته تر کن

فیفا جلوی ریخت و پاش باشگاه ها را می گیرد            

این روزها تب و تاب نقل و انتقاالت لیگ برتر فوتبال ایران فوتبال دوس�تان و رسانه ها را به  مسعود 
هیجان آورده و همه دنبال این هستند که در این فوتبال بحران زده که گریبان تیم هایی مثل افشاری

گهر زاگرس، فجرسپاس�ی و داماش گیالن را گرفته، س�تاره ها به کدام تیم می روند و چقدر 
دستمزد می گیرند؛ البته امسال با توجه به منع شدن دولت و نهادهای دولتی از سرمایه گذاری و دخالت مستقیم 
در ورزش حرفه ای به خصوص فوتبال، باشگاه ها به لحاظ مالی اوضاع چندان خوبی ندارند و همه از بی پولی ناالنند! 
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تیم بسکتبال ذوب آهن 
واگذار می شود

 کالدرون سرمربی
 پرسپولیس شد؟

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن از احتمال واگذاری تیم بسکتبال این باشگاه 
به بخش خصوص��ی با برند ذوب آهن و تیم داری در رش��ته های ش��نا، 
تیراندازی و تکواندو خبر داد. خسرو ابراهیمی در خصوص آخرین وضعیت 
 رشته های مختلف ورزش��ی باش��گاه ذوب آهن به ایمنا گفت: وضعیت 
تیم های بس��کتبال و هندبال و چند رشته دیگر باش��گاه برای فصل بعد 
مشخص نیس��ت، اما نکته مس��لم این است که هنوز مش��کالت مالی ما 
پابرجاست. مدیرعامل باش��گاه ذوب آهن با اش��اره به احتمال واگذاری 
تیم بسکتبال ذوب آهن به یکی از باشگاه های استان افزود: احتمال دارد 
این تیم با برند ذوب آهن به بخش خصوصی واگذار شود. وی در ارتباط با 
وضعیت تیم های بانوان این باشگاه نیز بیان کرد: در خصوص رشته های 

بانوان هنوز هیچ اظهار نظر قطعی نمی توانم بکنم.

اعضای کمیته فنی و برخی پیشکسوتان باشگاه پرسپولیس در حالی رأی 
به انتخاب گابریل کالدرون به عنوان س��رمربی فصل آینده سرخپوشان 
دادند که در طول جلسه، آرای متناقضی در مورد سرمربی آینده این تیم 
داشتند. در این نشست اعضای کمیته فنی بر انتخاب گابریل کالدرون به 
عنوان سرمربی فصل آینده پرسپولیس به توافق رسیدند؛ البته تا قبل از 
این، خوزه مانوئل از شانس باالتری برخوردار بود، اما قیمت باالی او باعث 
انصراف سرخ ها از ادامه مذاکره با وی ش��د.حضور کالدرون در شرایطی 
قطعی ش��ده که اتفاقات روزهای گذش��ته پرسپولیس نش��ان داده باید 
منتظر هر اتفاق دیگری هم بود! با این حال، علی پروین در پایان نشست 
عصر شنبه تیر خالص را ش��لیک کرد و گفت که کالدرون قطعاً سرمربی 

پرسپولیس است.

باشگاه بوتافوگو برزیل اعالم کرد که با کالرنس سیدروف، هافبک 
سابق میالن به توافق رس��یده و قرارداد دو ساله ای هم توسط دو 
طرف امضا شده است. همسر این هافبک هلندی، برزیلی است و 
بسیاری معتقدند که این دلیل اصلی حضور او در سرزمین سامبا 

است. 

سیدروف با بوتافوگو دوساله بست یوفا به سانسور و تقلب متهم شد
تصوی��ری از چهره زنی در میان تماش��اچیان ک��ه روی صورتش 
عالمت پرچ��م آلمان را نقاش��ی ک��رده بود و اش��ک می ریخت، 
دردسرساز شده است. این زن می گوید، اش��ک های او به ابتدای 
بازی و زمانی که س��رود ملی آلمان پخش می شد مربوط بوده، نه 

زمانی که دومین گل ایتالیا وارد دروازه آلمان شد. 

منچستر در پی جذب موتینیو
منچس��تر پس از ناکام��ی در جذب هافب��ک تاتنهام، 
قصد دارد موتینیو را به اولدترافورد بیاورد. موتینیو در 
رقابت های یورو  نمایش خوبی در ترکیب داشت، اما در 
بازی نیمه نهایی مقابل اسپانیا ضربه پنالتی اول پرتغال 

را از دست داد. 

دونده اصفهانی  المپیکی شد 

فصل نقل و انتقاالت به روزهای پایانی خود نزدیک می شود و بیشتر 
تیم ها بازیکنان مورد نظر خود را ج��ذب کرده اند. در این بین آنها 
که زرنگ تر بودند، چه تیم ها و چه بازیکنان، بار خود را خیلی زود 
بستند و آنها که امروز و فردا کردند، بیرون بازار ماندند و در انتظار. 
در این میان تعداد ستاره های پرسپولیس که بیرون مانده اند هم 
در نوع خودش یک رکورد است! به گزارش مهر، در میان فهرست 
بازیکنانی که هنوز تیم فصل آینده شان مشخص نشده، نام وحید 
طالب لو بیش از دیگران نمود دارد. طالب ل��و ظاهرا قصد ندارد تا 
نیم فصل لیگ دوازدهم بازی کند تا با بهب��ودی کامل به میدان 
بازگردد. طالب لوی آماده ،گزینه ای نیست که تیمی در نیم فصل 
از آن بگذرد. میثاق معمارزاده، حسین هوشیار، عباس محمدی، 
احمد خرمالی و سامان صفا دیگر دروازه بانانی هستند که هنوز تیم 
فصل آینده آنها مشخص نیست. ناکام ترین بازیکن فصل یازدهم 
لیگ برتر بدون شک شیث رضایی است. او نه تنها در زمینه فنی در 

پرسپولیس توفیقی نداشت، بلکه در میانه نیم فصل اول لیگ برتر 
محروم شد. شیث در بازگشت نیز همراه با نصرتی، دفاعی شکننده 
نشان داد تا مدیران پرس��پولیس رغبتی برای تمدید قرارداد او از 
خود نش��ان ندهند. روزگاری در فوتبال ایران برای علی انصاریان 
سر و دست می شکس��تند، اما تا امروز هیچ  تیمی روی انصاریان 
دست نگذاشته اس��ت.  در بین مدافعان لیگ برتری که هنوز تیم 
فصل آینده شان مشخص نیست، می توان به سهراب بختیاری زاده، 
پیروز قربانی، حمید فرزانه، امید خورج و مجتبی شیری اشاره کرد؛ 
کسانی که طی فصول گذشته از باثبات ترین بازیکنان لیگ برتری 
بوده اند.دوازدهمین دوره لیگ برتر ۱7روز دیگر آغاز می شود، اما 
هنوز مجتبی جباری تیمش را برای حضور در این رقابت ها انتخاب 
نکرده اس��ت. عبداهلل ویس��ی پس از حضور در تیم فوتبال پیکان 
تهران قلم قرمز به روی برخی بازیکنان این تیم همچون علیرضا 
واحدی نیکبخت، محمد پروین، داوود سیدعباسی و... کشید. هنوز 
مشخص نیست چرا ویسی این بازیکنان را از پیکان بیرون گذاشته، 
اما هرچه هست آنها فعال بدون تیم هستند با آینده ای نامشخص.  
مه��رداد اوالدی که فصل قبل نیمی از تیم ه��ای لیگ را خواهان 
خود می دید، این روزها کمتر تیمی به دنبالش است و بدون تیم. 
در میان بازیکنانی که هنوز تیم ندارند، نام فرزاد آشوبی نیز دیده 
می شود. میثم منیعی، امید روانخواه، شاهین خیری، داوود حقی، 
وحید هاشمیان و مهرزاد معدنچی، حسین کعبی، حسین پاشایی، 
حسن رودباریان، ابراهیم کریمی، علیرضا عباس فرد  نیز وضعیت 

مشابه ای دارند. 

مدیرعامل باش��گاه ذوب آهن در گفتگویی اع��الم کرد که برای 
فصل جدی��د قصد تیم��داری در رش��ته هایی چ��ون هندبال و 
بسکتبال را نخواهند داشت و بی ش��ک این دو تیم با حفظ برند، 
به بخش خصوصی واگذار می شوند. انتش��ار این خبر کافی بود 
تا بالفاصله بازیکنان  و کادر فنی این دوتیم نس��بت به این اتفاق 
واکنش نش��ان دهند؛ البته ن��ه از این بابت ک��ه از تصمیم جدید 
مدیران اس��تقبال کنند، بلکه بیش از همه خواه��ان زنده کردن 
مطالبات فصل پیش هس��تند و این واگذاری را چندان به صالح 
نمی دانند. یکی از این افراد محمدرض��ا اکبری، بازیکن باتجربه 
 و قدیمی تیم بس��کتبال ذوب آهن اس��ت.بازیکن تیم بسکتبال 
ذوب آهن خصوصی شدن را تنها راه حل حفظ این تیم دانست، اما 
معتقد است جوان گرایی، بدترین شیوه حفظ و نگه داری این تیم 
است و اعتبار ذوب آهن را زیر سؤال می برد. محمدرضا اکبری که 
معتقد است با پایان فصل بسکتبال، ذوب آهن کاماًل فراموش شد 

و حتی در رسانه ها نیز حرفی از این تیم و حق و حقوق بازیکنانش 
زده نمی شود، خصوصی ش��دن را تنها راه حفظ این تیم دانست. 
وی در این باره گفت: در مورد تیم ما دو قضیه صادق اس��ت؛ اول 
این که تا زمانی که حق و حق��وق ما را نپردازند و ب��ا بازیکنان و 
کادر فنی به صورت کامل تس��ویه حساب نکنند، حق شرکت در 
لیگ ندارند. وی ادامه داد: جوان گرای��ی و واگذاری ذوب آهن با 
 برند خود به بخش خصوصی دو تصمیمی اس��ت که ما هم امروز 
شنیده ایم، اما به نظر من جوان گرایی اشتباه محض است و این 
تیم را نابود می کند. س��الی که ذوب آهن جوان گرایی کرد، ما را 
 در کنار تعدادی از با تجربه ترها ق��رار داد. ما تعدادی از بازیکنان 
ذوب آهن بودیم که در این تیم بزرگ شدیم و کسب تجربه کردیم. 
بازیکنانی مثل عماد سلمانی و امجد، جوان اما با تجربه هستند. 
ذوب آهن اگر بخواهد سیستم جوان گرایی را به کار بگیرد، باید 
تعدادی بازیکن۲0 س��اله را در کنار هم جمع کند که نتیجه آن 
چیزی جز سقوط به دسته پایین تر و زیر سؤال رفتن اعتبار ذوب 
آهن نیست.  اکبری، خصوصی ش��دن را تنها راه حل حفظ ذوب 
آهن دانست و گفت: این تصمیم باید هرچه زودتر عملی شود؛ نه 
مثل سال پیش. اگر همان فصل قبل این اتفاق رخ می داد شرایط 
امروز را نداشتیم.  وی افزود: منتظریم ببینیم تصمیم باشگاه چه 

می شود. فقط امیدواریم هرچه زودتر نتیجه مشخص شود.
 اگر با بازیکنان تسویه حس��اب کنند و باشگاهی برای حمایت از 
ذوب آهن معرفی ش��ود، ما هم در اصفهان و تیم ش��هر خودمان 

می مانیم. 

بازیکن تیم بسکتبال ذوب آهن:پرسپولیس رکوردار بازیکن اخراجی

ذوب آهن قبل از هرکاری باید با ما تسویه حساب کندستاره هایی که بی تیم مانده اند



گازرسانی تمامی شهرک های 
صنعتی تکمیل شد 

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان چهارمحال وبختیاری 
از گازرسانی به ش��هرک صنعتی فرادنبه شهرس��تان بروجن درماه 
 جاری خبرداد وگفت: با بهره برداری از شبکه گازرسانی این شهرک، 
 تمام��ی ش��هرک ه��ای صنعت��ی اس��تان ب��ه ش��بکه گاز وص��ل 

شده است.
رضا گنجی اف��زود: فرآیند انتقال و اجرای ش��بکه توزیع داخلی گاز 
ش��هرک صنعتی فرادنبه با اعتباری بیش از 6/5 میلیارد ریال انجام 

گرفته است.
 وی مس��احت ای��ن ش��هرک صنعت��ی را 42 هکت��ار عن��وان 
 ک��رد و در زمین��ه آم��اده س��ازی زیرس��اخت ش��هرک ه��ای

صنعت��ی اس��تان اظه��ار داش��ت: تصفی��ه خان��ه پن��ج ش��هرک 
 ش��هرکرد، بروجن، س��امان 1و2 و کوهرن��گ نیز به به��ره برداری 

رسیده است.  
گنجی متوسط اعتبار هزینه شده برای ساخت تصفیه خانه فاضالب 
هر شهرک صنعتی را بسته به وسعت و تعداد واحدهای صنعتی بین 

10 تا 30 میلیارد ریال عنوان کرد. 
به گفته وی، در حال حاضر بیش از 15 شهرک و سه ناحیه صنعتی در 
چهارمحال و بختیاری آماده واگذاری زمین به سرمایه گذاران است. 
 ش��هرک صنعت��ی فرادنب��ه در 45 کیلومت��ری مرک��ز اس��تان 

چهارمحال و بختیاری واقع شده است. 

4 تن مواد غذایی فاسد 
معدوم شد

 مس��ئول واحد بهداش��ت محیط شهرس��تان فارس��ان از 
معدوم س��ازی حدود چه��ار ه��زار کیلو گرم م��واد غذایی 
فاس��د و تاریخ گذش��ته در این شهرس��تان خبر داد. حافظ 
امینی اظهار داش��ت: این مواد ش��امل نوشابه،بیسکوئیت، 
ترش��یجات، انواع کنس��رو، چیپس و پفک، کیک و کلوچه 
و...  بود. وی افزود: این مواد طی ش��ش ماهه گذشته و طرح 
بسیج سالمت نوروزی 91 توسط بازرسان بهداشت محیط 
مرکز بهداشت شهرس��تان فارسان از س��طح مراکز تهیه و 
 توزیع مواد غذایی  روس��تاها و ش��هرها در س��اعات اداری و 
 غیر اداری جمع آوری شده است.  به گفته امینی، این عملیات 
معدوم س��ازی با حض��ور نماین��دگان دادس��تانی، مجامع 
 امور صنفی و فرمانداری شهرستان فارس��ان در محل دفن 

زباله ها انجام گرفت.  

 برنامه های سالمت
 ادغام می شود

برنامه های سالمت میانس��االن به تدریج در سیستم شبکه 
بهداشتی، درمانی کشور ادغام می شود. دکتر پوران خلفیان 
با اعالم این خبر گف��ت: نظر به اجرای پایل��وت برنامه های 
سبا)سالمت بانوان ایرانی( و سما)سالمت مردان ایرانی( در 
کشور، استان چهارمحال و بختیاری به عنوان مجری فاز دو 
برنامه سبا در نظر گرفته شد. وی اظهار داشت: محور برنامه 
سالمت بزرگساالن ارتقای شیوه سالم زندگی و کنترل عوامل 
خطر و تشخیص زود هنگام بیماری های شایع است.  خلفیان 
گفت: گروه هدف برنامه سبا، بزرگساالن زن)60-25( سال 
هستند که به دو گروه 45-25 )بزرگساالن جوان(، 45-60 
)بزرگساالن پیر( تقسیم می شوند. وی ادامه داد: در راستای 
 اجرای فاز دو برنامه س��با در شهرس��تان منتخ��ب، کارگاه 
ی��ک روزه ای در تاریخ 30 خردادماه جهت کلیه پزش��کان، 
کارشناسان و کارمندان مامایی و بهداش��ت خانواده برگزار 
و کارگاه ه��ای تکمیلی در پ��ی آن برگزار خواهد ش��د. در 
برنامه سبا دو، گروه سنی زنان 60- 45 سال با هدف کاهش 
موربیدیتی ناشی از تغییرات دوره یائسگی و ارتقای سالمت 
آنان، تحت پوشش ارایه خدمات یائسگی قرار خواهند گرفت.  
خلفیان گفت: با ارایه خدمات سالمت به زنان در دوره گذار 
یائسگی، سالمت آنان برای بیش از یک سوم دوره زندگیشان 
تضمین شده و س��ال های پایان باروری به سال های مفید 

زندگی تبدیل خواهد شد.  

خبر ویژه

 رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
علی گرجی 

جوانان درهرعصری با توجه به نقش مؤثر خود در س��اختن سرنوش��ت 
کشور، از لبیک گویان دعوت به س��وی حق و دفاع از مظلوم  بوده اند و به 
 گواه تاریخ، جوانان وفادارترین و فداکارترین پیروان ائمه علیهم الس��الم 
به شمار می روند و توصیه همیشگی امام)ره( و رهبر  معظم انقالب، جذب 
جوانان و هدایت آنان در مسیر الهی و رس��اندن به سعادت دنیا و آخرت 
 است. جوانان ایران اسالمی س��رآمد جوانان با فضیلت و ارزش مدار عصر 
کنونی اند و س��رمایه گذاری و برنامه ریزی  دنیای استکبار در عرصه های 
 مختلف، متوجه این قشر است. 
ام��ام بزرگ��وار و ول��ی ام��ر 
مس��لمین یک لحظه از نسل 
ج��وان و آینده س��از جامع��ه 
از  و  نورزیده ان��د  غفل��ت 
مس��ئوالن برای حل معضالت 
 و مش��کالت جوان��ان تدبی��ر 

خواسته اند.

جوانان، مخاطب اصلی مکاتب و 
صاحبان اندیشه اند 

یادداشت

خبرکوتاه

چهره روز
رقابت های والیبال انتخابی نوجوانان آغاز شد

هیأت والیبال چهارمح��ال و بختیاری به منظور انتخاب برترین والیبالیس��ت های 
نوجوان استان برای شرکت در المپیاد والیبال کشور، مسابقات انتخابی را با حضور 

چهار تیم از شهرستان های فارسان، شهرکرد، بروجن و لردگان برگزار می کند. 
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چهارمحال و بختیاري لرزید
دبیر ستاد حوادث غیر مترقبه چهارمحال و بختیاری از وقوع 

زلزله 4/9 ریشتری در استان خبر داد.
ستار فرهادی دراین باره به ایسنا گفت: زلزله 4/9 ریشتری در 
منطقه سبزکوه و محل تالقی سه شهرستان بروجن، لردگان 

و کیار و رأس ساعت 7:20 صبح دیروز به وقوع پیوسته است.
وی خاطر نشان کرد: اوج این زلزله نیز تا شهرکرد، مرکز استان 
که در 60 کیلومتری این منطقه واقع شده، احساس شده است.   
دبیر ستاد حوادث غیرمترقبه اس��تان ادامه داد: به تعدادی از 
واحدهای مسکونی فرسوده خس��ارت وارد شده، ولی تا کنون 

تلفات جانی گزارش نشده است.

تمام نیروهای امدادی جمعیت هالل احمر استان 
در حال آماده باش 

وقوع زلزله و انتش��ار اخبار آن در ابتدا با واکنش سریع و البته 

رسانه ای مدیرعامل جمعیت هالل احمر چهارمحال و بختیاری 
همراه ش��د. مدیرعامل جمعی��ت هالل احم��ر چهارمحال و 
بختیاری گفت: زلزله 4/9 ریش��تری در استان خسارت جانی 
در بر نداشته اس��ت.  محمد فروغی بیان داشت: البته خسارت 
مالی وارد شده تا کنون گزارش نشده است. وی اظهار داشت: 
 تیم های پیشرو جمعیت هالل احمر مستقر در شهرستان های

 بروجن، کیار و ل��ردگان  به مناط��ق زلزله زده اس��تان اعزام 
شده اند. فروغی با اش��اره به پیش بینی وقوع زلزله مجدد در 
اس��تان، خاطرنش��ان کرد: هم اکنون تمام نیروهای امدادی 
آموزش دیده جمعیت هالل احمر اس��تان در حال آماده باش 

هستند.

شاید لردگان بلرزد 
 در پي زمی��ن ل��رزه اخی��ر در منطقه آلونی��ه و ل��ردگان در 
چهارمح��ال و بختی��اري، معاون پژوهش��گاه زلزله شناس��ي 

نس��بت به احتمال وقوع زمی��ن لغزش های��ي در منطقه طي 
 روزها و ماه هاي آینده هش��دار داد.  مهدي زارع اظهار داشت: 
در س��اعت 7و 19دقیق��ه و 52 ثانیه بامداد یکش��نبه 11 تیر 
ماه زلزله اي ب��ه بزرگ��ي4/9 درمقیاس ام��واج دروني زمین، 
 حوالي آلونیه و لردگان در اس��تان چهار مح��ال و بختیاري را 

لرزاند. 
وی افزود: رومرکز زلزله در نزدیکي محل تالقي گسل دنا با پهنه 
 گس��ل هاي اصلي زاگرس قرار دارد که با توجه به فعال بودن 

هر دو پهنه گسلي، از مناطق فعال لرزه  اي به شمار مي رود.
  زارع خاطرنش��ان کرد: زلزل��ه 6/5 ریش��تري 17 فروردین 
1356 ناغان و زلزله 14 اسفند 70 از مهم ترین زمین لرزه هاي 
ثبت شده در این منطقه هس��تند؛ ضمن این که زلزله ناغان از 
اولین زلزله هاي بزرگ ثبت شده در کشور است که در تدوین 
آیین نامه هاي مربوط به زلزله هم مورد توجه قرار گرفته است. 
زارع در خص��وص ویژگي ه��اي لرزه خی��زي منطق��ه گفت: 
گسل هاي منطقه، فشاري و با س��ازوکار امتداد لغزش هستند 
که با توجه به وضعیت منطق��ه معموال در رو مرک��ز زلزله ها 
ش��اهد ناپایداري دامنه  و وق��وع زمین لغزش هایي هس��تیم. 
معاون پژوهشگاه زلزله شناسي خاطرنش��ان کرد: با توجه به 
رخداد زلزله اخیر با بزرگي 4/9 در مقیاس امواج دروني زمین، 
ناپایداري دامنه ها و رخداد زمین لغ��زش در منطقه محتمل 
اس��ت که الزم اس��ت در کنار بحث لرزه خیزي باالي منطقه، 

احتمال وقوع این پدیده نیز مورد توجه قرار گیرد. 
ش��بکه های لرزه نگاری این مرکز، موقعی��ت جغرافیایی این 
زمین را در عرض شمالی31/71 درجه و طول شرقی 50/91 

درجه ثبت کرده اند. 

زمین لرزه شهرستان بروجن خسارتی نداشت 
مع��اون فرمان��داری بروجن گف��ت: زمین لرزه صب��ح دیروز 
 ک��ه درحوال��ی شهرس��تان بروج��ن رخ��داد، خس��ارتی

 در بر نداشت. 
 س��عید مردانی درخص��وص این اتف��اق به ایرنا بیان داش��ت: 
ترک خوردگی بعضی از خانه های غیرمقاوم روستای چغاخور 
و گل آلودشدن آب چش��مه های منطقه مهم ترین پیامد این 
زمینه است.  زمین لرزه به بزرگی 4/8 در مقیاس امواج درونی 
زمین س��اعت 7 و 19 دقیقه و 42 ثانیه صبح یکشنبه حوالی 

شهرهای بلداجی و شلمزار را لرزاند. 
 گفتنی است ش��هر بلداجی با 13 هزار نفر جمعیت در فاصله 

25 کیلومتری مرکز شهرستان بروجن واقع است. 

با وقوع زلزله 4/9 ریشتری استان

بام ايران  لرزيد

گروه  همه چیز از یک تکان شدید که چند ثانیه بیشتر هم طول نکشید، آغاز شد و همه فهمیدند این صدا، 
 صدای غرش زمین اس�ت و تکان ه�ای الیه هایی که خیلی به ثبات ش�ان امیدی نیس�ت. اس�تان شهرستان

چهارمحال و بختیاری از جمله مناطق کوهستانی فالت مرکزی ایران محسوب می شود که در بخش 
مرکزی رشته کوه های زاگرس بین پیش کوه های داخلی و استان اصفهان واقع شده است. به علت جوان بودن دوره کوه زایی، 

دراین منطقه وجود بالیا و مخاطرات طبیعی بسیاری چون سیل، زلزله و رانش زمین در اکثر نقاط آن مشاهده می شود. 
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ابالغ 
448 ش��ماره ابالغیه: 9010100350605636. ش��ماره پرونده: 8909980350601168. شماره 
بایگانی ش��عبه: 891183. خواهان شهرداری اصفهان دادخواستی به طرفیت خواندگان محمود 
عاب��دی )مجهول الم��کان( و اداره کار و امور اجتماعی اس��تان اصفه��ان و غالمرضا محمدی 
)مجهول الم��کان( تقدیم دادگاههای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به 
شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
نیکبخت س��اختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 310 ارجاع و به کالسه 
8909980350601168 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1391/05/15 و س��اعت 9:00 تعیین 
ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خواندگان مذکور و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. م الف/ 5761 شعبه ششم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ 
828 ش��ماره ابالغیه: 9010100350605650. ش��ماره پرونده: 9009980350601168. شماره 
بایگانی ش��عبه: 901183. خواهان رضوان ریحانی دادخواس��تی به طرفیت خوانده محمدرضا 
آقایی میبدی تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به شعبه 
شش��م دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفه��ان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید 
نیکبخت س��اختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 310 ارجاع و به کالسه 
9009980350601168 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1391/05/15 و س��اعت 8:30 تعیین 
ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. م الف: 18301 ش��عبه ششم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان     
 

ابالغ
1164 ش��ماره ابالغیه: 9110100350600347، ش��ماره پرونده: 9009980350601180، شمره 
بایگان��ی ش��عبه: 901197 ، خواهان غالمرضا آقا جان دادخواس��تی به طرفی��ت خوانده رضا 
اس��ماعیلی کجانی تقدیم دادگاههای عمومی شهرس��تان شهرس��تان اصفهان نموده که جهت 
رس��یدگی به شعبه ششم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهار 
باغ باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگس��تری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 310 
ارجاع و به کالس��ه 9009980350601180 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1391/05/15 و 
س��اعت 11:00 تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و ب��ه تجویز م��اده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه ه��ای عمومی و انق��الب در امور مدنی و 
دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس 
از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه 

دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. م 
الف/ 5760 شعبه ششم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان اصفهان 

 
مزایده 

2058، اجرای احکام شعبه 10 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایی 
291/90 ج 10 له خانم معصومه محمدی مبارکه و علیه فرش��اد، منوچهر، ش��اپور، رویا، فریبا، 
آزیتا شاهین و جواهر ترانه به نشانی خ شیخ صدوق شمالی، بن بست شهید هاشمی، پالک 20 
موضوع فروش پالک ثبتی 4796/491 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به نش��انی خ شیخ صدوق 
ش��مالی، روبروی بانک ملت، بن بس��ت شهید هاشمی، پالک 20 که اوصاف ملک عبارتند از سه 
طبقه شامل همکف، پارکینگ انباری اول و دوم مسکونی و اعیانی حدوداً 215 متر مربع، عرصه 
120/70 متر مربع )ناخالص( س��قف تی��ر آهن و آجر، پنجره آلومینی��وم، فرش کف موزاییک، 
بخاری گازی، کولر و با اش��تراک برق مجزا، آب و گاز مش��ترک با قدمت 17 س��ال کارشناس 
رسمی دادگس��تری قیمت کل آن را معادل 2/016/000/000 ریال تعیین نموده است که مصون 
از اعتراض طرفین قرار گرفته مزایده ای برای روز چهارش��نبه 91/4/28 س��اعت 9 تا 10 صبح 
در محل اجرای شعبه 10 واقع در اتاق 317 طبقه سوم دادگستری نیکبخت برگزار نماید. طالبین 
خرید می توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده از محل بازدید نمایند. کسانی حق شرکت در مزایده 
را دارن��د که حداقل 10درصد بها را به صورت نقدی به همراه داش��ته باش��ند. مزایده از قیمت 
ارزیابی ش��ده توسط کارشناس شروع ش��ده و برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد 

نماید. مدیر اجرای احکام شعبه 10 دادگاه حقوقی اصفهان شماره م /  الف 3845
 

مزایده در خصوص مال غیر منقول
2064  شعبه 15 اجرای احکام مدنی در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص کالسه 343/90 
ج 15 له آقای عزت اهلل حقیقی اش��نی علیه آقای 1- اصغر، 2- محمود هر دو صراف به نش��انی 

اصفهان، خ رباط 2، مقابل تقاطع، کاالی برق س��پاهان مبنی بر مطالبه مبلغ 119/811/756 ریال 
بابت اصل خواسته وهزینه های دادرسی و اجرایی متعلقه و مبلغ 4/000/000 ریال حق االجرای 
دولتی در روز چهارشنبه مورخ 91/4/28 از ساعت 10 تا 11 صبح در محل این اجرا )اتاق 142 

طبقه اول دادگستری شهید نیکبخت( جهت فروش 7/8 حبه از 72 حبه از شش دانگ پالک ثبتی 
14457/1132 بخش 5 ثبت اصفهان به نشانی اصفهان، خ رباط 2، مقابل تقاطع دوم، کاالی برق 
س��پاهان که اکنون در تصرف خوانده می باش��د با وصف کارشناسی ذیل الذکر که مصون از 
تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی ملک 
قادر به بازدید از آن خواهند بود تا با تودیع 10درصد قیمت پایه در جلسه مزایده شرکت نمایند. 
پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه 
می باش��د. اوصاف ملک بر اساس نظریه کارشناس: محل مورد اشاره عبارت است از یک باب 
مغازه تجاری به مس��احت 30 مترمربع دارای زیر زمین و باالبر متشکل از دیوار آجری، سقف 
تیر آهن و آجر، کف س��رامیک، بدنه کاش��ی، درب فلزی و شیش��ه خور، دارای انشعابات آب و 
برق می باشد. مغازه مذکور دارای یک جلد سند مالکیت به شماره ملک 14457/1132 و شماره 
ثبت 29867 / س واقع در بخش 5 ثبت اصفهان می باشد. لذا با عنایت به موقعیت ملک، کاربری 
تجاری، مساحت، نوع شغل و در نظر گرفتن کلیه عوامل موثر در قضیه ارزش ریالی شش دانگ 
مل��ک مذکور از قرار یک میلیارد و یکصد میلیون ریال معادل یکصد و ده میلیون تومان برآورد 

و ارزیابی می گردد. مدیر اجرای احکام شعبه 15 دادگاه حقوقی اصفهان شماره م / الف 3839
 

ابالغ
2410 شماره ابالغیه: 9110100351101639، ش��ماره پرونده: 8909980351100668، شماره 
بایگانی ش��عبه: 890675، تجدیدنظرخواهان بانک صادرات ایران به مدیریت آقای محمد عرفانی 
دادخواس��تی به طرفیت تجدیدنظرخواندگان آزاده امینی و محمد کیانی اجگردی و فرزاد خدامی 
به خواس��ته تجدیدنظرخواهی از دادنامه ش��ماره 9109970351100042-91/1/20 به ش��عبه 
یازده��م دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید 
نیکبخت س��اختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 318 ارجاع و به کالسه 
8909980351100668 ثب��ت گردیده ک��ه به علت مجهول المکان ب��ودن تجدیدنظرخواندگان و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی و مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا تجدیدنظرخواندگان پس 
از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و هر گونه پاسخی نسبت به تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه 
دارند ظرف ده روز از تاریخ نشر کتبًا به این دادگاه تقدیم واال پرونده پس از مضی مهلت مذکور 
و عدم وصول الیحه تبادل لوایح به دادگاه های تجدیدنظر اصفهان ارس��ال خواهد شد. خزایی- 

مدیر دفتر شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
  

ابالغ
2422 ش��ماره ابالغیه: 9110100350800298، شماره پرونده: 8909980350800585، شماره 
بایگانی شعبه: 890585، خواهان پس��ت بانک استان اصفهان دادخواستی به طرفیت خواندگان 
پروین حدادی و علی قلی مرادی نیا و رضا تحویلیان و مجتبی حدادی و مهدی ش��یرانی تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه هشتم دادگاه عمومی 
حقوقی شهرس��تان اصفهان واق��ع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان 

دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 315 ارجاع و به کالسه 8909980350800585 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1391/05/15 و ساعت 9:30 تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگه��ی و اطالع از مفاد آن ب��ه دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد. داوری- منشی شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
2430 خانم فریبا عربی فرزند صفر دادخواستی به طرفیت آقای صفرعلی فرزند علی بخواسته 

اجازه ازدواج به این دادگاه تقدیم نموده است که به کالسه 9109980352200214 و به شماره 
بایگانی 910218 در ش��عبه 22 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ثبت شده و وقت رسیدگی مورخ 
1391/5/15 س��اعت 8/30 صبح تعیین شده است. از آنجا که خوانده مجهول المکان می باشد با 
دستور دادگاه و با تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در یکی از روزنامه ها درج 
می گردد تا خوانده در وقت رس��یدگی فوق حاضر و در این مدت جهت اعالم آدرس و دریافت 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه نماید. نتیجه عدم حضور اتخاذ تصمیم 

قانونی خواهد بود. افغانی- مدیر دفتر شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ رأی
2464  کالس��ه پروند: 1303/90، ش��ماره دادنامه: 1523، مرجع رسیدگی: شعبه 5 شورای حل 
اختالف اصفهان، خ آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 ش��ورای حل اختالف، خواهان: اکبر رحمانیان، 
آدرس: اصفهان خ سید رضی بن بست مرادی پالک 125، خوانده: غالمرضا جهانی قهدریجانی 
مجهول المکان، با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مش��ورتی اعضا ش��ورا ختم رسیدگی را 

اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی شورا: دعوی اکبر رحمانیان 
بطرفیت غالمرضا جهانی قهدریجانی بخواسته مطالبه مبلغ 5/200/000 ریال وجه یک فقره چک 
ش��ماره 179096-90/7/30 عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خسارات قانونی- با توجه به 
بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که 
ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده 
در جلس��ه به هر دلیلی حضور نیافت��ه و دلیلی که اعالم برائت ذم��ه اش را اقتضاء نماید ابراز 
نداشته، بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 310، 311، 313 قانون تجارت و 198، 519 و 522 
قانون آئین دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت خوانده ب��ه پرداخت مبلغ 5/200/000 ریال بابت 
اصل خواس��ته و 44/000 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تأخیر و تأدیه از تاریخ 
90/7/30 تا تاریخ وصول که محاس��به آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی برعهده 
اجرای احکام می باش��د در حق خواهان صادر و اعالم می نمای��د. رأی صادره غیابی و ظرف 
20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی به این مرجع خواهد بود. م الف/ 5707 ش��عبه پنجم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرایی
2465 ش��ماره: 1082/90 ش 7 به موجب رأی ش��ماره 77 تاریخ 91/1/29 حوزه 7 شورای حل 
اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیهما 1- محسن صفری 2- بهروز 
مرتضایی هر دو مجهول المکان محکوم هستند به پرداخت به نحو تساوی به مبلغ بیست و شش 
میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و هش��تاد هزار بابت هزینه دادرسی و نشر آگهی و خسارت 
تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواس��ت )90/6/13( لغایت تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له 
گشتهم اورش محمود صالحی نشانی محل اقامت: اصفهان، ملک شهر، خ شهید الف چیان، جنب 
مجتمع امیرالمؤمنین بن بس��ت امین��ی پ 3. ماده 34 قانون اجراي اح��کام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. م 

الف/ 6066 شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
2467 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 623/91 ش 11 خواه��ان غ��الم محم��د کالغی مقدم 
دادخواس��تی مبنی بر الزام خواندگان به انتقال سند موتورسیکلت شماره 9183- اصفهان 58 
در محضر به طرفیت احمد عباد- محمدرضا س��وئی تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای 
روز چهارش��نبه مورخ 91/5/18 س��اعت 8/30 صبح تعیین گردیده است، با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در ابتدای خ آتشگاه مجتمع شماره دو شورای حل اختالف مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. م الف/ 6076  شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف اصفهان
 

حصر وراثت
2486 آقای صادق آقائی خوزانی دارای شناس��نامه شماره 778 به شرح دادخواست به کالسه 
281/91 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
قربانعل��ی آقائی خوزانی بشناس��نامه 7979 در تاریخ 1390/10/4 اقامت��گاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- ربابه خانی خوزانی فرزند صادق 
ش ش 8215 )همسر(، 2- حیدرعلی آقایی خوزانی فرزند قربانعلی ش ش 19 )فرزند(، 3- صادق 
آقایی خوزانی فرزند قربانعلی ش ش 778 )فرزند(، 4- فاطمه آقایی خوزانی فرزند قربانعلی ش 
ش 170 )فرزن��د(، 5- بتول آقایی خوزانی فرزند قربانعل��ی ش ش 73 )فرزند(، 6- مهری آقایی 
خوزان��ی فرزند قربانعلی ش ش 1223 )فرزن��د(، 7- طیبه آقایی خوزانی فرزند قربانعلی ش ش 
1219 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یکمرتبه آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف/ 12555 شعبه 7 شورای حل 

اختالف خمینی شهر
 

مزایده
2498 اجرای احکام شعبه 27 دادگاه عمومی- حقوقی اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده 
900007 ج 27 له خانم پروانه س��پهری و علیه آقای حس��ین هاش��می با خواسته مطالبه مهریه 
جلسه مزایده ای در روز چهارشنبه تاریخ 91/4/28 ساعت 9 تا 10 در مکان اصفهان، خ نیکبخت، 
دادگستری کل، طبقه سوم، اتاق 345 مبنی بر فروش 53/682 حبه مشاع از شش دانگ پالک ثبتی 
14915/22 واقع در بخش 5 ثبت که مشخصات وارزیابی آن طبق نظر کارشناس ارزیابی گردیده 
و فعاًل در تصرف مس��تأجر می باش��د برگزار نماید. مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع شده 
و برنده فرد یا افرادی می باش��ند که باالترین قیمت را پیشنهاد و قبول نمایند. طالبان خرید می 
توانند 5 روز قبل از جلسه مزایده از محل بازدید و با همراه داشتن 10 درصد قیمت پایه در جلسه 
مزایده ش��رکت نمایند. مشخصات و ارزیابی ملک طبق نظر کارشناس: ملک موردنظر به نشانی 

اصفه��ان فلکه طوقچی، خ مصلی، خ نادری، نبش کوچه بادامی اس��ت. با توجه به تعریض گذر 
مجاور مس��احت باقی مانده پالک حدود 100 مترمربع می باشد و یک واحد تجاری به مساحت 
حدود 8 مترمربع نیز دارد. ساختمانی مسکونی قدیمی ساز و ارزشی ندارد. انشعابات آب و برق 
و گاز در قیمت گذاری لحاظ می گردد. ارزش معامالتی شش دانگ پالک موصوف شامل منزل 
مس��کونی و مغازه مورد تجاری اس��ت. جمعًا بالغ بر پانصد و پنجاه میلیون ریال )پنجاه و پنج 
میلیون تومان( برآورد و اعالم می گردد. ارزش مورد مزایده مبلغ 410/078/374 ریال می باشد. 

م  الف/ 5667 منصوری- مدیر اجرای احکام شعبه 27 دادگاه حقوقی اصفهان

حصر وراثت
2502 آقای ایرج رحیم زاده حس��ینی آبادی دارای شناس��نامه شماره 897 به شرح دادخواست 
به کالس��ه 1679/91 ح/ 10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که ش��ادروان علی رحیم زاده حسینی آبادی بشناسنامه 368 در تاریخ 91/3/25 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به 1- ایرج رحیم زاده 
حسینی آبادی 897 فرزند، 2- محمدرضا رحیم زاده حسینی آبادی 1570 فرزند، 3- عفت رحیم 
زاده حس��ینی آبادی 1011 فرزند، 4- نفیسه رحیم زاده حس��ینی آبادی 1219 فرزند، 5- زهرا 
روحانی فر 488 همسر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف/ 6110  شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
 

حصر وراثت
2503 آقای محمود افضلی هفشجانی دارای شناسنامه شماره 485 به شرح دادخواست به کالسه 
1639/91 ح/ 10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
ش��ادروان منیژه صدیقی هفشجانی بشناس��نامه 121 در تاریخ 1389/1/2 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- محمود افضلی هفشجانی 
485 فرزند، 2- جاسم افضلی هفشجانی 670 فرزند، 3- خورشید افضلی هفشجانی 159 فرزند، 
4- افس��انه افضلی هفشجانی 7641 فرزند، 5- فاطمه افضلی هفش��جانی 402 فرزند، 6- الهه 
افضلی هفش��جانی 1591 فرزند. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف/ 6117  شعبه 

دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرایی
2504 ش��ماره: 1126/90 به موجب رأی ش��ماره 1417 تاریخ 90/8/29 حوزه 5 ش��ورای حل 
اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه عباسعلی رستگار مقدم مجهول 
المکان محکوم اس��ت به: پرداخ��ت مبلغ 40/000/000 ریال اصل خواس��ته و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه و 194/000 ریال هزینه دادرس��ی و تأخیر تأدیه از تاریخ 88/3/10 تا تاریخ وصول 
طبق نرخ ش��اخص بانک مرکزی در حق محکوم له مؤسس��ه پس انداز و قرض الحسنه انصار 
المجاهدین با وکالت آقای احمد رفیعی نش��انی محل اقامت: اصفهان خ دکتر ش��ریعتی ک بیژن 
واعظی مجتمع بام صفه واحد 1. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میس��ر 
باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف/ 5366 

شعبه پنجم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ
2539 وسیله نقلیه بشرح ذیل در اجرای دستور دادستان عمومی و انقالب اصفهان تحویل ستاد 
اجرایی فرمان حضرت امام )ره( نمایندگی اس��تان اصفهان گردیده است لذا چنانچه اشخاصی 
نس��بت به وسیله مذکور ادعای مالکیت دارند ظرف مدت یکماه از تاریخ انتشار آگهی موصوف 
جهت ارائه مدارک و تعیین تکلیف به آدرس اصفهان خیابان حکیم نظامی ابتدای خیابان حسین 
آباد پالک 40 مراجعه نمایند. سواری کار فولکس واگن بشماره موتور 009762 و شماره شاسی 

157490 نقره ای رنگ. 
 

ابالغ
2540 نظر به اینکه آقای داود مؤدب منش به اتهام توهین، ضرب و جرح عمدی، ش��روع به آدم 
ربایی و... حسب شکایت خانم مرضیه صفاهیه فرزند عبدالرحیم از طرف این دادسرا در پرونده 
کالس��ه 901408 د 29 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواس��طه معلوم نبودن محل اقامت 
او ممکن نگردیده بدینوس��یله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 29 
دادیاری دادس��رای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود، در صورت 
عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف/ 6009 

شعبه 29 دادیاری مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
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امام جواد )ع( :
عزت و ش��خصیت مومن در بی نیازی و طمع نداشتن به مال و 

زندگی دیگران است.

واکسن سیگار هم آمد
 

بسیاری از سیگاری ها از مضرات کشیدن سیگار آگاه هستند، اما در 
تالش برای ترک آن موفق نمی ش��وند. شاید تزریق تنها یک نوبت از 
واکس��ن ضداعتیاد به نیکوتین بتواند جان آنها و نسل های آینده را 
نجات بدهد. محققان دانشکده پزش��کی ویل کورنل موفق به تولید 
واکسنی شده اند که نه تنها می تواند به افراد سیگاری کمک کند اعتیاد 
خود را به سیگار از دس��ت بدهند، بلکه باعث می شود افراد دیگر نیز 
تمایلی به سیگار کشیدن پیدا نکنند. این واکسن بخشی از سلول های 
بدن فرد را به کارخانه تولید پادتنی تبدیل می کند که به شکل دایمی 
نیکوتینی را که وارد خون ش��ده، جذب کرده و مانع از رس��یدن آن 
به مغز و اعتیاد فرد می ش��ود. تنها یک بار تزریق این واکس��ن اثرات 

بازدارنده مادام العمر خواهد داشت.
واکسن های متعددی که تا به حال با آنها برخورد داشته ایم، اغلب به 
دو روش تولید می شوند. یک گروه از آنها واکسن های فعال هستند که 
با انتقال یک ماده خارجی به بدن، پاسخ های ایمنی را فعال می کنند. 
این گروه از واکس��ن ها به دلیل کوچکی مولکول نیکوتین که باعث 
می شود سیس��تم ایمنی توان شناسایی آن را نداش��ته باشد، گزینه 
مناس��بی برای تهیه واکسن از آن نیس��تند. گروه دوم، واکسن های 
غیرفعال هستند که پادتن از پیش آماده را به بدن فرد انتقال می دهند. 
تهیه این واکسن ها برای جلوگیری از اعتیاد فرد به نیکوتین پیش از 
این آغاز شده، اما مشکل اینجاست که در آزمون های بالینی چندان 
موفق نبوده اند. مصونیت آنها تنها چند هفته دوام داشته و ادامه آن 
مس��تلزم تکرار تزریق های گران قیمت اس��ت. به گزارش گیزمگ، 
واکسن تازه با استفاده از تالش های پیش��ین و بر پایه نوع سومی از 
واکسن ها تولید شده که پیش از این در درمان بیماری های چشمی 
و حتی از بین ب��ردن تومورها در موش ها به کار گرفته ش��ده اند. این 
گروه که به نام واکس��ن های ژنتیکی شناخته می ش��وند، می توانند 
 اثری مادام العمر داش��ته باش��ند. پژوهش��گران دانش��کده پزشکی 
ویل کورنل برای تولید واکسن ضداعتیاد به نیکوتین توالی ژنتیکی 
پادتن نیکوتین مهندسی ژنتیک  شده را به دست آورده و آن را درون 
AAV یا »ویروس همراه آدنو« قرار داده اند که به نحوی مهندس��ی 
ش��ده که برای بدن بی خطر باش��د. اطالعات دیگری نیز به ویروس 
انتقال پیدا کرده که باعث می شود این واکسن پس از تزریق به سمت 
هپاتوس��یت ها یا س��لول های کبدی حرکت ک��رده و توالی ژنتیکی 
پادتن را به هسته این س��لول ها اضافه کند. در نتیجه هپاتوسیت ها 
آغاز به تولید دایمی این پادت��ن  خواهند کرد و با ورود این ترکیب به 
خون، از ادامه چرخه حرکت نیکوتین در بدن و رس��یدن آن به مغز 
جلوگیری خواهد شد. با این که این واکسن تاکنون تنها در موش ها 
مورد آزمایش قرار گرفته، محققان به آن بسیار امیدوارند. آزمون های 
آنها نشان می دهد در موش هایی که این واکسن را دریافت کرده اند، 
همیش��ه حجم قابل توجهی از پادتن وجود دارد و تنها مقدار اندکی 
از نیکوتین به مغز راه پیدا کرده است. فعالیت مغزی این موش ها که 
 پس از دریافت واکسن نیکوتین دریافت کرده اند، بدون تغییر مانده 
در حالی که گروه دیگر ک��ه تنها نیکوتین دریاف��ت کرده اند، عالیم 
واضحی از اثر آن روی مغز و سیستم قلبی عروقی خود نشان داده اند 
و در آنها فش��ار خون و تپش قل��ب کاهش پیدا کرده اس��ت. رونالد 
جی.کریستال، استاد پزشکی ژنتیکی دانشکده پزشکی ویل کورنل 
نیویورک و مدیر آن می گوید: اگر این واکسن همان اثرات مثبتی را 
که روی موش ها دارد، روی انسان نیز داشته باشد و بی خطر بودن آن 
اثبات شود، بهترین گزینه برای س��یگاری هایی است که قصد دارند 
س��یگار کش��یدن را کنار بگذارند. آنها پس از تزریق این واکسن اگر 
دوباره به سراغ سیگار بروند، دیگر احساس رضایت پیشین را نخواهند 

داشت و همین باعث می شود این عادت را برای همیشه ترک کنند.

شاید برای ش��ما هم این س��ؤال پیش آمده باشد که چرا 
رژیم های الغری چندان کارآیی ندارد وحتی بس��یاری 

از آنها برای فرد عوارض بسیار جدی به دنبال می آورد؟
یا این که چرا برای همه افراد، رژیم های غذایی یکس��ان 
و مشابهی داده می شود و ش��خصی که کالری دریافتی 
زیادی داشته اس��ت، به یکباره از مصرف بسیاری از مواد 
غذایی منع می شود؟ برای پاسخ دادن به این سؤاالت و 
ارایه رژیم غذایی مناسب از دیدگاه طب سنتی، ابتدا باید 
مواد غذایی و رژیم های نامناسب الغری و پیامدهای آن 

را بررسی کرد.

تنها محاسبه کالری
در ش��یوه رژیم های الغری مبتنی بر ط��ب رایج معموالً 
برای تمام افراد بدون در نظر گرفتن ش��رایط خاص آنها، 
رژیم غذایی ارایه می ش��ود که مبنای آن صرفاً محاسبه 
کالری و کاهش میزان کالری دریافتی اس��ت. بسیاری از 
افرادی که از این رژیم استفاده می کنند، بعد از مدتی دچار 
افسردگی می شوند و حتی در مواردی اقدام به خودکشی 
 در آنها دیده می شود. این افراد فشار روانی زیادی را تحمل 
می کنند و عالوه بر آن، عوارض جسمی از قبیل ریزش مو 
و مشکالت پوستی به سراغشان می آید. بروز این عوارض 
به طور عمده به این دلیل است که شرایط ویژه افراد در نظر 
گرفته نمی شود و تنها بر اساس یک سری فرمول های از 
پیش تعیین شده میزان کالری دریافتی فرد محاسبه و به 
او توصیه می ش��ود که مثاًل به اندازه یک کف دست نان و 
به اندازه یک قوطی کبریت پنیر به عنوان صبحانه مصرف 
کند یا مواد غذایی را با ترازو وزن کند و بیشتر از یک اندازه 
مش��خص غذا مصرف نکند. این افراد بعد از مدتی از این 
رژیم های سخت خسته می شوند و اگرچه ممکن است 
کاهش وزن زیادی هم داش��ته باشند، اما باکنارگذاشتن 
رژیم، ولع زیادی ب��رای خوردن به سراغش��ان می آید و 

دوباره به وزن قبلی باز می گردند.

حذف وعده شام
مشکل دیگر این رژیم ها، حذف وعده شام است که افراد 
 با حذف وعده ش��ام از برنامه غذایی معموالً وزنشان کم 
می شود، اما همچنان که در روایات نیز آمده است؛ ترک 
وعده شام باعث ضعف بدن می ش��ود. بسیاری از افرادی 
که با مشکالتی مانند ریزش مو یا ضعف قوای عمومی به 
پزشک مراجعه می کنند و شرح حال آنها گرفته می شود، 
افرادی هستند که در دوره ای چنین رژیم های غذایی را 
به کار برده و متأسفانه با ضعف عصبی و عضالنی و حالت 

شبه افسردگی مواجه شده اند.

اضافه کردن وعده های غذایی
اما اشکال بعدی این گونه رژیم ها اضافه کردن وعده های 
غذایی اس��ت؛ در واقع به افراد توصیه می ش��ود به جای 
مصرف سه وعده غذایی، پنج یا شش وعده را با حجم کم 
مصرف کنند. اشکال عمده این روش این است که دستگاه 
 گوارش و کب��د زمان کافی برای هض��م و جذب غذا پیدا 
نمی کند و چون مرتب در حال فعالیت است، فرصت کافی 

برای استراحت و دفع فضوالت ندارد.

ایلن روش از دیدگاه طب سلنتی و اسلامی 
نادرست تلقی می شود

نکته قابل توجه آن اس��ت که بعضی از رژیم های غذایی 
که ب��ه نام طب س��نتی یا اس��المی رواج پیدا ک��رده، نه 
در طب س��نتی و نه در طب اس��المی جایگاهی ندارد و 
 افراد به اش��تباه آن را به طب اس��المی یا سنتی منسوب 
می کنند. به عنوان نمونه می توان ب��ه رژیم های غذایی 
اشاره کرد که افراد را از مصرف گوشت یا غذاهای حیوانی 
منع می کن��د. در این زمین��ه باید گفت که ن��ه در آیات 
و روایات و نه در هی��چ یک از کتاب های طب س��نتی و 
اسالمی برای این نوع رژیم غذایی مستنداتی وجود ندارد. 
در آیه ای از نهر شیر در بهشت یاد می شود، در حالی که 
بعضی افراد به نام طب سنتی- اسالمی مردم را از خوردن 
لبنیات به طور کامل منع می کنند. این توصیه ها که به 
طور کلی مردم را از مصرف گوشت یا لبنیات منع کنیم، 
نه در طب ایران��ی و نه در طب اس��المی جایگاهی ندارد 
 و کار معقولی نیس��ت. این رژیم ها ب��ه مکاتب هندی با 
گرایش های خاص مذهبی برمی گردد که به عنوان مثال 
افراد را از مصرف گوشت منع می کند و متأسفانه به نوعی 
در رژیم های غذایی ایرانی تأثیر گذاش��ته است و بعضی 
بدون توجه به خاستگاه آن، چنین توصیه هایی می کنند 
و گاه آن را به رژیم غذایی اس��المی و طب س��نتی ایران 
منتس��ب می کنند که در واقع هیچ مبنایی ندارد و باید 
اصالح شود. آنچه در طب اسالمی و ایرانی توصیه شده، این 
است که افراد غذا را براساس مزاجی که دارند مصرف کنند. 
در این رژیم، ممکن اس��ت فردی از مصرف بعضی از مواد 
 غذایی برای مدتی منع ش��ود، اما این توصیه برای عموم

 نیست. به عنوان مثال ممکن است افرادی که مزاج سردی 
دارند از مصرف بعضی از ف��رآورده های لبنی مانند دوغ و 
 ماست منع ش��وند، اما منع مطلق آن برای همه افراد به 
هیچ وجه جایگاهی ندارد. امروزه رژیم های غذایی دیگری 
تحت عنوان آب درمانی یا عسل درمانی و موارد مشابه آن 
وجود دارد که در دوره های طوالنی ۳۰ تا ۴۰ روزه فرد باید 
تنها از آب یا ماده غذایی دیگر استفاده کند. در این موارد 
نیز باید گفت هیچ مدرکی برای تأیید این نوع رژیم های 
غذایی نداریم و برخی از این رژیم ها ممکن است عوارض 

بسیار شدیدی داشته باشد.

رژیم های الغری را با 
خودکشی اشتباه نگیرید 

+18+37

+11+32

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

خواندنی

سامت 

خبر ویژه

عکس نوشت

خبر 

گورستان عجیبی در اتریش به شکل وحشتناکی 
جمجمه مردگان را در خود نگهداری می کند. این 
گورستان که در منطقه س��الزبورگ اتریش قرار 
دارد، اسکلت های جمجمه مردگان که روی آنها 
اسم و مش��خصات هر فرد مرده به همراه نقاشی 
  هایی چون گل وجود دارد، تشکیل شده است. این 
گورستان در گوشه ای از یک کلیسای کاتولیک 
قرار دارد و متعلق به قرن 15 است. سوزاندن مرده 
ها در قرن 12 میالدی ممنوع اعالم ش��د و از آن 
زمان به بعد، تصمیم به ساخت چنین گورستانی 
آن هم به این شکل گرفته شده است. بنا بر اعتقاد مردم این منطقه، در کنار این جمجمه  ها 
شمع  های روشن قرار داده می ش��ود تا روح مردگان در روشنایی بوده و در تاریکی نباشند. 
روی برخی از جمجمه  ها تصاویر متفاوت از صلیب نیز کشیده شده است. هر جمجمه نمایانگر 
یک سنگ قبر است؛ چراکه می توان تاریخ مرگ را نیز در آن دید. سوزاندن مرده  ها در این 
روستا در زمان  های گذشته ممنوع بوده، بنابراین اجس��اد دفن می  شدند. حدود1۰ تا 15 
سال بعد نبش  قبر شده و سپس جمجمه ها خارج می شدند و اسامی آنها با نقاشی روی آنها 
حک می شد. این جمجمه ها برای مدتی در برابر نور خورشید قرار می گرفتند و سرانجام در 

این گورستان جمع  آوری می شدند.
 بنا بر اطالعات رسانه های محلی، آخرین جمجمه در سال 1995 به مجموعه اضافه شده و 
متعلق به زنی بوده که در سال 198۳ جان  باخته و یکی از آرزوهایش قرار گرفتن جمجمه اش 
در این مجموعه عجیب و غریب بوده است. اگرچه بسیاری از مردم محلی از حضور در چنین 
محلی ترس زیادی دارند، اما اتریش��ی ها بابت نش��ان دادن این گورس��تان به گردشگران 

خارجی پول زیادی به جیب می زنند. 

بزرگ ترین کلکسیون جمجمه در جهان 

خواب برتر از مناجات 

تک چرخ زدن وانت 
نیسان!
سنگینی بار آهن موجب شد تا دوچرخ 
جلوی خودروی نیسان به هوا بلند 
شود.

زمان ب��رای هیچ ک��س منتظ��ر نمی ماند، 
ام��ا ب��ه نظ��ر می رس��د ک��ه متخصصان 
م��دت  ب��رای  را  آن  ش��نبه  زم��ان، 
 کوتاه��ی وادار ب��ه توق��ف ک��رده ان��د.

 نگهدارندگان زمان ی��ک ثانیه اضافی را به 
آخرین دقیق��ه روز۳۰ ژوئن اف��زوده اند تا 
حرکات زمی��ن را جبران کنن��د. این ثانیه 
اضافی برای منطبق نگهداشتن ساعت های 
زمینی با زمان خورش��یدی حیاتی است تا 
روزها و شب های ما با نور و تاریکی مطابقت 
داشته باشند. زمان بر روی زمین با استفاده 
از س��اعت های اتمی س��نجیده می شود و 
باید برای منطبق نگهداش��تن سرعت آن با 

مدارهای لرزان زمین تنظیم شود. 
زمان هماهنگ جهانی ه��ر چند وقت یک 
بار به طور دستی تنظیم می شود تا سرعت 
آن با مدار غیرهماهنگ زمین مطابق شود. 
این کار از دهه 197۰ انجام می شود. زمان 
جهانی که به شکل زمان استاندارد جهانی 
مورد توافق قرار گرفته، برای تنظیم رایانه ها 

و تلفن های جهان مورد استفاده است. مهم تر این 
که از آن همچنین برای اطمینان از عملکرد 
دقیق هدایتگری سیستم های جی پی اس 
نیز استفاده می ش��ود. زمان بر روی زمین 
توس��ط ش��بکه ای از ۴۰۰ س��اعت اتم��ی 
سنجیده شده و برخی مواقع با زمان دیکته 
شده توسط روز و شب به دلیل نوسانات در 

گردش زمین تفاوت دارد. 
س��اعت های اتمی با دق��ت بس��یار زیاد از 
سنجش لرزش های ایجاد شده توسط تجزیه 
ذرات رادیواکتیو برای ش��مارش ثانیه ها و 
اندازه گیری زمان استفاده می کنند. سیاره 
 زمین برای یک انقالب ۳6۰ درجه ای تنها 
86 هزار و ۴۰۰ ثانی��ه زمان صرف می کند. 
ما این س��یاره بر روی مدار خود لنگ زده و 
تحت تأثیر گرانش خورشید، ماه و جزر و مد 

قرار دارد که باعث بروز تفاوت آن با ساعت 
اتمی بین المللی می شود. برای جلوگیری از 
ایجاد تفاوت زیاد میان س��اعت خورشیدی 
و س��اعت اتمی، س��اعت هماهنگ جهانی 
تنظیم ش��ده تا ثانیه 86 هزار و ۴۰1 را در 
روز اضافه کند. س��اعت هماهنگ جهانی از 
دهه 197۰ به عنوان ساعت استاندارد مورد 
توافق قرار گرفته که به تنظیم ساعت در هر 
نقطه زمانی از س��یاره زمین می پردازد، اما 
س��رعت گردش زمین متفاوت است؛ بدین 
معنی که فاصله مدارها در روزهای مختلف 

ممکن است کمی کوتاه تر یا بلندتر باشد. 
ای��ن ثانیه ها زمان��ی افزوده می ش��وند که 
س��رویس بین المللی گردش زمین ناظر بر 
فعالیت س��یاره، دریابد که دو س��نجش از 

زمان با هم تا ۰/9 ثانیه اختالف دارند. 

آخرین دقیقه 30 ژوئن، 61 ثانیه بود! 
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یک ش��رکت اقدام به طراحی ورزش��گاهی مدرن 
در فضای باز با تجهیزات ذخیره گر انرژی و تبدیل 
آن به الکتریس��یته کرده اس��ت. به گزارش ایسنا، 
 شرکت انگلیسی تاکنون اقدام به راه اندازی بیش از 
25۰ فض��ای ورزش��ی ب��از م��درن در س��طح 
این کش��ور کرده اس��ت. این ش��رکت در آخرین 
رویک��رد خود اق��دام به تأس��یس یک ورزش��گاه 
 ورزش��ی ذخیره گر انرژی در فضای ب��از تحت نام 
TGO Green Heart کرده اس��ت. این مکان 
دارای تمام��ی تجهی��زات قدرتی و نس��خه های 

ماش��ین های تمرینی ضد آب و هواس��ت. ورزش��کارانی که مش��غول فعالیت بدن��ی بر روی 
دوچرخه های دس��تی، دوچرخه های تناس��ب ان��دام و همچنین دوچرخه ه��ای خوابیده یا 
زمین گس��تر هس��تند مقادیر قابل توجهی از کال��ری را س��وزانده و فن��اوری انحصاری این 
ش��رکت تمامی این انرژی را ذخیره ک��رده و آن را به انرژی الکتریکی مفی��د تبدیل می کند. 
 افزون بر تجهیزات ورزش��ی تولیدکننده برق، این ورزش��گاه قلبی ش��کل مجهز به سیستم 
Power Display Wall بوده که انرژی تولید شده توسط ورزشکاران را اندازه گیری کرده و 
نمایش می دهد. الکتریسیته حاصل برای روشن کردن محدوده ورزشی در شب به کار می رود 
و همچنین می تواند برای تأمین برق ساختمان های محلی نیز مورد استفاده قرار گیرد. تمامی 
تجهیزات این مکان نوین با اس��تاندارد زمین های بازی اروپا موسوم به EN1176 که با هدف 
تأمین امنیت حوزه های ورزشی تعیین شده، مطابقت دارد. عالوه بر احداث باشگاه های ورزشی 
متعدد، شرکت TGOGC همچنین با همکاری آدیداس اقدام به طراحی5۰ فضای ورزشی و 
تناسب اندام در شکل لوگوی المپیک لندن موسوم به adiZones کرده است. هر کدام از این 

مکان ها قابلیت ارایه خدمات به پنج هزار نفر را دارند.

ساخت ورزشگاهی با قابلیت تولید برق 

نم��از یک��ی از ارکان دی��ن اس��الم و از جمل��ه ام��وری 
 اس��ت که ش��خص را ب��ه درگاه خداون��د متع��ال نزدیک 

می کند. 
نماز عملی است که اگر مورد قبول الهی واقع شود انسان را 

به درجه واالیی از انسانیت خواهد رساند.
بر آن ش��دیم تا نکاتی ج��ذاب و خواندنی در م��ورد نماز را  

هر چند کوتاه، برای خوانندگان بی��ان کنیم تا به اهمیت و 
تأثیر این فریضه بر زندگی بیشتر آگاه شویم حجت االسالم 
قرائتی، رییس ستاد اقامه نماز ضمن اشاره به روایتی از غیبت 
امیرالمؤمنین)ع( در نماز جماعت، ماجرای خوابی را عنوان 

کرد که برتر از مناجات است.

خوابی که از مناجات برتر است  
 روزی رس��ول خدا )ص(  نماز صبح را به جماع��ت خواندند، ام��ا دیدند آن روز، علی)ع( به مس��جد 
 نیامده اس��ت. حضرت، به خان��ه امیرمؤمن��ان رفتند و پرس��یدند چ��را او در نماز جماعت ش��رکت 

نکرده است؟!
 فاطمه زهرا)س(گفت: علی دیش��ب تا صبح مناجات داشت و صبح از خس��تگی، نمازش را در منزل 
خواند. حضرت فرمودند: به او بگویید به جای مناجات طوالنی، مقداری بخوابد، ولی نماز جماعت صبح 
را از دس��ت ندهد. آری، خوابی که مقدمه نماز جماعت باشد بهتر از مناجاتی است که حال جماعت را 

از بین ببرد. 
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فراخوان مناقصه عمومی يک مرحله ای
شرکت س��هامی آب منطقه ای اصفهان در نظر دارد نس��بت به ساخت حدود 30 
کیلومتر لوله فوالدی با روش جوش درز مستقیم با قطر 400 میلیمتر جهت تأمین 
آب شرب طرح آبرسانی به منطقه شرق استان از طریق مناقصه عمومی به واجدین 
شرایط واگذار نماید لذا از تولیدکنندگان عالقمند تقاضا می شود از تاریخ انتشار 
آگهی به مدت 7 روز نسبت به ارسال سوابق کاری و گواهی حسن انجام کار و رزومه 

شرکت و استاندارهای تولید به دفتر امور بازرگانی این شرکت اقدام نمایند.
ضمنًا هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه است.

تلفن تماس: 5-6615360 داخلی 144 
آدرس: اصفهان، پل خواجو، بلوار آئینه خانه، جنب هالل احمر

شركت آب منطقه ای اصفهان، امور بازرگانی
م الف/ 6202
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